dEPutáció

2015.

IV. SZÁM

Tőkés László európai parlamenti képviselő sajtóirodájának értesítője
Szerkeszti: Dénes László

Lapterv és tördelés: Mohácsi László Árpád

E-mail: press@tokeslaszlo.eu

AZ ELMARADT IGAZSÁGTÉTELRŐL

Huszonhat évvel a kelet-közép-európai rendszerváltozások megindulása után a romániai forradalom
kezdetének helyszínén, Temesváron – akárcsak az
előző években – felemás módon emlékeztek meg az
1989. decemberi eseményekről. A Ceaușescu-diktatúra bukásával hatalomra került posztkommunista
főhatóságok a domináns állam- és nemzetpolitika
szája íze szerint emlékeznek és emlékeztetnek másokat az akkori történésekre, szerte az országban,
mintegy igazolva azt a közvélekedést, hogy a forradalmat gyakorlatilag ellopta egy puccsista politikai-katonai-rendőri klikk. Temesvár sem lóghat ki
a sorból, a helyi hatóságok és a fővárosból érkező
hivatalosságok itt is rendre szelektíven emlékeznek
az egykori neves és névtelen hősökre, a református
gyülekezet hitbeli kitartására, a belvárosi református
templomból kiindult és onnan tovahullámzó ellenállásra, a soknemzetiségű és sokvallású városnak, majd
az egész országnak a zsarnokság elleni lázadására és
szabadságharcára.

Idén is az egykori helybéli lelkipásztor, Tőkés László európai parlamenti képviselő irodája, a református
egyház és a hajdani felkelők Temesvár Társasága
vállalta magára a forradalmi kezdetek hiteles felidézését, egybekötve azt az elmúlt negyedszázad fejleményeinek mérlegelésével.
A 2015. december 18–20. között a Bánság fővárosában tartott megemlékezésnek voltak sajátosan magyar, általános romániai és specifikusan európai vonatkozásai. Péntek délután Balogh László rendező-operatőr, volt országgyűlési képviselő, a Közszolgálati
Közalapítvány kuratóriumi elnöke számolt be 26 évvel
ezelőtti élményeiről, amikor is az elsők egyikeként érkezett meg Szegedről Aradon át Temesvárra gyógyszersegély-rakománnyal és kamerával. Meghatódva idézte
fel az akkori forradalmi hangulatot, korabeli filmkockák
vetítésével pedig a helyszíneket. A mai magyar közmédiának a nemzetegyesítésben játszott szerepéről is
beszélt az Új Ezredév Református Központban tartott
közönségtalálkozón, amelyen Csallóközi Zoltánnal,
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a magyar miniszterelnök-helyettes főtanácsadójával
együtt vett részt.
A Baráti esték című hagyományos rendezvénysorozat idei utolsó alkalmára ugyanitt került sor. Ezen
Bodó Barna szórványszakértő szolgált rövid bevezető
helyzetjelentéssel, majd Tőkés László idézte fel egykori
küzdőtársa, Gazda Árpád újságíró kérdéseire válaszolva az egykori történések bizonyos részleteit, s ebben a
hallgatóság soraiban ülők is segítségére siettek. A hangulatos, bensőséges találkozón az egykori ellenállókra,
az áldozatokra és meghurcoltakra is visszaemlékeztek.
Szombaton az Európai Emlékezet és Lelkiismeret
Platformjának Justice 2.0 című projektjét mutatták
be egy konferencia keretében a Temesvár Társaságnak
a Teréz-bástyában található galériájában. A Szilágyi
Zsolt néppárti politikus, Tőkés László kabinetvezetője által moderált rendezvényen előbb premierként
vetítették le a hasonnevű dokumentumfilmet, amely
egyes kelet-európai kommunista diktatúrák emberellenes, máig megtorlatlanul maradt cselekményeiből
tárt fel néhányat. Ezt követően a platform vezetői,

Göran Lindblad elnök és Neela Winkelmanova igazgató elmondták: tizenegy európai állam képviselőiből
munkacsoport alakult, amelyik a kommunizmus bűneiben illetékes nemzetközi bíróság létrehozását igyekszik előkészíteni. Tőkés László emlékeztetett, hogy a
Temesvár Társasággal közösen már évekkel ezelőtt
kezdeményezte: a kommunizmus bűneit feltáró nemzetközi bíróság székhelye éppen Temesváron legyen.
Sajnálattal állapították meg, hogy a nyugat-európai
országok kevéssé mutatkoznak érzékenynek ezen kezdeményezés iránt.
A maga során a forradalom egyik részvevője azzal
lepte meg a hallgatóságot hozzászólásában, hogy még
mindig titkosítottak azok a filmek és fotók, amelyeket
az 1989-es romániai forradalom napjaiban a Securitate, a rendőrség és a katonaság készített. Florian Mihalcea, a Temesvár Társaság elnöke hozzátette, Romániában az államfő által elnökölt Legfelsőbb Védelmi
Tanács (CSAT) hatáskörébe tartozik a dokumentumok titkosságának feloldása. Az akkor készült titkos
dokumentumok közül eddig csak a hadsereg 1989-es
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operatív naplói váltak kutathatóvá. Úgy vélte, a pártoktól független, technokrata Cioloș-kormány idején
talán esély mutatkozhat a titkosság feloldására.
Többször is elhangzott: a Justice 2.0 projekt címében a számok arra utalnak, hogy a kelet-európai
társadalmak nem számíthatnak a hazai bíróságokra a
kommunizmus bűneinek felderítésében, ezért a problémát a második, vagyis nemzetközi szintre kell emelni.
Lindblad platformelnök újságírói kérdésre válaszolva
elmondta: Nyugat-Európa politikai és akadémiai elitjében is mindmáig meghatározó befolyással rendelkeznek
a marxisták és a neoliberálisok, a domináns baloldali
értelmiség kettős mércét alkalmaz a totalitárius rendszerek megítélésében. Szilágyi Zsolt erre erősített rá,
mondván: a nácizmus megfelelőjeként legföljebb a
sztálinizmust fogadják el, de már a posztsztálinista rezsimek bűncselekményeit, emberiségellenes, népeket és
közösségeket megtizedelő és megnyomorító politikáját
enyhébb elbírálás alá vetik. Tőkés László hangsúlyozta:
az emberiség és az emberiesség elleni bűnök nem
évülnek el.
Az EP-képviselő Igazságot Romániában! című
felszólalásában egyebek mellett kifejtette: „Az európai nemzetek közössége évek óta súlyos válságokkal
és kihívásokkal kényszerül szembenézni. Ebben akarva-akaratlanul osztoznak a volt kommunista országok
– köztük Románia. Minden bizonnyal nem tévedünk,
amikor azt mondjuk, hogy a sokrétű gazdasági válság,
az ukrajnai háborús helyzet, a migráció és a terrorizmus mellett – hogy csak néhány példát említsek – a
kommunista múlttal való szembenézés is azon, prioritásnak számító, egyetemes gondjaink közé tartozik,
melyekre csak közös erővel, európai összefogással találhatunk megoldást. Az eltelt negyedszázad, valamint
a legutóbbi hazai fejlemények is azt bizonyítják, hogy
a kommunizmus átkos örökségeként reánk nehezedő
romániai válság nemzetközi szövetségesek és segítség
nélkül szintén nem oldható meg. Más szóval szólva,
előbb vagy utóbb, végre igazságot kell tennünk a kommunista múlt ügyében. Ez egyként jelenti a kommunista korszak történetének és bűneinek a valóságnak
megfelelő, hiteles feltárását (1), valamint a történelmi, erkölcsi igazságtételt, lehetőleg pedig az elkövetők megbüntetését és az áldozatok iránti jóvátételt,
ezeknek rehabilitálását (2).”
Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platform
igazgatója elmondta, hogy noha a kommunizmus bűneit rejtő archívumok megnyitását a platformot alkotó
51 európai szervezet és kutatóintézet mindegyike támogatja, eddig nem folyamodtak erre irányuló kérésekkel az illető országokhoz, de korábbi kezdeményezéseik
iránt több európai kormány is nyitottnak mutatkozott,
és ezért abban reménykednek, hogy szavuk Romániában is meghallgatásra talál. A konferencia részvevői
elhatározták, hogy levélben fordulnak Klaus Johannis
államfőhöz kérvén a ’89-es dokumentumok titkosságának a feloldását. A levelet Tőkés László európai parlamenti képviselő mellett a Platform vezetői, valamint
az ahhoz egy hónapja csatlakozott Temesvár Társaság
elnöke is aláírja.
A temesvári megemlékezés a belvárosi református
templom falán lévő emléktáblák megkoszorúzásával
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ért véget. Tőkés László ezt megelőzően kifejtette: „A
mai évfordulón a romániai forradalomról is méltó módon meg kell emlékeznünk. A temesvári népfelkelés,
a városunkból az egész országra kiterjedő forradalom
szabadságharcosainak, hőseinek és áldozatainak a kiontott vére az az aranyfedezet, amelyből az utókor,
a rendszerváltozás elkötelezett hívei és harcosai mindmáig »gazdálkodhatnak«, akiknek példája, hite, hűsége
és bátorsága ezután és mindenkor erőt ad számunkra
– a folytatáshoz. Eszmei téren pedig az ő szellemi tőkéjük az a kimeríthetetlen tartalék, amelyhez huszonhat év után ma is nyúlhatunk. »Temesvár szelleme«
jelenti azt a lelki erőt és nemzeti-nemzetiségi-felekezeti
egységet, amelyet ellenforradalmi mesterkedések és diverziók által meggyengített, de új erőt gyűjtő táborunk a posztkommunista visszarendeződés, az országot
kifosztó, korrupt álprivatizáció, a tovább garázdálkodó neo-nómenklatúra, az újraalakult Szekuritáté és a
nacionálkommunista gyűlöletpolitika erőivel szegezhet
szembe.”
December 20-án, a vasárnap délelőtti istentiszteleten Tőkés László, a belvárosi református gyülekezet
egykori lelkipásztora végzett igehirdetési szolgálatot a
hívek által megtöltött templomban, amelynek falán két
emléktábla idézi fel négy nyelven: „Innen indult a temesvári forradalom 1989. december 15-én.”

IGAZSÁGOT ROMÁNIÁBAN!
Tőkés László felszólalása a Justice 2.0 konferencián
Tisztelettel és bajtársi szeretettel köszöntöm Temesváron visszatérő vendégeinket, az Európai Emlékezet
és Lelkiismeret Platformjának jeles képviselőit, Göran
Lindblad elnök urat, Neela Winkelmanova igazgató
asszonyt és Szilágyi Zsolt egykori temesvári ellenzéki egyetemi hallgatót, a Platform igazgatótanácsának
tagját. Tisztségükbe való, nemrégen történt újraválasztatásuk biztosítékot jelent arra nézve, hogy európai
szervezetünk töretlenül folytatja azt az igazságharcot,
melyet hat évvel ezelőtt, az Európai Parlament totalitárius rezsimeket elítélő, nevezetes határozatának (2009)
köszönhetően, immár legitim módon kezdhettünk el.
Hasonló tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm a
Temesvár Társaság jeles tagjait és vezetőit, elsősorban
is Florian Mihalcea elnök urat, akik az 1989-es temesvári antikommunista felkelés idei évfordulójához méltó
módon adnak teret mai konferenciánknak.
Meghatódással üdvözlöm Temesvári Református
Gyülekezetünk jelen lévő Tagjait, volt ellenállóit és barátait, akik egykoron kovászai lettek az országos ellenállásnak, és akikkel éppen „ama nemes harc” folytatása
céljából hoztuk létre tavaly a ’89-es Temesvári Emlékbizottságot.
Az európai nemzetek közössége évek óta súlyos válságokkal és kihívásokkal kényszerül szembenézni. Ebben akarva-akaratlanul osztoznak a volt kommunista
országok – köztük Románia. Minden bizonnyal nem
tévedünk, amikor azt mondjuk, hogy a sokrétű gazdasági válság, az ukrajnai háborús helyzet, a migráció és

a terrorizmus mellett – hogy csak néhány példát említsek – a kommunista múlttal való szembenézés is
azon, prioritásnak számító, egyetemes gondjaink közé
tartozik, melyekre csak közös erővel, európai összefo-

gással találhatunk megoldást. Az eltelt negyed század,
valamint a legutóbbi hazai fejlemények is azt bizonyítják, hogy a kommunizmus átkos örökségeként reánk
nehezedő romániai válság nemzetközi szövetségesek
és segítség nélkül szintén nem oldható meg.
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Más szóval szólva, előbb vagy utóbb, végre igazságot kell tennünk a kommunista múlt ügyében. Ez egyként jelenti a kommunista korszak történetének és bűneinek a valóságnak megfelelő, hiteles feltárását (1),
valamint a történelmi, erkölcsi igazságtételt, lehetőleg pedig az elkövetők megbüntetését és az áldozatok
iránti jóvátételt, ezeknek rehabilitálását (2). Egymással összefogva, erre a korszakos munkára vállalkoznak
az Európai Platform és tagszervezetei, köztük is a
soraikba lépett Temesvár Társaság.
A látszattal ellentétben viszont a romániai forradalom és rendszerváltozás hevében megalakult Temesvár Társaság, illetve 1990 elején közrebocsátott

emblematikus programirata, a Temesvári Kiáltvány
nem rekedhet meg a múlt feltárásánál és rendezésénél, hanem a kezdetekhez illő következetességgel és
kitartással, mind a két lábával a jelen társadalmi valóságának a talaján állva, a jövendő útját egyengeti, és a
kommunizmus visszahúzó örökségétől való szabadulás,
illetve a társadalmi igazságosság megvalósítása révén
a demokratikus rendszerváltozás folytatása mellett
száll síkra.
A mai évfordulós napon a romániai forradalomról
is méltó módon meg kell emlékeznünk. A temesvári
népfelkelés, a városunkból az egész országra kiterjedő
forradalom szabadságharcosainak, hőseinek és áldozatainak a kiontott vére az az aranyfedezet, amelyből
az utókor, a rendszerváltozás elkötelezett hívei és harcosai mindmáig „gazdálkodhatnak”, akiknek példája,
hite, hűsége és bátorsága ezután és mindenkor erőt ad
számunkra – a folytatáshoz. Eszmei téren pedig az ő
szellemi tőkéjük az a kimeríthetetlen tartalék, amelyhez huszonhat év után ma is nyúlhatunk. „Temesvár
szelleme” jelenti azt a lelki erőt és nemzeti-nemzetiségi-felekezeti egységet, amelyet ellenforradalmi mesterkedések és diverziók által meggyengített, de új erőt
gyűjtő táborunk a posztkommunista visszarendeződés,
az országot kifosztó, korrupt álprivatizáció, a tovább
garázdálkodó neo-nómenklatúra, az újraalakult Securitate és a nacionálkommunista gyűlöletpolitika erőivel
szegezhet szembe.
Félévvel ezelőtt, a bukaresti Egyetem-téri diák-

4

megmozdulások 25. évfordulóján szintén ezen a helyen voltunk együtt, hogy megalkuvás nélkül éltessük
‘89-es forradalmi hagyományaink folytonosságát. Engedjék meg, hogy – kivételes módon – akkori beszédemből idézzek: „1989-ben – Istennek hála – megértük
volt a Ceaușescu diktátorházaspár bukását. Klaus
Johannis elnökké választatását követően közel állunk
ahhoz, hogy az »ifjúkommunista« Victor Ponta is nyomukba lépjen. Ion Iliescu és tettestársai demokratikus
és törvényes számonkérése azonban még mindig várat
magára”. Jóslatszerű szavaim magukért beszélnek. A
Colectiv-klubban bekövetkezett szörnyűség magával
sodorta Pontát és dicstelen kormányát, sőt időközben
Iliescu elnökkel szemben is beindult a büntetőjogi eljárás. Ezzel együtt azonban az is igaz, hogy idén októberben a Katonai Ügyészség bejelentette: nem folytatja a nyomozást az 1989-ben elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban. Ennek megfelelően Ion Iliescut
– és vele együtt Virgil Măgureanu volt hírszerzési
igazgatót is – kizárólag az 1990. júniusi bányászjárás
ügyében vonják felelősségre. Pedig igencsak a számlájukra írhatók az 1989-es hírhedt „terrorista”-ügyek,
no meg 1990 marosvásárhelyi „fekete márciusának”
véres eseményei.
Teodor Mărieș, a December 21. Társaság elnöke
azonban ez alkalommal sem hátrál. Az Európai Emberi
Jogi Bíróságnak a panasztévő romániai áldozatok számára kedvező döntése háttértámogatásával a Katonai
Ügyészség szégyenletes döntését a bíróságon támadta
meg. Joggal állítja, hogy: „A román igazságszolgáltatás cinkosa volt a bűnözőknek, akik 1989-ben több
mint ezer embert gyilkoltak meg.” Hozzá hasonlóan
Marius Oprea is méltán rója fel, hogy: mindezidáig „a
Securitaténak egyetlen hivatalosát és egyetlen pártaktivistát sem állítottak törvény elé ezekért a bűncselekményekért”.
Mindezek láttán különösképpen elismerésre méltó,
hogy – sokszor szembe menve a már-már érthetetlen
európai unióbeli közegellenállással – az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja komoly előrelépést
tett a kommunista diktatúra bűntetteinek feltárásában, és a Justice 2.0 elnevezésű programja keretében
a mai napon nyomtatott formában teszi asztalunkra
az 1948–1989 közötti Csehszlovákiában, valamint a
kommunista Bulgáriában elkövetett gaztettekről szóló
esettanulmányait. Ebbe a sorba kívánkoznak még az –
előbb említett – 1989 előtti és utáni, az emberiség ellen elkövetett romániai kommunista bűncselekmények,
melyeknek számonkérését mi magunk is kezdettől fogva sürgetjük.
Végezetre, egy időszerű székelyföldi magyarellenes
diverzió kapcsán, engedjék meg, hogy az 1989. decemberi és az 1990. júniusi kommunista, illetve posztkommunista cselekmények mellett külön is hangsúlyosan
kitérjek az 1990-es marosvásárhelyi erőszakos eseményekre. Sokak számára nem kétséges, hogy a mostani kézdivásárhelyi terror-affér mögött ugyanazok
az erők állnak, akik a vásárhelyi „fekete március” magyarok ellen irányuló forgatókönyvét is megírták. Nevezetesen arról a Román Hírszerző Szolgálatról (SRI)
van szó, amely a Securitate csausiszta gyakorlatát
folytatva, időről-időre előhúzza a „magyar kártyát”,
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és az 1989–1990-es „magyar szeparatizmussal” való
riogatás vagy a későbbi Har-Kov-jelentés diabolikus
szellemében a magyar, illetve a székely közösség kriminalizálása és a közvélemény velük való szembeállítása
által próbálja leplezni a posztkommunista rezsim romlottságát, és próbálja elterelni a figyelmet a romániai
társadalom valós problémáiról és válságáról.
Ezt a célt szolgálta az a december elsejei, kézdivásárhelyi felvonulás is, amely a székelyföldi román civil
fórum és a vasgárdista Új Jobboldal hathatós közreműködésével, valamint konstancai, buzăui, prahovai és
bukaresti vendégünneplők „importálásával” provokálta
a város magyar többségű lakosságát. Ezzel kapcsolatban találóan állapítja meg az egy román újságíró, hogy
Románia nemzeti ünnepén, Kézdivásárhelyen „nem
pro-román, hanem anti-magyar felvonulásra került
sor”. Mindezek fényében és összefüggésében az is igen
fontos volna, hogy a kommunizmus bűncselekményei
sorában az 1990. márciusi, már-már polgárháborús

marosvásárhelyi viszonyok előidézőit is felkutassák és
felelősségre vonják. Huszonöt éve már, hogy – többekkel együtt – a Smaranda Enache vezette Pro Európa
Liga is ezt szorgalmazza.
Az igazi demokratikus rendszerváltozás körébe – értelemszerűen – a kisebbségpolitikai viszonyok
demokratikus átalakítása is beletartozik. Ezen a téren
is szabadulnunk kell a nacionálkommunista Ceauşescu-diktatúra asszimilációra, sőt homogenizációra irányuló, intézményi és titkosszolgálati örökségétől. A
soknemzetiségű és sokvallású Temesvár dicső forradalma, megbékélésre és összefogásra indító egyházi és
politikai/polgári ökuméniája erre nézve is világos példával szolgál. „Temesvár egy olyan román és európai
város, melynek nemzeti közösségei visszautasították és
továbbra is visszautasítják a nacionalizmust” – olvassuk
az irányadó Temesvári Kiáltványban.
Temesvár, 2015. december 19.

OKTÓBERI ESEMÉNYNAPTÁR
Október 1. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Október 2. ● Csíksomlyó, Fodor-ház, temető
Fodor Imre volt marosvásárhelyi polgármester temetése

örök nyugalomra. A római katolikus gyászszertartást
a Fodor testvérek által a Csibész Alapítványnak adományozott Fodor-ház kertjében tartották meg, széleskörű részvét mellett. Búcsúbeszédet Tőkés László,
az EMNT elnöke, Ferencz Csaba, az SZNT alelnöke,
Gergely István Tiszti, a Csibész Alapítvány elnöke,
Kalmár Ferenc magyarországi miniszteri biztos mondott. Az egykori osztálytársak nevében Takács Lajos,
a marosvásárhelyi harcostársak és a csángómagyarok
képviseletében Ádám Valerián, míg a volt politikai
foglyok és a Vitézi Rend reprezentánsaként Szilágyi
Árpád vett búcsút az elhunyttól.
Október 3. ● Nagyvárad, európai parlamenti iroda
Fogadónap
Október 5–8. ● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét
Október 9. ● Nagyvárad, európai parlamenti iroda
Fogadónap
Október 12–15. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Kora délelőtt a marosvásárhelyi római katolikus temető alsó kápolnájában vehettek búcsút tisztelői a két
nappal korábban 78 éves korában elhunyt Fodor Imrétől, az Székely Nemzeti Tanács egykori elnökétől,
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács volt alelnökétől,
a Marosszéki Székely Tanács néhai elnökét, a székely
főváros mindeddig utolsó magyar polgármesterétől,
akit aznap délután a csíksomlyói temetőben helyeztek

Október 16. ● Kézdivásárhely, Vigadó
Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Küldöttgyűlése
A kongresszus zárásakor a távoli helyszínre érkező
Tőkés László védnöki minőségében köszöntötte a jövő
évi választásokra készülő párt küldötteit.
Október 17. ● Kézdivásárhely, Vigadó
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Országos Küldöttgyűlése
Tőkés László elnök éves beszámolójával vette kezdetét az EMNT Kézdivásárhelyen megtartott tisztújító küldöttgyűlése. A tanácskozáson európai parlamenti
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továbbá a partiumi és az erdélyi magyar gazdaszervezetek vezető képviselői. A határ menti regionális, ezen
belül is a mezőgazdasági együttműködés volt a témája
annak a konferenciának, melyről kiadványunkban részletesebben is beszámolunk.
Október 20–22. ● Madrid
Európai Néppárti Tanulmányi Napok
Az Európai Néppárt kongresszusa
Október 23., Nemzeti Ünnep ● Nagyvárad, református egyházkerületi székház
Megemlékezés és koszorúzás az egyházkerület panteonjában az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulóján
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi
Magyar Néppárt közös szervezésében több éves hagyomány szerint rövid megemlékezésre került sor nemzeti
ünnepünk alkalmából a székház belső udvarában található ’56-os emléktáblánál.

képviselőnk áttekintette az elmúlt időszak nemzetpolitikai történéseit, elemezte a nemzetközi és hazai
politikai-társadalmi helyzetet, kitért a mélyülő migránsválságra, valamint javaslatokat fogalmazott meg
az EMNT jövőjére nézve. Az autonómiatörekvések
kapcsán elmondta: a Székely Nemzeti Tanáccsal
egymást kiegészítve és erősítve végzik munkájukat. Javasolta az erdélyi magyar autonómiaszövetség létrehozását, melynek keretei között a nemrégiben megalakult
Partiumi Autonómiatanács (PAT), valamint az SZNT
is összehangolhatják munkájukat. A küldöttek megválasztották az EMNT új országos vezetőségét, a szavazások eredményeként Tőkés Lászlót újraválasztották a szervezet elnökének, ügyvezető elnökként pedig
Sándor Krisztina folytathatja munkáját. Az EMNT
országos vezetőségében Cseh Gábor székelyföldi-,
Hupka Félix közép-erdélyi-, Kálmán Balázs partiumi
régióelnökökként tevékenykednek, általános alelnöknek
pedig Tiboldi Lászlót és Borbély Zsolt Attilát választották. A Magyar Ifjúsági Tanács által jelölt ifjúsági
alelnök Sorbán Attila Örs lett, a PAT elnökeként pedig ifj. Szilágyi Ferenc került az EMNT elnökségébe.
Október 19–22. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Október 19. ● Brüsszel, Európai Parlament
Konferencia a határ menti mezőgazdasági együttműködésről
A hét első napjaiban Tőkés László erdélyi európai
képviselő meghívására a magyar-román határ mindkét oldaláról való, vegyes összetételű utazócsoport tett
látogatást Brüsszelben, az Európai Parlamentben. A
csoport tagjai között szerepeltek a Debreceni Egyetem agrártudományi karának vezető professzorai, valamint a karnak a Partiumi Keresztény Egyetemen
működő kihelyezett tagozatán végzett szakemberek,
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Október 24. ● Lukafalva, Marosszék
Lármafák gyújtása, Székelyföld határainak kivilágítása
Székelyföld földrajzi határvonala mentén több száz
helyszínen gyújtottak őrtüzeket ugyanabban az esti
időpontban a Székely Nemzeti Tanács által megszervezett nagyszabású megmozdulás keretében, a régió
önkormányzási jogát követelve. A tömegrendezvény
68 helyszínen kezdődött ökumenikus istentisztelettel,
amelyek végeztével felolvasták a demonstráció kiáltványát, majd a részvevők a környező magaslatokra vonultak őrtüzeket gyújtani, illetve a gépkocsik fénycsóváját
tükrökkel az ég felé irányítani. A lukafalvi demonstráción Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke tolmácsolta a partiumi és a belső-erdélyi
magyarok szolidaritásának üzenetét. Szerinte „olyan
időket élünk, amikor meg kell gyújtani a lármafákat”.
(A teljes beszéd lapszámunkban olvasható.) A református templomban tartott ökumenikus istentiszteletet
követően a szomszédos területen meggyújtott őrtüzet
több száz fős tömeg állta körül, székely és magyar
zászlókat lengetve, a székely és a magyar himnuszt,
majd nemzeti dalokat énekelve.
Október 25. ● Nagyvárad, olaszi református templom
Megemlékezés Szacsvay Imre vértanú országgyűlési
jegyzőről
Október 26.–29. ● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét
Október 30. ● Nagyvárad
Fogadónap az európai parlamenti irodában
Könyvbemutató a Partiumi Keresztény Egyetemen
– Boros-Konrád Erzsébet: Válogatás Birtalan József
népfeldolgozásaiból (I-II.)
Presbiteri gyűlés Nagyvárad-Olasziban
Október 31. ● Nagyvárad
Reformáció ünnepe
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STRASBOURGI VITA
A SZÍRIAI HELYZETRŐL

Az Európai Parlament október 6-i ülésszakán,
Strasbourgban két napirendi tárgypont keretében is
foglalkoztak a migráció kérdésével. A menekültek humanitárius helyzetéről szóló vita rendjén a balliberális
oldal több képviselője minden alapot nélkülöző, nemtelen támadásokat intézett Magyarország ellen, melyek – a liberálisok (ALDE) legutóbbi, az ország ellenében törvényességi eljárást kezdeményező indítványával
együtt – kimerítik a hátrányos megkülönböztetésen
alapuló magyarellenesség ismérveit. Nem elég, hogy
a bevándorlás egyik európai főútvonalán fekvő, kicsiny
Magyarország szinte egyedül kénytelen megküzdeni a
migránsok áradatával, hanem ráadásképpen ezt egy
álságos humanizmus örve alatt mesterségesen gerjesztett külföldi magyarellenes intolerancia tetézi.
A migráció kérdéséhez kapcsolódott a Kultúra- és
Vallásközi Párbeszéd Néppárti Munkacsoportjának
azon ülése, melyen Andrzej Halemba római katolikus misszionárius a közel-keleti menekültek helyzetéről
számolt be. „A politikusok gyakran rosszul teszik fel a
kérdést, amikor így szólnak: akarsz-e Németországba
jönni? A helyes kérdés inkább az volna, hogy: akarsz-e
hazatérni a saját hazádba?” – hangsúlyozta a közel-keleti egyházi segélyszolgálat vezető képviselője, akinek
véleménye szerint Európának, illetve a politikusoknak
az elsődleges feladata az volna, hogy segítsenek a tízmilliónyi külső és belső menekültnek, hogy egy békés és
biztonságos Szíriában otthon maradhassanak.
Az ott kialakult háborús helyzetre, illetve a nemzetközi migrációs válságra való tekintettel az Európai
Parlament plenárisa október 6-i ülésszakán a szíriai
és a törökországi helyzettel foglalkozott. Hozzászólásában Tőkés László európai képviselő a Halemba
atyáé mellett egy másik lengyel példát idézett. Lech
Wałęsa volt államelnök – a lengyelországi Szolidaritás

legendás vezetője – egyik legutóbbi nyilatkozatában az
ún. gazdasági bevándorlók hazafiságát kérdőjelezte
meg: „A kommunista rendszer annak idején lehetővé
tette, hogy elhagyjam országomat, és menekült, emigráns legyek. Elutasítottam ezt a jövőt, úgy döntöttem, hogy maradok és harcolok azért, amiben hiszek”.
Ennek kapcsán erdélyi képviselőnk kijelentette: „Szíria
nem költözhet Európába. (…) Szíria népének nem az
elvándorláshoz, hanem a szülőföldjéhez való jogát kell
biztosítani.”
A mindenfajta mobilitás európai és globális divatja
és gyakorlata mostani korszakában Tőkés László azt
javasolja, hogy a nemzetek közössége valóságos emberi alapjogként ismerje el az emberek saját szülőföldjükhöz való jogát.

