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Kegyelem néktek és békesség Istentől!
Szeretettel köszöntöm a 25. Bálványosi Nyári Sza-

badegyetem és Diáktábor zárónapjának részvevőit ezen 
a fórumon. 

Az idei tábor mottójából indultam ki beszédem ki-
gondolásakor: „Történetekből történelem”. De előbb 
hadd gratuláljak a Magyar Ifjúsági Tanácsnak és a 
Pro Minoritate Alapítványnak a szervezőmunkához, és 
őszinte elismerésemet fejezem ki afölött, hogy Németh 
Zsolt és elvbarátai huszonöt esztendővel ezelőtt út-
jára indították a Bálványosi Szabadegyetemet, illetve 
ezzel együtt a bálványosi folyamatot. Megköszönöm 
külön is Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, hogy még 
Traian Băsescu román államfő távollétében is hajlandó 
eljönni a tusványosi táborba. Ami pedig a kétharmados 
országgyűlési többséghez szükséges és a határon túliak 
szavazatával összejött mandátumot illeti: idén van a 
tizedik évfordulója a rossz emlékű 2004. december 5-i 
népszavazásnak, és úgy ítélem meg, hogy az áprilisi 
választási győzelem és a mostani nemzetpolitika együt-
tesen a teljes mértékű korrekcióját jelenti annak a tri-

anoni típusú kisiklásnak, melyre ezelőtt tíz esztendővel 
került sor Magyarországon.

Hölgyeim és uraim, kedves testvéreim!
Idén az első világháborúra emlékezik kitörésének 

századik évfordulóján a világ, arra az eseményre, amely 
számunkra – magyarok számára – egyet jelent a triano-
ni nemzeti katasztrófa kezdetével. Magyarország náci 
megszállásának 70. évfordulóján a második világháború 
valamennyi áldozata emlékének adózunk, köztük is nem 
utolsósorban a holokauszt több százezer áldozatának, 
akiknek deportálására hét évtizede került sor. A vajda-
sági vérengzések 70. évfordulóján osztozunk délvidéki 
testvéreink gyászában azok halála miatt, „kiket kiirtott 
az idő gazul”. Dózsa György unokáiként történelmivé 
mélyülő gyásszal idézzük fel az emlékét Dálnok nagy 
szülöttének, akit izzó vastrónon égettek meg, éppen 
ötszáz évvel ezelőtt.

Tusnádfürdőn az idei nyári szabadegyetemen törté-
netekből összeálló történelemről beszélünk. Egy ilyen 
történet az áldott emlékű Vaszi Jánoskáé, aki éppen 
harminc évvel ezelőtt esett áldozatául a nacionál-kom-
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munista Ceauşescu-diktatúra magyarellenes provoká-
ciójának, a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul-szobornál 
elkövetett robbantásnak. A gyermek a „Megéneklünk, 
Románia” fesztivál területi rendezvényén vett részt, 
amikor a pokolgép kioltotta az életét. A tettesek kilé-
tére azóta sem derült fény.

Egy másik, ellenkező előjelű időszerű történet Ioan 
Selejan Székelyföldre kirendelt ortodox püspök kitün-
tetése a román hadsereg legmagasabb érdemrendjével, 
„a román hadsereg image-építésének a támogatása el-
ismeréseképpen”. 

Elárasztása után mintegy harminc évvel végtére 
összedőlt Bözödújfalu római katolikus temploma, be-
szédes mementójaként a Ceauşescu-féle falurombolás-
nak…

Orbán Viktor személyes története is ide kívánkozik, 
aki a Hősök terén éppen negyed százada mondotta 
el messze hangzó beszédét, melyben kiutasította az 
országból a szovjet megszállókat.

Szintén a 25. évét számoljuk a temesvári reformá-
tus gyülekezet és a mellé szegődött város kommuniz-
mus elleni hősies kiállásának. A népfelkelés első hőse és 
áldozata, Újvárossy Ernő tragikus halálnak körülményei 
máig tisztázatlanok.

Hölgyeim és uraim, kedves testvéreim!
Az elhangzott, már-már hevenyészett felsorolásban, 

íme, ekképpen találkozik emberi történet és nemzeti, 
erdélyi történelem, illetve állnak össze történelemmé 
az évfordulók és az eseti történetek. De ugyanilyen ér-
telemben beszélhetünk az elmúlt 25 esztendő történe-
lemmé formálódó emberi történeteiről, köztük a bálvá-
nyosi, tusnádfürdői táborjárók történetéről, a román–
magyar párbeszéd vagy magyar nemzetpolitikánk, vagy 
a demokratikus rendszerváltozás vonatkozásában.

A napokban az egyik szabadegyetemi előadás alkal-
mával valaki azt mondta, hogy a következő 25 év el-
teltével minden bizonnyal már a sikeresen megvalósult 
erdélyi autonómiáról számolhatunk be. Sajnos nem 

sok okunk és alapunk van az ilyen mértékű derűlátás-
ra. A nagyszebeni magyar nyelvű oktatás éppen meg-
szűnő félben van – mondjuk elborzadva. És hasonló 
a helyzet Erdély és az elszakított országrészek, egész 
szórványaink világában. Gondoljunk az RMDSZ kor-
mányzati vesszőfutására. Erdély Apor Péter-féle újkori 
metamorfózisának tényanyagára. Az asszimiláció és a 
kivándorlás utóbbi évtizedekben véghezvitt pusztítása-
ira. Ma már szinte szégyenkezve kell említenünk, hogy 
alig 1,2–1,3 milliónyi magyar él Erdély területén. És 
akkor még nem szóltam Székelyföld folyamatos gyar-
matosításáról vagy annak kísérleteiről, az autonómia 
mostoha sorsáról, hogy tudniillik 25 év után, a temes-
vári indulást követően még mindig a kezdeteknél tar-
tunk. Az utódállambéli, valamint európai viszonyokat 
is figyelembe véve mondhatom, hogy nincs okunk az 
előbb idézett túlzott derűlátásra. Nincs alapunk hiva-
talos politikai sikertörténetek hangoztatására. 

Legyen világos előttünk – mondom én –, nincs 
más 25 esztendőnk a tehetetlen kivárásra, a „muszáj 
Herkules”-i gyürkőzésre, négy-öt magyar összehajolá-
sára. Amint a tavalyi táborban megfogalmaztuk, a mi 
időnk most van! Most kell cselekednünk, nem szabad 
halogatnunk, most van itt az ideje az autonómiának, 
annak a sikeres közösségszervezési formának, amelyről 
Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt állami vonat-
kozásban. Nincs időnk fogadkozásra és álmodozásra! 
Amint a miniszterelnök a napokban megfogalmazta: 
„Háromnegyed évszázados idegen megszállás nyomán 
csak a nemzeti függetlenség és az önrendelkezés tel-
jes kivívása hozhat jövőt és felemelkedést a magyarság 
számára.”

Negyedszázaddal a Ceauşescu házaspár nevével 
fémjelzett diktatúra – amely vasfüggönyt vont orszá-
gunk és Erdély köré – bukása után egy másik ókori 
diktátor házaspár, az izraeli Akháb királyt és Jézabel 
korát idézem, akik halálra keresték Illés prófétát, Isten 
igaz hitű, hűséges követőjét. A vértelen nemzetpusz-
tulás időszakában okkal idézem ezt az Igét, mellyel az 
Úrnak angyala szólt Illés prófétához: „Kelj fel, egyél; 
mert erőd felett való utad van.” Ezzel egybehangzóan 
pedig Krisztus urunk ezt tanította: „És aki téged egy 
mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre.” 

Még hogyha a román hatalomról is van szó, nincs 
helye a habozásnak, a bizonytalankodásnak, a kétsé-
geskedésnek; az opportunizmus, a politikai megalku-
vás, az áldemokratikus taktikázás, a politikai öncsalás 
és a sikerpropagandára hajtó népbutítás végzetes lehet 
számunkra. A reánk erőltetett hagyományos kisebb-
ségpolitika eredménytelennek bizonyult. Az álságosan 
emlegetett európai normák, miként a liberális állam 
modellje, nem vált be a mi nemzetünk vonatkozásában 
és jövőnkre nézve. Az egyéni jogokra való beszűkü-
lés sehova nem vezet, legfeljebb arra jó, hogy hamis 
módon hitelesítse közösségi és nemzeti jogaink – az 
autonómia – megtagadását.

Egy pillanatnyi néma csendet tartva – most jövünk 
Papp Kincses Emese temetéséről, akivel együtt indul-
tunk 25 esztendővel ezelőtt, a szabadság felé. Ő írta: 
„Virrassz velem.” Aki utolsó leheletéig ezt hirdette és 
cselekedte. A most eltávozott Borbándi Gyuláról, az 
´56-os nagy nemzedék egyik utolsó tagjáról, a magyar 
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emigráció jeles alakjáról is méltó megemlékeznünk. És 
ma reggel érkezett Dobos László halálának a híre Fel-
vidékről… 

Példájuk azt hirdeti, hogy noha nehéz út áll előt-
tünk, amint Illés prófétánál idéztem: a második mér-
földnyi útra is vállalkoznunk kell, nem sajnálva ettől az 
időt és fáradságot. Ezt tesszük már negyed százada. 
Előbb Bálványos-, majd Tusnádfürdőn. Találóan álla-
pította meg Albert Tibor polgármester: húsvéttal és 
karácsonnyal együtt valóságos profán, de mégis szent 
ünnepe a nyári tábor ennek az autonóm székely város-
nak és vidéknek.

Az úgynevezett bálványosi műhely és folyamat az 
1989-ben elkezdődött rendszerváltozás folyamatát 
testesíti meg számunkra. Itt vitába szállnék az előttem 
szóló Orbán Viktorral: itt sajnos még nem tekinthető 
lezárt múltnak a rendszerváltozás, mert veletek ellen-
tétes fázisban, miniszterelnök úr, itt az utódkommu-
nisták tértek vissza 2012-ben, és azóta is nyögjük az 
uralmukat.

A Petőfi Sándor sorstársaként csatatéren hősi ha-
lált halt Gábor Áron emlékévében szabadságharcunk 
töretlen folytatására és a rendszerváltozás kitelejseí-
tésére indít bennünket az ő közmondásossá vált biz-

tatása és ígérete: „Lészen ágyú”. És lőn. Idehangzik a 
teremtés hajnaláról: „És monda Isten: Legyen világos-
ság: és lőn világosság”. Ennek hasonlatosságára valljuk 
és mondjuk hittel: lészen autonómia. Ez az a nemes 
szándék és politikai akarat, mely teljes körű nemzeti 
összefogással, kis Magyarország, a magyar kormány és 
az idegen országokban élő nemzetrészek közös akara-
tával kivezethet bennünket poszttrianoni és posztkom-
munista elesett állapotunkból, és Magyarország teljes 
önrendelkezése a nemzeti önrendelkezés részeként a mi 
erdélyi részleges önrendelkezésünket, többszintű auto-
nómiánkat, Székelyföld és Partium területi autonómi-
áját is biztosíthatja. Azonban: „Ez a világ nem testá-
lódott / Tegnaphoz húzó rongy pulyáknak” – ki kell 
szabadulnunk hát a sok rossz fehér ököl szorításából! 
Ehhez viszont elszántság és politikai akarat szükséges. 
„A magyar nemzet szinonimája a bátorság” – idézem 
újból Orbán Viktort. Ezt mondta március 15-én. A 

nagy dolgokhoz, az autonómiához márpedig, minde-
nek előtt, ez a bátorság szükségeltetik. Erre biztasson 
bennünket egy másik mostani évforduló: a székely ha-
dosztály 95 évvel ezelőtti felállása és szinte példátlan 
kiállása a nemzetre rontó Kun Béláék időszakában. Az 
ő bátorságukkal együtt a nándorfehérvári győzelem déli 
harangszava ugyanerre a kiállásra bátorítson minket 
ezen a napon! 

Végezetül aktuálpolitikai vizekre evezve a követke-
zőket tartom még szükségesnek elmondani és szíves 
figyelmükbe ajánlani. A 2010-béli magyarországi vá-
lasztások alkalmával ezeket írtam: „Közkeletű mondás 
szerint nem engedünk a ’48-ból. Ehhez hasonlóan az 
’56-ból és a ’89-ből sem engedhetünk. Befejezetlen 
forradalmainkat be kell fejeznünk. A húsz évvel ezelőtt 
elkezdődött rendszerváltozást folytatnunk kell és be 
kell tetőznünk most, 2010-ben”. Most pedig ismétel-
ten 2014-ben: ez a fajta rendszerváltozás indul újra, 
nevezhetjük úgy is, hogy a rendszerváltozás folytatá-
sa, de úgy is, hogy a második rendszerváltozásra volt 
szükség. Itt Romániában is nagyon nagy szükség volna 
erre a második rendszerváltozásra, olyanra, amibe be-
lekezdtek Orbán Viktorék. A bálványosi folyamat egyet 
jelent számomra a rendszerváltozás folyamatával és 

folytatásának categoricus imperativusával. Nemcsak 
ideológiai rendszerváltozásra gondolok, hanem nem-
zetpolitikai rendszerváltozásról is beszélnünk kell. Az 
autonómiaharc a mi szabadságharcunk. Ezen a téren 
áttörésre van szükség, nemcsak magyar vonatkozás-
ban, hanem példának okáért a határon túli románok 
tekintetében – a Timok-völgyi vlachok szellemi ve-
zetője, Boian Alexandrovici éppen a napokban hívta 
fel erre a figyelmet. A 250–350 ezernyi szerbiai, vlach 
nemzetiségű, állítása szerint valójában román kisebb-
ség esetében. 

Romániában is végbe kell mennie a rendszerválto-
zásnak. Erre nézve ma is érvényes Bem tábornok Er-
dély népeihez intézett, 165 évvel ezelőtti kiáltványa: 
„Jóllehet a magyar nyelv az országgyűlés nyelvének vé-
tetett fel, minden más népségek nemzetségöket meg-
tartják, és magok belső ügyeikben a magyar nyelv mel-
lett tulajdon nyelvökkel élhetnek.” De nemcsak nyelvi 



4

dEPutáció
jogokról beszél, hanem azt mondja: „Minden lakosok, 
nemzetiség-, vallás- és rangkülönbség nélkül egyenlők”. 
Ennek a rendszerváltozásnak az Európai Unióban is 
folytatódnia kell, végbe kell mennie. Gondolok itt az 
európai polgári kezdeményezések sorsára. Az RMDSZ 
ezzel kapcsolatos kormányzati vesszőfutására. A Fi-
desz–KDNP nemzeti listájának a választási győzelmé-
re, mely egyesíti a külhoni magyar közösségeket, kép-
viselőik által. 

Hölgyeim és uraim!
Európa is megérett arra, hogy ezen a téren rend-

szerváltozást hajtson végre. Szerbia uniós integrációja, 
illetve az ukrajnai válság vonatkozásában különöskép-
pen fontos dologról van szó. Hiszen Ukrajna, de a volt 
milosevicsi Szerbia válsága is alapvetően a kommuniz-
mus örökségéből fakadó kisebbségi, nemzetpolitikai 
válságjelenséget jelent. Ezekben az ügyekben mind eu-
rópai megoldás szükségeltetik. Magunktól nem leszünk 
képesek véghezvinni a kívánt változtatásokat.

A második aktuálpolitikai kérdés a párbeszéd ügye. 
A bálványosi folyamat a párbeszéd szinonimája. Ro-
kon értelmű szavak. Ez a párbeszéd hármas irányban 
folyt: magyar–román párbeszéd, belső magyar–magyar 
párbeszéd és magyar anyaországi és külhoni magyar, 
erdélyi párbeszéd. A magyar–román párbeszéd szinte 
teljesen meghiúsult mára. Párbeszéd helyett az azo-
nos nézetűek fórumává vált a nemzetpolitika számára. 
Azonban nincs okunk az önvádra. Azt kell megállapí-
tanunk, hogy Romániában a román oldalon még nem 
alakult ki a párbeszéd kultúrája. A hatalom, a román 
nacionalizmus 25 év után is tovább mondja a magá-
ét. Erre nézve beszédes példa a tavaly itt kerekedett 
botrány a Románia Csillaga kitüntetéssel, illetve a Ma-
gyarország védhatalmi státuszával kapcsolatban, ami 
az ausztriai–dél-tiroli viszonylat mintájára kívánatos. 
Párbeszéd helyett kiátkozás lett ennek a józan politi-
kai ügynek a vége. Biztató jel azonban – és itt külön 
gratulálok a Székely Nagygyűlésnek, szervezőinek és a 
petíció megfogalmazóinak –, hogy a román kormány 
immár egyáltalán válaszra méltatta ezt a petíciót, még 
ha visszautasítóan is, de beemelte a hivatalos politikai 
párbeszéd és diskurzus körébe ezt a számunkra főben-
járó témát. 

A belső párbeszédre nézve sajnálattal említem meg a 
nagy hiányzó, a Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség nevét. Tusnádfürdőre meghívást kaptak, Tusnád-
fürdőről szervezeti, felső szinten távol maradtak – kü-
lön örvendünk, hogy vannak sztrájktörők, akik eljöttek 
ide az RMDSZ képviselőiként... Szomorú dolog, hogy 
jobban szót ért az RMDSZ Victor Pontával, mint saját 
magyar atyafiaival. Ez a párbeszédre való alkalmatlan-
ság oda vezetett, hogy példának okáért egyáltalán ma-
gyarországi listán kellett helyet biztosítani egy erdélyi 
EP-képviselő számára. (Németh Zsolt felvetésére ez a 
válaszom: igen, én erdélyi képviselő vagyok az Európai 
Parlamentben.) Ezen is változtatnunk kell, a jövőben 
senki nem térhet ki – mondom erkölcsi értelemben – 
a párbeszéd elől, még az RMDSZ sem. Felszólítom 
tehát ezen a helyen is őket, hogy vállalkozzanak és 
legyenek készen a párbeszédre, ha tetszik, a nemzeti 
együttműködés rendszerében. Magyarország nagyon jó 
példát mutat. Orbán Viktor még Szatmárnémetibe is 

elment találkozni Kelemen Hunorral az EP-választások 
előtt, annyira szívén viseli Erdély sorsát és az erdélyi 
képviseletet, példát mutatva arra, hogy miképpen kell 
viszonyulnunk a párbeszédhez, illetve partnereinkhez, 
és miképpen szükséges egységesen megjelenítenünk 
Brüsszelben, Strasbourgban a magyar ügyet. Ez már 
az anyaországi és a külhoni párbeszédnek a körébe tar-
tozik, a nemzeti listával együtt. Nem „Mesterházy Hu-
nor” módjára, azaz Mesterházy Attiláék módjára, akik 
saját hazájukra támadtak Brüsszelben! Mert Európá-
ban egységesen kell képviselnünk a magyar ügyet, az 
autonómiaügyet. Európa még ha akar, sem tud segíte-
ni rajtunk, mert nincs mit kezdenie az autonómiával, 
hogy ha Kelemen Hunor, Izsák Balázs, Toró T. Tibor, 
Biró Zsolt, Winkler, Tőkés, Csáky, Bugár mást és mást 
mondanak neki ebben a tárgyban. Komolyan sem vesz-
nek bennünket, ha nem tudjuk egységesíteni az au-
tonómiapolitikánkat. Egyet kell mondanunk Bukarest-
ben, Pozsonyban, Belgrádban. Persze nem az egyne-
műsített egység, hanem a plurális egység szellemében. 
Egyet kell mondanunk Belgrádban, Kijevben, Budapes-
ten és Brüsszelben, Strasbourgban. Az ukrán válság 
kapcsán majd mondjunk egyet az őszi NATO-csúcson 
is, Nagy- Britanniában, ha szükséges és lehetőség nyí-
lik rá. Kelet-közép-európai térségünk stabilitásának és 
biztonságának egyik kulcskérdése a történelmi, nemze-
ti kisebbségek kérdése, illetve a szomszédos országok 
ezzel kapcsolatos viszonyának a rendezése. Szovjet 
viszonylatban akár fontos geopolitikai kérdésnek is te-
kinthetjük ezt az ügyet.

Hadd zárjam beszédemet azzal – bár tudtam végig, 
hogy milyen hálátlan dolog Orbán Viktor után beszélni 
–, hogy legyen magyar foci, legyen magyar autonómia, 
hajrá Magyarország, hajrá Erdély, hajrá Székelyföld!

Tusnádfürdő, 2014. július 26.
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Április 1–3. ● Brüsszel 
Európai parlamenti munkahét

Április 4. ● Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Korteskörút a magyarországi országgyűlési választá-

sok előtt: Fényeslitke – idősek otthona; Dombrád – 
református középiskola; Tiszakanyár – üzemlátogatás; 
Nagyhalász – református óvoda; Nyírbogdány – refor-
mátus öregotthon

Április 5. ● Nagyvárad
Partiumi Keresztény Egyetem – Karrier Expó;  Ag-

rárgazdasági szakkonferencia

Április 6. ● Budapest
Magyarországi országgyűlési választások – ered-

ményváró

Április 7–10. ● Brüsszel 
Európai parlamenti munkahét
Kisebbségi jogok Ukrajnában címmel Tőkés Lász-

ló erdélyi képviselő és Inese Vaidere lett EP-képviselő 
irodája közösen szervezett konferenciát Brüsszelben 
április 9-én. A rendezvény társszervezője a Képviselet 
Nélküli Népek és Nemzetek Szervezete (UNPO), ki-
emelt meghívottja pedig Brenzovics László, a Kárpát-
lajia Magyar Kulturális Szövetség elnöke volt.

Április 10. ● Budapest 
Szakács Imre festőművész kiállításának megnyitása 

(Várnegyed Galéria)

Április 13. ● Nagyvárad-Olaszi
Keresztelési szolgálat

Április 14–17. ● Strasbourg 
Európai parlamenti munkahét

A 2009–2014-es európai parlamenti időszak utol-
só strasbourgi ülésszakának a napirendjére tűzték az 
I. világháborúról való megemlékezést, kitörésének 
centenáriumán. Tőkés László európai képviselő lejáró 
mandátuma, illetve a küszöbön álló európai parlamenti 
választások alkalmából az Unió tagállamai közé tartozó 
Románia és Magyarország viszonylatában tekintett 
vissza a „Nagy háborúra”. Kifejtette: amennyiben a 
Fidesz–KDNP választóinak a bizalmából újabb man-
dátumra nyer megbízatást az Európai Parlamentben, 
továbbra is a magyar–román megbékélés előmozdítá-
sán fog munkálkodni.

Április 20. ● Nagyvárad-Olaszi
Húsvéti igehirdetési szolgálat. Úrvacsoraosztás

Április 24. ● Nagyvárad
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vezetőségi tag-

jainak megbeszélése
Egyháztörténeti konferencia. Bojtor István könyvé-

nek bemutatója

Április 29. ● Nagyvárad
EP-sajtóértekezlet
A Fidesz–KDNP nemzeti listáján a harmadik helyen 

szereplő Tőkés László erdélyi EP-képviselő, az EMNT 
elnöke Szilágyi Zsolt kabinetfőnök társaságában Nagy-
váradon tartotta kampányindító sajtótájékoztatóját. 
Az erdélyi jelölt szerint lényegtelen, hogy melyik listán 
képviseljük a nemzetet, és a magyar és román érdek 
egészséges képviselete sem kerül ellentétbe egymással.

Nagyvárad-olaszi gyülekezeti megbeszélés
A Partiumi Keresztény Egyetem vezetőségi tagjai-

nak megbeszélése

Április 30. ● Nagyvárad
EMNT–EMNP EP-kampánygyűlés

TŐKÉS LÁSZLÓ
ÁPRILISI ESEMÉNYNAPTÁRA

FELHÍVÁS
A NEMZETI VÁLASZTÁSOK KÖZELEDTÉN

Március 15-i ünnepi üzenetét Orbán Viktor minisz-
terelnök azzal a magvas gondolattal zárta, hogy: ma-
gyarnak lenni egyet jelent a bátorsággal.

Szabadságharcaink idején ez a két szó valóban szi-
nonimája volt egymásnak. Kisebbségben élő külhoni 
magyarságunknak jogai és szabadsága kivívásához kü-
lönösképpen nagy szüksége van erre a rendíthetetlen 
bátorságra.

„Csak akkor születtek nagy dolgok, / Ha bátrak vol-
tak, akik mertek” – valljuk Ady Endrével. Huszonöt 

esztendővel az internacionalista kommunista diktatúra 
bukása után azt is a Költővel együtt hisszük, hogy: 
„Ez a világ nem testálódott / Tegnaphoz húzó, rongy 
pulyáknak... S aki mást akar, mint mi most van”, an-
nak bátran színt kell vallania, nemzetünk közös ügye 
mellett ki kell állania, és vállalnia kell a reá eső részt a 
rendszerváltoztatás folytatásában, a nemzeti önrendel-
kezés, valamint a határokon átívelő nemzetegyesítés 
megvalósításában.

Nem is olyan régen az előttünk járóknak még vérük 
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hullatásával és életük odaáldozásával kellett megbizo-
nyítaniuk bátorságukat és hazafiságukat. Noha mos-
tani politikai küzdelmeink tétje nem kevésbé komoly, 
nemzetünk jövője mégsem véres szabadságharcokban, 
hanem békés választásokon dől el. Az igazság és a 
szabadság melletti demokratikus kiállás viszont ma is 
hasonló cselekvő bátorságot követel meg mindany-
nyiunktól.

Több mint százévi megszakítás után, egységesülő 
nemzetünk polgáraiként mi, külhoni magyarok újból 
jogot nyertünk arra, hogy a közelgő választásokon 
együtt döntsünk a nemzet sorsáról. Korszakos jelen-
tőségű, bátor nemzetpolitikai győzelemnek számít, 
hogy ide eljutottunk, és Magyarország alaptörvénye 
szellemében, ekképpen vállal közösséget egymással és 
felelősséget egymásért az egész nemzet.

A közösségi önrendelkezés, valamint a kedvez-
ményes honosítás zászlóvivőjeként működő Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács nevében ezúton fordulok 
felhívással erdélyi magyar polgártársaimhoz, hogy él-
jenek állampolgári jogukkal, és szavazatuk leadásával 
vegyenek részt az április 6-i nemzeti választásokon. 
Jómagam az EMNT nagyváradi demokráciaközpontja 
révén juttatom el szavazatomat az illetékesekhez. Arra 
kérek mindenkit, hogy értékes szavazataikat ne bízzák 
a Román Postára, hanem személyesen, illetve egyhá-
zaink és a honosításban kiemelkedő szerepet vállalt 
EMNT-irodáink, vagy más, megbízható szervezetek 
segítségével juttassák célba.

„Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.”

Nagyvárad, 2014. március 31.
Tőkés László

az EMNT elnöke 

ÚJABB KÉTHARMAD!
Kétharmados parlamenti többsé-

get szerzett Magyarországon a Fi-
desz–Kereszténydemokrata Néppárt 
választási pártszövetség az április 
6-i országgyűlési képviselő-választá-
son. A Fidesz–KDNP-nek 133, az 
MSZP–Együtt–DK–PM–MLP-nek 
38, a Jobbiknak 23, az LMP-nek 
pedig 5 mandátuma lett az új par-
lamentben. 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács és az Erdélyi Magyar Néppárt – 
előbbinek elnöke, utóbbinak védnöke 
Tőkés László EP-képviselő – gratu-
lált a Fidesz–KDNP és Orbán Vik-
tor újabb választási győzelméhez. 
A Magyarország határain kívül élő 
magyar közösségek számára rendkí-
vül fontos ez a győzelem, mivel lehe-
tőséget biztosít az Orbán-kormány 
által négy éve, az új alaptörvény 
elfogadásával, a külhoni magyar ál-
lampolgárság, majd a szavazati jog 
biztosításával elkezdett nemzetegye-
sítés folytatásához. Az anyaország-
tól elszakadt, száz év óta először 
szavazó magyarok visszaigazolták a 
Fidesz–KDNP-kormány nemzetpoli-
tikáját, hiszen a határon túli érvé-
nyes levélszavazatok több mint 95 

százaléka a folytatás mellett szól.
Az Erdélyi Magyar Néppárt büsz-

kén vállalja, hogy hozzájárult stra-
tégiai partnerének választási győ-
zelméhez, hiszen az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanáccsal közösen az Er-
délyből származó mintegy 400 ezer 
honosítási kérelem több mint a fe-

lének, illetve a 135 ezer erdélyi re-
gisztrációs kérelem kétharmadának 
benyújtásában segített. Az EMNP 
önkéntesei az EMNT demokrácia-
központjaival vállvetve az összesen 
több mint 100 ezer erdélyi levélsza-
vazatnak közel a kétharmadát segí-
tették célba juttatni.



7

dEPutáció

ÁLLÁSFOGLALÁS AZ EURÓPAI 
PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÁRGYÁBAN

NYILATKOZAT A NEMZETI LISTÁRÓL

Az erdélyi magyar választók elsöprő többsége a Fi-
desz–KDNP pártszövetség jelöltjeit támogatta a mi-
nap lezajlott magyarországi választásokon, melynek 
nyomán ma már a Kárpát-medencei közös magyar 
sorsalakítás nem csupán vonzó szólam, hanem megélt 
valóság. A győztes párt Erdélyből egy precedens értékű 
gesztussal Tőkés Lászlót, az Erdélyi Magyar Nemze-
ti Tanács (EMNT) elnökét, az 1989-es rendszerváltás 
hősét kérte fel, hogy erősítse európai parlamenti listá-
ját.

Az EMNT irodahálózata az elmúlt három és fél év-
ben a magyar kormány megbízásából kiemelt szerepet 
vállalt a könnyített honosítási eljárásban, az elmúlt két 
hónapban az erdélyi magyar választópolgárok regiszt-
rációjában, végül pedig a szavazatok kétharmadának 
begyűjtésében.

