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A Székely Vértanúk kivégzésének 159. évforduló-

ján a marosvásárhelyi Postaréten álló emlékmű körül 

hatalmas tömeg gyűlt össze a Székely Nemzeti Ta-

nács (SZNT) által kezdeményezett autonómiatünteté-

sen, amelynek társszervezői az Erdélyi Magyar Nép-

párt (EMNP), az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) és a Magyar Polgári Párt (MPP) voltak. 

A jelenlévők az erdélyi magyar önrendelkezés ügye és 

Székelyföld egysége mellett állottak ki.    

Az autonómiatüntetésen beszédet mondott Marc 

Gafarot i Monjo, a Demokratikus Összefogás Kataló-

niáért párt képviselője, és üdvözlő levelet küldött Luis 

Durnwalder, Dél-Tirol tartományi kormányzója, An-

doni Ortuzar, a Baszk Nemzeti Párt elnöke, valamint 

Berényi József, a felvidéki Magyar Közösség Pártjá-

nak elnöke, akik szolidaritásukat fejezték ki a maros-

vásárhelyi nagygyűléssel. A tüntetésen felolvasták Jad-

ranka Sturm Kocjan, Szlovénia bukaresti nagykövete 

levelét is.

Izsák Balázs SZNT-elnök beszédét felhívással in-

dította: a Székely Szabadság Napja legyen ezentúl az 

a nap, amikor a székelyek kifejezik a szabadság és az 

autonómia iránti igényüket. „Elemi jogunk békesség-

ben, félelem nélkül kiállni a székely autonómia mellett” 

– hangsúlyozta, majd hozzáfűzte: a nyolc székből álló 

Székelyföld önálló közigazgatási egység, melyet az ak-

tuális román hatalom nem szaggathat szét.

Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke beszé-

dét azzal indította: nemcsak Székelyföld, hanem Par-

tium és Belső-Erdély önrendelkezéséért is küzdenünk 

kell. Az erdélyi magyar önrendelkezés ügye melletti 

kiállás, melynek egyik állomása a tavaly szeptember-

ben tartott Igazság Napja, majd pedig a novemberben 

megszervezett sepsiszentgyörgyi autonómiatüntetés 

volt, „szabadságharc” és „igazságharc” is egyben. Ezt a 

küzdelmet meghátrálás nélkül tovább kell folytatnunk, 

hiszen a székely nép szabadságának előfeltétele, léte-

leme, kerete és közege egyedül az autonómia, mely 

olyan létfontosságú, mint a természetnek a „víz, a le-

vegő vagy a napfény” – mondotta az előző királyhágó-

melléki püspök. Külön is köszönetet mondott azoknak 

az RMDSZ-es tisztségviselőknek, akik vezetőik tiltása 

ellenére részt vettek a tüntetésen annak tudatában, 

hogy a nemzeti érdeknek minden pártérdeket felül kell 
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múlnia. Az erdélyi EP-képviselő románul is elmondta: 

az erdélyi magyarság a románok szolidaritására is szá-

mít, akikkel közösen, az ország szuverenitását tiszte-

letben tartva találhatnak megoldást a magyarság és 

Székelyföld autonómiájára.

Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke szerint 

következetesség és az elvek melletti rendületlen kiál-

lás szükségeltetik Székelyföld autonómiájáért, mely az 

életben maradást jelenti a székely nép számára.  

Sánta Imre bikfalvi református lelkész a Néppárt 

szónokaként azt mondta, kettős céllal szervezték a 

tüntetést: egyrészt az 1854-ben kivégzett székely már-

tírok emléke előtt tisztelegnek, másrészt azért, hogy 

a székelyek saját maguk rendelkezhessenek a sorsuk 

felől. A Néppárt képviselője úgy fogalmazott, az au-

tonómiaharcnak csak a magyarság összefogásával le-

het eredménye: ettől a fellépéstől félnek azok, akiknek 

rossz a lelkiismeretük, mert le akarták szoktatni a kö-

zösséget az utcai véleménynyilvánításról. A marosvá-

sárhelyi autonómiatüntetéstől távolmaradó RMDSZ-

es vezetők korábbi nyilatkozataira utalva hozzátette: a 

tüntetők üzenik a „másokkal kokettálóknak, azoknak, 

akik nem akarnak utánfutók lenni: helyettük és értük 

is itt vannak”. Sánta Imre az elvándorolt erdélyi szász 

közösség példáját említve azt mondta, ha a magyarság 

nem kap önrendelkezést, „sorsa a biztos pusztulás”. 

A postaréti tüntetés után a résztvevők Marosvásár-

hely főterére vonultak, ahol a demonstráció szónokai, 

Izsák Balázs, Tőkés László, Biró Zsolt és Sánta Imre, 

petíciót adtak át a kormánybiztosi hivatalnál. A buka-

resti kormánynak szóló beadvány területi autonómiát 

követel a Székelyföldnek, amelynek a tüntetésen köz-

felkiáltással elfogadott petíció szerint önálló fejlesztési 

régiót, illetve közigazgatási régiót kellene alkotnia. A 

dokumentum tiltakozik a Székelyföld felszabdalása el-

len a romániai régióátszervezés keretében, és felszólítja 

a kormányt, hogy állítsa le a székely, magyar emberek 

zaklatását, fenyegetését, jelképeik üldözését. 

Az SZNT marosvásárhelyi menetével egy időben 

több európai és amerikai nagyvárosban is szimpátia-

tüntetés zajlott: Budapesten mintegy kétezren, Cle-

velandben másfélszázan, Bécsben ötszázan, Mün-

chenben kétszázötvenen, Londonban százhúszan 

állottak ki a székely autonómia ügye mellett. Kisebb 

létszámú megmozdulás volt továbbá Los Angelesben, 

New Yorkban, Washingtonban, illetve Ottawában 

és Torontóban is. 

Marosvásárhely, 2013.március 10.

Az Erdélyi Magyar Néppárt 

sajtóközleménye nyomán

– Békés, civilizált autonómiatüntetés 

Marosvásárhelyen –

Hölgyeim és Uraim! Kedves Testvéreim!

A Székely Szabadság Napját tartjuk, jelzéseképpen 

annak, hogy töretlenül, megalkuvás nélkül tovább 

folytatjuk eltiport, vérbe fojtott szabadságharcainkat!  

Rendezvényünk beleillik abba az eseménysorozatba, 

melyek egyik jeles alkalma volt tavaly Az igazság napja, 

Sepsiszentgyörgyön, majd azt követte november 24-

én a nagy autonómiatüntetésünk. Szabadságharcról, 

igazságharcról és az önrendelkezésért folytatott 

küzdelemről szól tehát ez a nap, amely alkalmat ad arra, 

hogy kifejezzük: meghátrálás nélkül tovább folytatjuk 

a nemzeti önrendelkezésért vívott küzdelmünket, 

tudatában annak, hogy a Székelyföld területi 

autonómiája és az erdélyi magyarság önkormányzata 

nélkül igazságunkat és szabadságunkat sem vívhatjuk 

ki. Az autonómia a nemzeti önrendelkezés előfeltétele, 

lételeme, kerete és közege – nemzeti közösségünk 

életében olyan létfontosságú, mint a természet számára 

a víz, a levegő, a napfény.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevében 

köszönetemet és elismerésemet fejezem ki a 

főszervezők, a Székely Nemzeti Tanács iránt, de az 

előbbi nagygyűlések szervezői – az Erdélyi Református 

Egyházkerület és az Erdélyi Magyar Néppárt – iránt 

is. Továbbá az összes társuló résztvevők, szervezők, 

egyházi és polgári szervezetek iránt is köszönetünket 

és elismerésünket kell kifejeznünk. A mai napon pedig 

– nem utolsósorban – azon RMDSZ-es szervezeteknek 

mondok köszönetet, akik a központi vezetőség hivatalos 

álláspontja ellenére vették a bátorságot, és eljöttek ide 

közénk. Dicséret illesse őket, mert minden pártérdeket 

felülmúl a nemzeti érdek.

Engedjétek meg, hogy ugyanakkor hírül adjam: a 

Székely Nemzeti Tanács és a tíz évvel ezelőtt megalakult 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére 

rövidesen megalakul a Partiumi Autonómiatanács 

(PAT), ezzel szélesítve ki az autonómia intézményes 

kereteit.

Legyen ez az év valójában is  az  Autonómia 

Esztendeje – amint idén február 2-án, 

Szatmárnémetiben meg is hirdettük – erdélyi 

magyarságunk és Kárpát-medencei nemzetrészeink 

teljes összefogásával, a Kárpát-medencei Magyar 

Autonómiatanács keretében és közösségében.

Hölgyeim és Uraim, Kedves Testvéreim!

 Mózes negyedik könyve értelmében ezek a 

rendezvények a sereggyűjtés alkalmai. Minden „hadra 

TŐKÉS LÁSZLÓ: ÖNRENDELKEZÉST

 A SZÉKELY NÉPNEK
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fogható” emberre szükség van: a törzsekre, a székely 

székekre, az erdélyi vidékekre, „az ő nemzetségeik 

és háznépük szerint”. Szükség van mindazokra, akik 

készek magyarságunk ügye mellé állni, és békés úton 

harcolni érte. (…)

A székely vértanúk mártíriumához kapcsolódik 

emlékünkben 1990 márciusa, amikor a békés bibliás, 

gyertyás felvonulást követően a késleltetett megtorlás 

bekövetkezett, és Székelyvásárhelyen vér folyt. Mi 

szabadságszeretettel hittünk a Nemzeti Megmentési 

Front és Ion Iliescu ígéreteinek, de ránk uszították a 

félrevezetett román tömegeket. Ennek emlékét akarjuk 

eltörölni a mai napon, a székely vértanúk emlékműve 

előtt, mely erre az erőszakos vérontásra és ezzel együtt 

a szabadság eltiprásának minden gyászos eseményére 

emlékeztet bennünket.  (…)

Tegnap a budapesti Sportarénában is ezrek gyűltek 

össze, és könnyes szemmel tapsolták Markó Béla és 

Victor Ponta barátjának, Kádár János örökösének, 

Mesterházy Attila pártfőtitkár-elnöknek az évértékelő 

beszédét, aki nem átallotta azt mondani, hogy mindaz, 

amit Ő és Victor Ponta kollégája tesznek: „az nem 

nacionalizmus, hanem az igaz, bátor hazafi ság”. 

Igaz, bátor hazafi ságnak lehet nevezni azt, hogy 

Ponta és kormánya újraélesztette az agresszív 

magyarellenességet? Igaz, bátor hazafi ságra utal az, 

ahogy a kormányfő felszámolja a magyar tagozatot a 

Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti 

Egyetemen, és Ceauşescun is túltéve fel akarja 

darabolni és be akarja olvasztani Székelyföldet?

Mit tud az igaz, bátor hazafi ságról Mesterházy 

Attila, aki annak a kommunista pártnak az utódpártját 

vezeti, mely ’56-ban idegen csapatokat hívott be a 

magyar forradalom és szabadságharc vérbefojtására, 

és 2004-ben népszavazáson tagadta meg határon túli 

magyar testvéreit!?

Száz szónak is egy a vége, Kós Károly Kiáltó 

szava: önrendelkezést! Nincs más alternatíva: a székely 

területi-közigazgatási régióból sem engedünk! (…) 

Fraţilor noştri români! Román Testvéreink!

A Ti szolidaritásotokat is kérjük azok a székelyek 

és magyarok iránt, akik évszázadokon át védték közös 

hazánkat, Erdélyt – és ma, Veletek együtt Európa 

polgárai! Ti sem akarhatjátok, hogy Dobrudzsát 

vagy Bánságot feldarabolják. Moldva és Erdély is 

legyen egy-egy nagyrégió, s benne Székelyföld, Erdély 

különböző területei, Partium önálló európai, romániai 

régió. 

A mesterségesen felszított gyűlölködés „Fekete 

Márciusa” évfordulójához közeledve, idén ez a hónap 

legyen a „Szeretet Márciusa”! Románia szuverenitását 

tiszteletben tartva, ebben a szellemben keressünk 

közösen megoldást az erdélyi magyar önrendelkezés, 

Székelyföld területi autonómiája megvalósítására! 

Tőkés László beszéde – elhangzott 

2013. március 10-én, 

Marosvásárhelyen
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TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ JANUÁRI 

ESEMÉNYNAPTÁRA
2013. JANUÁR

Január 4.  

●  Nagyvárad

Évkezdő EMNT–EMNP-sajtóértekezlet

Évkezdő EP-irodai és EMNT-, EMNP-munkaülés

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) elnöke az RMDSZ és a román Szocialis-

ta-Liberális Szövetség (USL) közötti titkos választási 

paktum teljes szövegének a nyilvánosságra hozatalát 

követelte az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) veze-

tői, Toró T. Tibor elnök és Szilágyi Zsolt alelnök 

társaságában tartott ez évi első sajtótájékoztatóján. 

A Néppárt elöljáróinak véleménye szerint az RMDSZ 

egy „kozmetikázott” szöveggel próbálja megtéveszteni 

a közvéleményt. 

Január 5.  

● Kolozsvár, Házsongárdi temető

Szakáli Juliannának, a Partiumi Keresztény Egye-

tem oktatójának temetési szertartása. Igehirdetés

Január 6.   

● Nagyvárad-Olaszi

Újévi vasárnapi istentiszte-

let 

Január 7.   

● Kaposvár

A Somogy Megyei Közgyűlés ünnepi közgyűlése

Katonai tiszteletadás mellettiként ünnepélyes zász-

lóbontás után vette kezdetét a kaposvári Vármegye-

háza Dísztermében tartott ünnepi közgyűlés, amelyet 

abból az alkalomból szerveztek, hogy II. Ulászló király 

515 esztendővel ezelőtt adományozott megyecímert 

Somogy vármegyének. Az ünnepi alkalom díszvendége-

ként Tőkés László református püspök, európai parla-

menti képviselő beszédében a külhoni magyarok üdvöz-

letét adta át az ünneplő somogyiaknak. Gelencsér At-

tila, a megyei önkormányzat elnöke „Somogyország” 

címerét és zászlaját adományozta a megyéhez január 

elsejével csatlakozó Balatonvilágosnak, melyeket a 

település nevében Fekete Barnabás polgármester vett 

át. 

Január 8.  

● Nagyvárad-Olaszi

Évkezdő presbiteri gyűlés

Január 11–12. 

● Helsinki–Stockholm

A First Step Forum nemzetközi szervezet éves kon-

ferenciája

A vallásszabadság és a hitük miatt üldözöttek vé-

delme és támogatása, valamint a vallási és etnikai 

megbékélés szolgálata képezi a tárgyát annak az éven-

ként sorra kerülő tanácskozásnak, melyet a fi nnorszá-

gi székhelyű First Step Forum (Első Lépés Fórum – 

FSF) rendezett meg a Helsinki és Stockholm között 

közlekedő hajó fedélzetén. A tanácskozás első napján 

Johan Candelin ügyvezető igazgató tartott beszámo-

lót a Fórum tavalyi munkájáról, és jelölte ki a szerve-

zet további tevékenységének célkitűzéseit, majd Kjell 

Magne Bondevik volt norvég miniszterelnök nyújtott 

tájékoztatást az általa létrehozott Oszlói Központ 

(Oslo Center) kiterjedt nemzetközi konfl iktuskezelő 

tevékenységéről. Juha Christensen fi nn békeaktivista 

az Indonéziában rendkívüli sikerrel zárult ún. Aceh-bé-

kefolyamat történetéről számolt be. Másnap a ta-

nácskozás az egyes országokban fennálló emberi jogi, 

kisebbségi és vallási helyzet elemzésével folytatódott. 

Tőkés László erdélyi EP-képviselő felszólalásában fo-

kozott odafi gyelést kért a volt kommunista országok 

emberi jogi, vallási, egyházi és kisebbségi sérelmeire, 

melyek nem egy esetben elsikkadnak az Európai Uni-

óban.
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Január 13. 

● Nagyvárad, Egyházkerületi Székház

Újévköszöntő fogadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ha-

gyományos újévi fogadásán, az est díszvendégeként 

dr. Tóth Albert, a Magyar Református Lelkészér-

tekezleti Szövetség elnöke mondott igei köszöntőt. 

Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke, az est 

házigazdája újévköszöntő beszédében az elmúlt esz-

tendő fontosabb történéseit összegezte, megemlékez-

ve mindazon közismert és megbecsült – nagyváradi – 

személyiségekről, akik tavaly távoztak az élők sorából. 

Bejelentette: 2013 az Autonómia Éve lesz, melynek 

keretében számos rendezvénnyel népszerűsítik az er-

délyi és partiumi önrendelkezés ügyét. Az est további 

részében A Közjó Szolgálatában Díj ünnepélyes át-

adására került sor, amelyet idén a honosítás, illetve 

visszahonosítás lebonyolítása terén végzett munkája 

elismeréseképpen az EMNT nagyváradi irodája nyert 

el. A díjat Nagy József Barna irodavezető, az EMNT 

régióelnöke vette át. Ezután Toró T. Tibor, az Erdé-

lyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke mondott pohár-

köszöntőt. A jótékonysági esten a resicabányai szór-

ványmagyarság, illetve az alig két éve alapított resicai 

magyar óvoda javára gyűjtöttek adományokat. 

Január 14–17. 

●  Strasbourg

Európai parlamenti munkahét

Január 19. 

● Kolozsvár, Farkas utcai templom

Csép Sándor televíziós szakember, író temetési gyá-

szistentisztelete

● Nagyvárad

A Debreceni Egyetem agrármérnöki szaka kihelye-

zett nagyváradi tagozata mesteri fokozatot elnyert, 

végzett hallgatóinak bankettje

Január 20. 

● Budapest, Reménység Szigete

Újévi vasárnapi-imaheti istentisztelet 

Molnár H. Lajos erdélyi származású író köszön-

tése

Január 21.

● Budapest

Találkozás Hölvényi György vallásügyi államtit-

kárral 

Találkozás Simicskó István sportügyi államtit-

kárral

● Csurgó

A Magyar Kultúra Napjának városi rendezvénye

Egyetemes Ökumenikus Imahét nyitóistentiszte-

lete 

Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke volt a díszvendége 

a Magyar Kultúra Napja alkalmából Csurgón meg-

rendezett ünnepségnek. A művelődési központban 

tartott találkozón ünnepi beszédet mondottak: L. 

Simon László kultúráért felelős államtitkár, vala-

mint Szászfalvi László miniszteri biztos, országgyű-

lési képviselő (Fidesz-KDNP). A Jézus Szíve-plébá-

niatemplomban tartott templomi ünnepélyen Tőkés 

László hirdette Istennek Igéjét. A vendéglátó gyü-

lekezet és az ökumenikus városi közösség nevében 

Maczkó Gyula főesperes szólt az egybegyűltekhez.  

Január 22–24.  

● Brüsszel

Európai parlamenti munkahét

Január 25. 

●  Győr

A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. vándor-

gyűlése

Tudományos szimpózium a spiritualitásról. Előa-

dás 

Január 27.

●  Nagykároly, belvárosi templom

Egyetemes Ökumenikus Imahét záróünnepélye

Tőkés László előző királyhágómelléki püspök, 

EP-képviselő hirdetett igét a Szatmár megyei Nagy-

károlyban az Egyetemes Ökumenikus Imahét záró 

istentiszteletén. A népes gyülekezet körében kö-

szönthette Mózes Árpád nyugalmazott evangéli-

kus püspököt, valamint Szegedi Lászlót, az Erdé-

lyi Református Egyházkerület generális direktorát, 

a Brassói Egyházmegye esperesét. Tukacs József 

helybéli lelkipásztor házigazdaként köszöntötte a je-

les vendégeket és az egybegyűlteket.

Január 28–31.  

● Brüsszel

Európai parlamenti munkahét
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„Az új esztendőben tehát nem nyugodhatunk bele 

sem az igazságtalanságokba, sem a hazugságba, sem 

a korrupcióba – (…) nem várhatunk és nem ülhetünk 

a babérainkon, tétlenül. Komoly munka és nehéz küz-

delem vár reánk.” – fogalmaz Tőkés László EP-képvi-

selő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke 2013. 

január 4-én kiadott Újévi Nyilatkozatában. 

A Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt el-

nöke és Szilágyi Zsolt néppárti alelnök társaságában 

tartott sajtótájékoztatón Tőkés László az ez évi célki-

tűzések közül kiemelte a „kommunizmus perének” foly-

tatását, a plurális egység megteremtését, az Erdélyi 

Magyar Egyeztető Fórum működésének beindítását és 

kiszélesítését a Nemzeti Együttműködés Rendszerének 

keretében, valamint a huszonhárom évvel ezelőtt már 

kezdeményezett Román–Magyar Kerekasztal létreho-

zását. Ez utóbbi megítélése szerint nem lehet „pártpo-

litikai paktumok” és „háttéralkuk” tárgya – utalt Tőkés 

László az RMDSZ és a Szociálliberális Unió (USL) 

még októberben kötetett titkos paktumára, amelyet 

Gyurcsány Ferenc balatonőszödi beszédéhez, vala-

mint a „neptuni áruláshoz” hasonlított. A paktumot 

megkötő RMDSZ-csúcsvezetők legsúlyosabb bűne Tő-

kés László szerint az, hogy semmilyen felhatalmazásuk 

nem volt annak megkötésére sem az erdélyi magyar 

közösség, sem pártjuk tagjai részéről. A Néppárt véd-

nöke rámutatott arra is, hogy az USL-vel kötött titkos 

egyezség még az Európai Néppárt bukaresti kong-

resszusa előtt született, amelyet – mint ismeretes – az 

RMDSZ és Demokrata Liberális Párt (PDL) közösen 

szervezett. „Véget kell vetni a hazugságnak és a hamis 

nemzeti legitimációnak” – hangsúlyozta Tőkés László 

az ezzel szembeni egységes kiállásra bíztatva. 

Az EMNT-elnök ugyanakkor nemcsak a magyar–

magyar, illetve magyar–román párbeszéd és összefogás 

fontosságát hangsúlyozta, hanem a Kárpát-medencei, 

a kelet- és közép-európai népek összefogását is.  

Végezetül bejelentette: nemzeti közösségünk szá-

mára az új év Az Autonómia Éve, amely a Kárpát-me-

dencei önrendelkezés és a föderalizmus gondolatát hi-

vatott népszerűsíteni erdélyi és európai szinteken. 

Nagyvárad, 2013. január 4.

ÚJ ESZTENDŐ, RÉGI KIHÍVÁSOK

Karácsony után és az új esztendő kezdetén évérté-

kelőt tartani már-már ünneprontásnak számít. Ameny-

nyire felemelő és reményteljes volt ünnepet ülni 1989 

sorsfordító karácsonyán, és új évet nyitni a Ceauşes-

cu-diktatúra bukása nyomán – közel negyed évszázad 

elteltével épp oly kiábrándító lett megérnünk az egy-

kori szegénységet és reménytelenséget idéző nacionál-

kommunista restaurációt a decemberi választások al-

kalmával. Az erdélyi magyarok jobb híján legfeljebb az 

RMDSZ 5%-os választási küszöböt éppenhogy súroló 

eredményének örvendhetnek... (...)

Elég volt a kommunista típusú „őszödi” hazugság-

politikából! Minekutána minden esetben azt hangoz-

tatták, hogy a választások végeztéig semelyik párttal 

semmiféle megegyezést nem kötnek, sőt még azután 

is, hogy napnál világosabban bebizonyosodott: a mind-

végig tagadott alku már közel két hónapja megkötte-

tett – íme, az RMDSZ elnöke még mindig azt szaj-

kózza, hogy a szociálliberális szövetséggel semmiféle 

titkos paktum nem létezett... Netalán ez az újabb 

neptuni egyezség volt az ára az 5%-os szavazatarány 

„elvtársi” biztosításának?

A – nemzeti hovatartozástól független – korrup-

ciónak is véget kell vetnünk már, hogyha (mellesleg) 

Románia be akarna jutni Schengenbe. Nem egy po-

litikus vonatkozásában ugyanis találóan állapíthatjuk 

meg, hogy mindösszesen két lehetőségük volt: vagy a 

parlamentbe, vagy börtönbe jutni…

ÚJÉVI NYILATKOZAT: KOMOLY MUNKA, 

NEHÉZ KÜZDELEM VÁR REÁNK
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Bihari magyar jelöltjeink közül kettő a 320 millió 

forintos (cca. 1,3 millió euró) vonzatú Ady-központ 

korrupciós botrányában híresült el. „Ha tolvaj is, ma-

gyar” – idézhetjük erdélyi költőnket nagy együttérzés-

sel annak láttán, hogy egy esetleges elszámoltatás elől 

ők egyenesen egy bukaresti szenátori és egy képviselői 

bársonyszékbe avanzsáltak. (…)

A hamis nemzeti legitimációnak sem lehet töb-

bé helye sem a demokráciában, még kevésbé pedig a 

többszörösen nyomorúságos magyar kisebbségi társa-

dalomban. (…)

Az „egyenlő távolság elvének” markói doktrínája a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület vonatko-

zásában sem állja meg a helyét. Annak is véget kell 

vetni már tehát, hogy az RMDSZ történelmi egyhá-

zainkkal próbálja igazolni = legitimálni önmagát.

Az új esztendőben tehát nem nyugodhatunk bele 

sem az igazságtalanságokba, sem a hazugságba, sem 

a korrupcióba – a versengő és dicsvágyó tanítványok 

módjára nem várhatunk és nem ülhetünk a babérain-

kon, tétlenül. Komoly munka és nehéz küzdelem vár 

reánk. „Dolgoznunk kell, ha élni akarunk, és élni aka-

runk, tehát dolgozni fogunk” – valljuk és vállaljuk Kós 

Károly szavával.

Isten segítségével folytatnunk kell az 1989-ben el-

kezdődött rendszerváltoztatás erőnk fölötti munkáját. 

Ehhez viszont emberi és közösségi, társadalmi és er-

kölcsi megújulásra van szükség.

Közeledik a kommunizmus bukásának a 25. évfor-

dulója. 2014-ig szabadulnunk kell az isten- és ember-

telen diktatúra, valamint a titkosszolgálati múlt visz-

szahúzó örökségétől. „Piszkos az a víz, amelyben kéz 

kezet mos” – tartja egy mondás. A politikai osztálynak, 

a közéletnek meg kell tisztulnia.

Ebben a folyamatban a szeretetnek és a megbo-

csátásnak is helye van – olyanképpen, amiként XVI. 

Benedek pápa kegyelmet adott tolvaj komornyikjá-

nak, vagy II. János Pál pápa is megbocsátott bűnbá-

nó merénylőjének. „A múltat azonban be kell vallani…”

Mindenki által áhított összefogásunk sem mehet 

végbe megtisztulás és -újulás nélkül. A múlttal szembe 

kell nézni, a „kommunizmus perét” le kell folytatni.

Magyarok és magyarok, románok és magyarok, a 

Kárpát-medencei, a kelet- és közép-európai népek ösz-

szefogására van szükség – Európa közösségében.

Ebben az évben „kampánycsend” lesz, nem lesznek 

választások. Ezt a „békeidőt” használjuk fel a – plurális 

– új egység megteremtésére.

Szélesítsük ki és hozzuk működésbe az Erdélyi Ma-

gyar Egyeztető Fórumot.

Építsük tovább a Nemzeti Együttműködés Rend-

szerét.

Két évtized után – közös ügyeink rendezésére – kez-

deményezzük újból a Román–Magyar Kerekasztal 

létrehozását.

Nem utolsósorban pedig nemzeti közösségünk szá-

mára legyen ez az esztendő Az Autonómia Éve (2013) 

– Romániában és az egész Kárpát-medencében.

Nagyvárad, 2013. január 4.

Tőkés László

EP-képviselő,

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke
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Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) új évi 

fogadására került sor 2013. január 13-án Nagyvára-

don, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

székházában.   

Az est egyik díszvendége Tóth Albert, a Magyar 

Református Lelkészértekezleti Szövetség elnöke volt, 

aki igei köszöntőjében a szabad akaratról szólva, dön-

téseink felelősségére hívta fel a fi gyelmet. A moderátor 

szerepében Török Sándor, az EMNT Bihar megyei 

elnöke köszöntötte a mintegy 250 meghívottat. 

Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke, az 

est házigazdája újévköszöntő beszédében az elmúlt 

esztendő fontosabb történéseit összegezte, megemlé-

kezve ugyanakkor mindazon közismert és megbecsült 

személyiségekről, akik a tavaly távoztak az élők sorá-

ból. A tavalyi események sorából ugyanakkor kiemel-

te a Kolozsvári Nyilatkozat elfogadásának húszéves 

évfordulóját, amely alkalmat teremtett arra, hogy az 

erdélyi önrendelkezés ügye mellett elkötelezett nép-

párti politikusok esküt tegyenek az autonómia és a 

föderalizmus képviseletére. Az EMNT elnöke felhívta 

a fi gyelmet: 2013 az Autonómia Éve lesz, amelynek 

„hivatalos” meghirdetését az EMNT megalakulásának 

tizedik évfordulójával kötik egybe. Erre február 2-án a 

szatmárnémeti Láncos-templomban kerül majd sor, 

ahol tíz évvel ezelőtt, 2003 februárjában a Királyhágó-

melléki Református Egyházkerület rendkívüli közgyűlé-

se határozott az EMNT megalakulásáról. 

A posztkommunista visszarendeződés veszélyeire 

fi gyelmeztetve az EMNT elnöke elmondta: Románia 

rekordtartó a volt kommunista országok között az-

zal, hogy újra és újra a posztkommunisták kerülnek 

hatalomra. Az egyházak politikai szerepvállalását ille-

tően az egykori királyhágómelléki püspök kijelentette: 

nem nyugodhatunk bele, hogy történelmi egyházainkat 

„leszerelték”, „lefegyverezték” és „megalázták”. Nem 

hagyhatjuk, hogy egyházaink arra a sorsra jussanak, 

mint Nyugaton, ahol az üresen maradt templomokban 

vendéglőket, múzeumokat hoztak létre – hangsúlyozta 

Tőkés László. (…)

Az új évi fogadás másik díszvendége, Magdó János 

kolozsvári főkonzul köszöntőjében az összefogás fon-

tosságát emelte ki. 

Az est további részében a Közjó Szolgálatában Díj 

ünnepélyes átadására került sor, amelyet idén a hono-

sítás, illetve visszahonosítás lebonyolítása terén elért 

eredményei elismeréseképpen az EMNT nagyváradi 

irodája kapott. Laudációt mondott Kavinszki András, 

a nagyváradi Magyar Állampolgárok Klubjának elnöke, 

majd az iroda munkatársainak nevében Nagy József 

Barna irodavezető, az EMNT régióelnöke vette át a 

díjat és mondott köszönetet a kitüntetésért. 

A hagyományokhoz híven az új évi fogadáson jó-

tékonysági adománygyűjtést hirdettek, ezúttal a resi-

cabányai szórványmagyarság, illetve az alig két évvel 

ezelőtt alapított magyar óvoda javára. Az adomány-

gyűjtést Herman M. János előadó-tanácsos hirdette 

meg, majd  Medgyasszai Attila resicabányai lelki-

pásztor felesége mondott köszönetet az adományért. 