HOZZÁSZÓLÁS

A SZÍRIAI HELYZETRŐL SZÓLÓ VITÁHOZ
Őszinte elismerésemet fejezem ki Andrzej Halemba atyának, aki a menekültek országában, Szíriában végzi
egyházi humanitárius segélyszolgálatát. Véleménye szerint nemcsak az elvándorlókon kell segíteni, hanem azokon
is, akik otthon akarnak maradni. Ennek a feltételeit hivatottak megteremteni a politikusok.
Lech Walesa elnök – a kommunizmus egykori menekültjeivel vonva párhuzamot – egyik nyilatkozatában szintén az otthonmaradás mellett érvelt. Sok más honfitársához hasonlóan annak idején ő is azért nem hagyta el a
hazáját, hogy annak helyzetén változtasson, élhető jövőjéért harcoljon.
Szíria nem költözhet Európába. Az igazi megoldás nem az elvándorlás, hanem a politikai helyzet rendezése,
a béke és a biztonság megteremtése. Szíria népének nem az elvándorláshoz, hanem a szülőföldjéhez való jogát
kell biztosítani.
Strasbourg, 2015. október 6.

Tőkés László
EP-képviselő
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AZ EP VÉDJE MEG A ROMÁNIAI
AUTONOMISTÁKAT!
Jó egy esztendővel ezelőtti európai parlamenti felszólalásában Tőkés László képviselő a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) akkori vezetőjének, George Maiornak, valamint a Legfelsőbb Bírói Tanácsnak (CSM)
a magyar/székely autonómia tilalmára vonatkozó megnyilatkozásait tette szóvá.
Rövid egy év után újabb támadássorozat zajlik az
erdélyi magyar önrendelkezés ellen. Kolozsvár polgármestere, Emil Boc volt miniszterelnök az ún. etnikai
autonómia visszautasításaképpen tagadta meg egy
erdélyi autonómiát népszerűsítő, háromnyelvű óriásplakát kitűzésének engedélyezését. A Ceauşescu-féle
nacionálkommunizmus rossz szellemét továbbvivő tömörülés, a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Szervezete karhatalmi erőket vonultatna
fel a székelyföldi magyarság megfélemlítésére, míg fővédnökük, Mircea Duşa honvédelmi miniszter (!) fenyegető beszédével ad nyomatékot ottani közösségünket sértő követeléseinek. Idén sem maradhat ki a sorból
Ceauşescu hírhedt politikai rendőrségének, a Securitaténak az örökségét folytató RHSZ, mely 2014. évi
jelentésében állambiztonsági veszélyforrásnak tekinti
magyarságunk legitim autonómia- és jogköveteléseit.
Október 14-i késő esti spontán felszólalásban ezekre
az esetekre és körülményekre hívta fel a figyelmet erdélyi képviselőnk, az Európai Parlament védelmét kérve a
fenyegetett romániai magyar közösség számára. A kiújuló magyarellenes hatalmi propaganda és fenyegetés
vélhetően a Székely Nemzeti Tanács által szervezett,
október 24-ére időzített tömegmozdulásnak szól, mely

750 kilométernyi körkörös határvonalának a kivilágításával száll síkra a székelyföldi autonóm régió sérthetetlenségéért – mutatott rá beszédében az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
Tőkés László azt is igen károsnak tartja, hogy az
országos RMDSZ opportunista és halogató autonómiapolitikája éppenséggel az autonómiaellenes román
nemzetpolitika malmára hajtja a vizet, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által Nagykárolyban szervezett, legutóbbi választási fórum pedig a
Székelyföld és a Partium szembeállításával igyekszik
gyengíteni erdélyi nemzeti egységünket.

FELSZÓLALÁS

A MAGYAR-SZÉKELY AUTONÓMIA TÁRGYÁBAN
2014-es jelentésében a Román Hírszerző Szolgálat – Ceauşescu diktátor egykori titkosrendőrsége, a Securitate módjára – még
mindig állambiztonsági veszélyforrásnak tekinti a másfél milliós erdélyi magyarságot, illetve legitim autonómia- és jogköveteléseit.
A székelyföldi románok szélsőséges, soviniszta szervezetének legutóbbi csúcstalálkozója a román állami szervek – a rendfenntartó
erők és a hadsereg – fokozott jelenlétét követelte a túlnyomó többségében magyar Székelyföldön, Mircea Duşa hadügyminiszter
pedig fenyegető támadást intézett a székely autonómiatörekvések
ellen.
A kiújuló magyarellenes hatalmi propaganda és uszítás vélhetően
annak az október 24-i tömegmegmozdulásnak szól, mely őrtüzekkel fogja kivilágítani a székely-magyar régió 750 kilométernyi
határvonalát.
Védelmüket kérem a fenyegetett romániai magyarság számára!
Brüsszel, 2015. október 14.
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EGY HATÁR MELLÉKI UTAZÓCSOPORT BRÜSSZELI
LÁTOGATÁSÁRÓL, VALAMINT A HATÁR MENTI
MEZŐGAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ
EURÓPAI PARLAMENTI KONFERENCIÁJUKRÓL
Október 19-20-án Tőkés László Magyarországon
megválasztott erdélyi európai képviselő meghívására a
határ mindkét oldaláról való, vegyes összetételű utazócsoport tett látogatást Brüsszelben, az Európai Parlamentben. A csoport tagjai között szerepeltek a Debreceni Egyetem (DE) agrártudományi karának vezető
professzorai, valamint a karnak a Partiumi Keresztény
Egyetemen (PKE) működő kihelyezett tagozatán végzett szakemberek, továbbá a partiumi és erdélyi magyar gazdaszervezetek vezető képviselői.
A határ menti regionális, ezen belül is a mezőgazdasági együttműködés volt a témája annak a konferenciának, melyre hétfő délután az EP épületének Antall
József-szárnyában került sor.
Megnyitó beszédében erdélyi képviselőnk Ady Endre szuggesztív metaforája értelmében a „magyar ugar”
felvirágoztatásáról és gyümölcsözővé tételéről szólt
– európai összefüggésben – a magyar élet minden viszonylatában. „Jelképes értelemben ez egy igazi »európai találkozó«, hiszen »a régiók Európájában« kerül
sor reá – kifejezéseképpen annak, hogy határ menti
magyar összetartozásunk szervesen beleilleszkedik a
széles körű uniós együttműködés rendszerébe, a magyar uniót hirdetve az Európai Unióban” – mondotta.
Ezt követően Hannu Takkula finnországi európai parlamenti képviselő, a mezőgazdasági bizottság
(AGRI) tagja köszöntötte a résztvevőket, rámutatva,
hogy a skandináv államokban nagy múltja van a regionális gazdasági, mezőgazdasági együttműködésnek.
Finnország, Svédország, Dánia, Norvégia és Izland
részvételével 1962-ben alakult meg az Északi Tanács,
amelynek egy mezőgazdasági szakbizottsága is működik. A térség államaiban olyan intézkedéseket vezettek
be, melyek elősegítik a kisvállalkozók versenyképességét. Néhány szóban a Farmerek Északi Tanácsát is
bemutatta, mely a területi fejlesztést és a mezőgazdaságot a fenntartható fejlődés követelményei szerint
igyekszik koordinálni. A finn képviselő szerint a régióknak és a tagállamoknak együtt kell megtalálniuk a leghatékonyabb és a kölcsönösen kedvező megoldásokat.
Komlósi István professzor, a DE Mezőgazdaság-,
Élelmiszer-tudományi és Környezetgazdálkodási Karának dékánja elmondta, hogy agrártudományi karukat a
világ legjobb 200 mezőgazdasági felsőoktatási intézete
között tartják számon. Az Észak-Alföld és a Partium
régiók mezőgazdasági potenciáljáról szóló előadásában
– egyebek mellett – annak fontosságát hangsúlyozta,
hogy a magyar mezőgazdaságnak az egyébként jól
működő nyersanyag-előállítás mellett nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a termékfeldolgozásra. Emellett
a nagy területeken végzett, extenzív földművelés térhódítását szorgalmazta. Komlósi István ezután meleg
szavakkal méltatta a DE nagyváradi kihelyezett ta-

gozatának tíz esztendővel ezelőtti megalakulását. A
határ túlsó oldalán működő agrárképzés bemutatását
Gáspár István, a szak egykori első évfolyamán végzett agrármérnök folytatta, aki örömmel tudatta, hogy
utóbb a Partiumi-Debreceni Agrárklubot is létrehozták, mely a hallgatók és mezőgazdászok közötti határ
menti együttműködést hivatott elősegíteni.
Pepó Péter professzor az Észak-Alföld és a Partium régiók agrárképzési és kutatási irányairól tartott
előadást – egyebek mellett – bemutatva az Európai
Unió leggazdagabb és legszegényebb régióit. Kiemelt
fontosságúnak nevezte a vállalatok részvételét a kutatásokban, és szólt azokról a kutatásokról, amelyek
szerint csak egy igazán fejlett mezőgazdaság teremtheti meg a – partiumi, erdélyi – megmaradás gazdasági
alapjait.

Kátai János professzor a határ menti térség domborzati térképét, talajtani és geomorfológiai adottságait, a talajt veszélyeztető tényezőket, valamint megmentésének lehetőségeit mutatta be. A talaj egy olyan
megújuló energia, amelynek megtartása a jövő záloga
– mondta az előadó.
Szilágyi Ferenc a Partium Keresztény Egyetem tanára, a Partiumi Autonómiatanács elnöke az erdélyi/
partiumi megmaradás és az agrárgazdálkodás összefüggéseiről tartott történelmi mélységű előadást. Az
Érmellék egyik tartópillére a partiumi identitástudatnak – állapította meg, majd eme határon átnyúló kistérséget mutatta be: ez a terület valamikor borvidék
volt (Debrecen borvidéke), nyolc kisváros határolja,
kulturálisan mindig a református Debrecenhez, közigazgatásilag pedig Nagyváradhoz tartozott. A Csallóköz mellett a legnagyobb határ menti magyar tömb.
Az előadó örömmel újságolta, hogy a PKE keretében
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nemrégen megalakították a Partiumi Területi Kutatások Intézetét, mely a határ menti térség identitásának
a megerősítését és társadalmi-gazdasági fejlődését kívánja szolgálni.
Tiboldi László, a Csíkszéki Gazdák Egyesületének
elnöke bemutatta szervezetének, valamint a Romániai Magyar Gazdák Maros megyei szervezetének tevékenységét. Mint elmondta, a kataszter elkészítésével, a
felkészítők és képzések megszervezésével azt próbálják
elősegíteni, hogy Székelyföldön is minél több tudatos
gazda legyen, köztük sok fiatallal. Gazdaszervezeteik
idén meghívást kaptak a Budapesten megtartott 77.
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításra
és Vásárra (OMÉK), melyen oroszhegyi pálinkájuk miniszteri különdíjban részesült.
Ezt követően Csomortányi István, az Érmelléki
Gazdák Egyesületének ügyvezető elnöke bemutatta a
kistáj problémáit. Szerinte az előnytelen birtokszerkezet, a tőkehiány és a rossz támogatáspolitika által okozott gondokat a bihari gazdakataszter kialakításával, a
tudatos termelői hozzáállással, valamint az érmelléki
márkanevek bevezetésével lehetne ellensúlyozni.
Szilágyi Gergely és Vincze Éva, a Hallgatói Önkormányzat képviselői, a Debreceni Egyetem doktori iskolájának hallgatói a fiatalok szerepéről a mezőgazdasági
ágazatokban, a nemzedékváltás esélyeiről, valamint a
kormányzati támogatásnak köszönhető eredményekről
tartottak előadást.
A hozzászólások rendjén Pepó professzor az általa
képviselt kar nevében felajánlotta, hogy az érmelléki
gazdákat minden rendezvényükre meghívják és azokba
bevonják.

Az előadók munkáját megköszönve Tőkés László
örömmel jelentette be, hogy a Partiumi Keresztény
Egyetemen a mezőgazdasági szak hazai akkreditálása útjára indult. Remélhetőleg nem fognak ugyanolyan
akadályokat gördíteni elébe, miként ez a múltban történt – mondta.
Az európai parlamentről szóló délelőtti szemináriumon a látogatócsoport tagjait köszöntötte Milan
Zver szlovéniai néppárti képviselő, aki Tőkés Lászlót
egyrészt barátjának és harcostársának nevezte, ugyanakkor a parlament egyik „morális autoritásának”, akivel
a kommunista múlt feltárása és a diktatúra bűntetteinek elítélése kérdésében azonos véleményen vannak.
A szlovén képviselő kitért az országát sújtó válságra
is, amelyet a Horvátországból érkező migránsok áradata, valamint – két tűz közé kerülve – azoknak Németországból és Ausztriából való esetleges visszaküldése
okozhat. Európai segítség nélkül képtelenek megoldást
találni a válságra – mondotta.
Ezután Deli Andor délvidéki és Bocskor Andrea
kárpátaljai képviselők találkoztak a látogatócsoporttal.
Bár Tőkés Lászlóval együtt ők is a Fidesz-KDNP nemzeti listáján nyertek európai mandátumot, mivel az ő
országaik még nem tagjai az Uniónak, ezért különleges
jelentősége van annak, hogy a magyar érdek képviselete mellett – Szerbia, illetve Ukrajna állampolgáraiként
– országaiknak és az ott élő magyar közösségüknek
is szószólói lehetnek. Tőkés László képviselőtársaival
együtt európai szinten is híven jeleníti meg a külhonba
szakadt magyar nemzetrészek határokon átívelő egységét – domborodott ki az október 19-i brüsszeli szemináriumon.

MEGNYITÓBESZÉD AZ AGRÁRKONFERENCIÁN
Ahogyan mondani szokás: Ádámtól és Évától kezdve
így van ez már, hogy a teremtett emberiség, más szóval
a fiak, Káin és Ábel a legősibb „mesterséggel”, a mezőgazdálkodással foglalkoznak; elsőszülöttjük „földművelő”, öccse pedig „ juhok pásztora”, vagyis állattenyésztő
volt. Ezzel együtt hadd említsük meg azt is, hogy a
szőlőművelést viszont Noé apánktól eredeztetjük.
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A paradicsomkertből kiűzött, bűnös ember egy „elátkozott földön” volt kénytelen gazdálkodni, verítékes
munkával keresni meg a kenyerét. Magunkra alkalmazva a bibliai őstörténeti képletet, nekünk az Ady Endre megfogalmazta „magyar ugaron” kell „a földnek
gyümölcseit” megtermelnünk, a testvérgyilkosság ősbűnének átka alatt. Legfőbb hivatásunk és feladatunk
az, hogy az isteni kegyelem segítségével és jóvoltából
levessük magunkról a nyomasztó átok terhét, „ugart
törjünk”, és végtére felvirágoztassuk és gyümölcsözővé tegyük „a magyar ugart”. Ebben az összefüggésben
nem kérdés, hogy Káin önigazoló kérdésére mi legyen
a válaszunk, mely tulajdonképpen benne foglaltatik a
kérdésben: „Avagy őrizője vagyok-é az én atyámfiának?”
(1Móz 4,9). Igen, határon innen és túl „őrizői”, testvérei, bajtársai és munkatársai vagyunk egymásnak. Egy
vérből teremtett minket az Isten, és ez a hit és hitből
fakadó szeretet kapcsol össze bennünket.
Ezekkel a bibliai gondolatokkal köszöntöm anyaországi és erdélyi-partiumi, közelebbről véve pedig Hajdú-Bihar és Bihar megyei, debreceni és nagyváradi vendégeinket, meghívottainkat és előadóinkat, akik a határ
menti regionális együttműködés jegyében és keretében
tesznek látogatást Brüsszelben, és vesznek részt mai
konferenciánkon. Jelképes értelemben ez egy igazi „európai találkozó”, hiszen „a régiók Európájában” kerül
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sor reá – kifejezéseképpen annak, hogy határ menti magyar összetartozásunk szervesen beleilleszkedik a széles
körű uniós együttműködés rendszerébe, a magyar uniót hirdetve az Európai Unióban. Ebben a szellemben
köszöntöm tehát tanácskozásunk valamennyi résztvevőjét: otthonról és hazulról, odaátról és ideátról. Most,
Európa és az Unió sokrétű válsága, ezen belül is a migránsválság időszakában a fenyegető viszálykodások és
háborúskodások helyett sokkal inkább Európa nemzeteinek és régióinak a szoros összefogására, identitásának
és értékeinek a védelmezésére, másfelől pedig határok
által szétszabdalt magyarságunk testvéri szolidaritására
van szükség – ha tetszik, éppenséggel Szabó Dezső
mondása értelmében: „minden magyar felelős minden
magyarért”, mint ahogyan egész Európa felelős egymásért.
Az európai regionális együttműködés keretében
megvalósuló, több szintű magyar regionális együttműködés képezi tárgyát összejövetelünknek. Egyszerre
beszélhetünk határ menti regionális összefogásról két
térség (Észak-Alföld és Partium, azon belül az Érmellék), két megye (Hajdú-Bihar és Bihar), két megyei jogú
városi önkormányzat (Debrecen és Nagyvárad) és két
egyetem (Debreceni Egyetem és Partiumi Keresztény
Egyetem) között – ezen viszonylatokban pedig mezőgazdasági, szakmai együttműködésről és a felsőoktatás
terén fennálló kapcsolatokról. Mindez pedig a magyar–
román szomszédsági és európai uniós kapcsolatok rendszerét gazdagítja. Elégtétellel állapíthatjuk meg, hogy a
Fidesz-KDNP európai néppárti képviselete már összetételében is, a külhoni magyar képviselők befogadása által is a határokon átívelő nemzetegyesítésnek, valamint
a határ menti regionális együttműködésnek ezt a hamisítatlan európai eszmeiségét jeleníti meg és sugározza.
Ady Endre sokkoló erejű metaforájának az érvényét
kiterjesztve azt mondhatjuk, hogy manapság – negyed
századdal a kommunizmus bukása után – a kelet- és
közép-európai agrárium még mindig „ugaros”, igencsak
lepusztult állapotban van. Az Európa 2020 elnevezésű
stratégia alapvető célkitűzéseinek egyike viszont éppen
az, hogy a hátrányos helyzetű régiókat, ezek között is
legfőképpen a kelet- és közép-európai EU-tagországok legelmaradottabb térségeit fokozott mértékben
fejlessze és az Unió országainak javához felzárkóztassa.
A mi törekvéseinket is ez a cél és szándék vezérli.
Az egyetemi oktatás terén hasonló irányt szab meg
az a négy éve elfogadott, az európai felsőoktatási rendszerek modernizációjáról szóló jelentés (2011/2294),
mely – egyebek mellett kimondja, hogy: „a nyugati, illetve a közép- és kelet-európai felsőoktatási intézmények között továbbra is fennálló különbségeket valódi
integrációs intézkedésekkel kell leküzdeni, bátorítva és
támogatva ennek érdekében a felsőoktatási intézmények határokon átívelő együttműködését”. Ennek megfelelően meghagyja az Európai Bizottságnak, hogy
„fogalmazzon meg stratégiát, és dolgozzon ki szakmai
és pénzügyi cselekvési tervet e nagy regionális különbségek csökkentésére” (69. pont). Továbbá fontosnak
tartja olyan magas színvonalú oktatás biztosítását valamennyi tagországban, hogy „a hallgatók mobilitási lehetőségeinek bővülése ne eredményezze az »agyelszívás«
jelenségének súlyosbodását, amely néhány uniós tagál-

lamban már valós társadalmi veszélyt jelent” (68. pont).
Magunkra alkalmazva az európai dokumentumok
„üzenetét”, a mobilitás és a migráció jelenlegi viszonyai között, egész Kárpát-medencei térségünkben és
szűkebben vett régióinkban egyaránt olyan fajta mezőgazdasági és felsőoktatási fejlesztésekre és együttműködésre kell törekednünk, melyek egészében véve elejét
veszik a további leszakadásnak, sőt elősegítik, hogy
egyre inkább magunkra találjunk és az egyesült Európához felzárkózzunk.
Tegnapelőtt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
székelyföldi küldöttgyűlése példás formában mondta ki,
hogy „mi nem vagyunk migránsok”: Erdély és a Kárpát-medence őshonos magyarságának nem az elvándorlás, hanem a szülőhazájában való megmaradás
alapvető jogával kell élnie, és ehhez ragaszkodnia. A
„nemzetek Európájának” akkor lehetünk igazi és hiteles
polgárai, hogyha magyarságunkban éljük meg európaiságunkat, és nem „exportáljuk”, hanem odahaza oldjuk
meg saját sorskérdéseinket.
Brüsszel, 2015. október 19.

Tőkés László
EP-képviselő
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„1956, TE CSILLAG”

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi
Magyar Néppárt közös szervezésében rövid megemlékezést tartottak október 23-án délelőtt Nagyváradon,
a Partiumi Keresztény Egyetemnek is otthont adó református egyházkerületi székház belső udvarában található
’56-os emléktáblánál. A szerénységében is szuggesztív,
„Ezerkilencszázötvenhat, te csillag” feliratú emlékjelet
az 1956-os magyar népfölkelés 50. évfordulóján, 2006ban helyeztette ki a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület. Tőkés László akkori püspök, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács nemrég újraválasztott elnöke,
az Erdélyi Magyar Néppárt védnöke, európai parlamenti
képviselő az idei megemlékezésen is jelen volt.
A Szózat eléneklése után Török Sándor, az EMNT
Bihar megyei elnöke köszöntötte a megjelent emlékezőket, a politikai és civil szféra képviselőit, felidézve
címszavakban az 1956-ban történteket. Varga Vilmos
színművész Márai Sándor Mennyből az angyal című poémájából olvasott fel részleteket, majd Szilágyi Zsolt,
az EMNP elnöke szólt az egybegyűltekhez. A magyarországi antikommunista és szovjetellenes nemzeti felkelés jelentőségét méltatva annak erdélyi vonatkozásait és
következményeit idézte föl, kitérve a romániai magyar
közösséget ért retorziókra, azok intézményi és személyi
vonatkozásaira. Rámutatott, hogy a kommunista rezsimek bűneinek feltárása, az elkövetők számonkérése
mind a mai napig csupán részleges volt, esetenként el
is maradt.
Tőkés László ünnepi megemlékező beszédét azzal
kezdte, hogy 1956-ra mindenféle pártos megosztottság nélkül hivatkozhatunk úgy, mint a magyar nemzeti
öntudat ébredésére. Népünk szabadságszeretete azon
év októberében úgy nyilvánult meg, mint talán azóta
sem, hiszen az elmúlt hat évtizedben apránként kioltották belőlünk ezt az érzést. Más sem történt akkor, mint
hogy a magyar nép kezébe vette a saját sorsát. Azt
tette, amire Nicholas Sárközy volt francia államfő az
Európai Néppárt éppen véget ért madridi kongresszusán
szólította fel az európai népeket. Hogy ti. ne várjanak
semmilyen külső beavatkozásra, ne várják, hogy mások
mondják meg, mi jó nekik. Vegyék kezükbe sorsukat
annak tudatában, hogy Európa és azon belül az Unió
változásokra szorul, de ezeket ne kívülállók diktálják.
Erdélyi képviselőnk maga is elutasítja, hogy idegen érdekeknek és hatalmaknak vessék alá a kontinens őshonos népeit, nemzeteit, köztük a magyarságot.

A továbbiakban helyi és regionális sikerek és kudarcok sorával illusztrálta, hogy nap mint nap milyen kihívásokkal szembesülnek közösségeink. Szólt
arról is, hogy a magyarok 56-ot követő menekülését
párhuzamba állítani a mostani „népvándorlással” merő
megtévesztés, hiszen akkor a várható megtorlás elől
voltak kénytelenek szülőföldjükről elmenekülni nemzettársaink, míg az azt nagyságrendekkel meghaladó mai
népmozgásnak csak igen kis részben okozója a terror,
a gazdasái előnyökért hazájukból eltávozókra odahaza
volna nagyobb szükség. Valójában a politikai, katonai,
gazdasági nagyhatalmi játszmák egyenes következménye ez a migránsválság, ami az Európai Uniót alapjaiban ingatja meg.

Ilyen problematikus nemzetközi viszonyok között
óhatatlanul is kevés figyelem jut a határon túli magyar
nemzetrészek gondjaira, nekünk azonban egy pillanatra
sem szabad lankadnunk az autonómiaküzdelemben,
mert most ez a mi szabadságharcunk – fejtette ki Tőkés László, hozzátéve: önrendelkezési igényünk, szabadságvágyunk jelzőtüzeit nemcsak Székelyföld történelmi határain, hanem mindenütt meg kell gyújtanunk
a Kárpát-medencében, mert ezzel is kifejezzük azt a
nemzeti szolidaritást, amely 1956 októberében oly
emlékezetesen nyilvánult meg.
A megemlékezés koszorúzással és himnuszénekléssel
zárult.

