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dEPutáció

Tőkés László európai parlamenti képviselő brüssze-

li irodájának szervezésében rendhagyó erdélyi kiállítás 

nyílt az Európai Parlament Antall Józsefről elnevezett 

épületében, 2013. június 26-án. Az „Erdély – egy euró-

pai régió” címmel megrendezett tárlaton egy hatvanfős 

erdélyi delegáció tagjaiként többek között érmelléki, 

széki és kalotaszegi néptáncosok, valamint a Csűrös 

zenekar tagjai is felléptek.  

A kiállítás huszonkét, gazdagon illusztrált mozgó-

plakáton mutatja be azokat a hagyományos történelmi 

tájegységeinket, valamint jellegzetes településeinket, 

melyek alapján egy szülőhazánkkal ismerkedő idegen 

hiteles képet alkothat magának Erdélyről, ezen belül az 

erdélyi magyar kultúránk és hagyományaink gazdagsá-

gáról. A helyszínen az érdeklődők egy tájékoztató fü-

zetet is kézhez kaptak, amelyet a Bálványosi Intézet 

adott ki „Európa tündérkertje: Erdély” címmel. 

Tőkés László erdélyi EP-képviselő a tárlatnyitón 

a többségében európai képviselőkből álló közönség-

nek Erdély sokszínűségéről beszélt, emlékeztetve arra, 

hogy természeti szépségei és kulturális, vallási-spiritu-

ális gazdagsága, valamint rendkívüli történelmi múlt-

ja miatt nagy magyar írónk, Móricz Zsigmond mél-

tán nevezezte ezt a régiót „Tündérkertnek”, ezzel 

együtt pedig találóan hívták „a Kelet Svájcának”. Az 

EP-képviselő Erdély történelmének vázlatos ismerteté-

se kapcsán hangsúlyozta: „Sajátos értékeink felmuta-

tásával próbáljuk meghaladni a visszahúzó múltat, és 

szövetkezzünk Erdély érdekében – egy új jövendőre! 

A magyar–szerb megbékélés előremutató példájából 

is merítve, Trianon és a kommunista diktatúra ütöt-

te sebek gyógyításával, építsük újra veszendőbe menő 

Tündérkertünket, Erdélyt!” Felhívta a fi gyelmet a Ro-

mániában esedékes regionalizációs tervek veszélyeire. 
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Meggyőződése szerint, ha Erdély mesterséges láttára 

– megvalósítanák, ez Románia „afrikanizálódásával”, az 

erdélyi magyarságnak pedig a további diszkrimináció-

jával volna egyenlő. Tőkés László azzal a gondolattal 

zárta beszédét, hogy mi, erdélyiek csak úgy és akkor 

maradhatunk meg Európában és európaiként, ha integ-

ritásunkat és erdélyi identitásunkat híven megőrizzük. 

„Erdély számára Európa jelenti a megoldást” – hang-

zott el. 

 Tőkés László meghívására a kiállításmegnyitón je-

len volt Michael Gahler német néppárti képviselő, akit 

Szilágyi Zsolt, a rendezvény moderátora, Tőkés Lász-

ló EP-képviselő brüsszeli irodavezetője úgy mutatott 

be, mint aki több éve foglalkozik a kelet-közép-európai 

térség országaival, így jól ismeri Erdélyt is. Gahler kö-

szöntő szavaiban megtisztelőnek nevezte a felkérést, 

hogy megnyithatja a rendhagyó kiállítást. Hangsúlyoz-

ta: Kelet-Közép-Európában a különböző identitások-

nak európai módon kell egymáshoz viszonyulniuk. A 

nacionalizmus egyik oldalon sem fogadható el; az egy-

mást kirekesztő, és legyőzni akaró identitásoknak nincs 

helye Európában. A német képviselő kifejtette: reméli, 

hogy Erdély európai régió marad, és több nemzet, kul-

túra, vallás regionális kerete lesz a továbbiakban is. 

Ezt követően az érmelléki, széki és kalotaszegi tán-

coknak örvendhetett a népes közönség, amelyet az 

erdélyi vendégek a mézeskalács-készítés és a gyékény-

fonás rejtelmeibe is beavattak. Mindemellett az érdek-

lődők megismerkedhettek az erdélyi ízvilággal: termelői 

mézet, szilva-, cseresznye- és barackpálinkát, valamint 

Hegedűs Attila saját termelésű érmelléki borait is meg-

kóstolhatták. 

Brüsszel, 2013. június 27.

ERDÉLY – EGY EURÓPAI RÉGIÓ
Mai brüsszeli kiállításunk és az ennek alkalmából 

megjelentetett, rangos kiadványunk egy jobb sorsra 

érdemes, „elfelejtett” európai nagyrégióról, a közel 

ezer esztendeig a Magyar Királysághoz tartozott, majd 

több mint száz évig önálló államként működött, utóbb 

pedig – a múlt század elején – Romániához csatolt 

területről szól, melyet természeti szépségei és kultu-

rális, vallási-spirituális gazdagsága, valamint rendkívüli 

történelmi múltja miatt nagy magyar írónk, Móricz 

Zsigmond méltán nevezett „Tündérkertnek”, ezzel 

együtt pedig találóan hívták „a Kelet Svájcának”.

A történelem alakulása folytán, valamint az egysze-

rűsítés kedvéért manapság Romániának a Kárpátok 

koszorúja által övezett, nyugati régióját jelöljük Er-

dély néven. Román neve Ardeal vagy Transilvania, 

mely utóbbi az ősi Transylvania latin elnevezésből ered. 

Németül Siebenbürgen, törökül Erdelistan. Ennek az 

országnyi nagyrégiónak a területe – kerek számokban 

– 104.000 km2, lakóinak száma pedig mintegy 7,7 mil-

lió lélek, akik túlnyomó többségükben őshonos és bete-

lepített románok, valamint országalkotó magyarok és 

németek, továbbá zsidók, örmények, cigányok, szlová-

kok, ukránok, ruszinok, szerbek, horvátok, bolgárok, 

csehek (stb.) vegyesen.
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Természeti gazdagságára, valamint alkotó-közös-

ségeinek, hagyományainak és kultúrájának változatos-

ságára való tekintettel – az „egység a sokféleségben” 

plurális elvének szellemében – kontinensünket méltán 

nevezzük „a régiók Európájának”. Európai térségeink, 

értékeink és örökségünk kiterjedt rendszerében a „tün-

déri Erdélyország” is kitüntetett helyet és megbecsü-

lést érdemel.

Az ókori földtörténeti hagyomány szerint valamikor 

létezett egy Atlantisz nevű – elsüllyedt –  kontinens. 

Mutatis mutandis: földrészünk jelenkori, sokrétű vál-

sága közepette az eszményeinkben élő Európát okkal 

féltjük attól, nehogy Atlantisz sorsára jusson. Az euró-

pai nemzetek és közösségek maradandó értékeinek és 

örökségének védelmében ezért is oly fontos az egye-

sült Európa létrehozása.

Mint részben az egész: – más régiókkal együtt – 

Erdély is szüntelen veszélyben forog. Nagy költőnk, 

Reményik Sándor „Tündérkertünket” is Atlantisz vég-

zetétől félti. Egyik versében a török és a Habsburg 

korszakokban pusztulásnak indult, majd a trianoni ro-

mán területszerzés (1920) nyomán gyökeresen átalakí-

tott, nagy múltú országrészt „elsüllyedt Atlantiszként” 

aposztrofálja: „Halljátok? Erdély harangoz a mélyben. 

/ Elmerült székely faluk hangja szól / … / Erdély ha-

rangoz, harangoz a mélyben.”

A II. világháború nyomán uralomra jutott többségi 

nacionál-kommunizmus tovább rombolta a soknem-

zetiségű és -vallású Erdélyt, mely az 1568-ban elfo-

gadott Tordai vallásbékének köszönhetően hosszú 

ideig etnikai és vallási toleranciájáról volt nevezetes. A 

hírhedt Ceauşescu-korszak homogenizációs politiká-

ja következtében azonban Erdély demográfi ai térképe 

végletesen átalakult. A „Kárpátok Géniuszaként” ma-

gasztalt diktátor Nyugat-Németországnak és Izraelnek 

kemény valutáért adta el a szászokat, a svábokat és a 

zsidókat, velük együtt pedig az őshonos erdélyi magya-

rok százezreit is elűzte szülőhazájukból. Idén éppen egy 

negyedszázada (1988–2013) annak, hogy a falurom-

bolás ördögi tervét is meghirdette, mintegy hétezer 

kis és közepes település felszámolásával akarván lakó-

telepi gettókba kényszeríteni saját népét, illetve Erdély 

soknemzetiségű, nagy számban magyar lakosságát.

Memento! A rossz emlékű falurombolás évforduló-

ján, most megjelenő könyvünkkel és színpompás kiál-

lításunkkal, sajátos értékeink felmutatásával próbáljuk 

meg meghaladni a visszahúzó múltat, és szövetkez-

zünk Erdély érdekében – egy új jövendőre! A magyar–

szerb megbékélés előremutató példájából is merítve, 

Trianon és a kommunista diktatúra ütötte sebek gyó-

gyításával, építsük újra veszendőbe menő Tündérker-

tünket, Erdélyt!

Transzszilvánia–Siebenbürgen–Erdély a nyugat-eu-

rópai kereszténység legkeletibb bástyájaként mindig 

is Európához tartozott. 2007-ben, az Unióhoz való 

csatlakozásával oda tért vissza, ahonnan elszakították 

– hogy őt megillető helyét újból megtalálja. Nem a 

Balkánhoz, hanem a balkáni országokkal együtt Euró-

pához csatlakozott. Jövendőbeli tájékozódási és kiin-

dulópontunk csakis ez lehet.

Erdélyi nagyrégiónkat ma újból rendkívüli veszély 

fenyegeti. Hogyha Bukarest régi-új urai eszelős regi-

onalizációs tervüket, Transzszilvánia mesterséges 

határok mentén való újrafelosztását – Európa szeme 

láttára – megvalósítanák, ez Románia „afrikanizáló-

dásával” volna egyenlő. Erdély román és más lakói-

val egyetemben csak úgy és akkor maradhatunk meg 

Európában és európaiként – miként példának okáért 

Bajorország Németországban –, hogyha regionális 

integritásunkat és erdélyi identitásunkat híven meg-

őrizzük. Ehhez adjon nekünk indítást a mai nap – azzal 

a világos felismeréssel, hogy Erdély számára Európa 

jelenti a megoldást.

Most, az Autonómia Esztendejében: adja Isten, és 

tegyünk érte, hogy így legyen! Ez a mi egymás iránti és 

európai felelősségünk…

Tőkés László beszéde – elhangzott 2013. júius 26-

án, Brüsszelben, az Erdély – egy európai régió című 

kiállítás megnyitóján
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TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ

MÁJUSI ESEMÉNYNAPTÁRA
2013. május

Május 2.

• Budapest, EP-iroda

EP-fogadónap

Május 3.

• Budapest, EP-iroda

Ügyvédi találkozó

Találkozó Halász János államtitkárral

Május 4. 

• Makfalva

Székely Majális

Székelyföld területi autonómiája volt a fő témája az 

ötödik alkalommal megrendezett Székely Majálisnak. A 

közösségi találkozón az erdélyi politikai élet képviselői  – 

többek között Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) elnöke és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) elnöke – szólaltak fel az autonómiáért 

folytatott küzdelem mellett. Tőkés László EP-képviselő, 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke alkal-

mi beszédében a régióátszervezés veszélyeire hívta fel a 

fi gyelmet. Hangsúlyozta: a polgári engedetlenség minden 

eszközét be kell vetnünk Székelyföld területi egységének, 

nem kevésbé a partiumi tömbmagyarság védelmében. 

Május 6–8.

• Brüsszel, Európai Parlament

Európai parlamenti munkahét

Május 9.

• Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem

Balog Zoltán miniszter látogatása

Áldozócsütörtöki Egyetemi Csendes Nap és Partiumi 

Tudományos Diákköri Konferencia 

Tőkés László meghívására Nagyváradra látogatott Balog 

Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának a veze-

tője. Köztudott, hogy a magyar nyelvű erdélyi egyeteme-

ket – a Partiumi Keresztény Egyetemet (PKE), valamint 

a Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetemet – a ma-

gyar kormány támogatásával tartják fent. Ennek jegyében 

a PKE-t püspökként létrehozó Tőkés László egyetemi el-

nök a felsőoktatási intézmények rektoraival, János-Szat-

mári Szabolccsal (PKE) és Dávid Lászlóval (Sapien-

tia–EMTE) közösen zártkörű tárgyaláson ismertették az 

erdélyi felsőoktatás helyzetét Balog Zoltán miniszterrel, 

akihez többek között az oktatási tárca is tartozik. Ezt 

követően  Balog Zoltán a Partiumi Keresztény Egyete-

men (PKE) megszervezett Áldozócsütörtöki Csendes 

Nap, valamint a hagyományosan ezen a napon tartott 

Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia (PTDK) 

alkalmából az Egységes Kárpát-medencei magyar kulturá-

lis és oktatási tér címmel tartott díszelőadást a Királyhá-

gómelléki Református Egyházkerület (KRE) Székházának 

dísztermében.

Május 11.

• Csenger

Johannita Lovagi Nap

Istentisztelet. Közgyűlés

Május 12.

• Budapest

Találkozó Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum 

főigazgatójával

Az 1989-es rendszerváltó események, ezek részeként 

pedig a temesvári népfelkelés közelgő negyedszázados 

évfordulójának az előkészítéséről folytatott megbeszélést 

Tőkés László akkori temesvári lelkipásztor – Nemes Csa-
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ba budapesti EP-irodavezető társaságában – Schmidt 

Mária történésszel, a Terror Házának főigazgatójával. 

Egyetértettek abban, hogy a jubileumi megemlékezések 

rendjén az egykori eseményeket egységes kelet-közép-eu-

rópai, illetve Kárpát-medencei összefüggésben szükséges 

megjeleníteni. 

Május 13.

• Budapest

Sajtóértekezlet: A Rákóczi Szövetség nemzetépítő 

szolgálata

Tőkés László EP-képviselő, Halzl József, a Rákóczi 

Szövetség elnöke, továbbá Nagy József Barna, a Rá-

kóczi Szövetség nagyváradi szervezetének vezetője, az 

EMNT partiumi régióelnöke a magyar iskolakezdők szá-

mára meghirdetett beiratkoztatási program Bihar megyei 

kiterjesztésének folytatásáról számoltak be a Budapesten 

tartott sajtótájékoztatón. Hangsúlyozták: kiemelt fi gyel-

met fordítanak a dél-bihari szórványban élő magyar isko-

lások támogatására. 

Május 14–16.

• Brüsszel

Európai parlamenti munkahét

Május 17.

• Nagyvárad

A Csíksomlyói Székely Gyors fogadása Több százan 

fogadták a nagyváradi vasútállomáson dalolva, virágok-

kal az egyesített Székely Gyors és Csíksomlyó Expressz 

utasait. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi 

Magyar Néppárt nagyváradi szervezetei idén is megszer-

vezték a csíksomlyói búcsúra tartó szerelvény méltó fo-

gadtatását. A nemzeti zarándoklat „utasait” Tőkés László 

EMNT-elnök is köszöntötte.

Május 18. 

• Nagyvárad-Olaszi

Pünkösdvasárnapi istentisztelet. Konfi rmáció

Május 20–23.

• Strasbourg

Európai parlamenti munkahét

Május 25. 

• Budapest  

Bauer Sándor vértanú szobrának megáldása

„Amikor Bauer Sándor 17 éves ipari tanuló 1969. janu-

ár 20-án emberi jogok eltiprása és a kommunista önkény 

ellen való tiltakozás jeléül felgyújtotta magát, az nem ön-

gyilkosság, hanem áldozat volt, értünk és helyettünk el-

követett katartikus tett” – mondta Tőkés László püspök 

Budapesten. Az Európai Parlament néppárti képviselője a 

Hősök Napjához kapcsolódó megemlékezésen megáldotta 

Bauer Sándor bronz mellszobrát, Hargitai Ottó alko-

tását, amelyet tavaly állítottak fel a józsefvárosi Mátyás 

téren. 

• Nagyszalonta

EMNT-közösségi ház és EMNP-iroda avatója Nagy-

szalonta központjában, a református templom mellett nyi-

totta meg az Erdélyi Magyar Néppárt az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanáccsal karöltve azt a közösségi házat, amely 

egyben dél-bihari szórványközpontként biztosít „hajlékot” 

az itt élő magyarságnak. Az irodaavatón beszédet mon-

dottak: Tőkés László európai parlamenti képviselő, az 

EMNT elnöke, Zatykó Gyula, a Néppárt alelnöke, Kiss 

Tibor, Békéscsaba alpolgármestere, Nagy József Barna, 

az EMNT partiumi régióelnöke, Csomortányi István, a 

Néppárt Bihar megyei elnöke, nem utolsó sorban pedig 

Balogh János, a Néppárt helyi elnöke. 

Május 27–30.

• Brüsszel, Európai Parlament

Európai parlamenti munkahét

Emberi Méltóság Tanácsának sajtóértekezlete

A Balassi Intézet Csángó Estje

Könyvbemutató – Titty Isohookana-Asunmaa: Csángó 

Körkép

A Tőkés László európai parlamenti képviselő irodájá-

nak szervezésében sorra kerülő Csángó Napok első napján 

a csángók kulturális hagyományait bemutató estet szer-

veztek. A műsort levezető Szilágyi Zsolt, Tőkés Lász-

ló brüsszeli irodavezetője, a szervezők nevében méltatta 

Csángó Napok díszvendégét, Tytti Isohookana-Asun-

maa asszonyt, aki – megfogalmazása szerint – „a legmeg-

becsültebb és legszeretettebb nyugati személyiség a csán-

gók körében”. Az Európai Parlament székhelyén másnap 

délután került sor a volt fi nn miniszterasszony könyvének 

bemutatójára. A szerző megköszönte Tőkés Lászlónak, 

hogy alkalmat teremtett a könyv európai parlamenti be-

mutatójára. Beszédében, a csángók jelenlegi mostoha 

sorsa ellenére, bizakodását fejezte ki jövőjüket illetően. 

Francois Alfonsi európai parlamenti képviselő, aki éppen 

a veszélyeztetett nyelvek védelméről készülő jelentés fele-

lőse, hangsúlyozta: a csángó kultúra az európai kulturális 

örökség része. Házigazdaként Tőkés László, az említett 

jelentés társelőadójaként, szintén a veszélyeztetett nyel-

vek ügyének égető időszerűségére hívta fel a fi gyelmet. 

Mint mondotta, nem csupán a csángók szenvedő ala-

nyai az erőszakos nemzetállami asszimilációnak, hanem a 

szerbiai vlachoknak, valamint az ukrajnai magyaroknak 

és románoknak is hasonló sors jutott. A rendezvényen 
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felszólaltak a klézsei Duma András alapítványi vezető és 

Nyisztor Ilona, a pusztinai közösségi ház vezetője, va-

lamint az udvarhelyszéki Márton Attila, aki a moldvai 

tanítói program keretében végzi szolgálatát Lészpeden.

Május 31.

• Bánff yhunyad

A Kalotaszegi Magyar Napok nyitóünnepélye

Május 31. – június 2. között, az Erdélyi Magyar Nem-

zeti Tanács és civil szervezetek kezdeményezésére idén 

első ízben került sor Bánff yhunyadon a Kalotaszegi Ma-

gyar Napokra. „Nagyobb testvéként” a Kolozsvári Magyar 

Napok szervezői állottak a helybéliek mellé. A fővédnökök, 

díszvendégek, meghívottak, valamint a bánff yhunyadiak, 

kalotaszegiek körében, a rendezvény megnyitóján Tőkés 

László EMNT-elnök hangsúlyozta: a Kalotaszegi Magyar 

Napok egy jövőbe mutató kezdeményezés, amely azt iga-

zolja, hogy Bánff yhunyadon van remény, le lehet győzni a 

pusztulást, meg lehet találni a közös utat, hogy a magya-

rok ne jussanak az erdélyi szászok és zsidók sorsára. Be-

szédet mondottak továbbá: Füzes Oszkár, Magyarország 

bukaresti nagykövete, a Kalotaszegi Magyar Napok fővéd-

nöke, Magdó János, kolozsvári magyar főkonzul, Ger-

gely Balázs, a Kalotaszegi Magyar Napok főszervezője, 

Toró T. Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, Király 

Melinda, az Erdélyi Magyar Néppárt Közép-Erdélyért fe-

lelős alelnöke, Csüdöm Ferenc városi tanácsos, valamint 

Giurgiu Marinela, Bánff yhunyad alpolgármestere.

NE A MAGYAROK ÉRDEKEI ELLENÉBEN 

ALAKÍTSÁK KI A KÖZIGAZGATÁSI RÉGIÓKAT

Az Erdélyi Magyar Néppárt a kezdetektől megkü-

lönböztetett fi gyelemmel kíséri a kormánykoalíció te-

rületi közigazgatási reformra vonatkozó terveit. Szak-

értői által kidolgozott régióátalakítási javaslatát már 

több hónapja a közvélemény elé tárta.

Nyugtalanságra ad okot, hogy a kormány megren-

delésére készült szakértői háttértanulmány – a nagy-

hangú politikusi nyilatkozatokhoz hasonlóan – sem a 

történelmi régiók természetes határai szerint képzeli el 

a közigazgatási régiók határait, és hogy a létrehozan-

dó regionális intézmények hatásköreinek körvonalazása 

sem a szubszidiaritás és az önkormányzatiság európai 

alapelveire, hanem az egységes és központosított nem-

zetállami homogenizációs szándékra épül.

Látható, hogy csupán parlamenti eszközökkel nem 

lehet megakadályozni a regionalizációs folyamat Erdély 

és nemzeti közösségei számára kedvezőtlen alakulását. 

Sőt, a román miniszterelnök az RMDSZ kongresszusán 

elhangzott beszédében is egyértelművé tette: nem tud-

ja, és nem is akarja meggyőzni a parlamenti többséget 

a magyar többségű közigazgatási régió kialakításáról.

Világossá vált tehát, hogy az önálló székelyföldi ré-

gió vagy egy sajátos jogállású partiumi régió kialakítá-

sát csakis közvetlen és határozott közösségi fellépéssel 

lehet elérni.

Ezért a Néppárt elnöksége június 7-i ülésén a követ-

kező döntéseket hozta:

1. Az Erdélyi Magyar Néppárt aláírásgyűjtésbe kezd, 

hogy közösségünk tagjai önálló politikai szereplőként 

nyilváníthassak véleményt a kormány régióátalakítási 

terveiről.

2. Az Erdélyi Magyar Néppárt egyeztetést kezde-

ményez a Székely Nemzeti Tanáccsal arról, hogy a 

következő hetekben közösen szervezzenek köztéri de-

monstrációkat a kormány eddig ismertetett regionális 

átalakítási tervei ellen.

3. Az Erdélyi Magyar Néppárt ismételten kezdemé-

nyezi az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum összehívását 

egy közös cselekvési terv kidolgozása érdekében.

Kalibáskő, 2013. június 7.

Az Erdélyi Magyar Néppárt Elnöksége nevében

Toró T. Tibor elnök
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NAGYVÁRADON JÁRT BALOG ZOLTÁN
A Partiumi Keresztény Egyetemen (PKE) megszer-

vezett Áldozócsütörtöki Csendes Nap, valamint a 

hagyományosan ezen a napon tartott Partiumi Tu-

dományos Diákköri Konferencia (PTDK) alkalmából 

2013. május 9-én Nagyváradra látogatott Balog Zol-

tán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának veze-

tője. Az Egységes Kárpát-medencei magyar kulturális 

és oktatási tér című díszelőadását megelőzően Tőkés 

Lászlóval, az egyetem elnökével, európai parlamenti 

képviselővel, továbbá a két erdélyi magyar tannyel-

vű egyetem rektorával, János-Szatmári Szabolccsal 

(PKE) és Dávid Lászlóval (Sapientia–EMTE) folyta-

tott zártkörű tárgyalást az erdélyi felsőoktatás hely-

zetéről. 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

(KREK) Székházának Dísztermét megtöltő egyetemi 

oktatók és tudományos kutatómunkát végző fi atalok 

közösségében Tőkés László elnök, a KREK korábbi 

püspöke mondott igei köszöntőt. „Mert a mi országunk 

a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisz-

tust is várjuk” – idézte Pál apostol a Filippibeliekhez 

írott levelét (3,20) Tőkés László, aki visszaemlékezett 

arra, hogy harminc évvel ezelőtt teológiai hallgatóként 

ezen igeszakaszra épített prédikációja miatt hurcolta 

meg a Szekuritáté. Felelevenítette: Ceauşescu Ro-

mániájában hontalannak érezte magát az erdélyi ma-

gyarság, de az akkori hatalom nem tűrte ennek szóvá 

tételét. Ma már olyan korban élünk, amikor a „földhöz-

kötött jobbágy” vagy a „gúzsba kötött rabszolga” álla-

potából szeretnénk immár európai polgárokként a fel-

emelkedés útjára lépni – tette hozzá az EP-képviselő. 

„Hadd reméljük azt, hogy ez a magasba menekült haza 

valamikor szerencsésen, itt Erdélyben is földre érhet és 

talpra állhat. Ez a reménység buzdít bennünket akkor, 

amikor a jövőnkre gondolunk, amikor egyetemeinket 

imádságainkba foglaljuk, és akkor is ezt a reményt táp-

láljuk, amikor Magyarország kinyújtja felénk a kezét, 

és mi európai és magyar polgárokként feléjük nyújtjuk 

a kezünket” – fogalmazott Tőkés László. 

Balog Zoltán előadásában rámutatott: „a szelle-

mi érték még mindig jó valuta Európában”. A Kár-

pát-medencei magyar felsőoktatás kérdésében a ver-

senyképes tudás mellett fontos a kulturális identitás 

megteremtése és a középosztály felzárkóztatása is 

– vélekedett a miniszter, aki szerint minden európai 

ország érdeke, hogy jól képzett fi ataljaik tanulmányaik 

elvégzése után ne vándoroljanak el, vagy a külföldön 

szerzett tapasztalatok után térjenek haza szülőföld-

jükre. Ennek megvalósulásához a mindenkori politi-

kumnak egy olyan gazdasági erőt kell képeznie, hogy 

a fi ataloknak megérje itthon maradni és tudásuknak 

megfelelően munkát vállalni – tette hozzá Balog Zol-

tán, aki beismerte: „néha messze el kell menni ahhoz, 

hogy rájöjjünk, milyen kincsünk van otthon”.

A rendezvényen házigazdaként felszólaló Já-

nos-Szatmári Szabolcs rektor, valamint Dávid Lász-

ló, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

rektora az erdélyi magyar felsőoktatás jövőjéről szólva 

egyetértettek abban, hogy a két testvérintézmény csak 

együtt lehet sikeres. 

Nagyvárad, 2013. május 9.

