dEPutáció

2017.

II. SZÁM

Tőkés László európai parlamenti képviselő sajtóirodájának értesítője
Szerkeszti: Dénes László

Lapterv és tördelés: Mohácsi László Árpád

E-mail: press@tokeslaszlo.eu

AZ EP KÜLÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK KÜLDÖTTSÉGE
A DÉL-KAUKÁZUSI ORSZÁGOKBAN JÁRT

Annak jeleképpen, hogy az Európai Unió erősíteni
kíván keleti szomszédságpolitikájában, illetve az Európai Parlament fokozott figyelmet kíván szentelni a Keleti Partnerséghez tartozó – egykor a Szovjetunió részét képező – országoknak, 2017. május 22–26. között
nyolctagú, reprezentatív parlamenti küldöttség tett
látogatást Azerbajdzsánban, Grúziában és Örményországban. David McAllister külügyi bizottsági elnök
vezetésével három néppárti képviselő mellett egy-egy
szocialista, konzervatív, liberális, baloldali és zöldpárti
küldött vett részt a delegációban.
Örvendetes fejlemény, hogy a hosszú évek óta megromlott kapcsolatok megújításának eseményeképpen
idén ősszel egy ún. Átfogó és Megerősített Partnerségi
Megállapodás aláírására fog sor kerülni az EU és Örményország között. Azerbajdzsán és az Unió 2015ben megromlott viszonyában szintén előrelépés történt
azáltal, hogy idén februárban újraindultak a tárgyalások egy partnerségi szerződés megkötése érdekében. A
harmadik dél-kaukázusi partnerállam, Grúzia esetében
az eddig is kifejezetten jónak mondható kapcsolatok
kiszélesítése és elmélyítése az Unió közvetlen célja. Az

EP Külügyi Bizottságának (AFET) küldöttsége ezen
viszonyok és célok összefüggésében indult a volt szovjet szocialista országokba kitűzött, kiadós útjára. Örményország megbízott jelentéstévőjeként Tőkés László európai képviselő a helyszíni tájékozódás igényével
csatlakozott a frakcióközi parlamenti delegációhoz.
A négy munkanapba belezsúfolt, kiterjedt program
keretében találkozókra és megbeszélésekre került sor
az egyes országok európai kirendeltségeinek vezetőivel – köztük Hermán János tbiliszi EU-nagykövettel
–, a nemzetközi szervezetek oda akkreditált képviselőivel, a civilszervezetekkel, a polgári jogok biztosaival
(ombudsmanokkal), parlamenti képviselőkkel, külügyi,
illetve európai ügyekben illetékes bizottsági elnökökkel
és szakemberekkel, a parlamenti pártok képviselőivel,
nem utolsó sorban pedig az egyes országok külügyminisztereivel. A magas szintű találkozók során az EP
küldöttségét fogadta Ilham Aliyev azerbajdzsáni, Giorgi Margvelasvili grúz és Szerzs Szargszján örmény
államelnök.
Mindhárom országban sajátos helyszíni kiszállásokra is sor került. Baku közelében arra a Masazir
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nevű településre látogattak el a képviselők, melyen a
Hegyi-Karabahból, illetve az Örményország által megszállott, környező tartományokból elűzött ún. „belső
menekültek” találtak menedéket. A hontalan azeriek
száma megközelíti az egymilliót. Grúziában az oroszok
által 2008 óta megszállva tartott Dél-Oszétia határán
fekvő Mcheta nevű településen tartott terepszemlét a
küldöttség, az európai határrendészeti kontingens vezetőjének kalauzolásával. Örményországban békésebb
helyszínre vezetett a delegáció útja: egy, az EU támogatásával létrehozott jereváni iskolaközpont diákjaival nyílt alkalmuk találkozni.
Valamennyi találkozóra, mint ahogyan a dél-kaukázusi országok egymáshoz és az Európai Unióhoz fűződő kapcsolataira is rávetült a szovjet kommunista múlt
sötét árnyéka. Ennek megfelelően az Örményországot
és Azerbajdzsánt élesen szembeállító hegyi-karabahi
helyzet, valamint a Grúzia területi épségét csorbító
szakadár tartományok, Dél-Oszétia és Abházia ún.
befagyott válsága képezte valamennyi tárgyalás központi témáját. Oroszország geopolitikai játszmáival
és manővereivel szemben mindhárom érintett ország a
nemzetközi közösségtől, illetve az Európai Uniótól remél támogatást. A Moszkva-barát örmény kormányzat
viszont a meghatározó orosz befolyást is a visszafoglalt
karabahi terület megőrzésére használja fel.
Jereváni látogatása alkalmával az EP küldöttsége
az örmény genocídium emlékművénél koszorúzott, és
az örmény népirtás múzeumát is meglátogatta. Az örmény tárgyalófelek rendre köszönetet mondtak azért,
hogy a tragédia centenáriumán az Európai Parlament
határozati állásfoglalásban emlékezett meg a szinte
előzmény nélküli népirtás másfél milliónyira becsült áldozatáról. Történelmi dimenzióban nézve a dél-kaukázusi kis országok jelenkori égető gondjai igen mély gyö-
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kerekre nyúlnak vissza. Csoda, hogy az ősi keresztény
múlttal rendelkező örmények és grúzok a cári, majd
szovjet Oroszország, valamint az oszmán, illetve török
és az iráni muszlim hatalmak szorításában fennmaradtak. Az örmény múzeumban Tőkés László ezeket írta
az emlékkönyvbe: „Intő figyelmeztetés az emberiségnek és Európának… Isten áldása legyen a krisztusi keresztet hordozó örmény nemzeten!”
A posztszovjet dél-kaukázusi országok társadalmainak gondjai többé-kevésbé közösek. Valamennyien
a demokratikus rendszerváltozás kínkeserves folyamatán mennek keresztül, az említett történelmi súlyú
gondok mellett. Az örökölt nehéz gazdasági helyzet, a
kommunista múlt diktatórikus öröksége, a társadalmi
szegénység és egyenlőtlenség, a mérhetetlen korrupció, a munkanélküliség és a tömeges elvándorlás viszonyai között és régi-új uraik, az oligarchák uralma
alatt igyekeznek megtalálni az utat, több-kevesebb
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meggyőződéssel európai irányba tájékozódva. Az Európai Unió és az Európa Tanács ezen törekvésüknek
megfelelően támogatja társadalmaik demokratikus
átalakítását, demokratikus intézményrendszerük kialakítását, alkotmányreformjaikat, válságos gazdasági
helyzetük rendezését, az emberi jogok, a jogállamiság,
illetve az európai értékek érvényesülését, a kisebbségi
jogok biztosítását, szabad és demokratikus választási
rendszerük kialakítását, a korrupció és a szegénység
leküzdését – nem utolsósorban pedig a bemutatott
háborúközeli konfliktushelyzetek megoldását. Az EP
külügyi bizottságának küldöttsége a keleti partnerségi
viszonyok keretei között, illetve a már létező együtt-

működés, valamint a kétoldalú tárgyalások tárgyát képező megállapodások összefüggésben ezeket a főbenjáró problémákat vette számba, és a további partneri
együttműködés útját egyengette.
Találóan állapította meg a küldöttség, hogy a megnevezett tartós konfliktushelyzetek megoldásának kulcsa Moszkva kezében van. Az Európai Unió támogatta békés rendezés ennek viszonylatában egyelőre csak
vágyálomnak tűnik.
Az Európai Parlament Emberi Jogok Albizottságának (DROI) alelnökeként Tőkés László általában véve
az emberi jogok súlyos sérelmeit vetette fel hozzászólásaiban – példának okáért az azerbajdzsáni politikai
foglyok esetében. Továbbá a kommunista diktatúrából
a demokráciába való átmenet kérdéseit feszegette –
ebben a tekintetben azonban csekély érdeklődésre és
fogadókészségre talált. Aliyev elnök az azerbajdzsáni nép széles körű támogatására apellálva az emberi
jogok, illetve a politikai foglyok kérdését szinte nem
létezőnek tekintette. Ehelyett országa látványos eredményeinek sikerpropagandáját hangoztatta, és minden
tekintetben szomszédait – elsősorban Örményországot
– marasztalta el. Örmény oldalon hasonló azeriellenesség nyilvánult meg. Az év elején tartott sikeres választások nyomán az örmény kormányzat a Hegyi-Karabah
megvédelmezésére felépített „patrióta nacionalizmus”

jegyében utasította vissza a civil társadalom részéről
érkező, illetve a küldöttség által szóvá tett emberi jogi
aggályokat és a rendszer ellen szóló bírálatokat és vádakat.
Az EU megítélése szerint szomszédai között Grúzia
élen jár az európai integráció tekintetében. A Szaakasvili elnök bukásával hatalomra került Grúz Álom Pártja erős bizonyítási kényszertől hajtva igyekszik eleget
tenni vállalásainak – mind az alkotmányozás, mind a
reformok és az emberi jogok terén. Jelentős sikerként
könyveli el az európai vízumkényszer nemrégen való eltörlését. Margvelasvili elnök is bölcs mértéktartással keresi a békés megoldást az elszakított területek ügyében.
Tőkés László Örményország jövendőbeli jelentéstévőjeként elismerését
fejezte ki Edvard Nalbandján külügyminiszternek, valamint Szargszján
államelnöknek azért a
kiváló eredményért, hogy
többéves szünet után a
tárgyalások eredményre
vezettek, és idén, a Keleti
Partnerség őszi parlamenti csúcstalálkozóján – az
Euronest ülése alkalmával – végre új együttműködési keretegyezmény aláírására kerül
sor Brüsszelben. Erdélyi
képviselőnk meleg hangon
szólt a magyarországi és a
romániai örmény közösségekről, a magyar–örmény
és a román–örmény szolidaritásról, és azon meggyőződését fejezte ki, hogy
Örményországnak mint a világ legősibb keresztény államának és nemzetének az egyesült Európában van a
helye. Ugyanakkor annak a reményének adott hangot,
hogy az örményországi pozitív változások és a felek
jó együttműködése lehetővé fogja tenni egy kedvező
és előremutató országjelentés elkészítését és európai
parlamenti elfogadását.
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ÁPRILISI ESEMÉNYNAPTÁR

2017. április 2. ● Kisvárda, református templom
A Tőkés László Alapítvány rendezvénye
A vasárnap délutáni istentiszteletet követően, az
alapítvány kuratóriumának rendkívüli, ünnepi ülése
keretében tartották meg a Hit és nemzet – Tőkés
László breviáriuma című könyv díszbemutatóját, egybekötve a névadó születésnapi köszöntésével. (Lásd
részletes beszámolónkat.)
Április 3–6. ● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét

Április 15. ● Nagyvárad, Szent Márton öregotthon
Húsvéti jószolgálati látogatás. Ünnepi áhítat
Tőkés László még a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület püspökeként honosította meg, hogy
minden húsvét és karácsony előtt felkeres egy hátrányos helyzetű magyar közösséget. Tavaly húsvétkor a
tenkei református idősotthonba, míg karácsonykor a
bélfenyéri szórványba látogatott el, ebben az évben a
váradszőllősi idősotthont kereste fel a húsvéti örömüzenettel és a szokásos ajándékcsomagokkal.