TŐKÉS LÁSZLÓ BESZÉDE LUKAFALVÁN
Kegyelem néktek és békesség Istentől!
Drága Testvéreim!
Mielőtt a mának az üzenetét fogalmaznám meg,
hajtsunk fejet az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hősei emléke előtt. „1956, te csillag” – írta
nagy költőnk. Ez a csillag fényeskedjék ma este a székely szabadság kinyilvánításának napján mindnyájunk
számára!
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„Földindulás volt, megindult a hegy, / És eltemette
a kis templomot, / De a lángot nem bírta eltemetni, /
Én égve leltem ott;/ (…) hazavittem. / Azóta szívem
mélyén ég, ragyog / (…) És el nem oltják semmi viharok” – írta Reményik Sándor.
Amikor földindulás volt, mindent maga alá temetett, minden odalett, ezelőtt 95 esztendővel, és azóta
még annyiszor, de a székely szabadság, a magyar sza-
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badság lángját nem tudta kioltani semmi földindulás.
Szívünkben ég ez a láng. Ezt a lángot hoztam én is
magammal. Ez a láng ég ma este a mi szívünkben
is, és erre nézve mondja nagy erdélyi költőnk, Reményik Sándor: „Egy lángot adok, ápold, add tovább”.
Ebből a lángból rakjunk nagy tüzet. Gyújtsunk őrtüzet
és lármafát. „Egy lángot adok, ápold, add tovább;”
Amint az úrvacsorában a kenyérhez a szó, a jelhez az
ige kapcsolódik, ekképpen kapcsolódjék e máglyatűzhöz Istennek igéje. Idézem Ezékiel prófétát: „Embernek
fia! őrállóul adtalak én téged Izráel házának, hogy ha
szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben.”
„Embernek fia, szólj néped fiaihoz!”
Testvéreim, veszedelem idejére szól ez az isteni parancs és elhívás, és küldetés. Az őrállókat küldi el az
Isten, és az őrállóktól kéri számon, hogy a közelgő veszedelem idején megfújták-e a trombitákat, és figyelmeztették-e a népet a közelgő veszedelemre. Mostanság – kétségen kívül – olyan időket élünk, mikor meg
kell gyújtani a lármafákat. Ezt jól gondolta a Székely
Nemzeti Tanács: meg kell gyújtani az őrtüzeket. A
veszedelemre fel kell hívnunk a figyelmet! A székely
SOS-jelzések hagyományosan „korszerű” eszközével:
lármafák gyújtásával. De nemcsak a veszedelemre hívjuk fel a figyelmet, hanem mozgósítanunk kell a jogos
önvédelemre. Ezért lobbannak fel ma este Székelyföld
határa mentén az őrtüzek.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kézdivásárhelyi küldöttgyűlése egy héttel ezelőtt maga is felhívással
fordult tagszervezeteihez, hogy Székelyföld területén
mindenütt álljanak az ügy mellé. Székelyföld határain kívül, Közép-Erdélyben és a partiumi tájakon pedig
maguk is gyújtsanak fényeket: a testvéri szolidaritás
tüzeit rakják és gyújtsák meg. A Partiumi Autonómiatanács is csatlakozott ehhez a megmozduláshoz.
Lényegében két tömbmagyar vidék létezik Erdélyben,
és én hozom a másiknak is az üzenetét. A Partiumot
sajnos már nagymértékben asszimilálták, felbomlasztották. Idézte Izsák Balázs elnök úr a román–magyar
alapszerződésből, hogy az asszimiláció minden eszközétől tartózkodni kell. A magyarság beolvasztása a román tengerbe mégsem állt le.
Mégis – úgy, ahogy vagyunk – mellétek állunk ott,
a Partiumban is, és csatlakozunk ehhez az ügyhöz,
kölcsönösen erősítve egymást. Nem jó, ha kijátsszák
egymás ellen a székely és a partiumi autonómiát, mert
együtt vagyunk erősek. Sajnos manapság is történnek
ilyen próbálkozások. Utasítsuk vissza ezeket!
Végezetre a migrációs válságra utalok, melynek
kapcsán elhangzott, hogy meg kell védeni Európa határait. Meg kell védeni – ezzel együtt – Európának
a Magyarország határain húzódó határait is. Büszkék lehetünk arra, hogy a magyarság évszázadokon
át védte Európa határait, Európa védőbástyájaként
harcolt földrészünkért. Ennek hasonlatosságára mondom, hogy meg kell védenünk Székelyföld természetes történelmi régióhatárait. Európa egyik legrégibb
régiójáról van szó. Tehát amikor székelyföldi régiónk,
térségünk határait védjük, egyben európai szellemben
cselekszünk. Beszédes apropó és biztatás számomra –
melyet kiolvasok belőle –, hogy Izsák Balázs elnök urat
épp a napokban tüntette ki Simicskó István magyar

honvédelmi miniszter a honvédelem ügyében végzett
áldozatos munkája elismeréseképpen. Elvonatkoztatva személyétől, igen, erről van szó: honvédelemről,
a székely szabadság védelméről, erdélyi magyarságunk
védelméről, mely egybeesik országunk védelmével is,
hiszen az jó Romániának, ami jó a lakóinak, és mi államalkotó nemzete vagyunk Romániának. Mi részei
vagyunk ennek az országnak, melynek lakóiként jussunkat, jogainkat követeljük és határainkat védelmezzük, hogy hosszú ideig éljünk ezen a földön. De nemcsak védekezünk, hanem programot is hirdetünk, és
cselekszünk, hogy létrejöjjön végre-valahára a székelyföldi autonóm terület, melyen megalakul Székelyföld
önkormányzata. Egész Erdélynek az önrendelkezési
jogaiért küzdünk, s ennek legfőbb pillére Székelyföld
területi autonómiája.
Köszönjük, hogy pártok felett és valamennyi egyházunk részvételével kialakult ez a nemzeti, hitbeli ökuménia, mely polgári, politikai, egyházi összefogással
az Aldobolyi-hágótól a váradi Dorongosi-tetőig, egész
Erdélyországban kiáll a magyar önrendelkezés ügyéért.
Isten áldását kérem közös ügyünkre, egész népünkre, országunkra és magyarságunkra!
Elhangzott a marosszéki Lukafalván, 2015. október
24-én
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SZACSVAY IMRÉRE EMLÉKEZTEK NAGYVÁRADON
A forradalmi országgyűlés mártír jegyzőjéről, Szacsvay Imréről is megemlékeztek október 25-én a nagyvárad-olaszi református templomban a vasárnap délelőtti istentiszteleten. Az ifjú váradi ügyvédet, politikust,
országgyűlési követet 1849. október 24-én hajnalban
végezték ki a pesti Újépület melletti fatéren.
Igehirdetésében Tőkés László váradolaszi lelkipásztor az október hónaphoz köthető jeles – örömteli vagy
tragikus – történelmi eseményeket idézte fel az alapigéhez kapcsolódóan: „Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve.” (1Pt 3,17). Sok szenvedésen átesett
magyar népünk igazán elmondhatja magáról: a jézusi
tanítás mentén mindig igyekezett a békesség kötelékében élni és megmaradni, ám folyton arra kényszerült,
hogy félelmét leküzdve érvényre juttassa igazságérzetét, akár konfliktusok árán is. A szabadságért, az igazságért, a jogainkért töretlenül küzdöttünk és küzdünk,
el-ellankadva bár, de újult erővel vettük és vesszük fel a
harcot, álltunk és állunk helyt – egyen-egyenként és közösségben – hitünkért, népünkért és nemzetünkért.
Krisztus útján járva követjük a nagy elődök példáját,
és hajtunk fejet áldozatuk előtt. Az igehirdető a hegyi
beszédből idézett boldogságmondások antitézispárjai
összefüggésében a valós és látszólagos ellentmondások
hátterét megvilágítva figyelmeztetett: Jézus Krisztus
válaszaiban mindig ott van a választás lehetősége. A
Teremtő ugyanis az embernek eleve megadta a jó és a
gonosz közötti opció lehetőségét, megalkuvásaink és
kiállásaink ebből adódóan saját felelősségünkön múlnak.
A Megváltó élete és tanítása híven tükrözi ugyanakkor
az emberi lélek és sors komplexitását, hiszen miközben
ő maga a békesség hirdetője volt, aközben az igazságért
kellett üldöztetést és vértanúságot szenvednie. Márpedig „boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa” (Mt 5,10).
A prédikációt követően Tőkés László európai képviselőként és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökeként is szólt a gyülekezethez, az utóbbi idők néhány
olyan nemzetközi és nemzetpolitikai eseményéről számolva be röviden, amelyeknek tevékeny részvevője lehetett. Európa megvédésének követelménye az egyik
legvitatottabb kérdés a régióban a migránsinvázió
napjaiban, ehhez pedig szervesen kapcsolódik az az önvédelmi és önrendelkezési küzdelem, amit a magyarság
folytat a Kárpát-medencében. Míg Magyarország a saját határait kénytelen védeni, addig például a székelység
a saját történelmi határait világítja ki őrtüzekkel, önnön közösségi létének védelmében. Az október 24-i, a
Székelyföld határain is túlterjedő lármafagyújtás ékesen
példázta ama nemzeti szolidaritást, amire oly nagy és
gyakori szükség lenne Dévénytől Vereckéig, a Partiumtól Háromszékig – hangsúlyozta erdélyi képviselőnk.
A továbbiakban Fleisz János történész, egyetemi tanár, Szacsvay Imre életének és munkásságának
monográfusa mondott emlékbeszédet, rövid szintézisét
adva a mártír jegyző politikai pályafutásának, kiemelve: a függetlenségi nyilatkozat – amelynek Kossuth
mellett társszerzője volt – aláírásával ugyan főbenjáró
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bűnt követett el a császári hatalom szemében, ám nem
„csak egy tollvonás volt bűne”, hiszen bár fegyvert nem
fogott, Szacsvay egyike volt a magyar szabadságharc
kiemelkedő személyiségeinek, akit hazaszeretete, kiállása, radikalizmusa és hajthatatlansága predesztinált
a vértanúságra. A kivégzése előtti napon öccséhez írt
búcsúlevelét Török Sándor olvasta föl, melyben ez áll:
„Meghalok, ha kell, lelkem nyugodt, vétek sohasem terhelé, minden bűnöm az, hogy képviselői kötelességemet
elébe tettem saját személyemnek.” Két évtizedig jeltelen sírban nyugodott, 1870-ben kerülhetett végső nyughelyre a Kerepesi úti temetőben kilenc társával együtt.
Ma is álló, impozáns nagyváradi emlékszobrát, Margó
Ede alkotását 1907. március 15-én leplezték le az Ez-

redévi Emléktéren. Amit 1937 júniusáig tűrtek meg az
új román hatóságok, ekkor lebontották, de szerencsére nem verték szét, múzeumi raktárban tárolták. 1942.
május 5-én a visszatért magyar adminisztráció állíttatta
vissza a régi helyére. Soós István polgármester akkori
beszédében – mintegy a jövőt megelőlegezve – ezeket
mondotta: „Midőn Nagyvárad város közönsége nevében
újból átadom a kegyeletnek és tiszteletnek Szacsvay
Imre szobrát, teszem ezt abban a reményben, hogy ez
a szobor most már örökké és véglegesen megtartja helyét, és Nagyvárad magyarsága elég erős lesz, hogy ezt
a szobrot és vele együtt a magyar érdekeket bármikor,
bárkivel szemben megvédelmezze.”
A szoborkompozíció napjainkban is a régi helyén, jelenleg éppen felújítás alatt áll, bár a munkálatokra közpénz nem került. A Ceaușescu-diktatúra bukása után a
szobor a március 15-i és október 6-i nagyváradi, bihari
megemlékezések fő színterévé vált. 1999. október 24én – a háború óta először – emlékeztek meg szélesebb
keretek között Nagyváradon Szacsvay Imréről, Tőkés
László királyhágómelléki református püspök és Alföldi
László kolozsvári magyar főkonzul közös szervezésében,
újjáéledő kultusza méltó közösségi összefogásnak volt
az előszele, ám mára a többségi hatalom által legitimált
romániai magyar politikai kurzus rátelepedett erre is.
Fleisz professzor jelezte: nemrég felvillant a lehetősége,
hogy a Magyar Országgyűlés közreműködésével a nemzeti összefogás rendszerében kapjon új lendületet a
Szacsvay-kultusz.
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NOVEMBERI ESEMÉNYNAPTÁR
November 1. ● Nagyvárad
Gyertyagyújtás az Olaszi temetőben
Mindenszentekkor, a halottak napja előestjén nagyváradiak egy csoportja gyülekezett a kommunista rezsim idején bezárt, panelházakkal körbeépített s a diktatúra bukása után felszámolt egykori Olaszi temetőben, hogy gyertyagyújtással emlékezzenek a valamikor
ott eltemetettekre. Az Erdélyi Magyar Néppárt és az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezte eseményen
Tőkés László EP-képviselő, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület előző püspöke többek között
azt hangsúlyozta, hogy egy temető nem a halálba való
beletörődés, hanem az élni akarás szimbóluma. Az embertelenség legmélyebb pontja az, amikor valakik haló
poraikban sem hagyják nyugodni az embereket, és e
tekintetben nemcsak azokról a garázda elemekről van
szó, akik főként zsidó és keresztény temetőket dúlnak
fel, rongálnak meg, hanem állami intézményekről is. Az
Olaszi temető sorsa is ezt a hatósági embertelenséget példázza, de a magyar közösség is vétkes abban,
hogy hagyta feldúlni, majd elveszni, végül történelmi
nevétől is megfosztani a sírkertet. „Vannak, akik azt
akarják, hogy se a felszínen, se a föld alatt ne maradjon
nyomunk. Ne adjuk meg nekik ezt az örömet!” – fogalmazott.
November 2. ● Budapest
Ünnepi istentisztelet a Hold utcai templomban a reformáció emlékünnepe alkalmából
Református Szalon a szomszédos közösségi házban
A 2010-ben megalakult új Országgyűlés nemzeti elkötelezettségű református képviselői a hitvallási hagyományok felébresztése céljából önálló képviselőcsoportot
alakítottak. A Csöbör Katalin vezetésével tevékenykedő református közösség – egyebek mellett – évenként
megtartja a reformáció emlékünnepét, ezt követően pedig ünnepi testvéri találkozón látja vendégül az egybegyűlteket. Ebben az esztendőben ünnepi igehirdetésre
Tőkés László püspököt hívták meg. Az úrvacsorai beszédet Nemes Csaba lelkipásztor, miniszteri főtanácsadó tartotta. A Református Szalon összejövetelén a
megjelent országgyűlési képviselőket és protestáns közéleti embereket Hoppál Péter államtitkár köszöntötte.
November 3. ● Nagyvárad,
Fogadónap az európai parlamenti irodában
EMNT–EMNP közös elnökségi ülés az EMNT-székházban
November 4. ● Nagyvárad, PKE rektori tanácsterme
A Partiumi Keresztény Egyetem Alapítók Tanácsának rendkívüli ülése
November 5. ● Kolozsvár, Erdélyi Református
Püspökség
Látogatás Kató Béla püspöknél, a Sapientia Alapítvány elnökénél

November 6. ● Nagyvárad, PKE elnöki hivatala
Munkamegbeszélés
● Lendva, Szlovénia
A MMÖNK évfordulói gálaestje
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség negyvenéves fennállása alkalmából gálaestet
tartottak a lendvai színház- és hangversenyteremben.
Ünnepi beszédet Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, Miro Cerar, a Szlovén Köztársaság
miniszterelnöke és Orbán Viktor magyar kormányfő
mondott. A szlovéniai magyarság jubileumi rendezvényén meghívottként részt vett Tőkés László európai
parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is.
November 9. ● Nagyvárad
A Partiumi Keresztény Egyetem vezetőségének
munkaülése
Közös EMNT-EMNP sajtóértekezlet
A nagyváradi EP-irodában tartott magyar és román nyelvű sajtótájékoztatót Tőkés László, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Szilágyi Zsolt, az
Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, aktuális politikai kérdésekről. (Lásd kiadványunkban az erről szóló anyagokat.)
● Budapest
A Janus című film díszbemutatója
A Cinemastar Kft. kiadásában mutatták be a Duna
Palota dísztermében Gyöngyössy Bence rendezésében
a Janus című televíziós játékfilmet, a premiernek Tőkés László volt a díszvendége. A rendező főmunkatársai
Kabay Barna producer és
Petényi Katalin dramaturg
voltak, akiknek a Securitate
kálváriáját megjárt Tőkés
családról szóló Stigma című
dokumentumfilmje képezte a
játékfilm alapját. A májusban Nagyváradon is sikerrel
bemutatott film főbb szerepeiben Marozsán Erika, Seress Zoltán, Jordán Tamás és Hatházi András alakítottak maradandót.
November 9–12. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
November 11–14. ● Partium
Székelyhídi Ágoston Végítélet című darabjának
előadássorozata
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és Tőkés László EP-képviselő irodája szervezésében színházi előadásokat tartottak négy partiumi helyszínen november
11-14. között. Székelyhidi Ágoston Végítélet című
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történelmi drámáját 11-én Nagybányán, 12-én a szilágysági Désházán, 13-án Nagykárolyban, 14-én a
Körös-közi Ágyán mutatta be egy neves színművészekből álló társulat. Az utóbbi három helyszínen jelen volt
és találkozott a fellépőkkel és a közönséggel Tőkés
László is, akinek 1989-es temesvári kiállása inspirálta
a szerzőt a mű megírásában.
November 13. ● Nagyvárad
A Partiumi Keresztény Egyetem vezetőségének gyűlése
Közös EMNT-EMNP sajtóértekezlet, EP-iroda
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
elnöke Csomortányi Istvánnal, az Erdélyi Magyar
Néppárt Bihar megyei elnökével együtt tájékoztatta a
médiát az EMNT és az EMNP stratégiai együttműködésének irányelveiről és pászmáiról, a két szervezet
legutóbbi országos küldöttgyűlésein elfogadott határozatok vonatkozásában.
November 16–19. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
November 19. ● Budapest, európai parlamenti
iroda
EP-munkamegbeszélés
November 20. ● Budapest
Kárpát-medencei Felsőoktatási Kerekasztal
Balog Zoltán miniszter meghívására Tőkés László püspök a Partiumi Keresztény Egyetem elnökének
minőségében vett részt a felsőoktatási kerekasztal-rendezvényen, Pálfi József szenátusi elnök társaságában.
Az emberi erőforrások minisztere a magyar kormány
új ösztöndíjprogramját hirdette meg. Palkovics László
felsőoktatásért felelős államtitkár és Maruzsa Zoltán,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatási Hivatalának elnöke Magyarország Kárpát-medencei felsőoktatási stratégiájáról tájékoztatták a külhoni magyar
egyetemi intézmények vezető képviselőit. A felszólalások rendjén a nagyváradi egyetem alapító elnöke a
külhoni felsőoktatás időszerű kérdéseiről, valamint a
PKE jelenlegi helyzetéről beszélt.
● Nagyvárad, egyházkerületi székház
Migrációs válság Európában – lakossági fórum
Az ismert budapesti biztonságpolitikai szakértő,
Földi László a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházának dísztermében találkozott az
érdeklődőkkel az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, valamint Tőkés László EP-képviselő parlamenti irodája
szervezésében. Előadásához Tőkés László EP-képviselő mellett a jelenlévők is hozzászólhattak a migránsválság témájához, a hallgatóság soraiból többen megfogalmazták kérdéseiket, aggodalmaikat.
November 22. ● Budapest, Reménység Szigete
Megemlékezés 1989 vértanúiról. Konferencia
A Zalatnay István pásztorolta budapesti Erdélyi Gyülekezet a Reménység Szigetén három éve, az
1989-es forradalom mártírjainak emlékére állított kopjafájánál az egyházi év utolsó vasárnapján valamelyik
romániai város egy magyar és egy román áldozatának
emlékére tart főhajtást. Idén a temesvári Csizmarik
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László és Teodor Octavian Țintaru neve került föl a
kopjafa oldalára az örökkévalóság vasárnapján. A megemlékezést követő konferencián Tőkés László püspök
rávilágított arra, hogy milyen lelki, hitbeli folyamaton
keresztül készítette föl Isten a temesvári gyülekezetet
ama a hősies kiállásra, amely kiindulópontjává vált a
város, majd az egész rendszerellenes felkelésének. Mivel
a legnehezebb idők 1989 áprilisának elején kezdődtek,
szép szimbólumként a gyermek kilenc hónapos kihordásához hasonlította a forradalom érlelődési folyamatát.
● Kisvárda, református templom
A Tőkés László-díj átadási ünnepélye
Ünnepi istentiszteletet követően adták át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisvárdán a Tőkés László Alapítvány idei díját az alapítvány kuratóriumának
nyilvános ünnepi ülésén Halzl Józsefnek, a Rákóczi
Szövetség elnökének. (Lásd az erről szóló beszámolót
közlönyünkben.)
November 23–26. ● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét
November 27. ● Nagyvárad
PKE-fogadónap és -munkamegbeszélés
Partiumi Magyar Könyvvásár – adventi bábjáték
Második alkalommal szervezte az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács, a Magyar Polgári Egyesület és a
Szent László Egyesület idén november 27–29. között a
Partiumi Magyar Könyvvásárt, a református egyházkerületi székházban. Bábelőadások, könyvbemutatók,
zenei produkciók is tarkították a rendezvényt, amelyre
romániai és magyarországi könyvkiadók hozták el kínálatukat Nagy József Barna főszervező hívására. A
vásárt Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke
nyitotta meg péntek délben a Mily nagy ragyogás látszik! című bábelőadás előtt.
November 28. ● Székelyudvarhely, Küküllő Szálló
konferenciaterme
A Magyar Ifjúsági Tanács évfordulói gálaünnepélye
A MIT, amely a nemzeti elkötelezettségű erdélyi
magyar fiatalok civil szervezeteit tömöríti, húszéves
fennállását ünnepelte. Az ünnepség meghívottjaként
Tőkés László európai képviselő, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöke elismerését fejezte ki az ifjúsá-

dEPutáció
gi ernyőszervezet által eddig elvégzett társadalomszervezési, közösségépítő munkához, az elért eredményekhez, külön kiemelve a Bálványosi Nyári Szabadegyetem
és Diáktábor évről évre történő sikeres megrendezését.
November 30. ● Debrecen
Látogatás Fekete Károly tiszántúli püspöknél
A Tiszántúlról leszakított Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspökeként, valamint Erdély és Partium, illetve Bihar és Hajdú-Bihar európai
parlamenti képviselőjeként tett tisztelgő látogatást
Tőkés László a Tiszántúli Református Egyházkerület élére nemrégen megválasztott püspöknél.

MI LESZ EURÓPÁVAL
S BENNE TRANSZSZILVÁNIÁVAL?
November 9-én a nagyváradi európai parlamenti irodában tartott magyar és román nyelvű sajtótájékoztatót Tőkés László európai parlamenti képviselő, az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke és
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
elnöke.
Elöljáróban Tőkés László mélységes sajnálattal idézte fel a Bukarestben történt tragédiát, részvétéről
biztosítva az elhunyt fiatalok hozzátartozóit, együttérző reménységgel bízva a súlyosan sérültek felépülésében. Megértését fejezte ki „a dühös utca” iránt, amely
már torkig van a mai Romániában uralkodó közállapotokkal. A Gyászoljuk fiataljainkat, gyászoljuk
országunk siralmas állapotát című politikai nyilatkozatában így fogalmazott: „Ennek a mérhetetlen tragédiának kellett bekövetkeznie, hogy a román forradalom szelleme újból feléledjen, és a román nép újból
feleszméljen.” Ugyanakkor kifejtette: állhatatossággal
és kitartással övezett polgári attitűddel, tudatos számonkéréssel kell elérnie az ország népének azt, hogy
bekövetkezzen a „második rendszerváltozás”. Hiszen
26 évvel 1989 szabadító karácsonya után még mindig
ott tartunk, hogy a posztkommunista ellenforradalmi
berendezkedés igáját nyögjük, miközben hovatovább az
ország egész népe látja: ez így nem mehet tovább. „Az
1989-es forradalom harcosainak és hőseinek az áldozata kötelez. Ifjaink »tűzáldozata« szintén változásért
kiált!” – áll az ez alkalommal kiadott nyilatkozatban.
A migránsválság kapcsán erdélyi EP-képviselőnk
kifejtette: üdvös az összmagyar és a körvonalazódó
kelet-közép-európai szolidaritásvállalás, amely mind
a nemzeti, mind az összeurópai érdekeket szem előtt
tartja, miközben természetes és dicséretes az a szolidaritás, ami kontinentális szinten mutatkozik meg az
üldözöttek, elesettek, háborúságot szenvedettek iránt.
Ám miközben a nyugat-európai politikai körökben mindenki az Európát elözönlők sorsa és helyzete miatt aggodalmaskodik, szinte senki nem kérdezi: mi lesz Európával, mi lesz az európai népekkel, nemzetekkel, érdekekkel és értékekkel. EP-képviselőként Tőkés László
maga is azt tapasztalja, hogy mintha háttérbe szorulna
azoknak a véleménye, akik választópolgárokként vár-

nak védelmet a választottaiktól. E tekintetben inkább
a balkáni és kelet-közép-európai államok együttműködése tűnik előremutatónak, ezen belül is üdvözlendő
a román–magyar nézetazonosság. Gátat kell vetni az
Európába történő beözönlésnek, nem megoldás az illegálisan bevándoroltak kvóta-rendszerű szétosztása
és letelepítése – mondotta képviselőnk, akivel Szilágyi
Zsolt is egyetértett, mondván: nagymértékben biztonságpolitikai kérdés is a migráció, nem csupán társadalmi és humanitárius probléma. Az EMNP elnöke figyelmeztetett: újabb és újabb migrációs kihívások elé néz
kontinensünk és az Unió, mivel eddig rossz válaszokat
adott a felmerült kérdésekre.

Tőkés László külön is méltatta Magyarország és
az Orbán Viktor miniszterelnök vezette kormány migrációval kapcsolatos politikáját, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt teljes támogatásáról biztosítva azt. A Nemzeti és kelet-közép-európai szolidaritásvállalás a migráció
ügyében című közös nyilatkozatban egyúttal kérik az
erdélyi magyarok csatlakozását a bevándorlási kvóták
elleni Fidesz-petícióhoz, amelynek címe: Védjük meg
az országot! „Azt mondom, védjük meg a nemzetet,
védjük meg értékeinket, védjük meg Erdélyt és Romá-
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niát, védjük meg őshonos nemzeti közösségeinket, és
csatlakozzunk ehhez a felhíváshoz. Azt hiszem, hogy
az Unió csak a demokratikus közakaratból ért. Nagy
szakadék van a politikai osztály és a polgári társadalom között. Ezt a szakadékot be kell tömni, át kell hidalni” – magyarázta Tőkés László. Az unió vezetőihez
intézendő Fidesz-petícióhoz való csatlakozás technikai
részleteiről ezután döntenek.
Szilágyi Zsolt a bukaresti tűzvészre visszatérve
kijelentette: szomorú, hogy egy ilyen tragédiának kell
ráébresztenie az országot a mostani tarthatatlan állapotokra. Látszik ugyanakkor, hogy a hatalom ismét
csak saját átmentésével van elsődlegesen elfoglalva, a
különféle lemondások csak az elégedetlenségi hullám
és a népharag lecsillapítását szolgálják. De még ha
meg is szabadulnánk a Ponta-féle rezsimtől, ez csak

egy esély lenne arra, hogy a szükséges változások
végre beinduljanak, hiszen a romániai társadalmat a
legmélyebb rétegekig megfertőzte és áthatja a korrupció, az inkompetencia, az erkölcsi válság. A politikai
elképzeléseket firtató újságírói kérdésekre mind Tőkés
László, mind Szilágyi Zsolt azt válaszolta: a politikai
osztály teljes leváltását követelő demonstrálók nyilván
tisztában vannak azzal, hogy itt azok elszámoltatásáról és menesztéséről van szó, akik az elmúlt negyedszázadban egymásnak adták a kilincset a különféle
állami intézményekben, a közigazgatásban, a hatalmi
struktúrákban. A kívánt rendszerváltozásnak egy alapos államreformmal kell párosulnia Romániában. Klaus
Johannis államfőnek döntő szerepe lehet a kívánt folyamatok elindításában – vélte az EMNT elnöke.

NEMZETI ÉS KELET-KÖZÉP-EURÓPAI
SZOLIDARITÁSVÁLLALÁS A MIGRÁCIÓ ÜGYÉBEN
Az Európai Unió országai példás együttérzést és
szolidaritást tanúsítanak a mostoha sorsú háborús menekültek és a hazájukból elüldözöttek iránt. A migránsválság által sújtott országoknak viszont az egymás
iránti szolidaritásról sem szabad megfeledkezniük.

Európa az önfeladás árán nem válhat a törvénytelen
határátlépők és a migránsok inváziójának áldozatává.
Ezt szem előtt tartva, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) teljes támogatásáról biztosítja Magyarország és az Orbán Viktor miniszterelnök vezette
kormány migrációval kapcsolatos politikáját, ennek
részeképpen pedig azt a cselekvő szolidaritást, mely
országaink szuverenitásának, európai és nemzeti értékeinek a védelmében a Visegrádi Négyek, Románia és
a nyugat-balkáni országok között formálódik.
Mélységes sajnálattal vettük tudomásul, hogy az
EU belügyminisztereinek szeptemberi értekezlete minősített többségi szavazással további 120 ezer menekült kvóták szerinti elosztásáról döntött a tagállamok
között. Magyarország, Csehország, Szlovákia és
Románia akkori ellenszavazatával egyetértésben, nem
tartjuk elfogadhatónak a kötelező betelepítési kvóta alkalmazását. Osztjuk a Fidesz azon álláspontját,
hogy a betelepítési kvótarendszer ellentétes magyarságunk, valamint az Unió érdekeivel, jogtalan, mert ellentmond a nemzetközi egyezményeknek, értelmetlen,
mivel meghívást jelent a további migránsoknak, végső
soron pedig nem jelent megoldást a kialakult válságra,
hanem csak tovább súlyosbítja azt.
Ennek megfelelően – a kvótarendszert visszautasító
országok, köztük Románia álláspontjával összhangban
– a Fidesz által útjára indított aláírásgyűjtéshez való
csatlakozásra hívjuk fel erdélyi magyarságunkat. Polgári akaratnyilvánításunkkal ezenképpen védelmezzük mi
is nemzeti és európai érdekeinket és értékeinket!
Nagyvárad, 2015. november 9.

Tőkés László
az EMNT elnöke
Szilágyi Zsolt
az EMNP elnöke
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FELSZÓLALÁS AZ EP-BEN
A ROMÁNIAI BELPOLITIKAI VÁLSÁGRÓL
Az Európai Néppárt parlamenti frakciójának november 11-i brüsszeli ülésén Theodor Stolojan román
néppárti delegációvezető ismertette a Romániában kialakult válságos helyzetet. Victor Ponta miniszterelnöknek nem most, hanem már jó ideje le kellett volna
mondania – egyebek mellett – plágium és korrupció
miatt, mondotta, és nem kellett volna megvárnia, míg
bebizonyosodik, hogy „a korrupció gyilkol” („corupția
ucide”).
Ugyanezen a gyűlésen Cristian Preda külügyi
bizottsági koordinátor javaslatára a néppárti
képviselőcsoport egy perc néma csenddel adózott a
bukaresti tűzbeleset áldozatai emlékének. A nemzeti
gyászhoz csatlakozva a képviselők valójában az egész
román társadalom gyászos helyzete kapcsán fejezték
ki együttérzésüket. Esti parlamenti felszólalásában erre
utalt Tőkés László európai képviselő, amikor is a Victor Ponta vezette utódkommunista román kormány
bukását üdvözölte. A „gyilkos korrupcióval” együtt

a román politikai osztálynak egyszer s mindenkorra a
„Ceauşescu-diktatúrától megörökölt xenofób magyarellenességtől” is szabadulnia kellene – hangsúlyozta
–, hiszen a kommunista visszarendeződés elmúlt huszonöt éves időszakát mindenekelőtt ez a két karakterisztikus vonás jellemezte.
A délelőtti néppárti frakcióülésen Jaromir
Stetina cseh képviselő – egyebek mellett –egy lehetséges ukrajnai migráció veszélyére hívta fel a figyelmet. Erdélyi képviselőnk erre való utalással mutatott
rá, hogy Románia rövidesen egy többirányú migráció
közvetlen felvonulási területévé válhat, s a migrációválsággal szemben csak egy erős és stabil demokratikus kormányzat volna képes eredménnyel felvenni a
harcot. Hogyha országunk végre szabadulni tudna a
mindent tönkretevő korrupciótól, a schengeni övezet
tárgyaként – Magyarországgal együtt – az Unió külső
határainak a védelméből is hatékonyan vehetné ki a
részét – zárta beszédét európai képviselőnk.