BEIRATKOZTATÁSI PROGRAM DÉL-BIHARBAN IS

Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács (EMNT)  elnöke,  Halzl József, a Rákóczi Szö-
vetség elnöke, továbbá Nagy József Barna, a Rákóczi 
Szövetség nagyváradi szervezetének vezetője, az EMNT 
partiumi régióelnöke 2013. május 14-én Budapesten 
egyeztettek a magyar iskolakezdők számára meghirde-
tett beiratkoztatási program Bihar megyei kiterjesztésé-
nek folytatásáról, különös tekintettel a dél-bihari szór-
ványban élő magyar iskolások támogatásáról. 

A megbeszélést követő sajtótájékoztatón Tőkés Lász-
ló hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy minél több erdé-

lyi magyar család vállalja gyermeke magyar iskolába 
íratását, annál is inkább, mivel e nélkül okafogyottá válik 

az önálló magyar felsőoktatásért vívott küzdelem. A 
Rákóczi Szövetség a magyar civil szféra jeles képviselője, 
mely beiratkoztatási programja révén hozzájárul ahhoz, 
hogy az iskolakezdők magyarul tanuljanak – hangsú-
lyozta az erdélyi képviselő, aki megköszönte az elnök 
úrnak az elmúlt huszonhárom évben kifejtett, nemzet-
építő munkáját. 

Halzl József a beiratkozási programról szólva el-
mondta: minden évben egyszeri támogatást biztosíta-
nak azon felvidékieknek, akik vállalják gyermekük ma-
gyar iskolába íratását, emellett karácsonykor ajándék-
csomagokkal kedveskednek számukra. Tekintettel arra, 
hogy a Partiumban is felgyorsultak az asszimilációs 
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folyamatok, másfél évvel ezelőtt e régió egyes iskoláira 
is kiterjesztették magyar beiratkoztatási programjukat. 
A mai napon (2013. május 14-én – szerk. megj.) folyta-
tott tárgyalások értelmében, a Rákóczi Szövetség nagy-
váradi szervezete közreműködésével a szórványosodó 
dél-bihari magyar iskolások is ösztöndíjban részesül-
hetnek a program keretében. Ugyanakkor terveik között 
szerepel a program Erdély egészére való kiterjesztése is, 
melyet évekkel ezelőtt, még püspöksége idején Tőkés 
László kezdeményezett – tájékoztatott Halzl József. 

Nagy József Barna, az EMNT partiumi régióelnöke, 
a Rákóczi Szövetség váradi szervezetének vezetője kö-
szönetet mondott Halzl Józsefnek, hogy szívén viseli az 
erdélyi magyarok sorsát. „Minden egyéni érdek eltörpül 
a nemzeti érdek mellett, ez a gondolat konkretizálódik 
a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjában” – zárta 
szavait Nagy József Barna. 

Nagyvárad, 2013. május 14.

NYILATKOZAT A KOLOZSVÁRI 

KÉTÁGÚ TEMPLOM VÉDELMÉBEN
Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elkötelezett támogatásáról biztosítja 

a kolozsvári Kétágú templom kertjében, 2013. május 

26-án sorra kerülő nyilvános tiltakozást.

Teljes mértékben egyetértünk az Erdélyi Reformá-

tus Egyházkerülettel és a Kolozsvár-Alsóvárosi Refor-

mátus Egyházközséggel abban, hogy a Megyei Tan-

felügyelőség és a Viitorul Sportklub által építendő 

intézmény- és sportkomplexum nem illik az impozáns 

műemléktemplom közelébe, és magára az épületre 

nézve is komoly veszélyt jelent.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy bár a területileg 

illetékes műemlékvédelmi hatóság elutasította az épít-

kezési engedélyt, a bukaresti hatóság mégis felülbírálta 

és jóváhagyta a döntést. A hasonló helyzetek újfent 

megerősítenek bennünket abban, hogy önrendelkezés-

re van szükségünk. Csak ezáltal érhetjük el ugyanis, 

hogy ha megalapozott szakmai érvek alapján valamit 

nem fogad el egy helyi közösség, akkor azt senkire ne 

kényszeríthesse rá Bukarest.

A Kétágú templom Kolozsvár kulturális örökségé-

nek része, az épület és környéke pedig a belvárosnak 

már amúgy is forgalmas pontja, melyet káros további 

építkezésekkel terhelni. Az Európai Unióban a bel-

városok épületei, terei és környezete a műemlékvéde-

lem kiemelt területei, melyeket fejlettebb országokban 

úgy őriznek és védenek, hogy közben naponta turisták 

ezrei csodálhatják azokat. Kolozsvár a közeljövőben 

Európa kulturális fővárosa kíván lenni. Már csak erre 

való tekintettel is felhívjuk az illetékesek fi gyelmét 

arra, hogy a hasonló beruházások maradandó károso-

dást okoznak a város szívében, nem beszélve a temp-

lom épületének közvetlen veszélyeztetettségéről. Ami 

pedig a „Kincses Kolozsvár” magyar közösségének és 

történelmi magyar egyházainak nemzeti és kulturális 

örökségét illeti: a brutális módon felszámolt kolozsvári 

Hóstát központi temploma elleni merényletkísérlettel 

szemben kétszeresen is felemeljük szavunkat.

Arra kérjük a kolozsváriakat, a városban élő egye-

temi hallgatókat, hogy minél nagyobb számban vegye-

nek részt a tiltakozáson, és ezáltal is fejezzék ki nem-

tetszésüket az építkezéssel kapcsolatban!

Kolozsvár, Strasbourg

2013. május 22.

 Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és 

az Erdélyi Magyar Néppárt elnöksége
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TŐKÉS LÁSZLÓ: LASSAN, DE MEGFORDUL A 

„NEMZETI ELIDEGENEDÉS”
Tőkés László szerint gyógyul a 2004-es „népszava-

zási sokk” okozta trauma, és az alaptörvény megszü-

letésével, a nemzeti összetartozás napjának, valamint 

az állampolgársági törvény jogrendszerbe iktatásával 

lassan, de szűnik a „nemzeti elidegenedés”, és teret 

hódít a nemzeti együvé tartozás. 

Erről az európai parlamenti képviselő Budafok-Té-

tény önkormányzata honlapjának adott interjújában 

beszélt. Az erdélyi politikus úgy látja: a 2010-es ma-

gyar fordulatnak köszönhetően manapság egyre keve-

sebben „románozzák le” az erdélyi magyarokat. Arról, 

hogyan győzné meg azokat a fanyalgókat, akik szerint 

értelmetlen „magyarkodni a székely zászlóval és kö-

vetelni az autonómiát”, azt mondta: aligha kell őket 

most már győzködni, hiszen a világméretű szolidaritási 

hullám és a több tízezres marosvásárhelyi autonómi-

atüntetés önmagáért beszél. Tőkés László szerint né-

hány rossz beidegződés köszön vissza a fanyalgókban. 

Egyrészt a kommunista diktatúrából örökölt „be nem 

avatkozás” doktrínája él tovább bennük, amelyre rá-

adásul „bukaresti képviseleti monopóliumukkal vissza-

élő” RMDSZ-es honatyák még rá is erősítenek.

Másrészt ezek a képviselők akár a saját pártjuk 

kebeléből választott önkormányzati vezetőkkel szem-

ben is érvényesítik a túlközpontosított román állam-

hatalom pártutasításos tilalmi gyakorlatát – magyar 

„kiadásban” –, vélekedett. Teszik ezt annak ellenére, 

hogy az elmúlt két évtizedben ez az igazodó, oppor-

tunista politika, mely mindent egy többségi bukaresti 

logikára fűz fel, vitte zsákutcába az erdélyi magyar 

érdekérvényesítés ügyét – fejtette ki.

Az EP-képviselő szerint igenis, ki kell állni és han-

gos szóval kell követelnünk jogaikat és jussukat. Meg 

kell mutatni Európának, az egész világnak, hogy egy 

közel kétmilliós nemzeti közösség otthont akar terem-

teni ősei szülőföldjén, hiszen az autonómia ennek esz-

köze. Ehhez pedig minden törvényes és alkotmányos 

eszközt igénybe kell vennünk – hangsúlyozta. Tőkés 

László a budafokteteny.hu oldalon szerdán (2013. 

május 22-én – szerk. megj.) megjelent interjúban be-

szélt arról is, hogy az RMDSZ és az Erdélyi Magyar 

Néppárt közötti alapvető különbség már a nevekből 

is kiolvasható: az egyik „Romániai”, a másik „Erdélyi”.

Az Erdélyi Magyar Néppárt az Erdély-központú po-

litizálás szószólója, az autonómia ügyének követke-

zetes képviselője, ugyanakkor az első olyan országos 

politikai erő, amely érdemben fölvetette Románia fö-

deralizálásának kérdését – fogalmazott Tőkés László. 

Hozzátette: meglátásuk szerint Románia szövetségi 

köztársasággá való alakítása indíthatná el az ország 

igazi modernizációját, nem az a „teszetosza”, megala-

pozatlan és már rövid távon is káros „regionalizálás”, 

melynek magyarellenes, mögöttes célzata végképp el-

fogadhatatlan az erdélyi közösség számára.

Megjegyezte: az állampolgársági törvény módosítá-

sa, a Nemzeti Összetartozás Napjának kinyilvánítása, 

az alaptörvény ilyen szellemű gazdagítása mind abba 

az irányba hatottak, hogy a szakértők által „szétfejlő-

désként” leírt, főként az elszakított nemzetrészek által 

elszenvedett nemzeti elidegenedés folyamata megfor-

dulni látszik, és – ellentétes előjellel – mindinkább a 

nemzeti együvé tartozás hódít teret. Noha ez egészen 

természetes, mindazonáltal ezen a téren még igen sok 

a tennivaló – jegyezte meg. 

Kérdésre válaszolva szólt arról, hogy a globalizáció 

nem az egyedüli oka az identitás „megfakulásának”. 

Látni kell, hogy egész Európa irányt vesztett, „haj-

lamosak vagyunk arra, hogy megtagadjuk keresztény 

gyökereinket, illetve mindazokat az értékeket, amelyek 

Európát évezredeken át a nagyvilág vezető szellemi, 

kulturális és civilizációs erejévé tették”. Szerinte a dol-

gok mostani állása láttán talán megkockáztatható az 

az állítás, hogy a kereszténységet – ezt az ezredéves 

értékalapú világnézetet – egy új típusú, dogmatikus és 

életidegen „vallás” kezdi felváltani, melyet eufémikus 

kifejezéssel „az európai értékek” (és „az emberi jogok”) 

vallásának nevezhetnénk.

Az Európai Parlamentben ülve az a benyomása az 

embernek, hogy általánosságban mozgó, tisztázatlan 

tartalmú és tetszetősnek ható fogalmak mögé bújva 

a 68-as baloldali eszmék örökösei szabnak törvényt 

és mértéket fölöttünk – fejtette ki, kitérve arra is: 

ezeknek a politikusoknak a gyakorlatában folyamato-

san tetten érhető a kettős mérce, és ezáltal még az is 

hiteltelenné válik, amiben netalán éppenséggel igazuk 

van.

Forrás: MTI
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MACEDÓNIÁVAL MÉG AZ IDÉN EL KELL 

KEZDENI A CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOKAT

A Parlament plenárisán május 22-én délután került sor 

a Macedóniáról szóló országjelentés vitájára.

Tőkés László európai képviselő mind a Délkelet-

Európai Parlamentközi Delegáció tagjaként, mind az 

Európai Parlament integrációs ügyekben illetékes volt 

alelnökeként kezdettől fogva elkötelezett pártolója volt 

Délnyugat-Balkán országai, köztük Macedónia uniós 

csatlakozásának. Ennek a folyamatnak a cselekvő 

részeseként, idén februárban egy európai parlamenti 

küldöttség tagjaként tett látogatást a volt jugoszláv 

tagköztársaságban, ahol – többek között – Nikola 

Gruevski miniszterelnökkel, Gjorge Ivanov államelnökkel 

és Nikola Poposki külügyminiszterrel találkozott. A 

néppárti delegációt Jerzy Buzek, az EP előző elnöke 

vezette.

  A Parlament plenárisán előterjesztésében Stefan Füle 

csatlakozási biztos elismeréssel szólt az országnak 

a jogállamiság, a jószomszédi kapcsolatok és a 

demokratikus reformok terén elért eredményeiről – 

mindazáltal azon aggodalmának adott hangot, hogy 

az ún. névvita („Macedón Köztársaság” vagy FYROM 

am. „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság”) terén 

kialakult status quo a közeljövőben sem fog megoldódni.

  A frakcióbeli szóvivők és felszólalók elsöprő többsége 

a három éve halasztódó csatlakozási tárgyalások 

mihamarabbi elkezdését sürgette. Richard Howitt 

jelentéstevő Szerbia és Koszovó megegyezésének 

példájával érvelt amellett, hogy kellő politikai akarattal 

Szkopje és Athén is közös nevezőre juthat. Bernd Posselt 

német képviselő indokolt felháborodással állapította 

meg, hogy két ország – Görögország és Bulgária 

– önkényes magatartása miatt Szerbia megelőzte 

Macedóniát a csatlakozás terén. Schöpfl in György 

fi deszes EP-képviselő az újbóli görög vétó veszélyére 

hívta fel a fi gyelmet, amikor is a görög külügyminisztert 

idézte, aki szerint „Szkopje európai útja Görögországon 

TŐKÉS LÁSZLÓ NYILATKOZATA AZ RMDSZ 

CSÍKSZEREDAI KONGRESSZUSA ELÉBE

Mint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

egyik alapítója és hosszú időn át volt tiszteletbeli elnö-

ke, és mint az erdélyi Magyar Összefogás (RMDSZ–

EMNT) keretében megválasztott európai parlamenti 

képviselő, ezúton köszöntöm az RMDSZ küszöbön 

álló, csíkszeredai kongresszusát, és fejezem ki jókí-

vánságaimat és elvárásaimat iránta.

Erdélyi magyarságunk érdekei és jövője iránti közös 

felelősségünk teszi indokolttá, hogy romániai magyar 

politikai és közéletünk közérdekű eseményeként tekint-

sünk a kongresszusra. Nem önmagában és önmagáért 

– hanem egész nemzeti közösségünkre való tekintettel.

Annak ellenére, hogy az RMDSZ alapjában véve 

elhibázott politikai vonalvezetése mostanra sem vál-
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keresztül vezet”. Nikolaos Salavrakos EP-

képviselő és görög képviselőtársai rendre a 

tagjelölt szomszédos ország felvételének 

elhalasztása mellett foglaltak állást, súlyos 

kritikával illetve mind a macedóniai helyzetet, 

mind magát az országjelentést.

Tőkés László erdélyi képviselő – egyebek 

mellett – az Unió kötelezettségeire és jól 

felfogott érdekeire utalva mondotta: „Közös 

érdekünk is, hogy ezt a régiót – a balkáni 

országokat – Európához csatoljuk. Ne nézzük 

tétlenül, hogy esetleg mások – nevezetesen az 

oroszok – próbálják befolyási körükbe vonni”.

  Stefan Füle és több felszólaló is azon 

reményét fejezte ki, hogy az ENSZ égisze 

alatt a névkérdésben áttörés érhető el, és 

ezáltal elhárul a legfőbb akadály Macedónia 

integrációjának útjából.

 

Strasbourg, 2013. május 23.

                                                                                  

tozott meg, és pártpolitikai korlátait a nemzetpolitika 

szintjére emelkedve még mindig nem képes meghaladni 

– egyes kedvező jelek, valamint a magyar valóság és 

a külső politikai körülmények kényszerítő ereje óvatos 

bizakodásra jogosíthatnak fel bennünket.

Adott dolog, hogy a nemzetpolitika kihívásai elől 

az RMDSZ előbb-utóbb – a saját kárára – nem tud 

kitérni. Ha kell, a székely zászlót is kénytelen kitűzni.

A román posztkommunista nacionalizmus által 

odavetett kesztyűt – hacsak nem akar csúfos vereséget 

szenvedni – szintén fel kell vennie. A titkos paktumok 

neptuni politikáját – már csak önérdekből is – felül 

kell vizsgálnia.

És ezeken túlmenően „büntetlen” módon semmikép-

pen sem tekinthet el a részben csak eltűrt, a részben 

pedig éppenséggel általa – is – előidézett, egészében 

véve veszteséges (és vereséges) erdélyi magyar va-

lóságtól.

Végtére pedig nemzeti közösségünk növekvő elé-

gedetlenségével, illetve jogos elvárásaival is számot 

kell vetnie – nem csupán a választásokról távol ma-

radók növekvő sokaságával, hanem saját, öntudatra 

ébredő választóival is, akiknek szavazatait saját érde-

meként könyveli el.

De a körülményeket és a kényszereket félretéve, 

kedvező jelei és előjelei is mutatkoznak azoknak a 

változásoknak, melyek az RMDSZ politikájában régóta 

váratnak magukra.

Ezek közül is hadd üdvözöljük első renden azt a kül-

politikai nyitást, mely legfőképpen az európai polgári 

kezdeményezés útjára indítása vonatkozásában mu-

tatkozik meg. A nemzeti tanácsaink és pártjaink által 

átmentett erdélyi, székelyföldi autonómia ügye iránti 

RMDSZ-es magatartásváltozás – ha nem marad meg 

csupán a retorika szintjén – szintén jó irányba mutat-

hat. Ebbe a sorba illeszkednek: a regionális-közigaz-

gatási átrendezés, valamint az alkotmánymódosítás 

terén kialakult RMDSZ-politika.

Kellő és indokolt óvatosságot tanúsítva, álljunk meg 

ezeknél a példáknál, melyek súlyuknál és jelentőségük-

nél fogva alkalmasok arra, hogy – egy újabb erdélyi 

magyar összefogás távlatában – az RMDSZ „maga 

revíziójának” a reményére jogosítsanak fel.

Magától értetődően szükségeltetik mindezekhez 

a közel negyed századdal ezelőtt megalakult és kez-

dettől fogva jobb sorsra érdemes Magyar Demokrata 

Szövetség erkölcsi, nemzeti, gazdasági és politikai 

megtisztulása.

Mindez nem történhet meg egyik napról a másik-

ra. De hogyha létezik hozzá politikai akarat, a soron 

következő székelyföldi kongresszus kezdetét jelentheti 

a kedvező átalakulásnak, ezzel együtt pedig az Erdélyi 

Magyar Néppárt által szorgalmazott új magyar egy-

ség kialakításának. 

Strasbourg, 2013. május 23.

 

Tőkés László 

az EMNT elnöke
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TŰRHETETLEN, AMI A SZLOVÁKIAI 

MAGYAROK ÜGYÉBEN TÖRTÉNIK

2013. május 27-én az Európai Parlament brüsszeli 

székházában került sor arra a nemzetközi sajtóértekez-

letre, melyet az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) 

elnöke, Lomnici Zoltán és Tőkés László európai par-

lamenti képviselő kezdeményezett, abból az alkalomból, 

hogy az EP Petíciós Bizottsága (PETI) aznapi ülésé-

nek napirendjére tűzte az EMT elnöke és Gubík László 

szlovák állampolgárságától önkényesen megfosztott fel-

vidéki jogász által jegyzett petíciót, valamint a Juhász 

Imre alkotmányjogász és Hahn-Seidl Alida németor-

szági magyar polgári harcos által a Benes-dekrétumok 

tárgyában benyújtott másik folyamodványt.

Az előző hét végén Hankiss Ágnes és Bagó Zoltán 

bizottsági tagok, valamint Tőkés László írásbeli meg-

kereséssel fordultak a PETI vezetőségéhez, nyomaté-

kosan kérve az ülés nyilvánosságának a biztosítását, 

minekutána Victor Boştinaru szocialista koordinátor 

javaslatára a bizottság elnöksége – teljességgel indoko-

latlan módon – zárt ülést rendelt el az említett „kényes 

kérdések” tárgyában.

Lomnici Zoltán EMT-elnök a szlovákiai állampolgár-

sági törvény, illetve az állampolgárságuktól alkotmány-

ellenesen és az európai normákat sértő módon megfosz-

tott felvidéki magyarok ügyének jogi bemutatásával 

indította a sajtóértekezletet, kifejezve azon meggyőző-

dését, hogy a petíciós bizottság, illetve az Európai Unió 

hatékonyan közbe fog lépni az uniós jogrendbe ütköző 

és magával a szlovák alkotmánnyal is ellentétben álló 

törvénytelenségek és jogfosztó intézkedések leállítása 

és orvoslása érdekében. A Legfelsőbb Bíróság volt elnö-

ke azt is kilátásba helyezte, hogy amennyiben petíciós 

indítványuk nem végződne eredménnyel, akkor a ma-

gyar állampolgárság felvétele miatt hátrányos megkü-

lönböztetést szenvedő felvidéki magyarok ügyét az Unió 

luxemburgi bírósága elé fogják vinni.

Tőkés László erdélyi képviselő a felvidékiek ügyének 

politikai szószólójaként a jogfosztottak érdekében tett 

eddigi lépésekre tért ki, felidézve a Felvidéki Szolida-

ritás Napjának tavaly márciusi, nagyváradi rendezvé-

nyét, az EMT-vel karöltve megtett eddigi erőfeszítése-

ket, beszámolva – egyebek mellett – arról, hogy Lomni-

ci Zoltánnal közösen írásban keresték meg Robert Fico 

miniszterelnököt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) pedig mintegy tízezer aláírást gyűjtött össze 

szlovákiai magyar honfi társaink védelmében. Az EU leg-

főbb alapértékének számító emberi méltóságból faka-

dóan éppen olyan fontosnak tartjuk nemzeti méltósá-

gunk tiszteletben tartását – hangsúlyozta Tőkés Lász-

ló, rámutatva egyben arra a kettős mércére, melyet 

az európai intézmények, illetve maga Viviane Reding 

EB-alelnök a magyarországi, valamint a szlovákiai és a 

romániai kisebbségek viszonylatában használ. 

Nyílt levélben válaszolt Mészáros Alajos, a Magyar 

Közösség Pártja európai parlamenti képviselője Miros-

lav Lajčák szlovák külügyminiszternek a Szlovák Köz-

társaság Nemzeti Tanácsában szerda délelőtt (2013. 

május 29 – szerk. megj.) elhangzott kijelentéseire.

Miroslav Lajčák (SMER) külügyminiszter a Szlo-

vák Köztársaság Nemzeti Tanácsának szerda délelőtti 

ülésén nehezményezte, hogy „nemcsak Magyarország, 

hanem Szlovákia területéről is megválasztott magyar 

európai parlamenti képviselők megpróbálták élőben 

meglincselni Szlovákiát.” A külügyminiszter szerint:  

Meszáros ugyanarra a Szlovák Köztársaságra „köp-

köd”, amelyet évekkel ezelőtt – Alojzként – meggyőző-

déssel képviselt külföldön.

Mészáros Alajos nyílt levélében hangsúlyozta: cseh-

szlovák és később szlovák állampolgárként, egyetemi 

tanárként, nagykövetként és az Európai Parlament 

képviselőjeként mindig tiszteletben tartotta Szlovákia 

érdekeit, s munkájával sikeresen öregbítette Szlovákia 

jó hírnevét külföldön. Azonban amilyen határozottan 

elítéli a történelem során Európában végbement népir-

tást, a holokausztot, az erőszakos kitelepítéseket, de-

portációkat, ugyanolyan határozottsággal el kell  ítélje 

a „kollektív bűnösség” elvét is. A beneši dekrétumok 

tizenhárom bekezdése vitathatatlanul ez utóbbi elven 

nyugszik, tehát merőben ellentmond az európai jog-

rendnek. Márpedig mindenkinek, aki jogállamot képvi-

sel, el kell ítélnie ezt az elvet – írta levelében Mészáros 

Alajos EP-képviselő. „Nyilatkozata, miszerint »köpkö-

dök Szlovákiára«, egyrészt minden valóságalapot nél-

külöz, másrészt sértő számomra, s kérem, tudatosítsa, 

hogy szavai meggondolatlanok, cinikusak és diploma-

tához méltatlanok.” 
Szlovákiában egyébként megoszlanak a vélemények 

az EP Petíciós Bizottságának hétfői üléséről. 

 Jaroslav Paška (SNS) részben kis szlovák győze-

lemnek titulálta azt, mivel sikerült elérni, hogy zárt 

ajtók mögött tárgyalják meg a felvidéki magyar állam-

polgárok jogfosztásával, illetve a beneši dekrétumok 

sérthetetlenségével kapcsolatos beadványokat.

 

Brüsszel, 2013. május 30.

www.fi desz-eu.hu

MÉSZÁROS ALAJOS NYÍLT LEVELE 

MIROSLAV LAJČÁK KÜLÜGYMINISZTERNEK
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KIRÁLY MELINDA: A NÉPPÁRT NEMET MOND A 

VERESPATAKI PUSZTÍTÁSRA

A Verespatakon aranybányát nyitni készülő Roşia 

Montană Gold Corporation eltörölheti a föld színéről a 

régió kulturális és építészeti örökségét, valamint időzí-

tett bombaként 215 millió tonna cianidos melléktermé-

ket tárolhat a térségben, ha megkapja a környezetvé-

delmi engedélyt.

Az Erdélyi Magyar Néppárt határozottan tiltakozik 

a kitermelés megkezdése ellen, és mélyen elítéli azokat 

a módszereket, melyekkel a román kormány egyrészt 

saját klientúráját szolgálja ki (a beruházással foglal-

kozó Dan Şova tárca nélküli miniszter édesanyja egy-

ben a RMGC jogi képviselője is), másrészt fi gyelmen 

kívül hagyja a kitermelést ellenző civilek és helybeliek 

véleményét. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 

a múlt év decemberében Fehér megye 35 településén 

a helyi önkormányzatokra gyakorolt RMGC-nyomás 

hatására népszavazást tartottak az ügyben, a voksolás 

azonban érvénytelennek bizonyult, így egyértelmű, 

hogy a kormány – megkerülve az emberek akaratát – 

most mindent bevet a projekt megkezdése érdekében.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni az esetleges ki-

termelés jelentette kockázatokat: a 2000-ben bekö-

vetkezett tiszai ciánszennyezéshez hasonló természeti 

katasztrófa beláthatatlan következményekkel járna. A 

Néppárt felszólítja a törvényhozókat, hogy felelősségük 

teljes tudatában, a Fehér megyei és Kárpát-medencei 

lakosság érdekeit szem előtt tartva szabjanak gátat 

a többségében külföldi érdekeltségű vállalat romániai 

ügyködésének. Gyermekeink és unokáink egészséges 

életkörülményeit ne tegyék alku tárgyává, a fellelhető 

műemlékeket és kulturális örökséget pedig becsüljék és 

őrizzék meg a jövő nemzedékeinek is.

Az Erdélyi Magyar Néppárt ugyanakkor felkéri Tő-

kés László európai parlamenti képviselőt, hogy a három 

évvel korábban, Áder János akkori EP-képviselővel 

közösen kezdeményezett és az európai testület által 

elfogadott ciántechnológia-ellenes határozat szellemé-

ben ismét irányítsa az európai törvényhozás fi gyelmét 

Verespatak ügyére.

Torockó, 2013. május 25.