A közel száz esztendeje elszakított nemzetrészek 
vonatkozásában az EMNT az egyetlen közös magyar 
ügy elvi alapján áll, s ennek jegyében üdvözli a Fidesz 
nemzetpolitikai gesztusát, amely összhangban van a 
határokon átívelő magyar nemzetegyesítés program-
jával. Örvendetesnek tartjuk azt is, hogy e gondolat 
mentén a Fidesz délvidéki, felvidéki és kárpátaljai ma-
gyar képviselőket is indít listáján.

Tőkés László politikai programja közéleti szerepvál-
lalásának kezdetétől egy irányba mutatott a Nemzeti 
Együttműködés Rendszerének lényegével és a Kár-
pát-medencei magyarság nemzetstratégiai törekvésé-
vel. Nemzetpolitikusként, a Kárpát-medencei Magyar 
Autonómia Tanácsa (KMAT) elnökeként az autonó-
mia következetes képviseletével, illetve az Európai Par-

lamentben az egész magyar nemzet érdekében kifejtett 
tevékenységével Tőkés László a lehető legméltóbb sze-
mélyiség e jelölésre.

Az EMNT Választmánya üdvözli, hogy az országy-
gyűlési választásokon ismét kétharmados győzelmet 
elérő, s ezzel a térségben legstabilabb parlamenti hát-
teret megnyerő Fidesz előkelő harmadik helyre kérte fel 
Tőkés Lászlót a párt európai parlamenti jelöltlistáján.

Csíkszereda, 2014. április 11.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Választmánya

A magyar nemzetegyesítés folyamata ma újabb fon-
tos állomásához érkezett. A Fidesz–KDNP – folytat-
va a 2010-ben megalapozott nemzetpolitikai fordulatot 
– az Európai Parlamentbe valódi „nemzeti csapattal” 
készül, helyet biztosítva az elszakított nemzetrészek-
nek.

2007-ben, Románia EU-csatlakozásakor mi Erdély-
ben az „Unió, Erdéllyel!” kampányjelszóval indultunk 
neki az európai útnak. 2009-től az Európai Parlament-
ben három EU-tagország magyar néppárti képviselői 
alkottak egy erős magyar küldöttséget, számszerű-
ségünkben is példázva, hogy a magyar nemzet Euró-
pa középnemzetei között foglalja el a méltó helyét. A 
nemzeti érdekérvényesítés az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc Tizenkét pontját megidéző jelmon-
datunkon is módosított: európai politizálásunk a „ma-
gyar unió az Európai Unióban” jelmondat értelmében 
valósult meg. Ez a folyamat teljesedik ki a Fidesz–
KDNP ma bejelentett nemzeti listájával.

Örvendetes, hogy a Kárpát-medencei magyar nem-
zeti közösségek önrendelkezési törekvéseit – amelyek-

nek eleddig az idén tízéves Kárpát-Medencei Magyar 
Autonómia Tanács (KMAT) adott keretet – immáron 
nem csupán erdélyi (romániai) és felvidéki (szlováki-
ai) magyar EP-képviselőkkel, hanem a szintén befutó 
helyeken szereplő kárpátaljai (Ukrajna) és vajdasági 
(Szerbia) testvéreinkkel tudjuk együtt képviselni.

A nemzeti önrendelkezés azt jelenti, hogy egy erős 
Európában egy erős Magyarországra, erős magyar 
nemzetre van szükségünk. Nemzetünk viszont akkor 
válik erőssé, hogyha elszakított részei is dönteni 
tudnak saját sorsukról, vagyis hogyha sikerül kivív-
nunk az erdélyi és a székelyföldi magyarság, valamint 
Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja magyar közösségeinek 
különböző formájú autonómiáit.

Az autonómia élő és sikeres európai gyakorlat. Ez 
a célunk.

Budapest, 2014. április 10.
Tőkés László
EP-képviselő
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UKRAJNÁRÓL AZ EP-BEN
Kisebbségi jogok Ukrajnában címmel, 2014. áp-

rilis 9-én Tőkés László erdélyi és Inese Vaidere lett 
EP-képviselők közösen szerveztek konferenciát Brüsz-
szelben. A rendezvény társszervezője a Képviselet 
Nélküli Népek és Nemzetek Szervezete (UNPO) 
volt, mely szervezettel erdélyi képviselőnk a kisebbségi 
jogok terén már több ízben is együttműködött. Példá-
nak okáért 2010-ben az UNPO közbenjárására került 
sor a Musztafa Dzsemilev krími tatár szabadsághar-
cossal való találkozójukra.   

A rendezvény aktualitását az adta, hogy a krími vál-
ság nyomán kialakult helyzetben igen kevés figyelem 
irányul az őshonos kisebbségi közösségek állapotára. 
Mint ismeretes, márciusban Oroszország elfoglalta a 
dél-ukrajnai krími félszigetet azzal az ürüggyel, hogy 
megvédje az ott többségben –mintegy 65%-ban – élő 
orosz lakosságot. 

Tőkés László EP-képviselő megnyitó beszédében az 
ukrajnai kisebbségek ügyének fontosságát emelte ki, 
mivel nemzetközi téren „a geopolitikai érdekek árnyé-
kában a milliós nagyságrendű etnikai közösségek ügye 
jobbára elsikkad”. A Szovjetunió történelmének tragi-
kus fejezeteként tartjuk számon, hogy annak idején a 
krími tatárok, a „népi németek” és a kárpátaljai ma-
gyarok millió váltak a deportálás, a kényszermunka és 
a bolsevik terror áldozataivá. Az erdélyi magyarok eu-
rópai képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a jog-
fosztott kisebbségi közösségek folyamatos pusztulása 
most is tetten érhető, mivel a kárpátaljai ruszinok, 
románok, bolgárok és magyarok helyzete korántsem 
rendezett.  Még a kisebbségi nyelvtörvény körüli vi-
ták is csupán a felszínt jelzik. A nemzeti kisebbségek 
cselekvő alanyai és nem eszközei kell, hogy legyenek a 
rendezésnek – mutatott rá Tőkés László. Jogaik tisz-
teletben tartása és a közösségi önrendelkezés lehetősé-
gének biztosítása jelentheti a tartós stabilitás garanci-
áját – szögezte le képviselőnk.

Vytautas Lansdbergis litván néppárti EP-képvise-
lő, aki meghatározó vezéralakja volt a demokratikus 

Litvánia megteremtésének, a Krím-félsziget elfoglalá-
sát, a népszavazásnak nevezett „politikai színjátékot” 
és a krími tatárok megfélemlítését a háború új formá-
jának nevezte. Ha Oroszország felrúgja a nemzetközi 
együttműködés alapvető szabályait, akkor nélküle kell 
a nemzetközi intézményeket működtetni – mondotta. 
A nemzetközi közösség nem lehet közömbös, hanem 
tudatosan felelősséget kell vállalnia abban, hogy a 
Krím-félsziget helyzete visszatérjen az orosz bevonulás 
előtti állapotba. „Ne engedjük a tatárok elleni második 
népirtás megvalósítását” – zárta szavait Landsbergis. 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) újan megválasztott elnöke, Brenzovics 
László megtisztelőnek nevezte, hogy a kelet-kö-
zép-európai rendszerváltozás két olyan legendás hírű 
személyisége – Vytautas Landsbergis és Tőkés László 
– mellett tarthat előadást, mint akik Lech Walesához 
és Václav Havelhez hasonlóan sokat tettek a szabadsá-
gért. A kárpátaljai magyarság demokratikus jogállam-
ban akar élni, hasonlóan az ezért véráldozatot is hozó 
ukrán néphez. A nyelvtörvény körüli vitákra utalva, 
kiemelte, hogy az új hatalomnak voltak olyan intézke-
dései, melyek nem a jogállamiság irányába mutattak. 
Egy demokratikus és európai nyelvtörvény stabilizáló 
erővel bírna – mutatott rá Brenzovics. „Ukrajnának 
nem szabad a nacionalizmus mocsarába süllyednie. Az 
EU vezetőinek, hasonlóan az új ukrán vezetéshez, nagy 
a felelőssége az európai út megvalósításában. Kérem 
Önöket, hogy segítsenek bennünket Európához tartoz-
ni” – zárta szavait a kárpátaljai magyarság képviselője.

„Mit tudok ehhez még hozzátenni? Brenzovics úr 
már mindent elmondott, amit akartam” – kezdte be-
szédét Nadiya Tsok, Ukrajna EU-s képviseletének he-
lyettes vezetője. Örömmel jelentette be, hogy ezen a 
napon az Európai Bizottság és Ukrajna közös szak-
értői bizottságot hozott létre, mely az Unióhoz való 
felzárkózás konkrét szakmai hátterét fogja kidolgozni 
– jelezte Tsok. A kisebbségi jogok tiszteletben tartása 
terén külön kell választani a krími helyzetet az Ukraj-
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AZ I. VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSÉNEK
CENTENÁRIUMI ÉVE

A végéhez érkező 2009–2014-es európai parlamenti 
időszak utolsó strasbourgi ülésszakának a napirendjére 
tűzték az I. világháború kitörésének centenáriumáról 
való megemlékezést.

Az első világháború óta eltelt száz év: tanulságok és 
Európa jövője címszó alatt ma reggel a görög EU-el-
nökség nevében Evangelos Venizelos külügyminisz-
ter, az Európai Bizottság nevében pedig José Manuel 
Barroso főbiztos adták elő évfordulói nyilatkozataikat, 
majd a parlamenti frakciók vezetői fejtették ki állás-
pontjukat.

Tőkés László európai képviselő – a közvetlen hozzá-
szólás lehetősége híján – írásbeli nyilatkozatot nyújtott 
be a napirendhez. Lejáró mandátuma, illetve a küszö-
bön álló európai parlamenti választások alkalmából az 
egyként az Unió tagállamai közé tartozó Románia és 
Magyarország viszonylatában tekintett vissza a „Nagy 

háborúra”, és vonta le annak jövőre néző tanulságait. 
Tette ezt azzal a határozott szándékkal, hogy ameny-
nyiben a Fidesz–KDNP választóinak a bizalmából 
újabb mandátumra nyer megbízatást az Európai Parla-
mentben, Románia és Magyarország állampolgáraként, 
erdélyi és Kárpát-medencei magyarságunk értékeinek 
és érdekeinek s az önrendelkezésnek a képviselete mel-
lett, illetve azokkal összhangban – Temesvár szellemé-
ben – a magyar–román megbékélés előmozdításán 
továbbra is munkálkodni fog.

Az erdélyi képviselő nyilatkozatában Ésaiás próféta 
tanítását idézte, mely szerint: igazság nélkül nincsen 
békesség. Egyebek mellett a hatalmi érdekek összeüt-
közése, az elnyomás és a társadalmi igazságtalanságok 
vezettek az I. világháború kitöréséhez. Az azt követő 
igazságtalan békediktátumok viszont a II. világháború 
kirobbanásának a veszélyét is eleve magukban hordoz-

nában élő más kisebbségek helyzetétől.  A világ hatá-
rozott választ kell, hogy adjon a Krím-félsziget oro-
szok általi elfoglalására, mert hogyha nem teszi, akkor 
fennáll a veszélye a hasonló lépések folytatásának. Az 
ukrán tisztségviselő kijelentette: az ukrajnai kisebbsé-
gek helyzetét az EU-integráció összefüggésében kell 
rendezni; ennek megfelelően a hatóságok a nyelvtör-
vényt továbbra is érvényben tartják. Ezzel egy időben 
viszont komoly kihívást jelent az országban élő, az el-
múlt hetven évben eloroszosított állampolgárok helyze-
te, ők ugyanis lojális állampolgárai Ukrajnának, de csak 
oroszul beszélnek. „Ukrajna jövője csakis Európában 
képzelhető el” – mondotta Tsok asszony.

„A nemzetközi jog nyilvánvaló megsértésével állunk 
szemben” – mondotta Niccolo A. Figa-Talamanca, a 
Nincs Béke Igazság Nélkül Szervezet (No Peace Wit-
hout Justice) főtitkára. Ukrajnának büszkén kell vál-
lalnia, hogy egy többnemzetiségű, többvallású állam, 
„s az országnak tenyerén kell hordoznia kisebbségeit, 
megmutatva, hogy házon belül is európai választ lehet 
adni az orosz agresszióra” – mondotta végezetül.

Olena Prystayko, az ukrán „agytrösztök” brüsszeli 
képviselője azt hangsúlyozta, hogy komolyan kell venni 
a veszélyt, ugyanis az orosz expanziót az orosz belpo-
litikai instabilitás okozza, és Putyin expanziós politiká-
jával tulajdonképpen a hatalmát akarja megszilárdítani 
és legitimizálni. Ukrajna integritását biztosítani kell, az 
orosz energiafüggőségét pedig csökkenteni, és a kor-
rupciót, illetve az általa okozott belső káoszt megszün-
tetni. 

Zárszavában Tőkés László arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a kisebbségi kérdés kezelésében a jelenlegi glo-
balista internacionalizmus, amely időnként az Unió 
közönyében is tapasztalható, ugyanolyan káros lehet, 
mint az egykori kommunista internacionalizmus, a 
maga uniformizáló, nemzeti sajátosságokat megszün-
tetni kívánó kihatásaival.  „Köszönöm az UNPO-nak, 
hogy eddigi küldetésének megfelelően velünk együtt 
most is fellép a védtelen népek és nemzetiségek érde-
kében. A jövőben is segítő partnerei maradunk Önök-
nek” – zárta szavait erdélyi képviselőnk.

  

NYÍLT LEVÉL A SZLOVÁK ÁLLAMFŐHÖZ
Az Emberi Méltóság Tanácsa április 15-én nyílt 

levéllel fordult Andrej Kiska szlovák államelnökhöz 
Malina Hedvig tovább folytatódó meghurcoltatá-
sa, valamint a szlovák állampolgárságuktól jogtalanul 
megfosztott Tamás Aladárné tanítónő és sorstársai 
ügyében.

Amint az köztudott, a szlovák államfő eleve elnöki 
kegyelmet helyezett kilátásba a perbe fogott Malina 
Hedvig számára. A nemes gesztus azonban nem he-
lyettesítheti azt a jogos elvárást, hogy a meghurcolt 
fiatalasszonyt nem a törvényellenes bánásmód esetle-

ges következményeitől, hanem magától a törvénytelen 
eljárástól kell megvédelmezni. 

Ehhez hasonlóan a magyar állampolgárság felvétele 
miatt jogfosztást szenvedő szlovákiai magyarokat sem 
utólagosan kell kárpótolni, hanem esetükben is az or-
szág alkotmányos jogrendjének a betartása jelentheti 
a megoldást. Tamás Aladárné Anikó leányának a tra-
gikus sorsa intő figyelmeztetés erre nézve. 

Lomnici Zoltán, Erdélyi Géza és Tőkés László a 
törvényes és végleges megoldás megtalálása érdeké-
ben intézte levelét Andrej Kiska államelnökhöz.
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ták. Következésképpen „sem az igazságtalan háborúk, 
sem az országhatárok mesterséges átrajzolása, sem a 
kisebbségek jogtalan elnyomása nem jelenthet megol-
dást népeink számára” – hangsúlyozta Tőkés László. 
Igazi és tartós megoldást egyedül az igazságban törté-
nő megbékélés kínál, mely előfeltétele annak, hogy ne 
vesztesei, hanem mindannyian nyertesei legyünk az 
Európai Uniónak.

Hannes Swoboda szocialista frakcióvezető nyilat-
kozatában a – feléledő – nacionalizmus ellen hirdetett 
harcot, mely annyi szenvedés forrása lett a múlt század 
elején, és szétrombolta az európai együttélést. Ennek 

nem szabad megismétlődnie – hangsúlyozta. Joseph 
Daul, az Európai Néppárt elnöke az első világégés ti-
zenhét milliónyi halálos áldozatára emlékezve, a közös 
Európa építésére szólított fel, és annak reményét fe-
jezte ki,  hogy az utókor a „Pax Europae”, az Európai 
Béke korszaka néven fogja emlegetni a folyamatban 
lévő európai egyesülés időszakát.

Kárpát-medencei és erdélyi magyarságunk számára 
is ez jelentheti az egyetlen valós életesélyt és -lehető-
séget.

Strasbourg/Nagyvárad, 2014. április 16.

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT
AZ I. VILÁGHÁBORÚ CENTENÁRIUMA ALKALMÁBÓL

Amiképpen az lenni szokott: győztesek és vesz-
tesek egymástól egészen eltérő módon emlékeznek a 
„Nagy háborúra”.

A területszerző Románia jubileumi ünneplésre ké-
szül 2018-ban, országa „egyesítésének” centenáriumán.

A területe kétharmad részétől igazságtalanul meg-
fosztott Magyarország viszont 2020-ban a trianoni bé-
kediktátum által reá mért történelmi katasztrófát fogja 
felidézni.

Egy évszázad után, ma már világosan látjuk, hogy 
az újabb világégéshez vezető I. világháborúnak végső 
soron egész Európa és az egész világ csak vesztese 
volt – hiszen a gyűlölet, a háború, a vérontás, a töme-
ges halál senkinek, egyetlen népnek vagy országnak sem 
szolgálhat boldogulására.

Románia és Magyarország viszonylatában az elmúlt 
száz esztendő legfőbb tanulsága az, hogy sem az igaz-

ságtalan háborúk, sem az országhatárok mesterséges 
átrajzolása, sem a kisebbségben élők jogtalan elnyomá-
sa nem jelenthet megoldást népeink számára. Mert: az 
igazságtalanság igazságtalanságot szül és háborúsko-
dáshoz vezet. „Az igazság műve viszont békesség és 
az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mind-
örökké” – valljuk Ésaiás prófétával (32, 17).

Az Európai Történelem Házának szellemében le-
gyünk azon, hogy kontinensünk egyszer s mindenkorra 
a béke honává váljék, és hogy valamennyi nemzete – 
köztük Románia és Magyarország – ne vesztese, hanem 
nyertese legyen az Uniónak. A májusban felálló Európai 
Parlament képviselői ezen fáradozzanak!

Strasbourg, 2014. április 15.
Tőkés László
EP-képviselő
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„MÉG HOSSZÚ UTAT KELL MEGTENNI 
BRÜSSZELIG, HOGY ELJUSSUNK EURÓPÁBA” 

A Fidesz–KDNP nemzeti listáján a harmadik helyen 
szereplő Tőkés László erdélyi EP-képviselő, az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke Szilágyi 
Zsolt kabinetfőnök társaságában április 29-én Nagyvá-
radon tartotta kampányindító sajtótájékoztatóját. 

Szilágyi Zsolt, aki egyben az Erdélyi Magyar Nép-
párt alelnöke is, a sajtótájékoztatón példa nélkülinek, 
ugyanakkor szimbolikus üzenetet hordozónak nevezte 
a Fidesz–KDNP frakció nemzeti EP-listáját. Vélemé-
nye szerint ezzel a magyar nemzet megérkezett a 21. 
századba, új fázisba lépett a magyar összetartozás. 

A kabinetfőnök hangsúlyozta: „Minden kelet-kö-
zép-európai nemzet azt keresi, hogyan legyen erősebb, 
hatékonyabb az érdekérvényesítése az európai parla-
menti választások után. Számunkra a kulcsfogalom az 
önrendelkezés. Az Európai Unióban a magukat vezet-
ni tudó, saját jövőjükről elképzeléssel rendelkező ne-
mezetek fognak össze azért, hogy saját érdekeiket job-
ban érvényesíthessék, és más nemzetekkel egyetemben 
Európa is sikeres legyen.” Szilágyi szerint ezt a sikert 
nemcsak az erdélyi magyarok viszonylatában, hanem a 
közép-európai térség és a magyar nemzet vonatkozá-
sában fogja képviselni a Fidesz nemzeti listája, ame-
lyen Tőkés László mellett Bocskor Andrea kárpátaljai, 
Deli Andor délvidéki és Gubík László felvidéki jelöltek 
is szerepelnek.  

Tőkés László EP-képviselő a sajtótájékoztatón kifej-
tette: „Huszonöt évvel ezelőtt indultunk el Temesvártól 
Brüsszelig, Románia ott van már hét, Magyarország 
pedig tíz éve. Ez a mérleg önmagában sokatmondó, 
nem hiába harcoltunk. De rögtön hozzá kell tennem: 
nem így képzeltük el Romániát, nem így képzeltük el 
Magyarországot huszonöt évvel ezelőtt. Metaforikusan 
szólva még hosszú utat kell megtenni Brüsszelig, hogy 
eljussunk Európába. Az új választáson erre vállalko-
zunk, megyünk tovább ezen az úton.” 

Az erdélyi jelölt örvendetesnek nevezte, hogy azt 
az egységet, amit bár Erdélyben nem tudtak megva-
lósítani, Orbán Viktor vezetésével a Fidesz–KDNP 
magasabb, Kárpát-medencei szinten hajtanak végre. 
„A nemzetek Európájában vagyunk, semmi különleges 
nincs abban, hogy melyik listán képviseljük a nemze-
tet, nem kerül ellentétbe egymással a román és a ma-
gyar érdek egészséges képviselete” – fogalmazott az 
EMNT elnöke. Ugyanakkor közölte: nem fog elköltözni 
Nagyváradról sem, a magyar és a román állampolgár-
ság nem zárja ki egymást, sőt megbékélnek az európai 
polgári identitásban.

Újságírói kérdésekre válaszolva Szilágyi Zsolt el-
mondta: az Erdélyi Magyar Néppárt támogatja Tőkés 
László jelöltségét, és sajnálja, hogy a pártlogika men-
tén gondolkodó RMDSZ nem volt hajlandó összefogni, 
pedig az erdélyi magyarság érdeke ezt kívánta volna 
meg. Szerinte az erdélyi magyarok vannak olyan fel-
világosultak, hogy lelkiismeretüknek megfelelően sza-
vazzanak.

Május 1. ● Csíkszépvíz
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi 

Magyar Néppárt munkaközösségének az országgyűlési 
választások utáni ünnepélyes találkozója

Május 5. ● Hatvan
EP-választási fórum

Május 6. ● Budapest
A Magyar Országgyűlés alakuló ülése

Május 7. ● Budapest
Az Emberi Méltóság Tanácsának sajtóértekezlete
● Szeged
EP-választási fórum

TŐKÉS LÁSZLÓ
MÁJUSI ESEMÉNYNAPTÁRA
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Május 8–9. ● Tapolca, Békéscsaba
EP-választási fórum

Május 10. ● Érmihályfalva
A Partiumi Autonómiatanács fóruma; Autonómia-

karaván

Május 11. ● Verespatak
Tiltakozó akció a ciántechnológiás bányászat ellen
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi 

Magyar Néppárt tiltakozó akciót szervezett Verespa-
takon, a ciántechnológiát alkalmazó aranybányászat 
súlyos környezetromboló következményeire való figye-
lemfelkeltés céljából.
● Nagyvárad
Albert Flórián-emlékkiállítás megnyitója

Május 12. ● Rakamaz
EP-választási fórum

Május 13. ● Kolozsvár
Id. Tőkés István könyvének bemutatója

Május 14–15. ● Győr, Budapest-Pesterzsébet
EP-választási fórum

Május 16. ● Szentes
EP-választási fórum

Május 17–18 ● Miskolc, Gödöllő 
EP-választási fórum

Május 19.  ● Marosvásárhely
EMNT-autonómiafórum

Május 20.  ● Sepsiszentgyörgy 
EMNT-autonómiafórum, autonómiakaraván

Május 21. ● Nagyborosnyó, Maksa 
Látogatás az önkormányzatnál
● Csíkszereda 
EMNT-autonómiafórum

Május 22.  ● Székelyudvarhely
EMNT-autonómiafórum
Évfordulós emlékezés Csanády Györgyre, a Székely 

himnusz szövegírójára 

Május 25. ● Budapest
EP-választások – eredményváró
A Fidesz–KDNP a magyar összefogást Kárpát-me-

dencei szintre emelte, és a külhoni nemzetrészek kép-
viselőjelöltjeit nemzeti listán nevezte az Európai Parla-
mentbe. Tőkés László erdélyi EP-képviselő a nemzeti 
lista harmadik helyén nyert új mandátumot.

Május 26–29. ● USA
Amerikai jószolgálati út
Találkozók a Kongresszusban

Május 29. ● Washington 
Az Amerikai Magyar Koalíció jubileumi gálaestje és 

díjátadó ünnepély
Tom Lantos, az amerikai képviselőház külügyi bi-

zottságának néhai elnöke, a Magyar Baráti Közösség 
és Tőkés László európai parlamenti képviselő kapta az 
Amerikai Magyar Koalíció idei elismerését.

NYILATKOZAT
A CIANIDOS BÁNYÁSZAT BETILTÁSÁRÓL SZÓLÓ
EURÓPAI PARLAMENTI DÖNTÉS NEGYEDIK ÉVFORDULÓJÁN
„VERESPATAK MINDANNYIUNK ÜGYE,
VERESPATAK EURÓPAI ÜGY”

A verespataki bányaberuházás Románia eddigi tör-
ténetének legnagyobb léptékű korrupciós ügye. Egy 
terv, amely nem törődik a helyi lakosok és a térség 
biztonságával, egészségével, jövőjével. Az egyetlen, 
ami a beruházás kitervelőit és az azt engedélyeztet-

ni hajlandó romániai politikusokat vezérli, az a profit. 
A múlt század húszas éveihez hasonlítható, mostani 
„aranylázban” immár nem kutyákkal húzott szánokkal, 
hanem a modern technika eszközeivel véghezvitt, gi-
gantikus méretű természetrombolással kívánják a ter-
vet megvalósítani. 

Nem túlzás azt állítani, hogy: a bányanyitás me-
rénylet Erdély és az erdélyiek ellen!
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Megszokhattuk, hogy a jelenlegi kormánykoalíció 

pártjaihoz hasonlóan, a romániai pártok annak függvé-
nyében váltogatják véleményüket a beruházásról, hogy 
éppen kormányon vannak vagy ellenzékben. Közismert, 
hogy egyes román EP-képviselők hol a bányanyitást 
támogató, hol pedig azt ellenző rendezvényeket szer-
veztek Brüsszelben. Sajnos, a kormányban résztvevő 
magyar politikusoktól sem várhatunk jobbat és töb-
bet. Az elmúlt években tett ellentmondásos, két- vagy 
többértelmű nyilatkozataik a legjobb esetben is meg-
kérdőjelezik állítólagos elkötelezettségüket, melyet a 
bányanyitás tervével szemben tanúsítanak.

Victor Ponta miniszterelnök a Románia által fize-
tendő kártérítés nagyságával próbálja megmagyarázni, 
hogy az utcai tüntetések hatására meghozott tavalyi 
szenátusi döntés ellenére miért kellene mégiscsak enge-
délyezni a tervet. Arról azonban mélyen hallgat, hogy a 
román állam számára előnytelen, titkos szerződést töb-
bek között szocialista elődei, párttársai kötötték meg!

Joggal kérdezzük tehát: lesz-e felelősségre vonás? 
Indul-e kivizsgálás azok ellen, akik a román államot egy 
olyan szerződéssel kötelezték el, amely a bányanyitást 
vagy pedig egy óriási kártérítést ír elő? Akárhogyan is 
történne, mindkettőnek az árát velünk, az adófizetők-
kel akarják megfizettetni. 

Tekintettel arra, hogy az Európai Parlament Áder 
János és Tőkés László kezdeményezésére éppen négy 
éve, 2010. május 5-én, elsöprő többséggel mondta ki 
határozatában a cianidos bányászat európai tilalmát, a 
verespataki bányaterv Románia „szegénységi bizonyít-
ványa” Európa előtt, hiszen kormánya homlokegyenest 

ellentétes álláspontot képvisel, mint az Európai Parla-
ment.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi 
Magyar Néppárt felszólítja Románia európai parlamen-
ti képviselő-jelöltjeit, nyilvánítsanak világos és egyértel-
mű véleményt: ők és pártjaik támogatni vagy ellen-
ezni fogják-e a bányanyitást?

Ugyanakkor ezúton is felkérjük a választások után 
újan alakuló Európai Bizottság leendő elnökét és an-
nak környezetvédelmi biztosát, hogy szakítva az eddigi 
gyakorlattal, tartsák tiszteletben az Európai Parlament 
négy évvel ezelőtt meghozott döntését, és tiltsák be 
az Unió területén a ciántechnológiát alkalmazó új 
bányák nyitását!

Felhívást intézünk továbbá a civil társadalom kör-
nyezetvédelem iránt elkötelezett szervezeteinek ve-
zetőihez, hogy a tavalyi sikeres tüntetéssorozathoz 
hasonlóan szükség esetén idén is mozgósítsák tag-
jaikat, amennyiben a kormány újabb intézkedéseket 
hozna a bányanyitás engedélyeztetése irányában.

Nem utolsósorban Tőkés László európai parlamenti 
képviselőnket is felkérjük, hogy továbbra is legyen el-
kötelezett és következetes szószólója Verespatak ügyé-
nek Európában.

Mert Verespatak mindannyiunk ügye! Verespatak 
európai ügy!

2014. május 11.          Toró T. Tibor
az EMNP elnöke
Sándor Krisztina

az EMNT ügyvezető elnöke
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Az Európai Néppárt (EPP) nyerte a 2014 májusá-
ban lezajlott európai választásokat, és ezzel hivatalos 
jelöltje, Jean-Claude Juncker tehet kísérletet először a 
parlamenti többség kialakítására, bejelentkezve ezzel 
az Európai Bizottság elnöki posztjára. Biztosnak lát-
szik, hogy a jobbközép és a balközép önmagában nem 
tesz majd ki egy kényelmes többséget, így megnő a 
liberálisok és a zöldek ázsiója. Harminc év óta először 
nem csökkent a részvételi arány az EP-választáson, a 
jogosultak 42 százaléka elment szavazni.