November 13-án magyar és román nyelvű sajtótájékoztatónak volt a helyszíne Tőkés László európai
parlamenti képviselő nagyváradi központi irodája. Képviselőnk, aki egyben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
elnöke, Csomortányi Istvánnal, az Erdélyi Magyar
Néppárt Bihar megyei elnökével együtt tájékoztatta a
médiát az EMNT és az EMNP stratégiai együttműködésének irányelveiről és pászmáiról, a két szervezet
legutóbbi országos küldöttgyűlésein elfogadott határozatok nyomán. A civil és a politikai szféra partnerségének egyre hangsúlyosabbá kell válnia a nemzeti-polgári
oldalon a lassan közeledő választások fényében, mind
Erdélyben, mind Partiumban – fogalmazta meg Tőkés László, majd bemutatta az EMNT kézdivásárhelyi
küldöttgyűlésén elfogadott cselekvési-intézkedési terv
programpontjait. Ezek legtöbbje valamilyen módon az
erdélyi magyar nemzeti közösség autonómiatörekvéseinek keretei közé illeszkedik, de olyan is van, amely a
Nemzeti Együttműködési Rendszerbe.
A továbbiakban erdélyi EP-képviselőnk az aktuális
romániai politikai helyzetet tekintette át, szerinte a kialakult válság legfontosabb üzenetét Klaus Johannis
államelnök fogalmazta meg, amikor is egyértelműen
fellépett a korrupció ellen, tisztulásra, sőt „nagytakarításra” szólítva fel a pártokat. Ezzel egyetértve Tőkés
László felhívta a figyelmet: a korrumpálódott, lezüllött,
utálatossá vált, a közbizalmat eljátszott politikai osztálynak sajnos része az az RMDSZ is, amely az erdélyi
magyarság fölött inkább uralkodni akar, semmint azt
szolgálni. A Csomortányi Istvánnal közösen kiadott
Nyilatkozat jórészt azt az álságos helyzetet világítja

meg, amelyben az RMDSZ megpróbálja kívül helyezni
magát azon a belpolitikai válságon, amelynek ő maga
is egyik okozója. Az EMNT elnöke, a Néppárt védnöke külön kiemelte: a jövő évi választásokra készülve
mind a tanács, mind a párt harcot hirdet az általános
korrupció ellen, de az erdélyi magyar közélet és politika megtisztulásáért is küzdeni fog. Partiumban, illetve
Biharban ezen a téren különösképpen sok a tennivaló
– húzta alá Tőkés László.
A Néppárt megyei elnöke több példával is illusztrálta, hogy az RMDSZ mind országos, mind helyi szinten többször kezdeményezett vagy támogatott olyan
akciókat, amelyek a polgári demokratikus fejlődést

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
AKTUÁLPOLITIKAI KÉRDÉSEKRŐL
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gátolták és a jogállamiságot sértették, vagy olykor
„csak” a jóérzést és tisztességet. Az EMNT elnökével
egyetértve szólította fel maga is az RMDSZ-t, hogy a
szervezet belső megtisztulása révén tegye lehetővé a
választási összefogást ott, ahol a magyar érdek ezt
megköveteli majd.
Az összefogás és szolidaritás szép példájaként idézték fel a sajtótájékoztatón az október 24-i őrtűzgyújtást, amely ugyan Székelyföld határainak kivilágítását
célozta, de a partiumi és a határon túli helyszíneken
azonos időpontban fellobbant őrtüzek a nemzeti
együvé tartozást is sikeresen demonstrálták.
A migrációs válság várható eszkalációja kapcsán
ismételten leszögezték: meg kell védeni Európát, or-

szágainkat és nemzeteinket azon veszélyektől, amelyek
ezzel a jelenséggel együtt járnak. Románia számára is
követendő példát mutat az intézkedések tekintetében
Magyarország – mondta Csomortányi István, míg Tőkés László ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodahálózatában
bárki aláírhatja azt a petíciót, melyben a Fidesz kezdeményezéséhez csatlakozva határozottan elutasítja
az illegálisan bevándoroltaknak az uniós tagállamokra
való ráerőltetését egy kvótarendszer alapján. Mind a
magyar, mind a román állampolgársággal rendelkezők
leadhatják kézjegyeiket a lakhelyükhöz legközelebb eső
EMNT-irodában. A szervezők ugyanakkor remélik,
hogy önkéntesek is segíteni fogják az aláírásgyűjtést.

FORDULAT A ROMÁNIAI RESTITÚCIÓ
EURÓPAI MONITOROZÁSA ÜGYÉBEN
Ez év elején Tőkés László erdélyi EP-képviselő kezdeményezésére Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság
Tanácsának elnöke és Antal János egyházügyi szakértő, élve az Európai Unió Alapjogi Chartája 44. cikkében
biztosított jogukkal, petíciót nyújtottak be az Európai
Parlament illetékes bizottságához azzal a kéréssel, hogy
a testület vizsgálja és vitassa meg a kommunista diktatúra idején a romániai magyar történelmi egyházaktól
elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatásának elszabo-

tálását, illetve a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium visszaállamosításának botrányos
ügyét, és foglaljon állást abban a kérdésben, hogy az
uniós csatlakozásakor vállalt kötelezettségeinek megfelelően Románia biztosítja-e a vallásszabadság gyakorlását, valamint a tulajdonhoz való jogot magyar kisebbségi közössége, illetve annak egyházai számára.
Az EP Petíciós Bizottsága (Committee on Petitions) közel egy évi halogatás után Tőkés László erdélyi,
valamint Csáky Pál felvidéki EP-képviselő, a bizottság
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tagja hathatós közbenjárására 2015. november 12-én
végre érdemben foglalkozott az ingatlanügyi beadványnyal, nevezetesen a bizottság koordinátorainak ülése
az erre irányuló román törekvésekkel ellentétben nem
zárta le az ügyet, hanem annak tovább kivizsgálását
rendelte el. Ennek megfelelően levélben fordul a román
kormányhoz, valamint a petíció benyújtóihoz, további
adatokat és információkat kérve tőlük az eset elbírálása céljából. Csáky Pál javaslatára a bizottság egy közmeghallgatás megrendezését is előirányozta, jövő év
februárjára.
Figyelemre érdemes, hogy román oldalról erőteljes
lobbit fejtettek ki a petíció napirendről való levétele,
illetve annak visszautasítása céljából. Marian-Jean
Marinescu román néppárti képviselő és frakcióalelnök
a román igazságszolgáltatás függetlenségének megsértése címén érvelt a megkeresés elutasítása mellett, nem
csupán a petíció jogosságát, hanem a sepsiszentgyörgyi
tanintézet református voltát is kétségbe vonva. Tőkés
László – a maga rendjén – édesapját ajánlotta „élő bizonyítékként” a román képviselő figyelmébe, lévén hogy
dr. Tőkés István teológus, az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspökhelyettese éppenséggel a nagy
múltú Székely Mikó Református Kollégium diákja volt
egykoron.
Említésre méltó, hogy a román diplomácia egy olyan
„non-paper” minősítésű összefoglaló dokumentumot
köröztet az Európai Parlamentben, amely a romániai
egyházi ingatlanok restitúciójának a jogosságát és eredményességét igyekszik „bizonyítani”, szemben a magyarországi tulajdon-visszaszolgáltatás „hiányosságaival”.
Tőkés László képviselőnek legutóbb az Amerikai Egyesült Államok diplomáciai vitáiban volt alkalma szembesülni ezzel a dezinformatív propagandairattal.
A restitúció terén az utóbbi időben és ez alkalommal elért amerikai és európai parlamenti eredmények
reményre jogosítanak fel a tekintetben, hogy a posztkommunista román hatalom által az egyházi tulajdonok jogos visszaszolgáltatás útjába állított akadályokat
előbb-utóbb sikerül leküzdeni, és a Székely Mikó Református Kollégium törvénytelen visszaállamosítását is
sikerülni fog felülbírálni.
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PARTIUMI TURNÉN A VÉGÍTÉLET

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és Tőkés
László EP-képviselő irodája szervezésében 2015. november 11-14. között színházi előadásokra került sor
négy partiumi helyszínen. Székelyhidi Ágoston Végítélet című történelmi drámáját Nagybányán, Désházán,
Nagykárolyban és a Körös-közi Ágyán mutatta be egy
jeles alkalmi társulat, Miske László és Dánielfy Zsolt
debreceni, Szíki Károly egri, Horányi László esztergomi, valamint Varga Vilmos, Kiss Törék Ildikó és
Meleg Vilmos nagyváradi színművészek fellépésével.
Székelyhidi Ágoston (1935–2010) író, újságíró,
kritikus, pedagógus 1956-os ifjú debreceni forradalmárként szenvedte el a Kádár-rendszer retorzióját,
1987-ben a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója volt, az Antall-kormány idején a párt országos választmányát vezette. A Végítélet című egyfelvonásos
színdarabot a rendszerváltozás 20. évfordulójára írta,
2009 novemberének végén mutatták be Debrecenben
és Nagyváradon, azóta több alkalommal és több helyszínen láthatták a nézők.
Székelyhidi inkább lelkiismereti, mint történelmi
drámának nevezte színpadi művét. A Végítélet 1989.
december 16-án játszódik, cselekménye egy temesvári kocsmáros, besúgó és kettős ügynök története köré
épül fel. A szerző szerint az 1956 utáni kommunista
rezsim – politikai értelmezésén túlmenően – az értékrombolás diktatúrájának nevezhető: az emberi, vallási, nemzeti és európai értékeket egyaránt a földdel
igyekezett egyenlővé tenni. Következésképpen a ‚89-es
temesvári eseménysorozat az értékmentés forradalmának tekinthető. Mint mondta: „Szellemi, politikai,
közéleti népmozgalmakról beszélhetünk 1989 kapcsán,
ám ezeknek a gyökere legalább egy évvel korábbra nyúlik vissza. 1988 volt ugyanis a kommunista diktatúra
falurombolási tervének éve. Ez a szisztematikus falupusztítás az egész kommunista birodalomban egyedülálló volt, a környezeti értékek rombolásának gondolatát is magában hordozta.”
A Meleg Vilmos és Dánielfy Zsolt által színpadra
alkalmazott, előbbi által rendezett darab Tőkés Lászlónak a 89-es eseményekben játszott szerepét dolgozza fel a negyedszázaddal ezelőtti temesvári történéseket állítva a középpontba. Témaválasztását a szerző
így indokolta: az egyetlen ember, aki egy kisebbségi

nemzet kisebbségi vallásfelekezetének ellenállójaként,
teljes elszigeteltségében felvette a harcot az értékrombolással szemben, az Tőkés László lelkipásztor volt.
A mostani miniturnén a legnagyobb érdeklődés az
előadás iránt Désházán, ebben az életre való szilágysági református magyar faluban mutatkozott, ahol
a helybéliek megtöltötték november 12-én a kultúrházat. Velük együtt tekintette meg a produkciót Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi

Magyar Nemzeti Tanács elnöke is, aki a nézők – közöttük sok fiatal – vastapsa után röviden bemutatta
a szereplőket, méltatta az éppen fél évtizede elhunyt
szerzőt, köszöntötte a jelenlévőket és megemlékezett
az időközben eltávozott harcostársakról, hívekről és
nemzettársakról. 1989 decemberének válságos napjaiban a désháziak közül sokan keltek a szomszédos
Menyőbe deportált temesvári lelkipásztor és családja
védelmére-őrzésére-támogatására – idézte fel erdélyi képviselőnk, köszönetnyilvánítással a még élők és
tisztelgéssel az azóta elhunytak iránt. Röviden utalt
az erdélyi magyarság negyedszázada tartó jogharcára,
politikai küzdelmére, amelyet ma is lankadatlanul folytatnunk kell, egyebek mellett az elkobzott közösségi,
egyházi javaink visszaszerzése érdekében. A történelem
és a közelmúlt megismerésére biztatta az ifjúságot,
leszögezve: minden törekvésünknek az ő ügyüket kell
szolgálnia, azaz a jövőt.

LAKOSSÁGI FÓRUMOK A MIGRÁCIÓS VÁLSÁGRÓL
A székelyudvarhelyi művelődési ház koncerttermében az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki
szervezete és a Civil Kurázsi Egyesület szervezésében
Migrációs válság Európában címmel tartott előadást
az ismert budapesti biztonságpolitikai szakértő, Földi
László november 19-én este, a Magyar Állampolgárok Klubja rendezvénysorozat keretében. Másnap, 20án Nagyváradon a református egyházkerületi székház
dísztermében találkozott az érdeklődőkkel, szintén az
EMNT, valamint Tőkés László EP-képviselő parlamenti irodája szervezésében.

Földi László a magyarországi hírszerzés műveleti
igazgatója volt, napjainkban szakértőként tevékenykedik, illetve konferenciákon, egyetemeken tart előadásokat, főként a terrorizmus témakörében. Biztonságpolitikai szakértőként számos alkalommal megszólalt a
médiában, írásai különböző sajtóorgánumokban olvashatók. Török Sándor, az EMNT Bihar megyei szervezetének elnöke mutatta be őt a hallgatóságnak, majd
fel is tett neki három kérdést, amelyek megválaszolása
során Földi átfogó helyzetelemzéssel szolgált. A migrációs válság és a terrorizmus bizonyos összefüggése-
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ire rámutatva kijelentette: az európai államokat egyrészt felkészületlenül érték ezek a jelenségek, másrészt
úgy tűnik, hogy rá is ébresztették a keserű valóságra,
nevezetesen a kontinens, illetve az Európai Unió védekező képességének a megrendülésére. Az Iszlám
Állam és más fundamentalista, szélsőséges csoportok
agressziója ma már valóságos háborúvá eszkalálódott,
amely előre kitervelt, jól végrehajtott hadműveletekben csúcsosodik ki, lásd a párizsi merényletsorozatot.

Mivel a több százezres migránstömeg, ami az elmúlt
hónapokban elárasztotta kontinensünket, szűretlenül
és regisztrálatlanul jelenik meg a térségben, az elhárítás sem lehet megfelelő. A jogállamok működése
megbicsaklott, mivel a törvényességet és jogrendet
esetenként a humanitárius vagy egyéb, obskurus megfontolások írták felül. A szakértő az ok-okozati összefüggések, a fenyegetettségi fokozatok, a megoldási lehetőségek, a várható nemzetvédelmi intézkedések, az
uniós kohézió esélyeinek latolgatása közben többször is
utalt rá: napjaink fegyveres konfliktusainak hátterében
szűk politikai érdekcsoportok és meghatározott hadiipari klikkek machinációi állnak, a mögöttes cél pedig a
folyamatos nyerészkedés. A még csupán az elején álló
milliós tömegmozgások kártételei a tönkretett élette-

rek helyrehozatalával, élhetővé tételével mérsékelhetők, s ez a világot jó ideje uraló tőkecsoport feladata
lenne – fogalmazott Földi László.
A Brüsszelből Budapesten át éppen hazaérkezett
Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke saját tapasztalatával kapcsolódott az előadóhoz: napjainkra a
migrációs kérdés és vele összefüggésben a terrorfenyegetettség egyeduralkodóvá vált az európai közbeszédben, igaz, a kettőt a balliberális oldal szeretné egymástól elszakítva, külön kezelni. A kisebbségi kérdés
ilyen körülmények között óhatatlanul háttérbe szorul,
sőt, az autonómiaküzdelmet egyesek megpróbálják
összemosni az erőszakkal, s ezáltal megbélyegezni a
közösségi jogok szószólóit. Erdélyi képviselőnk beszélt
arról a véleményterrorról, amely a migránskérdés
biztonságpolitikai vonatkozásait feszegető, nemzetük
és országuk, hitük és hagyományaik védelmében szót
emelőket sújtja az internacionalista eurobürokraták részéről, akik a sajtónak is be akarják fogni a száját.
Amikor pedig gyilkolásig fajult a helyzet, akkor zavarodottság, összevisszabeszéd uralkodott el nyugaton,
majd gyásszal próbálták elfedni a korábbi mulasztásokat és a felelősök keresését. Tőkés László szerint
a román társadalom hamarabb reagálta le a bukaresti
kollektív tragédiát a korrupt, inkompetens politikai osztály leváltását követelve, mint például az EU vezetői
az iszlamista terjeszkedést és hadüzenetet. A bomlás
jelei mutatkoznak a keresztény Európában, az Unió
falán pedig repedések – értettek egyet Tőkés László és Földi László, majd a közönség soraiból érkezett
kérdések hallatán is nyugtázhatták, hogy régiónkban
sokkal tájékozottabbak a polgárok, mint a jobb sorsra
érdemes nyugati társadalmakban.
A hozzászólók közül többen aggodalmaikat is megfogalmazták, mire mind a szakértő, mind a püspök
kifejtette: a száraz szakmai és a politikai realitások ellenére is helye van a reménykedésnek, hiszen a saját
és utódaink sorsáért mi magunk tehetünk a legtöbbet.
Tőkés László ebből kiindulva emlékeztetett: Romániában is bárki támogathatja aláírásával a Magyarországon megfogalmazott, Védjük meg az országot! című
petíciót, amely az illegális bevándorlók országainkban
való kényszerbetelepítését és szétterítését utasítja el.

ÁTADTÁK A TŐKÉS LÁSZLÓ
ALAPÍTVÁNY DÍJÁT KISVÁRDÁN
November 22-én délután ünnepi istentisztelet keretében adták át a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisvárdán a Tőkés László Alapítvány idei díját, a helyi
református templomban. Szalai László fehérgyarmati
ny. református lelkipásztor, kuratóriumi tag igehirdetése után megtartották az alapítvány kuratóriumának
nyilvános ünnepi ülését.
Elöljáróban a megjelent közéleti, politikai és egyházi személyiségeket köszöntötték, majd Lengyel Szabolcs, a kuratórium elnöke számolt be röviden alapítvány eddigi és idei munkájáról. Ezt követően ismertették a kuratórium egyhangú döntését, miszerint a Tőkés-díj 2015. évi kitüntetettje Halzl József, a Rákóczi
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Szövetség elnöke. Az indoklásban ez állt: „Halzl József
és a Rákóczi Szövetség által a külhoni magyarságért
tett erőfeszítések példaértékűek, nemzetszervező erejűek és amellett, hogy egybevágnak az alapítványunk
célkitűzéseivel, alapját képezik a magyar kormány külhoni magyarokkal kapcsolatos politikájának is.”
Ugron Gáspár Gábor, a Rákóczi Szövetség alelnöke laudációjában méltatta a kitüntetett több évtizedes

munkáját, majd Lengyel Szabolcs átadta a díjat Halzl
Józsefnek, aki az ünnepség végén köszönte azt meg.
Alkalmi beszédet Tőkés László püspök, az alapítvány
névadója, valamint Seszták Miklós nemzetfejlesztési
miniszter mondott. Zenei és irodalmi momentumokkal
Nagy Miklós tárogatóművész, Szabó Réka és Anderkó
Réka versmondók, valamint a helybéli református ifjak
szolgáltak.

Az Európai Parlament 2015. november 25-i ülésnapján maratoni hosszúságú viták zajlottak a legutóbbi
párizsi terrortámadások, valamint a migrációval és menekültüggyel kapcsolatos november 11–12-i vallettai
(Málta) csúcstalálkozó és a G20-as csoport november
15–16-i antalyai (Törökország) csúcstalálkozójának
eredményei tárgyában. Tőkés László európai képviselő
ez utóbbi vitához szólt hozzá.
Közismert, hogy az idén tavasszal, szinte teljesen
váratlanul útjára indult és azóta is tovább szélesedő
migránsáradat „kezelésére” válságtanácskozások és
csúcstalálkozók egész sorát rendezték az Európai Unióban – köztük az említett legutóbbi kettőt. Anélkül,
hogy ezen összejövetelek részeredményeit lebecsülnénk, mégiscsak azt a kommunista gyakorlatot idézik
emlékezetünkbe, miszerint ha egy problémát nem akartak megoldani, akkor létrehoztak egy bizottságot.
Erdélyi képviselőnk felszólalásában a migrációs válság hatékony rendezésének az elmaradását bírálta,
amikor rámutatott, hogy az Unió eddigi erőfeszítései
„sehová sem vezettek”, sőt a válság a legutóbbi terrorcselekmények által még csak tovább súlyosbodott.
Az unió vezetői és vezető tagországai mélységes
részvéttel mondanak ítéletet a terrorizmus felett, az
Európai Parlament pedig rendkívüli gyászünnepélyen
emlékezett meg a párizsi merényletsorozat ártatlan
áldozatairól – a mérhetetlen gyász és felháborodás közepette azonban jóformán teljesen elsikkad a felelősség. „Kiket terhel a felelősség mindezért?” – tette fel a
kérdést Tőkés László, sürgetve ugyanakkor az Európai
Unió egészében véve elhibázott migrációs és menekültügyi, valamint terrorizmussal kapcsolatos politikájának
a felülvizsgálatát és gyökeres megváltoztatását.
Múlt héten képviselőnk már az EP Külügyi Bizott-

ságában szóvá tette, hogy a migránsáradat hullámain
beszüremkedő iszlám terroristákkal is fel kell venni a
harcot. Erre reagálva viszont Elmar Brok néppárti (!)
bizottsági elnök azt hangoztatta, hogy „a menekültkérdést nem szabad összekeverni a terrorizmussal, hiszen
a menekültek is ugyanannak a terrorizmusnak az áldozatai”. Egy másik külügyi értekezleten Cristian Preda
román néppárti képviselő rótta fel Jean-Claude Juncker ugyancsak néppárti EB-elnöknek, hogy a migrációt
és a terrorizmust egymástól elválasztva semmi okot
nem lát az EU eddigi politikai irányvonalán változtatni.
Erdélyi képviselőnk azon politikusok ellenében emelt
szót, akik a multikulturalizmus, a „nyitottság” és a
„szolidaritás” demagógiájával európai és nemzeti identitásunkat, értékeinket és érdekeinket teszik könnyelműen kockára.

STRASBOURGI FELSZÓLALÁS A MIGRÁCIÓ
ÉS A TERRORIZMUS TÁRGYÁBAN

HOZZÁSZÓLÁS

A déli és a keleti irányból érkező, szakadatlan migránsáradat kezdete óta egymást követik az európai válságtanácskozások és a nemzetközi – köztük a vallettai és a G20-as – csúcstalálkozók. Elismerve ezek szükségességét és részeredményeit,
mégiscsak Orbán Viktor kormányfővel kell egyetértenünk,
akinek véleménye szerint ezek „sehova nem vezetnek”. Sőt
éppen ellenkezőleg, a migránsválság egyre csak súlyosbodik,
utóbb pedig az Európa ellen irányuló, már-már apokaliptikus
méreteket öltő terror fenyegetettségével egészült ki.
Kiket terhel a felelősség mindezért? A párizsi ártatlan
áldozatok haláláért, az ellenőrizetlen és törvénytelen bevándorlás eszkalációjáért, a mindennapi bizonytalanság és félelem
eluralkodásáért, Európa határainak és a schengeni rendszernek
a – várható – összeomlásáért?!

Európai és nemzeti identitásunkat, értékeinket és érdekeinket teszik kockára azok, akik a multikulturalizmus, a
„nyitottság” és a „szolidaritás” demagógiájával restek megvédeni határainkat, akarva-akaratlanul szabad teret engednek
az iszlám fundamentalizmus terjedésének, és közreműködnek
Európa etnikai-vallási térképének a drasztikus átrajzolásában.
Ameddig még nem lesz késő: az Unió migrációs és menekültügyi, valamint terrorizmussal kapcsolatos politikájának a
felülvizsgálatára és gyökeres megváltoztatására van szükség!
Strasbourg, 2015. november 25.

Tőkés László
EP-képviselő
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MÉGISCSAK „EGY REKLÁMHORDOZÓ”
A SZÉKELY ZÁSZLÓ?
Jogerős ítéletben minősítette reklámhordozónak a
székely zászlót a Bihar Megyei Törvényszék – adta
hírül előbb a román, majd a magyar sajtó az elmúlt
napokban. Egy november 13-án tartott másodfokú
tárgyalás nyomán az ítélőszék – anélkül, hogy erről a
felperest értesített volna – a döntést november 27-én a
saját internetes portálján tette közzé, az egymondatos
bejegyzés azt közli, hogy a fellebbviteli bíróság jóváhagyta az elsőfokú ítéletet.
Mint ismeretes, a nagyváradi helyi rendőrség 2014
augusztusában szólította fel Tőkés Lászlót, hogy távolítsa el európai parlamenti irodája erkélyéről a szolidaritásvállalás jeleként korábban kitűzött székely zászlót, amelyet a hatóság reklámzászlónak tekintett. Az
önkormányzatnak alárendelt rendőrség 30 ezer lej (2
millió 130 ezer forint) és 50 ezer lej (3 millió 550 ezer
forint) közötti pénzbírságot helyezett kilátásba, ha
Tőkés László nem enged a felszólításnak. Az európai
parlamenti képviselő ezt a felszólítást támadta meg a
városi bíróságon, ám az 2015. január 26-án elutasította keresetét. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
elnöke a Bihar Megyei Törvényszéken megfellebbezte
az elsőfokú döntést, amely ebben a perben mondta ki
pénteken a jogerős elutasító ítéletet.
Ennek értelmében érvényes marad az önkormányzat
tavalyi szabálysértési jegyzőkönyve, amelyben felszólítják Tőkés Lászlót, hogy vegye be az általa fenntartott
iroda homlokzatáról az „úgynevezett székely zászlót”,

mivel az reklámhordozónak minősül, kitűzése súlyos
pénzbüntetést vonhat maga után.
A felperes a törvényszéki döntés szövegének és indoklásának kézhezvétele, valamint a jogászokkal történő konzultáció után fogja elemezni és értékelni az
előállt helyzetet, de mivel a romániai jogorvoslati lehetőség kimerült, már csak a nemzetközi (európai) fórumoknál való igazságkeresés lehetősége maradt fenn.

DECEMBERI ESEMÉNYNAPTÁR
December 1. ● Nagyvárad, PKE elnöki hivatala
A PKE Alapítók Tanácsának rendkívüli ülése
A 2015. november 4-i rendkívüli ülést követően, immár másodízben vált szükségessé a Partiumi Keresztény Egyetem Alapítók Tanácsának az összehívása.
A nyár folyamán súlyos szervezeti és anyagi-pénzügyi
természetű szabálytalanságok, hiányosságok és visz-

szaélések kerültek felszínre a tanintézet életében. A
Sapientia Alapítvány közreműködésével feltárt súlyos
helyzet kezelése és orvoslása céljából a Tőkés László
alapító elnök vezette Tanács szigorú következetességgel vette kezébe az egyetem ügyének intézését, és az
egyetemi charta biztosította jogkörében eljárva megtette a szükséges adminisztratív, pénzügyi és személyi
természetű intézkedéseket. Egyebek mellett lemondásra szólította fel a PKE rektorát és gazdasági igazgatóját, illetve intézkedett a vezetésük mellett kialakult
pénzügyi válság megoldására nézve.
December 2. ● Brüsszel
Az Európai Parlament plenáris ülése
December 3. ● Budapest
A Magyar Állandó Értekezlet XIV. ülése
December 4. ● Nagyvárad
A felsőbányai festőtelep megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitója
Az idén húszéves Nagybánya Tájképfestő Telep
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jubileumi tárlata a Partiumi Keresztény Egyetem aulájában nyílt meg, ahol közel ötven, az elmúlt két évtized
terméséből kiválasztott alkotást tekinthettek meg az
érdeklődők. A Nagybányai Művésztelep megnyitásának
100. és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakításának 75. évfordulóján, 1996 júliusában
Tőkés László akkori váradi püspök kezdeményezésére
jött létre a Máramaros megyei Magyarláposon az első
alkotótábor. A Nagybánya Képzőművészeti és Kulturális Egyesület 2000-től a felsőbányai Bódi-tónál, illetve környékén szervezi meg a festőtelep alkotótáborát,
mindvégig Véső Ágoston képzőművész szakmai irányításával. Tucatnyi országból mintegy másfélszáz alkotó
fordult meg és alkotott e táborokban az évek során,
legtöbbjük vissza-visszatérőként. A nagyváradi tárlatnyitón Tőkés László EP-képviselő, valamint Véső
Ágoston és Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőművészek mondtak köszöntő- és nyitóbeszédeket.

jegyében, az előző évek hagyományát folytatva. Néhány munkatársával ezúttal a szalontai Arany János
Iskolaközpont elemistáihoz látogatott el, akik épp
egy családi nap keretében szórakoztak, játszadoztak,
vetélkedtek – oktatóik és szüleik jelenlétében – a református egyház tulajdonába visszakerült Nagyiskola
frissen felújított tornatermében.

December 6. ● Nagyvárad
Balogh Árpád orvos temetése
A család felkérésére Tőkés László hirdette Isten igéjét id. dr. Balogh Árpád orvos, a magyar református
egyház hűséges tagja, a város jeles közéleti embere
temetésén, akit nagy részvét mellett kísértek utolsó
földi útjára a Rulikovszki temetőben.

December 18. ● Temesvári Új Ezredév Református Központ

December 13. ● Budapest
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség XXVI. kongresszusa
December 14–17. ● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét
December 18–20. ● Temesvár
A Temesvári Népfelkelés Emléknapjai. (Lásd az erről szóló összefoglalót kiadványunk címoldalán.)

December 7–10. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
December 11. ● Nagyvárad
A PKE Egyetemi Tanácsának ülése az egyházkerületi székház Bartók-termében
Az Alapítók Tanácsával szorosan együttműködve
és rendkívüli üléseinek az egyetemben kialakult súlyos helyzet rendezésére irányuló határozatait életbe
léptetve, az újan megválasztott Egyetemi Tanács új
elnökének, Fodor Attilának a vezetésével hozta meg
döntéseit. A szenátus elfogadta az előző vezetőség lemondását, megbízott rektornak Pálfi József docenst
helyettesének Maior Enikő docenst nevezte ki. Mandátumuk a 2016. elején sorra kerülő egyetemi választásokig tart. A gyűlésen jelen lévő Tőkés László elnök az
egyetemen kialakult válságos helyzetről és az Alapítók
Tanácsának ezzel kapcsolatos intézkedéseiről tájékoztatta a testületet, Isten segítségét és áldását kérve a
megbízott vezetők és az újan felálló szenátus válságkezelő és intézményépítő munkájához.
Sajtóértekezlet
A partiumi zászló kitűzése
Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöke kitűzte nagyváradi parlamenti
irodájának homlokzatára a Partium lobogóját. A régió zászlaját és címerét a Partiumi Autonómiatanács
május 16-i küldöttgyűlésén fogadták el. Az üzenet- és
gesztusértékű eseményről összefoglaló tájékoztatás olvasható kiadványunkban.