Mint ahogy az az est végén kiderült, az új évi fogadás 

résztvevői mintegy 5500 lejjel járultak hozzá a nehéz 

sorsú magyar szórványközösség egyetlen óvodájának 

fenntartásához.    

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

elnöke mondott pohárköszöntőt. Mint fogalmazott: 

nehéz évet tud maga mögött a Néppárt, de a nehéz-

ségek nem tántorították el, hanem még kitartóbb küz-

delemre sarkalják. Kifejtette: az autonómiamozgalmak 

jegyében fog telni az esztendő. Céljuk „visszahozni a 

mozgalom igazi fényét”, és „erősíteni a részvételi de-

mokráciát”. A küzdelem csak akkor lehet eredményes, 

ha az erdélyi magyar közösség csatlakozik a kezdemé-

nyezéshez, és részt vesz az ennek érdekében szervezett 

megmozdulásokon – hangsúlyozta Toró T. Tibor. 

Az est színvonalát több kulturális mozzanat emelte: 

Péterfy Lajos színművész előadásában versek hang-

zottak el, továbbá a Váradi Dalnokok is felléptek. 

Nagyvárad, 2013. január 14.

AZ EMNT ÚJ ÉVI FOGADÁSA NAGYVÁRADON



9

dEPutáció

Mint ismeretes, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) megalakulásáról tíz évvel ezelőtt, 2003 feb-

ruárjában határozott a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület rendkívüli közgyűlése, a szatmárnémeti 

Láncos-templomban. Az EMNT megalakulását az ak-

kori politikai és közéleti válság tette szükségessé.

Az EMNT alapvető célja az, hogy hozzájáruljon az 

erdélyi magyar nemzeti közösség törekvéseinek meg-

valósításához, jogainak és érdekeinek védelméhez, a 

civil szféra, a demokrácia, a jogállamiság és a politikai 

pluralizmus megszilárdulásához, a régiók gazdasági, 

szociális, kulturális és intézményi fejlődéséhez.

2003 óta sorra alakultak meg a megyei szervezetek, 

köztük a Bihar megyei is, amely az elmúlt tíz év alatt 

az egyik legtevékenyebb megyei szervezetté vált.

2010-ben gyökeres változás történt az EMNT éle-

tében. Ebben az évben Toró T. Tibor ügyvezető elnök 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevében, valamint 

Németh Zsolt államtitkár, Répás Zsuzsanna helyettes 

államtitkár és Wetzel Tamás miniszteri biztos Magyar-

ország kormánya nevében egy megállapodást írtak alá 

az állampolgársági törvény erdélyi gyakorlatba ülteté-

se tárgyában – az egyszerűsített honosítási eljáráshoz 

kapcsolódó kérelmek hatékony és zökkenőmentes be-

nyújtásának elősegítése, valamint az eljárás ügyfélba-

rát lefolytatásának előmozdítása érdekében.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodái ezen 

megállapodás szellemében végezték és végzik ma is 

a honosításhoz kapcsolódó feladataikat. Az EMNT 

nagyváradi irodája 2011. január eleje óta több ezer 

személynek volt segítségére a magyar állampolgárság 

megszerzésében. 

Az iroda munkatársai még jól emlékeznek az első 

napokra, amikor naponta több százan keresték fel 

őket. (...) Számtalan megható történeten és egyéni 

sorson keresztül tapasztalhatták meg, mit jelentett és 

mit jelent mind a mai napig Trianon a magyar ember 

számára. A szétszakított haza minden tájegységéből 

kerültek elő az egykori magyar állampolgárságot iga-

zoló iratok. Az iroda vezetője, Nagy József Barna – 

előrelátó módon – összegyűjtötte a régi dokumentu-

mok fénymásolatait, és így egy olyan régi oklevelekből, 

fényképekből, levelekből összeállított dokumentumtár 

született, amely emberi sorsokon keresztül láttatja a 

békediktátum következményeit.  

Könnyes szemű idős emberek keresték és keresik 

ma is fel az EMNT Széles utcai irodáját. Tekintetük-

ben ott van az elmúlt évszázad minden keserűsége, de 

öröme is. Trianoni tragédiánk, az 1940-es országgya-

rapodás,  a kommunizmus keservei után most, a fele-

lősen gondolkodó, a határok feletti nemzetegyesítést 

hirdető és megvalósító Orbán-kormány jóvoltából ezek 

a magyarok immár újra és végleg a magyar állampol-

gárok népes családjába kerülhettek. (...)

Illesse köszönet azokat, akik e történelemformáló 

idők törvényeit megalkották, akik ezeket a törvényeket 

közel viszik az emberekhez, akik nap mint nap azért 

munkálkodnak, hogy minden magyar számára elérhető 

legyen a magyar állampolgárság. 

Mint bizonyára tudják, az EMNT Bihar megyei szer-

vezete nemcsak a honosítás és visszahonosítás terén 

jeleskedik, hanem a nagyváradi, Bihar megyei közélet 

szervezésében is: számtalan előadás, kulturális, civil, 

közéleti esemény szervezői is.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nagyváradi iro-

dájának munkaközösségét, a honosítás és visszahono-

sítás terén végzett kiemelkedő tevékenységéért, a köz-

életben betöltött példaértékű magatartásáért, a nem-

zet egyetemes ügyének szolgálatáért ezennel a Közjó 

Szolgálatában díjjal tüntetjük ki.

Legyen a nagyváradi EMNT-iroda munkája mind-

annyiunk számára annak példája, hogy erős hittel, el-

szántsággal lehet és kell tenni magyar hazánk jövőjé-

ért, boldogulásáért. 

Kavinszki András,

Magyar Állampolgárok Klubja, 

elnök

AZ EMNT NAGYVÁRADI IRODÁJA A KÖZJÓ 

SZOLGÁLATÁBAN-DÍJBAN RÉSZESÜLT



10

dEPutáció

A vallásszabadság és a hitük miatt üldözöttek védel-

me és támogatása, valamint a vallási és etnikai megbé-

kélés szolgálata képezte a tárgyát annak az évenként 

sorra kerülő tanácskozásnak, melyet a fi nnországi szék-

helyű First Step Forum (Első Lépés Fórum – FSF) 

rendezett 2013. január 11–12-én, a Helsinki és Stock-

holm között közlekedő hajó fedélzetén.

A Fórum Alapító tagjai közé tartoznak – többek kö-

zött – Eija-Riita Korhola fi nn EP-képviselő, a Fórum 

elnökasszonya, Jerzy Buzek volt lengyel, Kjell Magne 

Bondevik volt norvégiai és Mart Laar volt észtországi 

miniszterelnökök, más jeles európai, ázsiai és kanadai 

közéleti személyiségek, nem utolsósorban pedig Johan 

Candelin fi nn evangélikus lelkipásztor, ügyvezető igaz-

gató, aki már a ’90-es évek elején „jószolgálati nagykö-

vetként” tett látogatást királyhágómelléki egyházkerü-

letünkben.

A FSF éves találkozójának bevezetéseképpen a 

résztvevők látogatást tettek a Martti Ahtisaari fi nn 

államelnök által alapított – és nevével fémjelzett – Vál-

ságkezelő Kezdeményezés (CMI) elnevezésű köz-

pontban, ahol a Ville Brummer vezette munkacsoport 

szakemberei nyújtottak tájékoztatást az egész világra 

kiterjedő béketeremtő tevékenységükről.

A Silja Line óceáni hajón zajló kétnapos tanácsko-

zás első napján Johan Candelin ügyvezető igazgató tar-

tott beszámolót a Fórum tavalyi munkájáról, és jelölte 

ki a szervezet további tevékenységének célkitűzéseit, 

melyeket négy pontban foglalt össze, a következők sze-

rint:

●  Kiemelkedő emberi jogi és politikai közszerep-

lők erkölcsi, politikai és anyagi támogatása

●  Hosszú távú együttműködés olyan országok 

kormányaival, amelyek erre igényt tartanak (Pakisztán, 

Togo, Sri Lanka stb.)

● Konkrét cselekvési tervek – projektek – megvalósí-

tása egyes ázsiai és afrikai országokban (Törökország, 

Pakisztán, Észak-Korea, Marokkó, Egyiptom stb.)

●  Eseti támogatás nyújtása a rászorulóknak, Afri-

kában és Ázsiában

A péntek délutáni megbeszélésen Kjell Magne Bon-

devik nyújtott tájékoztatást az általa létrehozott Oslói 

Központ kiterjedt nemzetközi konfl iktuskezelő tevé-

kenységéről. A volt norvég miniszterelnök a demok-

rácia országonkénti támogatásában jelölte meg az 

általa vezetett intézmény központi célkitűzését.

Juha Christensen fi nn békeaktivista az Indonéziá-

ban rendkívüli sikerrel zárult ún. Aceh-békefolyamat 

történetéről számolt be. A péntekről szombatra átnyúló 

tanácskozás az egyes országokban fennálló emberi jogi, 

kisebbségi és vallási helyzet elemzésével foglalkozott, 

a leginkább válságos, olyan országok esetében, mint 

Mianmar/Burma, Dél-Szudán, Afganisztán, Pakisz-

tán, Kenya, Nigéria, Mongólia, Kína és Thaiföld. Az 

„Arab Tavasz”, ezen belül pedig Egyiptom ügye kiemelt 

fi gyelemben részesült.

VALLÁSSZABADSÁGRÓL, BÉKÉRŐL A FIRST 

STEP FORUM ÉVES TALÁLKOZÓJÁN

Amint hírül adták: a Kós Károly Alapítvány és a Tán-

csics Alapítvány szervezésében ma (2013. január 16-án 

– szerk. megj.) délután, Markó Béla ex-RMDSZ-elnök 

meghívására, Mesterházy Attila, az MSZP elnöke előa-

dást tart a nemzetpolitika aktuális kérdéseiről Kolozsvá-

ron. Ezt megelőzően a két alapítvány elnökei – Markó 

Béla és Szabó Vilmos – együttműködési megállapodást 

írnak alá.

Jelek szerint a Markó Béla költő-politikus vezette ala-

pítvány csúcsot akar dönteni a bihari RMDSZ-szel szem-

ben, amelynek néhány évvel ezelőtt, ez idáig egyedüliként, 

sikerült Erdélybe, illetve Nagyváradra Gyurcsány Ferenc 

ex-miniszterelnököt meghívnia. Eme posztkommunista, 

őszödi hagyományteremtéshez kapcsolódva a marosvá-

sárhelyi politikusnak Bajnai Gordon, a másik MSZP-s 

ex-miniszterelnök váradi felléptetése nyomán immáron 

Victor Ponta újdonsült román miniszterelnök barátját, 

Mesterházy Attila pártvezért is sikerül erdélyi „nemzetpo-

litikánk” oldalán felsorakoztatnia… (…)

 „Madarat tolláról, embert barátjáról.” Szíve joga Mar-

kó Bélának azt meghívnia, azzal barátkoznia és együtt-

működnie, akit és akivel akar – ámbátor demokráciában 

élünk. Még az ellen sem lehet elvi kifogásunk, hogy azzal 

a Szabó Vilmossal kössön paktumot, aki a bihari Szabó 

Ödönnel és a váradi Mecénás Alapítvány többi főko-

lomposával együtt egyik főszereplője volt az érmindszenti 

Ady-központ céljaira elnyert, 320 millió forintos királyhá-

gómelléki pályázati pénz eltérítésének és hűtlen kezelé-

sének.

Az ellen viszont határozottan fel kell emelnünk a sza-

vunkat, hogy az erdélyi magyar nemzeti értéknek – va-

lóságos transzszilván hungarikumnak – számító Kós 

Károly megszentelt nevét és művét bárki is a meghívott 

nemzetietlen politikusokkal vagy éppenséggel a nyerész-

kedő „Mecénással” kompromittálja. (...)

Mindezek után csak remélnünk lehet, hogy kolozsvári 

dolguk végeztével, Markó Béla Mesterházy Attila társasá-

gában nem fog Sztánára és Bánff yunyadra is ellátogat-

ni, hogy kegyeletüket ott róják le az 1919-ben Kós Károly 

és elvbarátai által a wilsoni önrendelkezési elvek alapján 

létrehozott Kalotaszegi Köztársaság emléke előtt…

Strasbourg, 2013. január 16.

Tőkés László 

TILTAKOZÓ NYILATKOZAT A SZOCIALISTÁK 

ERDÉLYI „FELLÉPTETÉSE” ELLEN
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Tőkés László EP-képviselő, az EP Emberi 

Jogi Albizottságának (DROI) tagja – egyebek 

mellett – annak a kettős mércének az alkalma-

zását bírálta, mely a keresztény európai országok 

muszlimokkal szembeni megengedő magatartá-

sa, valamint a muzulmán országok keresztény-

ellenes politikája között mutatkozik meg. Az 

erdélyi képviselő az ún. harmadik országokban 

végbemenő keresztényüldözések, valamint a 

nyugat-európai EU-országokban tapasztalható 

keresztényellenességgel szemben emelte fel a 

szavát.

Az FSF valamennyi felsorolt ország vonatko-

zásában konkrét cselekvési tervet irányzott elő 

– az üldözött keresztények védelmében és a val-

lási, etnikai, társadalmi megbékélés érdekében.

Tőkés László hangsúlyos odafi gyelést kért a 

volt kommunista országok emberi jogi, vallási, 

egyházi és kisebbségi sérelmeire, melyek nem egy 

esetben elsikkadnak az Európai Unióban. Ha-

sonlóképpen a válságkezelés, a békéltetés iránt 

elkötelezett szervezetek közbenjárását kérte a 

tovább élő kommunizmus országaiban, mint ami-

lyenek Kína, Kuba vagy Észak-Korea.

Az idei cselekvési és akciótervek kitűzése nyo-

mán a konferencia résztvevői abban egyeztek 

meg, hogy – az erdélyi képviselő javaslatának 

értelmében – jövő évi összejövetelüket Budapes-

ten fogják tartani, ezt követően pedig Temesvá-

ron, az 1989-es romániai népfelkelés kiindulásá-

nak városában fognak látogatást tenni.

Nagyvárad, 2013. január 13.

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága 2013. 

január 23-án döntött a szlovákiai állampolgárságuktól 

megfosztott magyarok ügyében benyújtott petíció befo-

gadásáról. A bizottság úgy határozott, hogy kivizsgálja a 

beadványt, melynek megtárgyalására a következő hóna-

pokban kerül sor. Bagó Zoltán fi deszes, Tőkés László 

erdélyi és Mészáros Alajos felvidéki képviselők szerint 

Szlovákia eljárása súlyosan sérti az állampolgárságuktól 

megfosztottak jogait, és szemben áll az Európai Unió 

alapértékeivel, ezért európai fórum előtt kell jogorvoslatot 

keresni az ügyben.

„Annak ellenére, hogy az Európai Unió az állampol-

gárság kérdését nemzeti hatáskörben tartja, a nevezett 

jogszabály és jogfosztási eljárás több uniós alapelvet is – 

úgymint a jogbiztonság elve a jóhiszeműen szerzett jogok 

védelme, a méltányosság elve, vagy akár az egyenlőség 

elve – sérthet” – fogalmazott Bagó Zoltán.

„A jogfosztott szlovákiai magyarokkal való szolidari-

tástól vezéreltetve mély és őszinte együttérzésünket fe-

jezi ki az, hogy felvállaltuk a petíció közvetlen úton való 

benyújtását a Petíciós Bizottsághoz, és a közös nemzeti 

siker reményében a továbbiakban is támogatjuk azt” – fo-

galmazott Tőkés László erdélyi képviselő.

„Mint ismeretes, Szlovákia olyan formában módosítot-

ta a szlovák állampolgárságra vonatkozó szabályozást, 

amely alapján az a személy, aki felveszi egy másik ország 

állampolgárságát, automatikusan elveszíti a szlovákot. 

Ennek nyomán már több olyan felvidéki magyart is meg-

fosztottak a szlovák állampolgárságától, akik korábban 

igényelték és meg is kapták a magyar állampolgárságot. 

Ez tarthatatlan és felháborító diszkrimináció!” – jelentette 

ki Mészáros Alajos felvidéki magyar politikus.

Tőkés László személyes közbenjárásával és Bagó Zol-

tán – mint az illetékes bizottság magyar tagja –,  vala-

mint Bauer Edit és Mészáros Alajos felvidéki EP-képvi-

selők támogatásával nyújtották be 2012 októberében a 

dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, 

valamint a szlovák állampolgárságától megfosztott Gu-

bík László által jegyzett petíciót. A dokumentumot több 

neves közéleti személyiség, velük együtt pedig a szintén 

állampolgári jogaitól megfosztott, 100 éves Tamás Ala-

dárné Ilonka is aláírásával látta el.

 Brüsszel, 2013. január 24.

Bagó Zoltán, Tőkés László és 

Mészáros Alajos sajtóközleménye

VIZSGÁLAT A SZLOVÁK ÁLLAMPOLGÁRSÁGUKTÓL 

MEGFOSZTOTT MAGYAROK ÜGYÉBEN
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Markó Béla állásfoglalásában 

– az RMDSZ legújabban felvett ar-

rogáns, kioktató stílusához méltó-

an – újraírja a közelmúlt történel-

mét. Érteni véljük a pánikot, hiszen 

tapasztalható módon legitimációs 

gondjaikkal küszködnek: kifogyott 

alóluk a választói bázis, legutóbb is 

a Kárpátokon túli román szavazatok-

kal lett meg a vékony öt százalékuk.

Ezért természetesen lehet szidal-

mazni mindenkit, aki 2003-tól er-

refelé „nem állt be a sorba”, és nem 

úgy menetelt, ahogyan az akkor még 

RMDSZ-elnökként irányt szabó költő 

vezényelte. A „hagyományosan tole-

ráns, befogadó” erdélyiség szellemében 

ebbe a magyarországi nemzeti oldal 

„megosztással” való megvádolása is 

belefér, hiszen az Igaz Szó volt szer-

kesztőjének megítélése szerint szá-

munkra, erdélyi magyarok számára az 

1989-ben, véráldozatok árán megbuk-

tatott egypártrendszer újjáéleszté-

sénél nincsen kívánatosabb állapot... 

VÁLASZFÉLE MARKÓ BÉLÁNAK 

Törökországi híradások és az Amnesty International 

közleménye a törökországi örmények ellen elkövetett, 

nem egy esetben halálos kimenetelű erőszakos cselek-

ményekről számolnak be. „A támadások rávilágítanak 

arra, hogy mennyire elviselhetetlen örménynek lenni 

Törökországban” – állapítja meg az egyik kisebbségi 

örmény forrás. Az előre kiterveltnek mutatkozó, rend-

szeres és célzott terrorakciók mögött feltehetően azok 

a török szélsőséges nacionalista erők állanak, melyek 

az 1915-ös örményellenes genocídium szellemében 

az ország teljes etnikai „purifi kációjára” törekszenek, és 

ennek céljából a többségi iszlám keresztényellenességet 

provokálják, valamint a védtelen örmény kereszténye-

ket igyekeznek megfélemlíteni.

A terroristák – jelképes módon – az Isztambulhoz 

tartozó Samatya települést választották ki célpont 

gyanánt, mely nyolcezres örmény közösségével az Ör-

mény Ortodox Pátriárkátus székhelyéül szolgál.

Hazai vizekre evezve, Szerbiában szintén olyan ős-

honos kisebbségi – magyar – településeken folytatódik 

nemzeti közösségünk provokálása és megfélemlítése, 

mint a délvidéki Temerin. A szerb hatóságok cinkos 

magatartása közismert. A közelmúltbeli temerini „ma-

gyarverés” esetében még attól sem riadtak vissza, 

hogy magukkal a szerb huligánok által helybehagyott 

magyar ifjakkal szemben is kivizsgálást indítsanak, it-

tas állapotban véghezvitt verekedés címén. A szerbiai 

viszonyok a korábban elkövetett magyar- és németel-

lenes tömeggyilkosságok tekintetében is párhuzamba 

vonhatók a törökországiakkal.

A két ország márcsak azért is egymás mellé állítha-

tó, mivel az Európai Unió két tagjelölt országáról van 

szó. Tegnap esti (2013. február 4-i – szerk. megj.), na-

pirend előtti felszólalásában az EP strasbourgi plenáris 

ülésén ezt emelte ki Tőkés László európai képviselő, 

határozottan felemelve szavát a világszerte felerősö-

dött keresztényellenességgel, valamint a térségünk-

ben szűnni nem akaró magyarellenességgel szemben. 

Az erdélyi képviselő az európai csatlakozás kizáró jel-

legű előfeltételeként hangsúlyozta a nemzeti és vallási 

kisebbségek védelmének a megkövetelését – hiszen az 

Emberi Jogok Európai Egyezménye, valamint a „kop-

penhágai kritériumok” is ezt teszik kötelezővé.

Strasbourg, 2013. február 5.

F E L S Z Ó L A L Á S

Két uniós tagjelölt országból érkeztek hírek kisebb-

ség-, illetve keresztényellenes megnyilatkozásokról.

KISEBBSÉG- ÉS KERESZTÉNYELLENESSÉG 

AZ EU-TAGJELÖLT ORSZÁGOKBAN
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De akármit is írjon Markó elnök úr, azt egyene-

sen szimptomatikusnak tartom, hogy a 2009-es eu-

rópai parlamenti választások alkalmából, nagy nehéz-

ségek árán tető alá hozott „erdélyi Magyar Össze-

fogást” (emlékszik még reá, Elnök úr?, így neveztük) 

„konjunkturálisnak” tartja. Akkor a magunk részéről az 

együttműködés lehetőségét mi még komolyan gondol-

tuk. Sajnos azonban igen hamar kiderült, hogy – sport-

hasonlattal élve – Önök ezt a mérkőzést is eladták, és 

ahogyan ellenzékből kormányra kerültek, az öncélú ha-

talomgyakorlást ismét csak fontosabbnak ítélték az er-

délyi magyarság érdekeinek következetes képviseleténél.

Másképpen hogyan magyarázza, ex-elnök úr, hogy sza-

vuk nem volt a népnyúzó megszorítások meghozatalakor? 

Vagy miként értelmezzük kinevelt utódjának a „kisebbsé-

gi törvény” melletti kardoskodását, majd „elfelejtését”? 

Hányszor hallottuk Önöktől a következő fenyegetőzést: 

kilépünk a kormányból? És addig-addig léptek ki, mígnem 

belebuktak az országot csődbe vivő, katasztrofális „szak-

mai teljesítménybe”. Hogy Markó Béla és elvtársainak az 

autonómiáról szóló szenátusi szavazás alkalmából történt 

gyáva megfutamodását/hallgatását már ne is említsük...

És mindeközben egyre-másra derül ki RMDSZ-

es csúcspolitikusainkról, hogy – fi noman fogalmaz-

va – szeretik a pénzt, illetve a korrupcióellenes ható-

ságok toplistáin előkelő helyezéseket „érdemeltek ki”.

Továbbá: alig hinném, hogy Kós Károly a transzszil-

ván szellemiséggel összeegyeztethetőnek tartotta volna 

a választói felhatalmazás nélkül, titokban köttetett pak-

tumokat. Valószínű, hogy ha Dan „Felix” Voiculescu, 

illetve a „liberális” Crin Antonescu nem gyűlölné any-

nyira a magyarokat, akkor Markó Béla pártja most kor-

mányzati pozícióból fényezné Ion Iliescu üdvöskéit, és 

mindent felülmúló kommunikációs hadjárattal próbál-

ná igazolni a visszarendeződés szomorú folyamatát.

Erre nézvést jó támpontot biztosít az is, ahogyan a 

„huszonhárommilliórománozó” MSZP-t mosdatják. Ho-

gyan is tarthatnánk Mesterházy Attila pártelnök ko-

lozsvári bocsánatkérését őszintének, amikor szinte napra 

pontosan ugyanazon időben a magyar szocialisták Miskol-

con erdélyi véreinket listáznák és románozzák le nyíltan?!

A korrupció, a hazudozás, a paktumpolitika, a gör-

csös hataloméhség és a kizárólagos egypártrend-

szerre való törekvés nem nemzeti érdek, Elnök úr.

A többszintű autonómia viszont az. Hogyha nem 

Bukarestből magyaráznák el, hogy miért nem „ak-

tuális” „autonómiázni”, hanem inkább az erdélyi ma-

gyar adófi zetők pénzéből az Önök által kizárólago-

san kezelt adólejeinket az önálló erdélyi magyar in-

tézményrendszerek megerősítésére fordítanák, akkor 

egy lépéssel talán máris közelebb lennénk a közös cél-

ként megjelölt magyar nemzeti önrendelkezéshez.

Ön tévedésben él: nem mi vagyunk az ellenség, Elnök úr. 

Brüsszel, 2013. január 29.

Tőkés László

Törökországban az „örmény ho-

lokauszt” (1915) gyászos emlékét 

idézi az a rendszerint idős, magate-

hetetlen örmény asszonyok ellenében 

Samatya keresztény körzetében el-

követett erőszakos támadássorozat, 

mely halálos áldozatokat is követelt.

Szerbiában a véres balkáni há-

ború etnikai tisztogatásaira emlé-

keztetnek a Temerin magyar vá-

rosban sorra került újabb erőszakos 

cselekmények, melyeknek múlt héten 

ártatlan magyar fi atalok voltak az 

elszenvedői.

Mindezek kapcsán ezúton hívom 

fel az Európai Parlament, a Bizott-

ság és a Tanács fi gyelmét arra, hogy 

– a „koppenhágai kritériumok” értel-

mében – mindkét tagjelölt ország 

esetében kizáró jellegű csatlakozási 

feltételként érvényesítse a nemzeti 

és vallási kisebbségek védelmének 

követelményét.

Strasbourg, 2013. február 4.

     

  Tőkés László

  EP-képviselő
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PLENÁRIS NYITÓÜLÉS: MEGGYILKOLT KURD 

AKTIVISTÁK

Nem maradhat büntetlen a múlt héten (2013. janu-

ár 9-én – szerk. megj.) Párizsban brutálisan kivégzett 

kurd aktivisták halála – jelentette ki Martin Schulz, az 

Európai Parlament szocialista elnöke 2013 első plená-

ris ülésének megnyitóján. Schulz elnök mély részvétét 

fejezte ki a Párizsban meggyilkolt három nő: Sakine 

Cansiz, Fidan Dogan és Leyla Solyemez jelenlévő 

családtagjainak, és támogatásáról biztosította a fran-

cia kormányt a tettesek kézrekerítésében.

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája

TÁVOZÓ ÉS ÚJ KÉPVISELŐK

Az európai parlamenti képviselői mandátummal ösz-

szeférhetetlen tisztséget vállaló George Becali román 

független képviselő helyét Dan Dumitru Zamfi rescu 

vette át az EP idei első plenári ülésén. A 2012 októ-

berében Szicília elnökévé választott Rosario Crocetta 

helyét Francesca Barracciu olasz szocialista képvi-

selő foglalta el. A bolgár Iliana Ivanova képviselőtől 

Preslav Borissov vette át a néppárti képviselői man-

dátumot. A zöldek belga képviselője, Frieda Brepoels 

2013. január 31-ével lemond posztjáról.

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája

ÚJABB LÉPÉS A VÁLSÁGKEZELÉSBEN: ISMÉT 

CÉLKERESZTBEN A HITELMINŐSÍTŐK

A 2013. január 16-i strasbourgi plenáris ülésen nagy 

többséggel megszavazásra került az a jelentéstervezet, 

amely újabb mérföldkő lehet az elmúlt hónapok so-

rán gyakran vitatott tevékenységet végző hitelminősítő 

intézetek működésének szabályozásában. A szavazást 

Pelczné dr. Gáll Ildikó fi deszes EP-képviselő is üd-

vözölte, ám ennek kapcsán további elengedhetetlen 

lépésekre hívta fel a fi gyelmet. A képviselőasszony a 

szavazást megelőző vitában felhívta a fi gyelmet, hogy 

a hitelminősítők tevékenységével kapcsolatos kételyek 

nem új keletűek, hanem csak újra és újra napirendre 

kerülnek. Bár látszólag az intézmények folyamatosan 

foglalkoznak ezzel a kérdéssel, a téma megnyugtató le-

zárására sajnos eddig még nem került sor. Pelczné dr. 

Gáll Ildikó szerint az elfogadott jelentés igen előremu-

tató, hiszen számos ponton innovatív ajánlásokkal él, 

így felveti például a nem-kezdeményezett államadós-

ság-minősítések tilalmát, valamint megvizsgálná, hogy 

egy hitelminősítő intézmény minősíthet-e egyáltalán 

tagállami hitelképességet. A fi deszes gazdaságpoliti-

kus üdvözölte, hogy a jelentés felül szeretné vizsgálni 

a több intézetben való részvényi érdekeltség kérdését, 

valamint a többszöri minősítések kapcsán bevezetné a 

rotációt, így adva lehetőséget a kisebb európai hitel-

minősítőknek.

www.fi desz-eu.hu 

A TAGÁLLAMI ADÓSSÁGOK KÖZÖS FINAN-

SZÍROZÁSA JÓT TESZ AZ EURÓNAK 

A Parlament az uniós államadósságok közös fi nan-

szírozásának megoldására ösztönzi a Bizottságot és 

a tagállamokat. A 2013. január 16-án elfogadott ál-

lásfoglalás szerint átgondolt eszközök alkalmazásával 

elkerülhető, hogy a tagállamok egymás kárára szaba-

duljanak meg adósságuktól, így a közös fi nanszírozást 

nem kell többé tabuként kezelni. Az eurózóna sajátos-

sága, hogy ugyan közös fi zetőeszközzel rendelkezik, de 

közös kötvénypiaca még nincs.

A francia liberális képviselő, Sylvie Goulard által 

jegyzett állásfoglalás felszólítja a Bizottságot, hogy 

számoljon be megoldási javaslatairól, mellékelve azok 

bevezetésének ütemtervét is. Maga az állásfoglalás is 

megvizsgál néhány azonnal vagy középtávon bevezet-

hető lehetőséget, illetve áttekinti a hosszabb távon 

megvalósítható, szerződésmódosítással járó opciókat. 

Középtávon végrehajtható lenne például az európai 

adósságtörlesztési alap létrehozása; a közös államköt-

vény- vagy eurókötvény-kibocsátás viszont már alap-

szerződés-módosítást tesz szükségessé. Az eurózóna 

abban a különleges helyzetben van, hogy bár közös 

valutája már van, de a közös kötvénypiac és költség-

vetési politika még hiányzik. Az euróövezet stabilitása 

ez utóbbiak megszületésétől függ – véli a Parlament.

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája

IFJÚSÁGI GARANCIAPROGRAMOK BEVEZE-

TÉSÉT SÜRGETI A PARLAMENT

Az európai fi atalok négy hónapnál hosszabb ideig 

ne maradjanak munka vagy képzés nélkül – döntött 

a Parlament 2013. január 16-án. A képviselők felszó-

lítják a 2013 februárjában összeülő uniós oktatásügyi 

minisztereket, hogy minden tagállamban javasolják az 

ifjúsági garanciaprogramok bevezetését. 