Király Melinda, országos alelnök,

Erdélyi Magyar Néppárt

Hankiss Ágnes fi deszes képviselőnő az ún. Tava-

res-jelentés által oktalanul szégyenpadra küldött Ma-

gyarország és az európai alapértékeket semmibe vevő 

Szlovákia között vont párhuzamot, rámutatva a tagál-

lami hatáskör elvének kettős mérce szerinti alkalmazá-

sára, a magyar érdekek rovására. A képviselőnő „arcát-

lannak és méltatlannak” minősítette Reding jogügyi biz-

tos azon semmitmondó válaszát, melyet Magyarország-

gal kapcsolatos megkeresésére legutóbb intézett hozzá.

Mészáros Alajos, a szlovákiai MKP európai képvi-

selője mindenekelőtt köszönetet mondott mindazoknak 

– köztük a szintén jelen lévő Juhász Imrének –, akik 

közösséget vállalnak velük, és kiállnak mellettük. A két 

napirenden lévő petíció híven szemlélteti a felvidéki ma-

gyarok II. világháború utáni és jelenlegi helyzetének a 

kísérteties hasonlóságát – mutatott rá a képviselő.

Szunai Miklós, az EMT főtitkára és valamennyi 

megszólaló szeretetteljes szolidaritással méltatta a 101 

éves Tamás Aladárné Ilonka rimaszombati tanítónő 

hűséges kiállását, akinek Anikó leánya személyében 

immár halálos áldozata is van a könyörtelen szlováki-

ai nacionalizmusnak. Íme, ez is részét képezi annak az 

„európai történelemnek”, melynek közös hajlékát – az 

Európai Történelem Házát – éppen a következő esz-

tendőben készül megnyitni az Unió.

Brüsszel, 2013. május 27.
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„ÁTMENT A PRÓBÁN”  A FELVIDÉKI 

MAGYAROKAT ÉRINTŐ MINDKÉT PETÍCIÓ
Amint az közismert, a napirendjén szereplő két szlo-

vákiai tárgyú, magyar vonatkozású petíciónak tulajdo-

níthatóan az Európai Parlament Petíciós Bizottságá-

nak (PETI) 2013. május 27-i, késő estébe nyúló ülését 

rendkívüli várakozás előzte meg. Rögtön a vita elején 

Carlos José Iturgaiz Angulo levezető alelnök a zárttá 

nyilvánított ülés rövid felfüggesztését rendelte el, an-

nak céljából, hogy a tanácskozásról kizárt résztvevők 

elhagyhassák a termet.

Tőkés László képviselő napirenden kívül kért vá-

laszt az elnökségtől arra a múlt heti beadványukra, 

melyben Hankiss Ágnes és Bagó Zoltán képviselő-

társaival együtt az önkényesen zárttá nyilvánított ülés 

nyilvánossá tételét kérte. Az alelnök sajnálatát fejezte 

ki az általa is indokolatlannak tartott „zárolás” miatt, 

mindazáltal a jogos kérésnek nem tett eleget, arra hi-

vatkozva, hogy a gyűlés elején tartott szavazás 9:5 

arányban újból megerősítette a koordinátorok szabály-

zatellenes határozatát.

Ennek következtében a jelen lévő felvidéki jogfosz-

tott magyar állampolgároknak, valamint az MKP kép-

viselőinek – köztük Fehér István tanárnak, Kassai 

Gyula református lelkésznek, Boldoghy Olivér szín-

művésznek és Berényi József pártelnöknek – haladék-

talanul el kellett hagyniuk a helyszínt. A felvidékiek 

csoportja tüntető módon, tiltakozó feliratokat emelve 

és az európai demokratikus elveket sértő kiutasítást 

hangos szóval bírálva, botrányos hangulat közepette 

távozott. Ez a körülmény mindvégig rányomta a bélye-

gét a feszültséggel terhes tanácskozásra.

Gál Kinga képviselőasszony megbotránkozását fe-

jezte ki amiatt, hogy a gyűlésen éppen azokat nem 

tűrik meg, akikről a napirend szól. Mészáros Alajos 

felvidéki képviselővel közösen végül is sikerült azt az 

engedményt kivívniuk, hogy Gubík László, szlová-

kiai állampolgárságától elsőként megfosztott jogász 

– Lomnici Zoltánnal, az Emberi Méltóság Tanácsa 

elnökével együtt – benn maradjon a teremben.

A botrányos kezdetekkel ellentétben a gyűlés továb-

bi menetére az elnökség és a vitában álló felek vissza-

fogottsága és egymás iránti – diplomatikus – udvari-

assága volt jellemző. Az időközben visszatérő Erminia 

VIVIANE REDING MEGOSZTJA A NÉPPÁRTOT
Címlapján hozza az uniós ügyekkel foglalkozó 

European Voice című hetilap e heti száma, hogy Vivi-

ane Reding alapjogi, igazságügyi és állampolgárságért 

felelős uniós biztos a jelenlegi magyar kormánnyal szem-

ben tanúsított „agresszív” hozzáállása miatt vitába ke-

veredett az Európai Néppárttal, melynek maga is tagja.

A lap úgy értékeli, a párt európai parlamenti képvi-

selőcsoportjának vezetője, Joseph Daul ellentámadást 

indított, mert úgy véli, Reding stábja „titkos tájékozta-

tást” folytat Orbán Viktor kormánya ellen. A bizottság 

jelenleg is értékeli a magyar alaptörvény módosítását 

– emlékeztet a lap, amely úgy látja, Dault a „Maszol” 

(Új Magyar Szó online, maszol.ro) két cikke dühítette 

fel, amelyekben a kolozsvári portál Redinghez közel álló 

forrásokra hivatkozva arról cikkezett, hogy az Európai 

Néppárt a Fidesz kizárását fontolgatja, valamint, hogy 

José Manuel Barroso, a bizottság elnöke már eldön-

tötte, hogy a magyar alaptörvény módosítása „nem el-

fogadható”, és ebben Angela Merkel német kancellár 

támogatását is bírja.

A lap emlékeztet, hogy a kolozsvári lapnak címzett 

levelében Daul tagadta a cikkek állításait, és egy olyan 
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Mazzoni bizottsági elnök egész viszonyulását és ma-

gatartását is a kompromisszumkészség jellemezte. 

Sorrendben egymást követte a Benes-dekrétumok, 

valamint a szlovákiai állampolgárság ügyében benyúj-

tott két petíció vitája. A folyamodványok beterjesztő-

iként Hahn-Seidl Alida németországi polgári harcos 

és Juhász Imre alkotmányjogász, utóbb pedig Gubík 

László és Lomnici Zoltán fejtették ki az azokba foglalt 

álláspontjukat. A vita rendjén, pártpolitikai különbö-

zőségeiktől függetlenül, egységes módon állottak ki a 

felvidéki magyarok védelmében Hankiss Ágnes, Bagó 

Zoltán, Tabajdi Csaba, Morvay Krisztina és Gál Kin-

ga magyarországi, Mészáros Alajos és Bauer Edit fel-

vidéki, valamint Tőkés László és Sógor Csaba erdélyi 

képviselők. Velük szemben Paska, Zala és Nevedalo-

va szlovák EP-képviselők  szintén „egységfrontba” tö-

mörültek. A többi jelen lévő képviselő többsége jobbára 

a magyar oldal álláspontját részesítette támogatásban. 

Kirívó kivételként Victor Boştinaru román szocialista 

képviselő próbálta útját állni a megalapozott magyar 

követelések érvényesülésének, kisantanti cinkossággal 

szorgalmazva a petíciók elutasítását.

Felszólalásában Tőkés László már önmagában is so-

katmondónak nevezte azt a körülményt, hogy ugyan-

annak a bizottsági ülésnek a napirendjén két olyan pe-

tíció szerepel, mely egyaránt a felvidéki magyar közös-

ség jogfosztásáról szól. A jelek szerint ehhez asszisztál 

Viviane Reding bizottsági alelnök is, aki vélt vagy va-

lós sérelmeikben elfogult módon kiáll a magyarországi 

kisebbségek mellett, ezzel szemben azonban egészen 

más mércét használ a kisebbségben élő szlovákiai és 

romániai magyarok esetében.

Egy előítéletes szlovák felszólalásra válaszolva erdé-

lyi képviselőnk kénytelen volt arra is rávilágítani, hogy 

az I. világháborút követő békeszerződések megköté-

sekor az elszakított magyar területek lakóit akaratuk 

ellenére fosztották meg magyar állampolgárságuktól 

– úgyhogy a magyar honosítási törvény semmi egyebet 

nem tesz, mint ezt az egyoldalú jogfosztást igyekszik 

helyrehozni. Tőkés László ugyanakkor „képmutatónak” 

nevezte Boştinaru román és Zala szlovák képviselőket, 

tekintettel arra, hogy országaik szintén külföldön élő 

honfi társaik tízezreit juttatták román és szlovák állam-

polgársághoz.

Mindent egybevetve, a rossz előérzetekkel várt bi-

zottsági ülés magyar szempontból – egészében véve 

– sikeresnek mondható. Mindkét petíció „átment a 

próbán”, és a gyors ütemben változó politikai körülmé-

nyektől függően remélhetőleg eredményre fog vezetni.

Brüsszel, 2013. május 28.

KETTŐS SIKER BRÜSSZELBEN
Az Európai Parlament (EP) Petíciós Bizottsága 

napirenden tartja a Lomnici Zoltán által beadott és 

Gubík László által is aláírt petíciót, amely a szlovák 

állampolgársági törvény azon rendelkezését kifogásol-

ja, amely szerint elveszíti a szlovák állampolgárságát 

az, aki felveszi egy másik országét – jelentette be a 

bizottság hétfői (2013. május 27-i – szerk. megj.) 

zárt ülését követően Hankiss Ágnes, a testület fi de-

szes tagja. A politikus úgy fogalmazott, hogy sikerült 

időt nyerni, a testület ugyanis arról döntött, hogy 

mindaddig napirenden tartja a kérdést, amíg a szlovák 

alkotmánybíróság nem dönt az ügyben. Bizodalomra 

ad okot, hogy a szlovák alaptörvény is kimondja, hogy 

akarata ellenére senkit nem lehet megfosztani szlovák 

állampolgárságától.

A petíciót jegyző Lomnici Zoltán, az Emberi Mél-

tóság Tanácsának elnöke úgy vélekedett, hogy 2013. 

május 27-e a felvidéki magyarság napja Brüsszelben, 

mert mind a Benes-dekrétumok sérthetetlenségét 

kimondó pozsonyi parlamenti határozat, mind az 

állampolgársági törvény ügyében beadott petíció napi-

renden maradt. 

A közös, határozott fellépés eredményeiről a felvi-

déki, erdélyi és magyarországi EP-képviselők – köztük 

Tőkés László EP-képviselő –, továbbá Berényi József, 

Lomnici Zoltán és a felvidéki civilek közösen tájékoz-

tatták a brüsszeli magyar sajtót. 

www.fi desz-eu.hu

kitételt is alkalmazott, amely szerint Reding biztosnak 

és stábjának, ha valami mondanivalója van Magyaror-

szágról, akkor ezt nekik is írásban kellene közölniük. A 

maszol.ro azt írta, hogy az általa állítottak a néppárt ve-

zetőségének a horvátországi Dubrovnikban tartott va-

csoráján hangzottak el. Daul irodája pedig azonosította, 

hogy a vacsorán Reding stábjából csak maga a biztos és 

kabinetfőnöke, Martin Selmayr vett részt. A lap Reding 

hivatalánál is érdeklődött, hogy ők állnak-e a tájékozta-

tás hátterében, de nem óhajtottak kommentárt fűzni a 

történtekhez. A cikk ismerteti, hogy a maszol.ro állításait 

Wilfried Martens, az Európai Néppárt elnöke is tagadta.

A European Voice írása szerint az incidens megerősí-

tette „némelyek aggodalmát a bizottságban”, miszerint 

Reding elferdíti vagy legalábbis nem megfelelően tükrözi 

a biztosi kollégiumon belül Magyarországról kialakult „vé-

leményegyensúlyt”.

Az írás arra is kitér, hogy Reding a francia jobbol-

dalt is feldühítette, amikor 2010-ben kifogásolta, hogy a 

jobboldali Nicolas Sarkozy vezette Franciaország romá-

kat toloncol haza, majd a szocialista Francois Hollande 

győzelmekor azt írta a Twitteren, hogy Franciaországba 

végre visszatért az igazság.

MTI
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CSÁNGÓ NAPOK BRÜSSZELBEN
Tőkés László európai parlamenti képviselő irodá-

jának szervezésében, 2013. május 27–28-án Csángó 

Napokat rendeztek Brüsszelben. Ennek első napján a 

Nyisztor Ilona által vezetett pusztinai hagyományőrző 

csoport és a Brüsszelben erdélyi zenészek által tavaly 

alapított Esztenka zenekar lépett fel a Balassi Intézet 

színpadán. A nagy sikerű előadást megelőzően Duma 

András, a Szeret-Klézse Alapítvány nevében az álta-

luk létrehozott Kend kitüntetést adományozta Tytti 

Isohookana-Asunmaa asszonynak, „mindazért, amit 

a csángókért tett”. A fi nn és magyar nyelven íródott, 

csángó kézi szőttesű borítóban átadott oklevél átnyúj-

tásakor Duma András az egész, tizenöt tagú utazócso-

port érzéseit és gondolatait juttatta kifejezésre, amikor 

azt mondta: a csángók maguk közé valónak fogadják el 

Tytti asszonyt, hiszen fi nnországi támogatójuk – Finn-

ország volt művelődési minisztere, az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlésének volt tagja – is közösséget 

vállalt velük, és síkra szállt védelmükben.

Az esti műsort levezető Szilágyi Zsolt, Tőkés Lász-

ló brüsszeli irodavezetője a szervezők nevében ekkép-

pen méltatta a jeles vendéget: Tytti asszony a leg-

megbecsültebb és legszeretettebb nyugati személyiség 

a csángók körében, a csángók és az erdélyiek is mindig 

úgy fogják fogadni, mintha hazajönne…

Az Európai Parlament székhelyén másnap délután 

került sor a volt fi nn miniszter könyvének bemuta-

tójára. A könyv előbb fi nnül, tavaly pedig magyarul, 

majd angol nyelven is megjelent.

A szerző megköszönte Tőkés Lászlónak, hogy al-

kalmat teremtett a könyv európai parlamenti bemuta-

tójára. Beszédében, a csángók jelenlegi mostoha sorsa 

ellenére, bizakodását fejezte ki jövőjüket illetően. A 

sorsüldözött moldvai csángómagyarok évszázadokon 

át megőrizték őseik hitét, kultúráját, anyanyelvét, és 

bízik abban, hogy most, amikor az integráció eszközei 

is rendelkezésükre állanak, ennek ők is haszonélvezői 

lesznek. Ugyanakkor az európai intézmények kötelessé-

gének nevezte, hogy mindazokat a kultúrákat és nyel-

veket, amelyek veszélyben forognak, védjék és bizto-

sítsák fejlődésüket. „Megdöbbentő volt látnom, el sem 

tudtam képzelni, hogy valaki, egy nép, ne használhassa 

Tőkés László erdélyi EP-képviselő felterjesztésére 

Európai Polgári Díjat kapott Nyisztor Ilona csángó 

népdalénekes. A díjat minden évben olyan kivételes 

teljesítményt nyújtó személyeknek ítélik oda, akik 

munkájukkal hozzájárultak a közös megértés, a pol-

gárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció 

előmozdításához, vagy az EU értékeinek képviseletére 

hivatott programok kialakításához. 

A tavaly Tőkés László kezdeményezésére Kató Béla, 

az Erdélyi Református Egyházkerület jelenlegi püs-

pöke, tavalyelőtt pedig Smaranda Enache emberjogi 

harcos, a marosvásárhelyi Pro Europa Liga társelnöke 

részesült Európai Polgári Díjban.

Erdélyi magyarként egyébként 2011-ben Böjte Csaba 

atya is megkapta a díjat Gál Kinga kolozsvári szárma-

zású EP-képviselő felterjesztésére.

EURÓPAI POLGÁRI DÍJAT KAPOTT NYISZTOR ILONA

MIHÁLY VAJDÁRÓL NEVEZNÉK EL A VOLT TEMETŐT

Nagyvárad-szerte nagy felháborodást váltott ki a 

magyar lakosok körében az önkormányzat azon terve, 

miszerint az egykori Olaszi temetőt Mihály vajdáról 

neveznék el, és a havasalföldi fejedelem főtéri szobrát 

is oda költöztetnék. A váradi magyarok számára elfo-

gadhatatlan ez a terv, mivel a ma már parkká nyilvání-

tott terület egy ősi magyar temetkezési hely, megszen-

telt terület, ezért az önkormányzatnak hagynia kellene 

az ott nyugvó holtakat végre békében pihenni.

Csomortányi István, a Néppárt Bihar megyei elnöke 

az Olaszi temető átnevezése ügyében tartott sajtótá-

jékoztatón elmondta: már 2008-ban kezdeményezték, 

hogy a temető feldúlt sírjait tegyék rendbe, nyilvánít-

sák védett területté az övezetet, és tiltsák be az épít-

kezést a temető területén. Továbbá azt szerették vol-

na elérni, hogy állítsák vissza a sírkert egykori bejárata 

előtt álló feszület mását, és egy emlékművön tüntessék 

fel mindazoknak a nevét, akiket ide temettek. Most 

azt javasolják: az önkormányzat hallgassa meg a ma-

gyarok jogos igényét, és hagyják végre békében pihenni 

a holtakat. 

Mihály vajda szobrának elhelyezésére egy másik 
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anyanyelvét a saját templomában, ne mondhassák, ne 

énekelhessék saját imádságaikat és énekeiket anyanyel-

vükön” – vallotta meg elérzékenyülve Tytti asszony.

Francois Alfonsi európai parlamenti képviselő, aki 

éppen a veszélyeztetett nyelvek védelméről készülő 

jelentés felelőse, ugyancsak az Unió és a tagállamok 

felelősségét hangsúlyozta. Ezek a kultúrák az európai 

kulturális örökség részét képezik, semmivel sem ala-

csonyabb rendűek, mint akármelyik más európai nép 

kultúrája. Ezeket védelmezni nem mást jelent, mint 

az európai szellemiséget, Európa kulturális örökségét 

megvédeni – mondotta.

Házigazdaként Tőkés László, az említett jelentés 

társelőadójaként, szintén a veszélyeztetett nyelvek 

ügyének égető időszerűségére hívta fel a fi gyelmet. 

Mint mondotta, nem csupán a csángók szenvedő ala-

nyai az erőszakos nemzetállami asszimilációnak, de ha-

sonló sors jutott a szerbiai vlachoknak, valamint az 

ukrajnai magyaroknak és románoknak. Tytti Isohoo-

kana-Asunmaa asszony csángókról írott Európa Taná-

csi Ajánlásának (1521/2001) meghagyásait a román 

állam sajnos mind a mai napig nem ültette életbe. A 

kisebbségeket, az erdélyi és moldvai magyarokat Ro-

mániának nem veszélyforrásként, hanem veszélyezte-

tett közösségekként kellene kezelnie – hangsúlyozta 

erdélyi képviselőnk. 

A rendezvényen felszólaltak a klézsei Duma András 

alapítványi vezető és Nyisztor Ilona, a pusztinai kö-

zösségi ház vezetője, valamint az udvarhelyszéki Már-

ton Attila, aki a moldvai tanítói program keretében 

végzi szolgálatát Lészpeden. A moldvai magyar nyelvű 

oktatásról szóló tájékoztatásában elmondta, hogy a 

Magyar Pedagógusok Szövetségének égisze alatt futó 

oktatási programnak köszönhetően immár mintegy 

kétezer csángó gyermek részesül magyar nyelvtanítás-

ban, és amint az utazócsoportban részt vevő fi atalok 

példája is mutatja, a gyermekek „kezdik visszatanulni 

szüleik nyelvét és énekeit”.

Sandra Kalniete és Sógor Csaba képviselők mel-

lett Hannu Takkula és Anneli Jäättenmäki fi nn eu-

rópai parlamenti képviselők is részt vettek a könyv-

bemutatón, akik külön is méltatták nemzettársukat a 

könyv megírásáért. A felemelő együttlétet a pusztinai 

hagyományőrzők éneke fogta keretbe. Tőkés László 

a Csángó körkép címet viselő könyv szerzőjét az ő 

nevükben is meghívta Erdélybe és Moldvába.

Brüsszel, 2013. május 29.

alternatív helyszín is megfogalmazódott, jelesül a jö-

vőben kialakítandó várad-velencei, Pece-parti zöldöve-

zet, melynek egyelőre nincs neve sem. A Szent László 

(mai nevén Unirii) tér rekonstrukciójáról Csomortányi 

István elmondta: abban egyet értenek a városvezetés-

sel, hogy Mihály vajda szobrát költöztessék el onnan, 

de azzal már nem, hogy helyette Ferdinánd román ki-

rálynak állítsanak emlékművet. A Néppárt álláspontja 

szerint ha nem lehetséges a városalapító Szent László 

király szobrát visszahelyezni egykori helyére, akkor in-

kább egy szökőkutat kellene kialakítani ott, vagy egy-

szerűen üresen kell hagyni a teret.

Csomortányi a sajtóértekezleten elmondta: több 

mint ezer aláírást sikerült eddig összegyűjteni a Kert 

(mai Avram Iancu) és Vámház (mai Sucevei) utcák 

részleges lebontása elleni tiltakozásképpen, de tízezerig 

nem állnak meg. Továbbra is úgy gondolják, hogy meg 

kell őrizni a történelmi belvárost, semmiképpen nem 

indokolt műemlék jellegű épületeket lebontani. Ugyan-

akkor egyetértenek azzal, hogy szükség van a villamos-

vonal-hálózat bővítésére, de nem a városközpontban, 

hanem az Aradi úton.

Nagyvárad, 2013. május 29. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt

 nagyváradi szervezetének sajtóközleménye
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DIÓHÉJBAN AZ EP MÁJUSI MUNKÁJÁRÓL

Az új ombudsman-jelöltek megnevezésével kez-

dődött a májusi plenáris ülés

Az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz a má-

jusi plenáris ülést megnyitó beszédében bejelentette az 

európai ombudsman posztjára pályázó hat jelölt nevét. 

A május 8-i határidő előtt nyolc jelölt pályázott az eu-

rópai ombudsman posztjára, amely közül az alábbi hat 

felelt meg a követelményeknek: Alex Brenninkmeijer 

(Hollandia), Markus Jaeger (Németország), Ria Oo-

men-Ruijten (Hollandia), Emily O’Reilly (Írország), 

Dagmar Roth-Behrendt (Németország), és Francesco 

Speroni (Olaszország). A jelölteket június 18-án hall-

gatja meg a Petíciós Bizottság, az új ombudsman sze-

mélyéről pedig a júliusi plenáris ülés dönt.

Hatékonyabban lépne fel az EP az adóelkerülés-

sel szemben

 A képviselők konkrét lépésekre szólították fel az 

állam- és kormányfőket az adóelkerülés visszaszorítása 

és az energetikai infrastruktúra megerősítése kapcsán. 

Több frakcióvezető szerint ugyanakkor az uniós veze-

tőkből hiányzik a valódi szándék a cselekvésre. Konkrét 

javaslatok is elhangzottak a vitában. Joseph Daul fran-

cia néppárti frakcióvezető szerint magától értetődő, 

hogy a tagállamoknak meg kell osztaniuk egymással 

az adóelkerülésre vonatkozó információkat. Daul az 

energetikai infrastruktúrába történő befektetéseket is 

égetőnek nevezte. Ezt szerinte egy megfelelően tá-

mogatott uniós büdzsé segítségével lehet elősegíteni. 

Daniel Cohn-Bendit francia zöldpárti frakcióvezető sze-

rint a cégeknek abban az országban kell befi zetniük az 

adót, ahol a profi tot realizálják, és nem oda kell utalni-

uk a pénzt, ahol a legkevesebbet kell adózniuk. Martin 

Callanan konzervatív-reformer brit képviselő szerint az 

adórendszerek egyszerűsítése és az adókulcsok csök-

kentése lehet a megoldás. Nigel Farage, az EFD brit 

képviselője ugyancsak ezeket a lépéseket támogatná, 

ami szerinte egyben az adóparadicsomokat is kevésbé 

vonzóvá tenné.

A Parlament az elcsalt adók beszedését kéri a 

tagállamoktól

 A tagállamoknak közösen kellene a felére leszorítani 

a be nem hajtott adók 2020-ig ezermilliárd euróra rúgó 

összegét – határozott a Parlament a kedden (2013. 

május 22 – szerk. megj.) elfogadott állásfoglalásban. 

A képviselők az adóparadicsomok és az agresszív adó-

tervezés ellen, valamint a kiskapuk bezárására közös 

fellépést sürgetnek. Egy másik, szintén kedden megsza-

vazott állásfoglalás a hatékonyabban egyeztetett adó-

rendszerek előnyeit emeli ki. „Létre kell hozni egy közös 

platformot az adózással kapcsolatos információcseré-

re. Emellett olyan adórendszert kell alkotnunk, amely 

támogatja a növekedést. Még több adó helyett több 

ténylegesen adózó polgárra és vállalatra van szükség” – 

mondta Pelczné Gáll Ildikó (néppárti, Magyarország), 

az éves adójelentésről szóló állásfoglalás szerzője.

Adóparadicsomok feketelistája

Az adócsalás és adókijátszás elleni fellépést szem 
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előtt tartva mindkét állásfoglalás sürgeti az „adóparadi-

csom” kifejezés pontos meghatározását, majd az ebbe 

a kategóriába tartozó országok európai feketelistájá-

nak összeállítását. Pénzügyi mentőövet kapó országok 

ezentúl ne csupán az adóbeszedési hatékonyságukat és 

az adócsalás elleni fellépésük eredményességét javítsák, 

hanem tegyenek a pénzmosás, az adókijátszás és az 

agresszív adótervezés ellen is, fogalmaztak a képvi-

selők. A Parlament azt is kéri, hogy az EU adózási 

normáit megsértő cégek ne jussanak uniós vagy állami 

támogatáshoz, a közbeszerzésen induló vállalatok pe-

dig kötelesek legyenek beszámolni a rájuk adózási sza-

bálysértés miatt kirótt büntetésekről. További javaslat, 

hogy az állami megrendelő képes legyen felbontani a 

szerződést abban az esetben, ha egy közbeszerzésben 

nyertes cég megszegi az adószabályokat.

EP: biztonságosabb lesz a tengeri olaj- és gáz-

kitermelés

Szigorúbb feltételekhez kötik a tengeri olajfúrások 

engedélyezését. A cél a balesetek kivédése, illetve a 

balesetek esetén bekövetkező környezeti kár minima-

lizálása. Erről szavazott május 21-én az EP plenárisa.

Az új szabályok meghatározzák a minimális bizton-

sági feltételeket, a fúrás engedélyezésének módját, de 

rendelkeznek a vészforgatókönyvekről és az olajplatfor-

mok leszerelésének menetrendjéről is.

Az EP tovább szigorított azokon az előírásokon, 

amelyek a vészhelyzetekre való felkészülésre és a bal-

eseteket követő felelősségre vonásra vonatkoznak. 

Ezekhez elengedhetetlen a kockázatok pontos felmé-

rése és a tagállamok közötti hatékonyabb információ-

csere is.