Balogh László előadása. Dokumentumfilm 1989-ről
Baráti esték – Vendégek: Tőkés László és Gazda
Árpád. Moderátor: Bodó Barna
December 19. ● Temesvár Társaság kiállítóterme, Teréz-bástya
Konferencia a kommunizmus áldozataival szembeni
igazságtételről – Filmvetítés: Justice 2.0
Sajtóértekezlet

December 12. ● Nagyszalonta
Adventi ünnepköszöntés. „Angyaljárás”
Tőkés László idén is felkeresett és megajándékozott egy partiumi gyermekközösséget a karácsonyvárás
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● Belvárosi református templom
Koszorúzás a temesvári református gyülekezet
1989-es emléktáblájánál
December 20. ● Belvárosi református templom
Adventi ünnepi istentisztelet. Megemlékezés 1989ről. Koszorúzás
December 21. ● Budapest
A Fidesz–KDNP évzáró közvacsorája
December 22. ● Nagyvárad
EMNT–EMNP-vezetőségi megbeszélés
December 24. ● Nagyvárad
Karácsony esti templomi ünnepély. Igehirdetés

beszámolt arról a tíz évről, amit az intézmény vezetőjeként töltött el. Tőkés László EP-képviselő arról
beszélt, hogy a testvéri együttélés érdekében mindenkinek, magyaroknak és cigányoknak is egyaránt tenni kell. Beszámolt brüsszeli munkájáról, az elfogadott
európai roma stratégia megalkotásának és megvalósításának nehézségeiről. A találkozó részvevői kölcsönösen tájékoztatták egymást, a beszámolók után számos
hasznos hozzászólás hangzott le.
December 30. ● Budapest
Temetési szolgálat
A 93. éves korában elhunyt Szabó Károly mezőségi származású vegyészmérnök, mezőgazdasági kutató,
ENSZ-diplomata, volt ’56-os emigráns, elkötelezett
magyar hazafi búcsúztatása.

December 25. ● Nagyvárad
Ünnepi istentisztelet a váradolaszi református templomban. Úrvacsoraosztás
Karácsonyi kántálás a városháza előtt
December 28. ● Nagyvárad
EP-irodai óévbúcsúztató
Találkozó a cigányság képviselőivel. Közvacsora a
Lorántffy-központ
A Magyar Polgári Egyesület szervezte találkozón
Bihar megye több településéről érkezett roma vezetők, a cigányság felzárkóztatásával, megsegítésével
foglalkozó szervezetek képviselői, cigány egyetemisták, fiatalok vettek részt, valamint az Erdélyi Magyar
Néppárt több helyi képviselője. Nagy József Barna
szociális munkás, az MPE elnöke bemutatta a Nagyváradi Cigánymissziós Központ egykori tevékenységét,

KÉRDÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ
AZ ERDŐIRTÁSOK ÜGYÉBEN
2015. december 3-án Tőkés László európai képviselő a környezeti katasztrófával fenyegető erdőirtások
ügyében intézett írásbeli kérdést az Európai Bizottsághoz. Tudnivaló, hogy kontinensünk érintetlen fe-
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nyveseinek utolsó kétharmada Romániában található
– ámbár jó részük már csupán papíron létezik. Környezetvédők becslései szerint az elmúlt két évtizedben
legalább 400 ezer hektár erdő esett áldozatul az országban honos rablógazdálkodásnak, naponként pedig
mintegy 50 hektárnyit vágnak ki, ennek is fele részét
kimondottan természetvédelmi területekről.
Mivel az illetékes hatóságok egyre több fa kivágását
hagyják jóvá, ez a tendencia továbbra sem hagy alább.
Míg az utóbbi időszakban évenként 4 millió köbméter
fa kitermelését engedélyezték – ezzel szemben tavaly
immár 8 millió kivágására adtak engedélyt. A túlzott
mértékű legális fakitermelés következtében kialakult
helyzetet ráadásképpen a rendkívüli mértéket öltött
falopások súlyosbítják. A Greenpeace mozgalom
becslése szerint az utóbbi két esztendőben az illegális fakitermelés mintegy 50 millió eurónyi kárt okozott
Romániának. A szervezet jelentésében az áll, hogy
2013–2014-ben több mint 45 ezer falopást jegyeztek a
hatóságok, ami napi szinten 62 esetet jelent. Az előző
évekhez képest a regisztrált illegális vágások száma,
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ennek megfelelően pedig az elkobozott fa mennyisége
is erősen megnőtt. A nyomtalanul eltűnt famennyiséget is beszámítva, az illegális erdőirtás összeredménye
évi 8–9 millió köbméterre becsülhető.
Erdélyi hegyeink foltosak az esztelen tarvágásoktól.
A szakszerűtlen és felelőtlen román erdőgazdálkodás
különösképpen sújtja a többségében magyarok lakta
Székelyföldet, melyet Bukarest valósággal „gyarmatként” kezel, természeti kincseit megrabolva.
Ez az európai viszonylatban is kirívó folyamat nemcsak az államot, hanem az érintett térségek polgárait
és gazdasági életét is súlyosan károsítja. Az erdőbirtokaiktól a kommunizmus idején megfosztott egykori
tulajdonosok, illetve örököseik hiába igényelték vissza
erdeiket, mivel gyakran előfordul, hogy mire kimérnék
nekik azokat, helyükön már csak letarolt területeket
találnak. „A kommunista rezsim által államosítással elbitorolt ingatlanok restitúciójának lassúsága, az ezen a
téren tapasztalt adminisztrációs hiányosságok és rendellenességek, a magas szintű korrupció, illetve a politikai akarat hiánya mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az
engedélyezett és törvénytelen erdőirtás mértéke mármár környezeti és gazdasági katasztrófával fenyeget
Erdélyben” – fogalmaz felterjesztésében európai képviselőnk. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy
amennyiben erdeink féktelen kiirtását nem sikerül megállítani, hogyha az igazságszolgáltatás nem lesz képes
gátat vetni a fatolvajlás terén burjánzó korrupciónak –
ez mind romániai, mind európai viszonylatban további
súlyos kihatásokkal fog járni.
Lekopaszított és beültetetlen hegyeinkről rohamos
ütemben mosódik le a talaj – ennek következtében a

nagy dőlésszögű hegyoldalak jelentős része belátható
időn belül már nem lesz újraerdősíthető. Az utóbbi
időknek az általános klímaváltozással is kapcsolatba
hozható, özönvízszerű esőzései még csak tovább fokozzák ezt a folyamatot. Mivel az erdőségek mikroklímát szabályozó szerepe sem valósul meg, az éghajlat
szélsőséges kilengései is egyre gyakoribbá válnak.
Az ENSZ égisze alatt zajló párizsi klímakonferencia munkálataihoz kapcsolódva, Tőkés László erdélyi képviselő arra nézve kért tájékoztatást ez Európai
Bizottságtól, hogy a korrupció által átszőtt romániai
erdőirtások ügyében az Unió miképpen kíván fellépni
– különös tekintettel a visszaszolgáltatás hatálya alatt
álló magántulajdonú erdők esetére.
Miként ismeretes, a nemzetközi klímaértekezleten
részt vevő közel kétszáz ország vezetői jelenleg abban igyekeznek közös nevezőre jutni, hogy egy globális klímavédelmi egyezmény révén szorítsák vissza a
föld légkörének gyors ütemű, az emberi létet fenyegető
felmelegedését. Az ENSZ-tagországok egyetértenek
abban, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása mellett a globális felmelegedés másik legfőbb oka a föld
erdeinek, erdőségeinek gátlás nélküli kiirtása, aminek
haladék nélkül gátat kell vetni.
Az előkészületben lévő párizsi megállapodás, a rövidesen lejáró Kiotói Egyezmény helyébe lépve, általános és kötelező érvényű környezetvédelmi keretszabályozást hivatott életbe léptetni a következő húsz-harminc esztendőre.
Az uniós előírások értelmében az Európai Bizottság
hat héten belül köteles írott választ adni európai képviselőnk írásbeli kérdésére.

KITŰZTÉK A PARTIUMI ZÁSZLÓT
2015. december 11-én este Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke kitűzte
nagyváradi parlamenti irodájának homlokzatára a Partium lobogóját. A régió zászlaját és címerét a Partiumi Autonómiatanács (PAT) május 16-i küldöttgyűlésén fogadták el. Mind a zászló, mind a címer fehér
mezőben piros kettős keresztet és négy piros vízszintes
csíkot tartalmaz.
A jelképek megalkotására egy évvel korábban írtak ki pályázatot az erdélyi országgyűlés 1659-ben
elfogadott határozata alapján, mely „Magyarország
Erdélyhez incorporáltatott része”, azaz a Részek (latinul Partium) szimbólumaiként a négy folyóvizet és
a kettős keresztet jelöli meg. A beérkezett pályamunkák közül szakértői zsűri választotta ki azt, amelyet a
PAT küldöttgyűlése elé terjesztettek elfogadásra. „Székelyföldi testvéreinkkel, a Székely Nemzeti Tanáccsal
való szolidaritásvállalásunk és a régió magyarságának
szabadságvágya és összetartozása jelképeként emeljük
magasba Partium zászlaját és buzdítunk mindenkit annak használatára” – állt a küldöttgyűlés akkori zárónyilatkozatában.
A december 11-i akció azt volt hivatott jelképezni, hogy ennek a szolidaritásnak és szabadságvágynak most különösen meg kell nyilvánulnia, ugyanis épp

azokban a napokban-hetekben élénkült meg az a vehemens magyarellenes kampány, amelyet a mindenkori román hatalom hovatovább egy évszázada folytat,
kisebb-nagyobb intenzitással – hangzott el a zászlókitűzést megelőző sajtótájékoztatón. Tőkés László
európai parlament képviselő ezúttal Csomortányi Istvánnal, a PAT alelnökével, az Erdélyi Magyar Néppárt
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Bihar megyei elnökével együtt informálta a magyar
és a román médiát közösségi szimbólumaink hatósági üldöztetéséről, amelyhez tevőlegesen hozzájárul a
„demokratikus, pártatlan, jogállami” román igazságszolgáltatás. Legutóbb a Bihar Megyei Törvényszék
minősítette – immár jogerősen – reklámzászlónak a
nagyváradi EP-iroda erkélyén lobogó székely zászlót,
jóváhagyva az önkormányzatnak a magyar közösségi
jelkép levételére szólító, súlyos pénzbüntetést kilátásba
helyező felszólítását. A sajtótájékoztatón elhangzott:
nem csak Tőkés László követett el „kihágást” a székely
zászló kitűzésével, hiszen sokasodnak a retorziók szerte Erdélyben. Sorozatos támadások érik azokat, akik
a magyar nemzeti szimbólumokat kitűzik, felmutatják,
használják. Román nacionalista elemek a hatóságok
szemhunyása, sőt segédlete mellett gyalázzák az erdélyi magyarok nemzeti jelképeit, érzéseit, törekvéseit,
történelmét és nyelvét. A partiumi zászló kitűzésével
nemcsak a régió önrendelkezése mellett állunk ki, hanem a romániai, állami túlkapások ellen is tiltakozunk
– hangzott el a sajtótájékoztatón.
Az EP-képviselő hangsúlyozta: a nagyváradi irodájának erkélyén lobogó öt zászló (az uniós, a román és
magyar forradalmi, a székely és a partiumi) épp azt
az együttélést, harmóniát, európai gondolatot hivatott szimbolizálni, amit a jelek szerint a román hatóságok elutasítanak. Emlékeztetett, hogy az Európai

Unió Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottsága
(ECRI) már tavaly felszólította Romániát, hogy alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét a közösségi jelképek
használatát illetően. Már csak ezért is kell a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordulnia a székely zászló
ügyében, ha már egyszer idehaza nincs jogorvoslati lehetőség a megalázó törvényszéki döntés után.
Újságírói kérdésre válaszolva Csomortányi István
elmondta, hogy a 2013-ban alakult Partiumi Autonómiatanács egy olyan terület autonómiájáért kíván fellépni, amely Bihar és Szatmár megyét, valamint Arad,
Szilágy és Máramaros megye bizonyos részeit foglalja
magába. A területen mintegy 400 ezer magyar él, akik
a lakosság 30 százalékát teszik ki. Hangsúlyozta: a partiumi zászló olyan történelmi és közösségi jelkép, amely
egy regionális identitás szimbolizál, s a régió minden
polgára a magáénak érezheti és vallhatja.
Tőkés László az iroda előtt megjelent szimpatizánsok és sajtósok körében is elmondta röviden – magyar
és román nyelven – a zászlókitűzés indítékait és üzenetét, megemlítve, hogy egy észak-moldvai városban
háborítatlanul loboghat a történelmi Bukovina zászlaja. El kell érni Romániában is, hogy minden közösség
és régió szabadon használhassa saját szimbólumait. Az
adventi várakozás jegyében egy karácsonyi ének közös
eléneklésére tett javaslatot, végül pedig elhelyezte a
partiumi zászlót az EP-iroda homlokzatán.

SZALONTAI KISISKOLÁSOK MEGAJÁNDÉKOZÁSA
Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke az előző évek hagyományát folytatva, a karácsonyvárás jegyében idén is
felkeresett és megajándékozott egy partiumi gyermekközösséget. December 12-én néhány munkatársával a
nagyszalontai Arany János Iskolaközpont elemistáihoz látogatott el, akik épp egy családi nap keretében
szórakoztak, játszadoztak, vetélkedtek – oktatóik és
szüleik jelenlétében – a Nagyiskola tornatermében. A
Kárpát-medence egyik legnagyobb református temploma mellett álló tanintézet 1845-ben épült azon a helyen, ahol egykor az az iskola állt, amelyben Arany János tanult és tanított, és amely csak az új évezredben
került vissza a Nagyszalontai Református Egyház-
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község tulajdonába, napjainkban is tucatnyi magyar
elemi osztálynak nyújtva hajlékot. Tavaly ősz óta épül
mögötte az új református iskola és szórványkollégium,
amely felekezeti tan- és szociális intézetként szolgálja
majd a város és Dél-Bihar magyar ifjúságát.
Mikló Ferenc esperes házigazdai minőségben köszöntötte szombaton délelőtt a Nagyváradról érkezett
vendégeket a református egyházközség támogatásával
nemrég felújított tornateremben, majd átadta a szót
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület előző
püspökének. Tőkés László adventi köszöntőjében látogatásának előzményeit és célját ecsetelte, majd egy
bibliai történettel és egy szép karácsonyi énekkel lepte
meg a zsibongó gyermeksereget. Rövid beszédében fel-
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idézte és méltatta az elmúlt negyedszázad küzdelmes
egyház- és iskolaépítésének eredményeit, majd áldott
ünnepeket kívánt a jelenlévőknek és „Arany egész népének”.
Ezután következett az ajándékcsomagok szétosztása, ebben Nagy József Barna, a Partiumi Autonómiatanács alelnöke és Balogh János, az Erdélyi Magyar
Néppárt szalontai vezetője segédkezett az EMNT elnökének. A száznál is több csomagot Tőkés László
EP-irodájának, a nagyváradi Magyar Polgári Egyesületnek és a Polgári Magyarországért Alapítványnak a jóvoltából sikerült összeállítani. Kiosztásuk után a családi nap zavartalanul folytatódott, a Váradról érkezettek
pedig az esperes kalauzolásával megtekintették a régi
scholát és a munkálat alatt álló új szórványkollégiumot. Kiszállásuk a dél-bihari demokrácia- és szórványközpontban ért véget, amely az EMNT és az EMNP
szalontai székháza is egyben.

A DECEMBERI EP-PLENÁRISON MEGVITATOTT
KÜLÜGYI ÉS EMBERI JOGI JELENTÉSEKRŐL
A december 14-17. közötti strasbourgi plenáris ülésen az Európai Parlament több külügyi és emberi jogi
vetületű témát, illetve jelentéstervezetet tűzött napirendjére, vitatott meg és bocsátott szavazásra. Hétfő
este (december 14.) az EP külügyi (AFET), fejlődési (DEVE) és emberi jogi (DROI) szakbizottságainak
közös szervezésében a Szaharov-díjjal idén kitüntetett
Raif Badawi feleségét látta vendégül az EP, mivel a
szaúd-arábiai blogger és jogvédő aktivista jelenleg tízéves börtönbüntetését tölti az iszlám sérelmére elkövetett vétségei miatt. Ensaf Haidar, aki három gyermekükkel jelenleg Kanadában él, és nemzetközi harcot
folytat férje szabadon bocsátásáért, meghatódottsággal mondott köszönetet a magas kitüntetésért és az
Európai Parlament messzemenő támogatásáért.
Felszólalásában Tőkés László EP-képviselő, a
DROI bizottság alelnöke rámutatott, hogy a gondolatszabadságért adományozott Szaharov-díjjal az EP
az alapvető emberi jogok védelmében globális szinten
vívott küzdelemhez járul hozzá. Ezúton is sürgette a
szaúdi hatóságokat, hogy Badawit és az összes bebörtönzött aktivistát feltétel nélkül bocsássák szabadon,
és állítsák le az ártatlan elítélt kegyetlen megkorbácsolását. Ráutalva a nemrégen megtartott szaúd-arábiai helyhatósági választásokra, melyeken első ízben
engedélyezték a nők részvételét, erdélyi képviselőnk
azon reményének adott hangot, hogy az „Arab Tavasz”
egyes biztató fejleményeinek, nem kevésbé pedig a
szabadság mellett kiálló polgári jogvédők küzdelmének
köszönhetően előbb-utóbb az arab világban is kedvező
változások fognak bekövetkezni.
Ensaf Haidart kedden az EP néppárti frakciója is ünnepélyes keretek között látta vendégül. A Szaharov-díj
átadására az ülésszak harmadik napján, a Parlament
plenáris ülésén került sor.
Kedd délután (december 15.) a plénum az EU–
Kína kapcsolatokról szóló éves jelentést vitatta meg,
szerda délben (december 16.) pedig nagy szótöbbség-

gel szavazta azt meg a Parlament. A dokumentumhoz erdélyi képviselőnk is számos módosító indítványt
nyújtott be, melyeket a külügyi bizottságnak a vitát
megelőző novemberi ülésén a különböző politikai csoportok csaknem egyöntetűen támogattak. Képviselőnk
javaslatai főképpen az emberi jogokra irányultak. Kiváltképpen a vallás- és szólásszabadságra, a halálbüntetés betiltására, valamint az etnikai, illetve kisebbségi
jogokra vonatkoztak, de ugyanakkor a kínai hatóságok
által elindított korrupció elleni harcra is kitértek, hangsúlyozván, hogy a jogállamiság megteremtése nélkül a
politikai reformok aligha vezethetnek eredményre.
Indítványaiban erdélyi képviselőnk arra is emlékeztetett, hogy a Kínai Népköztársaság hivatalosan és
névlegesen elfogadta az emberi jogok egyetemességét,
és az elmúlt három évtizedben formailag részévé vált
a nemzetközi emberi jogi keretnek. Ezt szem előtt
tartva, Tőkés László külön is felhívta a figyelmet arra,
hogy páratlan mértékű gazdasági növekedése ellenére
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az ázsiai országban az egypárti kommunista hatalom a
politikai jogokat és alapvető szabadságokat továbbra is
drasztikusan korlátozza. Az ország emberi jogi aktivistáinak, ügyvédeinek és újságíróinak szabadságát évtizedek óta nem csorbították olyan súlyosan, mint Hszi
Csin-Ping elnök hatalomra lépése óta. Képviselőnk
ismételten mélységes aggodalmát fejezte ki amiatt,
hogy a többségi hanokat betelepítik Tibetbe, ezáltal
változtatva meg mesterséges módon a lakosság etnikai
összetételét. Ilyen módon a tibetiek rövid időn belül a
saját hazájukban kerülhetnek kisebbségbe.
Módosító javaslatainak üzenetét képviselőnk a keddi vitában is tolmácsolta, melynek keretében számos
kollégája szólalt fel és fogalmazott meg hasonló kritikákat. A jelentést jegyző Bastiaan Belder holland
konzervatív képviselő megítélése szerint az EU és Kína
közötti kapcsolatok jó irányba haladnak, azonban Kína
mind a mai napig nem fogadja el az EU által képviselt nemzetközi elveket, értékeket és normákat, hanem
olyan történelmi, politikai és társadalmi sajátosságokat
hangsúlyoz, melyek árnyékában minden kritikát elutasít, és nem tesz eleget nemzetközi vállalásainak.
A vitában megszólaló Nicolas Schmit az Európai
Tanács képviseletében arra mutatott rá, hogy az Uniót
és Kínát szoros gazdasági kapcsolatok fűzik egymáshoz, éppen ezért a két félnek kölcsönösen szüksége van
egymásra. Az EU érdekelt Kína gazdasági és politikai
reformjainak véghezvitelében, ezért viszont különleges
figyelmet fordítanak az emberi jogok helyzetére, hiszen
Kína emberi jogi kötelezettségeinek elmaradása komoly
instabilitáshoz vezethet. „Kína pozitív erő lehet, hogyha a globális rend- és békefenntartáshoz fokozottabban
hozzájárul, a globális migráció kérdésének kezelésében
pedig nagyobb felelősséget vállal” – mondotta.
Antonio López-Istúriz White spanyol néppárti
képviselő, a Belder-jelentés árnyékjelentés-tevője is elmondta, hogy Kína stratégiai partnerünk, következésképpen a kétoldalú együttműködés folyamatos erősítése rengeteg lehetőséget kínál. Peking vezető szerepe
egyre erősödik a világban, buzdítsuk tehát arra, hogy
a közös játékszabályok mentén járjon el. Charles Tannock brit, konzervatív képviselő arra figyelmeztetett,
ne feledjük, Kína egy egypárti kommunista diktatúra,
a partnerséget tehát ennek tudatában kell továbbalakítanunk. Cristian Preda román néppárti képviselő, a
DROI bizottság koordinátora azt hangoztatta, hogy
egyszer s mindenkorra véget kell vetni a Tibet népe
ellen elkövetett könyörtelen jogfosztásnak.
Tőkés László szerda délután (december 16.) Az
emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban
2014-ben című jelentésről és az Európai Unió ezzel
kapcsolatos politikájáról szóló vitában szólalt fel. Amint
erről már korábban is beszámoltunk, az Európai Parlament minden évben elfogad egy határozatot, amely
áttekinti az emberi jogok és a demokrácia helyzetét
a harmadik világ országaiban. A Cristian Preda által
jegyzett idei jelentés mélységes sajnálattal mutat rá,
hogy az emberi jogok és a demokratikus értékek, mint
például a véleménynyilvánítás szabadsága, a gondolatszabadság, valamint a lelkiismereti és a vallásszabadság az eddigieknél is hátrányosabb helyzetbe kerültek a
világ számos részén.
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Ebben a szellemben erdélyi képviselőnk is több módosító indítványt terjesztett elő, melyeket az AFET-bizottság meg is szavazott. Kiemelte, hogy a gondolat,
a lelkiismeret, a vallás vagy meggyőződés szabadsága
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában elismert
alapvető emberi jogok, melyeket azonban az ENSZ
számos tagállamában durván megsértenek. Továbbá
arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre több ország
hoz szigorú jogszabályokat a civil társadalom tevékenységeinek elfojtására, ami a demokrácia szempontjából
rendkívülien fontos civilszféra szerepét és szabadságát
korlátozza.
Az EP-vitában Preda jelentéstévő – egyebek mellett
– azt hangsúlyozta, hogy az emberi jogok nem játszhatnak másodlagos szerepet az EU külpolitikájában.
Tőkés László hozzászólásában – többek között – arról
szólt, hogy noha ma már senki sem vitatja, hogy az
emberi jogokat individuális szinten védelmeznünk kell,
viszont az ügynek a kollektív vetületére is oda kell
figyelnünk, hiszen emberek millióit etnikai kisebbségi
vagy/és vallási közösségi jogaikban éri sérelem. Ezen
a téren még az EU tagállamain belül is komoly hiányosságokat tapasztalunk, tette hozzá, de meg ennél
is nagyobb kihívás ez a Keleti Partnerséghez tartozó
vagy a nyugat-balkáni, volt kommunista államokban,
valamint a továbbra is kommunista fennhatóság alatt
álló társadalmakban. Az Unió bővítési politikája olyan
eszköz, mely döntő szerepet tölthet be az emberi jogok
hatékony érvényesítésében – zárta felszólalását képviselőnk.
Végezetre a Bizottság nevében Hrisztosz Sztilianidesz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos arra nézve tett ígéretet, hogy korunk
súlyos kihívásai közepette, mint amilyenek a humánkatasztrófák és a terrorizmus, az Unió kormánya az
eddiginél is inkább odafigyel az EP üzenetére, s ennek
megfelelően az emberi jogok ügye ezentúl is meghatározó szerepet fog játszani a harmadik országokkal
fenntartott kapcsolatokban.
A jelentést csütörtök délben (december 17.) nagy
többséggel szavazta meg az európai törvényhozás.
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A SZÉKELYFÖLDI „TERRORIZMUSRÓL” A ROMÁNIAI
ANTIKOMMUNISTA FORRADALOM 26. ÉVFORDULÓJÁN
2015. november 30-án, Románia nemzeti ünnepének előestéjén, a Román Hírszerző Szolgálattal (SRI)
együttműködve a Szervezett Bűnözést és Terrorizmust Vizsgáló Igazgatóság (DIICOT) robbantásos
terrorcselekmény előkészítésének vádjával vétette őrizetbe Beke István székely-magyar mozgalmi vezetőt,
és helyezte őt harminc napos előzetes letartóztatásba.
A jól időzített terrorügy kísértetiesen emlékeztet
arra az 1984-es „terrorcselekményre”, melyet nagy
bizonyossággal a korabeli kommunista rezsim politikai rendőrsége, a Securitate diabolikus forgatókönyve
alapján hajtottak végre Mihai Viteazul sepsiszentgyörgyi szobránál, s amelynek tragikus módon a kiskorú
Vaszi János is áldozatául esett. Az ártatlan gyermek
gyilkosainak, illetve a románellenesnek beállított cselekmény elkövetőinek a román hatóságok azóta sem
leltek a nyomára.
December 15-i késő esti strasbourgi felszólalásában
Tőkés László európai képviselő a temesvári felkelés
évfordulójára emlékezve vetette fel a Ceauşescu-rezsim
átkos örökségeként tovább kísértő hagyományos magyarellenesség kérdését.
Emlékezetes, hogy a ’80-as évek végén, nevezetesen 1989 csodálatos karácsonyán a hírhedt Szekuritáté
a magyarellenes érzések felkorbácsolásával, illetve az
ország épsége ellen törő „magyar veszéllyel” riogatva
próbálta leszerelni a diktatúrával szembeni általános
elégedetlenséget. Bevett gyakorlata szerint 1984-ben
hasonló célzattal rendezte meg az „országegyesítő” Mihály vajda szobrát célba vevő „merényletet”, mintegy
alkalmas ürügyként a székelység elleni represszív fellépésre.
Nagy valószínűséggel hasonló meggondolások állnak
a kézdivásárhelyi Beke-ügy hátterében. A gyulafehérvári „országegyesítéshez” kapcsolódó, december elsejei

nemzeti ünnepen a Szekuritáté posztkommunista utódintézménye, a SRI az 1984-eshez hasonló terrorakcióval próbálta újból felheccelni a román közvéleményt,
a „magyar kártya” sokadszori kijátszásával igyekezvén
elterelni a figyelmet a kormányválságon alighogy átesett országot nyomasztó súlyos gondokról.
A migrációs válság és a nemzetközi terror elharapózása idején különösképpen fenyegető a terrorizmus
kollektív bűnébe keverni a területi autonómiáért síkra szálló Székelyföldet. Ez a szándék húzódhat meg a
kézdivásárhelyi terrorvád mögött, figyelembe véve azt
is, hogy a SRI hangsúlyos módon „biztonsági kockázatként” kezeli a magyar önrendelkezési törekvéseket.
Erdélyi képviselőnk évfordulói hozzászólásában Temesvár megbékélést sugárzó szellemét idézte. A Temesvári Kiáltványra hivatkozva viszont annak fontosságát hangsúlyozta, hogy az 1989-es demokratikus
rendszerváltozás hatályának a nemzeti kisebbségekre,
nevezetesen erdélyi magyar közösségünkre is ki kell terjednie.

PARLAMENTI FELSZÓLALÁS A ROMÁNIAI ANTIKOMMUNISTA
FORRADALOM 26. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
1989. december 15-én a soknemzetiségű és -vallású Temesvár népe teljes egységben lázadt fel a nacionálkommunista román diktatúra ellen. Ceaușescu hírhedt titkosszolgálata, a Securitate hiába próbálta őket egymás ellen fordítani: románok és magyarok összefogtak, és kivívták a szabadságot.
Negyed évszázaddal a rendszerváltozás után tovább kísért a múlt: a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) a
volt Securitate módjára provokálja az erdélyi magyar közösséget, és próbálja ellene fordítani a román többséget.
Kirívó példája ennek a kézdivásárhelyi Beke István robbantásos terrorcselekménnyel való megvádoltatása és
letartóztatása. A nemzetközi kontextusba helyezett terrorvád ilyenképpen akarja az autonómiajogaiért harcoló
magyar Székelyföldet megbélyegezni és kriminalizálni.
A rendszerváltó Temesvári Kiáltvány (1990) értelmében a jogegyenlőség és a szabadság a romániai nemzeti
kisebbségeket, nevezetesen a magyarságot is megilleti!
Strasbourg, 2015. december 14.