Az ifjúsági garanciaprogramok azt biztosítják, 

hogy a munkanélküliség által különösen sújtott 25 év 

alatti európai polgárok és a 30 év alatti frissen végzett 

társaik tanulmányaik befejezte vagy munkanélkülivé vá-

lásuk után négy hónapon belül állásajánlathoz, tovább-

tanulási lehetőséghez vagy gyakornoki programban 

való részvételhez jussanak. Az állásfoglalást 546 igen, 

96 nem szavazattal, 28 tartózkodás mellett fogadták 

el. Az ifjúsági garanciaprogramok fi nanszírozásában az 

EU-nak is szerepet kell vállalnia, elsősorban az Európai 

Szociális Alap révén. Az Eurostat adatai szerint a 

15-25 éves munkanélküliek aránya 2012 novemberé-

ben 23,7 százalékos volt az Európai Unióban. Görög-

országban és Spanyolországban az arány 50 százalék 

feletti, míg Magyarországon a 2012. októberi adatok 

szerint a fi atalok 29,3 százaléka nem talált munkát.

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája

DIÓHÉJBAN AZ EURÓPAI PARLAMENT 

JANUÁRI MUNKÁJÁRÓL
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A PARLAMENT A HITELMINŐSÍTÉSEK SZIGO-

RÚBB SZABÁLYZÁSÁRÓL DÖNTÖTT

Új szabályok vonatkoznak a hitelminősítések ki-

bocsátására a Parlament 2013. január 16-i döntése 

értelmében. A hitelminősítő intézmények ezentúl csak 

adott időpontokban adhatnak ki értékelést, a befekte-

tési intézmények pedig bírósághoz fordulhatnak kárté-

rítésért. Emellett a hitelminősítőknek csak korlátozott 

részesedésük lehet az általuk minősített vállalatokban. 

A képviselők döntése szerint a hitelminősítőknek be 

kell mutatniuk az értékelésüket alátámasztó tényező-

ket. Az egyes országok államadóságára vonatkozó 

értékelésekkel nem törekedhetnek az ország gazdaság-

politikájának befolyásolására. A magánkézen lévő hite-

lintézeteknek és befektetési vállalatoknak pedig saját 

belső kockázatértékelést kell elvégezniük. A rende-

letről szóló jelentést 579 igen, 58 nem szavazattal, 60 

tartózkodás mellett fogadták el. Az irányelvről szóló 

jelentést 599 igen, 27 nem szavazattal, 68 tartózkodás 

mellett fogadta el a Parlament.

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája

EURÓPÁNAK FRANCIAORSZÁG MELLÉ KELL 

ÁLLNIA MALIBAN

A képviselők üdvözölték a francia katonai beavat-

kozást Maliban, és a tagállamok határozott szolida-

ritásvállalását sürgették azon a rendkívüli vitán, amin 

az EU külpolitikai vezetője, Catherine Ashton is részt 

vett. Az ülésen sajnálatosnak nevezték, hogy az EU 

maga nem reagál a térségben kialakult válsághelyzetre.

A francia katonai beavatkozást az összes képvi-

selőcsoport üdvözölte. Hangsúlyozták, hogy Mali nem 

kerülhet terroristák markába. A francia beavatkozásra 

azt követően került sor, hogy az ország északi részét 

korábban hatalmukba kerítő iszlamista lázadók meg-

támadták a déli területeket.

Az EU tagállamainak szolidaritásukról kell biztosíta-

niuk Franciaországot, hiszen az európai szerepvállalás 

hitelessége forog kockán, közölték a képviselők. Töb-

ben kritizálták a bonyolult uniós bürokráciát, és hogy a 

szervezet válságok alkalmával nem tud katonailag be-

avatkozni. Ashton a térségben kialakult válsághelyzet 

átfogó megoldására szólított fel, és bejelentette, hogy 

uniós képviselő kinevezését tervezi a régióba. 

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája

CÉL A TÖMEGPUSZTÍTÓ FEGYVEREKTŐL 

MENTES VILÁG

A tömegpusztító fegyverektől mentes világ megva-

lósításáról szóló állásfoglalást fogadott el 2013. január 

17-i  plenáris ülésén az Európai Parlament. Nyilatko-

zatában Hankiss Ágnes fi deszes EP-képviselő hang-

súlyozta: az iráni nukleáris programmal kapcsolatos 

kérdés, mint köztudomású, komoly dilemmák elé állítja 

az egész transzatlanti szövetséget. Súlyosan fenyegeti 

a világ biztonságát az is, hogy a szíriai kormány rend-

kívül nagy vegyifegyver-készlettel rendelkezik, amely, 

tekintetbe véve a Szíriában folyó polgárháborút, bár-

mikor kikerülhet az ellenőrzés alól. „A tömegpusztító 

fegyverektől mentes világ nem valósulhat meg egyolda-

lúan! Csakis úgy, hogy minden érintett fél közös akara-

tát és lépéseit tükröző szerződésen alapszik, amelynek 

létrehozásában az Európai Uniónak fontos szerep jut!” 

– mutatott rá Hankiss Ágnes.

www.fi desz-eu.hu
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DEUTSCH TAMÁST AZ EP KÖLTSÉGVETÉ-

SI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGÁNAK ALELNÖKÉ-

VÉ VÁLASZTOTTÁK

Deutsch Tamás fi deszes EP-képviselőt 2013. január 

22-én az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző 

Bizottságának (CONT) alelnökévé választották. A 

néppárti politikus 2009 óta európai parlamenti képvi-

selő, és 2009 és 2011 között már betöltötte a szak-

bizottság alelnöki tisztségét. A CONT legfontosabb 

feladata az Európai Unió költségvetésének ellenőrzése 

szabályossági és hatékonysági szempontból, ezen kívül 

a szakbizottság az uniós intézmények gazdálkodásá-

nak felügyeletét is ellátja. A pénzügyi ellenőrzést az 

Európai Számvevőszék éves jelentéséből kiinduló zár-

számadási eljárás keretében folytatja le a Költségvetési 

Ellenőrző Bizottság. Az idei eljárásban Deutsch Tamás 

az Európai Külügyi Szolgálat, az Európai Számvevő-

szék, valamint az Európai Bíróság zárszámadásának 

néppárti felelőse. 

www.fi desz-eu.hu

A RÉGI SZÁMOKKAL FUTHATNA AZ EU 

BÜDZSÉJE, AMENNYIBEN NEM SIKERÜL 

MEGÁLLAPODNI A PÉNZÜGYI KERETTERV-

BEN

Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsá-

ga 2013. január 23-i ülésén tárgyalt először a 2014. 

évi uniós költségvetésről, és egyben megvitatta az új 

többéves pénzügyi keretterv előkészítésének állását. A 

képviselők szerint amennyiben a februári ülésén az Eu-

rópai Tanács nem jut egyezségre a többéves pénzügyi 

kerettervet illetően, az előző keretterv utolsó évére ér-

vényes kötelezettségvállalási és kifi zetés szinteknek kell 

érvényben maradniuk. Surján László, az Európai Par-

lament alelnöke szerint nem volna szerencsés, ha rossz 

kompromisszumok miatt veszélybe kerülne a kohéziós 

vagy a mezőgazdasági politika.

www.fi desz-eu.hu

TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ FEBRUÁRI 

ESEMÉNYNAPTÁRA

2013. FEBRUÁR

Február 1.  

● Kolozsvár, Farkas-utcai templom

Erdélyi Református Egyházkerület, Püspökbeiktatás

Miután az Erdélyi Református Egyházkerület tavaly 

decemberi tisztújító közgyűlésén Kató Béla illyefalvi 

lelkipásztort, korábbi püspökhelyettest, a Sapientia 

Alapítvány kuratóriumának elnökét választották az 

Egyházkerület 46. püspökéül, ez év február elsején a 

kolozsvári Farkas utcai református templomban került 

sor a beiktatásra. Igét hirdetett Bölcskei Gusztáv, a 

Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi 

elnöke. Tőkés László európai parlamenti képviselő, a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi 

püspöke köszöntő beszédében – egyebek mellett – azt 

hangsúlyozta, hogy az „Erdély belső anyaországából”, 

a Székelyföldről származó Kató Béla minden bizonnyal 

nagy elődjeinek, a székely püspököknek a hitbeli, szel-

lemi hagyatékát fogja tovább vinni. 

Február 2.  

● Szatmárnémeti, Láncos-templom 

Hálaadó istentisztelet és emlékünnepély a Királyhá-

gómelléki Református Egyházkerület 2003. évi rendkí-

vüli bővített – erdélyi – közgyűlésének 10. évfordulóján

● Évfordulói EMNT-emlék- és munkaülés

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) há-

laadó ünnepi istentisztelettel emlékezett meg az er-
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délyi autonómiamozgalom útjára indulásának tizedik 

évfordulójáról, Szatmárnémetiben. Az istentisztelet 

évfordulói emléküléssel és tanácskozással folytatódott, 

amelyen az „alapító atyák” közül többen is előadást 

tartottak, úgymint Kincses Előd, Fodor Imre, Kato-

na Ádám és Gazda József. Toró. T. Tibor, az Erdé-

lyi Magyar Néppárt elnöke, az EMNT egykori Kezde-

ményező Testületének tagja A Reform Tömörüléstől 

az Erdélyi Magyar Néppártig címmel tartott beszédet. 

Szilágyi Ferenc, az EMNT alelnöke a partiumi-érmel-

léki autonómia tervezetét ismertette. Izsák Balázs, a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke rámutatott: 

nemcsak az erdélyi nemzeti mozgalom tízéves évfordu-

lója, hanem az Európa Tanács 1201-es ajánlása miatt 

is indokolt a 2013-as évet az Autonómia Évének nyil-

vánítani, hiszen az utóbbi dokumentum lényegében a 

területi autonómiához való jogot szavatolja immár ke-

reken húsz esztendeje. Tőkés László EP-képviselő, az 

EMNT elnöke a konferencia zárásaként közös munká-

ra biztatott, és felhívta a fi gyelmet: az erdélyi magyar 

politikai szervezetek autonómiaterveinek összehan-

golására van szükség a kisebbségvédelem tárgyában 

benyújtandó európai polgári kezdeményezés ügyében. 

A konferencia résztvevői Szatmári nyilatkozat címmel 

zárónyilatkozatot tettek közzé, továbbá szándéknyi-

latkozatot fogadtak el a Partiumi Autonómiatanács 

létrehozatalára nézve. 

● Nagyvárad, Egyházkerületi Székház

V. Partiumi Sportbál

Neves sportolók részvételével, negyedik alkalom-

mal rendeztek Nagyváradon  jótékonysági sportbált a 

Partium SK labdarúgó csapat javára. Tőkés Máté, a 

Partium FC elnöke házigazdaként köszöntötte az est 

résztvevőit, köztük Czene Attila olimpiai bajnok úszót, 

volt sportügyi államtitkárt. Tőkés László EP-képviselő 

köszöntőjében kiemelte: „Azért szükséges támogatni a 

Partium FC-t, mert egyrészt ez egy ifjúsági ügy, más-

felől mert ez egy magyar ügy, nem utolsósorban pedig 

azért, mert ahhoz, hogy jókedvű nemzetté váljunk, új-

ból nagy szükség van a játékra, az örömre, azokra az 

energiákra, amelyeket a sport, a játékok szabadítanak 

fel bennünk.”

Február 4–7. 

● Strasbourg

Európai parlamenti munkahét

Február 8–9. 

● Tállya, Nyírség

A Partiumi Keresztény Egyetem vezetőségének 

stratégiai tanácskozása

Február 9.  

● Nagyvárad-Olaszi, Lorántff y Zsuzsanna Reformá-

tus Egyházi Központ

Presbiteri farsang

Február 11–13.

● Szkopje (Macedónia)

EP-küldöttség hivatalos országlátogatása

Tőkés László EP-képviselő az EU–Nyugat-Balkáni 

Parlamentközi Delegáció tagjaként hivatalos látogatá-

son vett részt Macedóniában. A küldöttség tagjai vol-

tak még: Jerzy Buzek lengyel néppárti képviselő, az 

Európai Parlament előző elnöke, Tunne Kelam észt 

és Miroslav Mikolasik szlovák képviselők, valamint 

Szi-lágyi Zsolt kabinetvezető. Találkozókon vettek 

részt és megbeszéléseket folytattak – többek között 

– Gjorge Ivanov államelnökkel, Nikola Gruevski mi-

niszterelnökkel, valamint Nikola Poposki külügymi-

niszterrel. Tőkés László azt a meggyőződését tolmá-

csolta vendéglátóiknak, hogy az Európai Közösség a 

Nyugat-Balkán országainak csatlakozása nélkül nem 

lehet teljes. 

Február 14.

● Budapest, EP-iroda

EP-Fogadónap

EMNT–EMNP-munkaülés

● Budapest, MTVA-székház



18

dEPutáció
Találkozás Böröcz István MTVA-elnökkel

Február 15. 

● Budapest, Országgyűlés

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának 

plenáris ülése

Idei első plenáris ülését tartotta az Országházban 

a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

(KMKF). A tanácskozás záródokumentuma történel-

mi sikerként értékeli a határon túli magyarok könnyí-

tett honosítását, és szorgalmazza, hogy még szoro-

sabb kapcsolat alakuljon ki a Kárpát-medencei magyar 

közösség és a világban szétszóródott magyarság, a 

diaszpóra között. Kitételként szerepel az is, hogy a 

KMKF plenárisa „üdvözli a Nemzetstratégiai Kuta-

tóintézet megalapítását”, amelyet a KMKF több tagja 

is kifogásolt, egyrészt a kutatóintézet élére kinevezett 

Szász Jenő vitatott személye miatt, másrészt pedig 

azért, mert ebben a nemzeti konszenzust igénylő ügy-

ben mégcsak meg sem kérdezték a KMKF tagjait.  

Február 16. 

● Budapest, Kerepesi temető

Hegedűs Lóránt dunamelléki ny. püspök temetési 

gyászszertartása

Február 17. 

● Nagyvárad-Olaszi

Böjtfői ünnepi istentisztelet. Úrvacsoraosztás

Február 19–21.

● Brüsszel

Európai parlamenti munkahét

Február 22.

● Nagyvárad, Egyházkerületi Székház

Emlékülés és -ünnepély A Kommunizmus Áldozata-

inak Emléknapja alkalmából

Tőkés László európai képviselő meghívására idén 

Milan Zver szlovén EP-képviselő volt A Kommuniz-

mus Áldozatainak Emléknapja alkalmából rendezett 

megemlékezés díszvendége. Társelőadóként beszédet 

tartottak még: Andreja Valic Zver történész és Do-

monkos László délvidéki származású újságíró. Az ér-

dekfeszítő rendezvény főszervezőjeként Antal János 

egyházügyi tanácsos köszöntötte a meghívottakat. 

Házigazdaként Tőkés László szólt a kommunista múlt 

Kárpát-medencei, romániai és – volt – jugoszláviai, va-

lamint európai összefüggéseiről. A Székház belső ud-

varán található emléktáblánál koszorúzással végződött 

az emlékünnepély, Török Sándor bihari EMNT-elnök 

beszédével.  

Február 23. 

● Székesfehérvár

Sajtóértekezlet – emlékezés a kommunizmus áldo-

zataira

Filmbemutató – Szigorúan ellenőrzött életek

Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke rész-

vételével mutatták be Székesfehérváron Kabay Barna 

és Petényi Katalin Szigorúan ellenőrzött életek című 

dokumentumfi lmjét, ezenképpen emlékezve a kommu-

nizmus erdélyi és magyarországi áldozataira. Zsúfolá-

sig megtelt érdeklődőkkel a Szent István Művelődési 

Ház színházterme, ahol Jakubek Ágnes igazgatónő, 

valamint Spányi Antal római katolikus megyés püspök 

köszöntötte a megjelenteket.  A fi lmvetítést Bakonyi 

István irodalomtörténész irányításával egy beszélgetés 

előzte meg, amely az átkos korról szóló személyes ta-

pasztalatok felidézésével vált életszerűvé. Tőkés László 

egykori temesvári lelkipásztor boldog emlékezetű Már-

ton Áron gyulafehérvári katolikus püspök emlékének 

ajánlotta a fi lmalkotást. 

Február 25.

● Nagyvárad

Sajtóértekezlet a Kommunizmus Áldozatainak Em-

léknapja alkalmából

Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke a 

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából 

Antal János külügyi és egyházügyi tanácsos társasá-

gában tartott sajtótájékoztatóján a posztkommunista 

visszarendeződés részét képező, egyre aggasztóbb mé-

reteket öltő kisebbség-, illetve magyarellenesség jelen-

ségére hívta fel a fi gyelmet.

Február 26–28. 

● Brüsszel

Európai parlamenti munkahét
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TŐKÉS LÁSZLÓ: AZ AUTONÓMIÁT KELL 

VÁLASZTANI AZ ÖNFELADÁS HELYETT
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

hálaadó ünnepi istentisztelettel emlékezett meg 
az erdélyi nemzeti mozgalom önálló útjára indulá-
sának tizedik évfordulójáról Szatmárnémetiben. 
Az istentisztelet után évfordulói emlékülés és ta-
nácskozás kezdődött, jeles meghívottak részvéte-
lével.

 A Láncos-templomban igét hirdetett Tőkés 
László, a Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület korábbi püspöke, európai parlamenti 
képviselő, az EMNT elnöke, aki prédikációját a 
Mózes V. könyvében olvasható, és a jubileumi 
ünnepség mottójául is szolgáló „Válaszd az éle-
tet!” felhívásra építette. Mint mondotta: az Ige 
hatálya kiterjed az élet minden területére, és a 
folytonosság hordozója is egyben. Az EMNT el-
nöke történelmi jelentőségűnek nevezte a refor-
mátus egyház szerepét az autonómiamozgalom 
elindításában, amit a reformátusoknak az 1989-es 
temesvári népfelkelés kirobbantásában betöltött 
vitathatatlan érdeméhez hasonlított. Amiképpen 
Temesvár a küzdelem, úgy Szatmárnémeti a bé-
kés építkezés jelképévé vált – hangsúlyozta Tőkés 
László. „Nem volt elég a zsarnokságot legyőzni, 

folytatni kell az utat. Az életet kell választanunk 
a halál és az átok helyett, az autonómiát az önfe-
ladás helyett” – fogalmazott az igehirdető.

A házigazda Korda Zoltán lelkipásztor köszön-
tője után a magyar kormány nevében Szászfalvi 
László miniszteri biztos, országgyűlési képviselő 
köszöntötte a Láncos-templomot megtöltő gyü-
lekezetet. Elmondta: tíz évvel ezelőtt az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács az autonómia jelszavát 
tűzte zászlajára, és ezzel az élet akarásáról és 
a szülőföldhöz, anyanyelvünkhöz, nemzeti tuda-
tunkhoz való ragaszkodásról tett bizonyságot. Az 
EMNT nem valaki ellen, hanem valamiért jött lét-
re, az autonómia ügyének felkarolása érdekében 
– hangsúlyozta.

Ékes Ilona fi deszes országgyűlési képviselő, a 
Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagja ün-
nepi köszöntőjében kifejtette: az autonómia egy 
közösség élni akarását mutatja. „Minél autonó-
mabb egy közösség, annál sikeresebb problémái 
megoldásában” – jelentette ki.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
Sajtóirodája
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– Tíz éve a szatmárnémeti Láncos-templomban 

tartotta a Királyhágómelléki Református Egyház-

kerület azt a rendkívüli közgyűlést, amelyen széles 

körű erdélyi részvétel mellett útjára indította az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megalakulásához 

vezető autonómiamozgalmat. Mit tudott megvaló-

sítani az EMNT az akkori célkitűzéseiből?

– Kissé árnyalnám a képet: tíz évvel ezelőtt az erdé-

lyi autonómiamozgalom szárnybontogatása kezdődött 

a Láncos-templomban. Szokás ezt a „nemzeti oldal” 

RMDSZ-ből való kiválásaként is értelmezni, amivel 

nem feltétlenül értek egyet: a pártvezetés tilalmáig so-

káig RMDSZ-es választott tisztségviselők is erősítet-

ték sorainkat, és meggyőződésem, hogy a legnagyobb 

párt tagságának és középvezetőinek java része éppen 

olyan elkötelezett a nemzet ügye iránt, mint az auto-

nomisták. Ám az tény: a Láncos-templomban tartott 

rendkívüli és nyilvános közgyűlésből nőtte ki magát az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Székely Nemzeti 

Tanács, a Magyar Polgári Párt és legutóbb az Erdélyi 

Magyar Néppárt. Mindez mutatja, hogy folyamato-

san keressük és hozzuk létre azokat a politikai vagy 

mozgalmi eszközöket, amelyek az erdélyi magyarság 

kulturális és területi autonómiájának elérését szolgál-

ják. A rendkívüli közgyűlés és az azóta eltelt időszak 

egyik legfontosabb vívmányaként is ezt említhetném: 

nem engedtük az autonómia ügyét szőnyeg alá söpör-

ni – ne feledjük, hogy a KRE rendezvényével egyidő-

ben tartott RMDSZ-kongresszuson az azóta börtönbe 

csukott Adrian Năstase miniszterelnök arról beszélt, 

hogy soha nem lesz autonómiánk, és ezt a Medgyessy 

Péter oldalán ülő tulipános vezérkar megtapsolta. Te-

hát kicsit az RMDSZ Bukarestben szocializálódott 

vezetői ellenében is kellett munkálkodnunk, szidnak is 

eleget emiatt. De sorolhatnánk az autonomista oldal 

műhelyeiben elkészült autonómia-törvénytervezeteket, 

amelyeket egyébként az akkor még RMDSZ-színekben 

dolgozó politikusaink terjesztettek a román törvényho-

zás elé (hogy ott hogyan viszonyultak hozzá, az már 

más kérdés). Összegezve: sikerült megfogalmaznunk 

a stratégiai céljainkat, ezeket kodifi káltuk is (tehát a 

sokszor hangoztatott váddal ellentétben: tudjuk, hogy 

miről beszélünk), az autonómia témaköre immáron a 

román nagypolitika számára sem tabukérdés. Sőt mi 

több: az Erdélyi Magyar Néppárt őszi parlamenti kam-

pánya odahatott, hogy jelentős román véleményvezé-

rek gondolkodtak el a Románia második modernizáció-

jaként felfogott föderalizmus kérdéskörén. Jelenleg az 

autonómiaügy nemzetköziesítésén dolgozunk.

– Melyek az EMNT ez évi legfontosabb tervei? 

Az Autonómia Évének meghirdetése is napirenden 

szerepel a február 2-i rendezvényen, melynek prog-

ramját még nem ismerjük, mégis előre nagy port 

vert fel. Mire számíthatunk az Autonómia Évében?

– Egy összetett cselekvési tervet teszünk le az 

asztalra, amely több mindent tartalmaz. Szeretnénk 

a sikeresen működő európai autonómiákat bemutat-

TÍV ÉVE INDULT ÖNÁLLÓ ÚTJÁRA AZ 

ERDÉLYI NEMZETI MOZGALOM
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ni itthon és Brüsszelben is. Ugyanakkor továbbra sem 

mondunk le az autonómiatörvényekről. Tavaly eluta-

sították a Székelyföld sajátos jogállását célzó tör-

vénytervezetet,  a Toró T. Tiborék által benyújtott, 

a kulturális autonómia közjogi keretét szabályozó mó-

dosítócsomagról sem tárgyaltak érdemben  – de ez 

nem azt jelenti, hogy ebbe nekünk bele kell nyugod-

nunk. A népakarat kifejezésére számtalan eszköz áll 

rendelkezésünkre.  Valószínűleg idén elkezdődnek az 

Európai Polgári Kezdeményezés keretében indított 

aláírásgyűjtések is – jó lenne, ha sikerülne ezeket ösz-

szehangolni. A Kárpát-medencei Magyar Autonómia 

Tanács (KMAT) keretében már megpróbáltuk közös 

nevezőre hozni az erdélyi kezdeményezéseket, megle-

hetősen kevés sikerrel, még mindig ott tartunk, hogy 

a pártpolitikai szempontok felülírják a nemzetpolitikát. 

Ez ellen is próbálunk még tenni. Továbbá – az ifjúsági 

partnerszervezeteinkkel közösen – korszerű eszközök-

kel igyekszünk továbbra is „tematizálni” a közéletet, 

közelebb vinni az autonómia gondolatát az erdélyi ma-

gyarokhoz.

– Nagyon sokan nem értik, el sem tudják képzel-

ni, hogyan képzeli el az EMNT az autonómiát. So-

kan azt mondják, hogy ha lesz székely autonómia, 

akkor azzal megteremtődnek a szórványok beolva-

dási feltételei, mások szerint például egy partiumi 

autonómia nem más, mint ezeknek a területeknek 

Romániától való leszakítása. Mi ezekről az ön vé-

leménye?

– Éppen ezért tartottuk szükségesnek az Autonó-

mia Évének meghirdetését. A területi, a kulturális és a 

sajátos jogállású településeket létrehozó autonómiafor-

mák nem gyengítik, hanem éppen ellenkezőleg: erősí-

tik egymást. Egy autonóm Székelyföld egyfajta „belső 

anyaországként” az interetnikus vidékek és a szórvány 

magyarságának tud támaszt biztosítani. Ezzel együtt 

kulturális és nyelvi jogaink biztosítása európai követel-

mény. Nem vagy-vagy kérdés, hanem az „és” logikai 

művelet köti össze ezeket a koncepciókat. Másfelől: 

az önrendelkezés nem jelent függetlenedést. Jóllehet 

ez irányba mutató európai példákat is látunk, a mi 

esetünkben egészen egyszerűen arról van szó, hogy a 

helyben megtermelt adókkal, az altalaji kincseinkkel, a 

humán erőforrásainkkal mi akarunk gazdálkodni, illetve 

szeretnénk önazonosságunkat gazdagítva boldogulni 

saját szülőföldünkön. Az autonómia gazdasági részét 

már a románok is kezdik érteni – számtalan erdélyi 

román érzi igazságtalannak, hogy az erdélyi megyék 

jóval kevesebbet kapnak vissza a központi költségve-

tésből, mint amennyit befi zetnek. Nem utolsó sorban: 

a központosított nemzetállam borzasztóan drága és 

egyáltalán nem hatékony, ezáltal az Európai Unió-

ban is versenyhátrányba kerülünk. Előbb-utóbb mind 

Bukarestben, mind az egyes nagyrégiókban ki fogják 

számolni, hogy az önrendelkezés mindenki számára 

előnyösebb. Mi minden ilyen tárgyú társadalmi vitára 

nyitottak vagyunk, az érveink java része románul is 

olvasható – már csak néhány bátrabb párbeszéd-kez-

deményezés szükségeltetik. Ezen is dolgozunk. Le kell 

bontanunk a bizalmatlanság falát, meg kell alkotnunk 

egyfajta „román-magyar autonómia szótárat”. Hogyha 

ezt sikerül megtennünk, akkor ezáltal akár az „erdélyi-

ség közös nyelvét” is kialakíthatjuk.

Megjelent a szatmárnémeti Friss Újságban 

2013. január 25-én

Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-

nács (EMNT) ügyvezető elnöke és Zatykó Gyula, az 

Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke hétfőn, február 15-én 

a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizott-

ságának ülésén vettek részt. 

 Sándor Krisztina hozzászólásában felkérte a bizott-

ságot, valamint a jelenlevő illetékeseket, hogy járuljanak 

hozzá, hogy a Mikó Imre Tervként megismert erdélyi 

gazdaságfejlesztési terv a következő évben szerepeljen 

a magyar kormány által támogatott fejlesztési tervek 

között. A magyarországi cégek kétnyelvű feliratainak al-

kalmazása a Kárpát-medencei magyar többségű telepü-

léseken jó példát mutat a térség más piaci szereplőinek 

is: Sándor Krisztina utalt egy nemrégiben közölt hírre, 

miszerint két romániai bank is bevezeti a kétnyelvű fel-

iratokat a Székelyföldön.

Zatykó Gyula hozzászólásában elmondta, hogy a 

Romániában érvényben levő nyelvtörvény alkalmazá-

sa rendszertelen, és ennek javításáért sokat tehetnek a 

magyar közösségek, hiszen folyamatosan követelni kell 

a törvény betartását ott, ahol erre nem adnak lehető-

séget. Zatykó úgy vélekedik, hogy fi gyelmet kell fordí-

tani a határmenti vidékeken épülő ipari parkokra, ahova 

magyarországi cégeket is meg kell hívni. Ebben sokat 

segíthetnek az eredményes testvértelepülési kapcsola-

tok, csak fel kell hívni erre a lehetőségre is a fi gyelmet 

– mondta a Néppárt alelnöke.

 A bizottság e heti napirendjén a határon túli ma-

gyarlakta területek magyar nyelvű feliratainak kérdése, 

valamint a Kárpát Régió Üzleti Hálózat működéséről 

való tájékoztatás szerepelt.

Ezekről Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért 

felelős államtitkár, valamint Radetzky Jenő miniszteri 

biztos beszéltek a bizottság tagjainak. 

Budapest, 2013. február 15.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az 

Erdélyi Magyar Néppárt 

Sajtóközleménye

ÜLÉSEZETT A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS BIZOTTSÁGA
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A Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és 

Nyelvek Frakcióközi Csoportja (Intergroup) február 7-én 

délelőtt tartotta soron következő ülését az Európai Parla-

ment strasbourgi ülésszaka keretében, François Alfonsi, az 

Európai Szabad Szövetség frakciójába tartozó, francia-kor-

zikai képviselő elnökletével.

A kisebbségügyi szakcsoport napirendjén két téma sze-

repelt. Az EBESZ ljubljanai irányelveit Brands Kehris 

asszony, Knut Vollebaek EBESZ-kisebbségügyi főbiztos 

munkatársa ismertette. A Lengyelországban élő német ki-

sebbség helyzetéről Tobias Körfer nyújtott tájékoztatást.

Az EBESZ nevezett dokumentumának alapvető célja: 

„irányadó utat mutatni a tagállamok számára, sokszínű tár-

sadalmaik integrálása céljából” – olvasható az Intergroup 

tájékoztatójában. Az EBESZ-főbiztos képviselője ebben az 

összefüggésben hangsúlyozta ki a kisebbségi közösségek 

társadalmi integrációjának, ezzel együtt pedig az integ-

rált multikulturális oktatásnak a fontosságát – szemben a 

konfl iktusokat gerjesztő „elszigetelődéssel” és „szeparatiz-

mussal”, negatív példaként említve a macedóniai albánok-

nak a többségi nemzettől való elkülönülését.

A témához kapcsolódó korreferátumában Schöpfl in 

György néppárti politikus éles kritikával szólt a ljubljanai 

irányelvekről, egyenesen „kiábrándítónak és veszélyesnek” 

minősítve azokat a nemzeti kisebbségek valós problémáinak 

a megoldása szempontjából.