A dosszié parlamenti felelőse Ivo Belet belga néppár-

ti képviselő volt. A tagállamoknak két év áll rendelkezé-

sükre az uniós irányelv átültetésére.

A nemzeti médiatörvények rendszeres évi felül-

vizsgálatát javasolja az EP  

Az Uniónak nyomon kell követnie, hogy a tagállami 

médiatörvények változása maga után vonja-e a kormá-

nyok fokozott beavatkozását a híradásokba: ezt tartal-

mazza a kedden (2013. május 22-én – szerk. megj.) 

elfogadott állásfoglalás. Egy másik javaslat a médiaor-

gánumok túlzott tulajdonosi koncentrációjának veszé-

lyeire hívja fel a fi gyelmet.

A sajtó szabadságának és sokszínűségének megőr-

zését egy ellenőrző és jelentést megfogalmazó, a tag-

államokban rendszeresen alkalmazandó mechanizmus 

révén kellene garantálni, fogalmaz a Renate Weber 

román képviselő által jegyzett állásfoglalás. A Parla-

ment a Bizottságot, az Alapjogi Ügynökséget és/vagy 

az Európai Egyetemi Intézetnek a tömegtájékoztatás 

szabadságával és sokszínűségével foglalkozó központ-

ját bízná meg a feladattal. A Parlament garantálni 

akarja, hogy az újságokra sem a szerkesztők vagy a 

tulajdonosok, sem a politikai és gazdasági lobbik ré-

széről nem nehezedik nyomás. Különösen fontos a 

szerkesztői szabályzat és az újságírói magatartáskódex 

megléte, hiszen ezek birtokában megelőzhető, hogy a 

tulajdonosok, a kormány vagy mások beleszólhassanak 

a hírek tartalmába. A képviselők az oknyomozó újság-

írás támogatására szólítják fel az Európai Uniót és a 

tagállamokat, mivel az oknyomozók munkája ellenőrzi 

a demokrácia működését és bűncselekmények felderí-

téséhez is hozzájárulhat. Az állásfoglalást 539 szava-

zattal, 70 ellenében és 78 tartózkodással fogadták el.

Májusra hozzák előre a következő európai parla-

menti választásokat

  

A 2014-es európai választások május 22–25. között 

lesznek – hagyta jóvá a Parlament 2013. május 22-

én. A képviselők azért javasolták a májusi időszakot 

az eredeti, június 5-től 8-ig tartóval szemben, mert a 

Parlamentnek így több ideje lesz felkészülni a Bizottság 

elnökének júliusi megválasztására. A Parlament hatá-

rozata összhangban áll a képviselők tavaly november 

22-én elfogadott állásfoglalásával. A korábban kijelölt 

júniusi dátum ellen szólt az is, hogy a pünkösdi időszak-

ban több tagállamban tavaszi iskolaszünet van.

Az Európai Unió polgárai ötévente küldenek kép-

viselőket az Európai Parlamentbe. Az uniós polgárok 

érdekeiért kiálló képviselőket 1979 óta választják köz-

vetlen és általános választójog alapján. Azt megelőzően 

a tagállami parlamentek jelölték ki a strasbourgi hon-

atyákat.

Macedónia megérett a csatlakozási tárgyalások-

ra

 A tagállamoknak még július előtt meg kell kezdeni-

ük a csatlakozási tárgyalásokat Macedóniával – áll az 

EP csütörtökön (2013. május 24-én – szerk. megj.) 

elfogadott állásfoglalásában, amely azt értékeli, hogy 

milyen előrelépés történt az ország európai integrációs 

törekvéseiben 2012-ben. A képviselők elfogadtak egy 

hasonló jelentést Bosznia-Hercegovináról is. Ez azon-

ban leszögezi, hogy az ország elmarad a térség többi 

országától és távol áll a tagjelöltséghez szükséges fel-

tételek teljesítésétől.

A szerdai (2013. május 23-i – szerk. megj.) plenáris 

vitán Richard Howitt, a Macedóniáról szóló parlamenti 

jelentés szerzője az országgal kapcsolatos névvita meg-

oldásának fontosságáról beszélt. „Attól tartok, hogy 

csak akkor élhet tovább a remény a tárgyalások meg-

kezdésére, ha elmozdulás történik ebben az ügyben” – 

fogalmazott a brit szocialista politikus.

„Még messze nem teljesülnek a stabilizációs és tár-

sulási folyamathoz szükséges feltételek. Ez pedig meg-

akadályozza, hogy bármilyen további lépést lehessen 

tenni az EU felé. Az, hogy a különböző etnikai hát-

terű politikusok képtelenek az összefogásra, az egész 

országnak káros” – érvelt Doris Pack német néppárti 

képviselő, a téma parlamenti felelőse.

Bosznia-Hercegovinát és Macedóniát 2003 júniu-

sában nyilvánították potenciális tagjelölt országoknak. 

Macedónia 2005-ben a tagjelölti státust is megkapta.
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2013. június

Június 1.

• Nagyvárad-Rét

Partiumi Családnap

• Budapest

Németh Géza-emlékkonferencia. Alkalmi istentisz-

telet

A budapesti Reménység Szigetén működő Erdélyi 

Gyülekezet idén is egy emlékkonferencia keretében em-

lékezett meg gyülekezetalapító lelkipásztoráról, néhai 

Németh Géza születésének 80. évfordulójáról. A prog-

ram délelőtti részében a budafoki temetőben, idézték 

meg  Németh Géza emlékét. Ezt követően „Közös gon-

dolkozás az egyház jövőjéről” címmel jeles egyházi és 

közéleti meghívottak részvételével került sor magára 

a konferenciára, a Reménység Szigetén. Előadást tar-

tottak, illetve kerekasztal-megbeszélésen vettek részt 

– többek között – Németh Zsolt külügyi államtitkár, 

Balog Zoltán miniszter, valamint Zalatnay István, az 

Erdélyi Gyülekezet lelkésze. Az ünnepélyes záróisten-

tiszteleten  Tőkés László püspök, erdélyi EP-képviselő 

hirdette Isten Igéjét, majd úrvacsoraosztásra került sor.    

Június 2.

• Budafok-Tétény

Nemzeti Összetartozás Napja (Június 4.)

Budafok-Tétényben 2010 óta minden évben meg-

szervezik a Nemzeti Összetartozás Napját az 1920-as 

trianoni békeszerződés évfordulójára emlékezve, és a 

határok által szétszabdalt haza magyarjainak összetar-

tozását hirdetve. Az idei ünnepélyen a tétényi Ország-

zászlónál Szabolcs Attila polgármester köszöntötte 

a szép számban egybeseregletteket, köztük a határon 

túlról érkezett vendégeket. Beszédet mondott Né-

meth Zsolt külügyi államtitkár, aki az összetartozás 

fontosságáról és a határon túli magyarok helyzetének 

jobbításáról szólt. Tőkés László erdélyi EP-képviselő, 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke beszédének 

alapgondolata a nemzeti összefogásra való buzdítás 

volt. A gyásznapból az összetartozás érzését erősítő 

ünnepnap lett, mely az országhatárok két oldalán élő 

magyarok egybetartozását hirdeti – hangsúlyozta. A 

nagyváradi Rákóczi Szövetség szervezésében Nagy Jó-

zsef Barna elnök vezetésével a Lorántff y Zsuzsanna 

Református Gimnázium diákjainak és szüleiknek egy 

autóbusznyi csoportja is jelen volt a rendezvényen, akik 

utóbb az Országházában tettek látogatást, és a Szent 

Koronánál tisztelegtek. 

• Budapest  

Jancsó Benedek síremlékének felavatása 

Az 1930 júniusában elhunyt Jancsó Benedekre em-

lékezett a tudós szellemi hagyatékát gondozó Jancsó 

Alapítvány, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizott-

ság, a Nemzeti Örökség Intézete, a székely tudós le-

származottainak és tisztelőinek közösségében. Az erre 

az alkalomra felújított, veretes síremléknél a kimagasló 

irodalomtudós, történész, pedagógus és közéleti ember 

emléke előtt hajtottak fejet. A Himnusz eléneklését, 

és a Jancsó Alapítvány elnökének, Jancsó Antal-

nak a nyitóbeszédét követően Tőkés László püspök, 

EP-képviselő, majd Kozma Imre atya és Gedai István 

történész szóltak az egybegyűltekhez. Tőkés László 

arra emlékeztetett, hogy Jancsó Benedek közéleti em-

berként, tudósként, a Bánff y-kormány főtisztviselője-

ként minden lehetőt megtett annak érdekében, hogy a 

Kiegyezés utáni Magyarországon a nemzetiségi kérdés, 

nevezetesen pedig a románság ügyének a rendezése jó 

irányba haladjon. Tette ezt minden túlzás és nemzeti 

elfogultság nélkül, a politikai tisztánlátás bölcsességé-

vel. Nem rajta múlott, hogy a II. világháborút követő-

en az elégedetlen kisebbségek követelései és a győztes 

nagyhatalmi önkény szétvetette Magyarországot. 

Június 3–6.

• Brüsszel

Európai parlamenti munkahét

Június 7.

• Nagyvárad  

EMNT–EMNP-Sajtóértekezlet

Munkaebéd Magdó János főkonzullal

Június 8.

• Nagyvárad 

A Partiumi Keresztény Egyetem évzáró ballagási 

ünnepélye  

A Partiumi Keresztény Egyetem hagyományos évzá-

ró ballagási ünnepélye reggel a tanintézet épületében a 

végzősök búcsúztatójával kezdődött, majd a ballagók 

az újvárosi templomba vonultak át, ahol az egyete-

mi oktatók, valamint a szülők, rokonok és ismerősök 

közösségében, ünnepélyes keretek között intettek bú-

csút egyetemi éveiknek. Igét hirdetett Tőkés László 

előző királyhágómelléki püspök, az egyetem elnöke, aki 

a 133. Zsoltár és az Efézusi levél igeszakaszaira tá-

maszkodva a közösség fontosságára és az elhivatott 

élet áldásairól tett tanúbizonyságot. Ünnepi beszédé-

ben János-Szatmári Szabolcs az elmúlt az eszten-

dőről nyújtott számvetést. Szűcs Zoltán kolozsvári 

magyar konzul Magdó János főkonzul üdvözletét adta 

át. Jánosi Zoltán rektor a Nyíregyházi Főiskola, Csi-

ba Péter rektorhelyettes a révkomáromi Selye János 

Egyetem, Nábrádi András dékán pedig a Debreceni 

Egyetem nevében köszöntötték a hallgatóságot,. 

Június 10.

• Budapest  

EP – Környezetvédelmi találkozó

Sajtóértekezlet

Tőkés László erdélyi képviselő kezdeményezésére 

a budapesti EP-iroda tanácstermében került sor arra 

a konzultatív jellegű találkozóra, melyen három Kár-

pát-medencei ciánalapú bányászati vállalkozás, neve-

TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ

JÚNIUSI ESEMÉNYNAPTÁRA
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zetesen a verespataki (Erdély), a körmöcbányai (Fel-

vidék) és a nagymuzsalyi (Kárpátalja) kitermelés elleni 

közös fellépés ügyében tartottak megbeszélést. Az 

egyes esetek kölcsönös megismerése nyomán a részt-

vevők, úgymint Zuzana Balážova körmöcbányai pol-

gármester és Ľuboš Kürthy környezetvédő aktivista, 

valamint Bocskor László, a Kárpátaljai Magyar Kul-

turális Szövetség beregszászi városi elnöke és Király 

Melinda, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke 

egymás támogatásában és a nevezett bányaberuhá-

zásokkal szembeni közös akciótervben egyeztek meg. 

Ezt követő sajtóértekezletükön az érintett felek a Kár-

pát-medence közérdekű regionális ügyeként szóltak a 

ciántechnológiával történő bányászat rendkívüli veszé-

lyeiről. Tőkés László, az Európai Parlamentnek a ciá-

nos bányászatra vonatkozó tiltó határozatát felidézve, 

az európai szintű összehangolt küzdelem szükségessé-

gét hangsúlyozta.

Június 10–12.

• Strasbourg

Európai parlamenti munkahét

Június 14.

• Budapest

Partiumi Egyetem Alapítvány kuratóriumi ülése

Június 15.

• Nagyvárad

A Partiumi FC csapatának bajnokavatója

Június 17–20.

• Brüsszel

Európai parlamenti munkahét

Június 21.

• Kisvárda

Magyar Színházak XXV. Jubileumi Fesztiválja – nyi-

tóünnepség

Június 24–27.

• Brüsszel

Európai parlamenti munkahét

Erdélyi kiállítás

Tőkés László európai parlamenti képviselő brüsz-

szeli irodájának szervezésében, az év elején meghir-

detett Autónómia Évének kiemelt rendezvényeként 

rendhagyó erdélyi kiállítás nyílt az Európai Parlament 

Antall Józsefről elnevezett épületszárnyában, 2013. jú-

nius 26-án. Tőkés László házigazdaként köszöntötte 

a nagyszámú érdeklődőt. Beszédében rámutatott: Er-

délyt természeti szépségei és kulturális, vallási-spiritu-

ális gazdagsága valamint rendkívüli történelmi múltja 

miatt nagy magyar írónk, Móricz Zsigmond Erdélyt 

méltán nevezte  „Tündérkertnek”, ezzel együtt pedig 

találóan hívják „a Kelet Svájcának”. A megnyitó dísz-

vendégeként Michael Gahler német néppárti képvise-

lő köszöntő beszédében azt hangsúlyozta: Kelet-Kö-

zép-Európában a különböző identitásoknak európai 

módon kell egymáshoz viszonyulniuk.

Az „Erdély – egy európai régió” címmel megrende-

zett tárlat főszervezője és moderátora Szilágyi Zsolt, 

Tőkés László brüsszeli irodájának vezetője volt. Az 

eseményen egy hatvanfős erdélyi delegáció tagjaiként 

többek között érmelléki, széki és kalotaszegi néptán-

cosok, valamint a Csűrös zenekar tagjai is felléptek. 

Ugyancsak a kiállítás alkalmából jelent meg magyarul 

és angolul a Bálványosi Intézet gondozásában az „Eu-

rópa tündérkertje: Erdély” című rangos kiadvány.

Június 27.

• Budapest

Sajtófogadás – Az Erdélyi Tüntetés 25. évfordulója 

Tőkés László budapesti irodájában ünnepélyes saj-

tófogadás keretében emlékeztek meg a huszonöt évvel 

ezelőtti Erdélyi Tüntetésről, amikor is a Hősök terén 

több mint százezren tiltakoztak a román kommunista 

diktátor, Nicolae Ceauşescu ördögi falurombolási terve 

ellen. Az erdélyi EP-képviselő meghívására a maga ne-

mében páratlan tüntetés egykori szervezői közül Nagy 
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László ügyvéd, Zétényi Zsolt ügyvéd, volt országy-

gyűlési képviselő és Medvigy Endre irodalomtörténész 

idézték fel a korszakos jelentőségű esemény hátterét 

és történetét. Tőkés László a szomorú aktualitás je-

gyében a romániai közigazgatás tervezett átalakításá-

ról szólva tragikusnak és fájdalmasnak nevezte, hogy 

az 1988–89-es magyarországi nemzetpolitikai fordulat 

után negyedszázaddal „még mindig ott tartunk, hogy 

egy vértelen genocídium ellenében lehet szükség arra, 

hogy kimenjünk az utcára”. Véleménye szerint vala-

mennyi magyar párt és szervezet egyetért Erdélyben 

azzal: szükség esetén tüntetéseket kell szervezni az 

ellen, hogy az egész erdélyi térségi, települési közigaz-

gatási rendszert, „hagyományos történelmi és földrajzi 

régiónkat” mesterséges határok mentén újraszabják.

Június 28.

• Nagyvárad

A Szent László Napok ünnepélyes megnyitója

Az első ízben megszervezett Szent László Napok 

ünnepélyes megnyitójának a Királyhágómelléki Refor-

mátus Egyházkerület székházának díszterme adott 

helyet. Zatykó Gyula főszervező köszöntötte a meg-

jelenteket, köztük Tőkés Lászlót, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnökét, az Európai Parlament kép-

viselőjét mint az esemény házigazdáját, Füzes Osz-

kárt, Magyarország bukaresti nagykövetét, Csomós 

Miklóst, Budapest főpolgármester-helyettesét, Mag-

dó Jánost, Magyarország kolozsvári főkonzulját. Az 

ünnepi hangulathoz hozzájárult a Székesegyház Szent 

László ének- és zenekara. Zárásként átadták a Magyar 

Megmaradásért díjakat két nagycsalád – a Kristófi  és 

a Tóbiás család – részére, és az egybegyűltek az emlí-

tett énekkar kíséretében elénekelték a Himnuszt.

Június 29.

• Nagyvárad

EMNT–EMNP összevont elnökségi ülés

Június 30.

• Nagyvárad

Szent László-napi ökumenikus istentisztelet

A Millenniumi Emlékmű megkoszorúzása

A Szent László Napok – Nagyváradi Magyar Na-

pok rendezvénysorozatának harmadik napján, június 

30-án, vasárnap ökumenikus ünnepi istentiszteletre 

került sor a nagyvárad-olaszi református templomban, 

melyen Tőkés László püspök, EP-képviselő hirdette 

Isten Igéjét. Prédikációjában városalapító Szent Lász-

ló királyunkról is megemlékezett, vitézi erejével állít-

va párhuzamba lelki, emberi erényeit.  A prédikációt 

követően Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés 

püspök, a Szent László Napok fővédnöke tartott rövid 

szentbeszédet. Az ünnepi istentisztelet végeztével, az 

ökuménia jegyében áldást mondottak: Kiss-Rigó Lász-

ló püspök, Antim Oprea ortodox főtanácsos, Csabay 

Árpád evangélikus lelkipásztor, Molnár Imola unitári-

us helyettes lelkész és Tőkés László püspök.
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LÁTSZATRA, FÉLREVEZETÉSRE ÉS ÜZLETI 

ÉRDEKEKRE ÉPÍTETT ÉRDEKKÉPVISELET

A közelmúltban az egyik magyar nyelvű Bihar me-

gyei napilap hasábjain fi gyelemre méltó interjút, majd 

egy erre válaszként íródott közleményt olvashattunk. 

Az Ilie Bolojan polgármester és Biró Rozália volt 

alpolgármester között zajló sajtóbeli adok-kapok egy 

sor olyan, a város magyarsága számára életbevágóan 

fontos témát érintett, melyek kapcsán az Erdélyi Ma-

gyar Néppárt is számtalan esetben megszólalt. Éppen 

ezért fontosnak tartjuk, hogy harmadik félként, az 

igazság védelmében mi is megszólaljunk. 

Azt, hogy az RMDSZ bukott alpolgármestere és 

a város jelenlegi polgármestere közötti, valamikori 

rózsás partneri viszony miként fajult a jelenlegi, egy-

mást mocskoló sajtószereplésig, nem tisztünk taglal-

ni. Ezzel kapcsolatban a legtisztábban Bolojan pol-

gármester fogalmazott: „ami a megelőző mandátum 

alatt Váradon történt, akár jó, akár rossz dolgok, 

akár úgymond magyarellenes intézkedések, azokban 

az RMDSZ kivétel nélkül partner volt”.

A polgármestertől függetlenül való tény, hogy Biró 

Rozália több mint tízesztendős alpolgármestersége 

alatt a nagyváradi magyarság térvesztése és számbe-

li fogyása nemhogy megállt volna, hanem fokozódó 

ütemben gyorsult. Ez alatt a tíz év alatt egy szűk üz-

leti csoport politikai érdekei közösségünk valamennyi 

fontos kérdését felülírták. 

Szabad anyanyelvhasználat? – Semmibe vett 

nyelvi jogok

Biró Rozália közleményében felsorolt „eredmények” 

közül vegyük csak a legszembetűnőbb csúsztatásokat. 

A volt alpolgármester nem átallott működő magyar 

nyelvhasználati jogokról beszélni mandátuma idején. 

Ehhez képest ha egy nagyváradi magyar anyanyelvén 

szerette volna ügyeit intézni a városháza ügyfélszolgá-

lati ablakainál, akkor egyetlen ügyintézőt sem talált, 

aki beszélte volna a magyar nyelvet. Bár hivatalosan 

egy magyar ajkú ügyintéző alkalmazottja volt az ön-

kormányzatnak, az elmúlt évek során azt láttuk, hogy 

ezt a személyt legfeljebb Biró Rozália irodájában ér-

hették el a váradi magyar polgárok, ugyanis az al-

polgármester személyi asszisztenseként soha nem tar-

tózkodott az ügyfélszolgálaton. Ezalatt a több mint 

tíz év alatt egyetlenegy magyar nyelvű formanyom-

tatványt sem voltak képesek magyar nyelven is hozzá-

férhetővé tenni. Ugyanakkor a város alkalmazásában 

lévők között a magyar nemzetiségűek aránya a 90-

es évek szégyenletes szintjén maradt. Többek között 

Biró Rozália személyéhez is kötődik a Bihar megyei 

RMDSZ kezdeményezésére, kampányfogásként beha-

rangozott „Da, poftiţi – Igen, tessék” nyelvhasználati 

„mozgalom”, melyből néhány kitűzőn kívül semmi nem 

valósult meg. 

Magyar utcanevek? – Tíz év alatt nem válto-

zott az arány

A volt alpolgármester a magyar utcanevek kapcsán 

is elért eredményekről beszél, miközben ezek aránya 

tíz év alatt semmit sem változott. Ami ennél sokkal 

súlyosabb: a történelmi magyar utcanevek kiíratásá-

nak ügyét nem Ilie Bolojan polgármester, hanem Biró 

Rozália vitte mellékvágányra tájékozatlanságával és 

törvényi hozzá nem értésével. A nagyváradi magyar 

utcanévbizottság munkája is az ő barátságtalan hoz-

záállása miatt hiúsult meg. Sajnos sokáig emlékezetes 

marad az a szégyen, amelyet szintén személye miatt, 

az általa jóváhagyott és ajánlott tragikomikus utca-

név-fordításokkal hozott közösségünkre.

Lefi zetett civil szervezetek? – Kampány idején 

megtérül a „befektetés”

A sikerlajstromban ott találjuk a civil szerveze-

teknek nyújtott pénzbeli támogatásokat. Az igazság 

megköveteli, hogy világossá tegyük: Biró Rozália vá-

radi elöljárósága idején majdnem kizárólag csak az 
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RMDSZ holdudvarába tartozó szervezetek juthattak 

támogatáshoz úgy, hogy nekik is alá kellett rendelniük 

tevékenységüket a pártérdeknek. Ennek alátámasz-

tására elég, ha a 2012-es önkormányzati választások 

kampányát említjük, amikor is három hét leforgása 

alatt ezek a civil szervezetek csak könnyűzenei kon-

certből összesen tizennégyet szerveztek meg – termé-

szetesen kampánycélzattal. Ha már a civil szerveze-

tekről beszélünk, érdemes feleleveníteni annak az 1,1 

millió eurónak az esetét is, mellyel a Biró Rozália által 

is vezetett Pro Partium Alapítvány a mai napig nem 

tud elszámolni az Ady-központ néven hírhedtté vált 

épülettorzó kapcsán. Ne felejtsük el azt sem, hogy 

Biró Rozália ellen az Országos Korrupcióellenes Igaz-

gatóság (DNA) és az Országos Feddhetetlenségi Ügy-

nökség (ANI) eljárást indított a Léda-házzal kapcso-

latos törvénytelen aláírások miatt, melyet szintén egy 

baráti alapítványnak akartak kimutyizni. 

Sikeres közoktatás? – Oktatásra rátelepedő po-

litikum

Az oktatásban elszenvedett legfájóbb veszteségünk 

az Ady Endre Líceum térvesztése. Biró Rozália al-

polgármestersége alatt a politikum nem kis mértékben 

telepedett rá erre az intézményre is. A líceum épülete 

ugyanúgy teret biztosított a Hit Gyülekezete szekta 

szeánszainak, mint Kuncze Gábor neoliberális politi-

kus váradi szereplésének. Mindezek csupán tünetei vol-

tak annak a folyamatnak, melynek eredményeképpen, a 

felmerült hitelességi gondoknak betudhatóan, ma már 

csak négy kilencedik osztályra volt elegendő jelentkező 

az addigi hat helyett (miközben a Mihai Eminescu 

Főgimnáziumban kettőről négyre nőtt az osztályok 

száma). Ráadásul a kampány során az RMDSZ rossz 

eredménye esetén a líceum elköltöztetésével riogatták 

a szülőket. Ezt a félrevezetést Bolojan polgármester 

joggal utasította vissza. 

A tízéves „sikertörténet” ellenére semmit nem javí-

tottak a város magyar nyelvű szakoktatásának hely-

zetén, így a magyar nyelvű helyek aránya továbbra is 

hét százalék körüli maradt. Sokat mondó tény, hogy 

Nagyvárad tizennégy szaklíceuma közül egyetlen egy 

sem tisztán magyar tannyelvű. 

Eredményes műemlékvédelem? – Helyesírási hi-

báktól hemzsegő táblák az omladozó falakon

Az RMDSZ-nek a város épített örökségének megőr-

zésében játszott szerepe csupán a látszatról és az ön-

fényezésről szól. Az eredményként felemlegetett tájé-

koztató táblák esetében azt látjuk, hogy az ígért nyolc-

van helyett alig több mint húszat sikerült kihelyezni 

műemléképületeinkre. Visszatetsző módon ezeket is ki-

zárólag a 2008-as és 2012-es kampányidőszakban he-

lyezték el a sok esetben omladozó, romos épületekre. 

A csillagászati költségvetéssel működő Bihar Megyei 

Műemlékvédő Alapítvány egyetlenegy fajsúlyos meg-

valósítást sem mondhat a magáénak. Emlékeztetnénk 

arra, hogy éppen ennek az egyesületnek az RMDSZ-

es vezetője nevezte még 2011 tavaszán megmentendő 

értéknek a repülőhidat és az Emília-malmot, hogy 

ugyanazon év őszén a sajtóban már „értéktelen tákol-

mányoknak” nevezze azokat. 

Említésre méltó, hogy Biró Rozália–Kiss Sándor–

Mudura Alexandru üzleti érdeke állt amögött is, hogy 

Nagyvárad világhírű sörgyárának, illetve ipari műem-

lék jellegű épületének pusztulnia kellett, hogy a Lo-

tus Pláza épüljön a helyére. Ne feledkezzünk meg két 

történelmi temetőnk sorsáról sem, hiszen az alpolgár-

mesternő áldásos mandátumai alatt dózerolták le az 

Olaszi és a Szőllősi temetők több száz éves sírköveit. 

Nem meglepő, hogy a helyükre megígért emlékművek-

ből mind a mai napig nem lett semmi. 

A polgármester által sérelmezett Demszky-látoga-

tás kapcsán csupán annyival egészítenénk ki a sajtóban 

leírtakat, hogy Biróék még az RMDSZ-en belül is ki-

tűntek azzal a vendégszeretettel, amellyel a rendszer-

váltás utáni magyar történelem legsötétebb alakjait 

fogadták városunkban: a már említett Kuncze Gábort, 

Gyurcsány Ferencet, Demszky Gábort, Kovács Lász-

lót, Mesterházy Attilát, Bajnai Gordont. Olyan bukott 

politikusokat, akik mind-mind a külhoniak honosítása, 

illetve visszahonosítása ellen uszítottak.    