Tőkés László
EP-képviselő
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PARLAMENTI HOZZÁSZÓLÁS AZ EU ÉS KÍNA KÖZÖTTI
KAPCSOLATOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ
Őszinte elismerésemet fejezem ki Bastiaan Belder
képviselő úr jelentése iránt.
A dokumentum világosan tükrözi az Unió és Kína
közötti stratégiai kapcsolatok fontosságát – különös
tekintettel azokra a globális kihívásokra, melyekkel naponként szembesülünk. Valamennyiükre közösen kell
választ találnunk, olyanképpen, ahogyan ez, bolygónk
megmentése érdekében, a párizsi klímakonferencián
is történt.
Kínával szorosan együtt kell működnünk – még
akkor is, hogyha több kérdésben joggal vagyunk elégedetlenek. Az egypárti uralom az emberi jogokat a
gazdasági érdekeknek rendeli alá, a vallásszabadságot
durván korlátozzák Tibetben, a nemzeti kisebbségek
– köztük az ujgurok – súlyos üldöztetést szenvednek,
a halálbüntetés továbbra is érvényben van, a szólásszabadságot pedig – az alkotmányos előírások ellenére
– szintén nem tartják tiszteletben.
A jelentés arra szólítja fel Kínát, hogy nemzetközi
kötelezettségeinek tegyen eleget, szomszédsági kapcsolatai terén felelős és méltányos módon járjon el

Tajvan és a Dél-kínai-tenger térségének viszonylatában, globális viszonylatban pedig a béke, a fenntartható fejlődés, valamint a tiszta és egészséges környezet
érdekében lépjen fel.
Strasbourg, 2015. december 15.

Tőkés László
EP-képviselő

HOZZÁSZÓLÁS

AZ EP 2014. ÉVI EMBERI JOGI JELENTÉSÉHEZ

Amint az az Európai Unió 2015-2019-re szóló, az
emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó cselekvési
tervéből is kitűnik: az emberi jogok kérdése a világ ún.
harmadik országaival való együttműködésünknek egyik
legfontosabb alappillére.
Individuális szinten ma már senki sem vitatja, hogy
világszerte érvényt kell szereznünk az alapvető emberi
jogoknak, és védelmeznünk kell a jogfosztottakat, az
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üldözötteket, a jogvédő mozgalmi harcosokat.
Az ügynek viszont létezik egy kollektív dimenziója.
Az emberek milliói és milliói etnikai vagy/és vallási hovatartozásuk miatt szenvednek üldöztetést a világon,
kisebbségi kollektív jogaikban éri őket sérelem.
Az őshonos nemzeti kisebbségek jogai még az Unió
egyes országaiban sincsenek rendezve. Még kevésbé a
Keleti Partnerséghez tartozó, volt kommunista államokban, vagy a továbbra is kommunista fennhatóság
alatt élő társadalmakban, valamint az iszlám országok
legtöbbjében. Kirívó példaként említhetjük meg a Kínában élő tibetiek és ujgurok sanyarú sorsát, továbbá
a világviszonylatban tömeges méretekben üldözött keresztények tarthatatlan helyzetét.
Cristian Preda kiváló jelentése – egyebek mellett
– az EU bővítési politikájában jelöli meg azt a fontos eszközt, amelynek révén hatékonyan érvényesíteni
lehet az emberi jogokat az érdekelt országokban. A
Nyugat-Balkán Európába igyekvő országainak, valamint a volt szovjet birodalom utódállamainak elemi
érdekük megszabadulni a kommunizmus örökségétől,
és az uniós követelményeknek megfelelően valamenynyi polgáruk számára biztosítani emberi és közösségi
jogaikat.
Strasbourg, 2015. december 16.

Tőkés László
EP-képviselő
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NEGYEDÉVI EURÓPAI PARLAMENTI
ESEMÉNYNAPTÁR
Az általában negyedévente megjelenő Deputációban
havi bontásban tesszük közzé Tőkés László EP-képviselő politikai-közéleti szerepléseinek eseménynaptárát. Az
európai parlamenti aprómunka – amely főként törvényhozói és diplomáciai, köz- és érdekképviseleti jellegű –
bemutatásának terjedelmi korlátai vannak, ugyanakkor
a mindennapi rutin nem mindig szolgál újdonságokkal,
érdekességekkel. De hogy az olvasónak, a választópolgárnak fogalma legyen arról, hogy mi mindennel kell
foglalkoznia képviselőnknek az Európai Parlamentben,
álljon itt egy keresztmetszete a 2015-es év utolsó negyedében lezajlott brüsszeli és strasbourgi munkának. E
korántsem teljes, vázlatos, tájékoztató jellegű beszámolót egészíti ki a rendszeresen közölt havi eseménynaptár,
amely Tőkés László parlamenten kívüli tevékenységét
summázza. A kettő együtt adja az összképét annak a
sokrétű közéleti tevékenységnek, amelyet nemzete, közössége, egyháza szolgálatában fejt ki választott és elhívott képviselőként.
STRASBOURG, 2015. OKTÓBER 6.
12 óra ● Találkozó Nagy József EP-képviselővel
A külhoni magyar képviselőkkel való jobb együttműködés érdekében kezdeményezett megbeszélést Tőkés
László a felvidéki/szlovákiai Most–Híd európai képviselőjével, Nagy Józseffel. Tudnivaló, hogy a Magyar
Közösség Pártja (MKP) jó viszonyt ápol a Fidesz–
KDNP-vel, olyannyira, hogy képviselője, Csáky Pál a
magyar néppárti küldöttségnek is tagja. Ezzel szemben
a Most–Híd párttal mindkét nemzeti pártunk rossz viszonyban áll, annak ellenére, hogy az Európai Néppártnak ez utóbbi is tagja. Közös nemzeti ügyekben viszont
mindenképpen indokoltnak tűnik az együttműködés.
12.30 óra ● Az Európai Parlament plenáris ülése
Zárószavazás az erre előkészített jelentések és más
dokumentumok tárgyában
Az EP plenáris üléseire általában havonta egyszer
kerül sor Strasbourgban. Ezen kívül szintén havi egy
alkalommal tartanak ún. miniplenáris ülést a parlament
brüsszeli székhelyén. A strasbourgi parlamenti időszakok
alkalmával hétfő délutántól csütörtök délutánig ülésezik
az Európai Parlament. Ezen időszakban a törvényhozás
plenáris ülése reggeltől éjfélig vitatja meg a napirendjén
szereplő jelentéseket és különféle dokumentumokat. A
zárószavazásokra kedden, szerdán és csütörtökön, rendszerint a déli órákban kerül sor, melyeken a képviselők
részvétele kötelező, hiányzásukat napidíj-megvonással
szankcionálják. A vitákban számarányos elosztásban
szólalnak fel az egyes pártfrakciók képviselői. Az egyes
napirendi részek megtárgyalásában általában véve csak
a közvetlenül érdekelt képviselők vesznek részt. A szólásrendet előzetes feliratkozás alapján állítják össze.
14 óra ● A magyar néppárti küldöttség ülése
A Fidesz és a KDNP európai küldöttsége heti rendszerességgel, rendszerint minden munkahét keddjén tart-

ja rendes ülését, melyen az éppen időszerű napirendi és
politikai kérdéseket tárgyalják meg, és előkészítik közös
parlamenti munkájukat. A 12 tagú magyar néppárti delegációban Tőkés László, Deli Andor és Bocskor Andrea
személyében egy-egy erdélyi, délvidéki és kárpátaljai képviselő is szerepel. Rajtuk kívül a küldöttség Winkler Gyula és Sógor Csaba erdélyi (RMDSZ), valamint Csáky
Pál felvidéki (MKP) képviselőket is tagjai közé fogadta.
16 óra ● Az EP Külügyi Bizottsága (AFET) néppárti képviselőcsoportjának ülése
A szükség szerinti rendszerességgel megtartott előkészítő ülések a parlamenti néppárti frakció álláspontját
hivatottak kialakítani a napirenden szereplő külpolitikai
kérdésekben, továbbá előkészítik a néppárti képviselők
bizottsági munkáját.
17.30 óra ● A néppárti frakció vallásközi párbeszéddel foglalkozó munkacsoportjának ülése
A munkacsoport társelnökei Jan Olbrycht lengyel
és Hölvényi György magyar képviselők. Ez alkalommal
Andrzej Halemba Szíriában missziói segélyszolgálatot
végző lengyel római katolikus papot látták vendégül, aki
sok veszéllyel járó, áldozatos munkájáról számolt be a
képviselők és a nagyszámú érdeklődő előtt.
19 óra ● Az Európai Néppárt parlamenti frakciójának ülése
A havonta átlagosan egyszer sorra kerülő ún. csoporthetek alkalmával szinte minden napon munkaülést
tart a frakció. Ezen kívül, szükség szerint, akár minden
héten tanácskozik. Értelemszerűen a néppárti politikai
csoport álláspontjának kialakítása képezi feladatát. Elnöke Manfred Weber németországi képviselő (CDU).
STRASBOURG, 2015. OKTÓBER 7.
11 óra ● Az Európai Parlament plenáris ülése
A szíriai válságról szóló bizottsági és tanácsi nyilat-
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kozat vitájához – a néppárti frakció részéről – Tőkés
László is hozzászólt.
12 óra ● Találkozás Balczó Zoltánnal, a Jobbik
képviselőjével

(ún. intergroup) ez alkalommal a felvidéki Magyar Közösség Pártjának vezetői voltak a vendégei. Szlovákiai
magyar közösségünk helyzetéről és a párt törekvéseiről
Berényi József elnök és Csáky Pál, az MKP néppárti
EP-képviselője nyújtottak tájékoztatást.
12 óra ● Az Európai Parlament plenáris ülése
Zárószavazás a napirendre tűzött jelentések és más
dokumentumok tárgyában.
BRÜSSZEL, 2015. OKTÓBER 13.

Balczó
Zoltán

A képviselőtársakhoz fűződő személyes kapcsolatok
építése, illetve a közös nemzeti ügyekben való egyeztetés céljából ez alkalommal erdélyi képviselőnk Balczó
Zoltán frakción kívüli, jobbikos képviselővel folytatott
eszmecserét. A legnagyobb magyar ellenzéki pártnak
három képviselője van az EP-ben.
12,30 óra ● Az Európai Parlament plenáris ülése
Általános gyakorlat, hogy a parlament plenáris ülésén jeles állami, politikai sőt egyházi vezetők szólalnak
fel. Ez alkalommal a törvényhozás díszvendége Fülöp
spanyol uralkodó volt, akit trónra lépése óta első ízben
látott vendégül az EP. Spanyolországi és európai uniós
tárgykörben elhangzott ünnepélyes beszédét követően a
napi zárószavazásra került sor.
15 óra ● Rendkívüli néppárti frakcióülés
Angela Merkel német kancellár strasbourgi látogatása alkalmából a néppárti képviselőcsoport elnöksége
rendkívüli ülést hívott össze. Manfred Weber frakcióelnök köszöntője és a német kancellár átfogó politikai értékelője nyomán a képviselők hozzászólásával került sor
megbeszélésre. A német kormányfőt érő kemény kritikák a személyét övező túláradó tisztelet közepette csak
igen halkan és közvetett módon jutottak kifejezésre.
17 óra ● Az Európai Parlament plenáris ülése
A parlament délutáni ülésén – soron kívül – Angela
Merkel német kancellárt és Francois Hollande francia államfőt látta vendégül. Amint az várható volt, a
két politikus a migrációs válsággal és a terrorizmussal
kapcsolatos nézeteit fejtette ki a zsúfolásig megtelt
nagyteremben. Az egyre többek által elhibázottnak ítélt
brüsszeli politika kiemelkedő képviselői Martin Schulz
EP-elnökkel együtt hozták megszokott formájukat.
STRASBOURG, 2015. OKTÓBER 8.
10 óra ● A kisebbségi frakcióközi munkacsoport
ülése
A bevett szokás szerint minden strasbourgi munkahét csütörtökén sorra kerülő kisebbségi csoportülésnek
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9 óra ● Az Európai Parlament Külügyi Bizottságának ülése
Bizottsági hét lévén, Tőkés László képviselő annak
tagjaként délelőtt a Külügyi Bizottság (AFET) ülésén
vett részt, melyen Elmar Brok német néppárti képviselő
elnökölt. A napirend első pontjában Bas Belder holland konzervatív képviselőnek az Európai Unió és Kína
kapcsolatairól szóló jelentése szerepelt, melyhez erdélyi
képviselőnk is számos módosító indítványt nyújtott be.
Ezután bizottsági szavazásra került sor a Vélemény az
EU ENSZ-en belüli szerepéről – hogyan érhetők el
könnyebben az EU külpolitikai céljai című jelentésről,
melynek raportőre Paavo Väyrynen liberális képviselő
volt.
13 óra ● Az Európai Néppárt képviselőcsoportjának munkaebédje a nyugat-balkáni országok
EU-nagyköveteivel
Sandra Kalniete (Lettország), a keleti partnerségért
és uniós bővítési politikáért felelős frakcióalelnök meghívására a Stanhope szálloda éttermében munkaebédre
került sor a Nyugat-Balkán Unióba igyekvő országainak
nagyköveteivel. Tőkés Lászlóval együtt ezen részt vettek – többek között – Cristian Preda román és Andrej
Plenkovic horvát képviselők. A Brüsszelben akkreditált
állandó képviseletek vezetői, nevezetesen Suela Janina
(Albánia), Mimoza Ahmetaj (Koszovó), Dusko Lopandic (Szerbia), Andrej A. Lepavcov (Macedónia),
Lidija Topic (Bosznia–Hercegovina), valamint Natasa
Jovovic montenegrói miniszteri tanácsos tájékoztatást
nyújtottak országuknak a csatlakozás folyamatában
fennálló helyzetéről, illetve felmerülő problémáiról. Erdélyi képviselőnk külön is kitért a kisebbségi jogok kérdésére, mely tragikus módon hozzájárult a legutóbbi balkáni háború kirobbanásához, másfelől az egymás közötti
regionális jó kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta az
integráció vonatkozásában. Belgrád és Pristina viszonylatában Kalniete alelnök azt az elvárást fogalmazta
meg, hogy a csatlakozó országok előzetesen rendezzék
egymással fennálló konfliktusaikat, hogy azokat ne „importálják” az Unióba.
15 óra ● Találkozó a szerbiai Vajdaság tartomány
nemzetiségi kulturális intézményeinek a vezetőivel
Eduard Kukan szlovák képviselő, az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált
küldöttség elnöke szervezésében Vajdaság/Voivodina
megértése címen találkozóra került sor a parlamentben, melynek keretében a szerbiai kisebbségi nemzeti
tanácsok által működtetett kulturális intézetek igazgatói mutatták be széles körű tevékenységüket. A horvát,
román, rutén és szlovák kulturális tájékoztatók sorában
Grudi Martina, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
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ügyvezető igazgatója tartott beszámolót. Slavisa Grujic, Vajdaság Autonóm Tartomány kormányának kulturális titkára a régió művelődési életének sokszínűségét
és „multikulturalitását” méltatta.
BRÜSSZEL, 2015. OKTÓBER 14.
11 óra ● Az Európai Néppárt képviselőcsoportjának ülése

Manfred
Weber

Az aznapi ún. miniplenárisra vonatkozó napirendi
pontokat megelőzően Manfred Weber frakcióelnök
általános politikai tájékoztatót tartott. Ennek rendjén
kiemelten szólt az Európai Tanács küszöbön álló tanácskozásáról, melynek központi témája a migránsok
kérdése. Egyetértés mutatkozott abban, hogy az Uniónak – a föltétlen humanitárius segítségnyújtás mellett
– fokozott mértékben gondoskodnia kell határai szigorú
ellenőrzéséről, továbbá a kialakult helyzet megoldása,
illetve a közel-keleti, a szíriai béke megteremtése érdekében egyességre kell jutnia Törökországgal. A frakcióvezető saját európai értékeink és elveink érvényesítése mellett a helyzet megoldására irányuló „realizmus”
szükségességét hangsúlyozta. Az előterjesztést követő
hozzászólások rendjén Tőkés László képviselő egyetértését fejezte ki aziránt, hogy a Törökországgal való
együttműködést nem lehet megkerülni, de ugyanakkor
azt a kérdést tette fel, hogy a közel-keleti béketeremtésért milyen árat fizetünk. Semmiképpen sem szabad
ugyanis hozzájárulnunk, hogy a „rendezés” hátterében a
török hatalom tovább üldözze a kurdokat, Asszad elnök leszámoljon ellenzékével, a szíriai háborúba belépett
oroszok pedig – a NATO-rakétapajzs miatt – Romániát fenyegessék. Ezzel együtt képviselőnk örömét fejezte
ki az európai határőrizet fontosságának elismeréséért,
visszautalva arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök
kezdettől fogva ezt sürgette; ugyanakkor pedig üdvözölte a V4-ek, vagyis Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország cselekvő összefogását az európai
határok védelmében.
15 óra ● Az Európai Parlament plenáris ülése
Amint az köztudott, az Európai Parlament hagyományos módon Strasbourgban tartja plenáris üléseit.
Havonta egyszer azonban Brüsszelben kerül sor az ún.

miniplenáris ülésszakra. Ennek mai megnyitásakor Martin Schulz elnök külön is üdvözölte az Európai Polgár
Díjnak a teremben jelen levő idei kitüntetettjeit. (Megjegyzésre méltó, hogy a román képviselők kezdeményezésének hiányában ez évben Romániából senki sem
részesült a becses díjban. Tőkés László erdélyi jelöltje
szintén a román kollégák ignoranciája miatt maradt le a
díjazottak sorából.)
18 óra ● Kiállításmegnyitó
A Bulgária aranykincsei című rendkívüli érdeklődés
kísérte kiállítás a világon legrégebbinek tartott várnai
aranytárgylelet darabjait mutatta be. A megnyitón az
Unió mindhárom főméltósága részt vett, Martin Schulz,
Jean-Claude Juncker és Donald Tusk személyében.
Jelen volt még Bojko Boriszov bolgár kormányfő. A
rendezvény házigazdája Emil Radev néppárti EP-képviselő volt.
19 óra ● Szavazás az EP plenáris ülésén
A szavazás rendjén – egyebek mellett – elfogadták a
Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási
megállapodás (Towards a new international agreement
in Paris) című Pargneaux-jelentést, továbbá megszavazták Kovács Béla jobbikos képviselő mentelmi jogának a megvonását.
20 óra ● Munkavacsora Magyarország EU melletti
állandó képviseletén
Várhelyi Olivér nagykövet, valamint követtársai meghívására az Európai Néppárt magyar küldöttsége munkavacsorán vett részt a nagykövetségen. A jó együttműködés érdekében rendezett találkozón a legidőszerűbb
politikai kérdésekről folytattak megbeszélést – mindenekelőtt az európai migránsválságról, az Európai Tanács
másnap sorra kerülő tanácskozása, illetve Orbán Viktor
miniszterelnök részvétele viszonylatában. Ez alkalommal,
képviselőtársaival együtt, Tőkés László lerótta kegyeletét a néhai Göncz Árpád volt államfő emléke előtt a
részvétnyilvánítás céljából nyitott emlékkönyvben.
21.30 ● EP-plenáris, egyperces felszólalások
Tetszőleges tárgyú felszólalásában európai képviselőnk ez alkalommal az erdélyi magyar/székely autonómiát sújtó hatalmi politikáról szólt, a Parlament védelmét kérve a fenyegetett romániai magyarság számára.

Európai
Polgár
Díj
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BRÜSSZEL, 2015. OKTÓBER 15.
9 óra ● Az EP Külügyi Bizottságának (AFET),
Fejlesztési Bizottságának (DEVE) és Emberi Jogi
Bizottságának (DROI) együttes ülése
A gyűlés napirendjén egyetlen kérdés szerepelt, éspedig: a Szaharov-díj jelöltjeiről szóló szavazás. A pártfrakciók hat jelöltje közül hármat kellett kiválasztani,
akik közül – egyenlő eséllyel – az EP Elnökök Tanácsa
fogja megválasztani a díjazottat. Az első három helyen megválasztott jelöltek a következők voltak: Raif
Badawi szaud-arábiai blogger és emberi jogi aktivista,
a venezuelai demokratikus ellenzéket tömörítő Demokratikus Unió Kerekasztala, valamint Borisz Nyemcov
orosz polgárjogi vezető (posztumusz).
10.40 ● Az EP Emberi Jogi Bizottságának
(DROI) ülése
A Bizottság ez alkalommal értékelte ki 2015. szeptember 23-24-én Szerbiában járt küldöttségének munkáját, melyről Tőkés László delegációvezető tartott beszámolót. Elena Valenciano elnök és a hozzászólók elismeréssel szóltak a kiküldetés eredményeiről. A Bizottság egészében véve támogatóan viszonyult ahhoz, hogy
Szerbiával már idén elkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások. Erdélyi képviselőnk kifejtette azon álláspontját,
hogy a tárgyalások elkezdésével az EU-nak lehetőleg
támogatnia kellene az elbizonytalanodó nyugat-balkáni
ország integrációs törekvéseit – ennek, pontosabban a
kitűzött 23. tárgyalási fejezet megnyitásának azonban
útjában áll a szerbiai kisebbségi vállalások teljesületlensége, illetve az előirányzott Kisebbségi Akcióterv elkészítésének a késlekedése.
BRÜSSZEL, 2015. OKTÓBER 19.
10 óra ● Szeminárium az Európai Parlamentről
Valamennyi európai parlamenti képviselőnek jogában
áll évente 108 látogató vendéget meghívnia és utazásukat az erre előirányzott zárt keretösszegből kifizetnie.
Tőkés László idei, utolsó, harmincfős utazócsoportja a
határ menti együttműködés szellemében, valamint erdélyi képviselőnk fideszes mandátumát figyelembe véve Bihar és Hajdú-Bihar megyei meghívottakból állott össze.
Az EP kötelező gyakorlatának megfelelően ők vettek
részt az európai törvényhozásról szóló tájékoztató szemináriumon. Láng Péter parlamenti tisztviselő mutatta
be az uniós törvényhozás felépítését és munkáját. Ezután a vendéglátó meghívására Milan Zver szlovéniai
néppárti képviselő, valamint Bocskor Andrea kárpátaljai és Deli Andor délvidéki fideszes-néppárti képviselők
találkoztak a vendégekkel, és számoltak be tevékenységükről, illetve válaszoltak a feltett kérdésekre. A szeminárium moderátora és az utazócsoport fogadóbiztosa
Szilágyi Zsolt, a nagyváradi központi EP-iroda vezetője
volt.
13 óra ● A néppárti magyar küldöttség asszisztenseinek találkozója
A magyar néppárti képviselők munkatársainak találkozójára heti gyakorisággal kerül sor. Tőkés László
irodájának vezetőjeként Ferenczy Zsuzsa vett részt a
megbeszélésen.
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13.30 óra ● Az EP Külügyi Bizottsága (AFET)
néppárti frakciójának munkaülése
Rendszerint a plenáris és bizottsági üléseket megelőzően kerül sor ilyen munkaülésekre, melyek alkalmával
egyeztetik a Néppárt álláspontját a napirenden szereplő
kérdésekben, és előkészítik a küszöbön álló szavazásokat.
15 óra ● A Külügyi Bizottság ülése
Késő délután szavazásra került sor a bizottságban,
melynek rendjén túlnyomó szavazati többséggel elfogadták a Felkészülés a világszintű humanitárius csúcstalálkozóra: a humanitárius segítségnyújtás előtt álló
kihívások és lehetőségek című, Elena Valenciano által
jegyzett jelentést.
16 óra ● Mezőgazdasági konferencia
Tőkés László EP-irodájának szervezésében Határ
menti mezőgazdasági együttműködés címen került
sor arra a minikonferenciára, melynek előadói és részvevői a határ-menti regionális együttműködés keretében a
Debreceni Egyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem
meghívott tanárai, valamint az erdélyi-partiumi gazdaszervezetek vezető képviselői voltak.
BRÜSSZEL, 2015. OKTÓBER 20.
11 óra ● Az Európai Néppárt képviselőcsoportjának ülése
Az Európai Néppárt (EPP) küszöbön álló madridi
kongresszusának előkészítése
18 óra ● Elutazás Madridba
Az Európai Néppárt október 21-22-i kongresszusán a
Fidesz és KDNP reprezentánsaiként Tőkés László képviselő és Ferenczy Zsuzsa asszisztens is részt vettek
MADRID, 2015. OKTÓBER 21.
9 óra ● Az Európai Néppárt EP-frakciójának tanulmányi napja

Az Európai Néppárt madridi kongresszusának párhuzamos rendezvényeként tanulmányi napokra került
sor az EP-frakció szervezésében. Megnyitó beszédet
tartottak: Joseph Daul pártelnök és Manfred Weber
frakcióelnök. A házigazda delegáció nevében Esteban

Joseph
Daul

dEPutáció
González Pons, a spanyol néppárti küldöttség vezetője
köszöntötte a vendégeket. A tanácskozás napirendjén a
következő téma szerepelt: Az Európai Néppárt sikertörténete a növekedés és a munkahelyteremtés terén.
15 óra ● Az Európai Néppárt XXIII. kongresszusa
A Városi Kongresszusi Palotában elhangzott nyitóbeszédében Joseph Daul elnök szokatlan keménységgel
bírálta az Európában felerősödött populizmust, radikalizmust és a szélsőséges politikai irányzatok terjedését.
Jeles néppárti politikai vezetők beszédei hangzottak el.
A kongresszus egyebek mellett állást foglalt az európai reformok folytatása, a migrációs válság, a válságos
grúziai helyzet, valamint – a katalóniai elszakadási törekvések kapcsán – az EU-tagállamok területi integritása kérdésében. A tematikus viták rendjén a migráció
ügye több vonatkozásban is a megbeszélések tárgyát
képezte. A „befogadó társadalomról” szóló kerekasztal
már-már az európai önfeladás szellemében zajlott. Elmar Brok, az EP Külügyi Bizottságának elnöke ugyan
fontosnak ítélte az EU határainak megvédését, valamint
a menekültek és a gazdasági bevándorlók közötti különbségtételt – másik két beszélgetőpartnere azonban
a kritikátlan befogadás föltétlen híveként kizárólag a
migránsok jogainak védelmét hangsúlyozta, megfeledkezvén arról, hogy az előzmény nélküli migránsáradattal
szemben a közös Európa polgárait és érdekeit védelmezze. A kongresszus első napján Joseph Dault ismét
megválasztották a Néppárt elnökének.
MADRID, 2015. OKTÓBER 22.