Tőkés László európai képviselő kelet-közép-európai, 

illetve erdélyi szemszögből, gyakorlati-tapasztalati oldalról 

szólt hozzá az elhangzottakhoz. Mindenekelőtt sajnálatát 

fejezte ki amiatt, hogy a nyugati politikusok többsége to-

vábbra sem igazán tanúsít megértést a volt berlini fal túl-

oldalán elterülő térség kisebbségi problémái és ügyei iránt, 

olyan módszereket és megoldásokat ajánlva nekik, melyek 

egyszerűen nem működnek, illetve nem célravezetőek. Ha-

zai példával szólva az erdélyi képviselő rámutatott, hogy 

Romániában az olyan szakpolitikai terminusok, mint az 

„integráció” vagy a „multikulturalizmus” teljes mérték-

ben hitelüket veszítették, hiszen a többségi hatalom éppen 

ezen eufémikus kifejezések használatával próbálja leplezni 

kisebbségellenes asszimilációs politikáját. A nemzetkö-

zi politikusoknak nem kellene olyan téves módszereket és 

álmegoldásokat ráerőltetniük tagállamaik, illetve térségünk 

őshonos kisebbségeire, melyek nyilvánvaló módon hiábava-

lók és hatástalanok – hangsúlyozta Tőkés László. Vége-

zetre az éppen folyamatban lévő román–magyar zászló-

háborúra is kitérve keserű iróniával állapította meg, hogy 

a vészesen fogyatkozó erdélyi magyarság és a székelyek 

számára az „integráció” egyedüli útjaként a román zászló 

kizárólagosságát, illetve a saját nemzeti szimbólumaikról 

való lemondást – vagyis az önfeladást – kínálja a poszt-

kommunista-nacionalista többségi hatalom.

Mi a gond a „szeparálódással”? – tette fel a végén a 

kérdést Schöpfl in György, egyértelműen állást foglalva va-

lamennyi kisebbség saját identitásának és közösségi önálló-

ságának a megőrzése mellett.

Strasbourg, 2013. február 7.

A NYUGATI KISEBBSÉGVÉDELMI 

PÉLDÁK NEM MŰKÖDNEK ROMÁNIÁBAN
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Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) hála-

adó ünnepi istentisztelettel emlékezett meg az erdélyi 

nemzeti mozgalom önálló útjára indulásának tizedik 

évfordulójáról Szatmárnémetiben, majd az istentisztelet 

után évfordulói emlékülés és tanácskozás kezdődött. 

A Válaszd az életet! – Válaszd az autonómiát! cím-

mel megszervezett konferencia keretében az EMNT az 

Autonómia évének nyilvánította a 2013-as évet. Cél-

jaikat a Szatmári nyilatkozatban foglalták össze, a 

konferencia mintegy négyszáz résztvevője elfogadta a 

Partiumi Autonómiatanács létrehozásáról szóló Szán-

déknyilatkozatot is. 

Az „alapító atyák” közül többen is előadást tartottak 

a konferencián, úgymint Kincses Előd, Fodor Imre, 

Katona Ádám, valamint Gazda József.

Toró. T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, 

az EMNT Kezdeményező Testületének tagja „A Reform 

Tömörüléstől az Erdélyi Magyar Néppártig” címmel tar-

tott értekezést. Mint mondotta: a 2003-as esztendő 

referenciapont az erdélyi magyar politikai életben, hi-

szen ekkor intézményesült az önrendelkezés gondolata. 

Kifejtette: tíz év távlatából sokan úgy látják, hogy ekkor 

kellett volna egy autonomista pártot alapítani, azonban 

2003-ban még nem látták tisztán, hogy a balra tolódott 

érdekképviseleti szövetség már nem reformálható meg.

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

elnöke rámutatott: nem csak az erdélyi nemzeti moz-

galom tíz éves évfordulója miatt indokolt a 2013-as 

évet az Autonómia Évének nyilvánítani, de az Európa 

Tanács 1201-es ajánlása miatt is, amely lényegében a 

területi autonómiához való jogot szavatolja immár ke-

reken húsz éve. 

Szilágyi Ferenc, az EMNT alelnöke a partiumi-ér-

melléki autonómia tervezetét ismertette a konferencián.

Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke a kon-

ferencia zárásaként közös munkára biztatott, és felhív-

ta a fi gyelmet: az erdélyi magyar politikai szervezetek 

autonómiaterveinek összehangolására van szükség a ki-

sebbségvédelem tárgyában benyújtandó európai polgári 

kezdeményezés ügyében. Hangsúlyozta: fontos, hogy az 

Autonómia Évében mindenki találja meg a maga fela-

datát, és vegye komolyan azt, hiszen csak így adhatunk 

újabb lendületet az erdélyi önrendelkezés kérdésének.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

Sajtóirodájának közleménye nyomán

EMNT: 2013 AZ AUTONÓMIA ÉVE

A Partiumi Autonómia Kezdeményező Bizottság 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal, valamint az 

Erdélyi Magyar Néppárt országos és illetékes regioná-

lis  szervezeteivel egyetértésben kezdeményezi a Partiu-

mi Autonómiatanács létrehozását, azzal a határozott 

szándékkal, hogy 

– az koordinálja és segítse a Partium területén élő 

magyar identitású lakosság önazonosságának a megőr-

zését és megerősítését, 

– az önrendelkezés eszmeiségének megismerteté-

sét, meggyökereztetését, kiteljesedését, 

– ösztönözze a partiumi területi autonómia, vala-

mint 

– a Partiumi Fejlesztési Régió létrehozásához kap-

csolódó szakmai, politikai, mozgalmi hátteret, továbbá 

– minden rendelkezésre álló eszközzel segítse partiu-

mi közösségünk és a partiumi nemzetek összefogását 

a közös célok megvalósításáért, és 

– tegyen lépéseket a szimmetrikus kétnyelvűség 

kivívása érdekében. 

Felkérjük a partiumi magyar szervezeteinket, a ma-

gyar történelmi egyházakat, a céljainkkal azonosulni 

tudó, keresztényi és nemzeti értékeket nyíltan felvál-

laló civil kezdeményezéseket, a partiumi embereket, 

hogy csatlakozzanak, vállaljanak közösséget a Partiumi 

Autonómiatanáccsal. Felkérjük továbbá a Partiumon 

kívüli magyar testvéreinket, az Anyaországot, Magyar-

ország Nemzeti Kormányát, a székely autonomistákat, 

a nemzetben gondolkodókat, a cselekvőképes magyar 

diaszpórát, a partiumi nem magyar, de szülőföldszerető 

és a nemzetek békés egymás mellett élésében hívő kö-

zösségeket, hogy a megmaradásba és felemelkedésbe 

vetett hitben egyesülve karolják fel, aktívan támogassák 

kezdeményezésünket.

Szatmárnémeti, 2013. február 2.

SZÁNDÉKNYILATKOZAT A PARTIUMI 

AUTONÓMIATANÁCS LÉTREHOZÁSÁRÓL
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MAGYARELLENES ATROCITÁSOK A 

KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
Megdöbbenést keltettek azok a híradások, melyek 

a vajdasági magyarellenes atrocitások folytatódásá-

ról szólnak. Nemrég Szabadkán garázda szerb fi atalok 

egy népes csoportja támadást intézett védtelen ma-

gyar fi atalok ellen. Péntek hajnalban a bánsági Tordán 

egy idős magyar házaspár lakásába törtek be ismeret-

lenek, pénzüktől és ékszereiktől fosztva meg őket.

Az „új temerini fi úk” néven elhíresült esetre Bozóki 

Antal ügyvéd hívta fel a fi gyelmet. A tavaly október-

ben erőszakos támadást szenvedett adai, óbecsei és 

temerini ifjak ellen olyan „koncepciós per” van készü-

lőben, mely futni hagyja a szerb tetteseket, s mely-

nek tárgyalására ugyanazt a Zdenka Stakic bírónőt 

nevezték ki Újvidéken, aki a „temerini fi úkat” annak 

idején példátlan részrehajlással 61 évi „rekord”-börtön-

büntetésre ítélte.

A megelőző és az itt felsorolt erőszakos cselekmé-

nyek méltán háborítják fel és indítják cselekvésre szer-

biai és nemzetközi magyar közösségünk felelős képvi-

selőit és szervezeteit.

A vajdasági magyar politikai pártok és civil szerveze-

tek 2012. szeptember 27-i Közleményükben – egye-

bek mellett – azt követelik, hogy: „A szerb kormány 

biztosítsa végre az etnikai alapú incidensek hatékony 

kivizsgálását és a vonatkozó jogszabályoknak az elkö-

vetők elleni következetes alkalmazását, mindennemű 

hovatartozástól függetlenül, valamint a temerini elítél-

tek szabadon bocsátását”.

Az azóta szabadon engedett két „temerini fi ú”, Hor-

váth Árpád és Szakáll Zoltán az újvidéki bírósághoz 

intézett petíciójukban szállnak síkra továbbra is fogva 

tartott másik három sorstársuk kiszabadulásáért.

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint az au-

tonómia évévé nyilvánított 2013-as évnek és a március 

10-re meghirdetett Székely Szabadság Napjának arra 

kell fi gyelmeztetnie a román döntéshozókat, hogy au-

tonómia nélkül nem lesz társadalmi béke a többség és 

a kisebbség között Romániában.

Toró T. Tibor, az EMNP elnöke szerdai marosvá-

sárhelyi sajtótájékoztatóján elmondta, az EMNP nem 

tüntetésként, hanem az autonómia ügye melletti kiál-

lásként, aff éle ünnepként tekint a Székely Szabadság 

Napjára.

A párt megannyi erdélyi településről autóbuszokat 

indít a rendezvényre, és arra buzdítja az erdélyi és el-

sősorban a marosvásárhelyi magyarokat, hogy minél 

nagyobb számban vegyenek részt a rendezvényen.

Toró T. Tibor bajnak tartotta, hogy az erdélyi ma-

gyar politikai elit az elmúlt két évtizedben leszoktatta 

a közösséget arról, hogy tömegmegmozdulásokon nyil-

vánuljon meg, és részt vegyen sorsa alakításában. Hoz-

zátette, ennek a következménye, hogy a hírtelevíziók 

még most is rá-rácsodálkoznak arra, hogy az erdélyi 

magyarság autonómiát akar.

Toró „szemforgatónak” tartja, hogy az RMDSZ 

egyes politikusai az autonómia kérdésében elutasítják a 

részvételi demokráciát. 2009-ben azonban – amikor a 

kormányból ideiglenesen kikerült RMDSZ egyes tiszt-

ségviselőinek az állását kellett megvédeni – maguk is 

utcára szólították a közösséget.

Az EMNP elnöke fontosnak tartotta, hogy „több 

szólamban”, de „a szólamok harmóniájával” kérje az 

erdélyi magyar közösség az autonómiát. Példaként a 

katalán nép milliós tömegeket megmozdító demonst-

rációit említette. Megjegyezte, a katalánok azért akar-

nak ma már függetlenséget, mert Madrid nem oldotta 

meg időben a gondjaikat. Toró T. Tibor hangsúlyozta, 

a katalán elszakadási törekvésektől eltérően az erdélyi 

magyarok a román állam keretei között keresik a meg-

oldást a gondjaikra.

Forrás: MTI/www.neppart.eu

AUTONÓMIA NÉLKÜL NEM LESZ 

TÁRSADALMI BÉKE
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Tőkés László európai képviselő közbenjárására 

Inese Vaidere litván EP-képviselő az EP Emberi Jogi 

Bizottságának (DROI) bővített elnökségi ülésén vetet-

te fel a szerbiai „magyarverések” aggasztó kérdését, 

Barbara Lochbihler bizottsági elnök pedig támoga-

tásáról biztosította a vajdasági magyarok helyzetének 

orvoslását.

Február elején az erdélyi képviselő az EP plénumán 

szorgalmazta, hogy a Parlament, a Bizottság és a Ta-

nács Szerbia esetében „– a koppenhágai kritériumok 

értelmében – kizáró jellegű csatlakozási feltételként 

érvényesítse a nemzeti kisebbségek védelmének köve-

telményét”.

A DROI-bizottság mai (2013. február 20-i – szerk. 
megj.) gyűlésén egy szerbiai emberi jogi küldöttség 

kiküldését irányozta elő idén októberre, Szerbiába. 

Terv szerint, ezt megelőzően, egy bizottsági közmeg-

hallgatásra is sor fog kerülni az európai csatlakozásra 

készülő ország emberi jogi helyzete tárgyában.

Említésre méltó, hogy a magyarok ellen elkövetett 

erőszakos cselekmények ügyében legutóbb 2005-ben 

Doris Pack német képviselőasszony vezetésével járt 

európai parlamenti tényfeltáró küldöttség Szerbiában.

Brüsszel, 2013. február 20.

Az Erdélyi Magyar Néppárt nem tartja szerencsés-

nek Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

elnöke a Kárpát-medencei Képviselők Fórumának – 

amúgy nem a nyilvánosság előtt zajló – ülésén elhang-

zott beszéde által gerjesztett nyilatkozatháborút. A 

Néppárt álláspontja szerint a Szász Jenő elnöki szék-

foglalónak szánt gondolatai, főleg az erdélyi magyar 

szórványközösségekkel kapcsolatos nézetei erős politi-

kai csőlátásra és tájékozatlanságra vallanak, bizonyít-

va az egykori erdélyi pártvezér alkalmatlanságát egy 

ilyen fontos tisztség betöltésére. Kijelentései kizárólag 

a politikai árnyékbokszolásnak és a sehová nem vezető 

öncélú hadakozásnak biztosíthatnak táptalajt.

Ugyanakkor eltúlzottnak tartjuk Márton Árpád, az 

RMDSZ volt képviselőházi frakcióvezetője és társai 

túlbuzgó reakcióját is, akik nem átallnak Szász sze-

rencsétlen ötletelése mögé apokaliptikus forgatóköny-

veket vizionálni a szórványközösségek kitelepítéséről. 

A szórványvédő bajnok szerepében tetszelgő RMDSZ-

nek nincs erkölcsi alapja a melldöngetésre, hiszen eddig 

23 év állt rendelkezésére, hogy életképes megoldásokat 

dolgozzon ki a szórványközösségek asszimilációjának 

megállítására, a tények azonban ennek éppen az ellen-

kezőjét mutatják. 

A Néppárt szerint a szórványmagyarság kérdé-

se nem pártpolitikai kérdés, ezért elutasítunk minden 

olyan megközelítést, amely ilyen jellegű színezetet 

próbál adni ennek az ügynek. Ezt szem előtt tartva, 

a parlamenti választásokon a Néppárt nem is indított 

képviselőjelölteket azokban a régiókban, ahol szórvány-

sorsban élnek magyarok.

A Néppárt sürgős egyeztetésre hívja a magyar pár-

tok, az érdekelt társadalmi szervezetek és a történelmi 

egyházak illetékes szakértőit egy életképes és fenn-

tartható szórványstratégia megalkotására, amelynek 

fontos eleme lehet a szórványközpontok megerősíté-

se vagy a szórványgondnoki intézmény bevezetése, és 

amelynek gyakorlatba ültetésében fontos szerepe van 

a mindenkori magyar kormány támogatáspolitikájának.

Kolozsvár, 2013. február 21. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt

Sajtószolgálata

SZÉLES KÖRŰ EGYEZTETÉST SÜRGET 

A NÉPPÁRT SZÓRVÁNYÜGYBEN
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Ma, amikor a kommunizmus áldozataira emlé-

kezünk, a múlttal való szembenézés több mint húsz 

esztendős küzdelmével a hátunk mögött, továbbra 

is elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a totalitárius 

kommunista rezsim ideje alatt deportáltak, üldözöttek, 

megkínzottak és meggyilkoltak emlékét felidézzük, va-

lamint a múltban elkövetett rémtetteket kivizsgáljuk, 

és az atrocitásokat, a huszadik század egyik legember-

telenebb totalitárius rendszere által elkövetett bűnöket 

jóvá tegyük, annak céljából, hogy ezek az emberiség 

elleni gonosztettek a jövőben sohase ismétlődhesse-

nek meg.

Szociális, etnikai és kulturális hátterétől függetlenül 

minden áldozat megérdemli, hogy igazságot szolgál-

tassanak, szenvedéseiért pedig kárpótlást nyerjen. Az 

igazságot fel kell fedni, az emberiség elleni bűnök el-

NYILATKOZAT A KOMMUNIZMUS 

ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁN

A romániai és a jugoszláviai kommunizmus áldoza-
taira emlékeztek az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
(EMNT), valamint Tőkés László Központi Irodája 
szervezésében 2013. február 23-án, Nagyváradon. 

Az esemény moderátora, Antal János külügyi és 
egyházügyi tanácsos köszöntötte a mintegy kétszáz 
érdeklődőt, megemlítve: 1947. február 25-én tartóz-
tatták le jogellenesen, majd hurcolták el a Szovjet-
unióba a Független Kisgazdapárt akkori főtitkárát, 
Kovács Bélát. Az ő emlékének adózva nyilvánította a 
magyar kormány ezt a napot a Kommunizmus Áldo-
zatainak Emléknapjává.

Tőkés László EP-képviselő, az est házigazdája 
beszédében kifejtette: mindannyian a kommunizmus 

áldozatai vagyunk, azok is, akiket nem gyilkoltak meg 
vagy nem börtönöztek be. A diktatúra következmé-
nyeit ugyanis az egész társadalom megszenvedte és 
szenvedi mindmáig. (…)

 A kommunista örökséggel való küzdelem nemcsak 
erdélyi, román vagy magyar ügy, hanem egy olyan 
kelet-közép-európai kérdés, mely összekapcsolja a 
volt szovjet tagállamok polgárait – mondotta az er-
délyi EP-képviselő. Meggyőződése szerint a múltat 
be kell vallani, és az elkövetett kommunista bűnöket 
jóvá kell tenni, enélkül ugyanis nem gyógyulnak be a 
sebek. 

Ehhez a gondolathoz csatlakoztak az est meg-
hívott előadói is. Dr. Milan Zver európai néppárti 

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA 

EMLÉKEZTEK NAGYVÁRADON

Mivel a nagyváradi ügyintézésben csak korlátozottan 

érvényesülnek a törvény által biztosított magyar nyelv-

használati jogok, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

helyi szervezete ismételten a város önkormányzatához 

fordul, azzal a kéréssel, hogy helyezzenek el egy „Be-

szélünk magyarul is!” feliratú táblát a hivatal minden 

olyan ügyintéző pultjára, ahol a magyar nyelvet is be-

szélő közalkalmazott dolgozik.

A táblákat még tavaly márciusban készíttette, és 

ajánlotta fel az EMNP a városházának, de akkor az 

illetékesek azzal az érvvel utasították vissza, hogy azok 

nem illenek az ügyfélszolgálati osztályon lévő táblák 

arculatához. Akkor megígérték, hogy néhány hónapon 

belül – az arculatváltást követően – dönteni fognak 

arról, hogy kihelyezik vagy sem a táblákat. Minderre 

azonban egy év után sem került sor…

Kristófi  Kristóf váradi elnök a napokban tartott saj-

tótájékoztatóján elmondta: a beltelekadók megemelése 

elleni fellebbezés miatt az elmúlt hetekben több szá-

zan – köztük magyar ajkú földtulajdonosok – keresték 

NYELVI JOGAINK ÉRVÉNYESÜLÉSÉÉRT 

KÜZD AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT
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követőit pedig felelősségre kell vonni! Elengedhetetlen 

feltétele ez annak, hogy a jövő az emberi méltóság és 

a társadalmi méltányosság alapjaira épüljön.

Sok más országhoz hasonlóan Románia, Szlovénia 

és Magyarország népe is rendkívül súlyos elnyomást 

szenvedett a kommunista rezsim idején. A romániai 

magyar, illetve a volt Jugoszlávia területén élt szlovén 

kisebbség sorsa között számos párhuzam vonható. Ki-

jelentjük, hogy a kommunista múlt hiteles feltárása, 

illetve az elkövetett bűnök jóvátétele, a múlt igazsága-

inak felfedése nélkül egy jobb jövő is elképzelhetetlen.  

(…)

Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platform-

ját az Európai Unió azért hozta létre, hogy abban az 

uniós országok – köztük Szlovénia, Magyarország és 

Románia – azon intézményeit és szervezeteit fogja 

egységbe, melyek a totalitárius rendszerek bűneinek 

kutatását, dokumentálását és tudatosítását tűzték ki 

célul. Szem előtt tartva a Platform európai – nem-

zetközi – dimenzióját, a Védnöki Testület tagjaiként 

felhívjuk a fi gyelmet ennek fontosságára, és ezúton is 

szorgalmazzuk a múlt visszahúzó örökségének megha-

ladására irányuló igazságtételt és megbékélést. Az 

európai intézményeket minél szorosabb együttműkö-

désre buzdítjuk a Platformmal és minden olyan szerve-

zettel és hálózattal, melyek ezeknek a célkitűzéseknek 

a megvalósítását szolgálják. 

Nagyvárad, 2013. február 22.

Milan Zver                          Tőkés László

EP-képviselő                        EP-képviselő

Szlovénia                             Románia

képviselő úgy fogalmazott: Európának kötelessége 
szembenézni múltjával, máskülönben esélye sincs a 
tartós békére. „A mi nemzedékünk felelőssége Eu-
rópát megkímélni egy újabb totalitárius rendszertől” 
– mutatott rá a szlovén EP-képviselő. 

Az erdélyi magyarság és az egykori Jugoszláviában 
élő szlovének kommunizmus ideje alatti szenvedé-
sei között párhuzamot vonva kiderült: mindkét szo-
cialista állam az oktatás, nyelvhasználat és kultúra 
visszaszorításával próbálta elnyomni a területén élő 
kisebbségeket.

Dr. Andreja Valic Zver előadásában többek kö-
zött arról szólt, hogy a mai európai fi atalok többsé-
gének kevés fogalma van a totalitárius rendszerekről. 
Hajlamosak vagyunk természetesnek venni a demok-
ráciát, és megfeledkezni az őseinket megnyomorító 
önkényuralmi rendszerekről – hangzott el. A kom-
munizmus bűntetteit vizsgáló szlovéniai intézmény 
igazgatója felhívta a fi gyelmet: a totalitárius rezsi-
mek megítélésében nem használhatunk kettős mércét 

aszerint, hogy milyen pártállású diktatúráról van szó. 
Egyebek mellett ezt a célt tűzte ki az Európai Emlé-
kezet és Lelkiismeret Platformja, melynek védnöki 
testületében Tőkés László és Milan Zver egyaránt 
tisztséget vállalt, Szilágyi Zsolt pedig a végrehajtó 
bizottság tagjaként tevékenykedik.

Domonkos László délvidéki származású író, új-
ságíró, televíziós szerkesztő a délvidéki népirtásról 
tartott vetítettképes előadást, amelyben az 1944-45 
telén, a jugoszláv kommunista partizánalakulatok ál-
tal meggyilkolt civil magyar, német és horvát nemze-
tiségű áldozatokról emlékezett meg. 

A megemlékezés záróeseményeként és a kommu-
nizmus áldozatai előtti főhajtásképpen, Török Sán-
dor bihari EMNT-elnök alkalmi beszédét követően,  
a résztvevők a székház Pantheonjában található em-
léktáblánál helyezték el a kegyelet koszorúit.  

Nagyvárad, 2013. február 23.

fel a városháza ügyfélszolgálatát. 

Az adófi zetők jogos elvárása, hogy 

legalább anyanyelvükön nyújthassák 

be papírjaikat, vagy kérjenek felvi-

lágosítást az ügyintézőktől. Ezért 

gondolták úgy, hogy ismét kezde-

ményezni fogják a táblák kihelyezé-

sét – tájékoztatott Kristófi .

2013. február 28.

Forrás: az Erdélyi Magyar Nép-

párt nagyváradi szervezete



28

dEPutáció

TŐKÉS LÁSZLÓ: MINTHA ROMÁNIÁBAN 

VISSZAFORDULT VOLNA AZ IDŐ KEREKE
Strasbourgban, az Európai Parlamentben elhűlve 

kérdezik képviselőtársaim, hogy mi történik Romániá-

ban. Egészen egyszerűen nem értik, miért okoz prob-

lémát bárki számára, hogyha egy őshonos nemzeti kö-

zösség az identitását kifejező és erősítő szimbólumait 

használja. 

Victor Ponta kétharmados kormánya – megváltoz-

tatva a változtatandókat –, a rossz emlékű Iliescu-re-

zsim 1990 eleji magyarellenes, rasszista kampányát 

másolja. Másképpen fogalmazva: Ponta és csapata az 

Iliescu- és Dan Voiculescu-félék kottájából disszonáns 

„gyűlöletzenét” játszik.

1990-ben a marosvásárhelyi „Fekete Március” ör-

dögien megkomponált eseménysora a Szekuritáté res- 

taurációját szolgálta. A véres etnikai konfl iktust előké-

szítő magyarellenes nyilatkozatok sora és a manapság 

– főként a televízióban – hallható gyűlöletbeszéd és hő-

börgések szinte szóról-szóra megegyeznek egymással. 

Mintha Romániában visszafordult volna az idő kereke…

A diktatúra bukását követő posztkommunista poli-

tikai restauráció hosszú évekre visszavetette Románia 

fejlődését és felzárkózását Európához. Mindannyian, 

országunk magyar és román nemzetiségű állampolgá-

rai mind a mai napig a kommunista hatalomátmentés 

következményeit nyögjük és árát fi zetjük, elég, hogyha 

csak az eltékozolt állami vagyonra, az integráció elma-

radása miatti pótolhatatlan éveinkre vagy csődbe veze-

tett társadalmunkra gondolunk.

A Victor Pontát és társait kétharmados többséghez 

juttató románok nem ezt akarják. Meg vagyok győződ-

ve, hogy nemcsak mi, hanem ők sem akarnak újabb 

„Fekete Márciust”.  Mircea Duşa és Codrin Munteanu 

volt székelyföldi prefektusok – hivatásuknak megfele-

lően – az idegenektől, a valódi ellenségektől védjék, és 

ne tőlünk féltsék a hazát, s hagyjanak fel a felelőtlen 

uszítással. 

Felszólítom Victor Ponta román kormányfőt, hogy 

felelőssége tudatában vessen véget a felfokozott ma-

gyarellenes, idegengyűlölő kampánynak.

Románia területi épsége, szuverenitása, valamint 

állami jelképeink státusza attól nem sérül, ha a saját 

nemzeti szimbólumainkat is használjuk – sőt, ezáltal 

csak gazdagodik, színesedik az ország.

Meg kellene értenie már végre Bukarestnek: Romá-

ÓRIÁS SZÉKELY ZÁSZLÓT ÁLLÍTOTT 

A CSÍKSZEREDAI NÉPPÁRT

Több száz csíkszeredai polgár jelenlétében a Sza-

badság téren ünnepélyes keretek között vonták fel a 

székely zászlót 2013. február 25-én. A jeles eseménnyel 

a szervezők a székelység autonómiaigényére kívánták 

felhívni a fi gyelmet.

A megyeházával átellenben, a Nagy István Művé-

szeti Gimnázium sportpályájának kerítése mellé egy 

7,5 méteres vasrúdra felvonták a székely lobogót. A 

ceremónia alatt a Csíkszéki Mátyás-huszárok Egye-

sületének tagjai álltak díszőrséget. A zászlófelvonás 

alatt a tömeg a Székely himnuszt énekelte.

A rendkívül nagy érdeklődésnek örvendő rendezvé-

nyen a város polgárainak körében jelen voltak a törté-

nelmi egyházak, az erdélyi magyar pártok és civil szer-

vezetek képviselői.

Köszöntőbeszédében Tőke Ervin, a rendhagyó 

esemény kezdeményezője, az Erdélyi Magyar Néppárt 

csíkszeredai önkormányzati képviselője elmondta: nem 

véletlen, hogy éppen február 25-én vonták fel a szé-

kely zászlót Csíkszereda főterén, ugyanis az említett 

napon van a Kommunizmus Áldozatainak Emléknap-

ja, így a zászlófelvonással azt is jelezni kívánták, hogy 

nemet mondunk az elnyomásra, nem kérünk a kom-

munistákból, sem azok utódaiból. „A székely zászló 

az önállóságra való törekvésünk jelképe” – mutatott 

rá felszólalásában György László, az Erdélyi Magyar 

Néppárt Hargita megyei elnöke. Megjegyezte: tűzzük 

ki a lobogót intézményeinkre, hadd hirdesse a székely-

ség szabadságvágyát.  

Csíkszereda, 2013. február 26.

Forrás: Néppárt.eu/Székelyhon.ro
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nia attól csak erősebb lesz, hogyha 

közösségei képesek saját sorsukat 

irányítani, hiszen a különböző au-

tonómiaformák nemcsak nekünk, 

magyaroknak, hanem az egész or-

szágnak javára szolgálnak.

Ne vezessenek ki bennünket Eu-

rópából! Annál is kevésbé, mivel 

az eddigi tapasztalataink szerint a 

románok Európát választják, és in-

kább elhagyják hazájukat…

Románia mindannyiunk országa: 

románoké, magyaroké egyaránt. A 

jelentős túlhatalommal rendelkező 

kormány inkább azzal foglalkozzon, 

hogy a már külföldre távozott há-

rommillió román nemzettársunkat 

hazavonzza olyanféleképpen, hogy 

jól fi zető munkahelyeket és élhető 

országot teremt számukra. – Ezért 

választották az ország élére a mai 

vezetőket.

Strasbourg, 2013. február 7.

Tőkés László

EP-képviselő

Gál Kinga fi deszes EP-képviselő az Anyanyelv 

Nemzetközi Napján a nyelvi sokszínűséget támo-

gató brüsszeli konferencián meghívott előadóként vett 

részt. A néppárti politikus beszédében azt javasolta, 

hogy készüljön egy európai keretterv a nyelvi kisebb-

ségi jogok kézzelfogható támogatására.

A nyelvi kisebbségi közösségek képviselőinek és az 

Európai Bizottság reprezentánsainak aktív részvéte-

lével lezajlott rendezvényen Gál Kinga ismertette az 

Európai Parlamentnek az 1980-as évek óta a nyelvi 

és nemzeti kisebbségek védelmében betöltött szerepét. 

Ennek kapcsán megállapította: az Európai Unió, ille-

tve a Parlament  egyre vonakodóbb az  általánosan 

megfogalmazott elveken túl kézzelfogható segítséget 

nyújtani a kisebbségi nyelvek támogatásában.

Gál Kinga, az Európai Parlament Kisebbségi Fra-

kcióközi Munkacsoportjának korábbi elnökeként, je-

lenlegi alelnökeként kiemelte: „Fontos lenne a kisebb-

ségi közösségek támogatásán túl az is, hogy a többségi 

társadalmakat, azok kormányait is ellássuk olyan gya-

korlati tanácsokkal, hogy kezelni és értékelni tudják a 

nyelvi kisebbségek létét országaikban”. Ennek érdeké-

ben a fi deszes EP-képviselő arra tett javaslatot, hogy 

készüljön egy európai keretterv a nyelvi kisebbségi 

jogok támogatására. Ez a dokumentum  kormányok-

nak, döntéshozóknak készülne kisebbségi szervezetek, 

nemzetközi intézmények, az egyes uniós szervek, ezen 

belül az Európai Bizottság és az Európai Parlament 

közreműködésével. 

A konferencia résztvevői egyetértettek abban, 

hogy a kisebbségi és regionális nyelvek továbbélésé-

nek három fő pillére a családon belüli nyelvátadás, az 

anyanyelven való oktatás és a közösségek szerepe. Gál 

Kinga zárszava teljes mértékben összecsengett a kon-

ferencia végkövetkeztetésével: a kisebbségi többnyel-

vűséget, a nyelvi sokszínűséget nem pusztán kulturális, 

társadalmi értékként, hanem gazdasági előnyként  is 

meg  lehet közelíteni: „A regionális és kisebbségi nyel-

vek támogatása nem luxus, hanem életbiztosítás” – 

zárta beszédét Gál Kinga fi deszes európai parlamenti 

képviselő.