A kereszténydemokrata-jobbközép pártokat tömö-
rítő Európai Néppárt a voksok 30 %-át kapta, 30 
mandátummal többet szerezve a szocialistáknál és 
demokratáknál (25%). A harmadik politikai erőnek 
ezúttal is az európai liberálisok bizonyultak (9%), 
megelőzve a zöldeket és az Egyesült Baloldalt. A kon-
zervatívok és reformisták szövetsége, az euroszkep-
tikusok vezette Szabadság és Demokrácia Európája 
is simán bejutott az EP-be. A régi parlamenti felál-
lás alapján egyetlen politikai csoporthoz sem tartozó 
képviselők száma megközelíti a százat, de majd csak 
a frakciók megalakulásakor dőlnek el a végleges erő-
viszonyok az európai törvényhozásban.

Magyarországról hat párt küldhet képviselőt az 
EP-be. A szavazatok több mint felét megkapott Fi-

desz-KDNP 12, a második helyen végző Jobbik 3, az 
MSZP és a Demokratikus Koalíció 2-2, az Együtt-PM 
és az LMP pedig 1-1 mandátumot szerzett. A 21 ma-
gyarországi képviselőn kívül még öt magyar nemzeti-
ségű politikus tagja a parlamentnek, két RMDSZ-es 
Romániából, egy-egy MKP-s és Most-Híd-as Szlová-
kiából (mindannyian néppártiak), illetve egy hollandiai 
szocialista. Ily módon az EPP frakciójának 16 magyar 
tagja lesz, három kelet-közép-európai államból.

A NÉPPÁRT NYERTE A 2014-ES EURÓPAI 
PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT

NYILATKOZAT
A végleges eredmények ismeretében gratulálok az 

RMDSZ két megválasztott európai parlamenti képvi-
selőjének.

Személyemtől függetlenül utólag is sajnálom, hogy 
a szűkkeblű pártpolitikai megfontolások miatt Erdély-
ben nem jött létre az összmagyar lista, így harmadszor-
ra már nem tudtuk hozni az eddigi két EP-választáson 
elért kilencszázalékos magyar eredményt. A számok 
tükrében jól látszik, hogy a néppárti szavazatokkal, 
illetve az összpárti indulásból fakadó szavazókedvi 
plusszal most is meglett volna a három erdélyi magyar 
képviselő – apropó, következésképpen: eggyel kevesebb 
román! –, de ez a már a múlté, remélem, a pártok veze-

tői levonták a szükséges következtetéseket. A nemzeti 
lista erdélyi képviselőjeként a magam részéről tovább-
ra is folytatom a hét esztendeje elkezdett munkámat. 
Azon leszek, hogy megvédjük eddigi eredményeinket, 
megvédjük természeti kincseinket és kulturális öröksé-
günket, megerősítsük az Európai Unióban formálódó 
magyar uniót, megoldjuk az őshonos nemzeti közössé-
gek európai védelmét. Legfőbb célkitűzésem továbbra 
is az, hogy az elszakított magyar nemzeti közösségeink 
élhessenek az Európában sikeresen alkalmazott auto-
nómia intézményével.

Orbán Viktor miniszterelnök beiktatási beszédében 
világosan megfogalmazta: „A magyar ügy európai ügy”. 
Ahhoz, hogy azzá tegyük, együttműködésre van szük-
ségünk, egyként kell kiállnunk minden magyarért. Ezen 
stratégiai céljaink minden pártpolitikai szempontot 
felülmúlnak. Brüsszelben és Strasbourgban a nemzet 
háromharmadát képviseljük.

Washington, 2014. május 29.
Tőkés László
EP-képviselő
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JÓSZOLGÁLATI ÚTON AMERIKÁBAN
Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke május végén az Amerikai 
Magyar Koalíció (HAC) meghívásának eleget téve 
Washingtonban járt. 29-én este a HAC jubileumi, 10. 
gálavacsoráján vett részt, melynek keretében átvette 
az emberi jogok és a Kárpát-medencei magyarság kol-
lektív jogainak bátor védelmezéséért odaítélt kitünte-
tést. A HAC idei kitüntetettje – Tőkés László mellett 
– Tom Lantos (posztumusz), az amerikai képviselőház 
külügyi bizottságának néhai elnöke és a Magyar Bará-
ti Közösség volt.

Az amerikai fővárosban tett látogatás keretében 
több fontos találkozóra is sor került. Tőkés László lá-
togatást tett Szapáry György magyar nagykövetnél, 
majd a gálaestet követő napon az amerikai kongresszus 
Tom Lantosról elnevezett emberi jogi bizottságának 
két társelnökével, a demokrata Jim McGovern és a 
republikánus Frank Wolf képviselővel találkozott, vala-
mint Rosa DeLauro demokrata képviselővel is eszme-
cserét folytatott, aki az erdélyi magyarok ügyét egykor 
felkaroló Christopher Dodd szenátor munkatársa volt.

Frank Wolf felidézte az 1989-es romániai népfelke-
lést, a tulajdonában lévő lyukas román zászlóval em-
lékeztetve, hogy annak idején az amerikai kongresszus-
ban is felléptek a Ceaușescu-diktatúra ellen – egyebek 
mellett a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény meg-
vonásával. 

Erdélyi képviselőnk tárgyalt Lee Edwardsszal, a 
washingtoni Kommunizmus Áldozatainak Emlékműve 
Alapítvány elnökével, akinek gratulált a testület meg-
alakulásának 20. évfordulója alkalmából. Találkozott 
az amerikai magyar kongresszusi csoport társelnökei-
nek, Andrew P. Harris és David Joyce kongresszusi 
képviselőknek a munkatársaival, akik nemrég levélben 
fordultak John Kerry külügyminiszterhez, hogy lépjen 
fel a román kormánynál annak érdekében, hogy az 

állam maradéktalanul szolgáltassa vissza a magyar 
egyházak 1945 után elkobzott javait. Szintén ők kér-
ték John Kerry külügyminisztert, hogy járjon közben a 
román államelnöknél és a kormánynál a Tőkés László 
Románia Csillaga érdemrendjének visszavonására irá-
nyuló erőltetett törekvés ügyében.

Kongresszusi tárgyalásaira elkísérte őt Hámos 
László, az amerikai Magyar Emberi Jogok Alapítvány 
(HHRF) elnöke és Koszorús Ferenc, az Amerikai Ma-
gyar Szövetség (AHF) elnöke. Az utóbbi szervezet 
vezetőjének Tőkés László átadta az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács által két éve odaítélt Báthory-díjat. 

A megbeszéléseken Tőkés László az egyházi resti-
túció mellett a marosvásárhelyi egyetem magyar főta-
gozata akadályoztatásának és az Erdélyi Magyar Nép-
párt-támogatók zaklatásának ügyét is felvetette.

KÖSZÖNTŐ ÉS KÖSZÖNŐ BESZÉD
AZ AMERIKAI MAGYAR KOALÍCIÓ GÁLAESTJÉN

Minden bizonnyal, a szervezők szándékától függet-
lenül, Isten úgy adta, hogy az Amerikai Magyar Koalí-
ció gálaestje idén éppen a Mennybemenetel ünnepére 
esik. Ennek szellemében hadd köszöntsem az Evan-
gélium szavával kettős ünnepünket, amerikai magyar 
közösségünk eme hagyományos találkozójának résztve-
vőit. Mennybemenetele előtt Krisztus Urunk ezt ígér-
te tanítványainak: „Ímé, én ti veletek vagyok minden 
napon, a világ végezetéig.” „Annyi balszerencse közt, 
/ s oly sok viszály után” (Vörösmarty) most is bizton 
úgy érezhetjük, hogy óceánon innen és túl, odahaza, a 
Kárpát-medencében és ideát, az „Újvilágban”: „velünk 
az Isten.” „S ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!” – te-
hetjük hozzá erdélyi nagy fejedelmünk, Bethlen Gábor 
bibliai testamentumának hitével (Rm. 8, 31)

Hölgyeim és Uraim! Kedves Testvéreim!
Rendkívüli öröm és élmény számomra, hogy a ma-

gyar szempontból sikerrel végződött európai parlamen-
ti választások után néhány nappal, első utam az őseink 
által egykor „szabad világnak” nevezett Amerikai Egye-
sült Államokba, Washingtonba vezetett, ahol ma este 
ünnepélyes keretek között részesülhettem a Magyar 
Koalíció kitüntetésében. Szívbéli köszönet érte!

A megtiszteltetésen túlmenően, mindenek fölött 
azért mondok köszönetet, hogy Krisztus szavának ér-
telmében Ti, amerikai magyarok és amerikai amerikai 
Barátaitok is mindig velünk voltatok a nehéz történel-
mi időkben. Magyarország és a határon túlra szakadt 
magyarság a kommunista és a nacionalista elnyoma-
tás legsötétebb időszakaiban is azt tapasztalhatta, 
hogy mellette kiálltok, számíthat Reátok. Huszonöt 
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esztendeje a „Gonosz Birodalmával” (Ronald Reagan) 
szembeni temesvári ellenállásunk idején is erőt adott 
nekünk az a tudat, hogy Isten után szabadságszerető 
amerikai magyar Testvéreink és a demokratikus Ame-
rika is támogat és segít emberi, nemzeti és kisebbségi 
jogainkért vívott küzdelmünkben.

Különösképpen örvendek annak, és különleges üze-
netet hordoz az a körülmény, hogy a Koalíció ez alka-
lommal velem együtt részesíti kitüntetésében az áldott 
emlékezetű Lantos Tamás néhai kongresszusi képvi-
selőt, valamint az amerikai Magyar Baráti Közösséget 
(Hungarian Communion of Friends).

2007 nyarán Tom Lantos élete egyik utolsó beszé-
dét tartotta a Kommunizmus Áldozatai Emlékművé-
nek washingtoni avatásán. Az egyetemes emberi jogok 
bajnokaként ekkor is kérlelhetetlen következetességgel 

szállt síkra az elnyomottak, a „rab népek” védelmében, 
azonos mércével mondva ítéletét a múlt század, illetve 
korunk valamennyi diktatúrája felett. Egyebek mellett 
az 1956-os magyar forradalomról kijelentette: „a ma-
gyar forradalmat nem verték le, hanem végső győzelme 
csupán halasztást szenvedett.”

Hölgyeim és Uraim! Kedves Testvéreim!
Meggyőződéssel vallom, hogy a szabadságért, a de-

mokráciáért és az emberi jogokért vívott küzdelmünket 
töretlenül tovább kell folytatnunk. Erre vállalkozott a 
Tom Lantos Intézet, és kezdettől fogva ennek az ügy-
nek elkötelezett zászlóvivői a Hámos László irányítá-
sával működő Magyar Emberi Jogi Alapítvány (Hun-
garian Human Rights Foundation), a Lee Edwards 
vezette Kommunizmus Áldozatainak Emlékalapítványa 
(Victims of Communism Memorial Foundation), vala-
mint a nemrégen harmadik évtizedébe lépett Amerikai 
Magyar Koalíció (Hungarian American Coalition).

Most, amikor harmadik madátumomat kezdem el 
az Európai Parlamentben, közös európai–amerikai sza-
badságeszményeink jegyében és szövetségében mon-
dok köszönetet amerikai-magyar Testvéreimnek és va-
lamennyi amerikai barátunknak – köztük is elsősorban 
Max Teleki elnök úrnak, Lauer Edit tiszteletbeli elnök 
asszonynak és a Szekeres fivéreknek –, azzal a szent 
elhatározással, hogy a demokratikus rendszerváltozás 
negyed százada elkezdett munkáját együttes erővel kell 
győzelemre vinnünk.

Isten legyen segítségünkre ebben!

Washington, 2014. május 29.
Tőkés László

Június 2–5. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Június 6. ● Nagyvárad
Zarándokvonatok ünnepélyes fogadása
A csíksomlyói pünkösdi búcsúra indított két zarán-

dokvonatot az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az 
Erdélyi Magyar Néppárt hívására összesereglett ma-
gyarok fogadták a pályaudvaron. Az átutazókat kö-
szöntötte Tőkés László EMNT-elnök, EP-képviselő, 
Zatykó Gyula, a Néppárt partiumi régióelnöke, Nagy 
József Barna, az EMNT partiumi régióelnöke és Tö-
rök Sándor, az EMNT Bihar megyei elnöke is.

Június 8. ● Nagyvárad-Olaszi
Pünkösdvasárnapi igehirdetési szolgálat, úrvacsora-

osztás.

Június 10–11. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Június 13.  ● Nagyvárad
Megújuló épített örökségünk – a Partiumi Magyar 

Művelődési Céh kiállítása

Június 14. ● Temesvár
Európa és kereszténység – konferencia 
A tanácskozásra az Ökumenikus vallási útvona-

TŐKÉS LÁSZLÓ
JÚNIUSI ESEMÉNYNAPTÁRA
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lak Temes és Csongrád megyében című, az Európai 
Unió által támogatott HU-RO projekt keretében került 
sor. Tőkés László, az erdélyiek nemrég újraválasztott 
európai parlamenti képviselője a kereszténység kilátá-
sairól tartott előadást, különös tekintettel az Unióban 
zajló, aggodalomra okot adó szekularizációs, sőt egy-
házellenes folyamatokra.

Június 16. ● Nagyvárad 
A Partiumi Keresztény Egyetem Igazgatótanácsá-

nak rendkívüli ülése
A PKE Egyetemi Tanácsának ülése

Június 18. ● Nagyvárad A PKE Alapítók Tanácsá-
nak ülése

Székelyekkel szolidarizáló villámcsődület
Az EMNT és az EMNP Bihar megyei vezetői egy 

szimbolikus politikai gesztussal tiltakoztak a Románi-
ában újabban előforduló magyarellenes intézkedések 
ellen. Egy utcai villámcsődület és a megjelent sajtó-
sok tájékoztatását követően Tőkés László kitűzte a 
székely zászlót európai parlamenti irodájának erkélyére.

Június 19. ● Nagyvárad
EP-sajtóértekezlet

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a május 25-i 
EP-választások utáni első sajtótájékoztatóját tartotta 
nagyváradi képviselői irodájában.

Június 20. ● Budapest
EP-sajtóértekezlet
Tőkés László EP-képviselő Lomnici Zoltánnal, az 

Emberi Méltóság Tanácsa elnökével tartott közös saj-
tótájékoztatóján főként a kommunista rezsimek által 
elkobzott erdélyi és felvidéki egyházi vagyonok restitú-
ciójának késlekedésére hívta fel a figyelmet. 

A Partiumi Egyetem Alapítvány kuratóriumi ülése

Június 23–25. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Június 26–29. ● Nagyvárad
II. Szent László Napok

Június 27. ● Budapest
EP-képviselői megbízólevelek ünnepélyes átadása

Június 30. ● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét

A ROMÁNIA CSILLAGA KITÜNTETÉS
ÉS AZ AUTONÓMIA

Amint az közismert, idén májusban amerikai kong-
resszusi képviselők egy csoportja közös levélben kérte 
John Kerry külügyminisztertől, hogy járjon közben 
Románia kormányánál és Traian Băsescu államelnök-
nél Tőkés László ügyében, valamint más, az erdélyi 
magyarság jogait sértő, nagy fontosságú kérdésekben. 
Az amerikai politikusok külön is említést tesznek arról, 
a 2014. március 25-i szenátusi törvénymódosításról, 
mely az állami kitüntetések „alkotmányellenes maga-
tartás” alapján történő visszavonásának a megkönnyí-
téséről rendelkezik, és amely „ jelzésértékű az ország-
ban egyre erősödő intolerancia légkörére nézve, és in-
teretnikus feszültségek kiprovokálásának a határozott 
szándékára vall”. A Románia Csillaga érdemrendnek a 
visszavonásával ellentétben „Romániát bátorítani kell 
abban, hogy tartsa tiszteletben és éltesse, ne pedig 
csorbítsa, egy olyan ikonnak, mint Tőkés Lászlónak az 
antikommunista örökségét és az 1989-es forradalom 
megvalósításait” – olvasható a levélben.

Az amerikaiak felszólalását követően az ügyben név 
szerint is szereplő dél-tiroli autonómia jeles képviselő-
je, Michl Ebner volt európai parlamenti politikus is 
nyilatkozatban tartotta szükségesnek megszólalni a 
botrányossá fajult Tőkés-ügyben. „A Románia Csillaga 
érdemrend visszavételével fenyegetőzni nemcsak a mai 
korszellem és az európai értékek semmibevételéről árul-
kodik…, hanem ugyanakkor a Ceauşescu tetteivel való 
azonosulást is jelenti, illetve eltagadását mindannak, 
amit Tőkés tiszteletes a forradalom idején országáért 
tett” – áll a nyilatkozatban.

Tudnivaló, hogy a magyarellenes román nacionalis-
ta köröknek valójában nem Tőkés László személyével, 
hanem az általa képviselt erdélyi magyar autonómiá-
val van bajuk. Hasonlóképpen megállapítható, hogy a 
posztkommunista Ponta-kormány az 1989-es forrada-
lom örökségével kerül szembe, amikor Temesvár volt 
lelkipásztora ellen folytat hadjáratot.



18

dEPutáció

NYILATKOZAT A NEMZETI 
ÖSSZETARTOZÁS NAPJA ALKALMÁBÓL

SZÉKELYEKKEL
SZOLIDARIZÁLÓ PARTIUMIAK

Az európai politikai aktualitás jegyében a Nemzeti 
Összetartozás Napjának idei üzenete ekképpen fogal-
mazható meg az Európai Parlamentből.

Sokatmondó, hogy a Trianoni békediktátum 
(1920) idei évfordulója éppen egybeesik az újan meg-
választott Európai Parlament megalakulásának nap-
jával.
● A legnagyobb parlamenti frakciónak, az Európai 

Néppárt képviselőcsoportjának a megalakulása az eu-
rópai keresztény-nemzeti erők egységesüléséről szól.

Ennek részeképpen, a 12 tagú magyarországi, va-
lamint a 15 tagú romániai néppárti küldöttségek 
meggyőző számbeli ereje szintén országaink nemzeti 
elkötelezettségű politikai erőinek az egységesülése irá-
nyába mutat.
● Theodor Stolojan, a román néppárti delegáció 

elnöke mai nyilatkozatában – egyebek mellett – a Mol-
dovai Köztársaság európai csatlakozásának a támo-
gatása mellett kötelezte el magát.

Ezzel párhuzamosan, a Gyürk András vezette ma-
gyar néppárti küldöttség a Nemzeti Összetartozás Nap-
ja alkalmából kibocsátott állásfoglalásában a határon 
átnyúló nemzetegyesítés „fontos állomásának” nevez-
te, hogy: „közel száz év után, ismét egy parlamentben 
dolgozhatnak az anyaország, valamint Felvidék, Kár-

pátalja, Erdély és a Vajdaság képviselői” – akiknek 
száma a Romániában és Szlovákiában megválasztott 
képviselőkkel együtt, összesen 16-ra egészül ki.
● Theodor Stolojan idézett alkalmi nyilatkozatában 

„a román állampolgárok és Románia érdekeinek a fenn-
tartása és előmozdítása” mellett száll síkra.

Ehhez hasonlóan a Fidesz–KDNP szövetség alkotta 
kormánynak és szövetséges külhoni képviseletünknek is 
a magyar nemzeti érdekek érvényesítése az elsőrendű 
hivatása.

Szándékaink ezen a ponton – az egyesült Európa 
egységének és sokszínűségének a keretében – találkoz-
nak.
● Magyarország és Románia példát mutat meg-

osztott külhoni magyar közösségeink számára, hogy 
otthoni különállásuk körülményei között miképpen ke-
ressék és kövessék „a nemzeti összetartozás” célirányos 
útját.

Brüsszel, 2014. június 4.

Tőkés László
európai parlamenti képviselő

a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanácsa elnöke

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Er-
délyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezetei egy 
szimbolikus politikai gesztussal emelték fel szavu-
kat június 18-án Nagyváradon a Romániában újabban 
előforduló a jogtiprásokkal szemben. Egy utcai villám-
csődület és egy rögtönzött sajtótájékoztatót követő-

en kitűzték a székely zászlót Tőkés László európai 
parlamenti képviselő irodájának erkélyére. A több tucat 
szimpatizáns és érdeklődő két rövid, magyar és román 
nyelvű tájékoztatót hallgatott meg az akcióról a képvi-
selői irodával szembeni járdán, civil állambiztonságiak, 
éppen arra járó rendőrök és a Zsák Zsolt fedőnevű kol-
lektív ügynökcsoport vigyázó tekintete előtt. 

Az eseményen Tőkés László, az EMNT elnöke 
hangos szóval elmondta: 1956-ban a magyar szabad-
ságharcosok, 1989-ben a diktatúra ellen fellázadt ro-
mánok vágták ki nemzeti színű lobogóikból a kommu-
nista jelképeket, negyedszázaddal ezelőtt közös óhaj 
volt az egyéni és kollektív szabadság, a demokrácia, az 
európai felzárkózás. Most meg ott tartunk, hogy az 
EU-tag Romániában a kisebbségi jogok mellett még 
az alapvető emberi jogok is csorbulnak. A magyar 
irodalom erdélyi nagyjainak emlékezete, sőt újrateme-
tése is tiltott (Wass Albert, Nyírő József), könyveik 
ellen is hajtóvadászatot indított a hatalom, szobraikat 
elkobozzák, olvasóikat zaklatják. Háborús bűnösként 
és felforgatókként bélyegeznek meg olyanokat, akik 
annak idején a kommunista hatalomátvétel ellen léptek 
fel. Érthetetlen az az elán, amellyel a magát szociál-
demokratának mondó kormányzat a magyar és székely 
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TÖBBEN ÉS TÖBBEK VAGYUNK,
MINT AHÁNYAN SZAVAZTUNK

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a május 25-i 
EP-választások utáni első sajtótájékoztatóját tar-
totta június 19-én nagyváradi központi irodájában. 
Elöljáróban magyarul és románul fejtette ki véleményét 
a romániai szavazást megelőző kampányról, a vokso-
lás eredményéről és az azt követő politikai handaban-
dázásról, különös tekintettel a magyar aspektusokra. 
Számok és tények alapján állapította meg, hogy példá-
ul amit az RMDSZ sikerként kommunikál, az valójában 
egy kudarcfolyamat újabb állomása. Sem a 2007-es, 
sem a 2009-es eredményt nem tudta megismételni az 
összefogást elutasító, egyedül induló szövetség, száz-
ezres nagyságrendű az urnáktól távol maradó erdé-
lyi magyarok száma. Köztiszteletben álló személyek 
biztatták szavazásra az embereket, de az önmagába 
fordult, a román hatalommal minden szinten összefo-
nódott, korrupciós ügyekkel és következetlen politikai 
vonalvezetéssel terhelt RMDSZ már nem tudja kellő-
képpen vonzóvá tenni magát a passzívvá vált választók 
előtt. Tőkés László úgy véli, nagyon is hihetőnek tűnik 
az a közvélekedés, hogy Kelemen Hunorék folyamato-
san háttéralkukat kötnek Bukarestben, most éppen 
a posztkommunista baloldallal, miközben Európában a 
Néppárthoz tartozóként viselkednek, Magyarországon 
pedig a Fidesz-KDNP-hez dörgölőznek. 

Az EP-képviselő sietett leszögezni: nem az RMDSZ 
bírálata a fő célja, hanem annak tudatosítása, hogy 

az erdélyi magyar politikában a tisztulás idejének kell 
eljönnie. Az erkölcs nélküli politizálást, a pártpolitikai 
promiszkuitást, a román és a magyar baloldallal való 
burkolt vagy nyílt kokettálást föl kell váltania a kö-
vetkezetes nemzeti érdekérvényesítésnek a nemzeti 
együttműködés rendszerében és a határon átívelő nem-
zetegyesítésben. A kizárólagosságot és klikkérdeket 
mellőznie kell egy megtisztuló RMDSZ-nek, de erre a 
tisztulásra a színvallás után kell sort keríteni. Például 
egyértelművé kell tennie minden erőnek az autonómi-
ához való viszonyát éppúgy, mint a román pártokkal 
való nexusát. Mert mára nyilvánvalóvá vált, hogy az 
EP-választások előtt is azért maradt el az erdélyi ma-
gyar összefogás, mert a Ponta-kormány ennek eluta-
sítását szabta feladatul az RMDSZ-nek.

Tőkés László újságírói kérdésre válaszolva ígéretes-
nek mondta az Európai Parlament új összetételét, 
mivel a Néppárt megtartotta a súlyát, az euroszkep-
tikusok és a nemzeti erők megnövekedett jelenléte pe-
dig azért nem aggasztó, mert hozzájárulhat az Unió 
reformjához – amely számos szempontból elengedhe-
tetlen – úgy, hogy az átalakítás nem a föderalizáció 
felé menjen el, hanem inkább a nemzetek Európáját 
erősítse. Amúgy csakis egy néppárti többség mellett 
mutatkozik esély arra, hogy a nemzetek uniójában az 
őshonos nemzeti kisebbségek ügye is rendeződjön – 
vélte az EMNT elnöke.

nemzeti szimbólumok, például a székely zászló ellen 
küzd. Ez is egyfajta kommunista visszarendeződés, 
ami ellen minden lehetséges fórumon és eszközzel til-
takozni kell – szögezte le erdélyi európai parlamenti 
képviselőnk, kiemelve: a mostani akció nem más, mint 
a székelységgel való partiumi szolidaritás kinyilvá-
nítása.

Csomortányi István, az EMNP megyei elnöke a 
maga során a sajátos román demokráciával szembeni 
hiányérzeteit sorolta fel. Szerinte a kis lépések politi-
kája oda vezetett, hogy Erdélyben, Romániában bár-
mikor sérülhetnek a nemzeti kisebbségek jogai, a 
kormányzat kénye-kedve szerint tesz engedményeket 
vagy vonja vissza azokat. Miközben az RMDSZ kor-
mányzati tényezőként lesi a hatalom asztaláról lehulló 
morzsákat, aközben nemcsak a magyar autonómia 
szénája áll rosszul, hanem már a szólás- és vélemény-
szabadság is veszélybe került a Ponta-kormány regná-
lása alatt.

A demonstráción többen Wass-kötetekkel jelentek 
meg, Pataki István költő pedig egyik, az alkalomhoz 
illő versét olvasta fel. A székely zászló átvétele és ki-
tűzése után Tőkés László az újságírók kérdéseire vála-
szolt, majd a jelenlévők elénekelték a székely himnuszt.

Az EMNT és az EMNP partiumi elöljárói ugyan-
ezen a napon tizennégy helyszínen, szinte egy időben 

tűzték ki a székely zászlót a régióban, többnyire a két 
szervezet székházaira, irodáira. Temesváron, Aradon, 
Szatmárnémetiben, Zilahon, Kisjenőben, Nagyszalon-
tán, Érmihályfalván, Székelyhídon, Margittán, Élesden, 
Szalacson, Bihardiószegen és Nagyváradon, itt két he-
lyen is: az európai parlamenti irodán és demokráciaköz-
ponton lobogott az aranysávos-kék zászló.

ZILAH
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BOTRÁNYOS AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYHÁZI 
VAGYON RESTITÚCIÓJÁNAK KÉSLELTETÉSE

Tőkés László európai parlamenti képviselő Lomni-
ci Zoltánnal, az Emberi Méltóság Tanácsa elnökével 
tartott közös sajtótájékoztatót pénteken Budapesten, 
amelyen főként a kommunista rezsimek által elkobzott 
erdélyi és felvidéki egyházi vagyonok restitúciójának 
késlekedésére hívták fel a figyelmet. 

Mint ismeretes, a második világháború után felálló 
szovjet típusú rendszerek az erőszakos államosítások 
révén nemcsak a magánvagyonok nagy részét tették 
„közvagyonná”, hanem az egyházak tulajdonában álló, 
azok létét és karitatív-didaktikai munkájának anya-
gi hátterét biztosító ingatlanvagyont is elkobozták. 
Ez különösen súlyosan érintette a történelmi magyar 
egyházakat. A diktatúrák bukása után megkezdődött 
minden érintett államban egy kárpótlási és restitúciós 
folyamat, ám ez különösen Romániában és Szlováki-
ában akadt el. Noha mindkét állam vállalta a mielőbbi 
méltányos rendezést, amikor felvételét kérte az Eu-
rópa Tanácsba, a NATO-ba, majd pedig az Európai 
Unióba.

Tőkés László volt királyhágómelléki református püs-
pök elmondta: az erdélyi magyar történelmi egyházak 
25 év alatt tulajdonaiknak csak a felét vehették birtok-
ba, használatba meg csupán egyharmadukat. A román 
állam szándékosan húzza-halasztja a vagyon-vissza-
szolgáltatást, hogy hátha már nem lesz mit és nem 

lesz kinek átadni. 2010-2013 között gyakorlatilag le-
állt a visszaszolgáltatás folyamata, 2008-2012 között 
mindössze kétszer ülésezett a restitúciós bizottság.    

Az EP-képviselő emlékeztetett: az Európa Tanács 
rasszizmussal és intoleranciával foglalkozó szak-
értői bizottsága (ECRI) a kommunizmus idején ál-
lamosított egyházi és közösségi ingatlanok visszaszol-
gáltatásának helyhatósági hátráltatását is szóvá tette 
legutóbbi, e hónap elején közzétett jelentésében. A 
jelentés azt ajánlja: Bukarest központi koordinációval 
lendítse ki a holtpontról a restitúció ügyét. 