Beszédet tartottak az EU-tagállamok jelenlegi és
volt vezetői – köztük Orbán Viktor miniszterelnök,
Angela Merkel német kancellár és Nicolas Sárközy
volt francia államelnök –, valamint az EU első számú
néppárti vezetői, úgymint Donald Tusk EU-tanácsi és
Jean-Claude Juncker bizottsági elnökök. A délután folyamán a Néppárt tíz alelnökének a megválasztására is
sor került. Egy-egy német, osztrák, finn, olasz, belga,
lengyel, írországi, portugál és holland alelnökkel együtt
Gál Kinga EP-képviselőnk is elnyerte a magas tisztséget. „A fideszes jelölt sikere egyben elismerés a Fidesz és
a KDNP szerepének az Európai Néppártban, a magyar
kormány erőfeszítéseinek és eredményeinek a gazdaság
és a munkahelyteremtés terén, valamint megerősítése
a magyar kormány felelős fellépésének a migrációs válságra adott válaszban” – állapítja meg a Fidesz-KDNP
európai parlamenti delegációjának közleménye.
20 óra ● Hazautazás Nagyváradra
A kongresszus zárónapján Tőkés László képviselő
müncheni átszállással repült Budapestre, onnan pedig
gépkocsival utazott Nagyváradra.
STRASBOURG, 2015. OKTÓBER 27.
13 óra ● Az Európai Parlament plenáris ülése
Zárószavazás az előkészített jelentések és más dokumentumok tárgyában
14 óra ● A magyar néppárti küldöttség heti gyűlése

9 óra ● Az Európai Néppárt EP-frakciójának második tanulmányi napja
Folytatódtak az előző napon elkezdődött tanulmányi
napok. Ezt követően az európai parlamenti képviselők
a bekapcsolódtak az Európai Néppárt kongresszusának
munkájába. Említésre méltó, hogy a párt teljes jogú
tagjaiként részt vettek az eseményen az RMDSZ, valamint a felvidéki Magyar Közösség Pártjának és a MostHíd pártnak a képviselői. A Vajdasági Magyar Szövetség
megfigyelői státuszban volt jelen.
15 óra ● Az Európai Néppárt kongresszusának
plenáris ülése

Tekintettel az EP strasbourgi plenáris ülésszakának Schöpflin
napirendjére, a delegáció a jelentések vitáját és szava- György
zását készítette elő, kialakítva a saját – egységes – álláspontját. Az előző vasárnapi ukrajnai választásokról
Bocskor Andrea kárpátaljai képviselő számolt be. A Székelyföld területi épségének tiszteletben tartásáért és önrendelkezési jogaiért megrendezett erdélyi lármafa-akciósorozatról Tőkés László nyújtott tájékoztatást. A frissen
lezajlott lengyelországi választásokat, melyeket nagy fölénnyel a Jaroslaw Kaczynski vezette Jog és Igazságosság
Pártja nyert meg, Schöpflin György képviselő értékelte.
Gyürk András delegációvezető, az Európai Néppárt múlt
heti madridi kongresszusára visszatekintve, gratulált Gál
Kingának a párt alelnökévé való megválasztásához.
Gál
Kinga
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15.45 óra ● Az EP Külügyi Bizottsága (AFET)
néppárti képviselőcsoportjának ülése
Ezen a szükség szerinti gyakorisággal megtartott
munkaülésen az AFET néppárti tagjai frakciójuk álláspontját alakítják ki a napirenden szereplő egyes kérdésekben, illetve a szavazásra kerülő jelentések tárgyában.
Szintén ez a munkacsoport osztja ki a képviselők között
a parlamenti százalékaránynak megfelelően a néppárti
frakció tagjaira jutó jelentéseket és más dokumentumokat. A gyűlésen rendszerint Cristian Preda román
képviselő, a Külügyi Bizottság néppárti koordinátora elnököl. Tőkés László az AFET tagjaként vett részt és
szavazott a gyűlésen.
17.30 óra ● A páneurópai munkacsoport ülése
A nagy múltú Páneurópai Unió kiterjedt tevékenységének részeképpen az Európai Néppárt frakciójának
keretében Paul Rübig elnökletével működik e munkacsoport az Európai Parlamentben, és tartja havi rendszerességgel üléseit. Ez alkalommal Alain Terrenoire, a
Páneurópai Unió – nemzetközi – elnöke volt a csoport
meghívottja, aki Európai válság –páneurópai válaszok
címen tartott előadást, melyet megbeszélés követett.
18 óra ● Emlékkiállítás: Tajvan (Kínai Köztársaság)
A második világháború lezárulásának 70. évfordulójára emlékeztek az EP strasbourgi székhelyén a Werner
Langen német néppárti képviselő vezette EP–Tajvan
Baráti Kör és Tajvan Brüsszeli Képviselete által szervezett emlékkiállítás keretében. Tajvan fontos szerepet
játszott a háború utáni fenntartható béke megteremtésében, valamint az Egyesült Nemzetek Szövetségének
megalapításában, hangsúlyozta Kuoyu Tung, a házigazda tajvani képviselet vezetője. Köszönetet mondott
az EP-nek és a részvevő képviselőknek az eddig nyújtott
támogatásukért, mely elősegítette a két fél közötti kereskedelmi, politikai és kulturális kapcsolatok megerősödését.
19 óra ● Az Európai Néppárt képviselőcsoportjának ülése
Az EP ún. csoporthetein kívül a strasbourgi parlamenti ülésszakok idején is gyakran valamennyi tart ülést
a frakció. Ilyenkor többnyire a szavazásra előkészített jelentések plenáris vitáját és szavazati álláspontját készíti
elő a képviselőcsoport. A mai ülésnek rendkívüli meghívottja volt Johannes Hahn bővítési biztos. Jövetelének
a súlyosbodó migrációs válsággal szorosan összefüggő
európai–török kapcsolatok alakulása kölcsönzött különleges időszerűséget, tekintettel arra is, hogy Törökország tagjelölt országa az Európai Uniónak.
STRASBOURG, 2015. OKTÓBER 28.
13 óra ● Az Európai Parlament plenáris ülése
Zárószavazás a napirenden szereplő jelentések és
más dokumentumok tárgyában
14.30 óra ● Az EP Emberi méltóság elnevezésű
munkacsoportjának ülése
Az Emberi méltóság parlamenti munkacsoportja
2009-ben, Hans-Gert Pötteringnek, az EP akkori elnökének a kezdeményezésére alakult meg azért, hogy
az alapító atyák eredeti szándékának megfelelően az
emberi méltóságot helyezzék az Unió politikájának kö-
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zéppontjába. Az időközben már-már teljesen megszűnt
munkacsoport újraindításának céljából ez alkalommal
Bastiaan Belder konzervatív képviselő hívta össze a
munkacsoport ülését, melynek alelnökei Alojz Peterle
néppárti, Luigi Morgano szocialista, Marian Harkin és
Daniela Aiuto liberális, illetve Diane Dodds párton kívüli képviselők lettek. Felszólalásában Tőkés László erdélyi képviselő örömmel üdvözölte, hogy egy pártok feletti, frakcióközi munkacsoport kezdte újra működését,
az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember
méltóságának védelmére. Ugyanakkor javasolta, hogy
a budapesti Emberi Méltóság Tanácsával is keressék
meg a kapcsolatot a velük való együttműködés céljából.
18 óra ● Az EP Néppárti frakciójának ülése
A parlamenti viták és szavazások előkészítésének általános és megszokott napirendjén kívül egy botrányos
eset megbeszélése töltötte ki a gyűlés nagy részét. A
hosszúra nyúló déli parlamenti szavazás idején tudniillik
Marine Le Pen, a francia Nemzeti Front elnöke, illetve EP-képviselője rövidebb-hosszabb időre többször is
elhagyta a termet, ez idő alatt pedig – megalapozott
állítások szerint – a két oldalán ülő frakcióbeli képviselőtársai szavaztak helyette. A működési szabályzat értelmében Martin Schulz parlamenti elnöknek kell eljárnia a súlyos szabálysértéssel gyanúsított képviselőnővel
szemben.
20 óra ● Az EU–Dél-Korea baráti kör megalapítása
Paul Rübig osztrák néppárti képviselőnek, a Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős EP-küldöttség alelnökének a kezdeményezésére, valamint a
Koreai Köztársaság brüsszeli képviseletének támogatásával ünnepélyes keretek között megalakult az Európai
Unió–Koreai Köztársaság Baráti Kör, melynek – többek között – Tőkés László erdélyi képviselőnk is alapító
tagja lett. „Az EU Dél-Koreát stratégiai partnerének tekinti, éppen ezért a Kör célja a két fél közötti kölcsönös
megértés és együttműködés megerősítése” – hangsúlyozta az est házigazdája. A két partnert valóban jelentős politikai, gazdasági és kulturális együttműködés köti
össze, emelte ki Ahn Chong-Ghee koreai nagykövet,
mely kapcsolatok jelentőségét az is jelzi, hogy Dél-Korea volt az első ázsiai ország, amellyel az EU stratégiai
keretmegállapodást, 2010-ben pedig szabadkereskedelmi egyezményt írt alá.
2015. NOVEMBER 2-5.
Zöld hét ● Egy-másfél havonként szünetel az Európai Parlament munkája. Az ún. zöld (szabad) hetet
a képviselők törvényhozáson kívüli, választókörzeti tevékenységükre fordíthatják. Rendszerint az egyes parlamenti küldöttségek külföldi utazásait is ezekre a hetekre
időzítik.
BRÜSSZEL, 2015. NOVEMBER 10.
15 óra ● Az EP Külügyi Bizottságának (AFET)
ülése
Az AFET ülésének napirendjén több fontos és aktuális téma is szerepelt. Elsőként a Nyugat-Balkánon áthaladó migrációról a szakbizottság parlamentközi bizott-
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sági ülést szervezett a tagországok nemzeti parlamentjeinek küldöttségeivel. Az eszmecserén Nikola Poposki
macedón és Ivica Dacic szerb külügyminiszter, illetve
Esen Altug, a török külügyminisztérium illetékes főigazgató-helyettese, valamint Volker Türk, az ENSZ menekültügyi helyettese főbiztosa és Christine Leffler, az
Európai Külügyi Szolgálat főtitkárhelyettese vett részt.
A vitán – többek között – felszólaltak Vilija Aleknaite
Abramikiene litván parlamenti küldött, Németh Zsolt,
a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke,
valamint Dorin Silviu Petrea román EP-képviselő. Az
ülés második részében nyilvános meghallgatásra került
sor az EU szomszédságában zajló ún. távháborúkról.
Meghívott szakemberek adtak elő, közöttük Edward
Lucas nemzetközi szakértő, aki az Ukrajnát, de egyben
a térséget és teljes Európát sújtó orosz agresszió veszélyéről tartott előadást. Egyebek mellett figyelmeztetett,
hogy bár a migrációs válság kezelése prioritás Európa
számára, Ukrajnára továbbá is oda kell figyelni.
16.30 óra ● Konferencia
Tőkés László a román néppárti kollégája és egyben
az AFET néppárti koordinátora, Cristian Preda képviselő által szervezett konferencián vett részt a Közel-Kelet fenntartható fejlődése a víz és energia viszonylatában, pontosabban az izraeli-jordániai-palesztin regionális
együttműködés tárgyában. Társzervezők voltak a Konrad Adenauer Alapítvány és az EcoPeace Middle East
civil szervezet. Beszédében Gidon Bromberg, az utóbbi
izraeli elnöke hangsúlyozta, hogy a vízhez való igazságos
hozzáférés a három érintett szomszédos ország számára
a közel-keleti békefolyamat egyik alapeleme, melyhez az
eddiginél is komolyabb nemzetközi közvetítés szükséges.
Ebben kérte az EP nagyfokú támogatását.
18.30 óra ● Az EP Külügyi Bizottsága (AFET)
néppárti képviselőcsoportjának ülése

Bocskor
Andrea
és
Pelczné
Gáll
Ildikó

Az AFET néppárti tagjai több, folyamatban lévő jelentést tárgyaltak meg, valamint a néppárti álláspontot
egyeztették. Az ülésen – többek között – Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban című, a 2014es évről szóló éves jelentésről és az Európai Unió ezzel
kapcsolatos politikájáról szóló jelentéshez benyújtott
közel ötszáz módosító javaslatot egyeztették. A Cristian Preda néppárti koordinátor által jegyzett jelentés-

tervezethez képviselőnk is több módosítást terjesztett
elő, melyeket a csoport támogatott.
18.30 óra ● Kiállításmegnyitó
Pelczné Gáll Ildikónak, az Európai Parlament alelnökének a támogatásával nyílt kiállítás Színek, formák,
alkotások címmel, amely 13 magyar művésznő festményeit és szobrait mutatta be az EP brüsszeli székhelyén.
A megnyitón Bocskor Andrea kárpátaljai illetőségű
EP-képviselő, a Kulturális és Oktatási Szakbizottság
(CULT) alelnöke méltatta a rendezvényt és az alkotásokat.
BRÜSSZEL, 2015. NOVEMBER 11.
11 óra ● Az Európai Néppárt EP-frakciójának
ülése
A kétórás frakcióülés nagy részét a napirend előtti,
időszerű politikai kérdések megvitatása tette ki, úgymint: a migránskérdés, a horvátországi választások, a
romániai válságos belpolitikai helyzet, a katalóniai parlament függetlenségi nyilatkozata, a Nagy-Britannia
EU-tagságával kapcsolatos, közelgő népszavazás, valamint az ukrajnai kérdés. Theodor Stolojan, a román
néppárti delegáció vezetője azzal a konklúzióval zárta
a bukaresti tűzeset által előidézett drámai helyzettel,
illetve a Ponta-kormány bukásával kapcsolatos beszámolóját, hogy „a korrupció gyilkol” („corupţia ucide”).
Cristian Preda EP-képviselő kezdeményezésére a képviselőcsoport egy perc néma csenddel adózott a bukaresti baleset áldozatai emlékének. A zsúfolt napirendű
tanácskozáson – másokkal együtt – Tőkés László képviselő nem jutott szóhoz.
13 óra ● Megbeszélés Csáky Pál szlovákiai/felvidéki néppárti képviselővel
Csáky Pál volt szlovákiai miniszterelnök-helyettes a
felvidéki Magyar Közösség Pártjának színeiben nyert
mandátumot az Európai Parlamentben. A Petíciós Bizottság alelnöki minőségében hathatósan közreműködik
Lomnici Zoltán és Antal János erdélyi egyházi ingatlanügyben beterjesztett petíciójának a befogadásában
és napirendre tűzésében. Közel egy évi halogatás után
a petíció elbírálását végre napirendjére tűzte a bizottság koordinátorainak testülete. Erről folytattak megbeszélést Tőkés László és Csáky Pál, egyeztetve az ügy
előremozdításával kapcsolatos tennivalókat, így pl. hogy
miképpen semlegesítsék az ellenséges román lobbinak a
petíció befogadásának megakadályozására irányuló próbálkozásait.
15 óra ● Az Európai Parlament plenáris ülése
A parlamenti bizottsági erre a hétre beillesztett ún.
miniplenárisának napirendjén a soron következő jelentések vitája és megszavazása szerepelt. Napirend előtt
Tőkés László írásban javasolta, hogy a Parlament, osztozva Románia nemzeti gyászában, egy perc néma felállással fejezze ki részvétét a bukaresti Colectiv-klubban
történt szerencsétlenség egyre növekvő számú áldozatai
iránt. Mairead McGuinness alelnök ugyan nem adott
helyt a közösségi részvétnyilvánításnak, de az elnöki bejelentések rendjén mélységes részvéttel emlékezett meg
a romániai ifjak, valamint a Sínai-félszigeten lezuhant
orosz repülőgép utasainak tragikus haláláról. Alkalmi felszólalásaikban többen is megemlékeztek az első világhá-
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ború befejeződéséről, melynek évfordulója Belgiumban
nemzeti ünnep.
16.30 óra ● Konferencia
A fiatal roma társadalom felkarolásáról szóló konferencián és párbeszéden – melyen Szabó Emília gyakornok képviselte EP-irodánkat – a felszólalók felhívták
a figyelmet arra, hogy a roma fiatalság súlyos diszkrimináció és egyenlőtlenség áldozata, ugyanakkor ez az
ifjúság a roma társadalom jövője. Többek között Damian Drăghici szociáldemokrata képviselő is felszólalt, aki
hangsúlyozta, hogy Európának kulturális sokszínűségre
van szüksége, és fontos a roma fiatalok oktatása. Lina
Papamichalopoulou, az UNESCO Klubok, Központok
és Egyesületek Szövetsége képviseletében azokat a jelenleg kialakulóban levő projekteket és akciókat mutatta be, melyek célközösségként a cigány fiatalokat célozzák meg. Ugyanakkor elmondta, hogy szükség van
kezdeményezésekre, melyek megváltoztatják a romákról
alkotott sztereotípiákat. Daniela Popescu, az UNESCO Alumnus Club vezetője bemutatta azoknak a nem
kormányzati szervezeteknek a struktúráját és aktivitásait, melyek a romániai roma társadalmat karolják fel.
Európa különböző országaiból érkezett cigány fiatalok
szólaltak fel végül esélyegyenlőséget és felzárkóztatást
óhajtva és sürgetve.
16.30 óra ● Az Európai Néppárt EP-frakciója
vallásközi párbeszéd munkacsoportjának minikonferenciája

Elmar
Brok
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A radikális iszlám örökség és az iszlám diskurzus reformjáról szóló tanácskozás kiemelt meghívottai voltak
az Iszlám szakértők világszövetsége a békéért, az
erőszak ellen elnevezésű globális szervezet képviselői. Az iszlám jeles képviselői lényegében arról kívánták
meggyőzni a rendkívüli érdeklődés által kísért párbeszéd
részvevőit, hogy az igazi iszlámtól – és a Korántól –
teljességgel idegen a dzsihadista erőszak. „Minden erőszakos cselekményt elítélünk, amit a vallás nevében követnek el” – jelentette ki Sheikh Rashid Birbah, Franciaország főmuftija, aki saját hazája polgáraként francia
nyelven tett hitet az európai értékek mellett. Mértékadónak szánt beszédében Elmar Brok, a Külügyi Bizottság (AFET) elnöke katolikus emberként protestáns
feleségével való harmonikus kapcsolatával példázódott,
s az emberi méltóság, valamint a tolerancia európai értékeit magasztalta. Manfred Weber néppárti frakcióel-

nök az etnikai és vallási téren megnyilvánuló egységet
a sokféleségben méltatta. Európa elszállt – állapította
meg az egyik együgyű részvevő...
23 óra ● Az Európai Parlament plenáris ülése
Tőkés László erdélyi képviselőnk a romániai belpolitikai válság tárgyában szólalt fel a plenárison. Az EP
az esti szavazáson – egyebek mellett – elfogadta az
Európai Unió választási törvényének reformjáról szóló
jelentést.
BRÜSSZEL, 2015. NOVEMBER 12.
9 óra ● Az EP Emberi Jogi Bizottságának (DROI)
ülése
Az EP ún. bizottsági hetének keretében a DROI
ülésének napirendjén több kiemelt téma is szerepelt.
Tőkés László képviselőt munkatársa, Ferenczy Zsuzsa
képviselte ezen az ülésen. Az emberi jogok és a demokrácia helyzetét a világban, az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló jelentést, valamint az ehhez
indítványozott közel ötszáz módosító javaslatot Cristian Preda, a szakbizottság román néppárti koordinátora, a dokumentum raportőre mutatta be. A jelentés
– többek között – megállapítja, hogy az emberi jogok és
a demokratikus értékek növekvő fenyegetésnek vannak
kitéve világszerte, továbbá hangsúlyozza, hogy éppen
ezért az EU-nak és tagállamainak következetes, egységes hangon kell megszólalniuk. Az ülést vezető Elena Valenciano spanyol szociáldemokrata képviselő, aki
egyben a DROI elnöke is, a témakörhöz kapcsolódva
beszámolt az EP emberjogi küldöttségének az ENSZ
közgyűlésében tett látogatásáról, amelynek során Ban
Ki-Moon főtitkárral, valamint a közgyűlés több tagjával
is találkoztak. Az öttagú EP-delegáció jobb együttműködést szorgalmazott az EU és az ENSZ között, és azt,
hogy a globális kihívásokat közösen kell megoldani.
Csatlakozás írásbeli nyilatkozatokhoz
Ezen a héten Tőkés László EP-képviselő aláírásával
csatlakozott két írásbeli nyilatkozathoz. A kétszáz szót
meg nem haladó, legalább három képviselőcsoport legalább tíz képviselője által előterjesztett műfaj kizárólag
olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek kifejezetten az
Európai Unió hatáskörébe tartoznak. A regionális és
kisebbségi nyelvek védelméről és támogatásáról az
Európai Unióban címet viselő nyilatkozat felszólítja a
Bizottságot, hogy irányozzon elő kiegészítő intézkedéseket a veszélyeztetett nyelvek védelmére, valamint hogy
növelje a nyelvi közösségek, helyi és regionális hatóságok anyagi támogatásának mértékét, hogy a felhívja a
figyelmet a kevésbé használatos nyelvekre. Az elhízásról mint egészségügyi problémáról szóló nyilatkozat
felkéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat
olyan tájékoztató kampányok szervezésére, amelyek már
fiatal korban felhívják a figyelmet az elhízás veszélyeire, továbbá ösztönözzék a sportolást, és vezessenek be
jobb táplálkozási iránymutatásokat az iskolai étkezésre
vonatkozóan.
BRÜSSZEL, 2015. NOVEMBER 16.
13 óra ● A magyar néppárti képviselők asszisztenseinek találkozója

dEPutáció
A magyar néppárti delegáció egyeztető ülésén a fideszes képviselők mellett tevékenykedő munkatársak,
ún. asszisztensek a strasbourgi novemberi plenáris ülés
napirendjének fontosabb pontjait beszélték át, egyeztették a héten napirendre kerülő jelentéseket, melyekről
a plénum várhatóan szavazni fog, valamint jelezték az
irodáik által tervezett eseményeket. A Tőkés-irodát Ferenczy Zsuzsa munkatárs képviselte.
14 óra ● Konferencia

Deli
Andor

A Nyugat-Balkán összekapcsolása az EU-val –
hol állunk? című, Deli Andor néppárti képviselő által
szervezett konferencián Szabó Emília, az iroda gyakornoka vett részt. A szervező köszöntője után Marko
Cadez, a Szerbiai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
felhívta a figyelmet, hogy szorosabb együttműködésre
van szükség az unió és Szerbia között, fontos lenne
az esélyegyenlőség biztosítása a tagállamok és a jelöltek között. Andreja Kodrin, Violeta Bulc közlekedési
biztos képviseletében arról tájékoztatott, hogy a 2015ös év sikeresnek könyvelhető el a Nyugat-Balkán és az
Unió kapcsolatát illetőleg, ám az infrastruktúra, közlekedés, szállítás szempontjából jó lenne a megkezdett
projekteket mielőbb realizálni. A felszólalók – mások
mellett Wim van de Camp néppárti képviselő – mind
azt hangsúlyozták, és később arról folytattak megbeszélést, hogy szükség van az infrastruktúra fejlesztésére és
bővítésére, az Unió által való támogatására.
14.30 óra ● Konferencia
Sógor Csaba néppárti képviselő, valamint Tibet
brüsszeli képviseletének közös szervezésében került sor
A klímaváltozás és a környezetrombolás hatása a
Tibeti-fennsíkra című konferenciára, amelyen szakértők a bolygónk harmadik legnagyobb jégraktárán
észlelt, a globális felmelegedés okozta veszélyekről és
várható következményekről tartottak előadást. Gabriel
Lafitte ausztráliai környezetvédelmi közgazdász jelentette: a fennsík átlagos hőmérséklete 0,3 Celsius fokkal
emelkedett. Ez a világátlag háromszorosának felel meg,
minek következtében a gleccserek folyamatosan visszahúzódnak, és több milliárd ember vízutánpótlása forog
veszélyben. A nemzetközi összefogás és közös fellépés
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
érdekében továbbra is a legfontosabb feladat a klíma-

változás elleni küzdelmünkben, jegyezte a konferencia
üzenetét Ferenczy Zsuzsa, EP-irodánk brüsszeli munkatársa.
15 óra ● Az EP Külügyi Bizottságának (AFET)
ülése
A külügyi bizottság ülésének első felében – egyebek
mellett – fontos találkozókra került sor Németország és
a Keleti Partnerség két országának politikusaival. Giorgi Kvirikasvili miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter a grúziai, míg Adrian Cându parlamenti elnök a
moldovai politikai helyzetről nyújtott tájékoztatást. Az
utóbbi időben mindkét, Unióba igyekvő országban jelentős romlás állott be a demokratikus átalakulás terén.
Helyzetükre ugyanakkor rányomja bélyegét az ukrajnai
válság, illetve az európai–orosz szembenállás. A megszólaló képviselők további támogatásukról biztosították
a volt szovjet tagországokat, ugyanakkor azonban súlyos kritikával illették az igazságszolgáltatás és a sajtó
szabadságának grúziai megsértését, valamint az államvezetés szintjén is eluralkodott moldovai korrupciót. A
továbbiakban Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszter a migrációs válság megoldására irányuló európai, illetve németországi törekvésekről és eredményekről
számolt be, kitérve a párizsi terrorcselekmények nyomán
előállott új helyzetre. Elsődleges feladatnak ítélte a közel-keleti, szíriai helyzet rendezését, mindenekelőtt pedig az Iszlám Állam elleni közös fellépést. A felszólalások
rendjén Tőkés László képviselő a magyar nemzet és
saját együttérzését fejezte ki a jelen lévő francia képviselőknek, megemlítve, hogy a párizsi mészárlás áldozatai
emlékére Magyarországon nemzeti gyásznapot hirdettek. A migránsáradat hullámain beszüremkedő terroristákra utalva annak a véleményének adott hangot, hogy
az Iszlám Állammal nemcsak Szíriában, hanem Európában is fel kell venni a harcot. Szorgalmazta Romániának
a schengeni országok közé való felvételét, hogy ezáltal
országunk is részt vállalhasson az EU külső határainak
védelméből. Zárszavaiban Elmar Brok bizottsági elnök
azt hangoztatta, hogy a menekültkérdést ne keverjük
össze a terrorizmussal, merthogy a menekültek is a terrorizmus áldozatai. Ugyanakkor óvott attól, hogy „a populizmus malmára hajtsuk a vizet”. Az EP plenárisára
előkészített jelentések között az AFET nagy szótöbbséggel fogadta el a 2014. évi jelentés az emberi jogok
és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai
Unió ezzel kapcsolatos politikája című dokumentumot, melynek előadója Cristian Preda román néppárti
képviselő volt.
BRÜSSZEL, 2015. NOVEMBER 17.
9 óra ● Konferencia
Újságírók tanúvallomása fegyveres konfliktusokban: Hegyi-Karabah címmel Eleni Theocharous
ciprusi néppárti képviselő a dél-kaukázusi konfliktusról
szervezett konferenciát az Európai Parlamentben, melyen Ferenczy Zsuzsa brüsszeli munkatárs vett részt. A
rendezvényen különféle nemzetiégű újságírók a három
évtizede történt háborúban átélt tapasztalataikról számoltak be. Cvetana Paskaleva bolgár újságíró a háború okozta tragédiákról tett megrendítő tanúvallomást,
és figyelmeztetett, hogy a konfliktus mind a mai napig
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tán, Balogh Levente és Bálint Eszter erdélyi újságírók voltak. A jövő heti EP-plenáris napirendjének és
egyes időszerű politikai kérdéseknek a megtárgyalása
nyomán Tőkés László erdélyi és Csáky Pál felvidéki
EP-képviselők a Lomnici Zoltán és Antal János által
benyújtott, a kommunizmus idején jogtalanul elkobzott
erdélyi egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását sürgető
petíció parlamenti elbírálásának legújabb fejleményeiről
számoltak be.

Eleni
Theocharous
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megoldatlan, és aláássa a régió stabilitását és fejlődését. A házigazda, aki fiatal orvosként a 90-s évek elején
maga is segített a háború áldozatain, biztosította az
előadókat az EP-nek az örmény és azeri nép közötti
bizalomépítéshez nyújtott támogatásáról, mely nélkül
fenntartható béke nem születhet.
10.30 óra ● Az EP Külügyi Bizottsága (AFET)
néppárti munkacsoportjának ülése
A parlament jövő heti plenáris ülésére kitűzött ügyek
közül a legnagyobb figyelem a 2015. november 11-12-i
valettai és a 2015. november 15-16-i G20-as csúcstalálkozók migránsügyben hozott határozatait, valamint
az időközben bekövetkezett párizsi terrorcselekményeket övezte. A Jacek Saryusz-Wolski európai néppárti
(EPP) alelnök vezetésével zajló vita központi kérdését
a migráció és a terrorizmus közötti viszony képezte.
A képviselők többségének véleménye szerint a párizsi
tragédia nyomán olyan új helyzet állt elő, mely a migránsválság kezelésében is változást követel. Önvédelmi és biztonságpolitikai szempontból minden újra kell
gondolni, és a prioritásokat át kell rendezni – hangzott
el többek részéről. Cristina Preda külügyi koordinátor
meglepődéssel idézte Jean-Claude Juncker EB-elnök
nyilatkozatát, mely szerint a migrációt és a menekültügyet nem szabad összekeverni. Preda „tudathasadásos állapotnak” nevezte a Néppárton belüli ellentmondást, lévén, hogy az Európai Bizottság elnöke maga is
a Néppárthoz tartozik. A román képviselőhöz kapcsolódva Tőkés László az AFET elnökének, Elmar Brok
német néppárti képviselőnek az előző napi véleményét
idézte, mely szinte szó szerint megegyezik Juncker
elnök állásfoglalásával. Erdélyi képviselőnk a néppárti
frakció egységes álláspontjának a kialakítását sürgette,
kifejezve ugyanakkor azon meggyőződését, hogy Párizs
után a migránspolitikánkban is gyökeres változásra van
szükség.
12.30 óra ● A magyar néppárti delegáció heti
ülése
Bevezetésképpen Gyürk András delegációelnök azt
a közel harminc újságírót köszöntötte, akik az Európai
Parlament Találkozz a képviselőddel (Meet your MEP)
elnevezésű programja keretében a magyar néppárti küldöttség tagjainak meghívására látogattak Brüsszelbe.
Tőkés László meghívottai ez alkalommal Pataki Zol-

15 óra ● Megemlékezés a párizsi terrortámadá- Magyar
sok áldozatairól
újságírók
Minden más tevékenységét megszakítva az Európai BrüsszelParlament ünnepélyes plenáris ülés keretében emlékeben
zett meg a november 13-i párizsi terrorsorozat közel
150 halálos áldozatáról. A Marseillaise eléneklése után
Martin Schulz parlamenti elnök tartott rövid beszédet,
s néma tiszteletadás, majd egy drámai erejű hegedűszólót követően az Európai Unió himnuszával ért véget
a megemlékezés.
16 óra ● Interjú
Az EP látogatói programja keretében Brüsszelben
tartózkodó Pataki Zoltán, az Aradon megjelenő Nyugati Jelen munkatársa készített interjút Tőkés Lászlóval, a Fidesz-KDNP listáján megválasztott erdélyi
képviselővel.
Csatlakozás írásbeli nyilatkozatokhoz
Ezen a héten Tőkés László képviselő aláírásával
csatlakozott az EP két írásbeli nyilatkozatához. A befogadó oktatási rendszerek előmozdításáról című
nyilatkozat szerint a Parlament felhívja a Bizottság figyelmét, hogy ösztönözze a tagállamokat, hogy az EU
2020 nevű növekedési stratégiájának a fogyatékossággal élő személyek mobilitásáról és befogadásáról szóló
előirányzata, valamint az ENSZ-nek a fogyatékossággal
élő személyek jogairól szóló egyezménye célkitűzéseinek
elérése érdekében ruházzanak be az oktatásba, és mozdítsák elő a megbízható adatok gyűjtését. Az európai
fogyatékosságügyi stratégia maradéktalan végrehajtásáról című nyilatkozat felszólítja a Bizottságot,
hogy működjön együtt a tagállamokkal az aláírt egyezmények és charták jobb végrehajtásáért a 2010 és 2020
közötti időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi
stratégia erőteljesebb támogatása érdekében.
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BRÜSSZEL, 2015. NOVEMBER 18.
19.30 óra ● Az Európai Néppárt EP-frakciójának
ülése
A jövő heti strasbourgi plenáris ülés napirendjére
tűzött jelentések vitájának és szavazásának előkészítését megelőzően Manfred Weber frakcióelnök Michael Schneidert, az EU Régiók Bizottsága néppárti
csoportjának elnökét köszöntötte, aki az EP-frakcióval
való szorosabb együttműködés céljából tartott beszámolót munkájukról és folytatott eszmecserét a képviselőkkel. Napirend előtt az előző heti párizsi terrorcselekmények kérdésében nyitott vitát az elnök. Az Iszlám
Állam, az iszlamista terroristák gyűlölik Európát, és
meg akarják változtatni életformánkat – jelentette ki
Weber, aki ez alkalommal árnyaltabban fogalmazott
Jean-Claude Juncker EB-elnöknél, amikor is megállapította, hogy – igenis – van összefüggés a migráció és
a terrorizmus között, ez azonban nem jelenti azt, hogy
a bevándorlókat kollektív és előítéletes módon meg kellene bélyegezni. „Meg kell védenünk Európát! Közösen
kell fellépnünk a terrorizmus őrülete ellen!” – hangoztatta a frakcióelnök.
11 óra ● Találkozó Tibet brüsszeli képviselőjével

Európai Bizottság alelnöke, valamint Johannes Hahn
bővítési biztos az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata tárgyában tettek előterjesztést és folytattak
eszmecserét a képviselőkkel. Változásra van szükség a
szomszédságpolitikában – hangsúlyozta az EU külügyi
biztosa. Az uniós országok, valamint a déli és a keleti
szomszédság körébe tartozó országok közös igénye és
érdeke, hogy a háborús konfliktusok és a terrorizmus,
a gazdasági válság és a tömeges migráció jelenlegi viszonyai között a párbeszéd és az együttműködés útján
keressék a megoldást a közös problémákra, valamint a
választ az új kihívásokra – mondotta. Európa jól felfogott érdeke is az, hogy déli és keleti szomszédaival
együtt teremtsenek békét és stabilitást a szomszédsági
régiókban – mondotta a bővítési biztos, arra is rámutatva egyben, hogy válságos helyzetbe került szomszédainkon megfelelő gazdasági és pénzügyi támogatással
lehet segíteni, ami a nem kívánatos migráció feltartóztatásának és a terrorizmus leszerelésének is a leghatékonyabb eszköze.
15 óra ● Konferencia
Az Európai Néppárt EP-frakciójának égisze alatt Elisabeth Köstinger osztrák és Hölvényi György magyar
néppárti képviselők voltak a házigazdái A GMO-termékek jövője Európában – tapasztalatok és helyes
gyakorlatok című konferenciának. Megnyitó beszédeik
nyomán Giovanni La Via néppárti képviselő, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság elnöke köszöntötte az egybegyűlteket
és értékelte az eseményt. Az Európa-, sőt világszerte
komoly vitákat és ellentéteket kiváltó ügyben a magyar
álláspontot Tóth Katalin agrárügyi helyettes államtitkár fejtette ki, a magyar GMO-mentes mezőgazdasági
stratégia bemutatásával.
STRASBOURG, 2015. NOVEMBER 24.