Brüsszel, 2013. február 22.

www.fi desz-eu.hu

A KISEBBSÉGI NYELVEK TÁMOGATÁSA 

NEM LUXUS, HANEM ÉLETBIZTOSÍTÁS
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SZEMELVÉNYEK AZ EP SAJTÓ-

SZOLGÁLATÁNAK FEBRUÁRI HÍREIBŐL
François Hollande: „Nem szabad Európát a vég 

nélküli megszorításokra ítélni”

 A hatékonyabb válságkezelés, az európai integrá-

ció folyamatának erősítése, az uniós költségvetés és a 

mali katonai beavatkozás voltak a fő témái a François 

Hollande francia elnök részvételével megtartott plená-

ris vitának. A felszólaló képviselők többsége arra kérte 

Hollande-ot, hogy Franciaország álljon ki egy növeke-

désösztönző költségvetés mellett, egyben elismerően 

beszéltek a mali beavatkozásról. 

„Az eurózóna válsága lehet, hogy véget ért, de még 

messze nem vontuk le a tanulságokat belőle” – fogal-

mazott François Hollande, aki szerint addig nincs ok 

hátradőlni, amíg vannak olyan országok, ahol minden 

második fi atal munkanélküli. Az uniós gazdaság meg-

erősítése érdekében Hollande szorosabb gazdaságpo-

litikai integrációt és növekedésbarát intézkedéseket 

sürgetett. „Nem szabad Európát a vég nélküli megszo-

rításokra ítélni” – mondta. A francia elnök szerint ezért 

egy takarékos, de a gazdaságot nem gyengítő uniós 

költségvetésre van szükség. A mali katonai beavat-

kozással kapcsolatban elmondta, hogy nem volt vesz-

tegetni való idő, mivel késlekedés esetén még nagyobb 

teret nyert volna a terrorizmus.

„A válság még nem ért véget, a munkanélküliségi 

ráta továbbra is elfogadhatatlanul magas. A verseny-

képességi reform ezért elengedhetetlen. A fenntartható 

növekedéshez befektetésekre van szükség, ennek pedig 

az uniós költségvetés az eszköze” – fogalmazott José 

Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke.

Joseph Daul, a néppárti képviselőcsoport vezetője 

elutasította az Európai Tanács eddigi költségvetési ja-

vaslatait. „Ezek a javaslatok rossz irányba mutatnak, 

és a növekedés egyik leghatékonyabb eszköze ellen 

irányulnak. Az uniós költségvetés 94%-a ugyanis visz-

szakerül a tagállamokhoz. A mostani javaslat politikai 

kapituláció, amelyet el fogunk utasítani.”

EP-vita az uniós költségvetési csúcs előtt

A gazdasági válság nem ok arra, hogy a tagálla-

mok egészen 2020-ig megszorító költségvetési keretbe 

kényszerítsék az Uniót. Ehelyett rugalmas keretkölt-

ségvetésre van szükség, amely reagálni tud a váratlan 

helyzetekre, fi nanszírozása pedig új forrásokból törté-

nik. Az Európai Parlament utoljára fejtette ki állás-

pontját az Európai Tanács február 7-8-i vitája előtt.

A képviselők arra szólították fel az EU állam- és 

kormányfőit, hogy olyan keretköltségvetésről állapod-

janak meg a 2014 és 2020 közötti időszakra, amely a 

megígért programok megvalósításához elegendő pénzt, 

a váratlan helyzetek kezeléséhez pedig rugalmas szer-

kezetet biztosít. 

Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Bar-

roso és az EU-ügyekért felelős ír miniszter, Lucinda 

Creighton részvételével lezajlott vitában a képviselők 

bírálták a tagállamokat azért, mert a következmények 

fi gyelembe vétele nélkül vágták meg a Bizottság ere-

deti javaslatában szereplő összegeket.

„Nem fogadunk el hétéves megszorító költségvetést, 

mert akkor azt is aláírnánk, hogy a válságnak sose lesz 

vége. Ennyire azért nem vagyunk borúlátók” – mondta 

a néppárti képviselőcsoport vezetője, Joseph Daul. 

Halkabb autókat akar az EU

Az autók zajkibocsátásának csökkentésével védené 

az uniós polgárok egészségét az a jogszabálytervezet, 

amelyet szerdán (2013. február 6-án – szerk. megj.) 

fogadott el a Parlament. Míg az új gépkocsik zajos-

ságuktól függően címkéket kapnának, a halkan járó 

elektromos autókat hallhatóbbá tenné az uniós sza-

bályzás.

A folyamatos zajkitettség kimeríti a szervezet tarta-

lékait, megzavarja a szervek rendes működését és szív- 

és érrendszeri panaszok kialakulásához vezet. Az unió 

urbánus népességének a fele kénytelen folyamatosan 

55 decibel (db) feletti zajterhelést elviselni a forgalom 

miatt.

Az új szabályok életbe lépésétől kezdve a gyártók 

hat-nyolc évet kapnának arra, hogy a határértékeken 

belül teljesítő járműveket tervezzenek. A legtöbb autó 

esetében jelenleg alkalmazott 74 db-es határ 68 db-re 

csökken, a legnagyobb teherautók (12 tonna felett) 

maximálisan megengedett 81 db-es zajszintjén nem 

változtattak a képviselők.

Az EP és Tunézia elnöke is elítéli a tunéziai el-

lenzéki vezető meggyilkolását

 „Ez egy fenyegetés, egy üzenet, amelyet elutasí-

tunk. Továbbra is mindent megteszünk a forradalom 

ellenségeinek leleplezése érdekében” – fogalmazott 

Monszef Marzúki tunéziai elnök szerdán (2013. feb-

ruár 6-án – szerk. megj.) az EP-ben arra a hírre rea-

gálva, hogy pár órával korábban Tuniszban megölték 

Chokri Belaïd ellenzéki vezetőt. 

Monszef Marzúki az arab tavasz óta eltelt időszak-

ról így fogalmazott az Európai Parlamentben: „Tunézia 

az átmenet valódi kísérleti terepe, eltökélt a sikerben. 

Ugyanakkor a demokratizálódás folyamata nehezebb-

nek bizonyul, mint azt eredetileg gondoltuk.”

„Nem kell aggódniuk azoknak, akik attól tartanak, 

hogy az arab tavaszt az iszlám tél váltja fel. Az arab 

forradalmak nem nacionalista vagy xenofób forradal-

mak” – fogalmazott.

Figyelmeztetett ugyanakkor az iszlám extrémizmus 

veszélyére, és problémának nevezte, hogy a fi atalok a 

jobb élet reményében Európában próbálnak szerencsét.
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Martin Schulz  EP-elnök részvétét fe-

jezte ki az áldozat családjának és Tunézia 

népének. „Biztos, hogy a tunéziai hatóságok 

mindent megtesznek azért, hogy a felelősök 

bíróság elé kerüljenek” – mondta.

A felelős vállalati magatartás erősíté-

sét ösztönzi az EP

„A sikeres vállalatoknak egészséges társa-

dalomra, az egészséges társadalomnak pedig 

sikeres vállalatokra van szüksége” – állítja 

M. E. Porter vállalatirányítással foglalkozó 

szakember. De megvalósítható-e ez válság 

idején? Hogyan segíthetnek a vállalatok a 

környezettudatos termelési módszerekkel 

vagy éppen a társadalmi problémák iránt ta-

núsított érzékenységgel a fenntartható nö-

vekedés megteremtésében? Február 5-én az 

Európai Parlament elfogadta azt a két nem 

kötelező érvényű javaslatcsomagot, amely 

a vállalatok társadalmi felelősségvállalását 

szorgalmazza.

A vállalati társadalmi felelősségvállalás 

kifejezés azt takarja, hogy a vállalatok fe-

lelősséget vállalnak a társadalmi, környe-

zeti és emberi jogi kérdésekért. Így például 

termékeik előállításakor megújuló energiát 

használnak, vagy például környezetvédelmi 

megfontolásból igyekeznek helyi beszállítók-

kal szerződni.

A jelentés többek között leszögezi, hogy 

a vállalatok elsősorban a megfelelő fi zetést 

és az egészséges munkakörnyezetet biztosí-

tó állásokkal, valamint az etikai normák fi -

gyelembe vételével tehetik a legtöbbet.

EP: legyen vége a tengerek túlhalásza-

tának!

  

Az Európai Parlament szerdán (2013. 

február 6-án – szerk. megj.) megszavazta a 

Közös Halászati Politika reformját, amely 

véget vet az európai halállomány túlhalászá-

sának, és fenntarthatóvá teszi az ágazatot. 

Az új szabályok megtiltják, hogy a halászha-

jókról visszadobják a tengerbe a kifogott, de 

nem kívánt halakat.

A 2014-től életbe lépő új halászati politi-

ka célja a túlhalászat miatt pusztuló halál-

lomány helyreállítása azáltal, hogy a tagál-

lamok a korábbi, 2002-ben meghatározott 

mennyiségnél ezentúl kevesebb halat foghat-

nak ki. Az Európai Bizottság adatai szerint 

jelenleg a Földközi-tengeri halállomány 80, 

az Atlanti-óceáni halkészlet mintegy 47 szá-

zalékát túlhalásszák, vagyis a halászhajók 

több halat fognak ki, mint amennyit a sza-

porulat pótolni tud.
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2013. február 11–13-án Tőkés László EP-képvi-

selő, az EU–Nyugat-Balkáni Parlamentközi Delegáció 

tagja látogatást tett Macedóniában. A küldöttség tag-

jai voltak még: Jerzy Buzek lengyel néppárti képvise-

lő, az Európai Parlament előző elnöke, Tunne Kelam 

észt és Miroslav Mikolasik szlovák képviselők, vala-

mint Szilágyi Zsolt kabinetvezető. A macedón külügy-

minisztérium által szervezett diplomáciai látogatás az 

1991-ben függetlenné vált, volt jugoszláv köztársaság 

uniós csatlakozásának az útját volt hivatott egyenget-

ni.

Február 11-én, hétfőn délután a vendégek a fővá-

ros nevezetességeivel ismerkedtek. Vladimir Gjorcev 

parlamenti képviselő Szkopje szinte teljes egészében új 

városközpontján vezette végig őket.

Az első napi közvacsora után, másnap délelőtt Ni-

kola Poposki külügyminiszter tárcájának kiemelkedően 

díszes, új épületében fogadta a küldöttséget. Az or-

szág állapotáról szóló beszámolójában méltó büszke-

séggel sorolta fel a volt szövetségi Jugoszlávia egykori 

tartományából létrejött európai uniós tagjelölt állam 

eddig elért eredményeit és a társadalom minden terüle-

tére kiterjedő, átfogó reformokat – melyeknek köszön-

hetően a NATO már 2008-ban, ezt követően pedig az 

Európai Unió már a következő évben felvételre kész-

nek minősítette Macedóniát. Mindkét esetben azonban 

a görög vétó vetett gátat a kicsiny nyugat-balkáni or-

szág tagságának, illetve uniós csatlakozási tárgyalásai 

megkezdésének.

Tőkés László a román és a magyar európai képvi-

selők támogatásáról biztosította a külügyminisztert, és 

a macedóniai kisebbségi és egyházi helyzetről érdeklő-

dött. Nikola Poposki a kétharmad részt keresztény – 

többségében ortodox – és egyharmad részt muzulmán 

lakosság kedvező etnikai és vallási viszonyairól számolt 

be.

A megbeszéléseket követő sajtóértekezleten Jerzy 

Buzek delegációvezető az EP feltétlen támogatásáról 

biztosította Macedónia azon – jogos – igényét, hogy 

az országnévvitától és a szomszédok közötti történel-

mi ellentétektől függetlenül, haladék nélkül kezdődje-

nek meg a kétoldalú csatlakozási tárgyalások.

Tőkés László erdélyi képviselő kiemelte, hogy az 

EP-delegáció valamennyi tagja kelet-közép-európai, 

volt kommunista országokból származik, éppen ezért 

különösképpen érzékeny Macedónia ügye iránt, és eb-

ből fakadó szolidaritással támogatja az Unióba való mi-

hamarabbi felvételét. Az Európai Közösség nem lehet 

teljes a Nyugat-Balkán országainak csatlakozása nélkül 

– hangsúlyozta –, mint ahogyan a kelet-közép-európai 

térség tényleges felzárkóztatásának is szerves részét 

képezi Macedónia befogadása.

A küldöttség a Macedóniai Szociáldemokrata 

Szövetség székházába is ellátogatott, az ország, va-

lamint az EU közös érdekében próbálva meggyőzni a 

Zoran Jovanovski alelnök vezette ellenzéki tárgyaló-

delegációt a Parlamentbe való visszatérés fontosságá-

ról, a macedón nemzeti összefogás szellemében.

Nikola Gruevski miniszterelnök hivatalában fogadta 

az Európai Parlament képviselőit. Gruevski kormányfő 

országának, illetve kormányának a „stratégiai prioritá-

sait” ismertette, és a küldöttség tagjainak elkötelezett 

támogatásáért mondott köszönetet, az európai csatla-

kozás ügyében. Ezt követően Antonio Miloshoski, a 

parlament külügyi bizottságának elnöke adott vacsorát 

a vendégek tiszteletére a bizottság tagjainak társasá-

gában.

A látogatás harmadik napján a küldöttség Gjorge 

Ivanov államelnökkel találkozott. Tőkés László feli-

dézte, hogy két évvel ezelőtt Macedónia washingtoni 

nagykövetségén volt alkalmuk megbeszélést folytatni, 

amikor is az Egyesült Államok Kongresszusának 

„Imareggelijén” vettek részt közösen – ő akkor még 

mint az EP Elnökségének az Unió bővítésében illetékes 

alelnöke.

TŐKÉS LÁSZLÓ MACEDÓNIÁBAN JÁRT



33

dEPutáció

2013 MÁRCIUS

Március 1.  
● Nagyvárad
A PKE Képzőművészeti-Reklámgrafi kai Tanszéké-

nek jubileumi konferenciája
Időszerűség és tudományos rang címmel jubileu-

mi tudományos konferenciát szervezett a Partiumi 
Keresztény Egyetem tíz éve megalakult Képzőmű-
vészeti Tanszéke, valamint az Erdélyi Művészeti Köz-
pont. A rendezvényen tizenegy erdélyi és anyaországi 

előadó tartott vetítettképes előadást. A résztvevő-
ket Ütő Gusztáv adjunktus, a képzőművészeti tan-
szék tudományos titkára köszöntötte. Tőkés László 
EP-képviselő, az egyetem elnöke beszédében üdvö-
zölte az Erdélyi Művészeti Központ megalakulását, 
külön is kiemelve a nemrégen elhunyt Jakobovits 
Miklós képzőművésznek, a Barabás Miklós Céh néhai 
elnökének ebben játszott, meghatározó szerepét. Tő-
kés László amellett érvelt, hogy „meg kell erősítenünk 
a Partiumot, Székelyföldnek pedig mint belső anyaor-
szágnak el kellene foglalnia az őt megillető helyét Er-
délyben, nemcsak a képzőművészetben és a kulturális 
életben, hanem a szónak minden értelmében, románi-
ai magyar kistársadalmunk minden életterületén”.  

Március 2. 
● Marosvásárhely
Báthory-díjak átadása
Marosvásárhelyen, a Református Diakóniai Köz-

pont Bocskay-termében ünnepélyes keretek között 
adták át a romániai magyar felsőoktatás terén kifej-
tett különleges érdemek elismeréseképpen évenként 
kiosztott Báthory-díjakat. A kitüntetésben, amelyet 

a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) javasla-
tára az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
adományoz, ez alkalommal tizenhárman részesültek, 
nevezetesen a következők: a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar aka-
démiai közössége, Kincses-Ajtay Mária, a MOGYE 
nyugalmazott professzora, Jeremiás László vállalko-
zó, Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem rektora, Kincses Előd ügyvéd, Luka 
László orvos, 1956-os szabadságharcos, Miseta At-
tila, a Pécsi Tudományegyetem orvosi karának dé-

kánja, Páll Lajos festőművész (posztumusz), Angi 
István, a Partiumi Keresztény Egyetem professzora, 
Bodó Barna, a Bolyai Kezdeményező Bizottság első 
elnöke, a Genfi  Magyar Egyesület, Hollanda Dé-
nes, a Sapientia nyugalmazott professzora, valamint 
Tamás Péter vállalkozó. A díjakat Tőkés László  
EMNT-elnök és Hantz Péter, a BKB alelnöke nyúj-
totta át.   

Március 4.
● Budapest
Meghívás a Duna Tv Közbeszéd című műsorába, 

Spányi Antal pécsi megyéspüspök társaságában
   

A Szigorúan ellenőrzött életek című dokumentumfi lm 
tv-bemutatója

Március 6. 
● Nagyvárad
EMNT-sajtóértekezlet a szórványkérdésről
Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a február 9-i szór-
ványkonferencia ürügyén kialakult nemtelen vita 

TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ MÁRCIUSI 

ESEMÉNYNAPTÁRA
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tárgyában tartott sajtótájékoztatóján egy országos 
– valamennyi, szórványkérdésben illetékes szervezet 
részvételével zajló – értekezlet megszervezésére tett 
javaslatot. Annak a meggyőződésnek adott hangot, 
hogy a szórványkérdésnek nem megosztania, hanem 
összekötnie kellene bennünket. A sajtótájékoztatón 
a szóban forgó szórványkonferencia méltánytalanul 
megvádolt előadója, Szilágyi Ferenc EMNT-alel-
nök, valamint a konferenciát szervező Magyar Polgá-
ri Egyesület elnöke, az EMNT partiumi régióelnöke, 
Nagy József Barna is kifejtette álláspontját. 

Március 7. 
● Nagyvárad 
A Partiumi Keresztény Egyetem Szenátusának 

ülése

Március 9. 
● Marosvásárhely
EMNT–EMNP együttes elnökségi ülés
EMNT–EMNP-sajtóértekezlet
EMNT-választmányi ülés
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Tanács (EMNT) 

elnöke, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) vezetője és Sándor Krisztina, az EMNT 

ügyvezető elnöke közös sajtótájékoztatón számoltak 
be a két szervezet elnökségi értekezletéről, valamint 
az EMNT választmányi üléséről. Erdélyi EP-képvi-
selőnk szerint az EMNT és a Néppárt „fogaskere-
kekként illeszkednek egymáshoz”, a közös elnökségi 
ülés célja pedig az, hogy az együttműködést, a felve-
tődő problémák megoldását olajozottá tegyék. Na-
gyon fontos, hogy a mozgalom és a párt ne essen 
az RMDSZ azon hibájába, hogy közéleti, szervezeti 
és polgári szerepe háttérbe szoruljon – tette hozzá 
a Néppárt védnöke. A sajtótájékoztató másik fontos 
témája a másnapi autonómiatüntetés volt, amellyel 
kapcsolatosan Toró T. Tibor elnök kijelentette: az 
RMDSZ csúcsvezetősége elutasító magatartásának a 
megváltozásában, valamint a szélsőséges csoportok 
távolmaradásában bíznak. Sándor Krisztina – egyebek 
mellett – az Erdélyi Önkormányzati Szabadegyetem 
működéséről nyújtott tájékoztatást. 

Március 10. 
● Marosvásárhely, Székely Vértanúk Emlékműve
A Székely Vértanúk kivégzésének 159. évforduló-

ján a Postaréten álló emlékmű körül hatalmas tömeg 
gyűlt össze a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) ál-
tal kezdeményezett autonómiatüntetésen, amelynek 
társszervezői az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a 
Magyar Polgári Párt (MPP) voltak. Az Erdély min-
den részéből egybegyülekezett sokaság a magyar ön-
rendelkezés ügye, kiemelt módon pedig Székelyföld 
területi autonómiája mellett állott ki. Az autonómia-
tüntetésen beszédet mondott Marc Gafarot i Monjo, 
a Demokratikus Összefogás Katalóniáért elnevezésű 
párt képviselője, és Luis Durnwaldernek, Dél-Tirol 
tartományi kormányzójának, Andoni Ortuzarnak, 
a Baszk Nemzeti Párt elnökének, valamint Berényi 
Józsefnek, a felvidéki Magyar Közösség Pártja elnö-
kének támogató leveleit olvasták fel, akik szolidaritá-
sukat fejezték ki a marosvásárhelyi nagygyűléssel. Be-
szédet mondottak: Izsák Balázs SZNT-elnök, Tőkés 
László EP-képviselő, az EMNT elnöke, Biró Zsolt, 
a Magyar Polgári Párt elnöke, valamint – a Néppárt 
képviseletében – Sánta Imre bikfalvi református lel-
kész. A tüntetés után a résztvevők Marosvásárhely 
főterére vonultak, ahol a demonstráció szónokai petí-
ciót nyújtottak át a kormánybiztosi hivatal képviselő-
jének. A bukaresti kormánynak szóló beadvány terüle-
ti autonómiát követel a Székelyföldnek, amelynek – a 
tüntetésen közfelkiáltással elfogadott petíció szerint 
– önálló fejlesztési, illetve közigazgatási régiót kellene 
alkotnia. A marosvásárhelyi menettel egyidőben több 
európai és amerikai nagyvárosban is szimpátiatünte-
tés zajlott.       

Március 11–14.
● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét
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Március 15. 
● Nagyvárad, Ezredévi emléktér
Nemzeti ünnepi rendezvény

A zord időjárási körülmények ellenére mintegy 
háromszázan ünnepeltek együtt az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) képviselőivel az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc kitörésének 165. évfordu-
lója alkalmából tartott nagyváradi megemlékezésen, 
Szacsvay Imre mártír országgyűlési jegyző Kö-
rös-parti szobránál. Nagy József Barna, az EMNT 
partiumi régióelnöke köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd Fodor Tamás kolozsvári magyar konzul Orbán 
Viktor miniszterelnök levelét olvasta fel. „Ki kell sza-
badulnunk a társadalom börtönéből, a megkötöttsé-
gekből, az elnyomatásból, a félelemből, a megalázott-
ságból, s ez fokozott mértékben érvényes egy kisebb-
ségi helyzetben élő nemzeti közösségre, mint amilyen 
az erdélyi magyarság” – fogalmazott Tőkés László 
EMNT-elnök ünnepi beszédében. Zatykó Gyula nép-
párti régióelnök azt hangsúlyozta, hogy az egyéni 
szabadságon túlmutató igazi szabadság akkor valósul 
meg, ha másoktól függetlenül, kisebbségi sorsunkon 
felülemelkedve, autonóm módon tudjuk irányítani sa-
ját sorsunkat. A megemlékezés színvonalát a Nagy-
váradi Asszonykórus, valamint Dánielfy Zsolt deb-
receni és Kelemen Csaba egri színművészek fellépése 
emelte. Az ünnepséget megelőzően az EMNT és a 
Néppárt Bihar megyei képviselői az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc nagyváradi emlékhelyein 
koszorúztak. 

● Bánff yhunyad, Művelődési Otthon
EMNT–EMNP közös nemzeti ünnepi rendezvénye
Zsúfolásig megtelt a bánff yhunyadi művelődési ház 

nagyterme, ahol az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) helyi szervezetével közösen 
ünnepelte az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc 165. évfordulóját. Beszédet mondottak: Gergely 
Balázs, a Néppárt alelnöke, Vincze János, az MPP 
bánff yhunyadi szervezetének elnöke, Füzes Oszkár, 
Magyarország bukaresti nagykövete, Toró T. Tibor, 
az EMNP elnöke és Tőkés László európai parlamenti 
képviselő, az EMNT elnöke. Magdó János kolozsvári 
főkonzul Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi üzene-
tét tolmácsolta magyar és román nyelven. Az ünnepi 
beszédek után Vikidál Gyula, Kalapács József, Ru-
dán Joe és az Akusztika zenekar léptek színpadra. 

Március 16.
● Bánff yhunyad, Művelődési Otthon
I. Kalotaszegi Legényesverseny
Díjkiosztó ünnepély
Ide nézz a fi gurára címmel tartották az első kalo-

taszegi legényesversenyt, amely az Erdélyi Magyar 
Néppárt nemzeti ünnepünk alkalmából szervezett, 
kétnapos rendezvénysorozatának képezte részét, 
társszervezői pedig az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) és a Nippon Kalotaszeg Egyesület 
voltak. A  gálaelőadást megtisztelte jelenlétével Tő-

kés László, az EMNT elnöke, valamint  Brendus 
Réka, a magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium nemzetpolitikáért felelős államtitkárságának 
vezető képviselője. 

Március 17.
● Nagyvárad-Olaszi
Vasárnapi istentisztelet. Keresztelés

Március 18–21.
● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Március 22–23. 
● Mártély
A Kárpát-Medencei Magyar Autonómiatanács ülé-

se
A Hódmezővásárhelyi Önkormányzat meghívására 

és támogatásával a városhoz közeli Mártélyon tartot-
ta soron következő ülését a Kárpát-medencei Ma-
gyar Autonómiatanács (KMAT). A testület ülésén 
elfogadott zárónyilatkozat többek között leszögezi, 
hogy a tanács munkájában részt vevő politikai pártok 
és civil szervezetek céljai változatlanok: területi auto-
nómiát akarnak a tömbmagyar vidékeken, kulturális, 
illetve személyi elvű autonómiát az egész Kárpát-me-
dencei magyarság számára, továbbá sajátos státusú 
önkormányzatiságot a jelentős magyar lakossággal 
és történelmi múlttal rendelkező települések részére. 
A dokumentum megállapítja: a KMAT támogatja az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által kezdeménye-
zett Autonómia Éve – 2013 programot, valamint cse-
lekvő részt vállal az Európa Tanácsnak az őshonos 
nemzeti kisebbségek helyzetére vonatkozó jelentése 
elkészítésében. Tőkés László, a KMAT elnöke beje-
lentette: a kisebbségben élő őshonos nemzeti közös-
ségek védelméről szóló európai polgári kezdeménye-
zés szövegtervezetét az EMNT előzetes véleménye-
zés végett benyújtotta az Európai Bizottság illetékes 
főosztályához. Amennyiben a tervezetet jóváhagyják, 
elindulhat az aláírásgyűjtés, amelynek sikere esetén az 
Európai Parlament jogszabályt alkothat az ügyben.

Március 25–28.
● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Március 29.
● Nagyvárad
PKE – egyetemi megbeszélés

Március 31. 
● Nagyvárad-Olaszi
Húsvéti ünnepi istentisztelet. Úrvacsoraosztás
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Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1. cikkében 

ez áll: „Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben 

kell tartani, és védelmezni kell.”

Alapvető emberi, valamint romániai és európai ál-

lampolgári méltóságomban érzem sértve magam Vi-

ctor Ponta miniszterelnök azon, legutóbb tett, meg-

bélyegző kijelentései által, melyek szerint én – Monica 

Macovei volt igazságügy-miniszterrel egyetemben – „a 

románellenes érdekek képviselője” volnék, akit „azok 

pénzelnek, akik azt akarják, hogy Románia egy insta-

bil ország legyen, és hogy minden oldalról megtámad-

ják” (kiemelések tőlem – TL).

Románia iránti lojalitásomban, valamint magyar 

önazonosságomban sért az a minősítés, mely szerint 

én – úgymond – „horthysta nyelvezetet” használnék.

A román szocialista miniszterelnök alaptalan vá-

daskodásai annyira súlyosak, hogy vele szemben peres 

úton vagyok kénytelen becsületemet megvédeni. (...)

Tiltakozom azon posztkommunista uszítópolitika 

ellen, mely – szemmel láthatóan – a mostani román 

kormánytól indul,  és amely valójában az egész romá-

niai magyar közösséget veszi célba, hasonlóképpen a 

Robert Fico kormányfő neve által fémjelzett szlovákiai 

magyarellenességhez.(...)

A román kormányfő és hatalomba visszatért párt-

jának karaktere már önmagában is alátámasztja azon 

megállapításokat, melyek szerint Romániában kom-

munista visszarendeződésnek vagyunk tanúi és el-

szenvedői. 

Találó módon állapítja meg Monica Macovei eu-

rópai parlamenti képviselő, hogy: „Románia legutóbbi 

kormányfője, aki »külföldi ügynökségekről« beszélt, 

az Ceauşescu miniszterelnöke, Constantin Dăscăles-

cu volt” (kiemelések tőlem – TL) – Kommentárt nem 

igényel (no comment).

„Külföldi pénzeléssel” legutóbb a Ceauşescu-dik-

tatúra legsötétebb – utolsó – esztendejében vádolták 

meg szerény személyemet, amikor is a magyar, az ame-

rikai (CIA) és a szovjet (KGB) titkosszolgálati ügynök-

ségekkel hozott hírbe a Securitate.

Személyemen túlmenően a hatalom mostani birto-

kosainak a temesvári – a romániai – forradalom (1989) 

iránti, alig leplezett megvetése nyilvánul meg abban, 

amikor a Ceauşescu-éra mentalitását és politikai 

frazeológiáját idézik.

Ugyanide illik a „horthyzmus” és a „hitlerizmus” 

újbóli – jelenség értékű – emlegetése. A 80-as években 

Ion Lăncrănjan nacionálkommunista szerző tollából 

olvashattunk ilyeneket. Ez esetben a xenofób sovinisz-

ta Mircea Duşa védelmi miniszter hozza hírbe Csík-

szereda  polgármesterét Hitlerrel…

Magyar vonatkozásban Victor Ponta miniszterel-

nöknek egyetlen egy pozitív előjelű közölnivalója van, 

éspedig az, mely szerint „a romániai magyar kisebb-

ség... ugyanazoknak a jogoknak örvend, mint a ro-

mánság, és egyedüli legitim képviselője a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség...” (kiemelés tőlem 

– TL). A képlet igencsak ismerős. Nicolae Ceauşescu 

annak idején éppen azért hozta létre a Romániai Ma-

gyar Dolgozók Országos Tanácsát, hogy a „magyar 

származású románok” „egyedüli legitim képviseletéről” 

gondoskodjék. – Íme az újabb, alig leplezhető kísér-

let árulkodó jele a magyarság politikai megosztására, a 

„divide et impera” szellemében...!

És akkor még nem szóltunk az ún. zászló- és nyelv-

háborúról, nemzeti jelképeink használatának régmúlt 

idők emlékét idéző korlátozásáról, a naponkénti gyako-

riságú magyarellenes intézkedésekről és megnyilvánulá-

sokról, vagy éppenséggel a nagybányai Új Kiáltó Szó 

kezdeményezőinek a hatósági meghurcolásáról...(...)

Nagyvárad, 2013. március 4.

 

Tőkés László 

EP-képviselő

az EMNT elnöke

TŐKÉS LÁSZLÓ BEPERELI VICTOR 

PONTA ROMÁN MINISZTERELNÖKÖT
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A zord időjárási körülmények ellenére mintegy há-

romszázan ünnepeltek együtt 2013. március 15-én az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) képviselőivel az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából 

tartott nagyváradi megemlékezésen, Szacsvay Imre 

mártír jegyző Körös-parti szobránál.

Nagy József Barna, az EMNT partiumi régióelnö-

ke köszöntötte az egybegyűlteket, majd Fodor Tamás 

kolozsvári konzul Orbán Viktor, Magyarország minisz-

terelnöke levelét olvasta fel. 