Az amerikai magyarság indítványára a washingtoni 
kongresszus is foglalkozott a témával, John Kerry, az 
USA külügyminisztere a maga során sürgette Bukares-
tet, hogy gyorsítsa fel a folyamatot. Tőkés László leg-
utóbbi egyesült államokbeli látogatásán is igyekezett 
támogatókat találni ehhez az ügyhöz. Az EP-képviselő 
leszögezte: minden nemzetközi fórumon fel kell hívni a 
figyelmet a romániai jogsértésekre, köztük az elbito-
rolt vagyonok helyzetére. Az Európai Parlamentben is 
folytatni kell a tényfeltárást, hogy az Unió illetékesei 
fokozott mértékben gyakoroljanak nyomást Románi-
ára, amely macska-egér játékot folytat a nemzetközi 
intézményekkel, miközben odahaza elnyomásban és 
kisemmizettségben tartja a kisebbségeket. Az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács elnökeként Tőkés László 
püspök méltatta az Emberi Méltóság Tanácsának 
következetes kiállását a határon túli magyarok jogai-
ért, beleértve az egyházak teljes ingatlanrestitúcióhoz 
való jogát.

Lomnici Zoltán, az EMT elnöke azt mondta, Ma-
gyarország eddig a jó viszonyt szem előtt tartva kellő 
óvatossággal vetette fel a kérdést, azonban „ jogsérté-
sek esetében nincs pardon”. Emlékeztetett: Románia 
nemcsak a lelkiismereti és vallásszabadságot, illetve a 
tulajdonhoz való jogot sérti azzal, hogy nem teljesíti 
vállalt kötelezettségét és nem adja vissza az elkobzott 
egyházi ingatlanokat, a román kormány igazi célja a 
magyarság ellehetetlenítése. Az egyházak ugyanis a 
magyarság megtartó bázisát jelentik kisebbségi hely-
zetben. A visszaigénylési kérelmeknek a felét még meg 
sem vizsgálták, amit igen, annak is jelentős részét vagy 
elutasították, vagy a visszaadásról szóló határozato-
kat az önkormányzatok bíróságon támadták meg, így 
húzzák az eljárásokat. Tőkés püspök közmeghallgatást 
is szervezett Brüsszelben ez ügyben, az egyházi veze-
tők petícióban fordultak az Európai Parlament illeté-
keseihez, a jogsértések elleni küzdelemben most egy 
újabb etaphoz érkeztek: az Emberi Méltóság Tanácsa 
tényfeltáró bizottság létrehozását javasolja – mondta 
Lomnici Zoltán. A tekintélyes egyházi vezetőkből és 
jogászokból álló bizottság feltárná a vagyon-visszaszol-
gáltatási eljárás jogsértő elemeit, és javaslatot dolgoz-
na ki, hogy a román és szlovák állam milyen módon 
lenne kényszeríthető az elkobzott egyházi ingatlanok 
visszaszolgáltatására.
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II. SZENT LÁSZLÓ NAPOK
A nagyváradi Szent László Egyesület 14 társzervező 

egyesülettel, valamint 23 partnerszervezettel közösen, 
számos önkéntes segítségével szervezte meg június 26–
29. között Bihar megye székhelyén a második Szent 
László Napokat. A több tucat eseményt, programot 
kínáló rendezvényt a Bethlen Gábor Alap és a magyar 
Nemzeti Kulturális Alap mellett öt kiemelt támogató 
és 34 támogató finanszírozta. A négynapos fesztivál 
egyik szakrális momentuma a városalapító szent ki-
rály alakjának felidézése és szobrának megkoszorúzása 
volt június 27-én. Az ünnepélyes megnyitót a főtéri 
színházban tartották, a gálaműsor vezérszónoka Tőkés 

László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke volt, aki elsődlegesen a szer-
vezőknek gratulált, amiért Nagyváradot is azon erdélyi 
városok közé emelték, ahol hagyománnyá válik a „ma-
gyar napok” megrendezése. A megmaradás és értékfel-
mutatás ezeknek a legfontosabb üzenete. Köszöntő-
beszédében az EP-képviselő a múlt történéseit, küz-
delmeit, tragédiáit is felelevenítve tett hitet amellett, 
hogy a jövőbe nézve kell cselekednünk – felelősséggel 
minden iránt, ami napjainkban emberi és nemzet kihí-
vásnak számít, a környezettudatos életviteltől az érté-
kek megőrzésén át a gazdag örökség továbbadásáig. 

Július 1–3. ● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét – az újan választott 

EP alakuló ülése

Július 4. ● Marosvásárhely
A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszeré-

szeti Egyetem ballagási ünnepélye a Vártemplomban

Július 7–8. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Július 10–12. ● Nagyvárad
XI. Partiumi Írótábor
Az idei írótábort a Partiumi Magyar Művelődési Céh, 

a Partiumi Keresztény Egyetem és a Pro Universitate 
Partium Alapítvány rendezte meg, Partium – kompor-
szág. Irodalom és identitás témakörben. Fővédnöke 
ezúttal is Tőkés László európai parlamenti képviselő, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke volt, aki a 

zárónapon Unió Erdéllyel, unió a Részekkel címmel 
tartott előadást.

Július 13. ● Fony
XI. Abaúji Szabadegyetem
A Kazinczy Ferenc Társaság által rendezett, Az I. 

világháború hatásai a magyar lelkekre témájú sza-
badegyetemen meghívott előadóként Tőkés László A 
világháború erdélyi szemmel címmel tartott előadást.

Július 14–17. ● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét

Július 18. ● Budapest
Találkozó Simicskó István sportügyi államtitkárral

Júl. 18.–aug. 31. Nyári szünet az Európai Parla-
mentben

TŐKÉS LÁSZLÓ
JÚLIUSI ESEMÉNYNAPTÁRA
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Július 26. ● Tusnádfürdő
XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem – zá-

róelőadás
Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Er-

délyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke Orbán Viktorral, 
Magyarország miniszterelnökével, a Fidesz – Magyar 
Polgári Szövetség elnökével közösen tartott fórumot 
Tusnádfürdőn, melynek moderátora Németh Zsolt, az 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, a bálványo-
si folyamat egyik elindítója volt.

Július 30. ● Budapest Találkozó Palkovics László 
felsőoktatási államtitkárral

Július 31. ● Nagyvárad
A Partiumi Keresztény Egyetem Tanácsának ülése

MEGALAKULT AZ ÚJ EURÓPAI PARLAMENT

TŐKÉS LÁSZLÓ A PARTIUMI ÍRÓTÁBORBAN

A május végi választásokat követően megalakult jú-
lius 1-jén a közvetlen választások bevezetése óta nyol-
cadik Európai Parlament (EP). Az eddigi 766-tal szem-
ben az EP-nek immár 15-tel kevesebb, 751 tagja van. 
A legutóbbi választások óta életbe lépett Lisszaboni 
Szerződés ennyiben maximálja a képviselők számát. 
Az EP elnökévé újra a német szociáldemokrata Martin 
Schulzot választották az előzetes paktum értelmében, 
amely a luxemburgi Jean-Claude Junckernek (Néppárt) 
adja az unió kormányának, a Bizottságnak a megala-
kítási jogát. Az Európai Parlament egyik alelnöke a 
tizennégyből magyar lett, a fideszes Pelczné Gáll Ildikó 
személyében. A legnagyobb, néppárti frakció Szájer Jó-
zsefet választotta első alelnökének, a korábbi öt éves 
időszakhoz hasonlóan ő felel majd a frakció jogalkotási 
munkájának koordinálásáért. Az ötéves európai parla-
menti időszak felénél az összes parlamenti tisztséget 
újraválasztják, ezért Schulz EP-elnök megbízatása is 
csak két és fél évre szól. 2017-ben egy néppárti politi-
kus fogja átvenni tőle az intézmény vezetését a pártok 
között született politikai alku értelmében.

Partium – kompország. Irodalom és identitás 
mottóval rendezte meg július 10–12. között a XI. 
Partiumi Írótábort Nagyváradon a Partiumi Magyar 
Művelődési Céh, a Partiumi Keresztény Egyetem és 
a Pro Universitate Partium Alapítvány, ezúttal egy-
szerre törekedve az elmúlt évtizedben kialakult forma 
és tartalom továbbvitelére, illetve új elemek beillesz-
tésére. Az irodalom- és kultúrtörténeti értekezések, 
elméleti megközelítések és viták, könyvbemutatók és 
felolvasások mellett a partiumi, erdélyi és magyaror-
szági részvevők váradi költők verseiből szerkesztett 
zenés pódiumműsort is hallhattak-láthattak. 

Az előző évekhez hasonlóan, idén is Tőkés Lász-
ló európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke volt az írótábor fővédnöke, 
aki maga javasolta, hogy ezúttal a Partium mint tör-
ténelmi, földrajzi, szellemtörténeti fogalom legyen a 
tanácskozás középpontjában, tekintettel arra, hogy 
az év elején az EMNT a Partiumi Autonómia Évének 

nyilvánította 2014-et. A szombati zárónapon tartott 
előadásában a képviselő nemcsak az írótábor előző tíz 
évére tekintett vissza, hanem magának a Partiumnak 
a történelmére is. Unió Erdéllyel, unió a Részekkel 
című referátumában példákkal és idézetekkel illuszt-
rálta azt, hogy a partiumi identitásnak megvannak 
a földrajzi-történelmi-politikai alapjai éppúgy, mint 
művelődési és irodalmi sajátosságai. Emlékeztetett: 
fontos a keleti nyitás, ám a magyarság európai el-
kötelezettsége evidencia. S bár például az erdélyi 
magyar politika túlságosan is Bukaresthez igazodik, 
a nemzetegyesítés folyamata elkezdődött, és remél-
hetőleg megállíthatatlanul folytatódik abban az Eu-
rópában, amelyben Magyarország sokszor volt már 
komp és híd az egymásnak feszülő kultúrák között. 
Akárcsak a szűkebb régió, a Partium, amely némi-
képp ma is komp és híd egyszerre, azon történelmi 
tájegységekhez hasonlóan, ahol a magyarság jelentős 
számban él ugyan, de relatív kisebbséget alkot. 
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A KISEBBSÉGI MUNKACSOPORT ÜLÉSÉRŐL
Kevéssel az új Európai Parlament felállását követő-

en és még a nyári szünet beállta előtt Gál Kinga nép-
párti és Nils Torvalds liberális képviselők meghívására 
július 16-án délelőtt rendkívüli tanácskozásra gyűltek 
össze Strasbourgban azok az európai képviselők, akik 
kezdeményezni, illetve támogatni kívánják a Hagyo-
mányos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek 
frakcióközi csoportjának (ún. intergroupjának) a követ-
kező törvényhozási ciklusban való újraalakítását. 

A kisebbségi munkacsoport volt elnöke, Gál Kin-
ga (Fidesz–KDNP) bevezetőjében visszatekintett az 
1983 óta működő testület munkájára, és tájékozta-
tást nyújtott újraalakításának formai követelményeiről, 
valamint az ezzel kapcsolatos ősz eleji tennivalókról. 
Nils Torvalds finnországi svéd képviselő azon vélemé-
nyének adott kifejezést, hogy az intergroup a jövőben 
az eddiginél is inkább probléma-orientált tevékenységet 
folytasson.

A megbeszélésen nagy számban részt vevő, régi és 
újan megválasztott, többségükben valamely európai ki-
sebbségi közösséghez tartozó EP-képviselők kölcsönös 
bemutatkozásuk nyomán a kisebbségvédelem iránti el-
kötelezettségüket fejezték ki, és javaslatokat tettek a 
munka hatékonyságának növelésére.

Gál Kinga képviselő külön is köszöntötte az Európai 
Nemzetiségek Föderális Uniójának (FUEN) jelen lévő 
vezetőségi tagjait, élükön Hans Heinrich Hansen el-
nökkel, aki tavaly az RMDSZ-szel közösen benyújtott 
kisebbségi európai polgári kezdeményezést ajánlotta 
az alakulófélben lévő intergroup figyelmébe. Winkler 
Gyula RMDSZ-es képviselő szintén az Európai Bizott-
ság által méltánytalanul visszautasított kezdeményezés 
támogatását kérte képviselőtársaitól.

Tőkés László, a Fidesz–KDNP listáján megválasz-
tott erdélyi képviselőnk elismeréssel szólt arról, hogy a 
magyarországi kormánykoalíció nemzeti listáján vele – 
romániai képviselővel – együtt még egy szerbiai és egy 
ukrajnai magyar képviselő is bejutott az Európai Par-
lamentbe, Deli Andor és Bocskor Andrea személyé-

ben. A magyarországi néppárti küldöttség másik tag-
jaként Schöpflin György professzor képviseli a nyugati 
szórványmagyarságot; a Romániában és Szlovákiában 
megválasztott további három képviselővel kiegészülve 
a „magyar csapat” tagjai egyként elkötelezettek nem-
csak a Magyarországgal határos országokban élő ma-
gyar kisebbségi közösségek, hanem éppen úgy a többi 
európai kisebbség, köztük a Románia határain túl élő 
román nemzetiségűek ügye mellett – hangsúlyozta.

Angelika Mlinar ausztriai liberális képviselő az 
országában, valamint Olaszországban élő szlovénok 
ügyét vetette fel. Ramon Tremosa i Balcells katalán 
képviselő az idén őszre kitűzött skóciai és katalóniai 
népszavazásokat hozta szóba.

Ez utóbbi kapcsán erdélyi képviselőnk sajnálattal 
mutatott rá, hogy Romániában a magyarság autonó-
miaköveteléseit szinte minden esetben szeparatizmus-
nak minősítik – pedig a katalánoktól és a skótoktól 
eltérően ők nem az elszakadásra, hanem az országon 
belüli, korlátozott önrendelkezésre törekednek.

A FUEN és az RMDSZ Minority Safe Pack el-
nevezésű jogszabály-kezdeményezését méltatva, Tőkés 
László a Székely Nemzeti Tanács, valamint az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács által útjukra indított, 
másik két kisebbségvédelmi európai polgári kezdemé-
nyezés visszautasításáról is tájékoztatást nyújtott – az 
eddiginél is szorosabb összefogás fontosságát hangsú-
lyozva közös céljaik elérése érdekében.

Herbert Dorfmann dél-tiroli német EP-képviselő 
javaslatára az egybegyűltek megegyeztek abban, hogy 
még mielőtt az új Európai Bizottság megalakulna, kö-
zös levélben keresik meg Jean Claude Juncker újon-
nan megválasztott elnököt, önálló kisebbségügyi bizto-
si tisztség létesítését vagy a kisebbségi kérdésnek egy 
önálló biztos hatáskörébe való utalását javasolva neki.

Zárószavaiban Gál Kinga az eddiginél is nehezebb 
időszakot „ jósolt” a kisebbségi munkacsoport számára, 
ennek azonban nem szabad elkedvetlenítenie bennün-
ket – mondotta.
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ÜLÉSEZETT A KÁRPÁT-MEDENCEI
MAGYAR AUTONÓMIA TANÁCSA

Az erdélyi Bálványosfürdőn ülésezett 2014. július 
25-én a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Ta-
nácsa (KMAT), a Magyarország határain túli ma-
gyar nemzeti közösségek azon politikai és társadal-
mi szervezeteinek konzultatív testülete, amelyek e 
nemzetrészek önrendelkezésének megvalósítása iránt 
elkötelezettek. Az ülésre a 25. Bálványosi Nyári Sza-
badegyetemmel és Diáktáborral egy időben kerítettek 
sor, ezzel is hangsúlyozva a Tusványosként ismert ren-
dezvénynek a magyar nemzetpolitikában betöltött ki-
emelkedő szerepét.

Tőkés László elnök köszöntötte a KMAT ülésének 
részvevőit, külön is Semjén Zsolt nemzetpolitikáért fe-
lelős miniszterelnök-helyettest, majd számba vette az 
elmúlt időszak fejleményeit a legutóbbi, a muravidéki 
Gyertyánoson tavaly októberben tartott rendes ülés 
óta. Ezt követően a KMAT áttekintette a Kárpát-me-
dencei autonómiák és autonómiatörekvések helyzetét.

Semjén Zsolt kormányfő-helyettes arról tájékozta-
tott, hogy a magyar polgári kormány mind a KMAT, 
mind annak törekvései mellett elkötelezett, továbbra 
is azt vallva, hogy a határon túli magyar nemzetré-
szek szülőföldjükön való megmaradásának záloga a 
közösségi autonómia kivívása és az anyaországhoz 
való tartozás közjogi biztosítása – ami a kedvezmé-
nyes honosítási folyamattal megindult. A magyar állam 
minden határon túli nemzetrész saját autonómiakon-
cepcióját támogatja – hangsúlyozta Semjén Zsolt –, 
ezeket az illető közösségek kell kidolgozzák, annyit és 
olyant, amennyire és amilyenre szükség van. A szom-
szédos államok többségi nemzeteit pedig meg kell 
alaposan ismertetni a különféle autonómiaformákkal, 
hogy szűnjön az idegenkedés és az ellenállás a közös-
ségi önrendelkezés gondolatával szemben. A minisz-
terelnök-helyettes emlékeztetett: a magyar kormány 
nemzetpolitikája egységes, az összes fontos straté-
giai kérdésben nézetazonosság mutatkozik.

A KMAT a maga során ezt méltatta, kifejezve el-
ismerését a határok fölötti nemzetegyesítés 2010 óta 

tapasztalt eredményeiért, a magyar kormányzat és 
tisztségviselőinek munkájáért. 

A tanács a következőkben megfogalmazta súlyos 
aggodalmait az Ukrajnában uralkodó állapotokkal 
kapcsolatban. A nemzeti közösségek védelme mellet-
ti kiállás ez esetben konkrétan kötődik a kárpátaljai 
magyar nemzetrészhez, hiszen a kelet-ukrajnai hábo-
rús helyzet fokozódása beláthatatlan következménnyel 
járhat. A megoldás az ukrajnai helyzetre a tárgyalás 
lehet, a demokratizálódás és az európai felzárkózás, 
az ukrajnai nemzeti kisebbségek – köztük a kárpátaljai 
magyarok – jogainak maximális tiszteletben tartása. 

Az ülésen döntöttek a KMAT monitoring-rendsze-
rének felállításáról, ami a kisebbségben élő nemzeti 
közösségek diszkriminációmentes életéhez szükséges 
feltételeknek a teljesülését kíséri figyelemmel, tekin-
tettel e közösségek helyzetére, jogaik érvényesülésére, 
esetleges sérelmeikre mind egyéni, mind csoportszin-
ten.  

A KMAT a továbbiakban saját fennállásnak tízéves 
jubileuma, illetve a 2004. december 5-i népszavazás 
tizedik évfordulója alkalmával szervezendő rendezvé-
nyekről hallgatott meg és fogadott el vázlatos előter-
jesztést.

A tisztújítás során a kettős jelölés történt: egyfe-
lől Tőkés Lászlót, másfelől Izsák Balázst javasolták 
elnöknek. A Székely Nemzeti Tanács elnöke azonban 
visszalépett a leköszönő elnök javára, így a tizenkét 
tagszervezet jelen lévő kilenc képviselője titkos sza-
vazással, egyhangúlag újraválasztotta Tőkés László 
erdélyi európai parlamenti képviselőt a Kárpát-meden-
cei Magyar Autonómia Tanácsa elnökévé, aki megkö-
szönte az ismétlődő bizalmat. A tanács eddigi titkárát, 
Mécs Lászlót is újraválasztották e tisztségbe.
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TŐKÉS LÁSZLÓ A MAGYAR KORMÁNYFŐVEL 
TARTOTT ELŐADÁST A TUSVÁNYOSON

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke Orbán Viktorral, 
Magyarország miniszterelnökével, a Fidesz elnökével 
közösen tartott nagy közönség- és médiaérdeklődést 
kiváltó fórumot Tusnádfürdőn, a 25. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor egyik július 26-i záró-
rendezvényeként. Németh Zsolt, az Országgyűlés kül-
ügyi bizottságának elnöke, a bálványosi folyamat egyik 
elindítója volt a protokollmentes fórum moderátora.

Elsőként a kormányfő kapott szót, előadását a 
magyar közmédia élőben közvetítette. Az erdélyi sza-
badegyetem visszatérő előadójaként Orbán Viktor 
azzal kezdte, hogy legutóbbi tusványosi beszéde óta 
a kormányzó polgári keresztény és nemzeti erők 
megnyerték a választásokat Magyarországon. Hozzá-
tette, a „morális egyensúly” megnyilvánulásának tekinti 
a kétharmados győzelmet, hiszen 2004 decemberében 
az államhatárokon kívül élő magyarok visszafogadása 
ellen szavazó erők „úgy nyerték el méltó büntetésüket”, 
hogy a határon túli magyarok voksaival jött össze a 
Fidesz–KDNP kétharmada. Az elmúlt negyedszázadot 
kiértékelő idei szabadegyetemre 1989-es rendszervál-
tóként kapott meghívás, ezért rámutatott: azóta fel-
nőtt egy olyan nemzedék, amely – személyes élmények 
híján – már nem tud referenciapontként tekinteni a 
rendszerváltásra. Amit ennyi idő után le kellene már 
zárni, ma ugyanis hasznosabb a világban most zajló 
változásról gondolkodni, a 2008-ban nyilvánvalóvá vált 
világgazdasági, világhatalmi átrendeződést tekintve ki-
indulópontnak – mondta a nemzet miniszterelnöke –, 
hiszen  a polgárok a magyar vezetőktől azt várják el, 
hogy dolgozzák ki azt az új államszerveződést, amely 
a liberális államszerveződés korszaka után – a keresz-
ténységet, szabadságot, az emberi jogokat tiszteletben 
tartva – ismét versenyképessé teszi a magyar közös-
séget. „Félelem, begubózás és visszahúzódás helyett 
bátorságot, előretekintő gondolkodást, ésszerű, de 
bátor cselekvést javaslok a Kárpát-medencei magyar 
közösségnek, sőt a világon szétszóródott teljes magyar 

nemzeti közösségnek” – mondta egyebek mellett Or-
bán Viktor. 

Tőkés László a maga során egy történeti áttekintés-
sel és egy aktuálpolitikai körképpel kezdte, leszögezve: 
Romániában nem zárult le a rendszerváltás, mert 
még mindig az „utódkommunisták” vannak hatalmon. 
Orbán Viktor gondolatait folytatva úgy fogalmazott, 
az idei magyarországi választások által megtörtént a 
korrekciója annak a trianoni típusú kisiklásnak, ami-
nek tíz évvel ezelőtt a gyászos emlékű népszavazás 
alkalmával lehettünk tanúi. Magyarország és a nem-
zetrészek elszántságával és politikai akaratával feláll-
hatunk poszttrianoni és posztkommunista legyöngült 
állapotunkból. Romániában és az Európai Unióban is 
szükség volna olyan – a Magyarországon 2010 és 2014 
óta zajló – második rendszerváltásra, ami nem csak 
ideológiai, de nemzetpolitikai szinten is végbemegy. A 
rendszerváltáshoz azonban párbeszédre van szükség: 
a bálványosi folyamathoz hasonló magyar-román és 
magyar-magyar párbeszédre. Tőkés László szerint Ro-
mániában még nem alakult ki a párbeszéd kultúrája, de 
még az RMDSZ vezetői is elzárkóznak az őket bírá-
lókkal való dialógustól, lám, a meghívás ellenére távol 
maradtak az idei Tusványostól is. A jövőben senki sem 
térhet ki a párbeszéd elől – jelentette ki az EP-képvi-
selő. Az összefogást sürgetve azzal zárta: ahhoz, hogy 
komolyan vegyenek bennünket, egységesítenünk kell 
autonómiapolitikánkat. (Beszéde teljes terjedelmé-
ben kiadványunk első négy oldalán olvasható.)

Egy felvetésre reagálva az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke ugyanakkor leszögezte: a romániai ma-
gyar politikai összefogás meghiúsulása miatt történhe-
tett meg, hogy ő maga most fideszes képviselőként 
tagja az Európai Parlamentnek, amiben nem lehet ki-
vetnivalót találni, hiszen a Fidesz–KDNP egy nemzeti 
listát állított és vitt győzelemre az EP-választásokkor. 
Ettől ő még továbbra is erdélyi képviselőként szolgál-
ja a magyarság ügyét Brüsszelben és Strasbourgban, 
illetve ahol kell.

NEGYEDSZÁZADOS A BÁLVÁNYOSI FOLYAMAT
Az első bálványosi diáktábor helyszínén, a Kovászna 

megyei Bálványosfürdőn életfa hirdeti, hogy nagy dol-
gok történtek itt 1990-ben, majd pedig több nyáron 
át azt követően. Erre emlékeztek az idei, 25. Bálvá-
nyosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor ún. nulladik 
napjának részvevői július 22-én, amikor is az „alapító 
atyákkal” és más régi táborlakókkal együtt felidézték a 
kezdeteket. Megkoszorúzták a 20. évfordulón állított 
életfát, megemlékeztek a negyedszázad alatt eltávo-
zottakról, majd a Bálványosi Grand Hotel szabadtéri 
rendezvényteraszán levetítették a Történetekből tör-
ténelem – Tusványos 25 éve című dokumentumfilmet. 
Pódiumbeszélgetés keretében domborították ki a bál-
ványosi folyamat politikatörténeti jelentőségét, amely a 
nézetek, nemzetek és nemzetrészek közötti párbeszéd 
egyik fontos pászmája. A jubileumi nosztalgiázás egy 

szabadtéri amfiteátrum alapkövének letételével zárult, 
amely megépülése után kulturális rendezvényeknek fog 
helyet biztosítani az Európai Unió egyik legkeletibb tu-
risztikai célpontjában.
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Augusztus 3. ● Nagyvárad
Dr. Tőkés István teológiai professzor könyvének be-

mutatója

Augusztus 5. ● Budapest
A ’89-es Emlékév előkészítése a Terror Házában

Augusztus 11. ● Debrecen
A Magyar Református Lelkészegyesület jubileumi 

konferenciája
A „református Rómában” tartotta 25., jubileumi 

konferenciáját a Magyar Református Lelkészegyesület. 
Tóth Albert elnök rövid visszaemlékezése után Tőkés 
László EP-képviselő, a királyhágómelléki egyházkerület 
előző püspöke, a Magyar Reformátusok Világszövet-
ségének volt elnöke tartott igehirdetést, majd alkalmi 
beszédet.

Augusztus 19. ● Nagyvárad
EP–EMNT–EMNP-munkaülés

Augusztus 26. ● Nagyvárad
EMNT-sajtóértekezlet. EP-munkamegbeszélés
A Nagyváradon megtartott sajtóértekezlet témája 

– egyebek mellett – a következő volt: június 18-án egy 
utcai villámcsődületet követően Tőkés László európai 
parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács elnöke és az Erdélyi Magyar Néppárt fővédnöke 
kitűzte a székely zászlót központi parlamenti irodájá-
nak erkélyére. Ezt követően augusztus 21-én egy sza-
bálysértési jegyzőkönyvet kapott, melyben az elöl-
járóság felszólítja mint „természetes személyt”, hogy 
egy héten belül „semmisítse meg” az irodájának falára 
kitűzött „reklámzászlót”. Az EP-képviselő úgy döntött, 
hogy a bíróságon támadja meg a szabálysértési jegyző-
könyvet, kérve annak érvénytelenítését.

TŐKÉS LÁSZLÓ
AUGUSZTUSI ESEMÉNYNAPTÁRA

MILYEN TITKOS PAKTUMOK KÖTTETTEK?

Miközben egyenesen mozgalom indul Székelyföld 
határainak a kijelölésére, az RMDSZ pedig kerek egy 
éve üti a nyerget, hogy törvénytervezetet készül be-
nyújtani a román parlamentbe Székelyföld területi au-
tonómiájáróll, aközben Victor Ponta miniszterelnök 
Székelyföld puszta létezését sem hajlandó elismerni, 

sőt George Maior, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) 
igazgatója az általa vezetett intézmény „feladatának 
tekinti, hogy megakadályozza a területi autonómia 
megvalósulását Románia területén”.

Ebben az összefüggésben értelmezve, a román kor-
mányfő fesztív nyergestetői látogatása semmivel sem 
tekinthető többnek és másnak, mint üres szavazatva-
dász gesztusnak. A marosvásárhelyi orvostudományi 
egyetem végleges elrománosítási kísérlete, valamint 
a székely szimbólumok/zászlók ügyében folyamatban 
lévő hajtóvadászat – hogy egyebet ne említsünk – tel-
jes mértékben hiteltelenné teszik a román kormányko-
alíciós partnerek nyergestetői mutatványát, és végső 
soron arculcsapását jelentik ott elesett hőseink bátor 
szabadságharcának és áldott emlékének. Kelemen 
Hunor és elvtársai szégyentelenségét tanúsítja az a 
körülmény, hogy a román utódkommunista minisz-
terelnökkel szívélyes módon együttműködnek székely 
történelmi örökségünk politikai manipulációra való 
felhasználásában, valamint a magyar- és székelyellenes 
nacionalista román politika legitimálásában.

Amúgy egészen világosan kitűnik, hogy Victor Ponta 
frissen államelnökjelöltté ütött miniszterelnök válasz-
tási kampányának látványos aktusát képezi a nyer-
gestetői fellépés – az elvtelen RMDSZ hathatós támo-
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NINCS A CIÁN ELLEN
„Jelenleg nem tartjuk indokoltnak a ciánalapú bá-

nyászati technológiák általános tilalmára vonatkozó 
intézkedések meghozatalát” – válaszolta José Manuel 
Barroso elnök nevében Janez Potočnik, az Európai 
Bizottság környezetvédelmi biztosa egy, a cianidos 
aranybányászat ellen fellépő nemzetközi memorandum 
aláíróinak. 