Ezalatt a több mint tíz esztendő alatt a bihari és 

nagyváradi magyar politikai „elit” oly mértékben járatta 

le magát, hogy 2012-ben semmi sem állhatta útját a 

szociál-liberális szövetség (USL) kétharmados győzel-

mének. A látszatra, félrevezetésre és üzleti érdekekre 

épített érdekképviselet csúfos bukása olyan károkat 

okozott közösségünknek, melyeket hosszú évek őszin-

te és kitartó munkájával hozhatunk csak helyre. Saj-

nálattal vesszük tudomásul, hogy Biró Rozália bukott 

alpolgármester, megelégedve a parlamenti bársonyszék 

biztonságával és az azzal járó mentelmi joggal, a meg-

felelő következtetések levonása helyett továbbra is 

csúsztat, félrevezet és kioktat.

Nagyvárad, 2013. június 6. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt 

Bihar megyei szervezete
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FELELŐSSÉGHÁRÍTÁS ÉS ÉRTÉKELVŰ 

ERKÖLCSI ÖNLEGITIMÁLÁS
Ilie Bolojan nagyváradi polgármester és Biró Rozá-

lia nagyváradi bukott alpolgármester sajtóbéli vitájából 

(Reggeli Újság, 2013. május 28. és 2013. május 31.) a 

következő, általános érvényű következtetések vonhatók 

le.

1. A „magyar kártya” kijátszása

Közismert, hogy az eredendően opportunista alapál-

lású RMDSZ általában véve a mindenkori román több-

ségi hatalommal való elvtelen kiegyezésben jeleskedik. 

Ez a megállapítás nagyváradi és Bihar megyei érdek-

szövetségünkre nézve kiváltképpen érvényes. Az erdélyi 

magyarság képviseletét kisajátító RMDSZ könnyebben 

és hamarabb szót ért a többségi – román – pártokkal, 

mint saját – magyar – közösségének tőle eltérő felfogá-

sú szervezeteivel és képviselőivel.

Mindezek ellenére, egészében véve hatalombarát és 

romanofi l politikájával ellentétben, az RMDSZ, amint 

pillanatnyi érdeke éppen diktálja, időről időre előveszi az 

ún. magyar kártyát. Vagyis tulajdonképpen ugyanazt 

teszi, mint amivel a román nacionalista politikusokat vá-

dolja. Erre nézve – időszerű esetekként – elég, hogyha 

a Református Székely Mikó Kollégium vagy a Marosvá-

sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügyeit hoz-

zuk fel példának. A minden áron hatalomra törő, illetve 

kormányzati pozícióra törekvő RMDSZ-elit – már-már 

tudathasadásos módon – azok ellenében húzza elő a 

„magyar kártyát”, akikkel együtt, fonák szövetségben, 

éppen az alapvető magyar érdekek kárára folytat meg-

alkuvó politikát.

Ez a politikai képlet világosan tetten érhető a bi-

hari RMDSZ „magyarságvédő” alakoskodásában, és 

látványosan kirajzolódik Biró Rozália újdonsült szená-

tornak a váradi polgármesterrel szembeni vitájából. A 

Kiss Sándor-féle bihari etnobiznisz, ha kell, s ha érdeke 

úgy diktálja, politikai színezetétől függetlenül bármelyik 

román – uralkodó – párttal koalizál. Amikor Ilie Bolojan 

és pártja volt a menő, jót s rosszat velük együtt vittek 

véghez, utóbb azonban – mondja a polgármester – „a 

megállapodás ellenére nem velük kampányoltak, hanem 

ellenük… és noha ők szegték meg a megállapodást, még 

ők érezték sértve magukat”, s hogy ezt elleplezzék, „el-

kezdték terjeszteni, hogy a nagyváradi polgármester egy 

magyarfaló vadállat”.

Anélkül, hogy Ilie Bolojan polgármestert túlzott ma-

gyarbarátsággal „vádolnánk”, bizton megállapítható, 

hogy azokban a botrányos esetekben, mint amilyenek 

a magyar nyelvhasználat és a magyar utcanevek ügye, 

vagy az Ady-líceum, a Rhédey-kápolna és a Moszkva-ká-

vézó esete – az RMDSZ tudatos politikai célzatossággal 

terelte etnikai síkra a politikai diskurzust, hogy ezál-

tal kovácsoljon magának politikai tőkét a Polgármester 

„magyarellenességéből”, nem utolsósorban pedig azért, 

hogy ezáltal terelje el a fi gyelmet – bekövetkezett – csú-

fos választási vereségéről…

„Abból élnek, hogy én magyarellenes vagyok” – álla-

pítja meg interjújában frappáns módon Ilie Bolojan. „Mi, 

az RMDSZ tagjai tisztességesen játszottunk” – magya-

rázkodik válaszában Biró Rozália. A valóság pedig tény-

legesen az, hogy a magát egyre inkább lejárató Kiss–

Szabó–Biró trojka szégyenletesen alulmaradt a válasz-

tásokon, s arról is csak ők tehetnek, hogy városunknak 

nincs magyar alpolgármestere…

2. Önigazoló politikai-erkölcsi legitimáció 

A magyar, illetve – fonákjáról nézve – a magyarelle-

nesség kártyája azért is jön jól az RMDSZ-nek, mivel 

akármikor akármit is csinálnak, és akármennyire rosszul 

is politizálnak – melléfogásaik, tévedéseik, eredményte-

lenségük és kudarcaik okát mindig ráfoghatják a több-

ségi nacionalizmusra, elhibázott politikájuk felelősségét 

pedig „törvényszerűen” átháríthatják a többségi román 
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pártokra. Más szóval szólva: önigazolásképpen mindig a 

nacionalista románok – hagyományos – magyarellenessé-

gére hivatkozhatnak. Ez az ütőkártya mindig is kéznél 

van, hiszen – ismerjük el őszintén – az érem másik oldalát 

nézve, a román fél igencsak magyarellenes szellemben 

szocializálódott, és mindig kész arra, hogy a „magyar kár-

tyát” bevesse…

Akárhogyan is legyen azonban, a rossz nemzeti be-

idegződések nem jelenthetnek mentséget arra, hogy ak-

kor is farkast kiáltsunk, amikor éppen nem jön a farkas. 

Más szóval: a román politikummal elvtelenül lepaktáló 

magyar politikusok saját hibáikat és felelősségüket nem 

kenhetik amazokra.

Az önigazolás, a politikai legitimáció hasonló eszkö-

zei az RMDSZ-nél a hiteles magyar értékek, melyeket 

éppen önös érdekeik szolgálatában járatnak le.

Biró Rozália terjedelmes válasziratában valóságos 

dicshimnuszokat zeng RMDSZ-szervezete vélt és – néha 

– valós érdemeiről: az anyanyelvhasználat, a kulturális 

élet, a magyar nyelvű oktatás, az egyházak és a civil szer-

vezetek támogatása, a szociális gondoskodás, az egész-

ségügy és a műemlékvédelem terén.

Minek is nevezzük ezt? Nemzeti, kulturális, egyházi, 

polgári, társadalmi, történelmi – mindent egybevetve pe-

dig: értékelvű erkölcsi önlegitimálásról beszélhetünk, 

mely éppen az érdekelvű valóságot hivatott elleplezni. 

Éspedig azt, hogy mindennek a hátterében kőkemény 

önös politikai érdekek állanak, nevezetesen az a perman-

ens választási kampány, melynek szolgálatába a felso-

roltakat állítják.

Saját „pártiskolájuk”: a Szacsvay Általános Iskola. 

Saját „pártszínházuk”: a Szigligeti Ede Társulat. Övék a 

táncegyüttes és a Filharmónia. Az egész magyar nyelvű 

oktatás és a holdudvarukba bekényszerített civilszféra. 

A mártírjegyző Szacsvay Imre, Várad építőművészei, 

a két Rimanóczy és a jobb sorsra érdemes, néhai Ja-

kobovits Miklós festőművész nevével és a róluk neve-

zett díjakkal fényezik magukat. Váteszköltőnkről, Ady 

Endréről nevezték el lopott pénzből felhúzott, torzóban 

álló RMDSZ-központjukat. A nagy érdemű Holnaposok 

erkölcsi hozadékát is a vitorlájukba fogták. És – a teljes-

ség igénye nélkül – említsük meg a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerületet, melynek végleges beda-

rálásán éppen jelenleg fáradoznak…

A bihari helyzet: rész az egészben. A kiterjedt 

RMDSZ-birodalom és -adminisztráció maga a pártbéli 

korlátok közé szorított erdélyi magyar élet.

Ez a magyar élet azonban: egy, a feje tetejére fordí-

tott világ. Talpra kell állítanunk! Talpra abban az ér-

telemben, hogy ne a „Párt” érdekeinek legyen alárendelve 

a magyarság, hanem – éppen fordítva – a szűk korlátait 

messze meghaladó magyar élet érdekeinek szolgálatára 

álljon a párt. Olyanképpen, hogy a párt – az RMDSZ – 

soha ne legyen öncél!

Az RMDSZ csíkszeredai kongresszusa a külsősé-

ges fesztivizmus és az (ön)kritikátlan triumfalizmus 

gátlástalanságával ünnepelte magát és a „Pártot”, rossz 

emlékű, bukott pártok kongresszusainak hangulatát idéz-

ve. Azt hirdette és sugallta, minthogyha minden a leg-

nagyobb rendben volna – mindenek élén „pártunk bölcs 

vezetőivel”… Még az MPP vezetője is azt nyilatkozta 

róla, hogy „az RMDSZ 11. kongresszusa mérföldkő lehet 

az erdélyi magyarság életében”; Victor Ponta pedig „az 

RMDSZ-t a magyar közösség egyetlen választói legitimi-

tással rendelkező képviseletének nevezte”.

A valóság azonban egészen más. Poszt-trianoni és 

posztkommunista. Tényállásában a mai helyzet rosz-

szabb, mint volt, amikor Kós Károly Kiáltó szava el-

hangzott „a pusztában”. Ebből kell kiindulnunk, és ehhez 

kell szabnunk egész erdélyi közszolgálatunkat és politi-

kánkat.

Helyzetünk és „magunk revíziójára”, új egységre, új 

politikára van szükségünk.

A csíkszeredai kongresszus sem „mérföldkő”, sem „új 

kezdet” nem volt – hanem csak az „utolsó állomása” 

lehet egy idejét múlt politikának. Hasonlóképpen a Ponta 

nevével fémjelzett, levitézlett korszakhoz…

Nagyvárad, 2013. június 7.

 

Tőkés László 

BALLAGÁSI ÜNNEPSÉG A PARTIUMI 

KERESZTÉNY EGYETEMEN

A Partiumi Keresztény Egyetemen, 2013. június 8-án 

tartották meg a hagyományos ballagási ünnepélyt. Reg-

gel a tanintézet épületében szakonként búcsúztatták el 

a végzősöket, majd az újvárosi református templom-

ba vonultak át, ahol az egyetemi oktatók, valamint a 

szülők, rokonok és ismerősök közösségében, ünnepélyes 

keretek között intettek búcsút egyetemi éveiknek.

Tőkés László előző királyhágómelléki püspök, az 

egyetem elnöke igehirdetésében a 133. zsoltárt, illet-

ve Pál apostolt idézte (Ef. 4,1–3), mely igeszakaszokra 

támaszkodva a közösség fontosságára és az elhivatott 

élet áldásaira hívta fel a fi gyelmet. „A közösségi élet 

minden formája bomlófélben van, mind a család, a ba-

rátság vagy a szomszédság, mind egész nemzetünk” 

– fogalmazott az igehirdető, aki az „elsivatagosodás” 

metaforájával szemléltette az aggasztó társadalmi fo-

lyamatot. Arra biztatta a végzős egyetemistákat, hogy 

ne hátráljanak meg, nézzenek szembe a kihívásokkal, és 

tegyenek meg mindent a magyar közösségeink megma-

radásáért. Az erdélyi EP-képviselő arról is szólt, hogy 

megbomlott nemzeti egységünket olyanképpen kell 

helyreállítani, amiképpen az orvos gyógyítja meg a be-

teg testet. 

János-Szatmári Szabolcs rektor az igehirdetés utá-

ni ünnepi beszédében számvetést nyújtott az elmúlt 

esztendőről.
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Szűcs Zoltán kolozsvári magyar konzul Magdó 

János főkonzul üdvözletét adta át a ballagási ünnep-

ségen, és megragadta az alkalmat, hogy köszönetet 

mondjon az erdélyieknek és a partiumiaknak az anya-

országban pusztító árvíz mentőmunkálataiban nyújtott 

segítségért. 

Jánosi Zoltán rektor a Nyíregyházi Főiskola, Csi-

ba Péter rektorhelyettes a révkomáromi Selye János 

Egyetem, Nábrádi András dékán pedig a Debreceni 

Egyetem nevében köszöntötték a hallgatóságot, mely 

tanintézményekkel jó kapcsolatokat ápol a Partiumi 

Keresztény Egyetem. 

A Partiumi Kórus színvonalas fellépése után kiosz-

tották az érdemokleveleket a tanulmányi eredményeik, 

közösségszervező tevékenységük terén kiemelkedő tel-

jesítményt nyújtott hallgatóknak. A végzősök képvi-

selői átadták az egyetem jelképes kulcsát és a Váradi 

Biblia mását a következő, jövőre végző évfolyamnak. 

A ballagási ünnepség felemelő testvéregyházak képvi-

selőinek áldásával és a Himnusz eléneklésével zárult. 

Nagyvárad, 2013. június 6.

ERDÉLYI ÉS PARTIUMI ÖNKÉNTESEK A GÁTAKON

Ezekben a pillanatokban (2013. június 19-én, a déli 

órákban – szerk. megj.) tetőzik a Duna a Pest megyei 

Dunabogdánynál, azon a településen, ahol a Partium-

ból érkező önkéntesek is segédkeztek. Az Erdélyi Ma-

gyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) kezdeményezésére, Szatmár, Bihar 

és Máramaros megyékből induló segítők – mintegy szá-

zan – szombaton és vasárnap a település déli oldalán 

található, 4 kilométer hosszú védvonalat erősítették. 

Éjt nappallá téve, a véd- és hadszervezetek irányítása 

mellett a partiumiak egy kétsoros védvonalat építettek 

homokzsákokból a bicikliútként szolgáló töltés men-

tén, majd igyekeztek megelőzni, hogy áttörjön a víz. A 

folyamatos munkának köszönhetően sikerült elkerülni 

a kritikus helyzetet. A helyszínen Nagy József Barna, 

az EMNT partiumi régióelnöke, Zatykó Gyula, a Nép-

párt alelnöke és Csomortányi István, Bihar megyei 

Néppárt-elnök irányítja a partiumi önkéntesek munká-

ját. Tőlük megtudtuk: példátlan összefogás tapasztal-

ható a településen, mindenki maximálisan teljesít. A 

magánházak védelmében, a homokzsákok megtöltésé-

ben és a szivárgások megelőzésében egyaránt fontos 

szerepet vállaltak az önkénteseink. Az ottaniak becslé-

se szerint a vártnál mintegy 40 centiméterrel magasab-

ban fog tetőzni a Duna. 

A székelyföldi és belső-erdélyi csoport szombat 

délben érkezett Esztergomba. A hosszú és kimerítő út 

után munkához is láttak a belvárosban, a Mária Valéria 

híd közelében, ahol a védműveket erősítették homokz-

sákokkal. Később a Dunakanyarhoz irányították őket, 

ahol nagy szükség volt a segítségükre. Az éjszakát egy 

iskola sportcsarnokában töltötték, állandó készenlét-

ben. Néhányan közülük éjszakai őrjáratot teljesítettek: 

a szakemberek felügyelete mellett fi gyelni kellett, ne-

hogy átszakadjon a gát. Az éjszaka folyamán az eddig 

mért legmagasabb szinten, 816 cm-en tetőzött a Duna 

Esztergomnál. A két csapatért Csibi Zoltán és Fan-

csali Ernő önkéntes koordinátorok, valamint Sorbán 

Attila, a Néppárt Hargita megyei elnöke felel. Jelen 

vannak ugyanakkor a széki szervezetek vezetői, illetve 

a Néppárt MINTA elnevezésű ifjúsági szervezetének 

képviselői is. 

Nagyvárad, 2013. június 9.

Az Erdélyi Magyar Néppárt és az

 Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közleménye
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   A Rákóczi Szövetség nagyváradi szervezete és a 

Pro Partium Egyesület közös rendezésében egy közel 

ötvenfős kirándulócsoport látogatott el Budapestre, és 

vett részt a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 

tartott budafok-nagytétényi megemlékezésen.

   A Nagy József Barna irányításával szerveződő 

kirándulócsoportban egyetemisták, diákok, szülők 

vettek részt Bihar megye több településéről.

   Vasárnap kora reggel indult útnak a csapat Budafok-

Nagytétényre, a megemlékezés helyszínére. 2010 óta 

minden évben megszervezik a Nemzeti Összetartozás 

Napját az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 

évfordulójára emlékezve, és a határok által szétszabdalt 

haza magyarjainak összetartozását hirdetve.

    A rendezvényen – többek között – részt vett Németh 

Zsolt külügyi államtitkár, Szabolcs Attila, Budafok-

Tétény polgármestere, valamint Tőkés László EP-

képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. 

Szabolcs Attila polgármester köszöntötte a szép 

számban egybeseregletteket, köztük a határon túlról 

érkezett vendégeket. A megemlékezésen magyar 

állampolgársági eskütételre is sor került, mintegy 

40 magyar tette le az esküt. „Mi anyaországiak meg 

sem értjük, mit jelent, hogy sokan ismét felvehetik 

fi atalságuk, őseik állampolgárságát” – mondotta a 

polgármester.

   A Himnusz következett, amely megteremtette az 

állampolgárságot igazoló okmányok kiosztása előtt 

a fennkölt és mélységes hangulatot. A jelenlévők 

közül néhányan könnyes szemmel és szívre tett 

kézzel énekelték végig a Himnusz sorait. A magyar 

állampolgárság megszerzése lelki megnyugvást jelent 

a külhoniak számára, s ezt támasztják alá az egyik 

idős házaspár szavai, amit a honosítási ünnepség 

után mondtak a szervezőknek: „köszönjük, hogy 

befogadtak’’.

   A megemlékezésen beszédet mondott Németh Zsolt 

külügyi államtitkár, aki az összetartozás fontosságáról 

és a határon túli magyarok helyzetének jobbításáról 

szólt. Mindent meg kell tenni az anyaországban – 

AZ EGYBETARTOZÁS ÉRZÉSE LELKI TÁPLÁLÉK

Tőkés László erdélyi EP-képviselő kezdeményezé-

sére 2013. június 10-én, Budapesten egy Kárpát-me-

dencei informális találkozó keretében egyeztettek a 

cianidos technológiával folyó bányászat elleni közös 

fellépés lehetőségeiről. Mint ismeretes, a verespataki 

bányaberuházás kapcsán elhíresült ciánalapú aranybá-

nyászat nem csupán Erdélyben jelent valós veszélyt a 

környezetünkre, épített és kulturális örökségünkre, de 

hasonló tervekről és kezdeményezésekről kapunk híre-

ket Szlovákiából és Ukrajnából is.

A találkozón a leginkább érintett régiók képviselői 

vettek részt: Körmöcbánya (Felvidék, Szlovákia) pol-

gármesterét, Zuzana Balážovát elkísérte  Ľuboš Kür-

thy, a Kremnica Nad Zlato (kb. „Körmöcbánya többet 

ér az aranynál”) Polgári Társulás elnöke; Kárpátaljáról 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

Beregszászi Városi Szervezetének elnöke, Bocskor 

László ismertette a Nagymuzsaly melletti aranybánya 

újranyitásának terve körül kialakult helyzetet; Erdélyből 

Kovács Csongor, a Zöld Erdély Egyesület, illetve Para 

Zoltán, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Környe-

zetvédelmi Bizottsága elnökének szakértői anyagaira 

támaszkodva Király Melinda torockói önkormányzati 

képviselő, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnö-

ke a verespataki bányanyitás veszélyeiről számolt be.

A találkozó elején, felvezetésképpen Tőkés Lász-

KÁRPÁT-MEDENCEI ÖSSZEFOGÁS KELL

A CIANIDOS ARANYBÁNYÁSZAT ELLEN
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mind az államigazgatásban, az önkormányzatokban, a 

gazdaságban, mind ahogy a szellemi életben – azért, 

hogy a határon túliak „magától értetődő kapcsolódási 

pontokat” találjanak – mondotta.

   A Nádasdy Néptánccsoport színvonalas erdélyi 

táncokkal és energikus fi atalságukkal kápráztatták el 

a közönséget.

   Ezt követően Tőkés László erdélyi EP-képviselő, 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott 

beszédet, amelynek alapgondolata a nemzeti 

összefogásra való buzdítás volt. A gyásznapból 

az összetartozás érzését erősítő ünnepnap lett – 

hangsúlyozta. Hozzátette: az egybetartozás érzése 

olyan lelki táplálék, mely a mindennapi kenyérhez 

hasonlóan létszükséglet.

   Tőkés László ugyanakkor kijelentette: „Az erdélyi 

magyarok nem akarnak az erdélyi szászok, svábok és 

zsidók sorsára jutni, akiket kemény valutáért árusítottak 

ki.” Magasba emelve egy székely lobogót azt mondta 

az egybegyűltek előtt: ezt a zászlót senki nem veheti 

ki a kezünkből.

   A következőkben Varga Miklós ismert rockénekes 

gyermekei, Varga Vivien és Varga Szabolcs szavalatait 

hallgathattuk meg, végül koszorúzással és a székely 

himnusz eléneklésével zárult a rendezvény.

   A Bihar megyei kirándulócsoport számára ezzel 

nem ért véget a program, ugyanis ezt követően 

az Országházban tettek látogatást. Budapest 

legimpozánsabb épületének, a Magyar Országgyűlés 

székhelyének belsejét – a kupolacsarnokot, a 

díszlépcsőt, a Szent Koronát és a koronázási 

ékszekereket stb. – Potápi Árpád Fideszes képviselő, 

a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke 

jóvoltából ingyenesen tekinthették meg a kirándulók.

   A következő helyszín a Budai várnegyed volt, 

mely területén számos középkori eredetű műemlék 

található. A Halászbástyáról gyönyörű panoráma nyílik 

a magyar fővárosra, amelyet örömmel örökítettek meg 

a kirándulók.

   A tartalmas és kimerítő nap után gazdag élményekkel 

térhettek haza a Bihar megyei kirándulók.

 

Varga Márton, 

az EMNT önkéntes újságíró-gyakornoka

ló leszögezte: az európai polgárok joga (beleértve az 

Európai Unióhoz csatlakozni kívánó Ukrajna állampol-

gárait is) a tiszta környezethez, a magántulajdonhoz, 

illetve a víz- és tájvédelem minden gazdasági érdek-

nél, rövid távú haszonnál előbbre való. Ezt követően 

az európai érdekérvényesítés nehézségeit és buktatóit 

foglalta össze. Az erdélyi képviselő emlékeztetett arra, 

hogy 2010-ben Áder Jánossal, Magyarország jelenle-

gi elnökével, akkori EP-képviselővel közösen a ciani-

dos bányászat európai betiltását követelő határozatot 

nyújtottak be, amelyet az Európai Parlament majd-

hogynem egyöntetűen elfogadott. Ám a határozatnak 

kevés foganatja volt: az Európai Bizottság illetékesei 

minden további nélkül lesöpörték a témát az asztalról, 

és az azt követő sorozatos intervencióknak sem lett 

foganatjuk.

Pedig a veszély igen nagy, hívták fel a fi gyelmet a 

cianidos bányászat veszélyeinek kitett térségek képvi-

selői, – a teljesség igénye nélkül – a következőkre hívva 

fel a fi gyelmet: a környezetvédelmi károk mellett a kör-

möcbányaiak példának okáért attól félnek, hogy a bá-

nyanyitás tönkreteszi a kis- és középvállalatokat, illetve 

a turizmusra épülő gazdaságukat. Megjegyzésre méltó, 

hogy Szlovákiából Körmöcbánya nyerte el Biodiverzitás 

Fővárosa címet, az uniós tagállamok környezetvédel-

mi és területfejlesztési szervezetei által meghirdetett 

versenyen. Az egymással vetélkedő, homályos hátterű 

külföldi cégek kapzsi önérdekének esne áldozatául a 

környék és a város, a Garam és a Duna vizének esetle-

ges szennyezéséről nem is beszélve.

A Beregszászi járásban található Nagymuzsaly lakói 

viszont testközelből már elszenvedhették a felelőtlen 

bányanyitás következményeit: az 1996-tól kezdődött 

és 2006-ban – csődhelyzet miatt – leállt, két szakasz-

ban megvalósított bányászat a keleti vadkapitalizmus 

összes jegyét magán viselte. Bocskor László beszá-

molója szerint 1996-tól a bányától 1300 kilométerre 

lévő Dnyeper mellé hordták az üledékanyagot – nyitott 

teherautókon! –, 2003 óta pedig a szennyeződésekkel 

terhelt hulladékanyagot mindenfajta védelem nélkül tá-

rolják Beregszász és vidékének kiváló mezőgazdasági 

területén.

Király Melinda a verespataki bányanyitás legújabb 

fejleményeiről tájékoztatta a beszélgetés résztvevőit, 

és a tavalyi választási kampány időszakában megszer-

vezett népszavazásra hívta fel a fi gyelmet, amely a tér-

ség lakossága körében kifejtett hazugságpropaganda 

ellenére érvénytelenül végződött.

Az informális és tájékozódó jellegű találkozó végén 

a felek megegyeztek a folytatásban: túl azon, hogy 

mandátumot adtak Tőkés Lászlónak ügyeik európai 

parlamenti képviseletére, közös cselekvési terv is körvo-

nalazódott. Első lépésként mindhárom településre ellá-

togatnak, hogy a helyszínen tájékozódjanak a fennálló 

állapotokról. Hasonlóképpen folyamatosan tájékoztat-

ják egymást a fejleményekről. 

Abból a felismerésből kiindulva, hogy csak az ügy 

nemzetköziesítése révén nyílik esélyük a sikerre, az er-

délyi képviselő szervezésében az ősz folyamán nyilvá-

nos közmeghallgatás keretében tárják elő problémáikat 

az Európai Parlamentben, ezzel együtt pedig Janez 

Potočnik környezetvédelmi biztossal is találkozót szer-

veznek, és közös memorandumban fordulnak José Ma-

nuel Barrosóhoz, az Európai Bizottság elnökéhez.

A találkozó alkalmával újból bebizonyosodott, hogy 

ellentétek által megosztott európai országainkat és 

polgárainkat sokkal több közös érdek – és érték – kap-

csolja össze, mint amennyi elválasztja egymástól őket.

Budapest, 2013. június 10.
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Az  amerikai  kongresszus húsz képviselője levélben 

kérte csütörtökön John Kerry külügyminisztert: erő-

teljesen lépjen fel a román kormánynál annak érdeké-

ben, hogy az állam maradéktalanul szolgáltassa vissza 

a magyar egyházak 1945 után elkobzott javait – adta 

hírül mai nap az MTI.