Április 8. ● Beregszász, Ukrajna
A KMKSZ XXVIII. Közgyűlése
Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöke részt vett és beszédet mondott
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség beregszászi
tisztújító közgyűlésén. (Lásd közleményünket.)
Április 10–11. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Április 12. ● Nagyvárad, Partiumi Keresztény
Egyetem székháza
A Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriumának ülése
Április 13. ● Kolozsvár, Agapé rendezvényterem
Péterfy Lajos színművész kitüntetése
A magyar nyelv és kultúra megőrzése és népszerűsítése iránt elhivatott művészi pályája, valamint példaértékű közéleti szerepvállalása, különösen az 1989-es
temesvári események során a református templom és
gyülekezet melletti bátor kiállása elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítette a magyar köztársasági elnök Péterfy Lajos színművészt. A kolozsvári magyar főkonzulátus által szervezett díjátadón Tőkés László, a kitüntetett barátja
és harcostársa mondott laudációt, egyebek mellett
kijelentve: „Évtizedek után úgy ítélem, hogy Péterfy
Lajos győzte szerepeit, győzte válaszokkal, tehetséggel, hittel, tudással, emberséggel, erővel és kitartással.
Ha kellett, látszólag saját kárára is, de mindig ama
krisztusi »keskeny utat«, a magyar »egyenes utat» választotta.”

Április 16. ● Nagyvárad, olaszi református templom
Húsvétvasárnapi ünnepi istentisztelet. Igehirdetés.
Úrvacsoraosztás.
Április 20. ● Nagyvárad, EP-iroda
Az erdélyi zászló kitűzése. Sajtóértekezlet
Európai parlamenti képviselőnk kitűzte képviselői
irodájának erkélyére az Erdély-zászlót, a már ott lévő
magyar és román forradalmi zászlók, az uniós, a székely és a partiumi lobogók mellé. Ezt megelőzően rövid
sajtótájékoztatót tartott Csomortányi Istvánnak, az
Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnökének társaságában. (Lásd a vonatkozó közleményt és nyilatkozatot.)
Április 22. ● Székelyudvarhely, Rákóczi Center
Az Erdélyi Magyar Néppárt V. Országos Küldöttgyűlése
A 170 küldött részvételével lejzajlott kongresszuson az EMNP fővédnökeként szóló Tőkés László az
önrendelkezés kivívását az erdélyi magyarság felemelkedésének zálogaként határozta meg, hozzátéve: identitásunk megőrzésének útja a helyes politizálás. (Lásd
a vonatkozó anyagokat lapunkban.)
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közösen szervezi az 1989-ben alakult Anyanyelvápolók Szövetsége. Az idén 51. alkalommal került sor a
magyar nyelv hetére, mégpedig április 24–30. között,
a nyitókonferenciát a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságával karöltve elsőként tartották meg
Magyarország határain túl, mégpedig Nagyváradon, a
Partiumi Keresztény Egyetemen. A reformáció nyelvi
hatásai című tanácskozás Tőkés László EP-képviselőnek, egyetemalapító püspöknek a köszöntőbeszédével
kezdődött. Brüsszelből küldött üzenetét sajtótanácsosa, Dénes László tolmácsolta a konferencia részvevőinek. (Lapunkban olvasható.)
Április 24–27. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Április 25. ● Nagyvárad, Partiumi Keresztény
Egyetem
Az 51. magyar nyelv hete
Az 1967-ben indult magyar nyelv hete sorozat
célja a tudományos alapú, egyúttal élményszerű anyanyelvi ismeretterjesztés elsősorban művelődési otthonokban, iskolákban. Az áprilisi „nyelvhetet” az 1869ben alakult Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal

Április 25-26. ● Brüsszel
KMAT-ülés
A külhoni magyar érdekképviseleti szervezeteket tömörítő Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács
képviselői kihelyezett ülést tartottak az Európai Parlamentben. A KMAT elnökének, Tőkés Lászlónak a
meghívására tizenhét tagú küldöttség érkezett Belgiumba, mégpedig Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia, Horvátország magyar szervezeteinek és pártjainak képviseletében. (Az
eseményről szóló beszámolót lásd kiadványunkban.)

HIT ÉS NEMZET – TŐKÉS LÁSZLÓ
BREVIÁRIUMÁNAK BEMUTATÓJÁRÓL
A Tőkés László Alapítvány kuratóriumának rendezésében tartották meg Kisvárdán április 2-án a Hit
és nemzet – Tőkés László breviáriuma című kiadvány
díszbemutatóját, egybekötve a névadó születésnapi köszöntésével. Az 1989 őszén, még a Ceaușescu-diktatúra bukása előtt létrejött, Temesvár üldözött lelkipásztora iránti szolidaritásból és mellette való kiállásként
Tőkés László nevét felvett alapítvány számos jó ügyet
támogatott az elmúlt bő negyedszázad során, s ezen
felül évente kiosztja a Tőkés-díjat a nemzetszolgálatban jeleskedő személyiségek valamelyikének.
A kisvárdai alapítvány kuratóriuma az önkormányzattal karöltve szervezte meg az ünnepi köszöntést és
könyvbemutatót, amelynek helyszínéül a református
templom szolgált, keretéül pedig a vasárnapi istentisztelet. Százvai László lelkipásztornak a 71. zsoltár
alapján tartott igehirdetését a nyilvános és ünnepélyes
kuratóriumi ülés követte, amelyet Papp Angéla kuratórumi tag vezetett le. Elöljáróban köszöntötte a megjelent egyházi és közéleti méltóságokat, mindenekelőtt
Tőkés László püspököt és családjának jelenlévő tagjait, továbbá Tilki Attila és Vinnai Győző országgyűlési
képviselőket, Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnökét, Leleszi Tibor kisvárdai
polgármestert, Lengyel Szabolcs kuratóriumi elnököt
és kurátortársait, a gyülekezetet és az érdeklődőket.
Nem utolsó sorban pedig Szabó Ferenc vezérigazgatót, presbitert, a Tőkés László Alapítvány kuratóriumának tagját, aki nagy szerepet vállalt a most megjelent
díszkötet létrehozásában. A reformáció 500. évében kiadott breviárium jórészt magának Tőkés Lászlónak az

írásaiból, beszédeiből, rádiós igehirdetéseiből, valamint
ezek mellett róla szóló és hozzá intézett textusokból
nyújt egy átfogó, mégis szűknek mondható válogatást
úgy, hogy a teljes eddigi életpályára és életműre koncentráló, ezeknek összetettségét bemutató, fotódokumentumokkal ellátott gyűjteményből kirajzolódjon annak az embernek a képe, akit egyik méltatója a hit és
a nemzet hősének nevezett.
Az Ady Endre verseivel és Buhály József festőművész illusztrációival gazdagított kötetet Jánosi Zoltán
irodalomtörténész szerkesztette az általa kiválasztott
szövegekből, grafikai-képi megjelenítése Farkas Ernőt
dicséri, a kiadói hátteret a Magyar Napló biztosította.
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A szerkesztők hozzászólásukban kifejtették: egy olyan
kiadványt igyekeztek letenni az olvasók asztalára,
amely legfőképpen Tőkés László 28 évi küzdelmeit és
munkáját hivatott bemutatni. Az ötletadó, kezdeményező Szabó Ferenc a saját indítékairól beszélt, Buhály
József pedig a művészetek mecénásaként is méltatta
az ünnepeltet, akit a továbbiakban többen is köszöntöttek 65. születésnapja alkalmából. Tilki Attila a kor
meghatározó politikusának és egyházi elöljárójának nevezte a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
előző püspökét, aki egy évtizede európai parlamenti
képviselőként is tevékenykedik, miközben továbbra is
az erdélyi magyarság ügyének fáradhatatlan harcosa.
Néhányan, mint például a kisvárdai polgármester, a
rendszerváltozáskor szerzett élményeiket is megosztották a hallgatósággal, hiszen volt idő, amikor Tőkés
Lászlóra és Temesvárra figyelt a fél világ. Lengyel Szabolcs illőnek tartotta, hogy a püspök nevét viselő alapítvány történetét és munkáját is vázolja, a kuratórium
nevében pedig a jelen lenni nem tudó Tófalvi Zoltán

köszöntötte egy esszészerű, „hazulról haza” küldött
levélben az ünnepeltet. Végül a szolgatárs, Százvai
tiszteletes méltatta azt, aki református lelkészként és
püspökként egyházának egyik prominensévé vált.
A köszöntésekre és méltatásokra adott rövid válaszában Tőkés László elsődlegesen a kisvárdai polgárok
1989-beli kiállását idézte fel hálatelt szívvel, valamint
az 1990. februári emlékezetes fogadtatását az itteni
református gyülekezetben és lakóközösségben. Méltatta az őt nevében is megtisztelő alapítvány létrehozását és nemzetépítő tevékenységét, köszöntötte a jelen
lévő Horkai László nyugalmazott kárpátaljai református püspököt, megemlékezett elődeiről, szüleiről, harcostársairól, mindazokról, akik a szolgálat és hivatás
egységében erőt adtak neki ahhoz, hogy elvégezze a
Teremtő által reá szabott feladatokat. A helytállás és
az erkölcspolitika, a kitartó közösségépítés és a nemzetvédelem jegyében végzett munkából minden cselekvőképes embertársunknak ki kell vennie a részét – biztatott végül mindenkit a püspök, mielőtt az Úr áldását
kérte volna a jelenlévőkre.