Mivel térségünk egyes országaiban – nevezetesen 
Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában – fokozot-
tan kockázatos és súlyosan mérgező bányászati tech-
nológiákkal veszélyeztetnék az ivóvízkészleteket és az 
élővilágot, a Kárpát-medencei összefogás jegyében 
született memorandumot Tőkés László EP-képviselő, 
Zuzana Balážová, Körmöcbánya polgármestere, vala-
mint Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség elnöke terjesztették ez év márciusában a 
Bizottság elé. A verespataki bányaberuházás kockáza-
tos terve mellett a felvidéki Körmöcbányán és a kár-
pátaljai Nagymuzsalyon is ciántechnológiát alkalmazó 
aranybányákat kívánnak megnyitni, illetve újraindítani. 

A folyamodvány aláírói tudatosították, hogy a kö-
zel félmillió négyzetkilométernyi Kárpát-medencében, 
mely Európa egyik legnagyobb víztározója, ekként 
válik európai szintű kérdéssé nagyrégiónk ivóvízkész-
leteinek mennyisége és minősége. „Mivel a szeizmikus 
tekintetben aktív Kárpátalja a Tisza folyó fő vízgyűjtő 
területe, egy esetleges bányaszerencsétlenség vélhető-
en a 2000-es nagybányai szennyezéshez hasonló ka-
tasztrófát eredményezne, mely a csernobili katasztrófa 
után a legsúlyosabb környezeti szerencsétlenségnek 

számít Európában. A körmöcbányai kitermelést a helyi 
érdekek és az alapvető környezetvédelmi szempontok 
teljes figyelmen kívül hagyásával kívánják újraindítani. 
A bányanyitást ellenző helybéliek az idegenforgalom 
összeomlásától és a több millió tonna meddő kőzet 
miatti környezeti katasztrófától tartanak. Ráadásul 
Körmöcbánya mindössze tíz kilométerre fekszik a 
Dunába torkolló Garam folyótól, s emiatt számos eu-
rópai országot fenyeget közvetlenül egy esetleges cián-
szennyezés” – fogalmaz a memorandum. 

gatásával. Az újabb titkos paktumot sejtető együttes 
közmegnyilatkozás egyben a miniszterelnök-helyettesi 
tisztségéről való felemás lemondása miatt meggyen-
gült Kelemen Hunor pártelnök politikai megerősödését 
is szolgálja.

Victor Ponta népszerűségszerző székelyföldi „nyi-
tása” ugyanakkor nem egyéb, mint Traian Băsescu 
államfő atyáskodó „székely politikájának” a leutánzá-
sa – a székelyföldi szimbolikus politikai tér elhódítása 
céljából. Ebben a kontextusban viszont a román kor-
mányfő leköszönő helyettese Bukarest székelyföl-
di helytartójának hálátlan szerepét ölti magára. Az 
RMDSZ pártelnöke a luxemburgi per felperesének és 
alperesének tudathasadásos státuszát ekképpen cseréli 
az elnyomó és elnyomott – nem kevésbé szkizofrén – 
kettős szerepkörére.

Mindezeket látva és átlátva, kíváncsian várhatjuk, 
hogy Biró Rozália bukaresti szenátor botcsinálta kul-
turális miniszterségének a visszautasításával Traian 
Băsescu államelnök valóban kész lesz-e megmenteni 
a jobb sorsra érdemes erdélyi magyarság becsületét. 
Ebben az esetben egyébként a román–magyar érdeka-
zonosság egészen teljes.

Igencsak sajnálatos és félrevezető, hogy Biró szen-
átornő kinevezése „román nyelvtudása” irányába to-
lódott el. Tudnivaló ugyanis, hogy Nagyvárad volt al-
polgármesterét s a bihari etnobiznisz oszlopos tagját 
távolról sem csupán nyelvi hiányosságai, hanem sokkal 

inkább a különböző alapítványokhoz – köztük a Mecé-
náshoz – fűződő politikai és gazdasági korrupciós affér-
jai, valamint kulturális téren megmutatkozó fogyaté-
kosságai teszik alkalmatlanná a magas kormányzati 
tisztség betöltésére.

Ezeknél is nagyobb baj viszont, hogy a már a ha-
talomra is magyarellenes praktikával felkerült szociál-
demokraták az államfőválasztási kampányban nyíltan 
is zászlójukra tűzték a kisebbségellenes hangulat-
keltést. Erről tanúskodik egyébként Klaus Johann-
is „német etnikumú, meggyőződéses román” („etnic 
german şi convins român”) államfőjelölt esete, akivel 
szemben riválisa, Victor Ponta éppenséggel „ortodox 
románságát” fitogtatja. Mérhetetlenül nagy kár az er-
délyi magyar közösség számára, hogy ezt a propagan-
da-politikát az RMDSZ a kormány tagjaként készség-
gel legitimálja, nemzetközi szinten továbbra is azt az 
álságos látszatot keltve, minthogyha itt, Romániában 
kisebbségi téren minden rendben volna.

És akkor már jöhet is a taps – úgy, amint Bor-
boly Csaba hargitai tanácselnök mondotta: „vasárnap 
a felszólalók közül a legerősebb tapsot Victor Ponta 
kapta”. Bravó, Ponta!

Nagyvárad, 2014. augusztus 6.
Tőkés László

az Erdélyi Magyar Nemezti Tanács elnöke
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Az aláírók azt hangsúlyozták, hogy az európai pol-

gárok joga – beleértve az Európai Unióhoz csatlakozni 
kívánó Ukrajna állampolgárait is – a tiszta környezet-
hez és a magántulajdonhoz, illetve a víz- és tájvéde-
lem minden gazdasági érdeknél, rövid távú haszonnál 
előbbre való. A nagybányai bányaszerencsétlenség 
pusztításaira emlékeztetve arra figyelmeztettek, hogy 
a bányászati hulladékok kezelésére vonatkozó euró-
pai szabályozások ellenére a hasonló ciánkatasztrófák 
megelőzésének leghatékonyabb módja mégiscsak a ci-
ántechnológia teljes tilalma volna. 

A memorandum szerzői azt is felidézték, hogy 2010. 
május 5-én az Európai Parlament elsöprő többséggel 
szavazta meg azt a határozatot, amely arra szólítot-
ta fel az Európai Bizottságot, hogy 2011. december 
31-ig fogadjon el jogszabályt a cianidos bányászati 
technológia betiltásáról, a Bizottság azonban mind-
máig semmilyen jogi lépést nem tett az európai pol-
gárok által közvetlen módon megválasztott Parlament 
döntésének végrehajtása érekében. Az aláírók azt kér-
ték, hogy José Manuel Barroso elnök szerezzen ér-
vényt az Európai Parlament döntésének, és az Európai 
Bizottság rendelje el a ciántechnológián alapuló bá-
nyászat általános tilalmát az Unió országaiban, hiszen 
„az egyik legnagyobb víztartalékkal rendelkező térsé-
gének biztonságát vétek volna néhány multinacionális 
cég nyereségvágyának a kielégítése végett veszélybe 

sodorni – a fatális katasztrófaveszély egyéb lehetséges 
következményeiről és kihatásairól nem is beszélve”. 

A környezetvédelmi biztos semmitmondó, kitérő 
jellegű válasza szervesen illeszkedik a ciánalapú bá-
nyászati technológia kockázatait lekicsinylő brüsszeli 
megnyilvánulások sorába. A Bizottság illetékesei évek 
óta különféle tanulmányokra, uniós irányelvekre és jog-
szabályokra való bürokratikus hivatkozással hárítják 
el Tőkés László és képviselőtársai ez üggyel kapcsola-
tos – igencsak megalapozott és valós – aggodalmait, 
illetve folyamodványait. Az Európai Parlament hivat-
kozott döntése nyomán viszont a Bizottságnak sem 
politikai, sem erkölcsi alapja nincs annak végrehajtását 
megtagadni, és a felelősséget kizárólagos tagállami ha-
táskörben tartani.

Erdély, Felvidék és Kárpátalja politikai-önkor-
mányzati képviselőinek a közös fellépése bányászati és 
környezetvédelmi ügyben példamutató jelentőséggel 
bír a regionális, illetve európai együttműködés tekinte-
tében, és komoly tanulságot hordoz a tagállami, illetve 
az uniós kompetenciák viszonylatában.

Nagyvárad, 2014. augusztus 7.
Tőkés László 
EP-képviselő
Sajtóirodája

A MAGYAR REFORMÁTUS LELKÉSZEGYESÜLET 
JUBILEUMI NYÁRI KONFERENCIÁJÁRÓL

2014. augusztus 11–14. között Debrecenben tar-
totta 25., jubileumi konferenciáját a Magyar Reformá-
tus Lelkészegyesület (MRLE). Amint az közismert, az 
Egyesület az 1949-ben hatalmi szóval betiltott Orszá-
gos Református Lelkészegyesület (ORLE) jogutódja-
ként, negyven éves kényszerszünet után alakult újra 
Debrecenben, 1989. augusztus 24-én.

Tóth Albert elnök visszaemlékezése szerint a ne-
gyedszázaddal ezelőtt tartott alakuló ülésen a Refor-
mátus Kollégium Oratóriuma zsúfolásig megtelt a ma-
gyarországi református lelkészi kar képviselőivel, és az 
eseményen hiánytalanul jelen voltak a Református Egy-
ház akkori vezetői. Ezzel ellentétben, a jubileumi évfor-
dulót az egyházi vezetőség és a lelkészi társadalom tel-
jes közönye sújtotta. Az elnök megállapítása szerint az 
MRLE időközben az egyházi élet perifériájára szorult.

Tőkés László, a Magyar Református Világszövet-
ség volt elnöke a konferencia megnyitása alkalmából 
elmondott igehirdetésében, majd alkalmi beszédében a 
rendszerváltozás időszakának kezdeti lelkesedését idéz-
te fel, majd rámutatott, hogy az azóta végbement po-
litikai és társadalmi visszarendeződésnek, illetve a kle-
rikális reakciónak tulajdoníthatóan a Lelkészegyesület 
a Magyar Református Világszövetség (MRVSZ) és a 
Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának 
(MRETZS) a szomorú sorsára – szinte a megszűnés 
határára – jutott. Prédikációja alapigéjeként az előző 

királyhágómelléki püspök a Cselekedetek könyvéből 
Péter apostol hitvalló szavait idézte: „Istennek kell in-
kább engedni, hogynem az embernek” (Csel 5,23). A 
temesvári népfelkelés idején ez volt a gyülekezeti ellen-
állás vezérgondolata, és a Kálvin-emlékévek is ugyan-
ezt az igét idézik emlékezetünkbe, a nagy reformátor 
ellenállási tana vonatkozásában – hangsúlyozta. A ket-
tős évforduló tanulsága és üzenete ugyanaz: mind tár-
sadalmi, mind egyházi téren tovább kell folytatnunk a 
negyedszázada elkezdődött rendszerváltozást, Luther 
és Kálvin szellemében, akik szavukkal és életükkel is 
azt hirdették: „Itt állok, másként nem tehetek”, „Isten-
nek kell inkább engedni, hogynem az embernek” – zárta 
beszédét a Királyhágómellék előző püspöke.
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NYILATKOZAT A VÁLASZTÁSOK ELŐTTI 
ALÁÍRÁSGYŰJTÉS TÁRGYÁBAN

NYISSUNK ÚJ FEJEZETET A RENDSZERVÁLTOZÁS 
FOLYAMATÁBAN!
NYILATKOZAT ÉS FELHÍVÁS

Az erdélyi magyarság ismét választás előtt áll. Még 
hogyha nincsen is valós esélye saját jelöltjei valamelyi-
két az államfői székbe juttatnia – a 2014. novemberi 
választásokon való céltudatos részvételével mindazáltal 
meghatározó szereplőjévé válhat a romániai belpolitika 
alakításának, az 1989-ben elkezdődött demokratikus 
rendszerváltozás remélt folytatásának, nem utolsósor-
ban pedig lehetősége nyílik arra, hogy új irányt szabjon 
a romániai magyar politikának.

Az utódkommunista Szociáldemokrata Párt, vala-
mint az ellenében újjászerveződő jobbközép ellenzék ál-
lamelnök-jelöltjei, nevezetesen Victor Ponta és Klaus 
Johannis nemzeti stratégiai céljaink tekintetében nem 
sok jót ígérnek magyar közösségünk számára.

A Romániai Német Demokrata Fórumtól a román 
Nemzeti Liberális Párthoz átigazolt Klaus Johannis, 
valamint a román Szociáldemokrata Párt kormánykoa-
líciójának foglyaként Kelemen Hunor RMDSZ-pártel-
nök egyaránt alkalmatlanná váltak arra, hogy multiet-
nikus országunk nemzeti kisebbségeinek, nevezetesen 
az erdélyi magyaroknak és németeknek az érdekeit hi-
telesen képviselje elnökjelölti minőségben.

Már csak önmagában ez a körülmény is föltétlenül 
szükségessé és indokolttá teszi, hogy az erdélyi magyar 
nemzeti, autonomista oldal saját államelnök-jelöltet 
indítson Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt ve-
zető képviselője személyében.

Kelemen Hunor RMDSZ-államfőjelölt a minap azt 
hangoztatta, hogy: „a mai alkotmányos keretek között 
nincs realitása az elkészült autonómia-statútumnak”. 
Ezek szerint az előttünk álló korteshadjáratban az 
RMDSZ ismét csak választási propaganda céljaira, 
illetve szavazatvadászatra kívánja használni az auto-
nómiát.

Ezzel szemben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
és az Erdélyi Magyar Néppárt, valamint polgári és 
egyházi szövetségesei továbbra is megalkuvás nélkül 
kiállnak Románia regionális önrendelkezésen alapuló 
átszervezése, az erdélyi magyarság több szintű au-
tonómiája, ezen belül pedig Székelyföld és Partium 
területi önrendelkezése mellett.

Erdélyi európai képviselőként ennek tudatában for-
dulok felhívással egymilliónyi választójogosult erdélyi 
magyar polgártársamhoz, valamint transzilván felfogá-
sú román, német és más nemzetiségű szövetségese-
inkhez, hogy aláírásukkal támogassák Szilágyi Zsolt 
államelnök-jelöltségét.

2007-ben, az akkori európai parlamenti választáso-
kon, a nemzeti oldalnak – szervezeti háttér nélkül! – 
közel 150.000 aláírást sikerült összegyűjtenie jelöltje 
támogatására.

Meggyőződésem, hogy kellő elkötelezettséggel 
és mozgósítással, a nagyobb hálózattal rendelkező 
RMDSZ szükséges számú támogató aláírásán túlme-
nően, mi magunk is képesek leszünk az előírt 200.000 
aláírást begyűjtenünk jelöltünk támogatására.

Minden esélyünk megvan arra, hogy az idei elnökvá-
lasztások rendjén új fejezetet nyissunk negyedszázados 
autonómia-politikánkban.

Nagyvárad, 2014. augusztus 13.
 

Tőkés László
európai képviselő
az EMNT elnöke

Szilágyi Zsolt néppárti államelnökjelöltet sértegető, 
méltatlan megnyilatkozásai rendjén Kelemen Hunor 
RMDSZ-es ellenjelölt – egyebek mellett – azt állítja, 
hogy a választási verseny kevésbé mozgósítja az erdélyi 
magyarokat, mint hogyha egyedül ő indulna az elnök-
választáson. Párthívei némelyike az erdélyi magyarság 
megosztásának elcsépelt lemezét is előszedte.

A valóság viszont az, hogy – példának okáért – a 
2007-es európai parlamenti választáson a verseny 

vonzotta közösségünket a szavazóurnákhoz, 2009-ben 
pedig a magyar összefogás vezetett ugyanolyan mér-
tékű, mintegy 9%-os eredményhez.

Most, amikor országos viszonylatban a magyar szá-
zalékos arányoknak semmi jelentőségük nincsen, saj-
nálatos, sőt egyenesen káros, hogy a Victor Pontával 
és utódkommunista legénységével egy hajóban evező 
RMDSZ-párt újból a magyar oldalon rajzolja ki ellen-
ségképét, kommunista típusú egypártrendszeri kizáró-
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lagossággal csúfolva meg és utasítva el a választás 
szabadságának demokratikus elvét.

Az RMDSZ-es pártkatonák kórusban zengik „párt-
juk és kormányuk” vezetőjének dicshimnuszát. „A 
leghitelesebb magyar politikus”, „erdélyi magyar közös-
ségünk hangja”, „az RMDSZ sikerekkel teli negyedszá-
zadának szószólója” – olvassuk az egykori rossz idők 
emlékét idéző megfogalmazásokat, miközben tudván 
tudjuk, hogy a mostani RMDSZ-es választási kam-
pánypropaganda semmi egyébről, mint kizárólag a pár-
ton belüli és az országos szintű hatalmi harcról szól, 
aminthogy a többi román párt elnökválasztási hadjára-
táról is ugyanezt mondhatjuk el. Más szóval szólva: a 
dicstelen kormányba lépés, az álszentül megjátszott, 
minapi kormányválság és a Kelemen–Ponta-féle nyer-
gestetői színjáték sem egyébről tanúskodik, mint az 
RMDSZ alias erdélyi MSZP román hatalomban ma-
radásának görcsös igyekezetéről – éspedig nagy való-
színűséggel az elemi magyar nemzeti érdekekkel szem-
benálló nacionál-szociáldemokrata párt, vagyis a lege-
sélyesebb elnökjelöltnek tűnő Victor Ponta oldalán, a 
vele megkötött, újabb titkos paktum értelmében.

Látnivalóan a hatalmi harc oly éles, hogy nemcsak 
Kelemen Hunornak az elnöki pozícióját, hanem ma-
gának az RMDSZ-pártnak a jövőjét is veszélyezteti. 
Kelemen Hunor most mindent egy lapra tesz fel, annak 
ellenére vagy éppen azért, mivel már öt évvel ezelőtt 
is, a maga 384 ezer szavazatával negatív rekordot dön-
tött az előbbi elnökválasztásokhoz képest. Hogyha pe-
dig az összes előző magyar elnökválasztási eredményt 
nézzük, akkor végképp meggyőződhetünk arról, hogy 
miért is áll az útjában Szilágyi Zsolt az RMDSZ ha-
zug egyeduralmi politikájának. Íme a számsor: 1996-
ban 761 ezer; 2000-ben 696 ezer; 2004-ben 533 ezer; 
2004-ben 533 ezer, 2009-ben pedig 384 ezer szavaza-
tot gyűjtött be az RMDSZ elnökjelöltje – ékes/éktelen 
bizonyságaképpen a párt folyamatos és meredek hitel-
vesztésének.

Kik és hányan hisznek ma már annak az RMDSZ-
nek, mely az idők folyamán, rendre már minden eszmé-
nyét megtagadta és valamennyi ígéretét megszegte – 
jelenleg pedig a posztkommunista hatalom részeseként 
fogadkozik a romániai titkosszolgálat által államellenes 
törekvésnek minősített magyar autonómia kivívása 
mellett?!?

Ebben a helyzetben – szakítva az önös pártérde-
kekkel és kivonva magát a viszálykodó hatalmi harcok-
ból – az erdélyi magyarság számára páratlan lehetőség 
nyílik arra, hogy ne egyik vagy másik személy, hanem 
az általuk képviselt értékek között válasszon, és sze-
mélyek helyett a programjukra szavazzon. Konkrétan 
fogalmazva: a hitelét eljátszott, Victor Pontával lepak-
tált, az autonómiát huszonöt éve elszabotáló RMDSZ 
jelöltje helyett Szilágyi Zsolt személyében támogassa 
az Erdélyi Magyar Néppárt azon képviselőjét, aki már 
1989-ben a temesvári népfelkelés cselekvő résztvevője-
ként tűnt ki, utóbb pedig az erdélyi magyar, illetve a 
székely önrendelkezés következetes harcosaként szer-
zett elévülhetetlen érdemeket.

Az 1989-es rendszerváltozás 25. évfordulója min-
den magyart egyként kötelez – hiszen mi valóban ott 
voltunk a kezdeteknél, és Románia szabadságának ki-
vívásában meghatározó szerepet játszottunk. Aláírása-
inkkal tehát ne a régi rendszer levitézlett katonáit, ne 
Victor Pontát és partnereit, hanem azokat támogas-
suk, akik a magyar nemzetpolitikában is rendszervál-
tozást akarnak: egy föderális Romániában a régiók 
rendszerét, ezen belül pedig az erdélyi magyarság ön-
rendelkezését, Székelyföld és Partium, illetve Bánság 
vagy Mócvidék területi autonómiáját. Ez egyaránt 
magyar és román érdek.

Az 1989-es rendszerváltozás kezdeti időszakában 
erdélyi magyar történelmi egyházaink is cselekvő 
módon kivették részüket a demokratikus átalakítások-
ban, a magyarság felszabadításában. Közéleti téren ma 
sem volna helyes apolitikus magatartást tanúsítani-
uk. A jó oldalon kiállni egyet jelent a jó cselekvésével. 
Történelmi hagyományaiknak megfelelően jól felfogott 
nemzeti érdekeink támogatásában reájuk is bizton szá-
míthatunk.

Ugyanebben az értelemben fordulunk a Királyhágó-
melléki Református Egyházkerület Gyülekezeteihez, 
Lelkészi és Presbiteri Karához, valamint Híveihez: alá-
írásukkal és majdan szavazataikkal részesítsék támoga-
tásukban egyházi értékeinkkel egybeeső erdélyi – parti-
umi és székelyföldi – nemzeti érdekeinket!

Negyedszázaddal az 1989-es fordulat után újulás-
ra és tisztulásra van szükség egész Romániában, ha-
sonlóképpen az erdélyi magyar nemzetpolitikában. Az 
államelnök-választás újabb lehetőséget  kínál arra, 
hogy  sorainkat rendezzük, közös jövendőnket megter-
vezzük, és  – magyarországi mintára – új fejezetet nyis-
sunk a félresikerült rendszerváltozás folyamatában. Az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács erre hívja és szólítja 
fel erdélyi közösségünk valamennyi tagját.

Nagyvárad, 2014. augusztus 26.
 

Tőkés László
az EMNT elnöke
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NAGYVÁRADON IS LESZ ZÁSZLÓPER

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi 
Magyar Néppárt Bihar megyei szervezetei egy szim-
bolikus politikai gesztussal tiltakoztak Nagyváradon a 
Romániában újabban előforduló jogtiprások ellen jú-
nius 18-án, amikor is egy utcai villámcsődület és egy 
rögtönzött sajtótájékoztatót követően Tőkés László 
európai parlamenti képviselő, a Tanács elnöke és a 
Néppárt fővédnöke kitűzte a székely zászlót Kálvin 
utcai parlamenti irodájának erkélyére.

Az eseményen erdélyi EP-képviselőnk hangos szó-
val elmondta: 1956-ban a magyar szabadságharcosok, 
1989-ben a diktatúra ellen fellázadt románok vágták 
ki nemzeti színű lobogóikból a kommunista jelképeket, 
negyedszázaddal ezelőtt közös óhaj volt az egyéni és 
kollektív szabadság, a demokrácia, az európai felzár-
kózás. Most meg ott tartunk, hogy az EU-tag Romá-
niában a kisebbségi jogok mellett még az alapvető 
emberi jogok is csorbulnak. A magyar irodalom erdé-
lyi nagyjainak emlékezete, sőt újratemetése is tiltott, 
könyveik ellen is hajtóvadászatot indított a hatalom, 
szobraikat elkobozzák, olvasóikat zaklatják. Háborús 
bűnösként és felforgatókként bélyegeznek meg olya-
nokat, akik annak idején a kommunista hatalomátvétel 
ellen álltak ki. A magát szociáldemokratának mondó 
kormányzat rafinált eszközökkel küzd a magyar és 
székely nemzeti szimbólumok, például a székely zász-
ló ellen. Ez is egyfajta kommunista visszarendeződés, 
ami ellen tiltakozni kell minden lehetséges fórumon és 
eszközzel – szögezte le az EMNT elnöke, kiemelve: a 
mostani akció nem más, mint a székelységgel való 
partiumi szolidaritás kinyilvánítása.

Két hónapig loboghatott háborítatlanul a székely 
zászló az EP-iroda erkélyén. Augusztus 21-én egy sza-
bálysértési jegyzőkönyvet volt kénytelen átvenni az 

iroda vezetője a Helyi Rendőrség képviselőjétől, ame-
lyet egy nappal korábban állítottak ki Nagyvárad pol-
gármestere és főépítésze nevében. Ebben az elöljárók 
felszólítják Tőkés László „természetes személyt”, hogy 
egy héten belül „semmisítse meg” az irodájának falá-
ra kitűzött „reklámzászlót”, mivel kitűzésére nem kért 
és nem kapott engedélyt az elöljáróságtól, megsértve 
ezáltal a 2013. évi 185. sz. törvényt, amely a hirdetési 
eszközök engedélyezését és kihelyezését szabályozza. 
Amennyiben a kihágás nyomán kapott figyelmeztetés 
kevésnek bizonyul, a hatóság 30 és 50 ezer lej közötti, 
tetemes összegű pénzbírságot helyezett kilátásba.

A jegyzőkönyvet átadó rendőrségi alkalmazott ál-
lítása szerint állampolgári bejelentésre történt a hely-
színelés és az intézkedés, s a városháza jogászai dön-
töttek úgy, hogy a székely zászló „reklámzászlónak” 
minősül, kitűzése pedig engedélyköteles.

Ezzel szemben Tőkés László európai parlamen-
ti képviselő úgy véli, hogy az elöljáróság intézkedé-
se, ügybuzgalma egyszerre nevetség és felháborító. 
A székely zászló több évszázada ismert és használt 
szimbóluma a magyarságnak, történelmi és nemzeti 
jelkép egyszerre, a Székelyföldön őshonos nemzetrész 
közösségi szimbóluma. „Azt állítani a székely zászló-
ról, hogy egy törvénytelenül kitűzött reklámlobogó, 
vagy valódi, vagy tettetett tudatlanságra vall” – véli 
az EMNT elnöke, aki ugyanakkor nem tartja vélet-
lennek az irodája falán lobogó jelkép elleni hatósági 
intézkedést, különösen nem annak jogi indoklását, 
ugyanis Marosvásárhelyen hasonló törvényi hivatkozás-
sal próbálják leszedetni a kitűzött székely zászlókat. 
Történik ez annak ellenére, hogy léteznek már olyan 
döntései a romániai igazságszolgáltatásnak, amelyek 
a különböző feljelentések nyomán megállapították, 
hogy a történelmi közösségek jelképeinek használa-
ta nem sért semmilyen törvényt. Ráadásul a román 
miniszterelnök, Victor Ponta nemrég székely és ma-
gyar „reklámzászlók” között tartott kampánybeszédet 
koalíciós partnere, az RMDSZ-elnök társaságában a 
Hargita megyei Nyerges-tetőn. Az Európai Intolerancia 
és Rasszizmus Elleni Bizottság jelentése pedig elítéli 
a székelyföldi román hatóságoknak a székely jelképek 
ellen folytatott hadjáratát.

Tőkés László álságosnak tartja a nagyváradi elöljá-
róság abbéli igyekezetét, hogy egy kereskedelmi, mar-
keting jellegű tevékenységet szabályozó törvény parag-
rafusaihoz igazítsa a június 18-i szolidaritási gesztust, 
sőt egyenesen sértésszámba veszi, hogy egyik törté-
nelmi, nemzeti jelképünket reklámeszközként kezelik. 
Mit szólna hozzá a többségi román nemzet, hogy ha 
a kék-sárga-piros lobogót reklámzászlónak neveznénk? 
– teszi fel a korántsem költői kérdést európai képvi-
selőnk.

Mindezek függvényében Tőkés László úgy dön-
tött, hogy a bíróságon támadja meg a szabálysértési 
jegyzőkönyvet, kérve annak érvénytelenítését, mivel a 
székely zászló nem reklámeszköz, kitűzése, használata 
pedig semmilyen törvényt nem sért.
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UNIÓS CSÚCS: POLITIKAI MEGOLDÁST SZERETNE 
AZ UKRÁN KONFLIKTUSRA AZ EP ELNÖKE

„A közvetlen katonai konfrontáció Ukrajna és Orosz-
ország között azt jelentené, hogy a helyzet teljesen ki-
kerülne az irányítás alól. A konfliktusban érintett felek-
nek, valamint a nemzetközi közösségnek mindent meg 
kell tennie azért, hogy megakadályozzák ezt”, mondta 
Martin Schulz, az EP elnöke az uniós állam- és kor-
mányfők előtt az augusztus 30-i uniós csúcson, ahol 
két uniós vezetői poszt sorsáról is döntöttek.

Schulz arra sürgette az Európai Tanács tagjait, 
hogy döntsenek „a további szankciókról, és tegyenek 

határozottabb diplomáciai és politikai erőfeszítéseket”. 
Arra szólította fel Oroszországot, hogy vonja ki csa-
patait Ukrajnából, és csökkentse a csapatlétszámot 
az orosz–ukrán határon. „Meg kell adnunk Ukrajnának 
azt a pénzügyi és politikai segítséget, amire szüksé-
ge van, hogy kezelni tudja a helyzetet, és továbbra is 
egységes és független országként létezhessen” – tette 
hozzá.

„Háborúk dúlnak közvetlen környezetünkben, álla-
mok omlanak össze, a civil lakosság pedig menekül az 
erőszak elől. Veszélyes konfliktusokkal kell szembe-
néznünk keleten és délen is”, adott helyzetértékelést az 
EP elnöke, és egyben szorgalmazta, hogy az EU játsz-
szon ambiciózusabb és aktívabb nemzetközi szerepet.