Tőkés László európai parlamenti képviselő elégté-

tellel üdvözli az amerikai törvényhozók állásfoglalását. 

A világ vezető nagyhatalmának fi gyelme elősegítheti 

annak a petíciónak az ügyét is, amelyet erdélyi képvi-

selőnk kezdeményezésére Lomnici Zoltán, az Emberi 

Méltóság Tanácsának elnöke, a magyarországi Legfel-

sőbb Bíróság volt vezetője, valamint Erdélyi Géza, ko-

rábbi felvidéki református püspök és Sándor Krisztina, 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyveze-

tő elnöke nyújtott be  az Európai Parlament Petíci-

ós Bizottságához. Emlékeztetésképpen: tavaly, 2012. 

szeptember 1-jén, az Igazság Napja elnevezésű tömeg-

demonstráción több ezren tüntettek a sepsiszentgyör-

gyi Székely Mikó Imre Református Kollégium visz-

szaállamosítási kísérlete, illetve a romániai restitúciós 

bizottság tagjainak méltatlan meghurcolása ellen.   

Ezt követően fogalmazódott meg az említett petí-

ció, melyben az aláírók azt kérték, hogy az EP Petí-

AMERIKAI FIGYELMEZTETÉS ROMÁNIÁNAK

EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS:

HÁROM SZÖVEGTERVEZET, EGY CÉL

Az európai őshonos nemzeti közösségek kollektív 

jogainak biztosítása, a kulturális örökség védelme, va-

lamint a hagyományos régiók sajátos jogállása tárgykö-

reiben benyújtandó európai polgári kezdeményezések 

(EPK) ügye immár több mint két éve a Kárpát-Me-

dencei Magyar Autonómia-Tanács (KMAT) napi-

rendjén szerepel.

Tavaly májusi találkozójukon a KMAT tagszerveze-

tei úgy döntöttek, hogy minden olyan polgári kezde-

ményezést egyöntetűen támogatnak, amely az Európai 

Bizottság jogi főosztályának szűrőjén átjut. Az eltelt 

egy évben, Erdélyből induló kezdeményezések vonatko-

zásában a következőkről számolhatunk be:

● Elsőnek az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) lépett. 

Közös tervezetünket március 22-én nyújtottuk be jogi 

elővéleményezés céljából az EB jogi szolgálatához. A 

Bizottság június közepén kelt válaszában azt közölték, 

hogy a kérdés tagállami hatáskörbe tartozik. Ennek is-

meretében a kezdeményezőknek kell dönteniük a kez-

deményezés további útjáról, illetve szövegének módo-

sításáról.

● A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) saját terveze-

tét a napokban terjesztette be, ennek megfelelően a jogi 

szakhatóság válasza mintegy két hónapon belül várható.

● Az Európai Népcsoportok Föderatív Uniója 

(FUEN) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) együttműködésével véglegesített EPK-szö-

veg elkészültét június 21-én, a FUEN kongresszusán 

jelentették be.  Noha a teljes dokumentumot még min-

dig nem hozták nyilvánosságra, a szerzők nyilatkozata 

alapján az valószínűsíthető, hogy júliusban ez utóbbit 

is benyújtják.

Annak ellenére, hogy eredetileg egyetlen, egységes 

polgári kezdeményezésben gondolkoztunk, a kialakult 

helyzetet fi gyelembe véve és az egyes kezdeményezők 

akaratát tiszteletben tartva, ezennel bizakodással üd-

vözlöm, hogy benyújtását követően mindhárom, hosz-

szú hónapok szakértői munkájával kidolgozott szöveg-

nek elvi esélye van arra, hogy az EB jogi szűrőjén 

túljutva, elindulhasson az egymillió aláírás összegyűjté-

sének fáradságos útján.

Amennyiben a három szövegváltozat közül bárme-

lyik is túljut a regisztráció sorompóján, tavalyi állásfog-

lalásunknak megfelelően, arra szólítunk fel mindenkit, 

akit illet, hogy aláírásával támogassa ezeket a kezde-

ményezéseket.

Az Európai Parlament képviselőjeként minden le-

hetőt meg fogok tenni annak érdekében, hogy mind 

a kisebbségi frakcióközi munkacsoport (intergroup), 

mind pedig a kisebbségi ügyek iránt elkötelezett eu-
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ciós Bizottsága tűzze napirendjére a romániai egyházi 

ingatlanok, köztük is a történelmi rangú háromszéki 

egyházi gimnázium visszaállamosításának ügyét, és 

vizsgálja meg, hogy a román államnak az egyházi in-

gatlanok visszaszolgáltatására, illetve a Székely Mikó 

Református Kollégium visszaállamosítására vonatkozó 

intézkedései összeegyeztethetők-e az Európai Unió 

jogrendszerével, továbbá azt is, hogy az Európai Par-

lament szólítsa fel Romániát, hogy az Unióhoz való 

csatlakozásakor vállalt kötelezettségeit az egyházi in-

gatlanok tekintetében is tartsa be, és a már visszaa-

dott jogos egyházi tulajdonokat ne vegye vissza jog 

szerinti gazdáiktól. 

A petícióban – egyebek mellett – arra is felhívták 

a fi gyelmet, hogy az egyházi ingatlanok visszaszolgál-

tatásának elmaradása főképpen a romániai kisebb-

ségi egyházakat, köztük is a román görögkatolikus 

egyházat, valamint az erdélyi magyar történelmi – a 

református, a római katolikus, az evangélikus és az 

unitárius – egyházakat sújtja.

Az aláírók megállapították: „Romániának tehát az 

egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása során a saját 

jogi normái mellett az Európai Unió jogi rendelkezéseit 

is fi gyelembe kellett volna vennie. Bizonyítható, hogy 

Románia nem tartotta be a csatlakozáskor vállalt, e 

körbe tartozó kötelezettségeit, hiszen a visszaszolgál-

tatásra csak vontatottan és csupán részlegesen került 

sor. Ez a tény megalapozza Románia kötelezettségsze-

gését, hiszen minden tagállamtól elvárható, hogy vál-

lalt kötelezettségeit teljesítse. A Református Székely 

Mikó Kollégium visszaállamosítása az uniós jogban 

alapkövetelménynek számító jogbiztonság, valamint a 

tulajdonhoz való jog elveinek súlyos megsértését jelen-

ti, következésképpen a román állam ebben a konkrét 

ügyben is kötelességszegést követett el.”

Emlékezetre méltó, hogy Tőkés László, a Király-

hágómelléki Református Egyházkerület (KREK) elő-

ző püspökének kezdeményezésére és részvételével az 

erdélyi egyházi vezetők a kétezres évek elején több-

ször is ökumenikus látogatást tettek Brüsszelben és 

Strasbourgban, aminek eredményeképpen az egyházi 

ingatlanok visszaszolgáltatása 2006-ban, az Európai 

Bizottság Romániáról szóló országjelentésében már 

csatlakozási feltételként szerepelt.

Tőkés László EP-képviselő a petíció ügyének elő-

mozdítása érdekében találkozót kezdeményezett Er-

minia Mazzonival, az Európai Parlament Petíciós 

Bizottságának elnökével. 

Nagyvárad, 2013. június 14.

rópai képviselők hatékony támogatásukban részesítsék 

kezdeményezéseinket.

Az egyesülő Európának és tagországainak közös 

érdeke, hogy a lakosságuknak jelentős részét kitevő 

őshonos kisebbségek védelmét és jövőjét az egész 

Unióra érvényes kerettörvény szabályozza, mely az 

egyéni állampolgári jogokkal együtt a kisebbségi közös-

ségi jogoknak is helyt ad.

Nagyvárad, 2013. június 24.

Tőkés László

EP-képviselő

                                             a KMAT elnöke
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Közel nyolcvan nap várakozás és többszöri sürgetés 

után válasz érkezett az Európai Bizottságtól az Erdé-

lyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács által március végén benyújtott európai polgári 

kezdeményezés tervezetére.

Amint azt hírül adtuk, a kezdeményezés terveze-

tét Szilágyi Zsolt alelnök, az Erdélyi Magyar Néppárt 

Kül- és Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetője küldte el 

előzetes normakontrollra az Európai Bizottság illetékes 

szervéhez.

A Jogi Főosztállyal való konzultáció nyomán vála-

szában a Bizottság polgárokkal való kommunikációért 

felelős osztálya megerősíti: „A kisebbségekhez tartozó 

egyének védelme fontos az Európai Bizottság számára 

(...) Bár az Alapjogi Charta tiltja a valamely nemzeti 

kisebbséghez való tartozás alapján történő hátrányos 

megkülönböztetést, az Uniónak nincs általános hatás-

köre a kisebbségek ügyében, és különösképpen nincs 

egy kisebbség jogállásának elismerésére, valamint a ki-

sebbség önrendelkezésére vagy autonómiájára vonat-

kozóan.”

Majd így folytatja: „Az Európai Bizottság aktívan tá-

mogatja a kulturális örökség megőrzésének elveit a kul-

turális együttműködés keretein belül és az erre irányuló 

konkrét kezdeményezések megvalósítása során, habár 

az Európai Uniónak nincs konkrét hatásköre ezen a te-

rületen. Az Uniónak (...) bátorítania kell a tagállamok 

közötti együttműködést, és szükség esetén támogatnia 

és kiegészítenie kell a tagállamok kezdeményezéseit.”

„Ezek alapján, elviekben úgy tűnik, nem létezik tör-

vényes alap az önök által benyújtott kezdeményezés 

elfogadására” – vonja le a következtetést a válaszban 

a Bizottság polgárokkal való kommunikációért felelős 

osztálya, hozzátéve azt, hogy természetesen „ez az ál-

láspont sem a Bizottságot, sem pedig a kezdeménye-

zőt hivatalosan nem kötelezi, a véleményezés pusztán 

tájékoztató jellegű”.

Az Európai Bizottságtól érkezett választ Szilágyi 

Zsolt alelnök, aki az Erdélyi Magyar Néppárt küldött-

ségének élén éppen a FUEN brixeni (Dél-Tirol, Olasz-

ország) kongresszusára indult, a következőképpen ér-

tékelte:

„A válaszlevél 78 nap várakozás után született meg. 

A tény, hogy az Európai Bizottság Jogi főosztályának 

két és fél hónapra volt szüksége ebben a témában egy 

választ adni, azt jelzi, hogy jó helyen kopogtatunk, az 

általunk beadott szöveg pedig éppen hogy súrolja a 

lécet. Nem kívánok a válasz belső logikai ellentmon-

dásaival foglalkozni, de aláhúznám azt, hogy míg mi 

a tervezett polgári kezdeményezésünkkel arra kérnénk 

az Uniót, hogy fogadjon el egy uniós kisebbségvédelmi 

egyezményt, addig a válaszlevélben arra kaptunk vá-

laszt, hogy az Uniónak nincs kompetenciája az önren-

delkezés és az autonómia ügyében. Ez utóbbit eddig is 

tudtuk. A beadványunkra érkezett válasz és az ezzel 

kapcsolatos tapasztalat mindenképpen fontos, ugyan-

is hónapok óta egyeztetünk szakértőkkel, nemzetközi 

jogászokkal ez ügyben, de nem jutottunk egyértelmű 

következtetésre, mi lehet az, ami jó eséllyel átjuthat a 

Bizottság szűrőjén. Ezért a Bizottság válasza önmagá-

ban értékes, ugyanis hozzásegít ahhoz, hogy tovább-

lépjünk, a tapasztalatot pedig megosszuk mindenkivel, 

aki hasonló kezdeményezésen dolgozik.

Továbbra is valljuk azt a Kárpát-medencei Magyar 

Autonómia-Tanács által elfogadott elvi álláspontot, 

hogy az Európai Polgári Kezdeményezést csakis Kár-

pát-medencei és európai összefogással lehet sikerre 

vinni.”

Kolozsvár, 2013. június 19.

Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóirodája

ÉRTÉKES VÁLASZ AZ EURÓPAI POLGÁRI 

KEZDEMÉNYEZÉS TÁRGYÁBAN 
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A Fidesz szerint a Magyarország elleni túlzott defi -

cit-eljárás pénteki (2013. június 21-i – szerk. megj.)

megszüntetése „győzelem Brüsszelben és óriási siker, 

a magyar emberek és a magyar vállalkozások sikere”. 

Erről Rogán Antal beszélt pénteki budapesti sajtótá-

jékoztatóján.

Hangsúlyozta: a magyar emberek és vállalkozások 

áldozatvállalása kellett ahhoz az elmúlt három évben, 

hogy „a szocialisták óriási hibáját kijavítsuk”, és meg-

szűnjön a költségvetési pazarlás, csökkenjen a defi cit 

és az államadósság.

Kiemelte: a pénteki döntés lehetővé teszi, hogy Ma-

gyarország a jövőben zavartalanul lehívhassa az Euró-

pai Uniós fejlesztési forrásokat, illetve hogy az ország 

a gazdasági növekedésre tudjon koncentrálni.

Az Európai Unió pénzügyminisztereinek tanácsa 

(Ecofi n) pénteki, luxembourgi ülésén döntött úgy, 

hogy megszüntetik a Magyarország ellen a túlzott 

mértékű költségvetési hiány miatt 2004 óta folyó el-

járást. Az Európai Bizottság május végén javasolta, 

hogy szüntessék meg a Lettország, Litvánia, Magyar-

ország, Olaszország és Románia elleni túlzottdefi cit-el-

járást, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Spa-

nyolország és Szlovénia esetében pedig hosszabbítsák 

meg azt a határidőt, amelyen belül Brüsszel elvárja az 

államháztartási hiánynak a bruttó hazai termék (GDP) 

3 százaléka alá csökkentését.

Budapest, 2013. június 21

MTI

MAGYARORSZÁG KIKERÜL

A TÚLZOTTDEFICIT-ELJÁRÁS ALÓL

ELISMERTÉK MAGYARORSZÁG ERŐFESZÍTÉSEIT

A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja 

üdvözli az uniós pénzügyminiszterek tanácsának mai 

(2013. június 21-i – szerk. megj.) döntését, amely-

nek révén Magyarország lekerül arról a szégyenpadról, 

ahová a Gyurcsány-Bajnai-kormányok juttatták. A be-

jelentés elismerése a magyar kormány és a magyar 

polgárok által az államháztartás konszolidációja érde-

kében az elmúlt években megtett erőfeszítéseknek. Ez 

Magyarország és a magyar polgárok sikere.

A Gyurcsány-Bajnai kormányzás hazánkat a térség 

leggyengébben teljesítő sereghajtójává, súlyos gazda-

sági és szociális válsággal küzdő országává züllesz-

tették 2010-re: rekordmagas és növekvő államadós-

ság; tartósan magas költségvetési hiány; növekvő 

munkanélküliség; folyamatosan zsugorodó gazdaság; 

az összeomlás szélén álló állami ellátórendszerek jel-

lemezték hazánkat. A Gyurcsány–Bajnai-kormányok 

2004-2010 között semmit sem tettek az ország ál-

lamháztartásának rendbetétele és a túlzottdefi cit-eljá-

rás megszüntetése érdekében, ezért fennállt annak a 

veszélye, hogy zárolják az uniós forrásokat.

 A döntés egyértelmű üzenet Európából: Magyar-

ország rendbe tette pénzügyeit, ismételten stabil költ-

ségvetési politikát folytat. Európa bízik a magyar kor-

mány intézkedéseiben, bízik a magyar gazdaságban és 

elismeri a magyar polgárok által hozott áldozatokat. 

A nemzetközi pénzpiac erősödő bizalma szintén azt 

mutatja, az ország stabil lábakon áll.

Magyarország ma jobban teljesít, mint az elmúlt 9 

évben. Ez Magyarország és a magyar polgárok sikere.

Budapest, 2013.  június 21.

www.fi desz-eu.hu
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A HUSZONÖT ÉVVEL EZELŐTTI ERDÉLYI 

TÜNTETÉSRE EMLÉKEZTEK
Ünnepélyes sajtófogadás keretében emlékeztek meg 

2013. június 27-én Tőkés László budapesti irodájában 

a huszonöt évvel ezelőtti Erdélyi Tüntetésről. 

Negyedszázaddal ezelőtt a budapesti Hősök terén 

tízezrek tüntettek a román kommunista diktátor, Ni-

colae Ceauşescu falurombolási terve ellen. Amint a 

sajtótájékoztatón elhangzott: 1956 után ez volt az 

első és legnagyobb magyarországi tömegdemonstráció, 

amely mind a szovjet típusú diktatúrák megdöntésében, 

mind pedig a nemzeti szolidaritás újrafelfedezésében és 

kinyilvánításában fontos mérföldkőnek számított, meg-

előlegezve a későbbi nemzetpolitikai fordulatot. 

Az erdélyi EP-képviselő vendégeiként a tüntetés 

szervezői a huszonöt évvel ezelőtti eseményekre em-

lékeztek: Nagy László ügyvéd, Zétényi Zsolt ügyvéd, 

volt országgyűlési képviselő és Medvigy Endre iroda-

lomtörténész a kevésbé ismert részletekre is kitértek 

rövid visszatekintéseikben. 

SZERB–MAGYAR MEGBÉKÉLÉSI FOLYAMAT
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a Szerb 

Haladó Párt javaslata alapján a szerbiai Képviselőház 

2013. június 21-i rendkívüli ülésén túlnyomó többség-

gel elfogadta A vajdasági magyar polgári lakosság 

ellen 1944-45-ben elkövetett aktusok elítéléséről 

szóló határozati nyilatkozatot.

A dokumentum értelmében a Szerb Köztársaság 

parlamentje a legerélyesebben elítéli a vajdasági ma-

gyar polgári lakosság ellen 1944–45-ben elkövetett 

azon bűnöket, amelyekkel meghatározott személyeket 

nemzeti hovatartozásuk miatt életüktől, szabadságuk-

tól vagy különböző jogaiktól bírósági vagy közigazga-

tási döntés nélkül megfosztottak.

Az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT) üdvözli a 

szerb parlament döntését. A múlt bűneivel való őszinte 

szembenézés egyfajta kegyeletadás az áldozatok iránt, 

ugyanakkor pedig segíthet abban, hogy hasonló bru-

tális kegyetlenségekre soha többé ne kerülhessen sor. 

Hasonlóképpen a küszöbön álló magyar–szerb államfői 

találkozó is elősegítheti a megbékélést és a kölcsönös 

tiszteleten alapuló együttélést.

Mindezek mellett azt is reméljük, hogy a nyilatko-

zat szellemisége visszahat jelen napjainkra, és a szerb 

állam minden állampolgárát kész lesz megvédeni az et-

nikai incidensektől, s végre megszűnnek Szerbiában a 

magyarverések.

Szervezetünk kezdettől fogva elítélte a magyarok 

ellen irányuló oktalan erőszakot és mindazon törekvé-

seket, amelyek a magyarok kollektív bűnösségének a 

jog szerinti fenntartására irányultak.

Az EMT elismerését fejezi ki Áder János államel-

nöknek, valamint Pásztor István VMSZ-elnöknek – 

testületünk tagjának – az elért eredményért, és remé-

nyét fejezi ki aziránt, hogy a parlamenti nyilatkozattal 

elkezdődött megbékélési folyamat a teljes körű igaz-

ság- és jóvátétel útján tovább folytatódik.

Budapest, 2013. június 26.

Tőkés László                             Lomnici Zoltán 

európai parlamenti képviselő          EMT-elnök
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Nagy László indításképpen elmondta: tudták, hogy 

a külföldi kormányokat nem tudják meggyőzni arról, 

hogy segítséget nyújtsanak – viszont annak is tudatá-

ban voltak, hogy a világ közvéleménye hatalmas erő, 

és ha sikerül megszerezni a támogatásukat, akkor ez 

komoly befolyást gyakorolhat a politikai események 

alakulására. Kijelentette: a budapesti Erdélyi Tüntetés 

alapvetően változtatta meg a szocialista országok kül- 

és belviszonyait.

A főszervező három olyan vonatkozását is kiemel-

te az akkor történteknek, amelyek mindmáig titokban 

maradtak: mint elmondta, a tüntetésre készült táblá-

kat szállító kollégájukat egy autóból kiszálló két „civil” 

megtámadta, és mint később kiderült, az V. kerületi 

rendőrkapitányság akkori tisztjei voltak az elkövetők. 

A másik érdekesség, hogy a mai napig hivatalosnak 

számító harmincezres tüntetői létszámot felsőbb uta-

sításra írta meg akkoriban a Népszabadság – az ukázt 

kiadó Rácz ezredes személyes közlése alapján a valós 

adatok szerint inkább 150-200 ezren lehettek a tün-

tetők. Ugyancsak Nagy László számolt be arról a bi-

zalmas információról, amelyet a román diktátor házi 

operatőrétől hallott, amikor segített neki emigrálni 

Németországba, mely szerint Ceauşescu „sírva” hívta 

össze a vezérkarát a magyarországi „fasiszta tüntetés” 

híre hallatán.

Zétényi Zsolt a tüntetés alkalmából megfogalma-

zott memorandum kapcsán felhívta a fi gyelmet arra, 

hogy ez a korabeli nemzetközi jog keretei között a 

nemzeti önrendelkezés fontos dokumentumának szá-

mított. Érdekes adalékként említette, hogy a hivata-

los Országos Fordítói Iroda ingyen készítette el a me-

morandum idegen nyelvekre való átültetését, így azt 

valamennyi ország nagykövetségére el tudták juttatni. 

Zétényi hozzátette: a „kisebbségi sorsba taszított nem-

zetrészt” nem csupán az ún. „kisebbségi jogok”, hanem 

az önrendelkezési jog is megilleti.

Medvigy Endre a „magyarság kegyelmi állapotának” 

nevezte az 1988-as kiállást. A szervező civil szerveze-

tek szellemi sokszínűségéből kiindulva rámutatott arra, 

hogy ez a tömegdemonstráció pártpolitikától mente-

sen szerveződött, az összes létező politikai, világnézeti 

ellentétet félretették, és egységesen léptek fel az erdé-

lyi falvak és az erdélyi magyarság védelmében.

Tőkés László az elhangzottakhoz kapcsolódva a 

huszonötödik évforduló „szomorú és fájdalmas” aktu-

alitására hívta fel a fi gyelmet. Mint mondta, negyed 

évszázaddal a rendszerváltoztatás kezdete után még 

mindig ott tartunk, hogy az erőltetett, mesterséges 

regionalizálással egyfajta „vértelen genocídiumot” ké-

szít elő a posztkommunista román hatalom. Utoljára 

1968-ban rettegett az erdélyi magyarság a közigazga-

tási átalakítás köntösébe bújtatott asszimilációs poli-

tikától, amikor Ceauşescu megyékre bontotta a sztá-

linista nyomásra kialakított Maros Magyar Autonóm 

Tartományt. Székelyföld akkor még áldozatok árán, 

de megúszta, hiszen Hargita és Kovászna megyék ma-

gyar többségűek maradtak, csupán Marosszéket csap-

ták hozzá a román lakosságú vidékekhez, ellentétben 

például Szilágysággal vagy a Partiummal, amely ha-

gyományos régiókat több megyébe szakítottak szét. 

Az erdélyi EP-képviselő hozzátette: gyakorlatilag Tri-

anon óta tartó folyamatról van szó, amelyet jelenleg 

álságos európai álca mögé bújtatva erőszakol ránk a 

kétharmados román kormány.

Budapest, 2013. június 27.
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ERDÉLYI TÜNTETÉS: KORSZAKOS 

JELENTŐSÉGŰ, RENDSZERVÁLTÓ ESEMÉNY

Éppen ma 25 esztendeje a nagy Erdélyi Tüntetés-

nek, mely 1956 után az első és legnagyobb felsereglés 

volt Budapesten az erdélyi magyarság védelmében. Ezt 

követően csupán egy esztendőre volt szükség ahhoz, 

hogy Alois Mock és Horn Gyula jelképes módon át-

vágják az osztrák–magyar határzárat (1989. június 

27.), majd gyors egymásutánban sorra bedőljenek a 

szovjet-kommunista diktatúra utolsó kelet-közép-euró-

pai hadállásai. Íme, az isteni igazságszolgáltatás jóvol-

tából nem az erdélyi falvak pusztultak el, hanem a ber-

lini fallal együtt Ceauşescu átkos uralma omlott össze. 

Ezen összefüggésekben nézve nyilvánvalóvá válik, hogy 

az Erdélyi Tüntetés a ’80-as évek végének kiemelkedő 

fontosságú rendszerváltó eseményei közé tartozik.

Az esemény nemzetpolitikai jelentősége hasonló-

képpen korszakos. Hosszú idő után igazából ekkor dőlt 

meg a román diktatúra ún. be nem avatkozási dokt-

rínája (románul: „neamestec în treburile interne ale 

ţării” – am. be nem avatkozás az ország belső ügyei-

be), amikor is a kádári amnéziából felocsúdott anya-

országi magyarok, valamint erdélyi menekültek tíz- és 

százezrei emelték fel szavukat a „kárpáti Kondukátor” 

ördögi falurombolási terve ellen, a mesterségesen meg-

vont határokon túlra szakadt Testvéreik védelmében. 

Negyedszázaddal ezelőtt a Hősök terén példás alakban 

teljesült Szabó Dezső nemzetpolitikai alapelve: „min-

den magyar felelős minden magyarért” – jóelőre 

megelőlegezvén ezáltal a magyar Haza határon túlra 

kiterjedő felelősségvállalását, valamint a határok fölöt-

ti nemzetegyesítés Kárpát-medencei politikáját, mely 

a legkifejezőbb formában az újrahonosítás bevezetésé-

ben ölt testet.

Mai megemlékezésünk azonban nem csupán a 

múltnak adózik, hanem – fájdalmas időszerűséggel – a 

ÉRTÉKTEREMTŐ KEZDEMÉNYEZÉS 

SZENT LÁSZLÓ VÁROSÁBAN

A Szent László Napok – Nagyváradi Magyar Napok 

rendezvénysorozata révén felpezsdült az élet a Kö-

rös-parti városban. Kulturális és szórakoztató rendez-

vények egész sora várta az érdeklődőket, hogy mél-

tó módon emlékezzenek meg a Nagyváradot alapító 

Szent László királyról és koráról. 

A Szent László Egyesület, továbbá tizenegy 

társszervező és tizenhét partnerszervezet – köztük 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Ma-

gyar Néppárt helyi szervezetei, valamint Tökés László 

nagyváradi irodájának munkatársai – által összeállított 

igényes program kicsalogatta a váradiakat a rendez-

vény fő helyszíneire – a Rhédey kertbe, a Partiumi 

Keresztény Egyetem termeibe, a Moszkva Kávézóba, 

a Góbé Csárdába és a többi helyszínre. Sokan érkez-

tek a határon túlról, valamint Erdély más városaiból is 

a rendezvénysorozatra. 