Tőkés László EMNT-elnök, európai parlamenti 

képviselő beszédében a szabadság fogalmát a börtön 

jelképével állította szembe. „Ki kell szabadulnunk a tár-

sadalom börtönéből, a megkötöttségekből, az elnyo-

matásból, a félelemből, a megalázottságból, ez foko-

zott mértékben érvényes egy kisebbségi helyzetben élő 

nemzeti közösségre, mint amilyen az erdélyi magyar-

ság” – fogalmazott az EMNT elnöke. Hozzáfűzte: a 

társadalom, az ország is válhat börtönné, ugyanis nem 

nevezhető szabadnak az a nép, mely jogfosztottságban 

él, mely nem használhatja szabadon anyanyelvét vagy 

nemzeti szimbólumait. Meggyőződése szerint „amíg 

nem vesszük kezünkbe a sorsunkat, amíg a népakarat 

és az önrendelkezés nem valósul meg, addig csak áltat-

juk magunkat azzal, hogy szabadok vagyunk”.

Tőkés László felelevenítette, hogy az elmúlt 165 

évben miként sajátították ki a forradalom eszméjét az 

adott történelmi körülményeknek megfelelően, majd 

hozzátette: nincs ez másképpen ma sem, amikor „az 

etnobiznisz jegyében olyan emberek szervezik magyar-

ságunkat, akik immár nem a bécsi udvarban kilincsel-

nek, hanem Bukarestben, és a bukaresti hatalomhoz 

igazítják lépteiket”. Ha nem vagyunk hívek a szabadság 

eredeti eszméjéhez, akkor nem lehet hiteles ünneplé-

sünk – mutatott rá az előző királyhágómelléki püspök.

„Őseink felé való adósságunk az, hogy a márciu-

si ifjakról megemlékezzünk, de ennél még fontosabb 

a jövő generációja szempontjából, hogy a mai időket 

kedvezően alakítsuk” – hangsúlyozta ünnepi beszédé-

ben Zatykó Gyula, a Néppárt Partiumért felelős alel-

nöke. Véleménye szerint az egyéni szabadságon túlmu-

tató, igazi szabadság akkor valósul meg, ha másoktól 

függetlenül, kisebbségi sorsunkon felülkerekedve, auto-

nóm módon tudjuk kormányozni saját sorsunkat. En-

nek lehetőségét pedig csakis a különböző autonómia-

formák biztosítják – mutatott rá a néppárti elöljáró. 

A megemlékezés színvonalát a Nagyváradi Asszony-

kórus, valamint Dánielfy Zsolt debreceni és Kelemen 

Csaba egri színművészek közreműködése emelte.

Az ünnepséget megelőzően az EMNT és a Nép-

párt Bihar megyei képviselői az 1848-49-es forrada-

lom és szabadságharc nagyváradi emlékhelyein koszo-

rúztak: Rulikowski Kázmér lengyel szabadságharcos 

és vértanú síremlékénél a róla elnevezett nagyváradi 

köztemetőben, a várad-rogériuszi templom melletti 

honvéd emlékhelynél, Petőfi  Sándor mellszobránál a 

Schlauch-kertben, valamint Bem tábornok segédtiszt-

je, Farczádi Kováts Mihály sírhelyénél a várad-olaszi 

plébániatemplom alagsorában.

Az EMNT és Néppárt által szervezett délelőtti, 

gyermekeknek szóló foglalkozások keretében Holló 

Barna nagyváradi képzőművész az 1848. március 15-

én is alkalmazott szitanyomásos technikát mutatta be 

az érdeklődő diákoknak, mely módszert alkalmazva a 

Nemzeti dal szövegét sokszorosították. Szintén a dé-

lelőtti programok sorában, Dánielfy Zsolt és Kelemen 

Csaba színművészek irtányításával forradalmi dalokat 

tanulhattak a gyerekek.  

Nagyvárad, 2013. március 15.

Az Erdélyi Magyar Néppárt 

partiumi sajtóirodája

BÖRTÖN HELYETT SZABADSÁGOT, JOG-

FOSZTOTTSÁG HELYETT ÖNRENDELKEZÉST!
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FOLYTATNI KELL A POLITIKAI

REFORMOKAT BURMÁBAN
Március 19-én, Brüsszelben az Európai Parlament 

Emberi Jogi Bizottsága (DROI) – egyebek mellett 

– Burma/Mianmar emberi jogi helyzetéről rendezett 

eszmecserét, különös tekintettel a kisebbségi jogok-

ra, valamint a vallásszabadságra. A Tőkés László 

EP-képviselő kezdeményezésére kitűzött esemény szá-

mos előadót látott vendégül. A Burma Chin államában 

üldözött keresztényeket a jelenleg Thaiföldön élő és 

munkálkodó emberi jogi aktivista, Salai Za Uk Ling 

képviselte a Csin Emberi Jogi Szervezet nevében. A 

Kachin államban élő, elnyomott kisebbségek szenve-

déseinek Aung Bu Hsan adott hangot, aki a Thaiföldi 

Kacsin Nők Egyesületét képviselte. Az Európai Kül-

ügyi Szolgálat (EKSZ) részéről a Mianmarért felelős 

Georgios Antoniou igazgató kapott szót, Esko Kent-

rschynskyi osztályvezető pedig az Európai Bizottsá-

got (DG ECHO) képviselte. 

Említésre méltó, hogy az Európai Parlament – az 

emberi jogok iránti elkötelezettsége szellemében, az 

Unió valamennyi intézményével egyetemben – nagy fi -

gyelemmel követi a Mianmarban nemrégiben elindult 

reformfolyamatot. Ennek megfelelően a Parlament 

több ízben is támogatásáról biztosította a burmai ha-

tóságokat eme kihívásokkal teli időszakban, továbbá 

az eddigieknél is komolyabb erőfeszítésekre ösztönzi a 

kormányt az emberi jogok javítása terén. Jelek szerint 

az utóbbi hónapokban Burma komoly politikai refor-

mokat hajtott végre, mindazáltal az elért eredmények 

még korántsem adnak okot az elégedettségre. Támo-

gatása jeleképpen nemrégen az EP Külügyi Bizottsá-

ga (AFET) Thein Sein burmai elnököt látta vendégül. 

Szintén komoly gesztusnak számít, hogy a DROI-bi-

zottság április folyamán egy küldöttséget meneszt a 

távol-keleti országba, az ottani helyzet kivizsgálása 

céljából, mely útnak az előkészítésére volt hivatott a 

mostani közmeghallgatás.

Ez év januárjában, az EP több jeles képviselőjével 

karöltve, Tőkés László erdélyi képviselő írásbeli meg-

kereséssel fordult Catherine Ashton bárónőhöz, az 

EKSZ főképviselőjéhez, a Kachin és Rakhaing álla-

mokban élő etnikai és vallási kisebbségek ügyében, az 

ott lezajlott, már-már polgárháborús méreteket öl-

tött buddhista–muzulmán összecsapásokra híva fel a 

fi gyelmét. A külügyi főképviselő válaszlevelében arról 

biztosította a képviselőket, hogy nem fogják tétlenül 

szemlélni a halálos áldozatokat követelő vallási-etnikai 

erőszakot, hanem a burmai kormánynál határozottan 

közbe fognak lépni az általa hallgatólagosan támoga-

tott többségi túlkapások megfékezése érdekében. (…)

Az utóbbi hónapokban – sajnálatos módon, a poli-

tikai nyitás ellenére – a rendszer által fenntartott ret-

tegés olyannyira felerősödött, hogy számos keresztény 

menekülésre, kivándorlásra kényszerül. Tekintettel a 

helyzet súlyosságára, másfelől pedig a vallásszabadság, 

illetve a keresztények iránt érzett elkötelezettség által 

indíttatva, többszörös egyeztetés és komoly előkészí-

tő munka eredményeképpen, nem utolsósorban pedig 

Ferenczy Zsuzsa emberi jogokért felelős asszisztens 

ügyszeretetének köszönhetően Tőkés László brüsszeli 

irodája nagymértékben hozzájárult a DROI-bizottság-

ban megszervezett eszmecsere sikeréhez.

A rendezvényen az erdélyi képviselő mély aggodal-

mának adott hangot a keresztények üldözése miatt, 

rámutatva, hogy világszinten a vallási alapon üldö-

zöttek mintegy 70%-át a keresztények teszik ki. Ezt 

fi gyelembe véve, az Uniónak az eddiginél is komolyab-

ban kellene kezelnie a vallás- és lelkiismereti szabadság 

ügyét, önálló formában is megjelenítve a keresztény-

ellenesség jelenségkörét. Ebből a szempontból biztató 

jelnek tekinthető a DROI-bizottsági ülésen megvita-

tott, az EKSZ által kidolgozott vallás- és lelkiismereti 

szabadságra vonatkozó uniós iránymutató, mely ha-

tékony politikai eszköz kíván lenni a hátrányos megkü-

lönböztetést szenvedő emberek védelmében – mondot-

ta képviselőnk, aki konkrét módon külön is határozott 

támogatásáról biztosította a csin kisebbséget. 

Brüsszel, 2013. március 20.   
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Idén februárban Renate Weber romániai képviselő-

nő és liberális EP-képviselők egy csoportja szóbeli vá-

laszt igénylő kérdést intéztek az Európai Bizottsághoz. 

A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, 

az iszlámellenesség, a homofóbia és a cigányellenesség 

elleni küzdelem tárgyában – az Európai Unióban. Az 

eljárási szabályzat előírásainak megfelelően a kérdés 

tárgyában kiadott EU-tanácsi és -bizottsági állásfogla-

lások parlamenti plenáris vitájára március 13-án került 

sor, Viviane Reding igazságügyi biztos részvételével. 

A parlamenti kérdés megfogalmazói kezdeményezé-

süket azzal indokolták, hogy az EU területén továbbra 

is fajgyűlölő, xenofób, antiszemita, iszlámellenes, ho-

mofób és cigányellenes diszkriminációnak és cseleke-

deteknek lehetünk tanúi, ráadásul pedig néhány uniós 

tagállamban olyan szélsőséges pártok rendelkeznek 

képviselettel, melyek gyűlöletet és intoleranciát hirde-

tő beszédeket mondanak és programokat terjesztenek. 

Az európai értékeket veszélyeztető jelenség felerősödé-

se láttán az aláíró képviselők a jelzett területeken érvé-

nyesülő hátrányos megkülönböztetés, a gyűlöletbeszéd 

és a hasonló negatív megnyilatkozások elleni küzdelem 

erősítését szorgalmazták az EU intézményei részéről.

A március 12-i plenáris vita rendjén a felszólalók 

határozott támogatásukról biztosították a néppárti, a 

szocialista és a liberális frakciók nevében benyújtott 

– közös – határozati állásfoglalást. Az eredeti indít-

ványban felsoroltak mellett egyes képviselők külön is 

kitértek a keresztényellenesség és a szegényellenesség 

terjedésére, valamint az idegenellenesség olyan sajátos 

formáira, mint a futballhulliganizmus vagy a román és 

a bolgár munkavállalók ellen irányuló, nagy-britanniai 

hangulatkeltés.

Tőkés László európai képviselő hozzászólásában 

azt javasolta, hogy az idegengyűlölet, a cigányelle-

nesség és az antiszemitizmus sorába a hagyományos 

etnikai kisebbségeket sújtó diszkriminációt is vegyék 

be. Ennek kapcsán külön is kitért a Romániában fel-

erősödött magyarellenességre, mely – a maga nemé-

ben – csak az előbb felsoroltakhoz hasonlítható. (…)

Végül, az előbbiekben bemutatott határozati állás-

foglalás vonatkozásában, sajnálattal kell megállapítani, 

hogy Gál Kinga és Tőkés László képviselőknek – saját, 

néppárti frakciójuk támogatása hiányában (!) – nem 

sikerült elfogadtatniuk az őshonos nemzeti kisebbségek 

védelmére vonatkozó szövegmódosító indítványai-

kat. Ebből is kitűnik, hogy az „egyesült Európában” az 

elemi kisebbségi jogoktól még igen hosszú út vezet az 

autonómiáig…

Nagyvárad, 2013. március 13.

AZ ELEMI KISEBBSÉGI JOGOKTÓL 

HOSSZÚ ÚT VEZET AZ AUTONÓMIÁIG…

Az Európai Bizottság előterjesztette a 2013. évi uni-

ós költségvetés módosításának tervezetét, amely elfoga-

dása esetén az Európai Parlament állásfoglalásával össz-

hangban biztosítja a kohéziós politika már futó program-

jaihoz minimálisan szükséges mintegy 9 milliárd eurót. 

Az Európai Parlament az év eleje óta követeli ezt a ja-

vaslatot, hiszen ez az összeg a már jogszerűen leszerző-

dött és elvégzett fejlesztések támogatásához szükséges. 

Ez az előterjesztés lehetővé teszi a 2014-2020 közötti 

pénzügyi keretterv tárgyalásainak megkezdését. A Fi-

desz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja üd-

vözli a döntést, és a tárgyalások mielőbbi megkezdésére 

szólít fel.

Az Európai Bizottság pótköltségvetésének tervezete 

összesen 11 milliárd euró többletforrást mozgósítana az 

idei évre, ebből a 9 milliárd eurós kohéziós kereteken kí-

vül mintegy 644 millió euró kutatás-fejlesztésre, 126 mil-

lió euró oktatási célra – többek között az Erasmus-prog-

ramra – és 460 millió euró vidékfejlesztésre kerülne.

 Az Európai Tanács februári ülésén a tagállamok 

állam- és kormányfői Magyarország számára rendkívül 

kedvező megállapodást értek el a 2014-2020-as időszak 

pénzügyi kerettervéről. A Fidesz-KDNP európai parla-

menti képviselőcsoportja ennek a pozíciónak a megvé-

désén, lehetőség szerint további erősítésén dolgozik. A 

magyar néppárti képviselők ezért sürgetik az érdemi tár-

gyalások mielőbbi megkezdését annak érdekében, hogy a 

felzárkóztatási források és agrártámogatások kifi zetése 

időben megkezdődhessen.

Az uniós költségvetési hatóságoknak, a Tanácsnak és 

az Európai Parlamentnek egy másik költségvetési módo-

sításról is mielőbb döntenie kell, ez Horvátország csat-

lakozása miatt szükséges. A pótköltségvetés 655 millió 

euró kötelezettségvállalást és 374 millió euró kifi zetést 

mozgósít a horvát csatlakozás fi nanszírozására.  „A ma-

gyar néppárti képviselők támogatják a javaslatot, hiszen 

ez az Európai Unió kötelezettsége Horvátország felé. 

Ezt a forrást semmilyen formában nem szabad a több-

éves pénzügyi kerettervről szóló tárgyalások vagy a már 

futó programok 2013. évi többletigényei rendezésének 

foglyává tenni. Mielőbb el kell fogadni a pénzügyi támo-

gatásokat rendező módosítást, az uniós fejlesztési prog-

ramoknak Horvátországban is be kell indulniuk” – mond-

ta Surján László kereszténydemokrata EP-képviselő.

2013. március 27.

www.fi desz-eu.hu

TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERETTERV – 

KEZDŐDNEK A TÁRGYALÁSOK
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AZ EP FORDÍTSON TÖBB FIGYELMET AZ 

ERŐSÖDŐ KERESZTÉNYELLENESSÉGRE!

 2013. március 19-i ülésnapján az EP Emberi Jogi 

Bizottságának (DROI) napirendjén szerepelt az Eu-

rópai Külügyi Szolgálat (EKSZ) vallás- és lelkiisme-

reti szabadságra vonatkozó uniós iránymutatója ter-

vezetének a megvitatása. Tudnivaló, hogy az Európai 

Parlament már jó ideje és ismételten azon elvárásának 

adott hangot, hogy a Külügyi Szolgálat az eddiginél 

nagyobb fi gyelmet szenteljen a vallásszabadság kérdé-

sének, különös tekintettel a világszerte felerősödött, 

elsősorban is a keresztények ellen irányuló vallásüldö-

zésekre. Az emberi jogok és a demokrácia – tavalyi 

– helyzetéről szóló, nemrégen elfogadott EP-jelentés 

tételes módon is szorgalmazta az EKSZ vallás- és lel-

kiismereti szabadságra vonatkozó iránymutató doku-

mentumának az elkészítését.

A DROI-bizottság ülésén Charles-Michel Geurts, 

az EKSZ illetékes emberi jogi szakosztályának a he-

lyettes vezetője ismertette a dokumentumtervezetet. 

Előterjesztésében rámutatott, hogy az EU felfogása 

szerint a vallás- és lelkiismereti szabadság az emberi 

jogok fogalomkörébe tartozik, és azoknak egy sajátos 

alesetét képezi. Az Unió mindenütt és mindenkinek a 

lelkiismereti és vallási szabadságát egyaránt védelmezi, 

anélkül, hogy részrehajló volna egyik vagy másik vallás 

és felfogás iránt. Ennek értelmében az Iránymutató 

politikai eszköz kíván lenni a vallási diszkriminációt 

szenvedő emberek védelmében, valamint a vallási és 

lelkiismereti természetű konfl iktusok megoldása érde-

kében.

Hozzászólásában Tőkés László, az emberi jogi bi-

zottság tagja felidézte azokat az időket, amikor még 

a kelet-közép-európai, volt kommunista országokban 

– ezenképpen Ceauşescu Romániájában is – intéz-

ményes elnyomás sújtotta az egyházakat, illetve a 

vallásos embereket. Ennek kapcsán fontosnak ítélte, 

hogy saját hitelessége érdekében az EU tagországain 

belül is következetesen kiálljon a lelkiismereti és val-

lásszabadság mellett. Utalva a legutóbbi, pakisztáni 

keresztyének elleni terrorcselekményekre, az európai 

képviselő azt javasolta, hogy a Külügyi Szolgálat ön-

álló kategóriaként kezelje a keresztényellenességet, 

mivel a világban előforduló vallásüldözéseknek mintegy 

a háromnegyed részét a keresztények elleni erőszakos 

cselekmények teszik ki. Hasonlóképpen javasolta, hogy 

az Unió külön is legyen tekintettel a még létező kom-

munista országokban – köztük Kínában, Észak-Ko-

reában és Kubában – érvényben lévő, hivatalos ál-

lampolitikai rangon álló ideológiai ateizmusra, mely 
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„törvényes” alapon diszkriminálja az 

egyházakat és a hívő embereket.

A Külügyi Szolgálat dokumen-

tum-tervezetének előkészítését po-

litikai, polgári és egyházi konzultá-

ciók egész sorozata előzte meg. Az 

Unió tagországai szintén kivették a 

részüket belőle. A tervezet továb-

bi megvitatása és módosítása nyo-

mán az Iránymutatót április máso-

dik felében fogják véglegesíteni és 

elfogadni az Európai Tanácsban. 

Az ügy fontosságára való tekintet-

tel az emberi jogi bizottság önálló 

jelentés készítését irányozta elő a 

dokumentum tárgyában.

Brüsszel, 2013. március 19.

SZABÓ ÖDÖN BESZÉDÉRE REAGÁLT 

NAGY JÓZSEF BARNA PARTIUMI EMNT-ELNÖK
Mély felháborodással olvastuk az 1848-49-es ma-

gyar forradalom és szabadságharc kitörésének évfordu-

lóján tartott nagyváradi RMDSZ-es ünnepségről szóló 

sajtóbeszámolókat, melyek szerint Szabó Ödön Bihar 

megyei ügyvezető elnök nemzeti ünnepünkhöz nem 

méltó, Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács elnökének személyét sértő kijelentéseket tett. 

A „nemzeti oldal” gyalázására kiélezett, gyűlölködő 

beszédében az RMDSZ-es politikus Tőkés Lászlót a 

magyarság megosztásáért, illetve a Nagyváradon és 

az országban felerősödött magyarellenességért vonta 

felelősségre. 

Szabó Ödön beszéde egyik tipikus példája annak, 

ahogyan az RMDSZ kommunikál saját kudarcairól. 

Adólejeinkből busásan megfi zetett érdekképviseletünk 

képtelen megvédeni intézményeinket, képtelen konkrét 

és tartós eredményeket felmutatni a kisebbségi és nyel-

vi jogainkért vívott küzdelemben, képtelen visszasze-

rezni erdélyi magyar közösségünk elkobzott ingatlan-

jait, miközben a hatalmon lévő elvbarátaik jelképeink 

szabad használatát korlátozzák, és még Székelyföld 

puszta létét is tagadják. Mindezért pedig Tőkés Lász-

lót teszik felelőssé?

Talán Tőkés László vagy az Erdélyi Magyar Nemze-

ti Tanács szavazta-e meg a közalkalmazotti bérek 25 

százalékos csökkentését? Kinek a lelkiismeretét kellene 

terhelnie, hogy a mai napig nincs államilag fi nanszíro-

zott önálló magyar felsőoktatásunk, nincs autópá-

lyánk? Talán Tőkés László hibája, hogy Székelyföld és 

Partium Európa legszegényebb régiói közé tartoz-

nak, vagy az, hogy az átlagbér Bihar megyében orszá-

gos szinten a legutolsók között van?

Hány évig is volt az RMDSZ kormányon? Hány 

RMDSZ-es politikus keveredett ezalatt az idő alatt 

korrupciós botrányba? Vajon bihari politikusaink va-

gyonnyilatkozatára tekintve nem az derülne-e ki, hogy 

a bihari magyarság érdekei helyett saját érdekeik men-

tén politizálnak Bukarestben?

 Mindezen kérdésekre természetesen hiába várnánk 

választ vagy magyarázatot a bihari RMDSZ prominen-

seitől, hiszen tapasztalatból tudjuk, hogy az igazsággal 

való őszinte szembenézés és saját kudarcaik beismeré-

se helyett felelősséghárítással és bűnbakkereséssel 

próbálják leplezni súlyos hibáikat. Ez a bűnbak most 

éppen az a Tőkés László, aki huszonhárom évvel ez-

előtt szembe mert szállni a kommunista hatalmasko-

dókkal, és azóta is következetesen kiáll erdélyi népünk 

szabadsága és önrendelkezése mellett. Teszi ezt annak 

ellenére, hogy a közpénzen meggazdagodott képvisele-

tünk mindent megtesz munkájának ellehetetlenítésére.

Erdélyi magyarságunk megosztásáért egyedül az az 

érdekcsoport felelős, amely folyamatosan kiszorította 

köréből mindazokat, akik másképpen gondolkodtak a 

közképviseletről, az erdélyi magyarság érdekeiről, joga-

inak védelméről. Az elmúlt hónapokban kiderült, hogy 

bármit elvehetnek tőlünk, az apró lépések politikájával 

kialkudozott vitathatatlan eredmények – mint amilyen 

a Szacsvay Imréről elnevezett magyar tannyelvű iskola 

– csak látszateredmények maradnak, ha nem tudjuk 

ezeket megvédeni. 

A Nagyváradon és az országban felerősödő magya-

rellenességgel kapcsolatosan pedig elmondható: éppen 

az a posztkommunista Ponta-adminisztráció ger-

jeszti, amellyel az RMDSZ titkos paktumokat kötött, 

és amelynek regnálásához hallgatólagosan a maga esz-

közeivel is asszisztál. A Tőkés László személyét táma-

dó „ünnepi beszédével” az újabban Bukarestben kilin-

cselő Szabó Ödön éppen az erdélyi magyarok elleni in-

tézkedéseiről Európa-szerte elhíresült Ponta-kormány 

iránti elkötelezettségét igazolta, gesztusa bizonyára 

nem marad meghálálatlanul… 

Nagy József Barna,

az EMNT partiumi régióelnöke
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ÖSSZEFOGLALÓ AZ EP MÁRCIUSI 

STRASBOURGI PLENÁRIS ÜLÉSÉRŐL

A nigériai túszkivégzésről és a nők helyzetéről 

az EP-ben

 

Az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz a 

2013. március 11–14. közötti strasbourgi plenáris ülés 

nyitóülésén elítélte a Nigériában hét túsz haláláért fe-

lelős Ansaru iszlám terrorista csoportot. A március 8-i 

nemzetközi nőnap kapcsán a Parlament elnöke emlé-

keztetett arra, hogy az EU-ban a nők a férfi aknál még 

mindig átlagosan 16 százalékkal kevesebbet keresnek 

ugyanazért a munkáért. A gazdasági válság nagyobb 

terhet ró a nőkre, akik gyakrabban veszítik el munká-

jukat vagy kényszerülnek kevésbé biztos állást vállalni, 

tette hozzá.

Új európai szabályok a vásárlói panaszok gyor-

sabb rendezésére

A be nem vált szolgáltatások vagy termékek meg-

vásárlói ezentúl gyorsan, olcsón és igazságosan, hosz-

szadalmas bírósági eljárás nélkül érvényt szerezhetnek 

igazuknak a Parlament döntéseinek köszönhetően. Az 

elfogadott két jogszabály elsősorban az internetes és 

más országban történő vásárlások terén kínál segít-

séget.

Ugyan már több országban létezik megoldás a fo-

gyasztói jogviták alternatív – azaz bíróságon kívüli – 

rendezésére, de a vásárlók gyakran nem tudnak róla. 

Ráadásul ez a megoldás sokszor nem áll rendelkezésre 

minden területen. Az új szabályozás minden ágazatra 

kiterjeszti az alternatív vitarendezés lehetőségét.

Az interneten vásárolt termékekkel és szolgáltatá-

sokkal kapcsolatos panaszokkal foglalkozó rendelet 

felkéri a Bizottságot, hogy hozzon létre egy, az EU 

összes nyelvén elérhető weboldalt a fogyasztói gondok 

kezelésére. 

Két állam a megoldás, szögezte le az izraeli el-

nök a Parlamentben

Simon Peresz izraeli elnök az izraeli–palesztin bé-

ketárgyalások kapcsán a két nemzet, két ország elv 

érvényesítése mellett foglalt állást az Európai Parla-

mentben tett látogatása során. „Viszonylag rövid idő 

alatt megteremthetjük a békét” – mondta az elnök, 

utalva az általa „csodának” nevezett európai integráci-

óra. Irán kapcsán elmondta: az iráni vezetés jelenti „a 

világon a legnagyobb veszélyt a békére”.

Peresz szerint a szíriai vérengzésnek úgy vethet 

véget a világ, ha felhatalmazza az Arab Ligát a be-

avatkozásra és egy átmeneti kormány létrehozására 

Szíriában. Az ENSZ-nek támogatnia kell az arab kék-

sapkásokat, tette hozzá.

Az izraeli államfő emellett a Hezbollah terrorista 

szervezetté nyilvánítását kérte a Parlamenttől.

Az antiszemitizmus, a kirekesztés és az intoleran-

cia elleni küzdelem az Európai Unió központi témája, 

vélte válaszában a Parlament elnöke, Martin Schulz. 

Kiemelte: az izraelieknek és a palesztinoknak is joguk 

van ahhoz, hogy méltósággal és békében éljenek.

Rábólintott a Parlament a kettős csomagra

Az EU gazdaságpolitikai lépései a növekedés ösz-

tönzésére is koncentrálnak, az Európai Bizottság pe-

dig szélesebb demokratikus felügyelet alatt áll majd 

az eurózóna-tagok költségvetéseinek ellenőrzése so-

rán: ez a Parlament két legfontosabb hozzájárulása 

a 2013. március 12-én elfogadott két gazdaságpoli-

tikai jogszabályhoz. Az eurózóna-tagállamokat érintő 

szabályok az uniós pénzügyi segítségnyújtás konkrét 

eljárásrendjét is rögzítik.

A képviselők alapjaiban nem változtatták meg az 

euróövezeti gazdaságpolitikai koordinációt szorosabb-

ra fűző úgynevezett „kettős csomagot”, de kiegészítet-

ték azt számos olyan elemmel, amelyek a növekedés 

élénkítését és a munkahelyteremtést szolgálják. Emel-

lett több olyan paragrafust is beillesztettek, amely át-

láthatóbbá teszi a bizottsági eljárást és szélesebb körű 

demokratikus felügyeletet biztosít a munka során.

A Bizottságnak az országonkénti büdzsé javasla-

tokban ügyelnie kell arra, hogy a kiadáscsökkentés ne 

riassza el a gazdasági növekedést hozó befektetése-

ket.

Ahol a Bizottság jelentős vágást ír elő, ott a meg-

szorítások nem érinthetik hátrányosan az egészség- és 

az oktatásügyet, döntöttek a képviselők. 
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A megszorítások megfojtják a gazdasági növe-

kedést

A 2013. március 13-i EP-ülésen a képviselők megál-

lapították: ugyan a megszorítások megfojtják a gazda-

sági növekedést, az Unió mégsem tud eleget költeni a 

növekedés ösztönzésére.

A Néppárt elnöke, Joseph Daul a kutatás, innová-

ció és foglalkoztatás területére csoportosított források 

növelésére szólította fel a tagállamokat, ugyanakkor 

megjegyezte: nem szabad naivan mindenre a költség-

vetéstől várni választ, „mert az nem old meg mindent”. 

2014-es büdzsé: vessünk véget az évről évre hal-

mozódó kifi zetetlen számláknak!

A 2012-ből és 2013-ből megmaradt kifi zetetlen 

számlák ne terheljék törvénytelen módon a következő 

évek költségvetését – adta ki a jelszót a Parlament a 

2013. március 13-i elfogadott állásfoglalásával. A kép-

viselők ragaszkodnak a tavalyi számlák minél hama-

rabbi kiegyenlítéséhez annak érdekében, hogy 2014, az 

új hétéves költségvetési időszak első éve tiszta lappal 

indulhasson.

A rendezetlen számlák az elmúlt pár év során azért 

halmozódtak fel, mert a tagállamok nem biztosítottak 

elég forrást a folyamatosan beérkező és a korábbról 

megmaradt számlák kiegyenlítésére. Ennek az lett az 

eredménye, hogy a kifi zetetlen számlákat az EU évről 

évre görgette maga előtt. Mivel az éves költségvetés-

ben nincs pénz a korábbról megmaradt számlák kifi ze-

tésére, a tartozás minden évben egyre nagyobb lett.

A kohéziós politika, vagyis a regionális támogatások 

jelentik a legproblémásabb területet. 2012-ben össze-

sen 16,2 milliárd eurót nem fi zetett ki az Unió, miköz-

ben a tagállamoktól összesen 50,6 milliárdnyi számla 

érkezett. Ha ezeket most kiegyenlíti az Unió, akkor 

2013-ra csupán 28,9 milliárd euró marad. Elkerülhetet-

len tehát, hogy jövőre ismét tartozással induljon az év, 

és amennyiben nem sikerül megoldani a problémát, a 

2014-es uniós programok azonnal veszélybe kerülnek.

Az EP nemet mondott az EU hosszú távú költ-

ségvetésére. és tárgyalni akar

 A Parlament elfogadta azt a tárgyalási mandátu-

mot, amelynek alapján az ír tanácsi elnökséggel tár-

gyalóasztalhoz ülhet a 2014-2020-as keretköltségvetés 

megvitatására. A Parlament jelenlegi formájában elu-

tasítja a február 8-án az Európai Tanácsban született 

megállapodást. A képviselők rugalmasabb és hatéko-

nyabb pénzügyi keret akarnak.

A mandátumot tartalmazó állásfoglalást, amelyet a 

néppárti, a szociáldemokrata, a liberális, a zöld és a 

baloldali képviselőcsoportok vezetői készítettek elő, a 

Parlament 506 szavazattal, 161 ellenszavazattal, 23 

tartózkodás mellett fogadta el.