Martin Schulz emlékeztetett arra, hogy az EU már 
most is humanitárius segítséget nyújt Irakban, Szíriá-
ban, Gázában vagy Ukrajnában, de megemlítette, hogy 
a mostaninál sokkal több segítségre lenne igény. „Arra 
kérjük a Tanácsot és az Európai Bizottságot, hogy a 
szükségessé vált költségvetési módosítások jóváhagyá-
sával teremtse meg a lehetőséget, hogy ki lehessen 
fizetni a humanitárius segítségre szánt pénzeket”, ja-
vasolta.

Az EP elnöke kifogásolta, hogy az Európai Bi-
zottságba eddig csaknem kizárólag férfiakat jelöltek 
az uniós tagállamok. „Egy olyan Európai Bizottság, 
amelyben nincs meg a nemek közti egyenlőség – és 
jelenleg így áll a helyzet –, nem biztos, hogy maga 
mellé tudja állítani az EP többségét, hogy jóváhagyja 
azt”, emlékeztetett.

Az uniós állam- és kormányfők Donald Tusk lengyel 
miniszterelnököt az Európai Tanács elnökének, Fede-
rica Mogherini olasz külügyminisztert pedig uniós kül-
ügyi képviselőnek jelölték az augusztus 30-i csúcson.

Szeptember 5. ● Temesvár
A Szabadság Vonatának (Freedom Express) foga-

dása
A kelet-európai rendszerváltozások 25. évfordulóján 

az eseményekről megemlékező Szabadság Expressz 
nevű projekt egyik állomása Temesvár, ahová a kör-
út részvevői Budapestről érkeztek. Romániai jelenlétük 
szervesen illeszkedik az 1989-es Temesvári Emlékév-
be. A Szabadság Expressz utasai találkoztak a Temes-
vári Emlékbizottság tagjaival, valamint Tőkés Lász-
lóval, az EMNT elnökével, egykori temesvári lelkésszel.

Szeptember 7. ● Koltó
Petőfi-ünnepség. Alkalmi igehirdetés. Bem József 

szobrának felavatása
Bem József lengyel származású tábornok, „Osztro-

lenka véres csillaga” emlékére mellszobrot avattak a 
Máramaros megyei Koltón. A szoborállítást Varga Ká-
roly koltói lelkipásztor kezdeményezte, Tőkés László 
európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács elnöke pedig hathatósan támogatta. Ünne-
pi beszédet tartott Hoppál Péter, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára, 
Kovács István költő, történész, diplomata és Zákonyi 
Botond, Magyarország bukaresti nagykövete, továbbá 
felszólaltak Bem apó szülővárosának, a lengyelországi 
Tarnównak a küldöttei is.

TŐKÉS LÁSZLÓ SZEPTEMBERI ESEMÉNYNAPTÁRA



33

dEPutáció

Szeptember 8–10. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Szeptember 10. ● Budapest
Munkamegbeszélés a Terror Házában az 1989-es 

Emlékévről

Szeptember 10–11. ● Tapolca
A Fidesz–KDNP országgyűlési és európai képviselő-

inek kihelyezett frakcióülése

Szeptember 12. ● Nagyvárad
A Partium jelképeinek tervpályázata – tárlatnyitó

Szeptember 13. ● Csömör
Nemzetiszocializmus és kommunizmus – nemzetkö-

zi konferencia. Megemlékezés a bulgáriai kommunista 
puccs 70. évfordulójáról. Emléktábla-avatás

A kommunizmus százmilliónyi áldozatára emlékez-
tek a Pest megyei Csömörön tartott konferencián; a 
rendezvény főszervezője Mátyás Sándor, a Gloria Vi-
ctis Alapítvány elnöke volt. A tanácskozáson a svéd 
Göran Lindblad és a bolgár Lacsezár Tosev is részt 
vett. Meghívott előadóként Tőkés László EP-képviselő 
a kommunizmus áldozatait sújtó és a bűnösöket fel-
mentő kettős mérce ellen emelte fel szavát.

Szeptember 14. ● Temesvár
Újvárossy Ernő-emléknap – halálának 25. évforduló-

ján. Alkalmi istentisztelet. Síremlékének megkoszorúzá-
sa. Juhos Gábor elindítása a Via Revolutiae maratoni 
útjára. Gyülekezeti ellenállás 1989-ben – szimpózium

A temesvári forradalom 25. évfordulója alkalmából 
szervezett idei eseménysorozat keretében tartották a 
Gyülekezeti ellenállás 1989-ben című megemlékező 
rendezvényt a temesvár-belvárosi református egyház-
községben. 

Szeptember 15–18. ● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét
Több képviselőtársaival egyetemben Tőkés László 

erdélyi EP-képviselő is egyik kezdeményezője volt an-
nak az állásfoglalási indítványnak, amelyet az Európai 
Néppárt nyújtott be az Európai Parlamentnek, az iraki 
és szíriai helyzettel kapcsolatban. Erdélyi képviselőnk 
szeptember 17-i hozzászólásában az Európai Unió ha-
tározott kiállását sürgette a puszta létükben fenyege-

tett közel-keleti keresztény közösségek, valamint más 
etnikai és vallási kisebbségek védelmében.

Szeptember 19. ● Nagyvárad
A PKE konferenciája József Attila, Ady Endre, Ju-

hász Gyula költészetéről
Villámcsődület: az EU zászlójának kitűzése
EP–EMNT–EMNP-sajtóértekezlet
● Érmihályfalva
Via Revolutiae – az 1989-es temesvári forradalom 

emlékére felajánlott maratoni út állomása. Sass Kál-
mán emléktáblájának megkoszorúzása

Szeptember 20. ● Pusztaújlak
EMNT-falunap. Hálaadó istentisztelet
● Ömböly
Nemzetközi határátkelő út ünnepélyes átadása
Elkészült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Öm-

böly község és a mai romániai Szatmár megyében lévő 
Szaniszló közötti útszakasz. Az ünnepélyes átadáson 
az ömbölyi polgármester, Trefán Gábor meghívására 
részt vett Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke is.

Szeptember 21. ● Nagyvárad-Rét
A Csillagocska óvoda új épületének avatóünnepélye

Szeptember 22–24. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Szeptember 22. ● Brüsszel
„Kivésett szabadság” – tárlatnyitó az 1989-es rend-

szerváltozás
25. évfordulója alkalmából. Kerekasztal-megbeszélés

Szeptember 25. ● Nagyvárad-Olaszi
Presbiteri gyűlés

Szeptember 26. ● Nagyvárad 
EP–EMNT–EMNP-sajtóértekezlet

Szeptember 29. ● Nagyvárad
A Partiumi Keresztény Egyetem Tanácsának ülése

Szeptember 29–30. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
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ŐSZI MENETREND AZ EP-BEN

A nyári szünetet követően az Európai Parlament 
szeptember 1-jén kezdte meg újra a munkát. Az már 
korábban eldőlt, hogy az Európai Bizottság új elnöke 
Jean-Claude Juncker lesz, aki jelenleg az új Európai Bi-
zottság összeállításán és a portfóliók elosztásán dolgo-
zik. A biztosjelölteknek ezt követően az EP szakbizott-
ságait is meg kell győzniük alkalmasságukról, a testület 

egészét pedig az EP egészének kell jóváhagynia. Az 
első meghallgatások szeptember végén kezdődhetnek 
a Parlamentben.

Továbbra is napirenden szerepelnek majd az ukraj-
nai, iraki, gázai konfliktusok is. A klímaváltozás kap-
csán az EP arra próbál választ találni, hogy miként 
lehetne csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, és ho-
gyan lehetne zöldebb a gazdaság. Európa gázszük-
ségletének 60%-át, olajszükségletének pedig 80%-át 
importból fedezi – az energiabiztonság ezért szintén 
kiemelt téma lesz.

Folytatódnak a viták a 2015. évi uniós költségvetés-
ről is. Miközben az EU a megszorítások után a növeke-
dés receptjét keresi, arra is megoldást kell találni, hogy 
miként lehetne minél több új munkahelyet teremteni. 
Az olasz EU tanácsi elnökség egyik célja, hogy sikerül-
jön egységes európai programot kidolgozni a bevándor-
lás kezelésére is.

Szeptemberben kiderül, hogy idén kiket jelölnek az 
EP emberi jogi díjára, a Szaharov-díjra, és eldől az is, 
hogy melyik európai film kapja a Lux-díjat.

BEFUTOTT TEMESVÁRRA A SZABADSÁG EXPRESSZ
A kelet-európai rendszerváltozások 25. évfordulóján 

az eseményekről megemlékező Szabadság Expressz 
nevű projekt egyik állomása Temesvár, ahová a körút 
részvevői szeptember 5-én délután érkeztek meg Bu-
dapestről. Másfél napos romániai jelenlétük szervesen 
illeszkedik az 1989-es Temesvári Emlékévbe, amit a 
Tőkés László nevével fémjelzett akkori események tavalyi 
évfordulóján hirdettek meg az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács égisze alatt. A Szabadság Expressz „utasai” talál-
koztak a Temesvári Emlékbizottság tagjaival éppúgy, 
mint Tőkés Lászlóval, az EMNT elnökével, egykori te-
mesvári lelkésszel, aki ma az erdélyi magyarok képviselője 
az Európai Parlamentben, a Fidesz–KDNP színeiben.

Az „expedíció” augusztus 30-án indult a lengyelorszá-
gi Gdanskból, s az Európa tíz országából származó, a 
rendszerváltás után született húsz fiatal, akiket nemzet-
közi zsűri választott ki, a varsói székhelyű Emlékezet és 
Szolidaritás Európai Hálózata (ENRS) oktatási pro-
jektjének keretében keresi fel többnyire vasúton utazva 
Varsó, Budapest, Temesvár, Sopron, Pozsony, Prága és 
Berlin emlékezetes helyszíneit, forradalmi emlékhelyeit. 
Az emlékút megszervezésében Lengyelország, Magyar-
ország, Románia, Szlovákia, Csehország és Németország 
kulturális minisztériumai, valamint a 20. század történe-
tével foglalkozó kulcsfontosságú intézményei működnek 
közre. Az ENRS egyébként a német, lengyel, magyar és 
szlovák kultuszminiszterek kezdeményezésére jött létre 
2005-ben, a Szabadság Expressz pedig a hálózat egyik 
legfontosabb projektje. A részvevők a kommunizmus eu-
rópai bukásához vezető történelmi események helyszíneit 
keresik fel, s a rendszerváltozás folyamatának kiemelkedő 
részvevőivel találkoznak. Temesvár azért sem maradha-
tott ki az útitervből, mert az 1989-es romániai népfel-
kelés kiindulópontja. A legádázabb európai kommunista 

diktatúra, a Ceaușescu-rezsim összeomlása itt kezdődött 
el a Tőkés László körül spontánul kialakult, elszánt pol-
gári szolidaritásnak köszönhetően. 

A Szabadság Expressz utasai felkeresték a város Szép-
művészeti Múzeumát, ahol a Szekuritate Irattárát Tanul-
mányozó Országos Tanács rendezett egy interaktív kiál-
lítást, majd a Forradalom Emlékmúzeumában ismerked-
tek tovább a népnyúzó rezsim múltjával, módszereivel és 
hagyatékával. Itt Traian Orban, a temesvári forradalom 
egy másik emblematikus alakja kalauzolta a fiatalokat 
és kísérőiket. Egy kerekasztal-beszélgetés keretében 
Tőkés Lászlót a negyedszázaddal ezelőtti eseményekről 
kérdezték a fiatalok, illetve az eltelt időszak eredményei-
ről és fiaskóiról faggatták. 

Este a temesvár-belvárosi református templomban 
az egykor itt szolgáló Tőkés László fogadta a köruta-
zókat, visszaemlékezve az 1989-es történésekre, bemu-
tatva a politikai rendőrség ellene és családja ellen foga-
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natosított kényszerítő intézkedéseit, azok színhelyeit, a 
szerencsés megmenekülés körülményeit. Egyebek mellett 
fontosnak tartotta kidomborítani a távolabbról jöttek 
előtt az akkori események vallásos, hitbéli dimenzióját, 
amelyről az utókor hajlamos elfeledkezni. Rámutatott 
arra a hétköznapi hősiességre, amellyel a temesvári hívek 
kiálltak lelkipásztoruk mellett, hozzájuk pedig utóbb fele-
kezettől és nemzetiségtől függetlenül a város többi lakója 
is csatlakozott. Kilenc hónapon át a hívek és szimpati-
zánsok hétről hétre megtöltötték a templomot, imádsá-
gos lélekkel fejezve ki szolidaritásukat, december közepén 
pedig már virrasztottak és élőláncot vontak a hajlék köré, 
hogy megakadályozzák a lelkészi család erőszakos kite-
lepítését. Utóbb a város egész területére, valamint köz-
pontjára is kiterjedő kommunizmus- és rendszerellenes 
tüntetéssorozat a nemzeti és felekezeti  összefogás révén 
idézte a hagyományos erdélyi tolerancia szellemét, mely 
„Temesvár szelleme” gyanánt vonult be a köztudatba. 

A látogatók fokozott érdeklődéssel szemlélődtek és 
faggatták az EP-képviselőt, aktuális politikai témák 
mentén is. Tőkés László elmondta, hogy bár a nyuga-

ti, európai színtereken az ember néha úgy érzi, hogy az 
egykori kommunista országok magukra maradtak, hogy a 
vasfüggöny mégsem szűnt meg teljesen, lám, felnövőben 
van egy generáció, amely nyitott minden irányba, amely 
már nem foglya a múltnak. „Nekünk meg az a dolgunk, 
hogy az egyesült Európához iparkodjunk hozzáadni azt 
a többletet, ami nélkül szegényebb lenne a kontinens” – 
hangsúlyozta.

Az 1989-es rendszerváltozás romániai eseményei nem 
választhatók el az akkori közép-európai történésektől, 
amelyek kölcsönösen ihlették egymást. A Szabadság 
Expressz szeptember 13-áig azért követi a kijelölt út-
vonalat, hogy a részvevő fiatalok – még hogyha köz-
vetett módon is – megtapasztalhassák, hogy mit jelent 
a szabadság hiánya és a szolidaritás. Megfigyeléseik, 
fényképeik, film- és hangfelvételeik felkerülnek egy folya-
matosan frissülő, angol nyelvű internetes naplóra (www.
freedomexpress.enrs.eu), valamint a Facebook közössé-
gi portálon is nyomon követhetők (www.facebook.com/
madeineightynine). 

TŐKÉS LÁSZLÓ BEM-SZOBROT
LEPLEZETT LE KOLTÓN

Napjainkban is tovább él nagy nemzeti költőnk, Petőfi 
Sándor emléke a Nagybánya melletti Koltón. Minden 
év szeptember első vasárnapján emlékezik meg a köz-
ség és a környező települések magyarsága Petőfi több-
szöri ittjártáról, az utóbbi években pedig az 1848-49-es 
forradalomra és szabadságharcra, illetve annak számos 
történésére, aspektusára és főszereplőjére is fény vetül. 
A Teleki-kastély kertjében álló, Petőfi Sándort és Szend-
rey Júliát ábrázoló kettős szobor körül lassacskán egy 
szoborpark alakul ki, a Teleki Sándoré és Liszt Ferencé 
mellett 2014. szeptember 7-étől Bem József büsztje is 
gazdagítja a hagyományaira büszke községet.

Az idei Petőfi-nap az 1849-es erdélyi hadjárat 165. 
évfordulójának jegyében zajlott. A költő a szabadságharc 
hűséges harcosa volt, annak hősévé is vált, amikor július 
31-én eltűnt a segesvári csatában. Korábban az erdé-
lyi hadak fővezérének, Bem Józsefnek egyik segédtisztje 
volt őrnagyi rangban. Tudatos volt tehát az évfordulóra 
időzített szoborállítás: Varga Károly koltói lelkipásztor 
kezdeményezte, Tőkés László európai parlamenti kép-
viselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke pedig 
hathatósan támogatta a lengyel származású tábornok, 
„Osztrolenka véres csillaga” emlékének megörökítését, 
és élen járt egy közadakozás szervezésében. Nem rajta 
múlott, hogy végül a magyar kormánynak a támogatása 
is kellett az emlékjelhagyás és az idei Petőfi-ünnepség 
költségeinek fedezéséhez. Hoppál Péter, az Emberi Erő-
források Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára 
elmondta: a nemzeti kormány örömmel járult hozzá ah-
hoz, hogy a koltói kastélykert ezentúl a szabadságharc 
három nagy alakjának, Petőfi Sándornak, Teleki Sándor-
nak, az erdélyi hadsereg felügyelőjének, a kastély egykori 
urának, valamint Bem tábornoknak az emlékét őrizhesse.  

A szeptember 7-i egész napos ünnepség a helyi re-
formátus templomban kezdődött – amely ezúttal ki-
csinek bizonyult a Koltóról, Katalinból, Nagybányáról 
és máshonnan érkezett hívek számára. Tőkés László, a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület előző püs-
pöke, aki mindig szívesen látott elöljáró és szolgálattévő 
volt Koltón, igehirdetésében egyszerre vont nagy ívű, 
szuggesztív párhuzamot múlt és jelen történései, illetve a 
hős elődök és kortársaink helytállása között. A község és 
a Petőfi-kultusz jelentőségét kidomborítva rámutatott, 
hogy az Erdély felszabadítására érkező Bem tábornok 
kiáltványt intézett az itt élő népcsoportokhoz jogegyen-
lőségükről, nyelvhasználati és vallási szabadságukról 
biztosítva őket. Helytállásával, bátorságával, lendüle-
tével nemcsak kortársainak mutatott példát, hanem a 
Kárpát-medence mai ifjúságának is üzent, mert volt lelki 
ereje és hite újrakezdeni a vesztésre álló szabadsághar-
cot. Tőkés László hozzátette, Bem „végigverekedte a 19. 
század első felének szabadságharcait”, Lengyelországban 
az orosz uralom ellen küzdött, Bécsben a 48-as forradal-
mat védte, Erdélyben a magyar hadakat vezette, Török-
országban Aleppót védte az ostromló araboktól. Végve-
szélyben szállt harcba Magyarország függetlenségéért, e 
küzdelem önvédelmi harc volt. Ma is veszélyben van 
Erdély, ma is elnyomják népét különféle erők, pedig mi 
szabadoknak születtünk és szabadságot érdemlünk, ezért 
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egy vértelen küzdelmet folytatunk mai elnyomóink el-
len – mondta, Pál apostollal emlékeztetve: a lélek és 
hit fegyvereivel, Krisztus evangéliumának eszközeivel kell 
megvívnunk szabadságharcunkat. „Mert nem vér és test 
ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek 
ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbí-
rói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban 
vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden 
fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és 
mindeneket elvégezvén megállhassatok.” (Ef. 6,12-13.)

A nyugalomba vonulás előtt álló Varga Károly kol-
tó-katalini lelkipásztor, nagybányai esperes az istentisz-
telet végén megköszönte a volt püspöknek azt, hogy 
valahányszor a településen és környékén hirdette Isten 
igéjét, mindig egymásra figyelésre ösztökélt, összefogást 
szorgalmazott, lelkesített és kitartásra biztatott, szemé-

lyes példájával is illusztrálva, hogy azokat érdemes követ-
ni, akik nem a népből, hanem a népért élnek és munkál-
kodnak egész életükben.

A nagyváradi Deák Árpád által készített Bem-szob-
rot a szabadtéri beszédek, szavalatok, énekszámok el-
hangzása után Tőkés László EP-képviselő és Csendes 
Lajos koltói polgármester leplezte le. Ünnepi beszédet 
tartottak – mások mellett – Bem apó szülővárosának, 
a lengyelországi Tarnównak a küldöttei, Kovács István 
költő, történész, diplomata, Bem tábornok – az örök re-
mények hőse című új kötet szerzője, Zákonyi Botond, 
Magyarország bukaresti nagykövete.

Hoppál Péter államtitkár beszédében kifejtette, hogy 
a költő, a gróf és a tábornok alakját a szabadság sze-
retetének eszméje kötötte össze, ez útjukat a Partium, 
Erdély és a Székelyföld felé irányította, ahol egymásnak 
vállvetve küzdöttek. Bem történelmi szerepvállalása, 
hősiessége a sok évszázados lengyel-magyar barátság 
dicső fejezete. Ráadásul olyan stratéga volt, akinek el-
képzeléseiben az erdélyi magyarok és románok együtt 
hivatottak kivívni a szabadságot. Ám a hadvezéri tehet-
ség és a szabadságharcos lelkesedés nem volt elég ahhoz, 
hogy a túlerőt legyőzze. A harc elbukott: a költő sorsa 
a hősi halál, Telekié és Bemé a külföldi bujdosás lett. 
Az államtitkár arra kérte a ma már szabadon ünneplő 
koltóiakat, hogy őrizzék meg a szabadságharcos elődök 
emlékét, önfeláldozásuk értelmét pedig magyarázzák el a 
felnövekvő nemzedékeknek.

A szoboravatás felemelő ünnepségén testületileg vet-
tek részt a jövőre 20. évébe lépő Nagybánya Tájkép-
festő Telep jeles művészei, Véső Ágoston táborvezető 
festőművész vezetésével.

SZOLIDARITÁST ÉS MÉRLEGELÉST!
Szeptember 8-i ülésén az Európai Parlament Kül-

ügyi Bizottsága (AFET) szinte teljes egyetértéssel bo-
csátotta a strasbourgi plénum elé az Európai Unió és 
Ukrajna között megkötendő társulási szerződést.

Az Európai Néppárt Külügyi Munkacsoportja más-
napi, 9-ei tanácskozásán szintén kiemelt módon foglal-
kozott az ukrajnai helyzettel, a jövő heti végszavazást és 
annak parlamenti vitáját készítve elő egyben.

A Jacek Saryusz-Wolski elnökletével tartott megbe-
szélésen a néppárti képviselők teljes egyetértéssel sora-
koztak fel az orosz agresszió fenyegetésének kitett Uk-
rajna oldalán, a demokrácia és a nemzetközi jog nevében 
utasítva vissza Oroszország európai értékeinket semmibe 
vevő, nagyhatalmi és diktatórikus törekvéseit.

Elmar Brok német vezető politikus drámai hangon 
fejezte ki afölötti megdöbbenését, hogy az Európai Ta-
nács tegnap elhalasztotta az Oroszország elleni újabb 
szankciók bevezetését, külön is felsorolva azon tagor-
szágokat – köztük Magyarországot –, melyek „blokkol-
ták” a további büntető intézkedések foganatosítását. A 
továbbiakban az egyes tagországok gazdasági érdekei 
és a szankciók bevezetése közötti ellentmondás mentén 
folytatódott a vita. Ciprus képviselője a büntetőintézke-
dések országára gyakorolt lesújtó következményeire mu-
tatott rá. A felszólalók többsége – köztük a baltikumi és 
lengyel képviselők – az oroszok által igencsak kiérdemelt 
gazdasági megszorítások haladék nélküli bevezetése mel-

lett érvelt, a lehetőség szerinti gazdasági kompenzációt 
helyezve kilátásba az elszenvedett károk enyhítésére.

Tőkés László, a Fidesz-KDNP erdélyi képviselője ma-
gyarként, illetve román állampolgári minőségében arról 
biztosította a jelenlévőket, hogy a posztszovjet orosz bi-
rodalmi törekvéseket illetően szemernyi illúziója sincsen, 
és elvi szinten teljes mértékben egyetért a soron követ-
kező büntetőintézkedések alkalmazásával. A lengyel, 
valamint a baltikumi „szomszédok” iránti szolidaritását 
kifejezve mindazonáltal annak mérlegelését szorgalmaz-
ta, hogy az Oroszországgal szembeni szankciós politika 
milyen eredménnyel járt az eltelt időszakban. Orbán Vik-
tor miniszterelnök álláspontjára utalva a megszorítások 
visszaütő hatásaira hívta fel a figyelmet, melyekre nézve 
a továbbiakban hatástanulmányokat kellene készíteni az 
Unióban. Erdélyi képviselőnk konkrét formában Sandra 
Kalniete lettországi képviselő azon javaslatát támogat-
ta, hogy a néppárti frakcióban külön vitát rendezzenek a 
szankciók kérdéséről a párt egységes álláspontjának ki-
alakítása céljából.

A Külügyi Munkacsoport végül is abban állapodott 
meg, hogy a Parlament soron következő, strasbourgi ple-
náris ülésén a Néppárt Ukrajna iránti szolidaritása kifeje-
zéseképpen a társulási szerződés támogatásáról szavaz, 
ezzel együtt pedig egy különálló vitát és állásfoglalást 
tart szükségesnek az EU és Oroszország viszonya s Euró-
pa biztonsága tárgyában.
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ZÁSZLAJA ÉS CÍMERE LESZ A PARTIUMNAK

GLORIA VICTIS!

A Partiumi Autonómia Tanácsa (PAT) idén má-
jusban írt ki pályázatot a Partium címerének és zász-
lajának elkészítésére. Szeptember 12-én a Partiumi 
Magyar Művelődési Céh szervezésében egy kiállítás 
keretében mutatták be a tizennyolc pályaművet Nagy-
váradon. A tárlatnyitón részt vett Tőkés László euró-
pai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke, valamint Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt államfőjelöltje.

Tőkés László emlékeztetett: az EMNT megalaku-
lásának tizedik évfordulóján, tavaly decemberben dön-
tötték el Kolozsvárott, hogy meg kell alkotni a Partium 
jelképeit. Ha 2013 az  autonómiaeszme terjesztésének 
éve volt, az idei a partiumi autonómiáé, a fokoza-
tosság és a szűkítés elve szerint. Rövid történeti átte-
kintésben beszélt arról a furcsaságról is, hogy míg az 
osztrák-magyar kiegyezést követő vármegyésítés követ-
keztében tompult a regionális identitástudat Nagy-Ma-
gyarországon, Trianon következtében ismét beszélni le-
hetett és kellett a Székelyföldről, a Partiumról, a kom-
munista homogenizáció idején persze csak suttogva. 
Az történelmi adottság és demográfiai vonzat, hogy 
a partiumi identitás nem tudott kialakulni oly mér-
tékben, mint a székelyföldi. A rendszerváltozás után a 
Partium (a Részek) elnevezés is reneszánszát éli Szat-
mártól Aradig. „Rajtunk a sor, hogy ezt a regionális 
önazonosságtudatot minden eszközzel megerősítsük, 
és ezt nagymértékben szolgálja a saját zászló és cí-
mer” – hangsúlyozta az EMNT elnöke. Hozzátette: alig 
várja, hogy nagyváradi irodájára kitűzhesse a már kinn 
lévő székely zászló mellé a partiumi zászlót is, nyilván 
emiatt is vegzálásokban lesz része a hatalom részéről. 

Tőkés László nem mellékesen kifejtette: osztja 
a Székely Nemzeti Tanács aggodalmát annak kap-
csán, hogy Románia egy olyan politikust delegált Co-
rina Crețu személyében az Európai Bizottságba, aki 

a prokommunista Iliescu-rezsim üdvöskéjeként került a 
román elnöki hivatalba, onnan a bukaresti, majd az 
európai parlamentbe, aki nacionalizmusáról, magya-
rellenességéről és léhaságáról ismert. Ráadásul épp a 
régiós fejlesztések és regionális felzárkóztatás tárcáját 
lobbizták ki a számára. Úgy tűnik, kecskére bízta az 
EU a káposztát.

Szilágyi Zsolt államelnökjelölt hangsúlyozta: a par-
tiumi identitás és a helyi közösségek érdekeinek felmu-
tatása az európai normalitás része, annál is inkább, 
mivel Partium Kelet-Közép-Európa történelmében is 
megkerülhetetlen. Sajnos ma még csak vágyálomnak 
tűnik, hogy például az Érmellék saját parlamenttel 
és kormánnyal rendelkező, virágzó kisrégió legyen a 
partiumi régió keretében, azonban ez az álom néhány 
száz kilométerre nyugatra Európa számos országában 
realitás.

A kommunizmus százmilliónyi áldozatára emlékeztek 
szeptember 13-án a Pest megyei Csömörön (Gödöllői 
járás) tartott konferencián, ahol az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 50. évfordulóján állították fel a 

Gloria Victis Emlékművet. Víg János művész alkotásá-
nak 2006-os avatásán Tőkés László akkori nagyvára-
di református püspök szívhez szóló imával emlékezett 
meg a vörös terror áldozatairól – idézte fel a Nemze-
tiszocializmus – kommunizmus, közös Európánk kettős 
mércéje című konferencián a Gloria Victis Alapítvány 
elnöke, a rendezvény főszervezője, Mátyás Sándor. 
Három évvel később az Európa Tanács 2006/1481-os 
határozatát, mely nevén nevezi a kommunizmus bű-
neit, kivonatosan, három nyelven felvésették az em-
lékmű hátoldalára. A mérföldkőnek számító rezolúció 
két szellemi atyja, a svéd Göran Lindblad és a bolgár 
Lacsezár Tosev is részt vett a csömöri tanácskozáson. 
Utóbbi azért is, mert az ukrajnai népirtásra (holodo-
mor) és a katyńi vérengzésre, valamint a Hodzsa-féle 
albán diktatúrára emlékeztető táblák mellé szombaton 
elhelyezték a hetven évvel ezelőtt kezdődött bulgáriai 
kommunista önkény mementója.