AZ EURÓPAI PARLAMENT TÖBBSÉGE
MÉG MINDIG MIGRÁNSBARÁT
Az Európai Parlament április 4-én este tartotta meg
a menekült- és migránsáramlatok kérdéséről, az Európai Külügyi Szolgálat ebben játszott szerepéről szóló
jelentés vitáját, melynek raportőrei Elena Valenciano
szocialista és Agustín Díaz de Mera néppárti spanyol
képviselők.
A kezdettől fogva problematikus, az egész kontinensünket megosztó migráció ügyében kedvező fejleménynek tekinthető az Európai Unió megalakulásának 60.
évfordulója alkalmából kibocsátott római nyilatkozat,
melyben a tagállamok állam- és kormányfői az Unió
egysége és az együttműködés folytatása mellett álltak
ki, és kinyilvánították azon szándékukat, hogy korunk
példátlan kihívásai közepette a migrációs válsággal
szemben is felveszik a küzdelmet. Ezzel kapcsolatban
elégtétellel állapította meg Orbán Viktor miniszterel-

6

nök, hogy „a magyar javaslatok közül több is visszaköszön a szövegben”.
Parlamenti felszólalásában Tőkés László erdélyi
képviselő maga is méltatta a római dokumentumot, s
ahhoz hasonlóan az Európai Néppárt múlt heti, máltai
kongresszusán elfogadott állásfoglalást is komoly előrelépésként értékelte az illegális migrációval szembeni
harc tekintetében. Magyarországgal, illetve a visegrádi
országokkal összhangban elsődleges feladatnak ítélte,
hogy „Európát minden áron megvédjük az illegális bevándorlók inváziójától”. Ennek megfelelően ugyanakkor
a már korábban előirányzott közös európai biztonsági és védelmi politika (Common Security and Defence
Policy) kialakítását sürgette.
Mindamellett, hogy a vaskos jelentés – példának
okáért – Európa külső határainak a fokozott védel-

Szabó
Ferenc
és
Tőkés
László
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mét, valamint az embercsempészek és az emberkereskedők elleni határozott fellépést is előírja, egészében
véve azonban a kezdettől fogva hangoztatott brüsszeli
migránsbarát politikai narratívát folytatja, egyaránt
bátorítva a gazdasági bevándorlók és a menekültek
áramlását, „polkorrekt” módon túlhangsúlyozva a migránsok emberi jogait. Ezekkel szemben viszont erdélyi
képviselőnk azt hangsúlyozta, hogy az Unió legfőbb
dolga mégiscsak az, hogy saját polgárainak és nemzeti
közösségeinek a jogait, biztonságát, identitását és értékeit védelmezze.
A felszólalók hosszú sora még csak utalást sem
tett Európa keresztény gyökereire és identitására. Ide
illik Henri Boulad egyiptomi jezsuita szerzetes azon
megállapítása, mely szerint „az Európai Unióban szinte
csak Magyarország áll ki következetesen a keresztény
értékek mellett”. Ennek vonatkozásában tette szóvá
Tőkés László, hogy – a segítségre szoruló bevándorlók
mellett – a pápának is elsősorban európai kereszténységünket kellene védelmébe vennie.
A plenáris vitában Hölvényi György kereszténydemokrata néppárti képviselő súlyos fenntartásait fejezte
ki a jelentéssel szemben, és – egyebek mellett – azt
hangsúlyozta, hogy a migránsokon mindenekelőtt saját
hazájukban kell segíteni.
A legdisszonánsabb hangot Szanyi Tibor magyar
szocialista képviselő ütötte meg, amikor is saját hazáját azzal rágalmazta meg, hogy „börtönbe vágja a
menekülteket”.

Zárószavaiban Elena Valenciano jelentéstévő szigorú szankciókat követelt azon tagállamok ellen, akik
nem vállalják a migránsokkal való szolidaritást.
Az Európai Néppárt esti frakcióülése többségi szavazással úgy döntött, hogy a parlamenti végszavazáson nem támogatja a Valenciano–De Mera jelentést.
Nem utolsó sorban ennek is köszönhetően az Európai
Parlament ma déli ülésén minimális szavazattöbbséggel
(333–310–46) fogadta el azt.

HOZZÁSZÓLÁS

AZ EP MENEKÜLTÜGYBEN, ILLETVE A MIGRÁCIÓ KÉRDÉSÉBEN TARTOTT VITÁJÁHOZ
Az Európai Unió akarva-akaratlanul hosszú éveket
vesztegetett el a szinte váratlanul reátört migránsválság kezelésében. Noha kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a bevándorlók milliós emberáradatával
szemben egy közös európai biztonsági és védelmi politikára (CSDP) volna szükség, ennek kialakítása azóta
is egyre késik.
Ezt szem előtt tartva, csak üdvözölni lehet a Külügyi
Szolgálat, a Bizottság és az EP újabb erőfeszítéseit a
menekültkérdés megválaszolása és normális mederbe
terelése céljából. A római nyilatkozat helyén kezeli a
migráció rendkívüli kihívását, és az Európai Néppárt
illegális migrációra vonatkozó, legutóbbi máltai állásfoglalása is jó úton keresi a megoldást. Ezekhez képest
a Valenciano–de Mera jelentés sajnos komoly visszalépést jelent.
Magyarországgal, illetve a visegrádi országokkal
egyetértésben elsődleges feladatunk az kell legyen,
hogy Európát minden áron megvédjük az illegális bevándorlók inváziójától. Való igaz, hogy az igazi menekülteknek minden segítséget meg kell adnunk, és a
migránsok emberi jogait tiszteletben kell tartanunk –
legfőbb dolgunk viszont mégiscsak az, hogy Európa

polgárait és nemzeteit, biztonságunkat, demokratikus
rendünket, identitásunkat és közös értékeinket védelmezzük. A pápa őszentségének is elsősorban európai
kereszténységünket, hitünket és értékeinket kell védelmébe vennie.
Strasbourg, 2017. április 4.

Tőkés László
EP-képviselő
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TŐKÉS LÁSZLÓ RÉSZT VETT A KMKSZ
BEREGSZÁSZI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉN

Április 8-án tartotta 28. közgyűlését a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség az Ukrajna Kárpátalja
megyéjében található Beregszászon. A KMKSZ közel
három évtizede töretlenül képviseli a kárpátaljai magyarság érdekeit, és mára a megyei magyar képviselet
megkerülhetetlen politikai erővé vált Kárpátalján – jelentette ki beszámolójában Brenzovics László, a szervezet elnöke, a kijevi parlament képviselője. A kárpátaljai magyarság közösségként történő megmaradását
tekintve kulcsfontosságúnak nevezte a magyarországi
támogatásokat, amelyek szerinte azt jelzik, hogy a magyar kormány „nem engedi el a kárpátaljai magyarság
kezét”. Emlékeztetett arra, hogy a KMKSZ sikeresen
képviseli a kárpátaljai magyarság érdekeit nemzetközi
fórumokon, külön kiemelve és nagyra értékelve Bocskor Andreának, a Fidesz-KDNP kárpátaljai európai
parlamenti képviselőjének a szerepét. Úgy vélte, az
elmúlt három évben a KMKSZ Ukrajnában is megfelelően helytállt, aminek szerinte egyik bizonyítéka,
hogy rövid idő alatt közel 65 ezer aláírás gyűlt össze
a nemzetiségi jogok tervezett ukrajnai szűkítése elleni
tiltakozásul.
Brenzovics László üdvözölte, hogy az Európai Unió
megadta a vízummentességet Ukrajnának. Egyúttal
elítélte, hogy az EU ezzel egy időben megszigorította a határellenőrzést, megnehezítve ezzel az eddig
is körülményes átkelést az ukrán–magyar határon.
A kelet-ukrajnai konfliktusra nézve a KMKSZ-elnök
rendkívül súlyosnak értékelte a helyzetet, és szerinte
a kilátások sem jobbak, ha nem sikerül békés úton, a
minszki megállapodások alapján rendezni a problémát.
A konfliktusnak nemzetiségi vetülete is van, mert ha
a nemzetiségeknek nem biztosítják az őket megillető
jogokat, akkor aligha lesz megoldás. Ukrajnában jelenleg kísérlet történik az 1991-ben kialakított államszerkezet újrafogalmazására. Akkor a kisebbségek számára
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kedvező törvényeket hoztak, nemzetközi megállapodásokat kötöttek. Ezzel szemben most alkotmányellenes,
az ország által vállalt nemzetközi kötelezettségeket
semmibe vevő jogszabályokat fogadnak el.
Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöke bibliai utalásokat tartalmazó
beszédében elsőként a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarsággal való szolidaritását fejezte ki, az erdélyi magyarok nevében is, felhívva a figyelmet a magyar
nemzet egészére leselkedő népmozgalmi fejleményekre, a népesség fogyásától kezdve az elöregedésen át az
elvándorlásig, a szülőhely elhagyásának jelenségéig. A
hit és a cselekedet dialektikájában szükséges és sürgető az a tudati változás, javulás, megegészségesedés,
amely fennmaradásunk és boldogulásunk záloga. A továbbiakban az európai színtéren folytatott össznemzeti
politikai küzdelmekről szólt, az etnikai kisebbségek és
különféle nemzeti közösségek együttműködéséről és
összefogásáról, leszögezve: mind magyar-magyar, mind
nemzetközi vonatkozásban olyan hiteles összefogásra
van szükség, amely túlmutat a frázisokon és az önös
csoportérdekeken.
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke
hozzászólásában rámutatott: Ukrajnának az európai
felzárkózása együtt kell járjon azoknak az autonómiaformáknak a meghonosításával, amelyek az Unióban
ismertek és elfogadottak, sőt természetesek. A kisebbségben élő magyar nemzetrészek – köztük a kárpátaljai
magyarság – önrendelkezése ugyanilyen természetes
törekvés.
A tisztújító közgyűlés küldöttei ellenszavazat nélkül
újabb három évre Brenzovics Lászlót választották a
KMKSZ elnökévé. A fórum nyilatkozat elfogadásával
zárult. Ebben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség egyebek mellett aggodalmát fejezte ki a 2016
őszén Ukrajnában elkezdődött törvényalkotási intézkedések sora miatt, amelyek következtében a nemzetiségek jogai jelentősen szűkülhetnek.
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EU–ÖRMÉNYORSZÁG KAPCSOLATOK
A VÁLASZTÁSOK UTÁN
Április 10-én az Európai Parlament Külügyi Bizottsága (AFET) az EU–Örményország kétoldalú kapcsolatokat tárgyalta meg. Mint ismeretes, április 2-án a
dél-kaukázusi országban parlamenti választásokat tartottak. Az eredmények szerint a Szerzs Szargszján államfő vezette, európai orientációjú Örmény Köztársasági Pártnak minden esélye megvan arra, hogy újra kormányt alakíthasson, mivel elnyerte a szavazatok felét.
A választásokon az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) több száz megfigyelője
volt jelen. Az EBESZ Demokratikus Intézmények és
Emberi Jogok Irodája (ODIHR) küldöttségének tagjaiként az Európai Parlament képviseletében – többek
között – Heidi Hautala (finn, zöldpárti), Boris Zala
(szlovák, szocialista) és Javier Nart (spanyol, liberális)
képviselők voltak jelen. Beszámolójában Hautala képviselőnő elmondta, hogy bár a választás az alapvető sza-

badságjogok betartásával zajlott le, az ellenzéki pártok
komoly szabálytalanságokról tettek panaszt.
Tőkés László EP-képviselő, az EU–Örményország
kétoldalú kapcsolatokért felelős néppárti jelentéstévő
üdvözölte a választási eredményeket. Emlékeztetett,
hogy a 2015 decembere óta tartó tárgyalásokat követően a kétoldalú megállapodás aláírására várhatóan
ez év második felében kerülhet sor, ami a kereskedelmi
kapcsolatok erősítése és a nemzetközi elveken nyugvó
politikai reformok előmozdítása szempontjából fontos. „Szükség van arra, hogy Örményország polgárai
ismét visszanyerjék bizalmukat országuk jövőjében. Az
új megállapodás ebben segíthet. Amennyiben Jereván
továbbra is elkötelezett az együttműködés erősítése és
elmélyítése iránt, Örményország európai irányú fejlődését az Európai Parlament továbbra is támogatni fogja”
– hangoztatta az erdélyi képviselő.