Péntek kora délután a Csökmői Ifjúsági Fúvó-

szenekar toborzójával indult a programsorozat, majd 

jelzésértékűen a Szent László-szobor megkoszorúzá-

sával folytatódott. Az ünnepélyes megnyitóra megtelt 

a Királyhágómelléki Református Egyházkerület szék-

házának díszterme, ahol a díszvendégek és a váradiak 

közösségében a főszervező, Zatykó Gyula néppár-

ti alelnök és a házigazda, Tőkés László, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke ünnepélyes keretek 

között megnyitotta a három napos rendezvénysoroza-

tot. Ezzel egyidőben benépesült a Rhédey kert (mai 

nevén Bălcescu park): kézművesek tucatjai kínálták 

szebbnél szebb portékáikat az érdeklődőknek. Seprő-

di József Kis-Küküllő menti borász borkóstolóján is 

nagy számban voltak jelen a váradiak. Az esti Rúzsa 



37

dEPutáció
jelenhez is szól. A jelek szerint romániai, illetve Kár-

pát-medencei viszonylatban az – említett – rendszer-

változás és nemzetpolitikai fordulat sem volt elegendő 

arra, hogy egynegyed évszázad elteltével mi, magya-

rok végre szabadon és biztonságban, valamint jogaink 

teljességében élhessünk Erdélyben és más elszakított 

országrészeken.

Konkrét formában: jubileumi mementónk ezúttal 

a posztkommunista és újnacionalista román hatalom 

eszelős regionalizációs terveinek is szól, melynek 

révén immár nem a falvainkat tüntetnék el, hanem 

Ceauşescu homogenizációs politikája szellemében egész 

erdélyi térségi, települési, közigazgatási rendszerünket, 

hagyományos földrajzi és történelmi régióinkat akarják 

mesterséges határok mentén újraszabni – elsőrenden 

Székelyföld és Partium területének megbontása és 

átrendezése, magyar többségű lakosságuk számszerű 

kisebbségbe taszítása céljából. A szlovák minta kisan-

tanti hagyományok szerint látszik érvényesülni a volt 

Kondukátor országában – egykori veszélyeztetett hely-

zetét idézve és újítva fel az erdélyi magyarságnak. 

Nem akarunk a kiárusított erdélyi szászok és zsi-

dók, vagy éppenséggel a „lakosságcserével” eltávolított 

krími tatárok sorsára jutni.

„Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!” – imád-

kozta és énekelte ezelőtt 25 évvel a Milleniumi Emlék-

mű előtt „Őfelsége, a Nép”.

Lehetséges, hogy idén újabb Erdélyi Tüntetésre és 

más felsereglésekre lesz szükség Erdély- és országszer-

te, hogyha a régi-új bukaresti hatalom reákényszerít 

bennünket.

De ekkor már nem csupán merő önvédelemből kell 

hallatnunk szavunkat, hanem – a történelmi megbéké-

lés előfeltételeként – immár tovább kell lépnünk Erdély 

egészének az autonómiája és – netalán – egy föderális 

Románia, ezen belül pedig az erdélyi magyarság széles 

körű önrendelkezésének útján.

„Utaid, Uram, mutasd meg!” – kérjük a Zsoltáros 

szavával.

Budapest, 2013. június 27.

Tőkés László

európai parlamenti képviselő

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke

Magdi-koncerten mintegy hatezren énekeltek együtt 

a csodás hangú énekesnővel. A koncertet megelőzően 

Zatykó Gyula, a Szent László Napok főszervezője „Jó 

estét Nagyvárad, jó estét Szent László városa!” sza-

vakkal üdvözölte a közönséget, és azt hangsúlyozta: a 

rendezvény hagyományteremtő céllal került megszer-

vezésre, és remélhetőleg olyan sikertörténete lesz, mint 

amilyen az Erdély többi nagyvárosaiban megrendezett 

magyar kulturális napoknak. 

Szombaton főzőversennyel, gyermekprogramokkal, 

Szent Lászlóról és koráról szóló előadásokkal, kiállí-

tásokkal, fi lmvetítéssel, kvízvetélkedővel, komolyzenei 

koncerttel folytatódott a program, párhuzamosan több 

helyszínen. Megható pillanatoknak lehettek szemtanúi 

a Nagyváradról elszármazottak találkozóján az érdek-

lődők, ahol közel száz – külföldről, illetve Erdély más 

városaiból hazatérő – vendéget köszönthettek a szer-

vezők. Az sem unatkozhatott, aki turistaként érkezett 

Szent László városába, ugyanis magyar és román nyel-

vű idegenvezetéssel ismerhették meg a várost, illetve a 

nagyváradi várat. 

A Szigligeti Színház emeleti előcsarnokában egy 

rendkívüli zenés születésnapi köszöntő keretében ünne-

pelték meg Az ifjú W. újabb szenvedései című előadás 

váradi bemutatójának 40. évfordulóját, a Metropol 

Group fennállásának 45. évfordulóját, továbbá Sza-

bó József Ódzsa rendező 85. születésnapját. A nagy 

érdeklődés mellett zajló zenés születésnapi köszöntő a 

nosztalgia jegyében telt, a hálás közönség fáradhatat-

lan vastapssal köszöntötte fel a 85. életévét betöltő 

Szabó József Ódzsát. 

A Rhédey kertben zajló egész napos programok so-

rán a felnőttek és a gyerekek egyaránt megtalálhat-

ták a számukra érdekes programot. A helyszín egy-

fajta szabadtéri alkotóműhellyé vált, ahol gondtalanul 

lehetett nemezelni, szövőszékben szőni, üveget fújni, 

festeni, csuhétárgyakat készíteni, varrni és hímez-

ni. Képzett pedagógusok és önkéntesek foglalkoztak 

a gyerekekkel, olyan ötletes, a kézügyességet is fej-

lesztő foglalkozásokkal készülve, amelyek őseink mes-

terségét és tudását idézték. Játékos formában Szent 

László alakját és korát, illetve a lovagkirályhoz fűződő 

legendákat is felelevenítették.  Egy fura szerkezet is 

megtekinthető volt: a meseszekér. Ezt Tőkés László, 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, EP-képvi-

selő hivatalosan, de minden formalitást mellőzve avat-

ta fel, aki a Partitipatio Alapítvány révén anyagilag 

támogatta a Székelyföldi Legendárium csapatát a 

meseszekér kivitelezésében. Az este során a debrece-

ni Csokonai Színház, valamint a budapesti Magyar 

Állami Operaház művészei léptek fel egy fergeteges 

komédiával, valamint operettslágerekkel.  

A Szent László Napok szervezői vasárnapra is gaz-

dag programmal várták a résztvevőket. A Partiumi Ke-

resztény Egyetem (PKE) Janus Pannonius Szakkol-

légiumának meghívására, a Szent László Napok ren-

dezvénysorozatának keretében érkezett Nagyváradra 

dr. Kemény Dénes háromszoros olimpiai bajnok szö-

vetségi kapitány. A magyarság szentjéről, Szent Lász-

lóról tartott előadást Kiss-Rigó László szeged-csanádi 

megyéspüspök. 

A Kispál és a Borz, illetve a Kiscsillag zenekarokból 

jól ismert Lovasi Andrással és a quimbys Kiss Tibor-

ral kiegészült Csík zenekar fellépése méltó zárása volt 

az első Szent László Napoknak. Tízezernél is többen 

hallgatták meg az élő koncertet. 

A Szent László Napok Sajtószolgálata
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A SZENT LÁSZLÓ NAPOK

ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA
A Szent László Napok ünnepélyes megnyitójára a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület székhá-

zának dísztermében került sor, ahol Zatykó Gyula 

főszervező Juhász Gyula Várad című versének sora-

ival nyitotta meg az ünnepséget: „Várad, a kicsi ma-

gyar élet, nagy és új küzdőit te adtad”. A rendezvény 

céljáról szólva megemlítette: a Szent László Napok az 

otthonérzet záloga kell legyen, melyben Nagyvárad 

történelmi, kulturális és szellemi öröksége egyaránt 

hangsúlyosan megjelenik. 

Ezt követően Tőkés László, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke, az Európai Parlament képvi-

selője köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében ki-

emelte a Szent László Napokhoz hasonló események 

fontosságát egész Erdélyben, Kolozsváron, Brassó-

ban, Marosvásárhelyen, illetve Kalotaszegen. Ezek 

révén megerősíthetjük magyarságunkat, valamint 

esélyt nyerhetünk arra, hogy Erdély visszakerüljön Eu-

rópa vérkeringésébe. Nagyvárad jelenlegi helyzetére 

utalva nyomatékosította: az egykori Olaszi temető 

helyén kialakított park Mihály vajdáról való elnevezé-

se egyenlő múltunk elrablásával. 

Tőkés László Füzes Oszkárnak, Magyarország 

bukaresti nagykövetének adta át a szót, aki Szent 

László kapcsán az összhang megteremtésének fon-

tosságáról beszélt, mondván, uralkodása alatt harmó-

niára, békére és egymás kölcsönös tiszteletén alapuló 

kompromisszumokra törekedett. Hozzátette: „Amikor 

jogainkat védjük az egyetlen kompromisszum, hogy 

nincs kompromisszum; Erdély nem adományokat 

kér, hanem érvényesíteni szeretné azt, ami az övé, 

így ezek a Napok azért fontosak, mert három napra 

fenntartják az erre irányuló jogainkat.” Füzes Oszkár 

a következő 362 napra is kellemes Magyar Napokat 

kívánt a dísztermet megtöltő egybegyűlteknek.

Csomós Miklós, Budapest főpolgármester-helyet-

tese a magyar főváros üdvözletét közvetítette a nagy-

váradiak felé. Kiemelte: Szent László bebizonyította, 

hogy a magyar nemzet nagylelkű és segítőkész. Ez a 

segítőkészség volt jelen az idei árvíz idején is, alátá-

masztva, hogy van összefogás, csak oda kell fi gyel-

jünk egymásra.
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Magdó János, Magyarország 

kolozsvári főkonzulja a Szent Lász-

ló Napokat egy új hagyománynak 

nevezte, ami beilleszkedik a már 

meglévő nagyszabású események 

kerek egészébe.

Az ünnepély során köszöntöt-

ték a Nagyváradról elszármazott 

jelenlévőket, továbbá Kiss Tibort, 

Békéscsaba alpolgármesterét és 

Orbán Gyöngyit, Budapest ön-

kormányzatának fi deszes frakció-

vezetőjét.

Az ünnepi hangulathoz hozzájá-

rult a Székesegyház Szent László 

ének- és zenekara.

Zárásként átadták a Magyar 

Megmaradásért díjakat a nagycsa-

ládosok részére, és az egybegyűl-

tek elénekelték a Himnuszt az em-

lített énekkar kíséretében.

A Szent László Napok 

Sajtószolgálata

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET

A SZENT LÁSZLÓ NAPOKON
A Szent László Napok – Nagyváradi Magyar Na-

pok rendezvénysorozatának harmadik napján, június 

30-án, vasárnap ökumenikus ünnepi istentiszteletre 

került sor a nagyvárad-olaszi református templomban, 

melyen Tőkés László püspök, EP-képviselő hirdette 

Isten Igéjét. Prédikációjában városalapító Szent Lász-

ló királyunkról is megemlékezett, vitézi erejével állítva 

párhuzamba lelki, emberi erényeit.  

Az 1192-ben szentté avatott Árpád-házi magyar 

királyt metaforikus páli alaknak lehet nevezni, hiszen 

az ige értelmében Isten „lelki fegyverzetével” volt fel-

ruházva. Szent Lászlót, a lovagkirályt lelki harcosként 

tarthatjuk számon, aki nemcsak a hadifegyverek jóvol-

tából, hanem a lélek erejével győzött a csatákban. A 

hadba indulók évszázadokon át ekképpen fohászkod-

tak: „Szent László, segíts!”

Mint Tőkés László mondotta, Szent László városa 

mára oda jutott, hogy csupán egy sikátor viseli ala-

pítója nevét, s a város lakóinak többsége már nem is 

tudja, ki alapította Nagyváradot, nem gyakorolják az 

általa gondosan elültetett erkölcsi és hitbéli értékeket, 

vezetőink pedig csak tárgyi, világi eszközökkel gyako-

rolják hatalmukat. 

Az igehirdető kifejtette: a 21. századi Európában 

egyre erősödik a kereszténységellenesség, és ez Brüsz-

szelből, az Európai Parlamentből is látható. Le akar-

nak fegyverezni bennünket, de nem tankkal, hanem 

bankkal, a pénzoligarchia hatalmaskodásával; reklá-

mok tucatjával árasztanak el bennünket, de a keresz-

tény értékeket elvetik. 

A prédikációt követően Kiss-Rigó László sze-

ged-csanádi megyés püspök, a Szent László Napok fő-

védnöke tartott rövid szentbeszédet, melyben kiemel-

te: nem az számít, ki milyen egyházhoz, felekezethez, 

nemzethez tartozik határon innen vagy túl, hiszen 

közös értékeink, közös kincsünk van; Szent László 

hagyatéka, a lélek fegyverei, olyan erények, mint az 

igazság, a kitartás, a tiszta lelkiismeret, az egészséges 

lelkület, melyek nélkül egyetlen nemzet sem élhet.

Az ünnepi istentisztelet végeztével, az ökuménia 

jegyében áldást mondottak: Kiss-Rigó László püspök, 

Antim Oprea ortodox főtanácsos, Csabay Árpád 

evangélikus lelkipásztor, Molnár Imola unitárius he-

lyettes lelkész és Tőkés László püspök.

Ezután a gyülekezet körében megkoszorúzták a 

templomudvaron lévő Ezredévi Emlékművet, végül a 

Szózat eléneklése zárta az ünnepi alkalmat.

2013. június 30.
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DIÓHÉJBAN AZ EP STRASBOURGI ÜLÉSÉRŐL
Júniusi nyitóülés: együttérzés az áradások áldo-

zataival

  A júniusi plenáris nyitónapján a Parlament elnö-

ke, Martin Schulz együttérzéséről biztosította az ár-

víz sújtotta vidékeken élőket. A halálos áldozatokkal 

is járó közép-európai árvizek tízezreket kényszerítet-

tek otthonuk elhagyására, a károk pedig többmilliárd 

euróra rúgnak – mondta Schulz elnök. Az elnök elis-

meréssel szólt az önkéntesekről, akik az otthonukban 

rekedteknek segítettek, gátat javítottak és pincékből 

pumpálták a vizet, ugyanakkor hangsúlyozta a meg-

előzés fontosságát.

Horvátország csatlakozott 

Horvátország július elsején 28. tagállamként lépett 

be az Európai Unióba. Aznap Martin Schulz elnök és 

a horvát parlament elnöke, Josip Leko ünnepélyes 

keretek között üdvözölte a tizenkét horvát európai 

parlamenti képviselőt. A központi ünnepséget Európa 

vezető személyiségeinek részvételével Zágrábban tar-

tották, és az eseményen felhangzott az uniós himnusz, 

az Örömóda.

Horvátország csatlakozási kérelmét az Európai Uni-

óhoz 2003-ban adta be. A kérelmet az Európai Bi-

zottság 2004 elején fogadta el, és ekkor nyilvánította 

hivatalos tagjelöltnek az országot. A csatlakozási tár-

gyalások 2005 októberében kezdődtek meg. A folya-

matot hátráltatta a Lisszaboni Szerződést elutasító ír 

népszavazás és Szlovénia blokádja a Pirani-öböl hova-

tartozása miatt. A problémák ellenére a tagállamok 

mindegyike támogatja az ország felvételét az Unióba. 

A magyar EU-elnökség három legfontosabb prioritásá-

nak is egyike volt a horvát csatlakozás ügye.

Súlyos kritikák az amerikai online adagyűjtés mi-

att

  A világ minden részéről gyűjtöttek adatokat az 

interneten a felhasználókról az amerikai hatóságok az 

úgynevezett Prism-program keretében. Az EP-képvi-

selők szerint a magánélethez való jog érvényesítésé-

re és EU–amerikai biztonsági együttműködésre is rá-

nyomhatja bélyegét a botrányossá dagadó ügy. A ked-

di (2013. június 11-i – szerk. megj.) vitán a képviselők 

többsége kritizálta, hogy nem csak amerikai állampol-

gárokat fi gyeltek meg. A képviselők hangsúlyozták, 

hogy biztonsági kérdésekben fontos az együttműködés.

Uniós alkotmányt szeretne a szlovén elnök

  Új alkotmányra van szüksége az EU-nak, segítsé-

gével könnyebb lehetne a válságkezelés és az uniós pol-

gárok jólétét is egyszerűbb lenne biztosítani. A szüksé-

ges legitimációhoz azonban egy ilyen alkotmányt min-

denféleképpen népszavazásra kellene bocsátani. Erről 

Borut Pahor, Szlovénia elnöke beszélt kedden (2013. 

június 11-én – szerk. megj.) az EP plenáris ülésén. A 

Lisszaboni Szerződés hamarosan már nem lesz képes 

megfelelően megvédeni az uniós polgárok érdekeit – fi -

gyelmeztette Pahor a képviselőket. Pahor szerint az új 

jogi és politikai keret az európai integráció mélyítését 

segítené elő. A szlovén elnök szerint a jövő évi európai 

választások után lehetne elkezdeni gondolkodni az EU 

jövőbeni felépítéséről.

Erélyesebb fellépés a hamis árukkal szemben

 Közel 115 millió kalóz- és hamis árut füleltek le 

az uniós vámhatóságok 2011-ben. Az áruk egy része 

az egészségre és a biztonságra is veszélyes volt. Ideá-

lis esetben az ilyen termékek nem kerülnek be az EU 

piacaira. Kedden (2013. június 11-én – szerk. megj.)  

az EP plenárisa megszavazta azokat a szabályokat, 

amelyek még hatékonyabbá tehetik a vámhatóságok 

fellépését a hamis árukkal szemben.

Az új rendelet meghatározza, hogy miként kell meg-

semmisíteni az EU-ba érkező vagy itt áthaladó illegá-

lis és veszélyes termékeket. Nem változtat viszont a 

szellemitulajdon-jogra vonatkozó szabályokon, és nem 

vonatkozik az utasoknál levő, nem kereskedelmi célból 

szállított árukra. 

Törökországi tüntetések: a Parlament megbéké-

lésre szólít fel

  A képviselők mély aggodalmukat fejezték ki az isz-

tambuli Gezi parkban békésen és törvényesen tüntetők 

ellen alkalmazott, aránytalanul kemény rendőri fellépés 

miatt, és a török hatóságoktól kérik az akció kivizsgá-

lását. A Parlament állásfoglalásában kijelenti: Tayyip 

Recep Erdogan miniszterelnöknek az egységet és meg-

békélést segítő álláspontot kell képviselnie. Bíróság elé 

kell állítani a rendőri erőszak felelőseit, azonnal szaba-

don kell bocsátani az előállított tüntetőket és kárpó-

tolni kell az áldozatokat – fogalmaztak a képviselők. 

Bár a Parlament Abdullah Gül elnök higgadt nyilatko-

zatát és Bulent Arinc miniszterelnök-helyettes bocsá-

natkérését üdvözölte, ugyanakkor sajnálatát fejezte ki, 

hogy a török kormány és Erdogan miniszterelnök nem 

a megbékélés irányába lép, nem kér bocsánatot, és 

nem próbálja meg megérteni a török polgárok legalább 

egy részének reakcióját. Ugyan a békés és törvényes 

tüntetés már önmagában jól illusztrálja a török civil 

társadalom erejét, azonban Törökországnak van még 

teendője a demokratikus intézmények, a jogállamiság 

és az alapvető szabadságjogok biztosítása terén. 

EP: ne csökkenjen a rászorulóknak szánt 3,5 

milliárd eurós kassza

A leginkább rászorulókat támogató új alap összege 

maradjon legalább az eddigi, 3,5 milliárd eurós szinten, 

és ne csökkenjen 2,5 milliárdra: így döntött a Parla-

ment a strasbourgi plenáris ülésen. Az egymillió eurós 

vágást a Bizottság és a tagállamok javasolták a több-

éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások során. A 2014 

és 2020 közötti időszakra létrehozott új alap az eddigi 

rendszert felváltva már nem csupán élelmiszerrel segíti 

a leginkább rászorulókat. A módosított szöveget 513 
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igen és 149 nem szavazattal, 27 tartózkodás mellett 

fogadták el. 

A Parlament az új európai menekültügyi rend-

szer mellett voksolt

A Parlament elfogadta a menedékkérelmek elbírá-

lásának módjáról és határidejéről szóló jogszabályt, 

amely az Európai Unióba érkező menedékkérők alap-

vető jogait is meghatározza. A közös európai mene-

kültügyi szabályok megakadályozzák, hogy a mene-

dékkérőket olyan tagállamba szállítsák tovább, amely 

nem biztosít számukra tisztességes életkörülményeket. 

Emellett a tagállamoknak ezentúl szigorúbb szabályok 

mentén kell kiképezni a menedékkérőkkel foglalkozó 

személyzetet, és ügyelniük kell a kísérő nélkül érke-

ző kiskorúak és egyéb sérülékeny csoportok speciális 

igényeire. A ún. dublini rendelet határozza meg, hogy 

mely ország felel a menedékkérelem elbírálásáért – jel-

lemzően az, ahol a menedékkérő először az EU terüle-

tére lépett. A menedékkérőkre vonatkozó új szabályok 

egy csaknem tíz éves jogszabályt frissítenek. 2012-ben 

330 ezer menedékkérőt regisztráltak az Európai Unió-

ban, Magyarországon ebből 2155-öt. 

2014-es EP választások: 28 tagállam osztozik a 

mandátumokon

 A 2014-es európai választásokon tizenkét tagállam 

lemond egy-egy képviselői helyről, de egyetlen tagállam 

sem jut több mandátumhoz: a Parlament jóváhagyta 

a Tanács határozattervezetét. A változtatásra azért 

van szükség, hogy a Parlament betartsa a Lisszaboni 

Szerződésben a Parlament összlétszámára meghatáro-

zott 751 fős határt, ugyanakkor helyet biztosítson a 

júliusban érkező horvát képviselőknek. A Tanács 574 

szavazattal és 71 ellenszavazat mellett elfogadott ha-

tározattervezete érintetlenül hagyta a Parlament által 

március 13-án javasolt arányokat. A javaslat szerint 

tizenkét tagállam: Ausztria, Belgium, Bulgária, Hor-

vátország, Csehország, Görögország, Magyarország, 

Írország, Lettország, Litvánia, Portugália és Románia 

veszít el egy-egy képviselői helyet a következő parla-

menti választáson. A fennmaradó három helyről Né-

metországnak kell lemondania azért, hogy képviselői-

nek száma 99-ről a Lisszaboni Szerződés által egy tag-

állam számára maximálisan engedélyezett 96-ra essen. 
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AZ EURÓPAI BALOLDAL ELFOGADTA PÁRT-

DIKTÁTUMÁT MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN

Az Európai Parlament plenáris ülésén tegnap (2013. 

július 14-én – szerk. megj.) délután, Orbán Viktor mi-

niszterelnök jelenlétében tartották meg a Rui Tavares 

portugál zöldpárti EP-képviselő elhíresült nevéhez kap-

csolódó, az alapvető jogok magyarországi helyzetéről 

szóló jelentéstervezet vitáját. José Manuel Barroso 

EB-elnök és Viviane Reding alelnök részvétele, va-

lamint Martin Schulz EP-elnök személyes elnöklése 

érzékletesen rávilágít az esetleges unióbeli kihatásai-

ban sem elhanyagolható „magyar ügy” jelentőségére. A 

magyar kormányfő megítélése szerint – mindenesetre 

– a teljességgel elfogadhatatlan és igaztalan dokumen-

tum elfogadása nem is annyira Magyarországra, hanem 

sokkal inkább „Európára nézve jelent komoly veszélyt”.

A Fidesz EP-küldöttségének álláspontja szerint: „A 

Tavares-jelentés nem más, mint az európai baloldal 

pártdiktátuma.” Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy 

a Magyarországot elítélő baloldali-liberális pártszövet-

ség alakjában „a vádló és a bíró ugyanaz”.

A jelentés vitája mindvégig ennek az éles pártközi 

konfrontációnak a jegyében zajlott. A demokratikusnak 

álcázott balliberális elvszerűsködés már-már komikus 

megnyilatkozásaként Bokros Lajos egykori MSZP-s 

miniszter az európai konzervatív jobboldal reprezen-

tánsának pózában intézett kirohanást a magyarországi 

demokrácia ellen. Az Európai Néppárt vezérszónokai 

a pártcsalád tagjai iránti szolidaritással verték visz-

sza a magyarellenes vádaskodásokat. A másik oldalon 

Göncz Kinga és Tabajdi Csaba MSZP-s képviselők a 

szokott formájukat hozták.

A parlamenti pártpolitikai erőviszonyok, illetve Eu-

rópa hidegháború utáni, örökölt politikai megosztott-

sága ismeretében, a másnapi zárószavazás kimene-

tele – sajnos – egy pillanatig sem volt kétséges. És 

valóban, ma délben a Tavares-jelentést 370 igen- és 

249 ellenszavazattal, 82 tartózkodás mellett az EP 

plénuma elfogadta.

Megjegyzésre méltó, hogy az igen szavazatok szá-

ma még így sem érte el az EP-képviselők abszolút 

többségét (csak 370 a 766-tal szemben). Amint erre 

Orbán Viktor maga is rámutatott, a Magyarországgal 

szemben kialakuló szavazatarány tulajdonképpen nem 

mást, mint az európai képviselő-testületnek – a balol-

dal számára kedvezőbb – pártpolitikai összetételét 

tükrözi.

A házszabály korlátozásai, illetve a feszes időkere-

tek miatt Tőkés László erdélyi képviselőnknek csak 

írásos formában nyílott lehetősége hozzászólni a vitá-

hoz. Ésaiás prófétát idézve, azt a kommunista típusú 

hazugságbeszédet bírálta, amely „a gonoszt jónak és 

a jót gonosznak, a sötétséget világosságnak, a vilá-

gosságot pedig sötétségnek mondja”. Ez a fonákság 

kiváltképpen szembeötlő abban a vonatkozásban, hogy 

az Alaptörvény balliberális és nyugati bírálói Magyar-

DÉL-TIROL KORMÉNYZÓJÁVAL TALÁLKOZOTT 

BRIXENBEN A NÉPPÁRT KÜLDÖTTSÉGE
Az Erdélyi Magyar Néppárt küldöttsége részt vesz 

az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) 

június 19. és 23. között Dél-Tirolban, Brixenben zajló 

kongresszusán. A néppárti küldöttség vezetői, Szilágyi 

Zsolt és Király Melinda alelnökök a kongresszus első 

napján, a területi és kulturális autonómiáról szóló előa-

dások után megbeszélést folytattak Luis Durnwalderrel, 

Dél-Tirol kormányzójával.

Szilágyi Zsolt tolmácsolta a kormányzónak Tőkés 

László erdélyi európai parlamenti képviselő üdvözletét, 

és felidézte azt a másfél évvel korábban, Bozenben tar-

tott könyvbemutatót, amelyen Christoph Pan autonó-

mia-szakértő részvételével ismertették a dél-tiroli auto-

nómia hasznáról szóló kötetet.