„Minden egyeduralmi, totalitárius rendszertől szaba-
dulnunk kell, mert az nagy veszélyeket rejt” – mond-
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ta Tőkés László európai parlamenti képviselő csömöri 
előadásában. A diktatórikus és monolitikus, nacionalis-
ta és idegengyűlölő államrendszeri hagyományok mind-
egyike ellen küzdenünk kell. A néppárti politikus szerint 
az áldozatokat sújtó és a bűnösöket felmentő kettős 
mérce jellemzi korunkat. A diszkrimináció „leggyalá-
zatosabb formájának” az üldözöttekről, a tömeggyil-
kosságoknak áldozatul esett emberekről szóló hazug-
ságbeszédet tartja. Tőkés László hangsúlyozta, Csö-
mörön első helyen, még a washingtoni emlékmű előtt 
állítottak emlékművet a kommunizmus százmilliónyi 
áldozatának. Mint mondta, folytatnunk kell a küzdel-
met a kommunista restauráció ellen, az áldozatok vére 

kötelez erre bennünket. Az EP-képviselő Szolzsenyicin 
ténymegállapítását idézte: amíg Németországban 86 
ezer náci bűnöst ítéltek el, a Szovjetunióban csupán 
30 tömeggyilkost.

A nemzetközi konferencián jogtörténészek, politiku-
sok, közösségi vezetők szólaltak még fel, konklúzióként 
pedig felvetették egy emlékmű felállítását Berlinben, 
amely „a nemzetiszocializmus és a kommunizmus bor-
zalmait minden (...), az emberi méltóságot lábbal tipró 
törekvést” egyszerre ítélne el. Már csak azért is, mert 
a XX. század két szörnyűségét a mai napig más-más 
mércével mérik, ami elfogadhatatlan. A részvevők vé-
gezetül Nyilatkozatban ítélték el a kettős mércét. 

SZERETETTEL A FÉLELEM ELLEN

A temesvári forradalom 25. évfordulója alkalmából 
szervezett idei eseménysorozat keretében szeptember 
14-én tartották a Gyülekezeti ellenállás 1989-ben 
című megemlékező rendezvényt a temesvár-belvárosi 
református egyházközségben. 

A részvevők a temesvári református gyülekezet hő-
sies kiállásáról emlékeztek meg, különös tekintettel 
Újvárossy Ernőre, aki negyedszázaddal ezelőtt vált 
a kommunista rezsim áldozatává, a decemberi for-
radalomba torkollt egyéni és közösségi ellenállás első 
mártírjává. A temesvár-belvárosi templom felújítását 
irányító építész a hallgatás falát megtörő Tőkés László 
lelkipásztor híveként vált célpontjává a diktatúra po-
litikai rendőrségének, 1989. szeptember 12-én eltűnt 
otthonából, két nappal később meggyilkolva találták 
meg egy városszéli erdőben.

A délelőtti istentiszteleten Tőkés László, a gyüle-
kezet negyedszázaddal ezelőtti lelkipásztora, a Király-
hágómelléki Református Egyházkerület későbbi püspö-
ke, európai parlamenti képviselő hirdetett igét. Pré-
dikációjában a félelem és szeretet viszonyrendszerét 
taglalta a jánosi evangélium mentén, amelynek egyik 
máig szóló tanítása, üzenete, hogy a félelem ellenszere 
a felebaráti szeretet: „A szeretetben nincsen félelem; 
sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem 
gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a 
szeretetben.” (1Jn. 4,18)

A megemlékező ünnepség egyik momentuma Juhos 
Gábor maratonfutó imával és áldással történő útjára 
bocsátása volt, aki a székelyföldi autonómiát népszerű-
sítő korábbi jelképfutása után most a Temesvár–Arad–
Nagyvárad–Szatmárnémeti–Zilah–Menyő–Kolozsvár 
távot teszi meg a forradalom hőseinek tiszteletére, Via 
revolutiae jeligével.

Délben koszorúzásra került sor az erzsébetvárosi 
temetőben Újvárossy Ernő síremlékénél, itt Fazakas 
Csaba esperes-lelkipásztor tartott igei áhítatot. Lom-
nici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke 
rövid beszédébe kiemelte: nem felejthetjük el soha, 
hogy miben éltünk 1989 előtt, mitől szabadítottak meg 
minket az ellenállók, hősök, mártírok. Emlékeztetett: 
mindenkinek joga van emberhez méltó, elnyomásmen-
tes életet élni. 

A sírnál Újvárossy Ernő egykori harcostársaként 
Tőkés László, majd gyülekezeti társai, az Új Ezredév 
egyházközség, az egyházmegye, az Emberi Méltóság 
Tanácsa képviselői helyezték el az emlékezés koszo-
rúit. Vetési Zoltán és Kabay József az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács, Toró T. Tibor elnök és Szilágyi Zsolt 
államfőjelölt pedig az Erdélyi Magyar Néppárt nevében 
koszorúzott.

Délután az Újvárossy Ernő nevét viselő belvárosi 
gyülekezeti teremben tartottak visszaemlékező össze-
jövetelt. Itt Tőkés László, Tolnay István,  Balaton Zol-
tán, Szilágyi Zsolt és mások idézték fel a népfelkelésbe 
torkolló 1989-es temesvári ellenállás több aspektusát, 
valamint a mártír alakját és életútját. Akinek tragikus 
halála azt példázza, hogy szabadságunkért, elveinkért, 
hitünkért néha súlyos áldozatokat kell hoznunk.
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A KERESZTÉNYÜLDÖZÉS ELLEN

PARLAMENTI FELSZÓLALÁS
SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIÁJA TÁRGYÁBAN

Más képviselőtársaival egyetemben Tőkés Lász-
ló erdélyi EP-képviselő is egyik kezdeményezője volt 
annak az állásfoglalási indítványnak, amelyet az Euró-
pai Néppárt nyújtott be az Európai Parlamentnek. A 
több más frakció által is támogatott, az iraki és szí-
riai helyzettel foglalkozó közös állásfoglalás vitájára 
szeptember 17-én került sor, a parlament strasbourgi 
plenáris ülésén.

Hozzászólásában erdélyi képviselőnk Orbán Viktor 
és a Kereszténydemokrata Néppárt idevágó állásfog-

lalásaihoz csatlakozva az Európai Unió határozott kiál-
lását sürgette a puszta létükben fenyegetett közel-ke-
leti keresztény közösségek, valamint más etnikai és 
vallási kisebbségek védelmében. A Páneurópai Munka-
csoport által rendezett előző napi közmeghallgatáson 
Basile Georges Casmoussa libanoni szír keresztény 
püspök figyelmeztetett: az Iszlám Állam elnevezésű 
szunnita terrorszervezet erőszakos térhódítása „a ke-
reszténység végét jelentheti az egész régióban”.

Tudnivaló, hogy Irakban a közel kétezer éves múlt-

Az Európai Parlament szeptember 15-i strasbourgi 
ülésén Tőkés László erdélyi képviselő napirend előtti 
felszólalásában utasította vissza a Székelyföld területi 
autonómiája ellen irányuló, összehangolt és ellenséges 
romániai támadásokat, az európai törvényhozás védel-
mét és támogatását kérve ugyanakkor az erdélyi ma-
gyar, illetve székely közösség számára.

Képviselőnk megdöbbenéssel tette szóvá, hogy a 
Ceauşescu-rezsim titkosszolgálatára, a hírhedt Sze-
kuritátéra emlékeztető módon George Maior, a Ro-
mán Hírszerző Szolgálat (SRI) igazgatója „feladatának 
tekinti, hogy megakadályozza a területi autonómia 
megvalósulását Románia területén”, közvetlenül és ille-
téktelenül avatkozva be ezáltal a politikába.

Hasonlóképpen megengedhetetlen, hogy a Legfel-
sőbb Bírói Tanács (CSM), túllépve alkotmányos ha-
táskörén, politikai álláspontot fogalmazzon meg egy 
kifejezetten politikai kérdésben, nevezetesen a székely 
önrendelkezés ügyében.

Amint az közismert, nemrég a nagyváradi helyha-
tóság eljárást indított Tőkés László ellen amiatt, hogy 
nagyváradi EP-irodájának teraszára – a székelység irán-
ti szolidaritásból – kitűzték a székely zászlót. Egészen 
nyilvánvaló, hogy a székelymagyar szimbólumok elleni 
„hajtóvadászat” valójában az általuk megjelenített au-
tonómia ellen irányul. Ebbe az ellenséges propagan-
dakampányba illenek bele vezető román politikusok, 
köztük Victor Ponta miniszterelnök, Liviu Dragnea 
miniszterelnök-helyettes és Titus Corlăţean külügymi-
niszter Székelyfölddel, valamint az autonómia törvény-
tervezetével szembeni diktatórikus megnyilatkozásai, 
továbbá az a heves magyarellenes médiakampány, 
mely a Ponta-kormány égisze alatt zajlik folyamatosan. 
Ugyancsak ide illik Corina Creţu szocialista EP-képvi-
selőnek a már-már hisztérikusan magyar- és autonó-
miaellenes politikai akciózása, akit legutóbb botrányos 
körülmények között és alig leplezhető célzatossággal 
jelöltek kenyéradó gazdái az európai régiópolitikai biz-
tosi címre.

Tőkés László erdélyi képviselő ezúton utasítja vissza 
a román külügyminisztérium azon képtelen vádját, 
mely szerint a magyar kormány az erdélyi autonómia-
törekvések, nevezetesen pedig a székely területi auto-

nómia támogatása által megsérti a román–magyar 
alapszerződésbe foglaltakat.

Hasonlóképpen értetlenségét fejezi ki az iránt, hogy 
Kelemen Hunor RMDSZ-es pártelnök melegen üd-
vözli „egy tapasztalt politikus”, nevezett Corina Creţu 
képviselő uniós regionálisi biztosi jelölését.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke mindezek 
összefüggésében teljes egyetértéséről biztosítja Izsák 
Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét, akinek 
megítélése szerint az RMDSZ minap kiszivárogtatott 
autonómiatervezete „bomlasztja a székelyföldi auto-
nómiamozgalom egységét”, és a kisebbik román kor-
mánypárt eme felpuhított alternatíva felkínálásával „a 
székely törekvések román nacionalista ellenzőivel került 
egy táborba”.

Említésre méltó, hogy a hétfői ún. egyperces felszó-
lalások rendjén Iosu Juaristi Abaunz spanyolországi 
baszk (GUE/NGL), valamint Ernest Maragall katalán 
(EFA) képviselők – tekintettel a közelgő skóciai és ka-
talóniai népszavazásokra – saját nemzeti közösségeik 
önrendelkezési joga védelmében foglaltak állást. A de-
mokratikus és plurális Európában az erdélyi magyar 
közösség messzemenően tiszteletben tartja Románia 
területi egységét és szuverenitását, és az említett füg-
getlenségi törekvésekkel ellentétben kizárólag belső 
önrendelkezési jogának a kivívásához ragaszkodik.
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ra visszatekintő, ősrégi keresztény kisebbség lélekszá-
ma a brutális üldözések kiváltotta tömeges kivándor-
lás következtében az eredeti egymillióról mintegy 150 
ezerre zuhant. Hasonló a helyzet az iszlám államok 
jelentős részében, melyekben a keresztények súlyos el-

nyomatást szenvednek. Világviszonylatban évente több 
mint 100 ezer ember esik áldozatul a keresztényelle-
nes terrornak, s minden öt vallási üldözött közül négy 
keresztény.

Krisztus követőinek kezdettől fogva osztályrésze az 
üldöztetés. A keresztény gyökereken alapuló Európá-
nak erkölcsi kötelessége védelmébe vennie súlyos ke-
resztet hordozó hittestvéreit.

Beszédében Tőkés László az egykori Ceauşes-
cu-diktatúrával helyezte párhuzamba a múlt évszázad 
totalitárius rendszereinek sorába illeszkedő fundamen-
talista iszlám rezsimeket, köztük is elsősorban az or-
szágok és nemzetek fölött álló kalifátus megalapítá-
sára törekvő Iszlám Államot. A nacionálkommunista, 
ateista diktatúra elnyomott kisebbségei és egyházai 
iránti nyugat-európai szolidaritás azokban az időkben 
is nagymértékben hiányzott – éppen ezért az Euró-
pai Uniónak az üldözött etnikai és vallási kisebbségek 
ügyében nem szabad újból ugyanabba a hibába esnie 
– hangsúlyozza a Református Egyház volt püspöke. 
Hasonlóképpen annak sem szabad teret engedni, hogy 
a totalitárius típusú hatalmi rendszerek bármely formá-
ban is visszatérjenek vagy újraalakuljanak a világban.

NYÍLT LEVÉL A LEGFELSŐBB BÍRÓI TANÁCSHOZ
ADRIAN BORDEA ELNÖK ÚRNAK

A Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) fontossága Ro-
mánia államszervezetében arra kötelez bennünket, 
hogy a legnagyobb komolysággal tekintsünk a Tanács 
2014. szeptember 11-én kiadott állásfoglalására Szé-
kelyföld autonómiájának tervezetét illetően.

Nem a Románia Alkotmányából vett idézeteket ki-
fogásoljuk, hiszen az ország érvényben levő alaptör-
vényéről van szó, ezen túlmenően pedig ismerjük és 
egyetértünk a „repetitio est mater studiorum” közkeletű 
mondással. Ellenben közleményének azt a sokkoló ki-
jelentését, miszerint a romániai Székelyföld különleges 
státuszának a tömegtájékoztatási eszközökben való 
ismertetése és megvitatása a romániai igazságszolgál-
tatás függetlenségére és presztízsére káros befolyással 
bír, elfogadhatatlannak tartjuk.

Elnök úr!

A kérdéses kijelentés ellentmond a vélemény- és 
szólásszabadság biztosításának, amely alapjogokat 
nemcsak nemzetközi egyezmények, de maga Romá-
nia Alkotmánya is szavatolja. Ezen túlmenően pedig 
a Legfelsőbb Bírói Tanács működését szabályozó jog-
szabályban sem találunk olyan kitételt, amely lehetővé 
tenné, hogy a CSM az Országos Audiovizuális Ta-
nács, illetve a Román Alkotmánybíróság illetékességi 
körébe tartozó dolgokkal foglalkozzon, a médiaszabad-
ság és az alkotmányosság megítélése ugyanis ezen in-
tézmények hatáskörébe tartozik.

De tekintsünk el ezektől a látszólag „apró” részletek-
től, és tegyük fel egy pillanatra, hogy Önök az Orszá-
gos Audiovizuális Tanács, illetve a Román Alkotmány-
bíróság nevében nyilatkoztak. Kinyilvánított félelmük, 
miszerint sérül a jogállamiság akkor, amikor megenge-

dik a nyilvános vitát Székelyföld autonómiájáról, teljes-
séggel megalapozatlan. Valójában az Önök által sugallt 
ilyenfajta közvita megtiltása jelentené a jogállamiság 
alapvető sérülését, és ez a megállapítás független at-
tól, hogy az Európai Unió melyik szegletéből tekintünk 
az elnökválasztás előtt álló Bukarestre.

Tisztelt Elnök úr!

Az elmúlt hetekben a Székelyföld autonómiájáról 
– főleg egyes bukaresti kereskedelmi televíziók által – 
kezdeményezett  vitákra a túlzott nacionalizmus nyom-
ta/nyomja rá bélyegét, számos esetben a gyűlöletbe-
szédnek jutott a meghatározó szerep. Legtöbb esetben 
ezek a viták a magyar közösség képviselőinek kizárásá-
val zajlottak. De még ezeknek az általunk nem kívánt 
feltételeknek az ellenére is, maga az a tény, hogy sor 
került a romániai magyar közösség követeléseinek nyílt 
felvetésére, az, hogy ez a probléma megszűnt tabu-
témának lenni, arra késztet bennünket, hogy erre a 
médiakampányra mérsékelt optimizmussal tekintsünk, 
mert a többségi román lakosságnak, de a más nemze-
tiségűeknek is a javára válik. 

Végezetül engedje meg nekünk azt megjegyeznünk, 
hogy bár nem értünk egyet a Közleményükben megfo-
galmazott aggodalmakkal, ennek ellenére méltányoljuk 
annak  jogállamisághoz méltó európai nyelvezetét (tel-
jes ellentétben sok kereskedelmi televízió  szélsősége-
sen gyűlölködő hangvételével), hiszen csak ez  alkalmas 
az annyira szükséges építő jellegű párbeszédhez. 

Brüsszel, 2014. szeptember 18.

Tőkés László
európai parlamenti képviselő

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke
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AZ EGYSÉG SOKFÉLESÉGÉBEN
ÉS A SOKFÉLESÉG EGYSÉGÉBEN

Tőkés László európai parlamenti képviselő szeptem-
ber 19-én délelőtt kitűzte az Európai Unió zászlaját 
is a nagyváradi irodája falán lobogó székely zászló 
mellé. Egy villámcsődület keretében indokolta meg az 
iroda előtt összegyűlt érdeklődőknek, szimpatizánsok-
nak és sajtósoknak a gesztust, amely a székely zászló 
június 18-ai kitűzésének egyenes folytatása. 

Mint ismeretes, akkor a nemzeti szimbólumaink 
üldöztetése kapcsán tűzte ki szolidaritása kifejezése-
képpen a székelyek zászlaját az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt képviselő-
ivel egyetemben. Tettéért a helyi hatóságok tetemes 
pénzbüntetést helyeztek kilátásba, felszólítva a reklám-
eszköznek minősített lobogó bevételére. Tőkés László 
mintegy válasznak szánta a mai akciót, mivel mind 
ő maga, mind politikustársai úgy gondolják, hogy mi-
közben szóban és tettekben kiállnak az egyéni és kö-
zösségi jogok, a népek és népcsoportok önrendelkezési 
joga, az erdélyi – azon belül pedig a székelyföldi és 
partiumi – magyarok követelései mellett, ugyanakkor 
az Európához való tartozásnak és a határok feletti 
nemzetegyesítésnek a demonstrálásáról sem monda-
nak le. A székelymagyarok zászlaja mellé kitűzött csil-
lagos európai lobogó „az európai népek közötti egység, 
szolidaritás és harmónia eszményét szimbolizálja”. Ebbe 
a körbe mi valamennyien beletartozunk: magyarok, ro-
mánok, székelyek, Románia és Erdély valamennyi ré-
giója. Az egység sokféleségében és a sokféleség egy-
ségében, egymást kiegészítve és gazdagítva, kiválóan 
megférhetünk egymással – jelentett ki erdélyi európai 
képviselőnk. A két jelkép együttállása azt hivatott 
szimbolizálni, hogy az autonómiaküzdelem és az euró-
pai gondolat jól megfér egymással. 

A zászlókitűzést sajtótájékoztató követte, amelyen 
Tőkés László beszélt arról, hogy milyen kettős mércé-
ket alkalmaz a román hatalom azzal, hogy ami az or-
szágban szabad a románoknak, az tilos a magyaroknak. 
A példák sorában azt is megemlítette, hogy a Legfel-
sőbb Bírói Tanács (CSM) illetéktelenül nyilvánul meg 
a Székelyföld autonómiájáról szóló közbeszéd tárgyá-
ban, mintegy korlátozni akarván még a szólásszabad-
ságot is. Az EMNT elnökeként nyílt levélben nehezmé-
nyezte a CSM állásfoglalását.

A továbbiakban tájékoztatott arról a nyilatkozatról, 
amit kelet-közép-európai képviselőtársaival együtt fo-
galmaztak és adtak ki a régióbeli államok elleni szovjet 
agresszió 75. évfordulóján, amiben a múltbeli mulasz-
tásokra, nácizmus és kommunizmus „szövetségére”, a 
megosztott, illetve közös felelősségre, a máig ható bi-
rodalmi ambíciókra, az ártatlan áldozatokra, a bűntet-
tek relativizálására emlékeztettek és figyelmeztettek. 

Tőkés László bejelentette, hogy felhívásban fordult 
Izsák Balázzsal, a Székely Nemzeti Tanács elnökével 
együtt a romániai magyarokhoz, kérve őket Szilágyi 
Zsoltnak, az EMNP államelnökjelöltjének támo-
gatására, aki egyetlen hiteles képviselője a most folyó 
kampányban az erdélyi magyarság autonómiatörekvé-
seinek.

Szilágyi Zsolt a maga során megköszönte a bizal-
mat, és optimizmusának adott hangot, hogy mind a 
hajrájához érkezett támogatói aláírásgyűjtés, mind pe-
dig a novemberi voksolás során sikerül felmutatni a fo-
lyamatos hátrálás alkupolitikájának alternatíváját.

A zászlókitűzést és sajtótájékoztatót követőn erdélyi 
európai képviselőnk és az államfőjelölt Érmihályfalvára 
siettek, ahol csatlakoztak Juhos Gábor futóhoz, aki a 
negyedszázaddal ezelőtti temesvári ellenállás emlékére 
teljesíti a Via Revolutiae emlékmaratont.
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PUSZTAÚJLAKI MAGYAR NAP

FELAVATTÁK A LEGKISEBB „CSILLAGOK” ÓVODÁJÁT

A Sebes-Körös völgyének egyik, még ma is magyar 
többségű falujában, a Mezőtelegd községhez tartozó 
Pusztaújlakon a szüreti mulatságok hagyományát fél 
évtizeddel ezelőtt élesztette fel a Lőrincz házaspár, 
amely az Erdélyi Magyar Néppárt bihari szervezetének 
támogatásával szeptember 20-án szervezte meg az 
idei népünnepélyt. Délelőtt istentiszteletet tartottak 
a református templomban, amelyen részt vett Tőkés 
László európai parlamenti képviselő és Szilágyi Zsolt, a 
Néppárt államfőjelöltje is. Előbbi a templomban szólt 
a gyülekezethez, utóbbi az udvaron köszöntötte a ma-
gyar ruhás fiatalokat, táncosokat, akik ezt követően 
nótaszóval indultak hívogatni a környékbeli öt magyar-
lakta településre, este pedig bált rendeztek az újlaki 
kultúrotthonban.

Ünnepi istentisztelet keretében avatták fel Nagyvá-
rad Rét nevű városrészében a Csillagocska Reformá-
tus Zeneóvoda új, háromszintes épületét szeptember 
21-én. A 12 évvel ezelőtt beindult kisdedóvót a Csil-
lagocska Alapítvány működteti, és eddig a templom 
alagsori helyiségeiben kapott helyet. Az elmúlt években 
a templom szomszédságában  parókiát és gyülekezeti 
otthont épített az egyházközség, utóbb pedig ennek 
bővítéseképpen húzták fel rövid idő alatt az óvoda épü-
letét.

Bár a gyermekek már belakták az új hajlékot, az 
ünnepélyes átadásra a vasárnap délelőtti istentisztelet 
után kerítettek sort. Pálfi József egyetemi adjunktus, 

A MAGYAR–ROMÁN HATÁRON ÁTVEZETŐ UTAT ADTAK ÁT
Elkészült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ömböly 

község és a mai romániai Szatmár megyében lévő Sza-
niszló közötti útszakasz, az 5,6 millió eurós (1,7 milliárd 
forint) beruházás átadási ünnepségét szeptember 20-án 
tartották a magyar–román határon. Az eseményen az 
ömbölyi polgármester meghívására részt vett Tőkés 
László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is.

A 12 kilométer hosszú út több mint 10 kilométeres 
szakasza román oldalon Szaniszlót és az országhatárt, 
a fennmaradó csaknem 2 kilométeres része a határt és 
Ömbölyt köti össze. A fejlesztéshez mintegy 4,8 millió 
eurós támogatást nyert el az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból a két település, a fennmaradó össze-
get saját forrásból, illetve nemzeti támogatásból finan-
szírozták. A beruházáshoz hiányzó 65 millió forintot a 
magyar kormány biztosította a községnek.    

Tőkés László néppárti európai parlamenti képviselő 
gratulált a beruházáshoz, majd arról beszélt, hogy bár 
a két falu között kicsi a távolság, Trianon után na-
gyon hosszú volt ez az út, hiszen a határ gyakorlatilag 
átjárhatatlan volt. A közös Európában ez a távolság 
semmiség számunkra – mondta a volt királyhágómelléki 
református püspök. Szerinte nem a földrajzi távolság 
a döntő, hanem inkább a százszorosan hosszabb utat 
nehéz megtenni nemzettől nemzetig, embertől emberig, 
lélektől lélekig. Szólt arról is, hogy mindent meg kell 

tenni azért, hogy Románia is a schengeni övezet része 
legyen, s akkor már valóban szabad lenne az átjárás a 
két ország között. Ígéretet tett arra, hogy ennek érde-
kében mindent elkövetnek majd Brüsszelben. Mert ma 
még sorompó zárja el a határon az utat.  Elmondta, 
a tervek szerint tizennyolc új átkelőt alakítanának ki a 
román–magyar határon, ezek közül néhány már meg-
épült, többet pedig hamarosan átadnak. Az átkelők jö-
vője függ attól, hogyan alakul a magyar–román viszony, 
emlékeztetve: Magyarország mindig is támogatta Ro-
mánia felvételétű a schengeni övezetbe.

Az ünnepségen megjelent Szabolcs-Szatmár-Bereg 
és Szatmár megye több elöljárója is, köztük Seszták 
Oszkár, a szabolcsi közgyűlés elnöke, Adrian Ștef, a 
Szatmár megyei tanács elnöke, illetve Simon Miklós, 
a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője is. Az ömbölyi 
polgármester történelmi eseménynek nevezte a szom-
bati útátadást. „Összefogással régi álmunk vált valóra. 
Remélem, hogy az új útnak köszönhetően erősödnek a 
gazdasági, a kulturális és az emberi kapcsolatok, s az el-
szakított rokonok is könnyebben látogathatják egymást 
– mondta Trefán Gábor (Fidesz-KDNP). 

Az ünnepi gondolatok után a történelmi egyházak 
képviselői megszentelték az utat, majd Magyarország és 
Románia politikusai elvágták a magyar és román nem-
zeti színű szalagokat.



43

dEPutáció

KIVÉSETT SZABADSÁG – BRÜSSZELBEN
Az 1989. évi kelet-közép-európai rendszerváltozás 

negyedszázados évfordulójának idei Emlékéve kereté-
ben Horváth Ernő fotóművész Kivésett szabadság 
című vándorkiállításának soron következő helyszíne 
volt a brüsszeli Balassi Intézet. A berlini fal vésővel, 
csákánnyal és szabad kézzel való lebontásának elő-
történetét bemutató válogatás ősbemutatóját tavaly 
decemberben tartották Drezdában, idei budapesti kiál-
lítását követően pedig hosszú vándorútra indult, mely-
nek – többek között – Bécs, Berlin és Temesvár is az 
állomásai közé tartoznak.

A brüsszeli kiállítást szeptember 22-én Szájer Jó-
zsef európai képviselő, a néppárti EP-frakció alelnöke 
nyitotta meg. Egyebek mellett elmondta, hogy a Zala 
megyei születésű fotóriporter Budapesttől Berlinig és 
Temesvártól Moszkváig terjedően a huszonöt évvel 
ezelőtti rendszerváltozás szinte valamennyi helyszínét 
végigjárta és dokumentálta. Magyar viszonylatban ki-
állításán ott látjuk az 1988–89-es budapesti tömeg-
megmozdulásokról, köztük a Ceauşescu-féle erdélyi 
falurombolás elleni tüntetésről, valamint a Nagy Imre 
és mártírtársai temetéséről szóló fényképeket, nem 
utolsó sorban pedig a Páneurópai Piknik bemutatását, 
mely közvetlen módon vezetett el a vasfüggöny lebon-
tásához. A magyar kormány támogatásával megvaló-

sult kiállítás célja az, hogy feltárja a történeti össze-
függéseket, s hogy a felnövekvő fiatal nemzedékekkel 
megismertesse saját történelmüket, valamint azt, hogy 
a szabadság nem magától értetődő adottság, hanem 
azért minden időben meg kellett/meg kell küzdeni – 
mondta Szájer József.

A tárlatbemutatót kerekasztal-megbeszélés követ-
te, Vitézy Zsófiának, a Balassi Intézet igazgatójának 
vezetésével. Bevezetésképpen a kerekasztal meghívot-
tai, úgymint Sandra Kalniete, a lettországi rendszer-
változás vezető személyisége, valamint Szájer József, 
a rendszerváltó Fidesz egyik alapító tagja és Tőkés 
László egykori temesvári lelkipásztor osztották meg 
emlékeiket az országaikban végbement forradalmi ese-
ményekkel kapcsolatosan. A lettországi politikusnő a 
balti államok függetlensége kivívásának folyamatáról 
szólt, felidézve annak a Tallin–Riga–Vilnius útvonalon 
kialakított, több mint 600 km hosszú élőláncnak a lét-
rejöttét, mely – jelképes értelemben – a „szabadság út-
ját” jelentette számukra. Erdélyi képviselőnk a temes-
vári református gyülekezeti ellenállás fejlődéstörténetét 
ismertette, külön is kitérve a Temesvári Egyházmegye 
lelkészi karának a falurombolás ördögi terve elleni, szin-
te egyedülálló fellépésére, valamint a „Temesvár szel-
lemének” elnevezett azon ökumenikus szolidaritásra, 

a Csillagocska Alapítvány elnöke, a réti gyülekezet lel-
kipásztora hirdetett igét a hívek és vendégek által be-
töltött templomban. 

A köszöntések rendjén előbb Hegyi László, az em-
beri Erőforrások Minisztériuma egyházi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkára tolmácsolta a magyar 
kormány üdvözletét és bátorítását, egyben támogatá-
sáról biztosítva azokat, akik ilyen nemzetépítő cseleke-
detekkel mutatnak erőt, optimizmust, kitartást, mint 
amilyen egy zeneóvoda építése, ahol zenei anyanyelvi 
kultúránk őrzése és ápolása elsőrangú feladat. 