SANYARÚ A KERESZTÉNYEK
HELYZETE KÖZÉP-ÁZSIÁBAN
2017. április 11-én Laima Liucija
Andrikiene litván néppárti képviselő
Közép-Ázsia: A vallás vagy meggyőződés szabadsága. Keresztényüldözés címmel kerekasztal-megbeszélést szervezett Brüsszelben.
Előadásában Michel Varton,
az Open Doors nem kormányzati
emberi jogi szervezet elnöke a keresztények helyzetét ismertette a
volt szovjet térség több országára
való kitekintéssel. Kazahsztánban,
Kirgizisztánban, Türkmenisztánban
és Üzbegisztánban is súlyos emberi
jogi hiányosságok tapasztalhatók. A
többségükben muzulmán vallású országokban a keresztényeket üldözik,
elkobozzák bibliájukat, az istentiszteleten részt vevő híveket bármikor
letartóztathatják – emelte ki.
Felszólalásában Tőkés László
EP-képviselő, az Emberi Jogi Albizottság (DROI) alelnöke, hangsúlyozta, hogy bár Közép-Ázsia sem
politikai, sem gazdasági szempontból nem egységes, az Európai Unió
eme térségre vonatkozó stratégiájának a célja az alapvető jogok, a
jogállamiság és a demokrácia tiszteletben tartásán alapuló stabilitás
megteremtése. „A vallásszabadság
az Unió egyik legfőbb alapértéke.

A volt szovjet térségben vallási
hovatartozásuk és hitbeli meggyőződésük miatt egyének és egész
keresztény közösségek üldöztetést,
börtönt szenvednek, sőt halálos
esetekről is szólnak a híradások. Felelősségünk az eddigieknél is határozottabban fellépni védelmükben”
– emelte ki.
Emlékeztetett arra is, hogy
2013-ban, a civil társadalommal, az
egyházakkal és felekezeti közösségekkel való átfogó egyeztetés nyo-

mán, az EU Külügyi Szolgálata a
vallási és lelkiismereti szabadságra
vonatkozó iránymutatót fogadott
el, 2016-ban pedig Ian Figelt, volt
európai biztost az unió hit- és vallásszabadság előmozdításáért felelős különleges követének nevezte
ki. Ezen fontos intézkedésekkel öszszhangban a vallásszabadság ügyét
világszerte érvényesítenünk kell, eddigi politikáinkat pedig tovább kell
fejlesztenünk – zárta hozzászólását
az erdélyi képviselő.
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NYILATKOZAT:

VÉGRE NEM ESIK TILALOM ALÁ KOLOZSVÁR MAGYAR NEVÉNEK
HASZNÁLATA MÁTYÁS KIRÁLY SZÜLŐVÁROSÁBAN
Örömmel üdvözlöm Emil Boc polgármester azon
döntését, hogy elállva a meddő és értelmetlen pereskedés folytatásától, fölöslegesen hosszan tartó késlekedés
nyomán ugyan, de végre eleget tesz a város magyarsága azon jogos követelésének, hogy kincses Kolozsvár
neve magyarul is szerepeljen a helységnévtáblákon.
Ezen megbecsülésre méltó eredmény eléréséért
ugyanakkor őszinte elismerésemet fejezem ki az ügyben következetes módon eljáró civil szervezeteknek,
nem utolsó sorban pedig Fancsali Ernőnek, az Erdélyi
Magyar Néppárt kolozsvári elnökének, aki a városban
érvényesülő nyelvi diszkrimináció megszüntetése tár-

gyában petícióval fordult az Európai Parlament illetékes bizottságához.
A kép teljessége céljából tudnivaló, hogy folyó év
április 5-én Peter Jahr, az EP Petíciós Bizottságának (PETI) néppárti koordinátora kezdeményezésére
Csáky Pál bizottsági alelnök, valamint Cristian Preda
néppárti külügyi bizottsági koordinátor részvételével
egyeztető megbeszélést tartottunk Strasbourgban a
Lomnici Zoltán és Antal János által jegyzett, az elkobzott erdélyi egyházi ingatlanok ügyében benyújtott,
valamint a Fancsali Ernő által beterjesztett petíciók
tárgyában. Ez utóbbi dolgában arra a megegyezésre
jutottunk, hogy a megoldás elősegítése érdekében a
PETI elé terjesztjük a magyar nyelvű felirat kihelyezésére vonatkozó bírósági ítéletet, román képviselőtársunk pedig személyesen fog közbenjárni és érdeklődni
Kolozsvár polgármesterénél.
Elégtétellel állapíthatom meg, hogy időközben a nevezett petíció okafogyottá vált, sőt – ráadásképpen –
még a német felirat is a városnévtáblákra fog kerülni.
A latin megnevezés ugyan se nem árt, se nem használ
– viszont a törvényes előírások összefüggésében értelmezhetetlen.
A közelgő Kolozsvári Magyar Napok alkalmából
méltó fejlemény és „ajándék” a magyar nyelvű városnévfelirat kihelyezése.
Brüsszel, 2017. április 11.

Tőkés László
EP-képviselő,
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke

AZ ERDÉLYI ZÁSZLÓ A TRANSZILVÁN
EURÓPAISÁGOT JELENÍTI MEG
Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke 2017. április 20án, a déli harangszó felhangzásakor kitűzte nagyváradi
képviselői irodájának erkélyére az Erdély-zászlót, a már
ott lévő magyar és román forradalmi zászlók, az uniós, a székely és a partiumi lobogók mellé. Ezt megelőzően rövid sajtótájékoztatót tartott Csomortányi
Istvánnak, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei
elnökének társaságában, hangsúlyozva: ezek a zászlók
senki ellen, hanem „csak magunk miatt” lengenek. A
demokrácia, a szabadság és az egység üzenetét közvetítik, pozitív európai gondolatok jegyében. Gazdag
szimbolikájuk a kontinens és országai, valamint régiói
szintjén az európai népek, magyarok és románok, székelyek és partiumiak összetartozását, egyedi és közös,
sajátos és egyetemes identitását és értékeit hivatott
megjeleníteni.
A kitűzött Erdély-zászló – európai minta szerint
– a sokféleséget hivatott hirdetni az egységben és az
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egységet a sokféleségben. Ugyanakkor a regionális
identitás erős kifejezője, akárcsak a székely és a partiumi zászló. A különféle identitások ellen manapság
összehangolt támadás zajlik kontinentális szinten, a
migrációs nyomás ennek a fegyverneme. Az Európára
zúduló, fenyegető tömegek a nemzeteket és nemzetállamokat, a történelmi régiókat, a hagyományos, közös
gyökerű kultúránkat veszélyeztetik – hívta fel a figyelmet erdélyi képviselőnk.

dEPutáció
A továbbiakban szó esett a román hatóságok által
indított „zászlóháborúról”, a lobogók kitűzésének indítékairól és üzeneteiről, a romániai államreform szükségességéről – a decentralizációtól a regionalizáción
át a föderalizációig, különös tekintettel az autonómiaprogramokra. Tőkés László megerősítette: mindezen
politikai törekvéseket ő és társai a nemzeti megbékélés és egyetértés szellemében képviselik, például az
Erdély-zászlót felemelve, ami nem elválasztja az erdélyi
népeket, hanem ugyanazon transzilván identitás jegyében reprezentálja őket. Hasonlóképpen ezen együttérzés és megbékélés jegyében emlékezünk kegyelettel
a köröstárkányi ártatlan magyarokra, akiket 98 évvel
ezelőtt meggyilkoltak a bevonuló román félkatonai alakulatok – mondotta a püspök, hozzátéve: Nagyváradnak az egy nappal később bekövetkezett békés román
megszállását a történelem alakulásának tényeként kell
kezelni és elfogadni. Újságírói kérdésre válaszolva cáfolta, hogy az erdélyi zászló mai kitűzése ez utóbbi
évfordulóval bármi összefüggésben lenne, azt viszont
elismerte, hogy a gesztus egyfajta szolidaritás azokkal
a kolozsvári fiatalokkal, akiket a magyar nemzeti ünnepen vegzáltak a hatóságok ezen lobogó miatt.

Csomortányi István a jelenlévő – főként román –
újságíróknak dokumentumok felmutatásával beszélt az
Erdély-zászló történetéről és szimbolikájáról, eloszlatva
több tévhitet is, megerősítve: e jelkép alkalmas közös
erdélyi identitásunk megjelenítésére.

NYILATKOZAT:

AZ ERDÉLYI ZÁSZLÓ EURÓPAI ÜZENETE
„Új zászló leng most itt közöttetek,
Senki ellen – csak magunk miatt.”
(Reményik Sándor)
Közel három éve tart az a zászlóháború, melyet a
román hatóságok vívnak ellenünk, a nagyváradi európai
parlamenti irodám homlokzatára kitűzött zászlók eltávolítása céljából.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi
Magyar Néppárt 2014 júniusában a Székelyföld iránti szolidaritásból és a közösségi jelképükkel szemben
folytatott hajtóvadászat elleni tiltakozásból tűzte ki a
székely zászlót az irodaépületre.
Európa egységének és sokféleségének jegyében 2014
szeptemberében az Unió lobogója került melléje, majd
az 1956-os magyarországi szabadságharc és az 1989-es
romániai forradalom jelképeiként – októberben, illetve
decemberben – a magyar és a román lyukas zászlók
felvonásával hívtuk fel a figyelmet a kommunista diktatúra megbuktatása által kivívott szabadságra és az
erdélyi magyarság jogos követeléseire. 2015 decemberében a Székelyföld zászlaja mellé a partiumi lobogót
is kihelyeztük, mindkét régió jogos és demokratikus önrendelkezési törekvései kifejezéseképpen.
A kitűzött zászlók senki ellen, hanem csak magunk
miatt lengnek – amint a költő mondja. Gazdag szimbolikájuk senki ellen nem irányul, hanem a kontinens
és országai, valamint régiói szintjén az európai népek,
magyarok és románok, székelyek és partiumiak összetartozását, egyedi és közös, sajátos és egyetemes identitását és értékeit hivatottak megjeleníteni.
Ehhez hasonlóan a ma helyére kerülő Erdély-zászló – európai minta szerint – a sokféleséget hivatott

hirdetni az egységben és az egységet a sokféleségben.
Erdélyi románok, magyarok, németek és más etnikai
közösségek hagyományos együttélését és összetartozását, nemzeti és vallási gazdagságát és kölcsönös
toleranciáját – a komplementaritás elvének megfelelően. Beszédes körülmény, hogy a történelmi erdélyi
zászló egyes elemei Románia jelenlegi címerébe is beépültek. Amikor erdélyi magyar ifjak kolozsvári nemzeti

ünnepünkön magasba emelik – ezért nem zaklatást és
csendőrségi bírságot érdemelnek, hiszen a zászló értelemszerűen Erdély egész népét, ezenképpen a többségi
román közösséget is maga alatt egyesíti. Éppen ezért
képtelen aberráció azt állítani, hogy közös erdélyi
identitásunk hordozója „gyűlöletkeltésre és diszkrimi-
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náció generálására alkalmas szimbólum” – amint ezt az
ügyben eljáró rendészeti erők képviselői állították.
Az Erdélyi Magyar Néppárt programja 2012-ben
Románia föderális átalakítását hirdette meg. A föderalizmus az ország autonóm régióinak az önkormányzatát jelenti. A nemzetek és a régiók Európájában
Erdély egy történelmi nagyrégió, mely Munténiához
és Moldovához hasonlóan államszervezeti és közigazgatási téren is a saját önrendelkezési jogainak gyakorlására hivatott. Az erdélyi zászló – szélesebb összefüggésben – ezt a transzilván európaiságot jeleníti meg.