Szilágyi és Király tájékoztatta Luis Durnwaldert ar-

ról, hogy Tőkés László és a Néppárt két évvel korábban 

elkezdte a kisebbségvédelemmel kapcsolatos Európai 

Polgári Kezdeményezés elindítását és szövegének ki-

dolgozását. Hangsúlyozták: a kezdeményezés sikeréhez 

európai szolidaritásra van szükség, beleértve az erdélyi 

magyarok és a példaértékű autonómiát gyakorló dél-ti-

roli németek közti szolidaritást is.

Kolozsvár, 2013. június 20.

Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóirodája
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ország keresztény gyökerei és a család ellen 

is támadást intéznek, miközben a nemi de-

vianciák egyenjogúsításáért hadakoznak. A 

kisebbségek ügyében szintén kettős mércét 

alkalmaznak, amikor is kíméletlenül bírálják a 

magyarországi antiszemitizmust és cigányelle-

nességet, ezzel szemben viszont a határon túl 

élő magyar kisebbségi közösségekért a kisujju-

kat sem hajlandók mozdítani.

Írásbeli ún. szavazásindokló hozzászólásá-

ban erdélyi képviselőnk szépítés nélkül muta-

tott rá, hogy Magyarország pellengérre állí-

tása tulajdonképpen nem más, mint annak 

a pártos politikai és ideológiai harcnak a 

változott körülmények között való folytatása, 

melyet a volt kommunisták vívtak a demokrá-

cia, az emberi jogok és az – európai – nem-

zeti értékek ellenében. Lenint idézve azoknak 

a „hasznos idiótáknak” a megtévelyedéséről 

is szólt, akik az egykori szovjetbarát nyugati 

személyiségekhez – Arthur Koestler, Albert 

Camus, George Orwell, André Gide vagy a 

volt kommunista Giorgio Napolitano – ha-

sonlóan jóhiszemű tévedésükkel akaratlanul 

is a közös ellenség malmára hajtják a vizet. 

„A demokratikus Európának nem a levitézlett, 

régi rendszer párthívei, hanem a rendszervál-

toztató magyar nemzeti kormány oldalán van 

a helye” – hangsúlyozta Temesvár egykori lel-

kipásztora.

Strasbourg, 2013. július 3.

Christopher H. Smith amerikai kongresszusi képvi-

selő szerint nincs jelentősége az Európai Parlamentben 

elfogadott Tavares-jelentésnek, és úgy gondolja, hogy 

a magyar alkotmány „kifejezetten előmozdítja az em-

beri jogok ügyét” – olvasható a Heti Válasz legfrissebb 

számában. A republikánus képviselő, aki az egyesült 

államokbeli Helsinki Bizottság társelnöke és 33 éve „az 

emberi jogok elkötelezett harcosa”, a cikk szerint múlt 

pénteken Budapesten járt, és Orbán Viktor miniszter-

elnökkel is találkozott.

„Mindig érdemes megnézni, honnan fogalmazódnak 

meg a kritikák” – hangsúlyozta az amerikai képviselő 

aki szerint az látható, hogy az európai baloldal és a 

zöldek képviselői sorakoztak fel a jelentés mellett. 

A Heti Válasz azt is felidézte, hogy az amerikai kép-

viselő korábban nyilatkozatban állt ki a magyar kor-

mány mellett. E lépését a lap kérdésére azzal indokol-

ta, hogy úgy véli, a bírálóknak „nincs igazuk”. Kiemelte: 

a magyarok teljesen legitim módon választották meg 

Orbán Viktor kormányát, demokratikus választásokon 

adtak alkotmányozó felhatalmazást a Fidesznek.

A jogvédő szerint a magyar alkotmány kifejezetten 

előmozdítja az emberi jogok ügyét. Kiemelte annak je-

lentőségét is, hogy az alaptörvény aláhúzza: a házas-

ság férfi  és nő között köttetik, továbbá hogy az életet 

már a fogantatástól védelem illeti meg.

A cikk szerint Christopher H. Smith számára az 

egyik központi kérdés a kezdetektől az antiszemitiz-

mus világszintű terjedése volt, amely – mint mondta 

– Magyarországon is nagy gondot jelent. Ugyanakkor 

az antiszemitizmus kérdésében teljesen megalapozat-

lan rágalmakkal illetik Orbán Viktort, „csupán azért, 

mert ezzel a kegyetlen váddal akarják hitelteleníteni” 

– emelte ki.

„Orbán Viktor gyűlöli az antiszemitizmust. Ugyan-

úgy gyűlöli, ahogy én” – hangsúlyozta Christopher H. 

Smith, megjegyezve, hogy akárhol kerüljön szóba ez a 

téma, elmondja, hogy „az antiszemitizmus elleni harc 

vonatkozásában ez a miniszterelnök az egyik legjobb 

a világon”.

Budapest, 2013. július 11.

MTI

AMERIKAI KÉPVISELŐ A TAVARES JELENTÉSRŐL: 

NINCS JELENTŐSÉGE A DOKUMENTUMNAK
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VALLÁSI INTOLERANCIA BURMÁBAN

2013. július 9-én, Brüsszelben Tőkés László 

EP-képviselő irodája a Burmában élő keresztények 

helyzetéről szervezett közmeghallgatást, A csin et-

nikai közösség küzdelme egy változó Burmában/

Mianmarban címmel, különös tekintettel az ország 

nyugati részén fekvő Chin államban élő, üldözött ke-

resztények jelenlegi sorsára. A rendezvény társszerve-

zői a Csin Emberi Jogi Szervezet (Chin Human Rights 

Organisation), az Emberi Jogok Határok Nélkül egye-

sület (Human Rights Without Frontiers), valamint az 

EP vallásszabadsággal foglalkozó munkacsoportja (EP 

Working Group on FoRB) voltak, a levezető elnöklést 

pedig Ferenczy Zsuzsa, a brüsszeli EP-iroda emberi 

jogok ügyében illetékes tisztviselője végezte. 

A tanácskozás annak a márciusi, szintén az erdé-

lyi képviselő által kezdeményezett konferenciának a 

folytatásaként is tekinthető, mely az EP Emberi Jogi 

Bizottsága (DROI) keretében a politikai és szociális 

reformok útjára lépett burmai etnikai kisebbségek hely-

zetével foglalkozott. Noha a Thein Szein államelnök 

irányításával végbemenő folyamat rendjén komoly elő-

relépések történtek – példának okáért jelentős számú 

politikai foglyot bocsátottak szabadon –, mindez még 

távolról sem ad okot az elégedettségre. Ezért is mutat-

kozott szükségesnek az üldözött burmai kisebbségek 

ügyének újbóli napirendre tűzése, ezáltal is kifejezésre 

juttatva az Európai Uniónak az elkezdett demokratikus 

átalakulások iránti támogatását, valamint a többnyire 

elhanyagolt csin keresztények iránti szolidaritását, il-

letve az Európai Parlament szilárd elkötelezettségét 

a délkelet-ázsiai országnak a szabad világhoz való fel-

zárkóztatása iránt. 

Megnyitó beszédében Tőkés László mindenekelőtt 

szolidaritását és együttérzését fejezte ki a csin keresz-

tény közösséggel. Mahatma Gandi korszakos példáját 

felidézve, a csinek békés ellenállását és kitartó küz-

delmét méltatta. Ehhez kapcsolódva rámutatott, hogy 

1989 karácsonyán, Temesváron szintén a magyar re-

formátus közösség békés kiállása, híveinek hite és hű-

sége vezetett eredményre, éspedig az utolsó kelet-kö-

zép-európai kommunista diktatúra bukásához. 

Közismert, hogy a vallásszabadság sérelmére el-

követett hátrányos megkülönböztetés, valamint erő-

szak világszerte a keresztényeket sújtja a legnagyobb 

mértékben. A keresztény gyökerekkel rendelkező Eu-

rópának – keresztény Testvérei iránti szolidaritásból 

– márcsak ezért is különösképpen oda kell fi gyelnie tá-

voli hitsorsosai szenvedéseire – hangsúlyozta az erdélyi 

képviselő,  Pál apostol vigasztaló és bátorító szavaival 

zárva beszédét: „Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; 

tiportatunk, de el nem veszünk” (2.Kor. 4,9).

Soron következő előadóként a Tájföldről érkező Za 

Uk Ling emberi jogi aktivista, a Csin Emberi Jogi Szer-

vezet programigazgatója maga is rámutatott, hogy a 

Szombaton, 2013. június 29-én, Nagyváradon közö-

sen ülésezett az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács elnöksége. A találkozón ki-

emelt napirendi pontként szerepelt az európai polgári 

kezdeményezés kérdése.

Az EMNT és EMNP együttes országos elnökségi 

ülésének résztvevői meghallgatták Szilágyi Zsolt meg-

bízott alelnök előterjesztését, és megelégedéssel nyug-

tázták, hogy a két szervezet munkájának eredménye-

ként közös tervezetüket idén március 22-én, elsőként 

sikerült benyújtani jogi elővéleményezés céljából. Bár 

az Európai Bizottság jogi szolgálata, úgy tűnik, nem 

támogatja a kisebbségvédelem törvényi garanciájának 

uniós megalkotását, negatív véleményezésük értékes 

jogi szakvélemény.

Az Erdélyi Magyar Néppárt küldöttsége részt vett az 

Európai Népcsoportok Föderatív Uniójának (FUEN), 

június 19–22. között, Brixenben megrendezett kong-

resszusán, ahol bejelentették, hogy a FUEN is elindítja 

saját kezdeményezését. Bár kezdeményezésük szövegét 

és jogi indoklását nem hozták nyilvánosságra, a Nép-

párt két jelen lévő alelnöke, Király Melinda és Szilágyi 

Zsolt az európai kisebbségi szolidaritás jegyében elvi 

támogatásáról biztosította a FUEN-t, és átnyújtották 

vezetőiknek az Európai Bizottság jogi szolgálatától sa-

ját kezdeményezésükre kapott véleményezést.

AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL 

TÁRGYALTAK A NÉPPÁRTI VEZETŐK
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folyamatban lévő politikai nyitás ellenére Chin államban 

nem javult a helyzet. A többségében keresztény, nyu-

gati régióban tovább tart a több évtizede zajló diszk-

rimináció és asszimilációs politika, melynek kitűzött 

célja a keresztény etnikai kisebbség megsemmisítése. 

Burma többségi vallásaként a buddhista vallás az élet 

minden területén előjogot élvez, a kereszténységet pe-

dig idegen elemként kezelik, annak ellenére, hogy hívei 

már évszázadok óta mostani szülőhelyükön élnek. A 

reformok nem terjednek ki a vallásszabadságra. Burma 

régi-új urai mostanra sem tettek le arról a szándékuk-

ról, hogy a sokvallású és -nemzetiségű országot budd-

hista vallású, egységes nemzetállammá gyúrják át – 

mutatott rá Za Uk, arra kérve az Európai Parlamentet, 

illetve az Uniót, hogy az eddiginél is erőteljesebb nyo-

mást gyakoroljanak a hatóságokra, annak érdekében, 

hogy – egyetemes jogi státuszának megfelelően – a 

vallásszabadságot, valamint az emberi jogokat tartsák 

tiszteletben. A kormány őszinte elkötelezettségét való-

jában az tükrözné meggyőzően, hogyha Burma csatla-

kozna az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányához (International Covenant on Civil 

and Political Rights), valamint az ENSZ Kínzás Elleni 

Egyezményéhez – hangsúlyozta az előadó.

Chhachhai Mapaw asszony, a Csin Emberi Jogi 

Szervezet Új-Delhiben élő képviselője a csin menekül-

tek százezreinek a keserves helyzetéről számolt be. Az 

előadó maga is több éve kényszerült otthonát elhagyni, 

és azóta is azon munkálkodik, hogy sorstársainak elő-

segítse az idegen környezetbe való beilleszkedését és az 

ottani érvényesülését. Elmondta, hogy a több évtizede 

elszenvedett diszkrimináció és elnyomás következtében 

a menekültek száma Indiában mára már meghaladja a 

százezret, közülük azonban csupán mintegy tízezernek 

sikerült megszereznie a hivatalos menekült-státuszt. 

Ezenkívül több tízezren élnek Tájföldön és Bang-

ladesben, valamint szerte a nagyvilágban. Elmondha-

tó, hogy az egymilliós nagyságú nemzetközösség min-

den második tagja, vagyis összesen mintegy félmillióan 

a menekültek keserű kenyerét eszik. Hontalanokként 

teljes kiszolgáltatottságban, alapvető egészségügyi és 

oktatási lehetőségektől megfosztva élnek. Az említett 

hazai változások ellenére mind ez ideig még nem te-

remtődtek meg a feltételei annak, hogy szülőföldjükre 

biztonságban és méltóságban hazatérhessenek, zárta 

beszédét Mapaw asszony.

A közmeghallgatáson résztvevő dr. Mark Barwick, 

az Emberi Jogok Határok Nélkül Szervezet képvisele-

tében azt hangsúlyozta, hogy a mai rendezvény nem 

csupán a burmai keresztények vallásszabadsága szem-

pontjából fontos. Ezen túlmenően, a jövőre nézve az 

emberi jogok általános viszonylatában is át kellene 

gondolnunk az emberi jogokért vívott globális küz-

delmünket. Burmában fontos változásoknak lehetünk 

tanúi, amelyeknek arra kell ösztönözniük bennünket, 

hogy a nemzeti megbékélést szorgalmazzuk, és világ-

szerte járuljunk hozzá a vallási intolerancia „kultúrájá-

nak” a megszüntetéséhez. Csakis így építhetjük ki egy 

fenntartható sokszínű társadalom modelljét, melynek 

keretei között valamennyi etnikai közösség szabadon 

élvezheti alapvető jogait – zárta gondolatait a szak-

értő.

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) képviseleté-

ben Konstantin von Metzingen az EU támogatásáról 

biztosította a burmai előadókat. Elmondta, hogy az 

EU fi gyelemmel követi a helyzet alakulását, és tovább-

ra is párbeszédet tart fent a burmai kormánnyal annak 

érdekében, hogy a vallásszabadság ügyét és az etnikai 

megbékélést elősegítse. Elégtétellel tudatta a kormány 

pozitív hozzáállását az EKSZ azon javaslatához, hogy 

ez év második felében az EU ún. kétoldalú emberi 

jogi párbeszédet kezdjen el Burmával. Ezzel együtt az 

EU a jövőben is növelni fogja a lakosságnak nyújtott 

humanitárius és szociális támogatást, amit egyébként 

még az évtizedekig tartó szankciók idején sem füg-

gesztett fel – mondotta a külügyi képviselő.  

Brüsszel, 2013. július 10.

Alelnökeink üdvözölték, hogy a Székely Nemzeti Ta-

nács is benyújtotta saját európai polgári kezdeménye-

zés-tervezetét; az Európai Bizottság jogi szolgálatának 

véleményét körülbelül két hónap múlva fogják közölni. 

A tavaly júniusban, Budapesten megtartott Kár-

pát-medencei Magyar Autonómia-Tanács döntésének 

értelmében, az Erdélyi Magyar Néppárt támogatni fog 

minden olyan kezdeményezést, amely átjut a jogi re-

gisztráció szűrőjén, és az európai őshonos közösségek 

jogainak törvényi biztosítását szolgálja.

Nagyvárad, 2013. július 2.

       

   Az Erdélyi Magyar Néppárt 

   sajtószolgálata
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TUSVÁNYOS: A LEGINTELLEKTUÁLISABB 

FESZTIVÁL, A LEGLAZÁBB SZABADEGYETEM

Az idén 24. alkalommal, július 23. és 28. között 

megrendezésre kerülő Bálványosi Nyári Szabadegye-

tem és Diáktábor témáiról tartott sajtótájékoztatót 

Budapesten Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nép-

párt elnöke és Németh Zsolt külügyi államtitkár, a 

Tusványos két „alapító atyja”. A szabadegyetem „Szen-

átusának” két társelnökét Tárnok Mária, a magyaror-

szági társszervező Pro Minoritate Alapítvány kuratóri-

umi elnöke vezette fel.

Az idei Tusványos mottója és jelmondata A mi 

időnk – ez azt jelenti, hogy a hagyományosan július 

végén megrendezésre kerülő szabadegyetemnek mindig 

sajátos időszámítása van, „kitágul, de össze is megy az 

idő” mivel hat nap alatt több tucat rendezvény folyik 

egyszerre, egymással párhuzamosan – mondta Toró T. 

Tibor. Egy másik értelmezésben A mi időnk azt jelenti, 

hogy eljött a bálványosi folyamat építőinek az ideje, 

azoké, akik több mint húsz éve a párbeszéd, a bátor-

ság, a tabutémák kimondása, az előítéletek levetkőzé-

se és a megoldások keresése mentén gyűlnek össze a 

táborban – tette hozzá a Néppárt elnöke.

Toró emlékeztetett ara, hogy az elmúlt két évti-

zedben a tusványosi műhelyekből indult például a Sa-

pientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létreho-

zása, itt rakták le az autonómiaküzdelmek szakmai, 

ideológiai alapjait, de itt kezdődött a státustörvény, 

majd a kedvezményes honosítás jogszabályi keretének 

a megteremtése is.

A Néppárt elnöke arról is beszélt, hogy Tusványos 

szabadegyetem- és diáktábor jellege mellé az utóbbi 

években fokozatosan felfejlődött a fesztiváljelleg is, és 

ma már fesztiválként is hivatkoznak rá.

A szabadegyetem két fő helyszínén, a Lőrincz Csa-

báról, illetve a Kós Károlyról elnevezett sátrakban az 

idén is az esztendő legfontosabb politikai témái lesznek 

napirenden. mint amilyen a romániai alkotmánymódo-

sítás, a régióátszervezés vagy a nemzeti kisebbségek 

jogállása, de ezek mellett szó esik majd arról is, hogy 

Hagyomány, haladás, megmaradás címmel 2013. jú-

lius 4–6. között a Partiumi Magyar Művelődési Céh 

és a Partiumi Írótábor Egyesület tizedik alkalommal 

szervezett írótábort Nagyváradon. A jubileumi rendez-

vény középpontjában az 1943-ban Balatonszárszón 

zajlott írótalálkozó és konferencia volt, amely a magyar 

társadalom és gazdaság a második világégéssel össze-

függő kérdéseinek megvitatását szorgalmazta. 

A X. Partiumi Írótábor keretében mintegy húsz meg-

hívott előadó értekezett, köztük Tőkés László európai 

parlamenti képviselő, az írótábor állandó vendége és 

támogatója. A zárónapon elhangzó, Szárszó – múlt, 

jelen, jövendő című előadásának elején az egyház sze-

repvállalását emelte ki a balatonszárszói írótalálkozó 

megszervezésében. A Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület előző püspöke rámutatott azokra a tár-

sadalmi folyamatokra, amelyek a 40-es évek elején, egy 

vesztett háború fenyegetettségében bontakoztak ki, és 

amelyek a szárszói konferencia legfőbb kérdéseit vetet-

ték fel. Az akkori események felidézése után, a jelenhez 

érkezve Tőkés László kifejtette: „az önálló magyar utat 

kell válasszuk és azt kövessük”. Kis-magyarországi vo-

natkozásban ez azt jelenti, hogy „az egyneműsítő po-

litikák ellen fel kell lépni, és a szabad, egyesült Európa 

megszorító keretei között, a totalitárius vagy globalista 

rendszerekkel szemben a magyar út megtalálására kell 

törekednünk”. 

A balatonszárszói konferencia Erdélyre vonatkozó, 

máig érvényes üzenetének megfogalmazásakor Tőkés 

László Németh László szárszói beszédét idézte, aki az 

úgynevezett népi írók politikai irányának, a jobboldal-

lal és baloldallal szemben kialakult „harmadik oldalnak” 

a híve volt. Németh László elhíresült kérdésfelvetésé-

re – „Nem lehetne Új-Guinea a pápuáké?” – utalva az 

európai parlamenti képviselő feltette a kérdést: „nem 

lehetne Erdély az erdélyieké?”. Meggyőződése szerint 

Erdély népe egész történelme során ilyen önálló gondol-

kodásról tett tanúbizonyságot. 

Előadásának utolsó részében Tőkés László az ag-

gasztó népszámlálási adatok tükrében jövőbemutató 

következtetéseket vont le. A „vértelen pusztulásnak” 

vagy „önkéntes Trianonnak” is nevezett fogyatkozásun-

kat tekintve az EP-képviselő felhívta a fi gyelmet: ezt a 

folyamatot sem prédikációval, sem szavalatokkal nem 

tudjuk megállítani. Önvizsgálatot kell tartanunk, hogy 

mekkora a felelősségünk a zuhanó mértékű apadásban. 

A civil szféra, az egyház és a politikum együtt kell gon-

dolkozzon a folyamat megállítása érdekében, úgy ahogy 

ezt tették elődeink 1943-ban Balatonszárszón. „Köves-

sük a szárszói példát, keressük az egyházi, politikai és 

nemzeti ökuménia útját” – hangsúlyozta Tőkés László. 

Az írótábor zárónapján díjátadásra is sor került: idén 

Mezey Katalin budapesti költő, prózaíró, a legendás 

Kilencek költőcsoport tagja vehette át Tőkés László-

tól a Partiumi Írótábor díját. A díjazottat Ködöböcz 

Gábor irodalomtörténész méltatta. A találkozó főszer-

vezője, Barabás Zoltán nagyváradi költő, a Partiumi 

Írótábor Egyesület elnöke azzal a reménnyel zárta a há-

romnapos, programgazdag tanácskozást, hogy jövőre 

ugyanilyen szép számban vesznek majd részt a magyar 

irodalom jeles képviselői a soron következő írótáborban.     

 

Nagyvárad, 2013. július 7.
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a könnyített honosítással magyar állampolgárrá is váló 

külhoni magyarok 2014-ben első ízben szavazhatnak 

magyarországi parlamenti választásokon – részletezte 

Toró T. Tibor.

Tusványos az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is a 

magyar-magyar párbeszéd helyszíne is lesz: meghívást 

kaptak az erdélyi magyar politikai szereplők, a magyar 

pártok – köztük az RMDSZ – vezetői is, de jelen lesz-

nek a Kárpát-medencei magyar politikai alakulatok, 

valamint a magyarországi pártok és a budapesti kor-

mány képviselői is – fejtette ki a Néppárt elnöke.

Toró azt is hangsúlyozta, hogy a magyar-román 

párbeszéd az idén is kiemelten fontos mozzanata Tus-

ványosnak, ezért a szervezők remélik, hogy román po-

litikusok, például Mihai Răzvan Ungureanu ex-kor-

mányfő, vagy a PDL és a PNL vezetői is tiszteletü-

ket teszik a táborban. Kiemelt vendége lesz az idei 

Tusványosnak az erdélyiséget és az erdélyi értékeket 

népszerűsítő Sabin Gherman, a kolozsvári központú 

Transilvania Live televízió igazgatója, annál is inkább, 

mivel a televízió az idei tábor egyik médiapartnere, de 

a korábbi évekhez hasonlóan ott lesz Smaranda Ena-

che emberjogi harcos is.

A Népárt elnöke arra is kitért, hogy miután az Er-

délyi Magyar Nemzeti Tanács és elnöke, Tőkés László 

európai parlamenti képviselő az idén meghirdette Az 

autonómia évét, Tusványos minden napján valamilyen 

vonatkozásban szó lesz az autonómiáról, az erről szóló 

rendezvényeken pedig a működő európai autonómiák 

– Katalónia, Dél-Tirol, Aland-szigetek – képviselői is 

részt vesznek. Szintén kiemelt téma az európai polgári 

kezdeményezések kérdése, mivel autonómiatörekvése-

ink sikere szempontjából nem mindegy, hogy ezeknek 

mi lesz a sorsuk a továbbiakban – tette hozzá Toró 

T. Tibor.

Németh Zsolt külügyi államtitkár arról beszélt, hogy 

a Tusványos társszervezője, a Pro Minoritate Alapít-

vány huszonnégy éve követi azt az alapelvet, amelynek 

most jött el az ideje: a közép-európai térségben a sta-

bilitás és a történelmi megbékélés legfontosabb eszkö-

ze a kisebbségi jogok biztosítása. Ezt a gondolatot a 

magáévá tette a magyar kormány, amely három éve 

szisztematikusan dolgozik azon, hogy a közép-európai 

együttműködést és a kisebbségi jogoknak a biztosítá-

sát egyszerre képviselje – hangsúlyozta a politikus.

Az idén a Nyugat-Balkán is kiemelt téma, miután 

a múlt héten a magyar és a szerb államfő fejet hajtott 

a második világháború magyar ás szerb áldozatai előtt 

– mondta Németh Zsolt.

Az államtitkár úgy fogalmazott: „Tusványos a leg-

intellektuálisabb fesztivál és egyben a leglazább sza-

badegyetem a Kárpát-medencében” – ebben rejlik a 

titka, az a különös vonzerő, amelyet két évtizede gya-

korol a fi atalokra. A tábor mindenki számára nyitott, 

így a szervezők számítanak a román politikusok rész-

vételére – Dorin Florea, Marosvásárhely polgármeste-

re már jelezte részvételi szándékát –, emellett várják 

Schiff er Andrást, a magyarországi LMP elnökét, illet-

ve több RMDSZ-vezető, így Borbély László és Kele-

men Hunor részvételét is.

Tusványos fórumjellegű rendezvény, amely attól 

erős, hogy sokszínű, a szervezők pedig az idén is a 

sokszínűség megteremtésére törekednek – szögezte le 

Németh Zsolt.

Budapest, 2013. július 2.
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Huszonnégy éve minden évben egy hétig a Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktáborra, mai közkeletű nevén Tusvá-

nyosra fi gyel a Kárpát-medence.

Olyankor átállítjuk az órát: nincs magyarországi vagy romá-

niai idő, kibekkeljük az időeltolódást: csakis tusványosi idő van, 

ahhoz igazodunk. Hiszen az a mi időnk: az egymásratalálásé, a 

párbeszédé, a közös gondolkodásé, a visszatekintésé és a ter-

vezésé – és természetesen a tartalmas szórakozásé.

Fura egy idő egyébként: nem valami atomóra lélektelen pil-

lanatainak sorából fűződik össze, hanem – amint a plakát is 

mutatja – a tábor kabalafi gurája, Csűrdörmögő tologatja a 

mánusokat. Ha éppen úgy tartja kedve, akkor az éjszakából 

nappalt csinál, vagy a keddből vasárnapot. Érzi a közhangula-

tot, naná, hiszen az teremtette őt. Ilyen a mi időnk: személyes, 

ugyanakkor közösségi; szubjektív, de teremtő módon az, sok-

ezer ember képes jókedvűen igazodni hozzá.

És legintenzívebben mi éljük: mi, a Tusványos-járók, erdélyi-

ek, anyaországiak, Kárpát-medenceiek, magyarok és románok, 

kelet-közép-európaiak, az önrendelkezés és az európai sok-

színűség hívei.

A tavalyi címünkben már megfogalmaztuk: Tusványos a vi-

lág közepe. Márpedig a világ közepének saját idő dukál. Tus-

nádfürdő általunk, táborozók által válik a világ közepévé, mi

lényegítjük át Tusványossá – az ideje is a mi időnk.

 

A szervezők

A VILÁG KÖZEPÉNEK SAJÁT IDŐ DUKÁL