Tőkés László európai parlamenti képviselő, aki vá-
radi püspökként két évtizeden át volt kitartó és követ-
kezetes támogatója a réti reformátusok minden közös-
ségépítő törekvésének, röviden visszaidézte a gyüleke-
zet történetét is, amely számos megpróbáltatás után a 
város egyik legösszetartóbb és legdinamikusabb testvé-
ri közösségévé vált. A reményiki „templomot és iskolát” 
imperatívusza mentén méltatta az óvodaépítő igyeke-
zetet, nemkülönben az építőket, de azt az meg- és 
összetartó körkörös rendszert is, amelynek keretében 
a lelki építkezés zajlik Váradréten: az óvodától kezdve 
a nyomukban létrejött ifjúsági csoportokig, valamint 
a férfi-, női és vegyes énekkarokig. Kisebbségi létünk-
ben különösen fontos, hogy ne maradjunk magunkra, 
testvérek, családtagok, gyermekek nélkül – mondta az 
előző királyhágómelléki püspök, emlékeztetve: a köz-
vetlen emberi kapcsolatokból közösségi, majd nemzeti 
összetartást kell kovácsolnunk, ez megmaradásunk és 
boldogulásunk záloga.

Béres József, a Béres Rt. elnöke vissza-visszajá-
ró magyarországi támogatóként szólt a gyülekezethez, 
maga is egyfajta nemzetmentő moduloknak és mo-
delleknek tartva az olyan közösségi összefogásokat, 

amelyek eredménye például ez az új kisdedóvó. Édes-
apja nyomdokain haladva ő maga is azon iparkodik, 
hogy testi és lelki egészségünk harmóniája tegyen 
ellenállókká bennünket a megpróbáltatásokban.

A gratulációk rendjén szót kaptak még egy, az 
óvodaépítést anyagilag támogató svájci-luxemburgi 
alapítvány képviselői is, majd az óvodások mutatták 
be műsorukat. Az istentisztelet után a templom udva-
rán megtörtént az új épület ünnepélyes átadása, majd 
bejárása. Igei alapú áldást a bihari egyházmegye espe-
rese, Mikló Ferenc mondott. 

Az ünnepség rendjén tartalmas műsorszámaival ör-
vendeztette meg az egybegyűlteket a Sztárai Mihály 
gyülekezeti vegyeskar, a Csillagocska ének- és zene-
kar, a Csillagfény szülői kórus, a Váradi Dalnokok és a 
Nagyváradi Asszonykórus.
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mely a soknemzetiségű és sokvallású város lakosságát 
egyik napról a másikra egymás mellé állította a kom-
munista diktatúra ellenében.

Kérdésre válaszolva Tőkés László abból az üzenet-
ből idézett, melyet akkoriban a sopronpusztai Páneu-
rópai Piknik részvevőihez intézett: A „külső falak” 
mellett „elkezdtük bontani belső falainkat. A hallgatás, 
a félelem, az önkorlátozás falait… A kölcsönös bizal-
matlanság drótsövényeit”. A berlini fal párhuzamát al-
kalmazva rámutatott arra, hogy a Keletet Nyugattól 
elválasztó vasfüggönyhöz hasonlóan Temesváron azok 
a „trianoni határfalak” is leomlottak, melyek évtize-

dekre terjedően és mesterséges módon a magyarokat 
választották el a magyaroktól.

Az est befejezéseképpen a kerekasztal-konferencia 
meghívottai a közönség kérdéseire válaszoltak. Az 
eltelt huszonöt esztendő mérlegét megvonva világos-
sá vált, hogy Lettországban és Magyarországon az 
1989-ben elkezdődött rendszerváltozás folyamata im-
már visszafordíthatatlannak tekinthető. Ezzel szemben 
viszont Romániában Victor Ponta miniszterelnök va-
lószínűsíthető államfővé választása egy további man-
dátum idejére hosszabbítaná meg a nacionálkommu-
nista visszarendeződést.

A KORRUPCIÓMENTES KÖZÉLETÉRT

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke Csomortányi 
Istvánnal, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei 
szervezetének elnökével együtt tartott szeptember 26-
án sajtótájékoztatót Nagyváradon, amelynek fő témá-
ja a korrupció volt.

Elöljáróban erdélyi EP-képviselőnk elítélte a nemrég 
kinevezett Maros megyei prefektus magyarellenes ak-
cióját, aki beperelte öt település polgármesterét, ami-
ért azok a székely zászlót is kitűzték a polgármesteri 
hivatalok homlokzatára. Folytatódik a magyar nemze-
ti, közösségi jelképek üldözése a Ponta-kormány alatt, 
miközben a kormányfő egyik helyettese nem más, mint 
az RMDSZ elnöke – állapította meg Tőkés László. 
Azt is felháborítónak nevezte, hogy a helyi hatóságok 
tetemes pénzbüntetéssel sújtották azokat a marosvá-
sárhelyieket, akik részt vettek a skótok önrendelkezé-
sével rokonszenvező villámcsődületben. Éppen ezért 
az EMNT jogi képviseletet biztosít mindazoknak, akik 
a hatósági túlkapás ellen az igazságszolgáltatáshoz 
fordulnak. 

Az Érmindszenten felújított és minap átadott 
Ady-emlékházak kapcsán Tőkés László kifejtette, hogy 
az uniós alapokból finanszírozott HU-RO-program ke-
retében elvégzett munkát értékelni kell, de nem lehet 
szó nélkül hagyni, hogy Kelemen Hunor miniszterel-
nök-helyettes és kultuszminiszter fellépése az avatóün-
nepségen államfő-jelölti kampányának képezi a ré-
szét. Az RMDSZ elnöke úgy méltatta Ady Endre élet-

művét, úgy nevezte Őt a magyar nemzet büszkeségének 
és a világörökség részének, hogy közben semmit sem 
tett annak tisztázása érdekében, hogy pártjának Bihar 
megyei vezérkara miként sáfárkodott az Ady-kultusz 
javára 2002-ben kiutalt magyar kormánytámogatással. 
Amint az ismeretes, az első Orbán-kormány idején, a 
Széchenyi Terv keretében a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület 320 millió forint, azaz 1,1 millió 
euró pályázati támogatást nyert el egy Érmindszenten 
felépülő Ady-központ céljaira. Az időközben hatalom-
ra jutott szocialista Medgyessy-kormány a pénzt nem 
utalta át a pályázónak, hanem az, máig tisztázatlan 
körülmények között, a bihari RMDSZ-klán Mecénás 
elnevezésű pártalapítványához került, amely a tervezet 
eredeti rendeltetésétől eltérően, egy gyűlés- és bálter-
met húzott fel a váradi strand mellett. A fellengzősen 
„Ady Endre Kulturális Centrumnak” elnevezett hodályt 
sok huzavona után, nemrégen a helyi önkormányzat-
nak játszották át, cserébe az ún. Léda-házért. Az in-
gatlantranzakció során derült ki, hogy a magyarországi 
közpénzből épült ominózus centrum alig 300 ezer eu-
rót ér, míg az érte kapott, máig kihasználatlanul álló 
Léda-házat mintegy 280 ezer euróra becsülik. Kelemen 
Hunor érmindszenti kampányolása egy 100 ezer eurós 
emlékház-felújítás látványos ünneplésével igyekszik el-
feledtetni az ennek tízszeresét – 1,1 millió eurót – fel-
emésztő nagyváradi Ady-központ fiaskóját, illetve a pá-
lyázati összegből kézen-közön eltűnt, mintegy 800 ezer 
eurós hiányt – vonta le a következtetést Tőkés László. 
A pénzmosás, korrupció és sikkasztás alapos gyanúja 
beleillik a romániai összképbe, szélesebb összefüggés-
ben pedig alátámasztja az Európai Uniónak a romániai 
korrupció elleni, ismételt fellépését, nevezetesen orszá-
gunk monitorozásának a fenntartását, valamint schen-
geni csatlakozásának a késleltetését.

Mindezeket szem előtt tartva, erdélyi képviselőnk 
újólag felszólítja a Bihar megyei RMDSZ-t, hogy szá-
moljon el: mire költötte a 2002-ben megkaparintott 
320 millió forintot; a párt országos vezetőségét pedig 
arra, hogy vizsgálja ki: a bihari RMDSZ égisze alatt 
működő Mecénás Alapítvány mire költötte az erede-
ti támogatási összegből hibádzó, mintegy 800 ezernyi 
eurót. Kelemen Hunort ugyanakkor arra szólítja fel, 
hogy ne asszisztáljon tovább párttársai, nevezetesen 
Kiss Sándor, Szabó Ödön, Lakatos Péter és Biró 
Rozália korrupciós ügyeihez.
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A SZOMSZÉDSÁGPOLITIKAI
BIZTOSJELÖLT MEGHALLGATÁSÁRÓL

Az Európai Parlament brüsszeli székhelyén szeptem-
ber végén zajlott az EU-biztosjelöltek szakbizottsági 
meghallgatása. Jean-Claude Juncker európai bizott-
sági elnök jelöltjeinek kinevezéséről utóbb a szakbizott-
sági ajánlások alapján fog dönteni a Parlament. Menet 
közben az EP-frakciók között messzemenő egyeztetés 
folyik a különféle pártszínekben induló egyes jelöltek 
kölcsönös elfogadása tárgyában.

Az Európai Néppárt az osztrák Johannes Hahnt 
(képünkön) jelölte az európai szomszédságpolitikáért 
és az EU-csatlakozási tárgyalásokért felelős biztosnak, 
meghallgatására szeptember 30-án került sor az EP 
Külügyi Bizottságában (AFET). Hahn az előző szolgá-
lati ciklusban a regionális fejlesztési politikáért felelős 
biztosi tisztséget töltötte be.

A régi-új jelöltet Elmar Brok, az AFET elnöke mu-
tatta be, külön is megemlítve azt, hogy az EU keleti 
és déli partnerségéhez tartozó országokban ‒ példának 
okáért Ukrajnában ‒ a leendő bővítési biztosnak „drá-
mai helyzetekkel” kell majd szembenéznie.

Vitaindító beszédében az osztrák biztosjelölt az 
alapjogokat, a gazdaságot és a demokráciát nevezte 
olyan prioritásoknak, melyek vonatkozásában nem is-
mer engedményt vagy megalkuvást. Ugyanakkor biz-
tosi munkája alapelvének, illetve „mottójaként” jelölte 
meg azt, hogy az európai bővítés terén „a gyorsaságnál 
fontosabb a minőség”.

A biztosjelölthöz intézett képviselői kérdések túlnyo-
mó többsége a keleti partnerség országaira, kiváltkép-
pen pedig Ukrajnára vonatkozott. A román képviselők 
‒ köztük Ramona Mănescu néppárti küldött ‒ hang-
súlyos módon Moldova integrációjára kérdeztek reá.

Tőkés László erdélyi képviselőnk ‒ a külhoni ma-

gyarok sorsára való tekintettel ‒ az emberi és a kisebb-
ségi jogok kérdésére helyezte a hangsúlyt. Szem előtt 
tartva, hogy a balkáni háborút követő rendezés kulcsa 
szinte valamennyi esetben a kisebbségi autonómia 
volt, és hogy a csatlakozás útján járó országokban, 
nevezetesen Szerbiában, Koszovóban és Ukrajnában 
a kisebbségi jogok, illetve az autonómia biztosítása a 
biztonság, a stabilitás és az integráció alapfeltételeinek 
számítanak ‒ EP-képviselőnk ebben a vonatkozásban 
kérte ki a biztosjelölt állásfoglalását, a kisebbségi ma-
gyarság mellett külön is megemlítve a szintén érintett 
szerbiai vlachokat, az ukrajnai és a szerbiai románo-
kat, valamint a koszovói szerbeket.

Tőkés László ezzel együtt tisztelettel szorgalmazza, 
hogy a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség vizs-
gálja ki Fodor József vikárius szerepét a magyar kor-
mánytámogatás eltérítésében és hűtlen kezelésében. 
Az érintett egyházi elöljáró amúgy magától is színt 
vallhatna az Ady-központ kérdésében. 

Az EMNT és az EMNP mindezen túlmenően meg-
fontolás tárgyává teszi, hogy a Román Állami Szám-
vevőszékhez és az Országos Korrupcióellenes Igaz-
gatósághoz forduljon a Mecénás Alapítvány ügyletei-
nek átvilágítása céljából, hiszen az alapítvány közpén-
zeket is forgat. Tőkés László kiemelte: Romániának, a 
többségi nemzetnek és az itteni magyar közösségnek 
egyaránt elemi érdeke a korrupció visszaszorítása, 
a hiteles, törvénytisztelő, korrupciómentes társada-
lom megteremtése, miközben ez az Unió által előírt 
kötelezettségnek is számít. Elengedhetetlen a közélet 
megtisztítása a korrupt politikusoktól. Ez az elvárás 
nem ismer etnikai különbségtételt, következésképpen 
az RMDSZ-re is érvényes. Végül, de nem utolsó sor-
ban EP-képviselőnk az ún. kettős elszámoltatást sür-
gette, nevezetesen azt, hogy az adományozó a ma-
gyarországi elszámoltatást a határon túli támogatások 

felhasználására is terjessze ki, konkrét módon pedig az 
Ady-központ botrányos ügyét is tisztázza.

Csomortányi István a maga során egy újabb kor-
rupciógyanús ügyről számolt be, amely Szabó Ödön 
parlamenti képviselő nevéhez kötődik. A bihari RMDSZ 
ügyvezető elnöke néhány év alatt szép vagyonra tett 
szert, családjának egyik ingatlanszerzése pedig külö-
nösképpen felháborító, mivel egyháztanácsosi minő-
ségében egyik rokona, illetve a saját maga számára 
szerezhette meg a Szent László plébánia kántori la-
kását. Az esetet részletező közleményben leírtak – 
pártszimpátiától függetlenül – nemcsak az RMDSZ-
re, de az egész magyar közösségre vetnek rossz fényt. 
Ráadásul az is köztudott Nagyváradon, hogy Szabó 
Ödön „bevándorlóként” akkor szerzett értékes belvá-
rosi lakosztályt, amikor Biró Rozália mostani szenátor 
volt a város ingatlanügyekért felelős alpolgármestere. A 
sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy bár a HU-RO 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműkö-
dési Program az évek során számos értéket teremtett, 
elgondolkodtató, hogy nevezett Szabó Ödön jó ideig 
személyesen, azaz anyagilag is érdekelt volt e progra-
mok egy részének lebonyolításában.
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Válaszában Johannes Hahn arról biztosította a 

meghallgatás részvevőit, hogy a Lisszaboni Szerződés 
2. cikkelye értelmében a kisebbségi jogok olyan európai 
értéket jelentenek, melyet bővítési tárgyalásaik során 
föltétlenül képviselniük kell. Az autonómia kérdésére 
ugyan kifejezett módon nem tért ki, de ugyanakkor 
„személyes fájdalmának” nevezte, hogy egyes, a prob-
léma iránt kevésbé érzékeny országokat külön is meg 

kell győzniük a kisebbségi ügy magától értetődő fon-
tosságáról. A meghallgatás végére érve a biztosjelölt 
reményét fejezte ki, hogy az Európai Bizottság kö-
vetkező mandátuma idején komoly előrelépést sikerül 
elérni kisebbségi téren, és általában véve is sikerülni 
fog hozzájárulniuk ahhoz, hogy a szomszédos régiók-
ban „az emberek otthon maradjanak, és gyermekeik 
számára jövőt biztosíthassanak”.

ÁLLÁSFOGLALÁS

NAGYVÁRADON ÉS ÉRMIHÁLYFALVÁN IS 
FOGADTÁK A ZARÁNDOKVONATOKAT

Az Európai Tanács 1993 júniusában, Koppenhágá-
ban tartott ülésén meghatározta azokat az irányelve-
ket és követelményeket, amelyeket az Európai Unióhoz 
csatlakozni kívánó országoknak teljesíteniük kell. Az 
ún. koppenhágai kritériumok – egyebek mellett – ki-
mondják a következőket:  

„A tagság megköveteli, hogy a tagjelölt országok 
olyan stabil intézményrendszerrel rendelkezzenek, 
amely garantálja a demokráciát, a jogállamiságot, 
az emberi jogokat és a kisebbségi jogok tiszteletben 
tartását és védelmét, egy működőképes piacgazdaság 
meglétét, valamint előírja, hogy ezen országok az Uni-
ón belül képesek legyenek a piacon tapasztalt verseny-
ből adódó nyomással és kihívásokkal megbirkózni” (...)” 

Az Európai Unióhoz való csatlakozással a román 
kormányzat elkötelezte magát e feltételek teljesítése 
mellett, egyúttal pedig kinyilvánította, hogy tisztelet-
ben tartja a nemzeti kisebbségekhez tartozó állam-
polgárainak a jogait. Következésképpen a mindenkori 
román kormánynak kötelessége megvédeni és betartani 
a kisebbségi közösségek jogait. Ez a kötelezettség rá-
adásul nem csupán az aláírt csatlakozási szerződésből 
fakad, hanem a mai – több nemzetiségű – Románia 
létrejöttének történelmi hátteréből is. Románia létező 

kulturális sokszínűségének elutasítása tehát egyben a 
román nemzeti történelem tagadását is jelenti, sőt az 
ország európaiságát és jövőjét sodorja veszélybe – te-
kintettel arra, hogy a több nemzetiségű Románia akár 
a kultúrák, a vallások és a népek közötti tolerancia és a 
kölcsönös megértés példájává is válhatna a posztkom-
munista Közép-Kelet-Európa számára. 

Dél-Tirol hidat képez két különböző kultúra között, 
és egy hatékony kisebbségvédelmet valósít meg, ami 
kisebbségi és többségi lakossága, illetve Olaszország és 
Ausztria számára is egyaránt előnyös. Nyílt kisebbsé-
gi politikájának köszönhetően, ami egykor „problémát” 
jelentett, az egyszerre nagyszerű „lehetőséggé” válik. 
Mindezek alapján nemcsak hogy indokolt, de egyene-
sen ésszerű dolog, hogy Tőkés László európai parla-
menti képviselő a kisebbségi gondok orvoslása össze-
függésében a dél-tiroli helyzetre hivatkozik. Mindezért 
a Románia Csillaga érdemrend visszavételével fenyege-
tőzni nemcsak a mai korszellem és az európai értékek 
semmibevételéről árulkodik – melyek értelmében a tör-
ténelmi regionális, illetve a kisebbségi nyelvek védelme 
Európa kulturális gazdagsága és hagyományai fenntar-
tásának egyik legfőbb célkitűzése – hanem ugyanakkor 
a Ceauşescu tetteivel való azonosulást is jelenti, illetve 
eltagadását mindannak, amit Tőkés tiszteletes a forra-
dalom idején országáért tett. 

Amiként Tőkés László akkor is Románia legfőbb 
érdekében cselekedett, a jelenben is hasonlóképpen 
cselekszik. A jelenkori sokrétű nemzetközi kapcsolatok 
körülményei között az emberi és a kisebbségi jogok 
betartását immár egyetlen állam sem tekintheti saját 
belügyének, sőt ez a nemzetközi kapcsolatok megha-
tározó kérdését képezi, és a szomszédos államokkal, 
valamint az Európai Unióval fenntartott politikai és 
gazdasági kapcsolatokra is közvetlen kihatással van.

Bolzano/Bozen
2014. június 2.

Michl Ebner
a Dél-Tiroli Kereskedelmi Kamara elnöke

a Dél-Tiroli Néppárt volt európai
parlamenti képviselője

Két zarándokvonat is áthaladt június 6-án Érmi-
hályfalván és Nagyváradon. Mindkettőt  lelkesedéssel 
fogadták az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az 
Erdélyi Magyar Néppárt hívására a vonatállomásokon 
megjelent magyarok. Mihályfalván ifj. Szilágyi Fe-

renc, az Érmelléki EMNT elnökének vezetésével gyü-
lekeztek a polgárok a vasútállomáson. Megjelentek a 
Történelmi Vitézi Rend helyi képviselői, a református 
egyház vezetői, presbiterei és sokan mások.

Váradon a fogadási ünnepségen részt vett Tőkés 
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DENIS MUKWEGE KONGÓI NŐGYÓGYÁSZ 
KAPJA IDÉN A SZAHAROV-DÍJAT

A kongói demokratikus köztársaságbeli Denis 
Mukwege nőgyógyász kapja az EP emberi jogi 
díját, a Szaharov-díjat 2014-ben – döntött az 
Eeurópai Parlament elnöke és a frakcióvezetők. 
A díjat november 26-án Strasbourgban, az EP 
plenáris ülésén adják át.

„Az Elnökök Értekezlete egyhangúlag döntött úgy, 
hogy Denis Mukwege kapja idén a Szaharov-díjat a 
nők védelme érdekében végzett munkásságáért”, 
mondta Martin Schulz, az EP elnöke, miután ok-
tóber 21-én Strasbourgban bejelentette az EP ve-
zetőinek döntését. Schulz elismerően szólt a másik 
két döntősről is, az EuroMaidan mozgalomról, és 
Leyla Yunus azerbajdzsáni emberi jogvédőről. Előbbi 
képviselőit meghívják a novemberi díjátadóra, míg az 
EP delegációt küld Azerbajdzsánba, amelynek tagjai 
Leyla Yunusszal is találkozni fognak.

A nemi erőszak igen gyakran háborús eszköz a 
fegyveres konfliktusokban, amely számtalan áldoza-
tot szed a nők és lányok között. Denis Mukwege 59 
éves nőgyógyász a Kongói Demokratikus Köztársa-
ságban, aki az áldozatok védelme érdekében Bukavu 
városában kórházat alapított 1998-ban, a polgárhá-
ború idején. A ma is működő kórházban a nemi erő-
szak áldozataival foglalkoznak. Bár a polgárháború 
hivatalosan véget ért, fegyveres konfliktusok tovább-
ra is előfordulnak az ország keleti részén, és nem 
ritkák a civilek elleni támadások és a szexuális indít-
tatású erőszakos cselekmények sem.

Mukwege rendszeresen utazik külföldre, ahol a 
nők jogainak előmozdításán dolgozik, emellett he-
tente kétszer páciensekkel is foglalkozik a kórház-
ban. Az orvost a szocialista és a liberális frakció, 
valamint Barbara Lochbihler képviselő jelölte a díjra. 
A gondolatszabadságért járó Szaharov-díjat minden 
évben olyanoknak ítéli oda az Európai Parlament, 
akik sokat tettek az emberi jogok érvényesüléséért. 
Tavaly a díjat Malala Juszafzaj pakisztáni tinédzser 
kapta, aki kiállt a lányok oktatáshoz való jogáért. Az 
Európai Parlament rendszeresen foglalkozik emberi 
jogi kérdésekkel, felhívja a figyelmet a jogsértések-
re, segít a választások megfigyelésében, gondoskodik 
arról, hogy az emberi jogokat az EU kereskedelmi és 
gazdasági megállapodásainak keretében is tisztelet-
ben tartsák.

László EMNT-elnök, EP-képviselő, Zatykó Gyula, a 
Néppárt partiumi régióelnöke, Nagy József Barna, az 
EMNT partiumi régióelnöke és Török Sándor Bihar 
megyei elnök is. A pályaudvaron több száz ember 
székely és magyar zászlókat lobogtatva várta a vona-
tokat. Az első zarándokvonat utasai nevében Petrus 
György és Mező Tibor, a Kárpáteurópa Utazási Iroda 
cég vezetői, Szabó Sándor, az Amerikai Magyar Re-
formátus Egyház püspöke és Papp Lajos szívsebész 
professzor vette át a nagyváradi magyarok ajándé-
kát. Az EMNT és Néppárt vezetői virágot, szalontai 
kenyeret és váradi körtepálinkát adtak át, az utazás 
szervezői címeres magyar lobogót ajándékoztak a 
nagyváradi magyaroknak. A második vonatot szin-
tén vastaps és sz ámos jókívánság köszöntötte. A 
tömeg Kiss Géza és Márkus Zoltán zenészek kísére-
tével énekelte el nagy átéléssel a magyar és a székely 
himnuszt.



MAGYAR KÉPVISELŐKET IS BEVÁLASZTOTTAK
AZ EP NEM UNIÓS ORSZÁGOKKAL KAPCSOLATOT 
TARTÓ KÜLDÖTTSÉGEIBE

Az unión kívüli országokkal kapcsolatot tartó kül-
döttségek tagjairól döntött július 17-én az Európai 
Parlament, a legtöbb magyar képviselőt pedig be is 
választották valamelyik delegációba. Tőkés László 
erdélyi képviselő Bosznia-Hercegovináért felel.

A Fidesz–KDNP politikusai közül a kárpátaljai Bocs-
kor Andrea az EU és Ukrajna kapcsolataiért felelős kül-
döttségben szerzett tagságot, a délvidéki Deli Andor 
pedig az unió és Szerbia kapcsolataira lehet majd ha-
tással az ezzel foglalkozó delegáció tagjaként. Deutsch 
Tamást a mediterrán térség országaira összpontosító, 
valamint az izraeli kapcsolatokat ápoló EP-delegációba 
választották be, Erdős Norbert pedig a délkelet-ázsiai 
országokra összpontosíthat majd a következő években, 
akárcsak Pelczné Gáll Ildikó, a párt listavezetője a vá-
lasztáson. Gál Kinga az afrikai, karibi és csendes-óceáni 
térség államai és az unió kapcsolataival foglalkozó tes-
tületben dolgozik majd, míg a Fidesz-KDNP delegáció-
jának vezetője, Gyürk András az Arab-félsziget államai-
val foglalkozó delegációban szerzett tagságot. Hölvényi 

György Albánia és az EU kapcsolataival foglalatoskod-
hat majd, Kósa Ádám pedig a Japánnal fenntartott re-
lációkra kap rálátást. Schöpflin György a közép-ázsiai 
köztársaságokkal és Mongóliával folytatott kapcsolato-
kért felelős testület tagja lett, Szájer Józsefet pedig 
az Egyesült Államokra fókuszáló EP-küldöttség tagjává 
választották meg. Tőkés László előző királyhágómelléki 
református püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
és a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanácsának 
elnöke Bosznia-Hercegovina és az EU kapcsolatait ápo-
ló delegációban kapott helyet.

Az RMDSZ-es Sógor Csabának Japán jutott, Wink-
ler Gyulának pedig India, akárcsak a felvidéki Csáky 
Pálnak (MKP).

A jobbikos Morvai Krisztinát a Koreai-félszigettel 
fenntartott kapcsolatokért felelős testületbe választot-
ták be, Balczó Zoltán Szerbiával fog foglalkozni, Ko-
vács Béla pedig Japán ügyeit ismerheti meg behatóan.

Szanyi Tibor, az MSZP politikusa az unió és Ukrajna 
kapcsolataira rálátással bíró testületben kap munkát, 
párttársa, Ujhelyi István pedig Kínával foglalkozik majd. 
A DK-s Molnár Csaba a délkelet-ázsiai, Niedermüller 
Péter pedig az  izraeli delegációban kapott tagságot.

A zöld frakcióban helyet foglaló Meszerics Tamás 
(LMP) az EU és Oroszország közötti parlamenti 
együttműködési bizottságba került be. 

Bocskor Andrea (Fidesz–KDNP) és Kovács Béla 
(Jobbik) emellett a Keleti Partnerség országaival fenn-
tartott EP-csoportnak, az úgynevezett Euronestnek is 
tagjává vált.

NYILATKOZAT A KÖZÉP-EURÓPAI ÁLLAMOK ELLENI 
SZOVJET AGRESSZIÓ 75. ÉVFORDULÓJÁN

Lengyelország 75 évvel ezelőtti szovjet inváziója je-
lentette a Szovjetunió tulajdonképpeni belépését a II. 
világháborúba, melynek során a többi közép-európai 
állam is megszenvedte a sorozatos szovjet agressziót. 

Az évforduló alkalmából arra emlékeztetjük a köz-
véleményt, hogy a Szovjetuniót ugyanakkora felelősség 
terheli a II. világháború kitöréséért, mint szövetsége-
sét, a náci Németországot. Országaink lerohanásáért 
és megszállásáért, illetve az elkövetett háborús bűnö-
kért is további súlyos felelősség terheli a szovjeteket. 

Nehéz szívvel emlékezünk meg arról, ahogy az 
1939–40-es fegyveres agresszió révén a balti államokat 
a szovjetek szétzúzták, majd a Szovjetunióhoz csatol-
ták, illetve, hogy a háború után hasonlóképpen szov-
jetbarát, kollaboráns bábkormányokat kényszerítettek 
a többi közép-európai állam élére, melyeket ún. ideig-
lenes állomásozás címén, évtizedekig megszállás alatt 
tartottak, vagy lerohanással – ún. „baráti beavatkozás-
sal” – fenyegettek.

Sajnálatunknak adunk hangot, hogy a nyugati or-
szágok annak idején elmulasztották a közép-kelet-eu-
rópai államok leigázása elleni határozott tiltakozást. 
Ugyanakkor kegyelettel adózunk a szovjet agresszió ál-
dozatainak az emléke előtt, és tisztelettel emlékezünk 

mindazokra, akik a szovjetekkel szembeni ellenállás 
rendjén életüket áldozták. 

Szorgalmazzuk, hogy az Európai Unió, a tagorszá-
gok és az európai polgárok méltóképpen emlékezzenek 
meg a közép-kelet-európai népek szabadságért – mind-
annyiunk szabadságáért! – folytatott küzdelméről, és 
határozott módon ítéljék el a kommunizmust. 

A szovjet utódbirodalom Ukrajna ellen kibontakozó 
agressziója legutóbbi, drámai fejleményeinek a fényé-
ben mindannyiunk közös felelőssége, hogy megakadá-
lyozzuk a Szovjetunió által elkövetett bűntettek továb-
bi relativizálását, valamint káros politikai örökségének 
az újraélesztését.  

Strasbourg, 2014. szeptember 17.
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