Csak remélni merjük, hogy perbe fogott zászlóinkkal előbb-utóbb már nem kell az Európai Emberi Jogi
Bíróságra járnunk, hanem az egész kontinensünket fenyegető mostani válság közepette végre együtt emelhetjük a magasba szuverén országaink, önálló régióink,
Erdély és Európa lobogóit.
Nagyvárad, 2017. április 20.

Tőkés László
EP-képviselő
az EMNT elnöke

TŐKÉS LÁSZLÓ NYOMATÉKOSÍTOTTA AZ EMNP
KONGRESSZUSÁN, HOGY ÚJRA EGYESÍTENI KELL
AZ ERDÉLYI MAGYAR NEMZETI OLDALT

Tőkés
László
és
Németh
Zsolt
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Április 22-én ülésezett az Erdélyi Magyar Néppárt V. Országos Küldöttgyűlése Székelyudvarhelyen.
A 170 küldött részvételével zajló kongresszus első részében erdélyi és külföldi meghívottak köszöntötték a
jelenlévőket.
Az EMNP fővédnökeként szóló Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke az önrendelkezés kivívását az erdélyi magyarság felemelkedésének zálogaként határozta
meg, hozzátéve: identitásunk megőrzésének útja a
helyes politizálás. Az autonomisták a kolozsvári Szent
Mihály-templomban 1992-ben tett esküjükhöz híven
végzik munkájukat, de ma már csak a Néppárt az
egyedüli olyan politikai erő, amely következetesen kiáll
az önrendelkezés ügye mellett, és az egyedüli, amelyik
Székelyföld területi autonómiáját, valamint Románia
föderalizálását is nyíltan szorgalmazza – mondotta,
felhívva a hallgatóság figyelmét arra, hogy az erdélyi
magyarság nem szabad elveszítse veszélyérzetét, miközben hosszú távú stratégiai céljait követi. „Igazunk
erejében bízunk, még ha néha pusztába kiáltott szóként is hangzik ez. Kijelentjük: itthon akarunk élni, és
nem értünk egyet azzal, hogy idegen erők szülőföldün-

ket elhagyására arra ösztönöznek bennünket” – jelentette ki a Néppárt védnöke.
Tőkés László arra figyelmeztetett, hogy az erdélyi
magyar politika autonómiapárti irányvonalát 1993-ban
gyökeresen megváltoztató neptuni titkos tárgyalások
is amerikai hátterű „civil szervezetek” közvetítésével
zajlottak, már akkor is mások akarták megmondani,
hogy mi jó nekünk. „Sajnos még mai napig isszuk a
levét. Mert ők kiáltottak ki minket szélsőséges nacionalistáknak, szemben az RMDSZ »mérsékeltjeivel« és
»szakértő gárdájával«” – jelentette ki, hozzátéve: az
innen-onnan finanszírozott civil szervezetek hálózata
apránként az egész Kárpát-medencére, a balkáni országokra, mindenüvé kiterjedt. „Mindenféle ügynökszervezetek kerülgetnek bennünket. Márpedig a politikai importból nem kérünk. Politikai és gazdasági korrupció
motiválja ezeket a mozgásokat” – fogalmazott. De
veszélyben van Európa is, és sajnos a veszélyérzetünk
még mindig nem működik kellőképpen – utalt a keletről és délről ránk zúdult migrációs áradatra, amelyet
Nyugat-Európa nem kivédeni, hanem mintegy menedzselni próbál. „Akik reánk hozzák a veszedelmet, mesterségesen gerjesztik ezt a helyzetet, nevezzük akár
Soros-birodalomnak, akár nagytőkének, nem tudjuk
azonosítani világosan és egyértelműen” – fogalmazott,
nyomatékosítva: egyesek ki akarják venni a kezünkből a
sorsunk alakítását, azt akarják, hogy mások döntsenek
helyettünk.

Szilágyi Zsolt

dEPutáció
EP-képviselőnk külön köszöntötte a Néppárt meghívásának eleget tett walesi képviselőtársát, Jill Evans
EFA-alelnököt, mondván: „Nagyon fontos számunkra az
Európai Szabad Szövetség minden tagszervezetének és
tagnemzetének a sorsa és a jövője, mert azonosulunk
velük, és a mi jövőnket és sorsunkat látjuk az övékben.”
Nemzetpolitikai vonatkozásban Tőkés László egyebek mellett kifejtette: „Folytatnunk kell a honosítás
munkáját és a jövő évi választásokra tekintő regisztrációt. A külhoni magyarság választási részvétele elsőrendűen fontos, hogy a kedvezőtlen európai tendenciák
ellenében szavazatainkkal erősítsük Magyarországot, a
magyar kormányt egyenlőtlen küzdelmében. Mindnyájunknak közös érdeke ez.”
A püspök végül a romániai magyarellenességről mint

jelenségről és azon belül az ő személye elleni lejárató
kampányról is szólt, majd arra biztatott, hogy „tegyük
újból erőssé a nemzeti politikát az erdélyi magyarság
körében”, egyesítve az itteni nemzeti oldalt.
A Néppárt kongresszusán elhangzottak a tervezett
vezetői beszámolók, hozzászólások, viták, majd döntöttek különböző szabályzati módosításokról, végül
pedig megválasztották az új, kilenctagúvá bővült elnökséget. Szilágyi Zsoltot újabb két évre a párt elnökévé választották, ügyvezető elnök Toró T. Tibor
lett, ifjúsági alelnök pedig Tőke Ervin, a fiatalok Minta
nevű szervezetének vezetője. Az elnökség többi tagja:
Soós Sándor (Közép-Erdély), Kolcsár András, Taierling Johann, Sándor Lajos (Székelyföld), Zatykó Gyula
(Partium), Kása Zsolt (Bánság).

BESZÉD AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT V.
ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉSÉN
Kegyelem néktek és békesség Istentől!
Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Kedves Testvéreim!
Borbély Imrére emlékezem mindenekelőtt, aki nagyon hiányzik nekünk, amióta itt hagyott bennünket.
Ez az emlékezés katartikus, különösképpen ha az ő
személyét és személyiségét összefüggésbe hozzuk a
Kolozsvári Nyilatkozattal, amelynek egyik kezdeményezője és szerzője volt éppen negyedszázaddal ezelőtt. Azt is mondhatjuk, hogy az autonómia ügye számunkra élet és halál kérdése. Pusztulás és megmaradás, felemelkedés kérdése számunkra az önrendelkezés
jogának a kivívása. A gyulafehérvári román népgyűlés
és a trianoni diktátum közelgő centenáriuma idején az
előttünk járók súlyos örökségként rótták reánk ez a létkérdést, ezt a halálosan komolyan veendő ügyet. Végső
soron ez ad értelmet az Erdélyi Magyar Néppártnak,
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak, mai tanácskozásunknak.
Megoldást keresünk az erdélyi magyarság ügyére,
Erdély népeinek, együtt élő közösségeinek az ügyeire,
és a megoldásra nem találunk mást, mint az önrendelkezést. Beszéljünk nemcsak Székelyföld területi
autonómiájáról vagy Partium különleges jogállásáról
és sajátos önrendelkezési formájáról, hanem beszéljünk
ennek az európai nagyrégiónak: Erdélynek az önrendelkezéséről is – valamennyi itt lakó népnek a közösségében, a Néppárt föderalizmusról és autonómiáról szóló
programja értelmében. Jól kell politizálnunk! Végre kell
hajtanunk a kisebbségpolitikai rendszerváltozást a társadalmi rendszerváltozás keretében és részeképpen. Jól
kell politizálnunk: identitásunkat meg kell őriznünk –
ennek pedig jó eszköze a jó politika. Magyar, román,
erdélyi, európai identitásunkról egyaránt szó van. Regionális identitásunk is rendkívül fontos, ezekkel együtt.
Ezt a politikát folytatja az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt, melyet létrehozott. 1989 és 1992 folytonosságában folytatjuk ezt a
politikát következetesen, mikor is elmondhatjuk, hogy
„sokan megfordították a köpönyegüket” – hogy az előttem szólott Szabolcs Attilát, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának alelnökét idézzem –,

mi azonban azt folytatjuk, amire 1992-ben a Szent
Mihály-templomban felesküdtünk. A maga nemében
egyedülálló teljesítmény részünkről, és ha nem is becsül
meg a világ ezért méltó módon, nekünk akkor is legyen
meg az önbecsülésünk, amikor erre gondolunk.
Most zajlik a III. Székely Kongresszus. Az EMNP
az egyedüli, amelyik következetesen kiáll Székelyföld
területi autonómiája mellett. 1902-ben a hagyomány
és modernitás kettősségében zajlott az első Székely
Kongresszus. Íme, egy évszázad után is hasonlóképpen tevődik fel ez a kérdés. „A hagyomány és az újí-

tás” értelmében fogalmaz az EMNP. Azért kell ezt a
politikát folytatnunk, és azért van szükség a Székely
Kongresszusra és minden erőfeszítésünkre, hűségünkre és munkánkra, mert veszélyben van identitásunk.
Kós Károly és a Kiáltó szó (1921) munkára serkent
bennünket. Nem szabad hagynunk, hogy „kiáltásunk”
suttogássá szelídüljön. Nem szabad, hogy a veszélyérzet kihaljon belőlünk. Látjuk, hogy ez európai gond
is egyben: egyes népek és társadalmak bárgyún nézik