EP: jobban kell fi gyelni a hormonháztartásra ká-

ros vegyi anyagokra

Az elmúlt húsz évben megnőtt a hormonális ren-

dellenességek száma, aminek egyik oka az endokrin 

rendszert károsító vegyi anyagok elterjedése lehet. A 

megelőzés szempontjából ezért csökkenteni kell az 

ilyen anyagoknak való kitettséget. A témával foglal-

kozó jelentést 2013. március 14-én fogadta el az EP 

plenárisa.

Az EP jelentése szerint a gyermekek és fi atalok vé-

delme érdekében korlátozni kell a hormonháztartásban 

zavart előidéző anyagok felhasználását a kozmetikai 

cikkekben, textiltermékekben és játékokban.

Szigorúbb biztonsági követelményeket szorgalmaz-

nak a képviselők az óvoda- és iskolaépületek eseté-

ben is. Előfordulhat ugyanis, hogy az épületekben is 

találhatók egészségre ártalmas anyagok. A megelőzés 

érdekében a képviselők a vegyi anyagokról szóló uniós 

jogszabályokat kiegészítenék a hormonháztartást za-

varó anyagok kötelező feltérképezésével.
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TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ ÁPRILIS 

ESEMÉNYNAPTÁRA
2013. ÁPRILIS

Április 1.  

● Fugyivásárhely

Füzes Oszkár bukaresti nagykövet feleségének, Baj-

tai Erzsébetnek az egyházi gyászszertartása 

Április 4. 

● Budapest

Találkozás Balog Zoltán miniszterrel (Emberi Erő-

források Minisztériuma) 

Április 5. 

● Nyíregyháza

Látogatás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Sajtóértekezlet

Látogatás Kocsis Fülöp görögkatolikus püspöknél

Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nem-

zeti Tanács (EMNT) elnöke egynapos Szabolcs-Szat-

már-Bereg megyei látogatása keretében részt vett a 

Megyeházán tartott rendkívüli közgyűlésen, ahol Sesz-

ták Oszkár, a Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte 

őt és a társaságában jelen lévő vendégeket, köztük Nemes 
Csaba budapesti EP-irodavezetőt. Erdélyi képviselőnk a 

határon túli magyarok honosításával kapcsolatban azt 

hangsúlyozta, hogy az „helyreállítja a tágabb értelem-

ben vett állampolgári, polgártársi viszonyokat, és a 

nemzet közösségében összekapcsol bennünket, a mes-

terségesen megvont határ két oldalán élőket”. A dr. 

Vinnai Győző kormánymegbízott és Kovács Sándor, 

a Megyei Közgyűlés alelnöke társaságában tartott saj-

tótájékoztatóján Tőkés László a határ menti kapcso-

latok kiépítésének és az állampolgárság határon túlra 

való kiterjesztésének a fontosságát hangsúlyozta. 

● Fehérgyarmat, Szivárvány alapítványi ház

A Szigorúan ellenőrzött életek című fi lm bemutató-

ja és lakossági fórum

Fehérgyarmat Város Önkormányzata és a Fehér-

gyarmati Református Egyházközség szervezésében 

látogatott Tőkés László néppárti európai parlamenti 

képviselő a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisváros-

ba, ahol Petényi Katalin és Kabay Barna Szigorúan 

ellenőrzött életek című dokumentumfi lmjét mutatták 

be. A rendezvényt dr. Tilki Attila, a város polgármes-

tere nyitotta meg, majd Tőkés László előadását hall-

gathatták meg az érdeklődők, aki a feltett kérdésekre 

is szívesen válaszolt. Kiemelte: a múltat mindenkinek 

meg kell ismernie ahhoz, hogy a fi lmben bemutatott 

gyilkos rezsim korszaka végre végképpen lezáruljon. 

● Túristvándi, Művelődési Ház

Lakossági fórum

Tőkés László EP-képviselő dr. Tilki Attila or-

szággyűlési képviselő társaságában Lakatosné Sira 

Magdolna járási hivatalvezető, a falu leköszönt pol-

gármestere meghívására Túristvándiba látogatott, 

ahol Lakatos Tibor polgármesterjelölttel – aki azóta 

a falu új polgármestere – és a falu népével találkozott. 

● Szatmárcseke

Kölcsey Ferenc síremlékének megkoszorúzása

Szatmárcsekén Sarkady Pál polgármester fogadta 

Tőkés László EP-képviselőt és kísérőit. Rövid látoga-

tásuk alatt a Himnusz költőjének, Kölcsey Ferencnek 

a síremlékét koszorúzták meg.

Április 6.

● Beregszász, Művelődési Központ

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) Közgyűlése

Huszonnegyedik közgyűlését tartotta Beregszászon 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). 

A városi művelődési ház nagytermében összegyűlt több 

mint négyszáz küldöttet Kovács Miklós köszöntötte. 

Beszédében Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért fele-

lős helyettes államtitkár hangsúlyozta: a magyar kor-

mány felelősségteljes, megbízható partnerként tekint 

a KMKSZ-re, mely megalakulása óta következetesen 

képviseli a kárpátaljai magyarság érdekeit, fáradhatat-

lanul munkálkodik a közösség megmaradásáért. Tőkés 

László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, 

európai parlamenti képviselő beszédében az ukrajnai 

nyelvtörvény elfogadását üdvözölte, ugyanakkor azon-

ban megjegyezte: „a végrehajtásán nem tudunk ör-

vendezni”. A továbbiakban Szávay István, a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője, 

Pataki Csaba szenátor, az RMDSZ Szatmár megyei 

szervezetének elnöke, Papp Előd, az Erdélyi Magyar 

Néppárt alelnöke, Köteles László, a szlovákiai CSEM-

ADOK általános alelnöke, Józsa László, a Vajdasági 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke, valamint Kelemen 

András, a Magyar Országgyűlés elnökének külpolitikai 

főtanácsadója köszöntötte a Közgyűlést. 

Április 8–11.

● Brüsszel

Európai parlamenti munkahét

Április 12. 

● Nagyvárad, PKE tanácsterme

Találkozó Kató Béla erdélyi püspökkel

Totalitárius rezsimek Európában – kiállításmegnyitó 

és szimpózium 

A Partiumi Magyar Művelődési Céh (PMMC) és 

Tőkés László EP-képviselő Központi Irodája szervezé-

sében, több európai nagyvárost érintő körútja keretében 

Nagyváradra is megérkezett az Európai Emlékezet és 

Lelkiismeret Platformjának „Totalitarizmus Európában 

(fasizmus, nácizmus – kommunizmus)” című vándor-

kiállítása, mely a 20. század két gyilkos rendszerének 

bűneit mutatja be, az öreg kontinens 12 országában. 

A tárlatnyitón Thurzó Sándor József alkalomhoz illő 
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brácsaját éka teremtett emelkedett hangulatot, majd 

Sz.Horváth István, a PMMC igazgatója köszöntötte 

az egybegyűlteket. A tárlatot Tőkés László európai 

parlamenti képviselő, az Európai Emlékezet és Lelkiis-

meret Platformja védnöki testületének tagja nyitotta 

meg. A rendezvény második felében Marius Oprea ro-

mán történész, a romániai Kommunizmus Bűneit Vizs-

gáló Intézet alapítója tartott vetítéssel egybekötött 

előadást a Szekuritáté által ítélet nélkül kivégzett civil 

áldozatok exhumálásáról és a jeltelen tömegsírok fel-

kutatásáról, mely nélkül – véleménye szerint – a múlt 

nem zárható le. Tőkés László beszédében a múlttal 

való őszinte szembenézés fontosságát hangsúlyozta. 

Molnár Gusztáv politológus, a Ceaușescu-féle paran-

csuralommal szembeforduló Limes Kör kezdeményező-

je – egyebek mellett – a kommunizmus bűnei és a Sze-

kuritáté iratai kutatásának nehézségeire világított rá. 

Április 15–18. 

● Strasbourg

Európai parlamenti munkahét

Április 19.

● Kolozsvár, EMNP-székház

Az EMNP Országos Önkormányzati Tanácsának 

alakuló ülése

Április 20. 

● Kolozsvár, Napoca szálloda

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) II. Országos 

Küldöttgyűlése 

Toró T. Tibort választotta újra elnökének az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) II. Országos Küldöttgyűlése. 

Változások történtek viszont az országos elnökségben, 

amely egyrészt hét fősre bővült, másrészt Gergely 

Balázs Közép-Erdélyért felelős alelnököt Király Me-

linda közgazdász, a párt torockói tanácsosa váltotta 

tisztségében. Az elnökség további tagjai: Papp Előd 

Székelyföldért felelős alelnök, Zatykó Gyula Partiu-

mért felelős alelnök, Szilágyi Zsolt külügyi alelnök, dr. 

Zakariás Zoltán, az Országos Választmány elnöke és 

Benedek Erika, az Országos Önkormányzati Tanács 

elnöke.  Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke, a Néppárt védnöke köszöntőbeszédét 

az elmúlt napokban a Néppárt ellen irányuló, össze-

hangolt sajtóhadjárat bemutatásával kezdte, amelyet a 

pártbejegyzést követő médiaoff enzívához hasonlított. 

Véleménye szerint a támadások annak tulajdoníthatók, 

hogy Románia egyetlen autonomista és föderalista 

pártja mind az egyeduralomra törekvő RMDSZ, mind 

a román posztkommunista hatalom számára kényel-

metlen. Előbbi számára azért, mert vetélytársa akadt, 

utóbbi számára pedig azért, mivel „bennünket nem le-

het megvásárolni” – hangsúlyozta Tőkés László.

Toró T. Tibor a választási eredményhirdetést köve-

tő rögtönzött sajtótájékoztatón elmondta: a Néppárt 

célja egyensúlyt teremteni az erdélyi magyar politiká-

ban, hiszen enélkül nem lehetünk sikeresek. Szükség 

van a többi magyar párttal való együttműködésre, 

melynek legfőbb kerete az Erdélyi Magyar Egyeztető 

Fórum lehetne, melyet öt év után újból tartalommal 

kell megtölteni – vélte a régi-új elöljáró, ugyanakkor 

hozzátette: akár a közelgő elnöki választás, akár az 

európai parlamenti választás lehetőséget fog terem-

teni a politikai alakulatokkal való egyeztetésre. Ezzel 

együtt azonban kijelentette: korruptokkal vagy a nem-

zet ügyét eláruló politikusokkal nem lehet alkut kötni.

A Küldöttgyűlésen a magyarországi kormánypártok 

(FIDESZ és KDNP) mellett a Jobbik és az LMP 

is az autonómiatörekvések támogatásáról biztosította 
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a küldötteket, ugyanakkor az ügy mellett a katalán 

Marc Gafarot, a Katalán Demokratikus Konvergen-

cia párt külügyi kabinetvezetője, valamint a külhoni 

magyar pártok és civil szervezetek képviselői is felszó-

laltak. Francois Alfonsi korzikai EP-képviselő írásbeli 

úton köszöntötte a kongresszust.  

Április 21. 

● Kolozsvár, EMNP-Székház

EMNT-elnökségi ülés

Április 22.  

● Budapest, Sándor Palota

A KMAT küldöttségének találkozója Áder János 

államfővel 

A kedvezményes honosítás, a regionalizmus és az 

autonómia helye az európai értékek rendszerében, a 

kollektív bűnösség elutasítása és Kárpát-medencei 

környezetvédelmi kérdések is napirendjén szerepel-

tek Áder János államfő és a Kárpát-Medencei Ma-

gyar Autonómiatanács (KMAT) küldöttsége hétfői 

budapesti találkozójának. Az államfő által fogadott 

küldöttség tagja voltak: Tőkés László európai parla-

menti képviselő, a KMAT elnöke, Berényi József, a 

Magyar Közösség Pártjának elnöke, Kovács Miklós, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke és 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnö-

ke. A találkozón Tőkés László és a KMAT vezetői 

tájékoztatatást adtak a magyar nemzeti közösségek 

autonómiatörekvéseinek európai hátteréről és alaku-

lásáról, valamint az Autonómia Évének eseményeiről. 

Április 22–24.

● Brüsszel

Európai parlamenti munkahét

Április 25. 

● Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem (PKE)

Partiumi Egyetemi Napok – Nyílt Nap

Az április 22–27. között zajló Partiumi Egyete-

mi Napok keretében nyílt napot tartottak a PKE-en, 

lehetőséget biztosítva a régió középiskolai diákjainak 

a különböző szakokkal és az oktatási körülményekkel 

való ismerkedésre. A tanintézmény népszerűsítésére 

hivatott rendezvényen Tőkés László EP-képviselő, az 

egyetem elnöke felhívta a fi gyelmet: a múló divatok 

korát éljük, amikor a fi atalokat könnyen elsodorhatja 

az éppen aktuális divathullám. „Ne hagyjuk magunkat 

sodródni az árral, hanem tanuljunk meg választani a 

jó és a kevésbé jó közül” – biztatta a fi atalokat az 

EP-képviselő.   Tolnay István, a PKE megbízott el-

nöke beszédében rámutatott: míg a Sulyok István 

Református Főiskola mindössze 75 főiskolással és 3 

alapszakkal indult, addig ma már a Partiumi Keresz-

tény Egyetem több mint ezer hallgatóval büszkélked-

het 19 alap- és 9 mesteri szakon.

Április 26.  

● Nagyvárad, Lorántff y Központ

Varadinum Hét – Makai Zoltán könyvének bemu-

tatója

Április 27.

● Nagyvárad, PKE

A Szegő Katalin-terem felavatása

A Filozófi a-Tanszék öregdiákjainak találkozója

Április 28. 

● Nagyvárad-Olaszi

Vasárnapi istentisztelet

Április 29. 

● Nagyvárad-Olaszi

Reggeli áhítat a Lorántff y Zsuzsanna Református 

Gimnáziumban

● Nagyvárad, EP-Központi Iroda 

Sajtóértekezlet – a titkosszolgálati átvilágításról
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TOTALITÁRIUS REZSIMEK EURÓPÁBAN – 

KIÁLLÍTÁS ÉS SZIMPÓZIUM NAGYVÁRADON

A Partiumi Magyar Művelődési Céh (PMMC) és 

Tőkés László EP-képviselő Központi Irodája szervezé-

sében, több európai nagyvárost érintő körútja kereté-

ben Nagyváradra is megérkezett az Európai Emlékezet 

és Lelkiismeret Platformjának a Totalitárius rezsimek 

Európában (fasizmus, nácizmus – kommunizmus)című 

vándorkiállítása, mely a 20. század két gyilkos rend-

szerének bűneit mutatja be az öreg kontinens 12 or-

szágában. 

A tárlatnyitón Thurzó Sándor József alkalomhoz 

illő brácsajátéka teremtett emelkedett hangulatot, 

majd Sz. Horváth István, a PMMC igazgatója kö-

szöntötte az egybegyűlteket. 

A tárlatot Tőkés László európai parlamenti képvi-

selő, az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja 

védnöki testületének tagja nyitotta meg, aki a „Világ 

proletárjai egyesüljetek!” kommunista jelszó mintájára 

kijelentette: ma már a „Világ kommunistaellenes erői 

egyesüljetek!” jelszó időszerű. Az Európai Platform ál-

tal létrehozott tárlat is a totalitárius diktatúrák elleni 

európai összefogást testesíti meg, és ezért örvendhe-

tünk, hogy Pozsony és Brüsszel után Nagyváradra 

is megérkezett. Tőkés László elmondta: azért tartot-

ta fontosnak, hogy Erdélyben is láthassák a drámai 

erejű kiállítást, mivel az itt élő magyarok kétszeresen 

– egyrészt román állampolgárokként, másrészt kisebb-

ségként – is megszenvedték a totalitárius rezsimek el-

nyomását. 

A rendezvény második felében Marius Oprea, a 

„kommunizmus régészének” nevezett román történész, 

a romániai Kommunizmus Bűntényeit Vizsgáló Inté-

zet alapítója tartott vetítéssel egybekötött előadást a 

Szekuritáté által ítélet nélkül kivégzett civil áldozatok 

exhumálásáról és a jeltelen tömegsírok felkutatásáról, 

ami nélkül – véleménye szerint – nem zárható le a múlt. 

A „népi demokrácia” idején elkövetett emberellenes 

bűncselekmények feltárása és a gyilkosok felelősségre 

vonása nélkül a kommunizmus tovább él – hangsúlyoz-

ta a „szekusvadászként” ismert történész. Ugyanakkor 

megjegyezte: a kommunizmus nem szűnt meg, csak 

privatizálták. Az igazságtételt a román államhatalmi 

szervek akadályozzák a leginkább, melyek nem akarnak 

tudomást venni az áldozatokról, és a bűnösök büntető-

jogi elszámoltatását is halogatják – mondotta Marius 

Oprea. 

  Tőkés László beszédében a múlttal való őszinte 

szembenézés fontosságát hangsúlyozta, mondván: kö-

vetkezetesebben ki kell állanunk a kommunistákkal és 

utódjaikkal szemben. Miért kell foglalkoznunk a kom-

munista múlttal? – merülhet fel sokakban a kérdés. 

Az erdélyi EP-képviselő úgy véli: egyfelől amiatt, mert 

napjainkban is léteznek népnyomorító kommunista 

államhatalmak, mint amilyenek Kína, Észak-Korea, 

Kuba, másfelől pedig azért, mert a volt szovjet tá-

bor államaiban – köztük Romániában is – még min-

dig a posztkommunista restauráció szenvedő alanyai 

vagyunk. 

Molnár Gusztáv politológus, a Ceauşescu-féle pa-

rancsuralommal szembeforduló Limes Kör kezdemé-

nyezője a kommunizmus bűnei és a Szekuritáté ira-

tai kutatásának nehézségeiről szólt. Mint mondotta: 

először a ’80-as évek iratait kezdte tanulmányozni, 

elsősorban az 1985-ben alakult Limes Kör tagjainak 

dossziéit, majd a ’48-’50 között lezajlott kihallgatá-

sok dokumentumaira tért rá, melyekről megállapítot-

ta, hogy megdöbbentő és félelmetes képet festenek a 

román titkosszolgálat ördögi mechanizmusáról. „Köte-

lességünk feltárni ezt az időszakot, az áldozatok emlé-

ke erre kötelez” – fogalmazott a Partiumi Keresztény 

Egyetem jelenlegi tanára.

Nagyvárad, 2013. április 13.



48

dEPutáció

PISZKOS VÁLASZTÁSI ELŐKAMPÁNYBA AKAR-

JÁK BELERÁNGATNI AZ EURÓPAI NÉPPÁRTOT

Az Európai Parlament strasbourgi ülésszakának ma 

reggeli (2013. április 17-i – szerk. megj.) tanácskozása a 

Magyarország alkotmányos helyzetéről szóló vitával 

kezdődött.

Ezt megelőzően, az Európai Néppárt EP-frakciója 

tegnap esti (2013. április 16-i – szerk. megj.) csopor-

tülésén látta vendégül Orbán Viktor miniszterelnököt, 

és vitatta meg a magyar alaptörvény legutóbbi módo-

sítása nyomán kialakult helyzetet.

Orbán Viktor általános előterjesztését követően a 

Fidesz–KDNP európai pártcsaládjának képviselői szól-

tak hozzá az elhangzottakhoz, és tettek fel kérdéseket. 

A néppárti képviselők általában véve megértéssel vagy 

építő kritikával fogalmazták meg mondanivalójukat.

A Magyarországgal kapcsolatban felmerülő kérdé-

sekre, kétségekre és bírálatokra a miniszterelnök tár-

gyilagos és tényszerű magyarázatokat adott, melyek 

– szemmel láthatóan – egészében véve eloszlatták a 

jobbára célzatosan terjesztett gyanúkat, vádakat, és 

kioltották a rosszindulatból vagy előítéletből fakadó – 

külső – támadásokat.

Tőkés László erdélyi képviselő felszólalásában az 

Unióban mesterségesen gerjesztett Magyarország-elle-

nes közhangulat politikai hátteréről osztotta meg gon-

dolatait néppárti frakciótársaival. Beszédében külön is 

kitért arra a sajtómanipulációra, mely történetesen 

éppen az egykori romániai magyar nyelvű kommunista 

napilap, vagyis az „Előre” nyomdokába lépett Új Ma-

gyar Szó online változatának, a www.maszol.ro por-

tálnak a hasábjairól indult. 

A lap nyomtatott változata tavaly szűnt meg, mine-

kutána korábbi tulajdonosa, Verestóy Attila RMDSZ-

es szenátor anyagi ellehetetlenülése miatt eladta azt. 

Az ominózus médium bevallott módon a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) orgánu-

maként fejti ki tevékenységét. Ezt támasztja alá az 

az Ágoston Hugó vezérpublicista által megfogalma-

zott „krédó”, mely szerint az ÚMSZ/maszol.ro kö-

zösségünk „legitim érdekképviseleti szervezetének, az 

RMDSZ-nek az elkötelezett orgánuma”.

Ennek kapcsán említésre méltó továbbá, hogy az 

inkriminált sajtómanipuláció és Fidesz-ellenes félretá-

jékoztatás szerzője nemcsak jelenleg áll az RMDSZ-es 

napilap zsoldjában, hanem előzőleg is RMDSZ-es hiva-

talvezetői tisztséget viselt éveken át.

A kérdésekre és felvetésekre adott válaszában Or-

bán Viktor miniszterelnök – többek között – kijelentet-

te, hogy nem „áldozati szerepkörben” és nem „védekez-

ni” jött erre a találkozóra, hiszen defenzív politikával 

csak a szocialisták malmára hajtanánk a vizet…

Zárószavaiban Joseph Daul frakcióvezető a ténye-

ken alapuló, tárgyszerű vita iránti bizalommal köszönte 

meg Orbán Viktor tájékoztatását. A bukaresti Maszol.

ro által elkövetett tendenciózus félretájékoztatás vo-

natkozásában Teodor Stolojan román néppárti dele-

gációvezető véleményét osztotta, aki elhatárolódott a 

sajtó ilyesfajta diverzióitól.

Strasbourg, 2013. április 17.

Brüsszelben, az Európai Parlament kulturális 
szakbizottsága (CULT) rendes ülésének napirend-
jén szerepelt az Európai veszélyeztetett nyelvekről 
szóló jelentéstervezet.

Doris Pack bizottsági elnök már a vita elején 
újból hangsúlyozta: a jelentés a veszélyeztetett 
nyelvekről és nem a kisebbségi nyelvekről szól. Is-
mételt elhatároló magatartása – közvetett módon 
– arra az óvatosságra és idegenkedésre vall, mely 
nyugati részről a hagyományos kisebbségi ügyek 
iránt nyilvánul meg általában.

 A jelentésért felelős Francois Alfonsi, az Eu-
rópai Szabad Szövetség frakciójához tartozó 
korzikai képviselő bevezetőjében elmondta: Euró-
pában állandónak tekinthető a különböző nyelvek 

eltűnésének, kihalásának veszélye. Éppen ezért 
meg kell találni a módját annak, hogy a jelenleg 
is futó európai programokba ezek a nyelvek beil-
leszthetők legyenek, a tagállamoknak és a régiók-
nak pedig felelősséget kell vállalniuk azért, hogy 
ezen nyelvek védelme ne csak üres politikai frázis 
legyen, hanem ténylegesen megvalósuló politikává 
váljék.

A felszólalók közül többen is a fi nnországi szá-
mik (lappok) példáját hozták fel. A széles auto-
nómiával rendelkező népcsoport fennmaradása 
veszélyben forog ugyan, ám a fi nn állam által biz-
tosított önigazgatási jogok viszont megóvták a 
közösséget az asszimilációtól és az eltűnéstől.

Tőkés László erdélyi képviselő hozzászólásá-

EURÓPÁNAK VÉDENIE KELL A VESZÉLYEZ-

TETETT NYELVEKET – A KISEBBSÉGIEKÉT IS
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ban méltatta Francois Alfonsi jelentéstervezetét, 
kifejezve azt a meggyőződését, hogy a korzikai 
EP-képviselő személyében a veszélyeztetett nyel-
vek ügye a lehető legjobb kezekbe került. Ennek 
kapcsán azonban az is eszünkbe jut, hogy éppen 
Franciaország egyike azoknak a tagállamoknak, 
melyek hosszú évek után még mindig nem voltak 
hajlandók ratifi kálni a Regionális és Kisebbségi 
Nyelvek Európai Chartáját – tette hozzá. 

A napirenden lévő jelentés ún. árnyék-jelen-
téstévőjeként európai képviselőnk – egyebek 
mellett – azt hangsúlyozta, hogy a szokványos 
megközelítéstől eltérően a veszélyeztetett nyelvek 
ügye nem csupán nyelvészeti kérdés vagy kulturá-
lis kuriózum, hanem egyben kőkemény politikai és 
emberi jogi problémának is számít egyes európai 
országokban. Ennek vonatkozásában a csángó-
magyarokat és a szerbiai vlach közösséget sújtó 
nyelvi tilalmakat hozta fel példaként. Többségi 
asszimilációjuk ellenében olyanképpen szükséges 
fellépni, miként ezt Szerbia európai integrációja 

kapcsán Románia tette, amikor is hatékony nyo-
másgyakorlásának köszönhetően rendre a vlachok 
iskoláiban is engedélyezik a román nyelv tanítását 
– mondotta képviselőnk. Ugyanakkor Erdély vi-
szonylatában azt idézte fel, hogy míg a 20-as évek 
elején az országrész lakosságának mintegy 45%-a 
beszélt magyar vagy német – és más kisebbségi – 
nyelven, ezzel szemben az erdélyi kisebbségek lé-
lekszáma mostanra már 20% alá csökkent. Szerte 
Európában biztosítani kell az anyanyelvi – emberi 
és közösségi – jogokat, mivel ellenkező esetben a 
nyelvi alapon érvényesülő diszkrimináció, illetve a 
mesterséges vagy éppenséggel erőszakos asszimi-
láció nem csupán egyes kisebbségi vagy regionális 
nyelvek, hanem egész nyelvi közösségek eltűnésé-
hez vezethet – zárta szavait Tőkés László.

Brüsszel, 2013. április 23.

TŐKÉS LÁSZLÓ: EREDMÉNYES MUNKÁT 

VÉGEZNEK A DEMOKRÁCIA KÖZPONTOK

Pontos és eredményes munkát végeznek a magyar 

állampolgárság megszerzését elősegítő erdélyi Demok-

rácia Központok – mondta Tőkés László néppárti eu-

rópai parlamenti képviselő egy Nyíregyházán tartott 

sajtótájékoztatón.

 A hálózat adatai szerint Székelyföldön eddig több 

mint 79 ezer, Közép-Erdélyben 19 ezer, míg a Parti-

umban 46 ezer kérelmező kérelmét vették át, illetve 

honosítási dossziéját készítették elő - ismertette a há-

lózat felügyeletét ellátó Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-

nács (EMNT) elnöke a tájékoztatón.

Tőkés László tájékoztatása szerint ezek közül kö-

rülbelül 100 ezer kérelmező kapta meg kérelmére a po-

zitív választ, Erdélyben pedig eddig mintegy 80 ezren 

tették le az állampolgársági esküt a konzulátusokon és 

az erre kijelölt helyeken. A munka nagyobb részét a 

Demokrácia Központok végzik, amelyek a már elkészí-

tett honosítási dossziékat az illetékes magyar hatósá-

gokhoz továbbítják.

A legtöbb iratot a nagyobb erdélyi városokban re-

gisztrálták: az első négy helyen Csíkszereda (17 384 

kérelem), Marosvásárhely (15 389), Kolozsvár (14 

519) és Szatmárnémeti (13 342) áll; az összes ho-

nosítási dosszié mintegy felét ezekben a városokban 

állították össze.

Vinnai Győző megyei kormánymegbízott a sajtótá-

jékoztatón elmondta: a legfrissebb adatok szerint több 

mint 422 ezer állampolgársági kérelem érkezett 2011 

januárja óta, ebből több mint 203 ezret Magyarorszá-

gon nyújtottak be.

A megyei kormányablak 2011 januári megnyitása 

óta tízezer honosítási kérelmet vett át, további ötszáz 

kérelmet pedig a járási hivatalokban nyújtottak be a 

kérelmezők – közölte a kormánymegbízott.

Forrás: Krónika
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Internetes hálón érkezett a Királyhágómellék Lel-

készi Karának Tagjaihoz, és nemcsak elektronikus 

postán, hanem Partium polgármestereihez, megyei 

vezetőihez és parlamenti képviselőihez a 2013/354. 

számon iktatott levél útján is megérkezett Csűry Ist-

ván püspök-utódom és Varga Attila főgondnok egy-

házkerületi–RMDSZ csúcstalálkozóra szóló meghí-

vója.

A meghívóban és a meghirdetett napirenden Egy-

házkerületünk „természetes szövetségeseiként” tün-

tetik fel a Fidesz–KDNP-t, valamint az RMDSZ-t, 

továbbá olyan személyeket, mint Szabó Ödön újdon-

sült parlamenti képviselőt és Seres Dénes levitézlett 

pártkatonát, akik eddigi politikai és közéleti tevékeny-

ségükkel mérhetetlen károkat okoztak Anyaszentegy-

házunknak, valamint erdélyi-partiumi közösségünk-

nek. Társelőadóként tart velük előadást az a Csűry 

István volt püspökhelyettes, valamint Forró László 

volt közigazgatási előadótanácsos, akikkel a megelőző 

több mint egy évtizedben közösen vettük fel a har-

cot a nevezett egyházrabló és egyházromboló politikai 

szerencselovagokkal szemben.

Nevezett egyházi Szolgatársaim vonatkozásában 

joggal vetődik fel a megkerülhetetlen kérdés: akkor 

voltak-e őszinték, amikor hivatásuknak megfelelően 

az egyházi tulajdont – az elorozott Ady-központot 

– védték a Zuschlag-féle  Szabó Ödön etnobizniszen 

alapuló bűnszövetkezetétől, vagy a Zilahi Református 

Wesselényi Kollégiumot mentették a nemzeti és egy-

házi örökségünket önként kiszolgáltató Seres pártve-

zértől – vagy pedig most, amikor éppen velük szűrik 

össze a levet, és az ő közreműködésükkel próbálják 

beterelni Egyházunkat az RMDSZ-es magyar főhata-

lom aklába?!

A kérdés hasonlóképpen tevődik fel Temesvár és 

Szatmárnémeti viszonylatában. Volt jeles Munkatár-

saim mindvégig a Temesváron elkezdődött (1989) 

– egyházi – rendszerváltozás elkötelezett híveiként 

„vitézkedtek”, 2003 februárjában pedig a szatmárné-

meti Rendkívüli Egyházkerületi Autonómia-közgyűlés 

szervezésében oroszlánrészt vállaltak. Akkor hazudtak 

– vagy pedig most mondanak „igazat”? (…)

Jelek szerint mostani egyházpolitikánknak szüksége 

van a kisebb-nagyobb előnyöket és pénzt osztó hata-

lomra – a hatalombarát magyar politikai nomenklatú-

rának viszont, márcsak önmaga legitimációja céljából 

is, szintén nagy szüksége van az egyházakra. Továbbá 

a háttérben még mindig ott ólálkodnak és húzogatják 

a szálakat a titkosszolgák. – Az emberi gyarlóságok 

és egyebek mellett ezek a tényezők szolgálhatnak ma-

gyarázatul a nyilvánvaló egyházi anti-pálfordulásra.