Tseten
Samdup
Chhoekyapa

Szerda délelőtt Tseten Samdup Chhoekyapa, Tibet brüsszeli irodájának vezetője, a dalai láma képviselője rövid látogatást tett Tőkés László EP-képviselőnél.
A tibeti vendég beszámolt irodájának az EU-s intézmények irányába végzett figyelemfelkeltő tevékenységeiről, többek között a decemberi párizsi klímacsúcsra
tervezett információs kampányukról, melynek célja a világ figyelmét felhívni arra, hogy a globális felmelegedés,
ha továbbra is gyorsul, nem csupán Tibetre, hanem a
szomszédos országokra is kihat majd, milliók életét sodorva veszélybe.
11.30 óra ● Az EP Külügyi Bizottságának
(AFET) rendkívüli ülése
A rendkívüli ülésen jeles vendégeket köszönthetett
Elmar Brok bizottsági elnök. Federica Mogherini,
az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, az

12 óra ● Az Európai Parlament plenáris ülése
Az Európai Parlament strasbourgi ülésszakának
keddi napján ünnepélyes keretek között osztották ki
a Lux-díjat, melyet az EP-képviselők titkos szavazata
alapján 2007 óta ítélnek oda jeles európai filmek alkotóinak. Említésre méltó, hogy a Lux-díj tavalyi kitüntetettje, az Ida című lengyel játékfilm utóbb az Oscar-díjat is elnyerte. Az átadó ünnepélyen Martin Schulz
parlamenti elnök nyújtotta át a díjat a Mustang című
francia-német-török-katari koprodukció rendezőjének.
Ezt követően a parlament a napi szavazásokkal folytatta munkáját. Tőkés László az EU ENSZ-en belüli
szerepéről nyújtott be szavazatindoklást, mely emlékeztet arra, hogy a béke, biztonság és a terrorizmus
terjedésének megakadályozása terén az EU-nak globális
partnerekre van szüksége.
14 óra ● A magyar néppárti delegáció heti ülése
A valamennyi munkahét keddjén sorra kerülő magyar delegációs ülésen a parlamenti munka időszerű
kérdéseit és feladatait tárgyalják meg a képviselők. Ez
alkalommal a Nyugat-Európán elhatalmasodó terrorfenyegetettség nyomta rá a bélyegét a megbeszélésre,
melynek kihatásai a Parlament életében, a brüsszeli készenléti-biztonsági intézkedésekben is közvetlenül érzékelhetők.
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STRASBOURG, 2015. NOVEMBER 25.
12 óra ● Az Európai Parlament plenáris ülése

rül sor, a világ egy-egy országának sürgetően válságos
emberi jogi kérdéseiben. Ez alkalommal a különböző
politikai csoportok a következő három határozatot javasolták, amelyek egyik kezdeményezője a néppárt részéről Tőkés László volt: Afganisztán, különös tekintettel a Zábul tartományban elkövetett gyilkosságokra;
kambodzsai helyzet; a véleménynyilvánítás szabadsága
Bangladesben.

STRASBOURG, 2015. NOVEMBER 26.

Rachida
Dati
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Bevett szokás az EP-ben, hogy időről időre állam- és
kormányfőket, jeles közéleti és vallási vezetőket hívnak
meg és kérnek fel megszólalásra.Ennek rendjén tartott
ünnepi emelkedettségű beszédet Sergio Mattarella,
az Olasz Köztársaság elnöke, aki az Európai Unió elmúlt hetven esztendejét értékelve az integráció jelentős
eredményeként emelte ki az „európai nép”, az európai
„démosz” identitásának kialakulását. A migrációval, illetve a terrorizmussal szemben meg kell védenünk közös
értékeinket – mondotta. Az ezután sorra kerülő szavazás rendjén bizonyos fokú ünnepélyességgel fogadta
el a Parlament a 2016-os költségvetési eljárásról szóló
jelentést. Az időszerűség jegyében fogadta el a törvényhozás Rachida Dati francia képviselőnek az európai
polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek
általi toborzásának megelőzéséről szóló jelentését.
15 óra ● Az EP és Japán közötti kapcsolatokért
felelős interparlamentáris delegáció ülése
Az interparlamentáris küldöttség elnöke, Petr Jezek
csehországi liberális képviselő egyebek mellett beszámolt az általa vezetett elnökség folyó év szeptember
24-25-én Tokióban tett szolgálati látogatásáról, konkrét módon pedig az EU és Japán között folyamatban
lévő tárgyalásokról a Stabilitási és Együttműködési
Megállapodás (SPA), valamint a Szabadkereskedelmi
Egyezmény (FTA) megkötése tárgyában. Érdekes adalékként hangzott el, hogy Japán ez idáig három (!)
szíriai migránst fogadott be; amúgy pedig nyitott a menekültkérdés iránt, s ennek bizonyságaként 300 millió
dollár segítséget ítélt meg a szíriai rászorulóknak. Tőkés László erdélyi képviselő a delegáció póttagjaként
vett részt az ülésen. Képviselőnk ezen felül rendes tagja a Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott
kapcsolatokért felelős parlamentközi küldöttségnek.
18 óra ● Az Európai Néppárt EP-frakciójának
ülése
A néppárti csoportülésen az EP plenárisának másnapi vitáit és szavazásait készítették elő. Továbbá azokkal a sürgősségi eljárásokkal is foglalkoztak, amelyek
elfogadására a strasbourgi ülésszak utolsó napján ke-

9.30 óra ● Az EP Külügyi Bizottságának (AFET)
ülése
A strasbourgi ülésszak zárónapjának rövid külügyi
bizottsági ülésén előbb beszámoló hangzott el a választások előtt álló Venezuelában uralkodó tarthatatlan
helyzetről: a diktatórikus állapotokról, az emberi jogok
sérelméről, a sajtószabadság hiányáról, az elharapózott
mindennapi erőszakról. Ezt követően az Európai Unió
és Kína kapcsolatairól szóló jelentéstervezet szakbizottsági megszavazására került sor, melynek jelentéstevője Bas Belder holland konzervatív képviselő volt.
Tőkés László számos módosító javaslatának többségét a bizottság megszavazta.
10 óra ● A kisebbségi frakcióközi munkacsoport
havi rendes ülése
A holland fennhatóság alatt lévő Karib-tengeri Bonaire-sziget lakóinak nyelvi jogaival foglalkozott a kisebbségi munkacsoport. A sziget lakosságának nagy
részét kitevők papiamentu nyelvét a holland kormány
az utóbbi években nagy mértékben háttérbe szorítja.
Ennek orvoslásához keres támogatást az Európai Parlamentben a Papiamentu Akadémia Alapítvány.
12 óra ● Az EP plenáris ülése
Zárszavazás a parlament napirendjén szerepelt jelentések, dokumentumok tárgyában.
Brüsszel, 2015. december 2.
se

15 ● óra Az Európai Parlament miniplenáris ülé-

A havonként átlagosan egy alkalommal sorra kerülő
brüsszeli plenáris ülést Martin Schulz elnök nyitotta
meg. A napirend elfogadása nyomán – az időszerűség
jegyében – a vasárnap megrendezett Európai Unió–Törökország csúcstalálkozóval kapcsolatos bizottsági és
tanácsi nyilatkozat vitájára került sor, a migrációs válság megoldása vonatkozásában. Este 7 órakor kezdődött a szavazás az előkészített, illetve véglegesített jelentések, dokumentumok tárgyában. (Tudnivaló, hogy
az európai, illetve képviseleti demokrácia szellemében
az EPP kiváltképpen fontosnak tartja és komolyan
veszi a képviselőknek a szavazásban való részvételét,
s ennek megfelelően az ezekről való hiányzásokról kimutatást vezet, illetve ezeket pénzbeli szankcióval is
bünteti).
BRÜSSZEL, 2015. DECEMBER 3.
11.30 óra ● Eszmecsere a Kínai Nemzeti Népi
Kongresszus Tibet-delegációjával
Ezen a héten magas rangú kínai delegáció tett lá-
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togatást a parlament brüsszeli székhelyén, az EP-nek
a Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért
felelős küldöttsége meghívására. Tőkés László irodáját
Ferenczy Zsuzsa munkatárs képviselte a találkozón.
Jo Leinen, az EP-delegáció néppárti elnöke üdvözölte
Baima Chilint (Padma Cholingot), a Kongresszus etnikai ügyekért felelős bizottságának alelnökét, aki egyben Tibet Autonóm Tartomány Népi Kongresszusának
elnöke is, majd az etnikai kisebbségek jogait előmozdító EU-s politikákról tett rövid említést, hangsúlyozva, hogy az Unióban az etnikai sokféleség önmagában
érték, nem pedig veszély a többségre nézve. Kína hivatalosan mindig is a kisebbségek jogainak a támogatásáról biztosítja nemzetközi partnereit, mint ahogyan
ezt a mai találkozón is tette. Ezzel szemben viszont a
gyakorlat egyáltalán nem ezt tükrözi Kínában: Tibet
tartományban a kisebbségek alapvető jogait lábbal tiporják, vallási és nyelvi jogaikat tagadják. Erről viszont
sajnálatos módon a mai találkozón szó nem esett.
BRÜSSZEL, 2015. DECEMBER 7.
17 óra ● Az EP Külügyi Bizottságának (AFET)
ülése

AFETülés

A tanácskozás napirendjén ez alkalommal két országjelentés szerepelt. A Szerbiáról szóló eredményjelentés raportőre, David McAllister németországi néppárti képviselő összefoglaló előterjesztésében méltatta
az országban elért idei eredményeket, ezzel együtt viszont sürgető feladatnak ítélte a jogállamiság megerősítését, nevezetesen a szervezett bűnözés letörését, a
demokratikus ellenzék helyzetének és az ombudsmani
hivatal szerepének megerősítését. Deli Andor délvidéki
fideszes képviselő Magyarország támogatásáról biztosította Szerbia európai csatlakozását, ugyanakkor sürgette a kisebbségvédelmi cselekvési terv elkészítését és
benyújtását. Cristian Preda román néppárti képviselő,
bizottsági koordinátor nagyra értékelte, hogy a jelentés külön alfejezetet szentel a kisebbségi kérdéseknek.
Mindenki üdvözölte, hogy még idén decemberben elkezdődhetnek az EU és Szerbia közötti csatlakozási
tárgyalások. Tőkés László hozzászólásában a külügyi
és az emberi jogi bizottságok közös küldöttségének

szerbiai látogatására visszautalva a szerbiai kisebbségi
közösségek vezető képviselőinek általános elégedetlenségét tolmácsolta, akiket alig vagy csak a formaságok
szintjén vonnak be az Unió által megkövetelt kisebbségi cselekvési terv elkészítésébe. Kitért a kommunista
múlt visszahúzó következményeire, valamint a nemzeti
megbékélés szükségességére. A belgrádi Alkotmánybíróság diszkriminatív jellegű döntéseinek korrekcióját
szorgalmazva, sürgette a kisebbségi nemzeti tanácsokról, valamint a Vajdaság jogállásáról szóló törvény
mihamarabbi módosítását és végleges formában való
elfogadását. Kiállt a délvidéki magyar, valamint a Timok-völgyi vlach közösség védelmében. Ez utóbbinak
még a román nemzeti identitását sem hajlandó elismerni a szerb hatalom – mutatott rá képviselőnk. A
szerbiai és koszovói országjelentéshez december közepéig lehetett benyújtani a módosító javaslatokat.
BRÜSSZEL, 2015. DECEMBER 8.
10.30 óra ● Az EP Külügyi Bizottsága néppárti
munkacsoportjának ülése
Ez alkalommal a munkaülés Cristian Preda „2014.
évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos
politikája” című előterjesztését, továbbá az Európai Bizottság alelnökének, az Unió külügyi főképviselőjének
a daytoni békemegállapodás 20. évfordulója alkalmából
megfogalmazott nyilatkozatát tárgyalta meg.
12 óra ● Találkozó Magyar Annával, a Csongrád
Megyei Közgyűlés alelnökével, a Régiók Bizottsága
tagjával
A Régiók Bizottsága (RB) az EU tanácsadó szerve,
melyet a 28 uniós tagállam helyi és regionális szinten
megválasztott képviselői alkotnak, összesen 350 fő,
köztük 24 magyarországi és 30 romániai. A Régiók Bizottságának keretében a képviselők kifejezésre tudják
juttatni véleményüket azokkal az uniós jogszabályokkal
kapcsolatban, melyek közvetlenül befolyásolják az általuk képviselt régiók és települések életét. Magyar Anna
az Unió bővítésének egyik raportőre az RB részéről.
12.30 óra ● Magyar delegációs ülés
19 óra ● A Fidesz-KDNP ünnepi Polgári Szalonja
BRÜSSZEL, 2015. DECEMBER 9.
9 óra ● Konferencia
Bosznia-Hercegovina európai jövője, húsz évvel a
dayton-párizsi békeegyezmény után
9.30 óra ● Az Európai Néppárt EP-frakciójának
ülése
STRASBOURG, 2015. DECEMBER 14.
16 óra ● Az Európai Néppárt EP-frakciójának
ülése
Manfred Weber frakcióelnök távollétében a gyűlést
Esteban González Pons alelnök vezette le. Az elnöki
bejelentések és a napirendi kérdések nyomán Miguel
Arias Canete éghajlat- és energiapolitikai biztos részvételével és tájékoztatásával az éppen hogy véget ért
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párizsi klímakonferencia eredményeinek megvitatására
és értékelésére került sor. Az EP napirendjén szereplő dokumentumok előkészítése rendjén Gyürk András
magyar néppárti delegációvezető árnyékjelentés-tevői
minőségében tett előterjesztést az európai energiaunióról szóló jelentés tárgyában. Napirenden kívül
Cristian Preda román képviselő Corina Creţu regionális ügyekben illetékes európai biztos nemrég kipattant botrányos esetét vetette föl. A román szocialista
tárcavezető tevékenységét súlyos vádakkal illetik. A
sajtó állításai szerint elhanyagolja munkáját, sorozatosan hiányzik munkahelyéről, hivatalos programjait
gyakran indokolatlanul lemondja, magas tisztségével
magánérdekből visszaél. Magatartása miatt tucatnyi
beosztottja mondott fel. Joachim Zeller képviselővel együtt Preda kivizsgálást szorgalmazott Creţuval
szemben. Ez ügyben a néppárti frakció megkereséssel fordul a vizsgálat lefolytatásában illetékes, Inge
Grässle által vezetett Költségvetési Ellenőrző Bizottsághoz (CONT).
17 óra ● Az Európai Parlament plenáris ülése
Hétfő délután Martin Schulz elnökletével vette
kezdetét az EP rendes strasbourgi ülésszaka. Napirend előtt az elnök kiemelt módon méltatta a múlt
hét végén bezárult párizsi klímakonferenciát, annak
történelmi fontosságú eredményeit. „Fordulatról” beszélt a környezetvédelem terén, mely az elkövetkező
években komoly jogalkotási feladatokat ró az Európai
Parlamentre.
19 óra ● Rendkívüli bizottságközi ülés a Szaharov-díj tárgyában
A külügyi (AFET), a fejlesztési (DEVE) és az
emberi jogi (DROI) parlamenti szakbizottságok a
Szaharov-díj szerdai átadását megelőzően együttes
ülésen látták vendégül az idén kitüntetésben részesített Raif Badawi szaúd-arábiai polgárjogi harcos
feleségét, aki börtönbe zárt férje helyett érkezett
Strasbourgba, hogy átvegye a díjat. Az ünnepélyes
találkozót megtisztelte jelenlétével Sztavrosz Lambrinidisz, az EU emberi jogi főképviselője. A bizottsági
elnökök – köztük Elmar Brok AFET-elnök – köszöntései nyomán Ensaf Haidar köszönte meg keresetlen
szavakkal a fogságban sínylődő férjének odaítélt ma-

gas kitüntetést. A parlamenti politikai csoportok és a
szakbizottságok képviselőinek felszólalásai rendjén az
Emberi Jogi Bizottság nevében Tőkés László alelnök
méltatta a díjazott érdemeit, kifejezve azon reményét, hogy a részben visszájára fordult „arab tavasz”
országaiban, köztük Szaúd-Arábiában is előbb-utóbb
bekövetkezik a társadalmi megújulás.
22 óra ● Az EP plenáris ülése
Az ún. egyperces felszólalások rendjén Tőkés
László az 1989-es romániai forradalom évfordulója
kapcsán világított rá a Ceauşescu-rezsim és a mostani román posztkommunista rendszer magyarellenes
politikájának összefüggéseire. A volt Securitate és a
jelenlegi Román Hírszerző Szolgálat (SRI) kísértetiesen hasonló módszerekkel dolgozik – mondotta. Példa reá a legutóbbi kézdivásárhelyi „terrorügy”, mely
mondvacsinált okokra hivatkozva a szélsőségesség
és terrorizmus vádjával próbálja megbélyegezni nem
csupán Beke István mozgalmi vezetőt, hanem az
egész székelységet.
STRASBOURG, 2015. DECEMBER 15.
12 óra ● Találkozó Harald Vilimsky osztrák
EP-képviselővel

Az Osztrák Szabadságpárt európai parlamenti
képviselőjének kezdeményezésére került sor a találkozóra, melyen részt vett pártbeli társa, Anton Mayer
képviselő. A szélsőségesnek bélyegzett osztrák párt
politikusai támogatásukat fejezték ki Orbán Viktor
migrációs politikája iránt, és a Fidesszel való kapcsolatfelvételhez kérték Tőkés László segítségét.
12.30 óra ● Az EP plenáris ülése
Végszavazás parlamenti jelentések és dokumentumok tárgyában.
14 óra ● A magyar néppárti delegáció heti rendes ülése
A magyar delegációülés kiemelt témája volt a csütörtökön szavazásra kerülő, Magyarországról szóló
jelentés vitája. Amint az köztudott, az EP baloldali
és liberális frakciói évek óta „sportot űznek” abból,
hogy Magyarországot mondvacsinált okokból szégyenpadra ültessék, illetve ellene megszorító és bün-
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tető intézkedéseket kezdeményezzenek. Legújabban
migrációs politikája miatt folytatnak valóságos boszszúhadjáratot hazánk ellen. A magyar küldöttség a
magyarországi helyzetről szóló jelentés szavazására
készült elő.
19 óra ● Az Európai Néppárt EP-frakciójának
ülése
A Szaharov-díj rangját és az Európai Néppárt emberi jogok iránti elkötelezettségét híven tükrözi az,
hogy a néppárti politikai csoport fontosnak tartotta
körébe meghívni Raif Badawi szaúd-arábiai emberi
jogi harcos feleségét, Ensaf Haidart, aki börtönbe
vetett férje nevében a következő napon fogja átvenni annak kitüntetését. Az elnöki bejelentések rendjén
Manfred Weber frakcióvezető – egyebek mellett –
kitért Lengyelország kritikus helyzetére, melynek a
legutóbbi választások nyomán hatalomra került konzervatív kormányával szemben a balliberális pártok
kivizsgálást kezdeményeztek. A „lengyel ügyről” szóló
vita végül is a jövő év elejére halasztódott. Valószínűsíthető, hogy a következő időszakban Lengyelországra ugyanaz a sors vár, mint az évek óta az EU/EP
támadásainak célpontjában álló Magyarországra.
20.30 óra ● Az EP plenáris ülése
Este került az EP napirendjére az Európai Unió
és Kína közötti kapcsolatokról szóló jelentés vitája.
Hozzászólásában Tőkés László az EU és Kína közötti stratégiai kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta, ugyanakkor azonban megengedhetetlennek ítélte,
hogy a gazdasági és globális érdekek háttérbe szorítsák az emberi és kisebbségi jogokat, példának okáért
az elnyomott tibetiek vagy ujgurok ügyét.
21 óra ● A magyar néppárti delegáció évzáró
vacsorája
Az év utolsó strasbourgi munkahetén a magyar
néppárti küldöttség – hagyomány szerint – közös vacsorán tekintett vissza az elmúlt esztendőre, és köszöntötte a küszöbön álló karácsonyi ünnepeket. A
határokon átívelő nemzeti együttműködés szellemében a közvacsorára az RMDSZ és a felvidéki MKP
képviselői is meghívást nyertek. Gyürk András delegációvezető keresetlen beszédben értékelte az elvégzett munkát, és méltatta a magyar néppárti közösség
tagjainak eredményeit.
STRASBOURG, 2015. DECEMBER 16.
12 óra ● Az Európai Parlament plenáris ülése

A napi zárószavazást megelőzően ünnepélyes keretek között adták ás az idei Szaharov-díjat a kitüntetett Raif Badawi szaúd-arábiai emberi jogi harcos
feleségének. Martin Schulz méltató beszéde után
Ensaf Haidar keresetlen szavakkal köszönte meg a
magas kitüntetést, nem kevésbé azt az erkölcsi és
politikai támogatást, melyet az EP nyújt ezáltal börtönben sínylődő férjének.
17 óra ● Az Európai Parlament plenáris ülése
A Cristian Preda román néppárti képviselő, külügyi bizottsági koordinátor által jegyzett, nagy fontosságú, a 2014-es évről szóló emberi jogi jelentésnek
a másnapi zárószavazást megelőző vitájához Tőkés
László erdélyi képviselő a néppárti frakció képviseletében szólott hozzá.
18 óra ● Az Európai Néppárt EP-frakciójának
ülése
STRASBOURG, 2015. DECEMBER 17.
10 óra ● Az EP kisebbségi frakcióközi munkacsoportjának ülése

Gál Kingának, a kisebbségi intergroup társelnökének a hathatós közreműködésével – a megelőző
erdélyi (RMDSZ), majd felvidéki (MKP) tematikus
csoportülések után – ez alkalommal a kárpátaljai
magyar és más kisebbségi közösségek helyzetével ismerkedhettek meg az Európai Parlament kisebbségi ügyek iránt elkötelezett képviselői. A Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség képviseletében Brenzovics László elnök és Milován Sándor tiszteletbeli
elnök tartottak beszámolót. Hozzászólásában Tőkés
László az ukrajnai rendezés egyik kulcskérdésének
nevezte a kisebbségi kérdést, és külhoni testvéreik
szolidaritásáról biztosította a kárpátaljai magyarokat.
12 ● Az Európai Parlament plenáris ülése
Zárószavazás a napirenden szereplő jelentések és
egyéb dokumentumok tárgyában.

Brenzovics
László
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A 2015-ÖS LUX-DÍJ
GYŐZTESE A MUSTANG
November 24-én adták át az Európai Parlament
strasbourgi plenáris ülésén a Lux-díjat, melyet idén
a Mustang című francia, német, török és katari film
nyert el.
Bocskor Andrea, a Kulturális és Oktatási Bizottság
alelnöke gratulált a rendezőknek és elmondta: „Az Európai Parlament támogatja a művészetet és a kulturális élet szereplőit, hiszen ők azok, akik a világ és az élet
napos, illetve a sötét oldalát egyaránt megmutatják
nekünk”. A díjat átvevő Deniz Gamze Ergüven rendező szerint „a maga módján a Mustang az Európai Unió
értékeit népszerűsíti”.
Az idei győztes alkotás egy észak-törökországi kisvárosban játszódik, ahol öt kamaszodó lánytestvér kerül szembe a család szigorával, amely akaratuk és korábbi életmódjuk ellenére egy határozott, tradicionális
női szerepet róna rájuk. A szabadságra vágyó lányok,
ahogy a cím is utal rá, a vadlovak vehemenciájával
igyekeznek kitörni a tradíció és a család fogságából.
A Mustang mellett a Lux-díj döntőjébe idén Jonas
Carpignano Mediterranea (olasz, amerikai, francia, német és katari koprodukció), valamint Kristina Grozeva
és Peter Valchanov Urok (A lecke) című, bolgár-görög
koprodukcióban készült filmje került. A három döntős
alkotás nagyon aktuális, de egymástól igencsak eltérő
európai problémát, élethelyzetet mutat be, mint a menekültválság (Mediterranea), a női önrendelkezés hiánya (Mustang) és egy kelet-európai tanár mindennapi
kihívásai (A lecke). „Esztétikai értékük mellett a filmek
témaválasztása idén is meghatározó volt” – mondta el
Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő.
A három döntős filmet az EU mind a huszonnégy
hivatalos nyelvén feliratozták és a Lux-filmnapok keretében, szeptembertől decemberig mind a 28 uniós

tagországban bemutatják. A filmeket Európa-szerte,
így Budapesten is bemutatták a Lux-filmnapok keretében az Uránia Nemzeti Filmszínházban. „A cél az,
hogy bemutassuk az európai filmek sokszínűségét és
gazdagságát, valamint az, hogy ezek a filmek minél
több európai polgárhoz eljussanak és vita indítók legyenek az aktuális társadalmi kérdésekről“ – hangsúlyozta
a néppárti képviselő.
Az Európai Parlament 2007 óta minden évben
Lux-díjjal tünteti ki a legjobb európai filmet, amely
fontos társadalmi problémákra hívja fel a figyelmet, illusztrálja Európa sokszínűségét és rávilágít az európai
filmművészet értékeire. A tíz elődöntős film listáját az
Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon hirdették ki,
köztük volt Nemes Jeles László Saul fia című filmje,
július végén közülük került ki a három döntős.

Tőkés László EP-képviselő irodája és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében 2015. november
11-14. között színházi előadásokra
került sor négy partiumi helyszínen.
Székelyhidi Ágoston Végítélet című
történelmi drámáját Nagybányán,
Désházán, Nagykárolyban és a Körös-közi Ágyán mutatta be egy jeles
alkalmi társulat. Dánielfy Zsolt debreceni és Meleg Vilmos nagyváradi
színművészek alkalmazták színpadra
az 1989-es temesvári népfelkelést
megelőző közállapotokból ihletődött, az akkori atmoszférát közvetítő lélektani drámát. Képünk a szilágysági Désházán készült az előadás
végén.