13

dEPutáció
azt a népvándorlást, áradatot, mely reájuk zúdul, és
azt hiszik, hogy csak a „belvíz” ellen kell védekezniük,
holott árvízről, egyenesen özönvízről van szó. Minden
esetben adekvát politikai eszközökre és módszerekre
van szükség. Jól mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, hogy a rövidtávú
eredmények iránt is hálaadással kell lennünk, hitünk
szerint, de a hosszú távú stratégiai tervekről sem szabad megfeledkeznünk, és nem szabad az egyiket a másikkal összekevernünk, szem elől tévesztve a jövőt, a
távlatokat és a lényeget.
Nagybánya példásan előttünk járt, amikor ezelőtt
néhány évvel Új kiáltó szót intézett Erdélyhez. Meg
is keserülték. Meghurcolták úket a román hatóságok.
Még én is szerepeltem a televízióban, az egyik román
adásban, ebben az ügyben. Varga Károly esperes nagyon jól ír ezekről a dolgokról. Valójában új Kiáltó
szóra volna szükségünk, mely híven kifejezi mostani
helyzetünket. Ezt az új, egyetemes kiáltó szót kellene megfogalmaznunk egész magyarságunk közösségében, abban a szellemben, amelyről Szili Katalin
miniszterelnöki megbízott is szólt. Erre vállalkozik az

Borbély
Zsolt
Attila,
Tőkés
László,
Szilágyi
Zsolt, Szili
Katalin
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EMNT és az EMNP is. Minket nem a szavazataink
száma – sajnos, azzal nem dicsekedhetünk –, hanem
az igazságunk igazol. Igazunk erejében bízunk, még
ha sokszor „pusztába kiáltott szónak” is hangzik. Más
lehetőségünk nincs. 1989 előtt sokkal kilátástalanabb
helyzetben voltunk, 1920 után pedig még inkább… A
Kiáltó szó megszületése idején az erdélyi értelmiségieknek mégis volt erejük szavukat hallatni, mert tudták,
hogy ez az életre vezető szó, ige és út.
Mint mondottam, Európa is veszélyben van. Veszélyben van Nagy-Britannia, úgy széthullhat, mint
Trianonban a történelmi Magyarország – talán Szőcs
Gézánál olvastam ezt a gondolatot. Wales jövője is
fontos számunkra, mint ahogy Erdély jövője is fontos.
Köszönjük, hogy eljött közénk, Jill Evans, a walesiek
európai képviselője! Nagyon fontos számunkra az Európai Szabad Szövetség minden tagszervezetének és
tagnemzetének a sorsa és a jövője, mert azonosulunk
velük, és a mi jövőnket és sorsunkat látjuk az övékben.

Aggódunk Londonért. Aggódunk Franciaországért.
Azt mondják, már olyan méreteket öltött ez az Európa
identitását elmosó migráció, hogy Franciaország, a Benelux államok és Nagy-Britannia már-már menthetetlen
ebből a szempontból. Olvasom, hogy „a kereszténység
romjaira épülő muzulmán Londont” vizionál egy tanulmányíró. Semmi bajom a muzulmánokkal egyébként,
sőt! Azt szeretném, hogy hazájukban leljenek otthonra. De joggal aggódóm, és imádságaimban hordozom
Ukrajna és Kelet-Közép-Európa népeinek sorsát.
A visegrádi négyek biztató módon fognak össze.
A román–magyar közeledés is bizakodással tölthet el,
de aggódunk a balkáni útvonal mentén élő népekért és
országokért. Sajnos a veszélyérzetünk még mindig nem
működik kellő mértékben. Mint amikor elzsibbasztja a
fájdalomcsillapító a testet, és azt hiszi, hogy már nem
is beteg. Elhűlve láttam – talán együtt képviselőtársammal, Jill asszonnyal – két-három héttel ezelőtt azt
az európai parlamenti szavazást, amelyen egy teljesen
„süket”, migrációbarát európai határozatot fogadtak el.
Az ember elszörnyülködik, hogy csak akkor szabad viszszatelepíteni hazájukba azokat, akik nem kaptak nálunk
mentelmi jogot, ha az EU meggyőződött, hogy hazaérkezésük helyszínén kedvező feltételek várják őket éri
őket, állást is tudnak kapni, és biztosítják a megélhetésüket, különös tekintettel az öregekre, az asszonyokra
és a deviáns nemi identitással rendelkező testvéreinkre.
Rendkívül fájdalmas, hogy ahelyett, hogy a helyben
maradás ősi, eredeti jogát védenék, hogy mindenki élhessen, boldogulhasson ott, ahova Isten teremtette és
ahol élnie adatott, ehelyett bálványt csinálnak a mobilitásból, és mindenkit el akarnak utaztatni világgá…
Magunkra nézve azonban legyen világos: mi nem akarunk világgá menni!
Azokról is szólnom kell, akik reánk hozták és hozzák
a veszedelmet. Hiába bántják itt Orbán Viktort és
Magyarországot, szidalmazzák, gyalázzák, gáncsolják.
Igenis, ez egy irányított népmozgás. Bizonyára van egy
alapvető spontaneitás is benne személyi szinten, de
alapjában véve egy irányított folyamatról beszélhetünk,
melyet az Európai Unió ahelyett, hogy feltartóztatni
igyekezne, inkább arra törekszik, hogy szabályozott
módon elősegítse. Akik reánk hozzák a veszedelmet,
mesterségesen gerjesztik ezt a helyzetet – nevezzük
akár Soros-birodalomnak, akár nagytőkének vagy bárminek. Képtelenek vagyunk világosan és egyértelműen
beazonosítani őket. Ám elég, ha elolvassuk Borbély
Zsolt Attila írásait, máris tisztábban látunk ebben a
kérdésben. Egyesek ki akarják venni a kezünkből sorsunk alakítását, azt akarják, hogy mások döntsenek
helyettünk. Victor Ponta volt román miniszterelnök
megállapításaival is kénytelen vagyok egyetérteni ebben a tekintetben. Az önrendelkezési jog megillet bennünket: nemzeteket, országokat, régiókat, nemzeti közösségeket.
Apropó: Soros-birodalom. Annak idején, amikor
én lettem Románia „első számú hőse”, engem is megpróbáltak befűzni. Személyes vallomásnak szánom ezt.
Akkor, gyors egymásutánban három esetben is alkalmam volt találkozni Soros Györggyel – Budapesten,
Bukarestben, majd New Yorkban. Megbízottjával, Vásárhelyi Miklóssal külön is összejöttünk Budapesten.
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A hírneves amerikai milliomos akkoriban nagyon jóságosnak mutatkozott, és jóságosnak mutatkozott, és
jókor látszott jönni a segítség részéről. Kezdeti segítő
szándékáról Orbán Viktor is hitelesen szólt egyik legutóbbi interjújában. Később azonban elmaradt a folytatás. Egyáltalán nem volt kedvemre az a fajta együttműködés, amelyet elképzeltek. Soros úr nem olyan
volt, mint Lantos Tamás, aki a kolozsvári magyar színházban teljes mellszélességgel kiállt a Bolyai-egyetem
mellett, akivel azelőtt együtt avattuk fel Kossuth Lajos
szobrát a washingtoni Capitoliumban…
A másik személyes emlékem – olvassák el Borbély
Zsolt Attila A Neptun-gate című könyvét – egy ugyancsak Soros-típusú projekthez fűződik. A Project on Ethnic Relations elnevezésű vállalkozásról van szó, ami
ugyan nem közvetlenül fűződik Soros nevéhez, mert talán a Carnegie Alapítvány és egyéb amerikai NGO-k álltak a mögötte, de egy olyan homályos hátterű alakzatig is vezettek a szálak, mint az International Research
& Exchanges Board (IREX), nos, ennek a „projektnek”
a New York-i Alan H. Kassoff és a máramarosi születésű Livia B. Plaks álltak az élén. Egyszerre csak a
semmiből tűntek elő, úgymond segíteni akarván az erdélyi magyarokon, megmondván, hogy mi a jó és mi a
rossz nekünk, erőnek erejével akarva behajtani bennünket a „paradicsomba” – Sütő András szavaival szólva.
Márpedig erőszakos módon még a paradicsomba sem
szívesen sétál be az ember… Nos, ezen „érzelemmentes békecsinálás” projektjében a PER nem másokat,
mint Tokay György, Funda György és Borbély László önjelölt RMDSZ-es honatyákat ültette egy asztalhoz Ion Iliescu olyan hírhedt embereivel, mint Traian
Chebeleu és Victor Hrebenciuc, mégpedig a diktátor
Ceaușescu Fekete-tengeri nyaralójában, egy neptuni
villában. A helyszín már önmagában is igen beszédes…
Hát ebből nem kérünk, de sajnos még a mai napig is
ennek isszuk a levét. Mert ők kiáltottak ki minket, autonomistákat „szélsőséges nacionalistáknak”, szemben
az RMDSZ „mérsékeltjeivel” és „szakértő gárdájával”.
Utóbb pedig ez a „terv”, a PER tevékenysége aztán az
egész Kárpát-medencére kiterjedt, a balkáni országokra, mindenüvé. Hála Istennek, kifulladóban van azóta.
De vannak újak, akik azóta is az „üdvösségünket” akarják munkálni. Mindenféle ügynökszervezetek kerülgetik
országainkat, Magyarországot, a balkáni országokat,
a Kárpát-medencét, hogy boldogítsanak bennünket.
Márpedig a politikai importból nem kérünk. Politikai
és gazdasági korrupció motiválja ezeket a mozgásokat.
Orbán Viktor miniszterelnökkel értünk egyet. Sajnáljuk, hogy a Jobbik annyit bánja a miniszterelnököt, sőt
horribile dictu, még Gyurcsánnyal is képesek egy napon
emlegetni. Ezt kikérjük neki és magunknak! – Amúgy
köszönjük a Jobbiknak a nemzet iránti elkötelezettségét, és a maga helyén elismerjük azt.
Hölgyeim és Uraim!
Kiosztottunk egy kiadványt, a Transylvania Monitort, mely a romániai magyarellenes megnyilvánulások jegyzékét tartalmazza, fogadják szeretettel. És
kiosztottuk a Deputáció friss számát, mely legutóbbi negyedévi európai parlamenti munkámról szól. Nagyon fontosnak tartom itt is elmondani, hogy én nem
költöztem ki Magyarországra. Úton-útfélen kérdezik,