Mi, akik megjártuk a román nacionálkommunizmus 

és a Ceauşescu-diktatúra mélységeit, másfelől pedig 

megtapasztaltuk Isten szabadító kegyelmét – nem 

nyugodhatunk bele, nem hagyhatjuk, hogy népünk, 

partiumi magyarságunk vesztére Anyaszentegyházunk 

a régi, babiloni útra tévedjen!

Mindezeket szem előtt tartva és megfontolva, 

Egyházkerületünk vezetőségének ezen, egészen 

nyíltan és explicit módon képviselt politikai irány-

tévesztésétől határozottan és egyértelműen elha-

tárolódom. A Reformáció örök időszerűségének je-

gyében meggyőződésemet fejezem ki, hogy az erköl-

csi és egyháztársadalmi megújulás temesvári útján 

kell tovább haladnunk.

Strasbourg, 2013. április 18.

Tőkés László 

HITVALLÓ ÁLLÁSFOGLALÁS –

“UTAID, URAM, MUTASD MEG!”

VÁLASZ KELEMEN HUNOR SÉRTŐ SZÁNDÉKÚ 

TÁMADÁSÁRA

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az egyik köz-

ponti román napilapnak úgy nyilatkozott, hogy számá-

ra az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) „nem létezik”, 

az általam megfogalmazott kijelentéseket pedig „aber-

rációknak” minősítette.

Utóbbi kapcsán nézzük a tényeket: nem az Erdélyi 

Magyar Néppárt kötött titkos paktumot a parlamen-

ti választások előtt az Szociálliberális Unióval (USL), 

miközben a románveszéllyel riogatott. Nem Toró T. 

Tibor elnök úr vagy szerénységem szólaltunk fel a ro-

mán szociáldemokraták (PSD) kongresszusán, és nem 

mi hajbókoltunk a korrupció miatt börtönviselt Adri-

an Năstase volt szocialista kormányfő előtt – hanem 

éppen Kelemen Hunor elnök úr.

Ami a Néppárt „létét” illeti: nem csupán a hetvene-

zer szavazat mögött álló választópolgár arculcsapása 

ilyeneket mondani, de egy olyan magyar párt elnö-

keként, amelyik legutóbb a Kárpát-kanyaron túlról 

származó román szavazatok segítségével éppen csak 

becsúszott a parlamenti küszöb fölött, mi nem enged-

nénk meg magunknak ilyen kijelentéseket. 

Kelemen Hunor ráadásul az USL-vel kötött titkos 

paktum román részről történt felrúgásából sem ta-

nult. Mikor érti meg végre az RMDSZ elnöke, hogy 

az erdélyi magyarok stratégiai céljait – a többszintű 

autonómiát, az önálló magyar oktatást, a magyar-

lakta területek kiemelt és összehangolt fejlesztését, 

a magyar nyelv hivatalossá tételét stb. – románokkal 
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„szövetségben” soha nem fogja elérni? Mikor ébred rá 

már végre, hogy a szavazóknak több mint a fele azért 

fordult el a pártpolitikától, és már választani sem megy 

el, mert az erdélyi magyar–magyar együttműködés he-

lyett titkos paktumokra épített bukaresti mutyipoliti-

zálásból már elege van?

Ennél azért Markó Béla is jobb volt – legalábbis 

soha nem ugrált ilyen szilajon a vékony jégen. 

Felszólítom Kelemen Hunor elnök urat, hogy gon-

dolja újra a Román Kommunista Párt sikerpropagan-

dájára hajazó állásfoglalásait. Kár lenne az RMDSZ-

ért, hogyha a hozzá nem értő és arrogáns vezetés mi-

att a történelem szemétdombjára kerülne.

A magam részéről továbbra is bármikor hajlandó 

vagyok az erdélyi magyarok problémáira adandó közös 

megoldásokról érdemben tárgyalni az RMDSZ vezető-

ivel – de ilyenfajta személyeskedő és terméketlen vitá-

ban többé nem kívánok részes lenni. A politikai helyek-

ről, mandátumokról, hatalomról stb. való sajtóháborút 

értelmetlennek tartom – ugyanis ez nem más, mint 

politika a politikáról.

Foglalkozzunk végre az erdélyi magyarság problé-

máival, hiszen őértük vagyunk, az ő felhatalmazásuk-

kal és az ő képviseletükért kapjuk a fi zetéseinket, az 

ő adójukból. Hogyha pedig Kelemen Hunor erre nem 

hajlandó, hát maradjon a posztkommunista „partnere-

ivel” – az Idő úgyis kirostálja, aki elszakad nemzetétől.

Brüsszel, 2013. április 23.

Tőkés László 

NYÍLT NAP A PARTIUMI EGYETEMEN
Az április 22–27. között zajló Partiumi Egyetemi 

Napok keretében csütörtökön nyílt napot tartottak a 

Partiumi Keresztény Egyetemen (PKE), a régió közép-

iskolai diákjainak lehetőséget biztosítva ezáltal a kü-

lönböző szakokkal és az oktatási körülményekkel való 

ismerkedésre. 

A tanintézmény népszerűsítésére hivatott rendezvé-

nyen Tőkés László EP-képviselő, az egyetem elnöke 

felhívta a fi gyelmet: a múló divatok korát éljük, amikor 

a fi atalokat könnyen elsodorhatja az éppen aktuális di-

vathullám. „Ne hagyjuk magunkat sodródni az árral, ha-

nem tanuljunk meg választani a jó és a kevésbé jó közül” 

– biztatta a fi atalokat. Hozzátette: választás kérdése az 

is, hogy milyen egyetemre vagy milyen szakra iratkozunk 

be, ezért fontos, hogy jól döntsünk, és ragaszkodjunk 

ahhoz a közösséghez, amelyet választottunk.  Felidézve 

az erdélyi magyar felsőoktatás történetét, Tőkés László 

kifejtette: 1959-ben a kolozsvári Bolyai Tudományegye-

tem önkényes felszámolásával maga a magyar nyelvű 

erdélyi felsőoktatás szűnt meg; ennek helyreállítására 

törekedtek, amikor 1990-ben a Királyhágómelléki Re-

formátus Egyházkerület létrehozta a Sulyok István Re-

formátus Főiskolát, majd rá egy évtizedre a Partiumi 

Keresztény Egyetemet. 

Tolnay István, a PKE megbízott elnöke beszédében 

rámutatott: míg a Sulyok István Református Főiskola 

mindössze 75 főiskolással és 3 alapszakkal indult, az-

zal összehasonlítva a Partiumi Keresztény Egyetem ma 

már 19 alap- és 9 mesteri szakon több mint ezer hallga-

tóval büszkélkedhet. 

A nyílt napra egyébként Nagyvárad és a régió számos 

középiskolájából érkeztek diákok, sőt ez alkalommal egy 

anyaországi csoport is részt vett. A szervezők gazdag 

programmal igyekeztek bemutatni, hogy a továbbtanu-

lóknak miért érdemes a Partiumi Keresztény Egyetemet 

választaniuk. 

Nagyvárad, 2013. április 25.
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TORÓ MARADT A NÉPPÁRT ELNÖKE

Toró T. Tibort választotta újra elnökének az Er-

délyi Magyar Néppárt (EMNP) II. Országos Küldött-

gyűlése. Változások történtek azonban az országos 

elnökségben, mely egyrészt hétfősre bővült, másrészt 

Gergely Balázs Közép-Erdélyért felelős alelnököt Ki-

rály Melinda közgazdász, a párt torockói tanácso-

sa váltotta tisztségében. Az elnökség további tagjai: 

Papp Előd Székelyföldért felelős alelnök, Szilágyi 

Zsolt külügyi alelnök, Zatykó Gyula Partiumért fe-

lelős alelnök, dr. Zakariás Zoltán, az Országos Vá-

lasztmány elnöke, és Benedek Erika, az Országos 

Önkormányzati Tanács elnöke.  

Egy olyan időszakban kell felépítenünk az erdélyi 

magyar Néppártot, amikor a politikában és a politi-

kusokban megbízó emberek száma fogy, az állami ha-

tóságok pedig a Néppárt munkáját akadályozták, sta-

bilitási tényező helyett veszélyforrásként tekintettek 

rá – mondta elnöki beszámolójában Toró T. Tibor. 

A politikus közölte, az elmúlt másfél évnyi pártépítés 

során 14 megyei szervezetet és 179 helyi szerveze-

tet alapítottak. Létrejött továbbá az önkormányzati 

képviselők munkáját összehangoló helyi, regionális és 

országos szinten működő önkormányzati tanács, az 

Országos Választmány, az Minta ifjúsági partnerszer-

vezet, valamint az EMNT-vel közösen fenntartott 12 

szaktestület – sorolta Toró. „Megvetettük a lábunkat 

az erdélyi önkormányzatokba” – utalt a Néppárt ön-

kormányzati képviselőire a pártelnök. Toró T. Tibor 

megköszönte a Fidesz politikusainak a Néppártnak 

nyújtott erkölcsi és szakmai támogatást. „Az emberi 

és baráti kapcsolatokon túlmenően a mi partnersé-

günk egy értékelvűstratégiai partnerség” – jelentette 

ki Toró. 

Toró T. Tibor, az eredményhirdetés után tartott 

rögtönzött sajtótájékoztatón elmondta: a Néppárt 

célja egyensúlyt teremteni az erdélyi magyar politiká-

ban, hiszen e nélkül nem lehetünk sikeresek. Szükség 

van a többi magyar pártokkal való együttműködés-

re, ennek egyik kerete az Erdélyi Magyar Egyeztető 

Fórum lehetne, melyet öt év után újra tartalommal 

kell feltölteni – vélekedett a régi-új elöljáró, ugyan-

akkor hozzátette: akár a közelgő elnöki választás, 

akár az európai parlamenti választás lehetőséget fog 

teremteni a politikai alakulatokkal való egyeztetésre. 

Leszögezte: korruptokkal vagy a nemzet ügyét eláruló 

politikusokkal nem ülnek tárgyalóasztalhoz.

Tőkés László, a Néppárt védnöke, az Erdélyi Ma-

gyar Nemzeti Tanács elnöke köszöntőbeszédét az 

elmúlt napokban a Néppárt ellen irányuló összehan-

golt sajtóhadjárat felelevenítésével kezdte, amelyet a 

pártbejegyzést követő médiaoff enzívához hasonlított. 

A támadások véleménye szerint annak tudhatók be, 

hogy mind az egyeduralomra törekvő RMDSZ, mind a 

román posztkommunista hatalom számára kényelmet-

len Néppárt Románia egyetlen autonomista és föde-

ralista pártja. Előbbi számára azért, mert vetélytársa 

akadt, utóbbi számára pedig azért, mert „bennünket 

nem lehet megvásárolni” – hangsúlyozta Tőkés László.

Szilágyi Zsolt, a Néppárt kül- és nemzetpolitikai 

kabinetjének vezetője az Országos Küldöttgyűlésen 

arra kapott mandátumot, hogy juttassa el az európai 

és nemzetközi integrációs intézmények képviselőinek 

a Szerbia és Koszovó közötti megegyezést üdvözlő 

üzenetét. „Az autonómia tehát európai megoldás, 

és békét, stabilitást képes teremteni a Balkánon, 

ezért elkérjük Románia kormányát, csatlakozzon az 

EU-tagállamok többségéhez, és ismerje el Koszovó 

államiságát” – szerepel a néppárti küldöttek közös ál-

lásfoglalásában. 

Zatykó Gyula a párt gazdasági és vidékfejlesztési 

koncepciójáról, a Mikó Imre Tervről értekezett a Kül-

döttgyűlésen. Kijelentette: a romániai magyarság híd 

kell legyen Románia és Magyarország között, Erdélyt 

az ország gazdasági fejlődésének hajtómotorjává és 

kelet Svájcává kell tenni. 

A Küldöttgyűlésen a magyarországi kormánypár-

tok (Fidesz-KDNP) mellett a Jobbik és az LMP is 

az autonómiatörekvések támogatásáról biztosította 

a küldötteket, ugyanakkor az ügy mellett a katalán 

Marc Gafarot, a Katalán Demokratikus Konvergen-

cia külügyi kabinetvezetője, és Francois Alfonsi, Kor-

zika európai parlamenti képviselője, valamint a külhoni 

magyar pártok és civil szervezetek képviselői is felszó-

laltak.  

Az Erdélyi Magyar Néppárt 

sajtóközleményei nyomán
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AZ EMNT ÁTTÖRÉST AKAR ELÉRNI AZ 

AUTONÓMIA ÉVÉBEN

A Parlament Nemzeti Összetartozás Bizottságá-

nak Autonómia Albizottsága április 16-án, Budapes-

ten tartotta negyedik soros ülését. Sándor Krisztina, 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, 

Szilágyi Ferenc alelnök és Zatykó Gyula, az Erdélyi 

Magyar Néppárt alelnöke ismertette a két szervezet 

közös, az őshonos nemzeti kisebbségek védelmét célzó 

európai polgári kezdeményezését.

Sándor Krisztina elmondta, az európai polgári kez-

deményezésre vonatkozó javaslatot az Európai Bizott-

ság illetékes jogi főosztályára, előzetes véleményezés 

céljával március 21-én benyújtották. Az albizottság 

ülésén elhangzott: az erdélyi magyar szervezetek által 

indított három különböző európai polgári kezdeménye-

zés egymást kiegészíti, és a Kárpát-medencei Autonó-

miatanács (KMAT) korábbi döntése alapján – melyet 

a bizottság is elfogadott – a felek egymás kezdeménye-

zéseit támogatják. Az Európai Bizottság által elfoga-

dott európai polgári kezdeményezéshez így a magyar 

szervezetek közösen gyűjtik össze az Európai Unió hét 

tagállamából szükséges egymillió aláírást.

Szili Katalin, a bizottság elnöke, független or-

szággyűlési képviselő kijelentette, hogy a Magyar Or-    

szágyűlés az európai polgári kezdeményezések ügyét 

támogatja, készek segítséget nyújtani azok népszerűsí-

tésében, és szorgalmazzák a közös cselekvést.

Az ülés napirendjén szerepelt a 2013 – Az Autonó-

mia Éve program is. Sándor Krisztina közölte, hogy a 

KMAT március 22-23-i ülésén döntöttek arról, hogy a 

programot kiterjesztik a Kárpát-medencére. Elmondta, 

hogy az Autonómia Évét Tőkés László EMNT-elnök 

kezdeményezésére az EMNT és a Néppárt indította, 

célja, hogy a magyar közösség áttörést érjen el a kár-

pát-medencei önrendelkezési törekvésekben. Az utóbbi 

években úgy tűnik, hogy bár a magyar közösségek az 

autonómiát óhajtják, az mintha egy elérhetetlen céllá 

vált volna, holott a fejlődés egyetlen hatékony eszköze 

– hangsúlyozta Sándor Krisztina.

Az Autonómia Albizottság napirendjén a felvidéki 

önrendelkezés helyzetéről való tájékoztatás is szere-

pelt, a bizottság tagjai meghallgatták a Felvidékről ér-

kezett politikai szervezetek képviselőit.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

sajtóközleménye

KOMMUNISTA MÚLT ÉS ÁTVILÁGÍTÁS
1. Közvetlenül a rendszerváltozással felérő, 2010-

es magyarországi kormányváltás után Tőkés László 

európai parlamenti képviselő azzal a megkereséssel for-

dult a magyar kormány illetékeseihez, hogy az éppen 

beinduló elszámoltatást és átvilágítást a határon túl-

ra is terjesszék ki.

Az ún. kettős átvilágításnak azokra, az időközben 

áttelepedett titkosszolgálati ügynökökre is ki kellene 

terjednie, akik netalán az anyaország számára nemzet-

biztonsági kockázatot jelentenek (lásd például az ún. 

Mucuska- vagy a Stelian-ügyet).

Az átköltözött egyházi kollaboránsok esetével 

kapcsolatban Tőkés László az anyaországi egyházi ve-

zetőséget is megkereste, 2011. augusztus 15-én, 2012. 

május 20-án, valamint 2012. december 13-án kelt le-

veleire azonban mind a mai napig nem kapott választ. 

„Rendkívüli sajnálattal szereztem tudomást arról, hogy 

a Tiszántúli Református Egyházkerület rendre olyan, 

kétes körülmények között kitelepedett lelkészi szemé-

lyeket részesít kitüntető támogatásában, akik idehaza 

már régen »levitézlettek«” – írta egyik levelében. A tel-

jesség igénye nélkül, Bölcskei Gusztáv püspök-zsinati 

elnök, valamint Derencsényi István püspökhelyettes 

fi gyelmét külön is felhívta néhány olyan volt besúgó-

ra, akiket odaát neveztek ki lelkészi állásokba, illetve 

tisztségekbe. Közülük is különösképpen kirívó Fazakas 

László alias „KISS JÁNOS” esete, aki egy mezőtúri 

szeretetintézmény élére nyert kinevezést. Az eddigi 

megválaszolatlan fi gyelmeztetések nyomán elérkezett 

az ideje ezen körülmények nyilvánosságra hozatalának.

2. Hazai viszonylatban hasonló helyzet alakult ki a 

Református Szemle című egyházi folyóirat szerkesz-

tőségével. Adorjáni Zoltán kolozsvári főszerkesztő 

Tőkés László ismételt megkereséseire sem válaszolt 

Balogh Béla alias „BODEA IOAN” – volt – kollabo-

ránsnak, teológiai főtitkárnak az ügyében, aki lelkészi 
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tisztségének fegyelmi úton való elvesztése nyomán is 

állandó munkatársa maradhatott egyházi lapunknak.

3. A királyhágómelléki egyházi átvilágítás helyze-

téről időről időre kellő tájékoztatást nyújt az illetékes 

Kutató Bizottság, mely ifj. Antal János előadótaná-

csos, valamint az Átvilágító Bizottság, mely Püsök 

Csaba lelkészértekezleti elnök irányításával működik.

Egyházkerületünk vonatkozásában említésre méltó, 

hogy az Igazgatótanács vonatkozó fegyelmi határo-

zatainak mindeddig egyetlen fennforgó esetben sem 

szereztek érvényt. Sőt, olyan esperes is tisztségben 

van, akit érintettsége miatt törvényes módon mégcsak 

jelölni sem lehetett volna a választásokon.

4. Tőkés László javaslatára Antal János lelkészeink 

„szigorúan titkos állományú” tartótisztjeinek a fel-

fedését is kezdeményezte az Országos Átvilágító Bi-

zottságnál (CNSAS). Csak remélni lehet, hogy előbb-

utóbb fény derül „AVRAM”, „HERMAN”, „KISS JÁ-

NOS”, „KISS”, „ÁKOS”, „PETRESCU”, „CLUJANA”, 

„KOVÁCS FERENC”, „KATONA” és más fedőnevű 

ügynökeink tartótisztjeinek a személyére. A leghelye-

sebb viszont az volna, hogyha maguk a felsorolt – és 

megszenvedett – lelkészek fednék fel az őket sanyar-

gató szekustiszteket. Ellenkező esetben ugyanis aligha 

oszlatható el annak a gyanúja, hogy a nevezettek és a 

mind ez ideig ismeretlenek még mindig együttműköd-

nek a titkosszolgálattal vagy legalábbis zsarolhatók a 

múltjukkal.

Nagyvárad, 2013. április 29.

BESZÁMOLÓ AZ EGYHÁZI ÁTVILÁGÍTÁS 

FOLYAMATÁRÓL
A romániai egyházak – de az erdélyi történelmi 

magyar egyházak között is – a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület volt az első, amelyik köz-

vetlenül a rendszerváltás óta szorgalmazza a múlttal 

való szembenézés szükségességét. 

A kilencvenes években lelkiismereti alapon történt 

az átvilágítás: több közgyűlési, igazgatótanácsi hatá-

rozat mondta ki, hogy akik együttműködtek a kom-

munista rendszer titkosszolgálatával – „lelkiismereti 

kényszer alatt” – ne vállaljanak egyházi tisztséget, tar-

tózkodjanak a jelöléstől. 

1998-ban fordulópont következett be: az 

Egyházkerületi Közgyűlés kimondta, hogy a küszö-

bön álló, tisztújító választásokon induló egyházi szemé-

lyeknek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy együtt-

működtek-e vagy sem a titkosszolgálattal. Akkor ezt 

tudomásul vette egy bizottság, de a levéltári dokumen-

tumokkal való szembesítésre nem nyílt lehetőség. 

Átvilágítási kutatómunkába 1999-ben, a Securitate 

Irattárát Vizsgáló Bizottság (CNSAS) megalakulá-

sakor foghattunk, és csak jóval azután szembesültünk 

a korabeli dokumentumokkal. 

Az, hogy a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület az átvilágítást elsőként vállalta fel a ro-

mániai egyházak közül, nem azt jelenti, hogy csak a mi 

egyházkerületünk kebelében voltak ügynökök, informá-

torok – a vizsgált dokumentumok alapján kijelenthető, 

hogy ennek épp az ellenkezője igaz. Ráadásul az erdé-

lyi magyar közvélemény legalább annyira kíváncsi az 

RMDSZ politikai vezetőinek aktáira, mint bármelyik 

egyház tisztségviselőinek múltjára. 

Ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy az 
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egyház nem „e világi” intézmény. Az egyháznak etikai, 

erkölcsi, teológiai tartása van, amit a hívek elvárnak 

és számon is kérhetnek. Következésképpen a közvéle-

mény az egyházi besúgókat másként kezeli, másként 

viszonyul hozzájuk, mint egy közönséges „gyári spicli-

hez”. A deklaráltan ateista állammal való együttműkö-

dés, a véreskezű politikai titkosrendőrségnek a kiszol-

gálása megbotránkozást kelt a hívek körében.

A közelmúlt kutatása két tagozaton működik egy-

házkerületünkben. Létrejött az Átvilágító Bizottság, 

amelynek munkáját egy úgynevezett Kutató 

Bizottság segíti; ez utóbbinak feladata a levéltári ku-

tatás. Jómagam ennek a négytagú kutatóbizottságnak 

vagyok tagja. 2008 óta a CNSAS-től rendszeresen ki-

kérjük a fellelhető dokumentumokat. A bukaresti hi-

vatallal történő együttműködés azonban nem mindig 

gördülékeny, hiszen továbbra sem tudni, hogy 2013 

Romániájában kik a „titokgazdák”, kik és milyen céllal 

tartanak vissza vagy bocsátnak rendelkezésünkre dosz-

sziékat.

Az átvilágítás többfázisú munka. Az Átvilágító 

Bizottságnak öt lelkészi tagja van. Ők sorra áttanul-

mányozzák a titkosszolgálati aktákat, és utána meg-

hívják megbeszélésre az illető lelkészt. Ekkor szembe-

sítik a bizottság rendelkezésére álló dokumentumaival, 

majd meghallgatják az érintett véleményét. Az írásos 

dokumentáció elkészítését, illetve a meghallgatást kö-

vetően a bizottság körültekintéssel és alapos mérlege-

lés nyomán meghozza döntését. Minden határozatnak 

van egy záradéka: ha további adatok és dokumentu-

mok kerülnek elő a CNSAS levéltárából, azok alapján 

újra kell tárgyalni az ügyet. 

Voltak esetek, amikor kutatásaink során egy-egy 

személy megfi gyelési dossziéjához jutottunk hozzá, de 

ha bizonyos idő után ismét kértük az illető személy 

fellelhető dokumentumait, előkerült a hálózati dosszié 

is, így már egész más színben tűnt fel az adott lelkész 

szerepvállalása. Más esetekben kiderült, hogy olyan lel-

készeknek képeztek hálózati dossziét, akik egyetlenegy 

információs anyagot sem szolgáltattak.

Az átvilágítási folyamatnak érezhető hatása van, és 

a „bűnbocsánat” minden olyan esetben érvényes, ami-

kor azt megelőzi a „bűnbánat”. Azok, akik „könnyű-

nek találtattak”, többen is nyugdíjba vonultak, mások 

lemondtak választott tisztségükről, van, aki külföldi 

szolgálatra szegődött el, mások már nem jelöltették 

magukat új tisztségre. Ez az öntisztulási folyamat 

része. 

A levéltári anyag megmutatta, hogy a beépített 

ügynökök, informátorok első kiképzésük során tech-

nikai utasításokat kaptak arra nézve, hogy miként kell 

off enzívát folytatni, ha esetleg lelepleződnek. Ennek 

lehettünk tanúi 2008-tól mostanáig. A leleplezett be-

súgok fegyvertára igencsak gazdag: a tagadástól a vá-

daskodásig, a bagatellizáláson és a kompromittáláson 

keresztül széles skálán mozog az átvilágítás rendjén 

tapasztalt ellenállás. 

Az átvilágítási munka során ugyanakkor egyértel-

művé vált, hogy az ateista-kommunista rendszerben 

iszonyú nyomás nehezedett az egyházi szolgákra, 

éppen ezért ki kell emelnünk azokat a lelkészeket, akik 

lelkiismeretükhöz és lelkészi esküjükhöz hűek marad-

va ellenálltak a kommunista titkosrendőrségnek. Sok 

ilyen esetet elemeztünk már, ők vannak többségben 

a Securitatéval – és a besúgói szereppel – azonosuló 

lelkészi ügynökökkel szemben. 

Tisztán kell látni, hogy a lelkészekre nehezedő ha-

talmas nyomás fő bűnöseit, a tartótiszteket, a tit-

kosszolgálatok megannyi tisztségviselőjét, a kommu-

nista rezsim pribékjeit a mai napig nem vonta senki 

felelősségre. A rendszerváltás kínálta egyházi és társa-

dalmi katarzis elmaradt: híveink keserűen tapasztalják, 

hogy az egykori funkcionáriusok és szekusok megúsz-

ták az elszámoltatást, sőt jelenleg is jól megy soruk. 

Ugyanakkor szembe kell néznünk a tényekkel: követ-

kezményei kell legyenek annak, ha az egyházi szolga 

karrierjét köszönhette a román titkosrendőrséggel való 

együttműködésnek, vagy pénzért árulta el lelkésztár-

sait, híveit, barátait. Ezt a lehetetlen helyzetet fel kell 

oldani, legalább úgy, hogy beszélünk róla, és a köz-

vélemény, a hívek tudomására hozzuk ezeket az ese-

teket. Erdélyben az egyik legfájóbb morális kérdés, 

hogy mára relativizálódott az a fajta értékítélet, ami 

egyértelműen különbséget tesz a becsületes, erköl-

csös, a kommunista rezsimmel szemben álló ember és 

a szakmai, anyagi előremeneteléért megalkuvó szemé-

lyek között.

1998 óta több mint 90 iratcsomót kértünk ki, eb-

ből 47-et kapott kézhez az Egyházkerületi Átvilágító 

Bizottság, és 55 esetben született döntés (dossziék hi-

ányban a CNSAS által kibocsátott igazolások alapján 

is születtek ugyanis döntések). 

Hat esetben bizonyosodott be, hogy valamely ki-

rályhágómelléki lelkipásztor együttműködött a kom-

munista titkosszolgálattal. Az ellentmondásos és/vagy 

felderítetlen esetek száma ennél nag yobb. 

Antal János

a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

keretében működő Kutató Bizottság tagja
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A PARLAMENT ÁTFOGÓ BANKREFORMRÓL 

DÖNTÖTT

  Ütésállóbb lesz az Európai Unió bankszektora 2014. 

január elsejétől azoknak a szabályoknak köszönhető-

en, amelyeket április 16-án fogadott el a Parlament. 

A banki üzletkötők kockázatvállalási hajlandóságát a 

sikerdíjak maximálásával fogják vissza, szigorúbb tőke-

követelményeket vezetnek be és megerősítik a bankfel-

ügyeletet. Az eddig legátfogóbb bankreform-csomag a 

reálgazdaság motorját jelentő kis cégeknek egyszerűb-

ben biztosítható hitelek révén a növekedés ösztönzésé-

hez is hozzájárul.

Az új szabályok a Miniszterek Tanácsának formális 

jóváhagyását követően 2014. január 1-én lépnek életbe.

MÉLTÁNYOS, MÉLYEBB EURÓPAI INTEGRÁ-

CIÓT SZERETNE A FINN MINISZTERELNÖK

 A mélyebb és mindenki számára méltányos európai 

integrációért szállt síkra Jyrki Katainen fi nn miniszter-

elnök április 16-án a strasbourgi plenáris ülésen, az EU 

jövőjéről rendezett vitán. „Sok mindent meg kell véde-

nünk, és mindezt büszkén kell tennünk. Nem szabad 

engedni, hogy a nacionalista és populista szólamok do-

minálják az európai vitát” – fogalmazott a kormányfő. 

Katainen, aki 2011 óta az északi ország miniszter-

elnöke, beszélt a közös európai értékek és a közösen 

elfogadott szabályok tiszteletben tartásának fontossá-

gáról is, és felhívta a fi gyelmet arra, hogy megfelelő 

egyensúlyt kell teremteni a szolidaritás és a felelősség-

vállalás között. Joseph Daul, a néppárti frakció francia 

elnöke egyetértett a fi nn miniszterelnökkel abban, hogy 

szorosabb integrációra és méltányosabb Európára van 

szükség. 

KEMÉNYEN KRITIZÁLJA AZ EP A CIPRUSI 

MENTŐCSOMAGOT

 Élesen kritizálták a képviselők a ciprusi mentőcso-

magot a témáról rendezett plenáris vitán. Az eurócso-

portot a csapnivaló kommunikációért, az Európai Bi-

zottságot a biztosított betétesek cserbenhagyásáért, 

a politikusokat pedig a kettős mércéért ostorozták a 

képviselők.

Olli Rehn gazdasági ügyekért felelős európai biztos a 

vita elején kifejtette, hogy a Bizottság jobban szeretett 

volna egy fokozatosan megvalósuló ciprusi kiigazítást, 

de ez nem volt lehetséges, mivel a tagállamok csak 10 

milliárd eurót szántak az ország megmentésére. Rehn 

szerint be kell fejezni egymás hibáztatását és az egy-

másra mutogatást.

Ciprus számára a valódi megoldást a szigetország új-

raegyesítése jelentené, mert ösztönözné a gazdasági nö-

vekedést és befektetéseket is vonzana – mondta Daniel 

Cohn-Bendit, a zöldpárti frakció társelnöke. Laurence 

Stasse holland, független képviselő szerint a megoldás 

az lenne, ha Ciprus kilépne az eurózónából, Hollandia 

pedig nem fi zetne be többet a mentőcsomagba.

VÍZUMKÖNNYÍTÉS: KÖNNYEBB BEUTAZÁS 

AZ EU-BA UKRAJNÁBÓL ÉS MOLDOVÁBÓL

 Az EP jóváhagyta azt a vízummegállapodást, 

amelynek értelmében a biometrikus szolgálati útlevél-

lel egyszerűbb lesz a beutazás az EU-ba Ukrajnából és 

Moldovából. Az uniós polgárok már most is vízum nél-

kül utazhatnak a két országba. A kedvezményezettek a 

70 eurós vízumdíjtól is megszabadulnak, a biometrikus 

útlevéllel rendelkező és rövid külföldi tartózkodásra in-

duló kormánytisztviselők pedig teljes egészében mente-

sülnek a vízumkövetelmény alól. 

HÍRMOZAIK AZ EP ÁPRILISI MUNKÁJÁRÓL