hogy miképpen telik Budapesten. Azt hiszem, ellenségeim suttogó propagandaképpen is terjesztik a „kiköltözésemet”. Nem, mi itt élünk, itt élek Váradon,
sőt, ingázom: hazajövök minden héten Nagyváradra.
Nem is nősültem volna újra úgy, hogy ne ide költözzön hozzám a feleségem és új családom. Soha szándékomban sem állt, hogy elköltözzem szülőhazámból. Az
„Unió, Erdéllyel” szellemében folytatjuk, a Néppárttal,
a Nemzeti Tanáccsal küzdelmünket.
Fontosnak tartom, hogy a kongresszus Kós Károly-i
jelszavának értelmében mindenki fokozott mértékben
vegye ki a részét a reánk váró munkából – beleértve
nemzeti tanácsi-néppárti irodáinkat és helyi szervezeteinket. Folytatnunk kell a honosítás munkáját és a jövő
évi választásokra tekintő regisztrációt. A külhoni magyarság választási részvétele elsőrendűen fontos, hogy
a kedvezőtlen európai tendenciák ellenében szavazatainkkal erősítsük Magyarországot, a magyar kormányt
egyenlőtlen küzdelmében. Mindnyájunknak közös érdeke ez. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség küldöttgyűlésén is ennek tudatában vettünk részt Szilágyi
Zsolt elnök úrral legutóbb, hogy közös erővel képviseljük nemzetpolitikánkat. Van munkánk bőven – mondja
Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke. Mindenkinek a lelkén szárad, ha nem dolgozik. Dolgoznunk
kell! Ez több, mint jelszó. Politizáljunk! A mindennapi
települési szintű politizálásból is vegyük ki részünket.
Nagyon örvendek, hogy elkészült az EMNT két árnyékjelentése kisebbségi helyzetünkről. Látjátok, hogy
lehet eljutni Európáig? Az RMDSZ és a FUEN által
előterjesztett kisebbségjogi európai polgári kezdeményezést is támogatnunk kell. Reméljük, hogy a Székely
Nemzeti Tanács polgári kezdeményezése is jó irányt
fog venni. Nagyon örvendek, hogy a Székely Nemzeti
Tanáccsal fenntartott szövetség és kapcsolat is él. Egy
integrált autonómiakoncepció kifejlesztésében gondolkozunk, amely mindent magába foglal: egész Erdélyt,
egész Romániát – egyébként miért ne? De ezt már
föderalizmusnak nevezik…
Egyensúlyozzuk ki mi – az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács nevében beszélek – a Székely Nemzeti Tanács
munkáját a személyi elvű autonómia irányába, az egész
romániai magyar közösség érdekében.
Ezekkel a gondolatokkal zárom beszédemet, megköszönve mindenkinek a reá illő és találó mértékben
a munkáját, fáradságát és hűségét. Külön köszöntöm
a székelyudvarhelyieket. Az udvarhelyi együttműködés
példaértékű számunkra. Gálfi Árpád polgármester választási győzelme, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi
Magyar Néppárt ez irányú összefogása példás. Újból
egyesítenünk kell a nemzeti oldalt. A Magyar Polgári
Párt leszakadó részét hagyni kell, de a megmenthető részét, azt mentsük meg, és tegyük újból erőssé a
nemzeti politikát az erdélyi magyarság körében. Ez egy
nagyon jó, távlatos célkitűzés.
Isten, áldd meg a magyart!

Tőkés László

(A 2017. április 22-én Székelyudvarhelyen elhangzott beszéd szerkesztett változata.)
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AZ AUTONÓMIA EURÓPAI MEGOLDÁS
A külhoni magyar érdekképviseleti szervezeteket tömörítő Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács
képviselői 2017. április 25-26-án Brüsszelben kihelyezett ülést tartottak.
A KMAT elnökének, Tőkés Lászlónak a meghívására, az Európai Néppárt (EPP) magyar delegációjának vendégeként, tizenhét tagú küldöttség érkezett
Brüsszelbe, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia,
Szlovákia, Szerbia, Szlovénia, Horvátország magyar
szervezeteinek és pártjainak képviseletében. Ahogyan
az a Kárpát-medencében tartott ülések esetében is
történik, meghívást kapott Szili Katalin, Magyarország miniszterelnökének autonómiaügyi megbízottja,
valamint a testület szakértői is, Csóti György, a Ki-

sebbségi Jogvédő Bizottság igazgatója, Bedő Árpád
jelenlegi, valamint Mécs László volt KMAT-titkár.
Tőkés László EP-képviselő, a KMAT alapító elnöke köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy legutóbb
öt évvel ezelőtt jöttek a KMAT keretében a határon
túli szervezetek vezetői Brüsszelbe, azóta pedig nem
sokat változott a helyzet, sem az európai intézmények
nem lettek érzékenyebbek ügyünk iránt, de az utódállamokban sem sokat javultak az autonómia esélyei.
Kedvező fejlemény viszont, hogy az európai parlament
új elnöke, Antonio Tajani egy kisebbségekkel foglalkozó tanácsadót nevezett ki, akivel a határon túli
magyar képviselőknek már alkalmuk nyílt találkozni. A
hagyományos kisebbségpolitikát ki kell szélesíteni az
autonómiapolitika irányába – mondotta. A párbeszéd
és az összefogás fontosságát hangsúlyozva ugyanakkor
hozzátette: az autonómia ügyében csakis akkor lehet
előrelépni, hogyha a magyar szervezetek határozottan
felvállalják annak képviseletét, és hogyha az önrendelkezés lesz politikájuk „közös nevezője”.
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A kihelyezett ülés első részében áttekintették az
általuk képviselt közösségek helyzetét, majd arról
egyeztettek, hogy az európai parlamentben jelen lévő,
a határon túli közösségek érdekeiért küzdő képviselők
miként tudják képviselni az autonómia ügyét az őshonos nemzeti közösségek gondjai iránt érzéketlen
uniós intézményrendszerben. Bocskor Andrea kárpátaljai képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az
ottani magyarok az orosz helyzet foglyai, ugyanis az
ukrán politika az autonómia puszta említését sem tűri,
a hatóságok pedig kifejezetten ellenségesen viszonyulnak mind a kettős állampolgárság iránt, mind az autonómiát képviselő politikusokkal szemben. Deli Andor
vajdasági képviselő azt hangsúlyozta, hogy Brüsszel
„barátságtalan” viszonyulása ellenére a kényelmetlen témákat is fel kell vállalni. Csáky
Pál felvidéki képviselő viszont arra hívta fel a
figyelmet, hogy a petíciós bizottság konkrét
esetekben nyomásgyakorló vagy éppenséggel
helyzetmegoldó eszköze lehet ügyeinknek.
Sógor Csaba erdélyi képviselő pedig a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés
fontosságára hívta fel a figyelmet a közelgő
aláírásgyűjtés vonatkozásában.
Az ülésre vendégként meghívást kapott
Herbert Dorfmann néppárti EP-képviselő is,
aki az 1972-től autonóm státussal rendelkező észak-olaszországi tartományt, Dél-Tirolt
képviseli az európai parlamentben. Beszámolójában a dinamikusan fejlődő Dél-Tirolt mutatta be, kiemelve, hogy az egyre több országos feladatkört ellátó autonóm régiónak immár nagyon erős gazdasági önállósága van,
adójuk 90 %-a helyben marad, ez tette lehetővé, hogy a negyven évvel ezelőtt nagyon
szegény térség az autonómia működtetésével Olaszország leggazdagabb tartományává
váljék. A migránsválság amúgy már náluk is
komoly kérdés, a mintegy ötvenezer bevándorlónak
ugyanis nyilatkoznia kell, hogy a német, olasz vagy a
ladin közösséghez tartozónak vallja-e magát, ez pedig,
úgy tűnik, szinte megoldhatatlan problémákat gerjeszt.
Kérdésre válaszolva a képviselő azt mondta, hogy az
uniós tagság nem oldotta meg az évtizedes kisebbségi
gondokat, éppen ezért a csatlakozás előtt álló államok
esetében a koppenhágai kritériumok tiszteletben tartását hangsúlyosabban kell követelni.
Kihelyezett ülésük második részében a KMAT képviselői áttekintették a szervezet által elvégzett 2016-os
állapotfelmérés eredményeit, és megállapodtak abban,
hogy 2017-ben is folytatják a monitoring-tevékenységet, valamint abban is, hogy az autonómia megvalósításának esélyeit növelendő szorosabbra fűzik az
együttműködést a brüsszeli magyar képviselettel.
A KMAT szervezésében ősszel az önrendelkezéssel
és az autonómia esélyeivel foglalkozó, reprezentatív
konferenciára kerül sor, amelynek szervezéséhez máris
hozzákezdtek.
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AZ EURÓPAI EMLÉKEZET ÉS LELKIISMERET
PLATFORMJA EMLÉKMŰVET ÁLLÍT BRÜSSZELBEN
A TOTALITÁRIUS RENDSZEREK ÁLDOZATAINAK
Emlékezetes, hogy kereken két évtizeddel a szovjet
típusú kommunista diktatúra bukása után, az Európai
Parlament 2009 áprilisában fogadta el azt a történelmi jelentőségű határozatát, melyben – félreértve az eddigi kettős mérce használatát – a nácizmussal azonos
súllyal mondott ítéletet a kommunista diktatúra fölött.
A határozat – egyebek mellett – augusztus 23-át a
totalitarizmus áldozatainak európai emléknapjává nyilvánította, valamint előirányozta egy páneurópai emlékmű felállítását a totalitárius rezsimek áldozatainak
emlékére. Jelek szerint elérkezett az ideje ezen nemes
célkitűzés megvalósításának.
2017. április 26-án Tőkés László brüsszeli irodájának szervezésében a Platform szimpóziumot rendezett az emlékmű felállítása ügyében. Védnöki megnyitó
beszédében európai képviselőnk az emlékezés krisztusi szemlélete jegyében fejtette ki mondanivalóját. Az
Európai Unió nagy adóssága az ateista kommunista
diktatúra ártatlan áldozatairól való megemlékezés –
mondotta, beszámolva arról, hogy európai parlamenti
képviselőtársainak egy csoportjával már két hónappal
ezelőtt tervbe vették emlékük méltó megörökítését. A
Platform kezdeményezése viszont abba az irányba terelte az ügyet, hogy immár ne csak a kommunizmus,
hanem valamennyi 20. századi totalitárius rezsim áldozatának közös emlékét állítsanak.
Ugyanakkor Tőkés László nyomatékosította: a fasizmus és a nácizmus áldozatainak emlékét számos
emlékmű hirdeti – országonként és világszerte. A kommunista diktatúra áldozatairól azonban ugyanez nem
mondható el. Az európai „kettős mérce” szerint ők

„másodrangú áldozatoknak” számítanak. Az Európai
Uniónak továbbra is nagy adóssága az ateista kommunista diktatúra áldozatairól való méltó megemlékezés. „Hogyha már jogi és anyagi jóvátételükről meg is
feledkezett – az erkölcsi igazságtétel lelkiismereti kötelessége” – figyelmeztetett a püspök.
Göran Lindblad, a Platform elnöke is emellett érvelt, rámutatva, hogy a két elképzelés nem zárja ki
egymást. Neela Winkelmann platformigazgató örömmel számolt be arról, hogy Brüsszel városa kész méltó
helyet biztosítani és engedélyt adni az emlékmű felállítására. A városi tanács meghívott képviselője személyesen is megerősítette ezt.
A továbbiakban Navracsics Tibor európai biztos
támogató videoüzenetét hallgatta meg a közönség.
Milan Zver szlovén néppárti képviselő és Hannes Hólmsteinn Gissurarson izlandi történész a totalitárius
múlt történetéről és tanulságairól értekeztek. A megszólalások sorát Pavel Svoboda cseh képviselő, az EP
Jogi Bizottságának elnöke zárta beszédével.
A brüsszeli emlékmű tervének megvalósulása nagy
előrelépést jelentene a kommunista múlt európai értékelésének és jóvátételének folyamatában – hangsúlyozta erdélyi képviselőnk.

VONJÁK VISSZA A SZIGORÍTOTT
HATÁRELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ EU-RENDELETET!
A magyar–román határon április elején bevezetett,
fokozott mértékű határellenőrzések ügyében többen
is megkeresték Tőkés László európai képviselőt, közbenjárását kérve a kialakult tarthatatlan helyzet or-

voslása érdekében. Hasonló panaszok érkeztek a többi
„külső” schengeni magyar határ viszonylatában, Délvidékről és Kárpátaljáról. Ezeken a határokon, illetve határátkelőhelyeken a várakozási idő napok alatt
két-három órásra emelkedett. Ez a körülmény gyakorlatilag ellehetetleníti azok életét, akik a határok
különböző oldalain laknak és dolgoznak, vagy éppen
tanulnak, de az emberi és rokoni kapcsolattartást,
valamint a mindennapi élettevékenységet is gátolja.
A határ menti életre berendezkedett több ezernyi
embernek havonta 60–80 esetben kell elszenvednie a
szigorított határellenőrzés megalázó tortúráját. És
akkor még nem esett szó azokról a romániai, erdélyi milliókról, akik külföldön dolgoznak, és akikre évi
többszöri hazatérésük – például ünnepek – alkalmával
ugyanez a méltatlan bánásmód vár.
Április 26-i késő esti parlamenti felszólalásában erdélyi képviselőnk európai polgártársai érdekei védel-
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mében szólalt fel, a szükségtelen és értelmetlen szigorított határellenőrzést téve kifogás tárgyává. Az Unió
egyik legnagyobb vívmánya, a mozgás szabadsága
szenved csorbát ezáltal azok esetében, akiket teljesen
méltatlan módon az európai hatóságok a migránsválság miatt „büntetnek” – mutatott rá Tőkés László.
Nem csoda, hogyha ezek után a schengeni övezeten
kívüli EU-országok polgárai másodrendű uniós polgároknak érzik magukat. Az európai állampolgárok vegzálása ugyanakkor az euroszkeptikusok táborát növeli
– ami végképp senkinek sem jó. Megállapítható, hogy

a migránsválsággal és az erősödő terrorizmussal
szembeni tehetetlenségében Brüsszel ilyen formális és
öncélú intézkedésekkel próbálja kezelni a helyzetet, és
növelni a biztonságot.
Rövid felszólalását európai képviselőnk azzal a felhívással zárta, hogy a Parlament és a Tanács vonja
vissza szigorító határellenőrzési rendeletét, vagy pedig más úton – nevezetesen az ellenőrzés technikai
feltételeinek javításával vagy a határátkelési kapacitás
növelésével – gondoskodjon a kommunista időkre emlékeztető, lehetetlen viszonyok megjavításáról.

MÁJUSI ESEMÉNYNAPTÁR
2017. május 2–4. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Május 4. ● Brüsszel
Közmeghallgatás a diszkriminációról és kisebbségvédelemről
Az Európai Parlament Petíciós
Bizottsága (PETI) közmeghallgatást tartott május 4-én Brüsszelben
Küzdelem az Európai Unió polgárainak az uniós tagországokban
történő diszkriminációja ellen és a
kisebbségek védelme címmel. Lásd
az erről szóló összefoglalót.

Május 5. ● Budapest, EP-iroda
Képviselői fogadónap
● Budapest, VárMező Galéria
A Nagybánya Tájképfestő Telep
kiállításának megnyitása
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár épületében működő VárMező
Galériában május 5-én nyílt meg a Nagybánya
Tájképfestő Telep 21 évét bemutató gyűjteményes
kiállítás a Nagybányai Képzőművészeti és Kulturális
Egyesület, illetve a házigazda képtár szervezésében.
A tárlatnyitón Tőkés László, a festőtelep kezdeményezője-alapítója, Véső Ágoston, Munkácsy-díjas festőművész, a Nagybánya Tájképfestő Telep vezetője és

Szűcs György művészettörténész mondott beszédet.
A hónap végéig nyitva tartott nemzetközi kiállítás a
nagynevű nagybányai festőiskola szellemi örökségét
felvállaló művésztelepen készült munkákból nyújtott
válogatást.
Május 6. ● Nagyvárad, réti református templom
Esketési istentiszteleti szolgálat
Május 8. ● Nagyvárad, EP-iroda
Sajtótájékoztató
EP-képviselőnk az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar
megyei elnökének társaságában tartott sajtótájékoztatót. Az 500 éves reformáció jubileumi évében egyházi
vonatkozású témákat is érintett, de főként migrációs,
illetve nemzet- és kisebbségpolitikai kérdésekkel fogllalkozott. (Lásd lapunkban az erről szóló közleményt
és nyilatkozatot.)
Május 8–11. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Május 9. ● Brüsszel, Balassi Intézet
TransylMania-koncert
A Kárpát-medence országaiban már több éve
népszerű baróti (Erdővidék) TransylMania zenekar
Tőkés László EP-képviselő meghívására kereste fel
Brüsszelt európai turnéja során, s lépett fel az itteni
magyar kulturális intézetben flamand, vallon és magyar
közönség előtt.
Május 13. ● Budapest, kelenföldi evangélikus
templom
Johannita Lovagi Nap. Templomi ünnepély és úrvacsoraosztás
Május 14. ● Kolozsvár, Farkas utcai református
templom
Keresztelési istentiszteleti szolgálat
Május 15. ● Budapest, Országház
Találkozó Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel
Május 15–18. ● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét
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Május 20. ● Nagyvárad, vár
Reformációi jubileumi ünnepség
A Kárpát-medence valamennyi hivatalban lévő református püspöke részt vett a nagyváradi várban május
20-án, a reformáció 500. évfordulója alkalmából tartott

Őrizd a várat! című emlékrendezvényen. Tőkés László
lelkipásztor, európai parlamenti képviselő, aki két évtizedig állt püspökként a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület élén, magánszemélyként, családja körében volt jelen. Az ünnepi beszédek és az igehirdetés
után a várudvaron összegyűlt több száz hívő számára
25 asztalnál osztottak úrvacsorát.
Május 22–25. ● Azerbajdzsán, Grúzia,
Örményország
Európai parlamenti külügyi látogatás a dél-kaukázusi országokban
Az Európai Parlament Külügyi Bizottságának
(AFET) népes küldöttsége tett közel egyhetes látogatást a dél-kaukázusi országokban David McAllister
bizottsági elnök vezetésével. Örményország megbízott
jelentéstévőjeként Tőkés László európai képviselő a
helyszíni tájékozódás igényével csatlakozott a frakcióközi parlamenti delegációhoz. (Lapszámunkat a
jószolgálati útról szóló képes beszámoló nyitja.)
Május 29–31. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

AZ ELRABOLT JAPÁNOK ÜGYÉRŐL BRÜSSZELBEN
Tőkés László EP-képviselő Japán brüsszeli nagykövetségén az észak-koreai titkosszolgálat által elrabolt
japán állampolgárok ügyében szervezett rendezvényen vett részt május 3-án. Az előző diktátorok uralma
alatt Észak-Korea azért rabolt el külföldieket, hogy saját kémeinek kiképzésekor az ismereteiket hasznosítsa.
Az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) vizsgálóbizottságának 2014-ben közzétett jelentése többtucatnyi ilyen áldozatról ír, akik Kína, Szingapúr, Thaiföld,
Franciaország, Olaszország, Hollandia állampolgárai
voltak, de Románia is szerepel a jegyzékben.
A jelentés azt is leírja, hogy Észak-Koreában rendszeresen, széles körben és súlyos mértékben megsértik
az emberi jogokat, és a feltárt jogsértések állampolitikai szinten elkövetett, emberiség elleni bűncselekménynek minősülnek. Az átfogó dokumentum azt is előirányozta, hogy a rezsim vezetőit, köztük az ország élén
jelenleg álló Kim Dzsong Unt is állítsák a Nemzetközi
Büntetőbíróság elé. Amint erről gyakran tudósítunk,
erdélyi képviselőnk az Európai Parlament emberi jogi
szakbizottságában (DROI), valamint a brüsszeli irodája szervezésében tartott eseményeken és közmeghallgatásokon az észak-koreai emberjogi sérelmek ügyében
rendszeresen felszólal.
A szerdai rendezvény díszvendége Katsunobu
Kato, az eltűnt polgárok ügyével megbízott tárca nélküli miniszter volt, aki a hetvenes évek eleje óta titokzatos módon eltűnt , vélhetően elrabolt japánok ügyének rendezése érdekében az Európai Unió támogatását
kérte. Beszédében kiemelte, hogy az ügy közel négy
évtizede megoldásra vár. Éppen ezért a nemzetközi közösségnek el kell érnie, minden lehetséges diplomáciai
eszközt felhasználva, hogy a családjaikból erőszakkal
kiszakított ártatlan áldozatok a szülőföldjükre hazatérhessenek. A minisztert másnap fogadta az Európai

Parlament elnöke, Antonio Tajani is.
A japán televízió kérdéseire válaszolva Tőkés László
ezeket nyilatkozta a nagykövetségen: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek ezen a megemlékezésen. Mély együttérzéssel osztozom a galád módon
elrabolt és Észak-Koreába hurcolt emberek – többnyire
fiatalok – családtagjainak el nem múló fájdalmában.
Ez annál is érzékenyebben érint engemet, mivel magam
is egy volt kommunista diktatúra fogságában éltem,
Romániában. Erdélyi magyarként pedig azt is felidézhetem, hogy az 1956-os magyar forradalom leverése
után szabadságharcos ifjainkat hasonlóképpen ejtették
fogságba, és tüntették el Szibériában. (…) Minden lehetőt meg kell tennünk az elrabolt japánok tragikus
sorsának felderítésére; az Emberi Jogi Albizottság alelnökeként puszta jelenlétemmel is ezt akarom kifejezni.
Az Európai Uniónak teljes elkötelezettséggel támogatnia kell a japán kormány, Kato miniszter úr erre irányuló erőfeszítéseit, s ha még lehet: a fogva tartottak
kiszabadítását!”
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A PETÍCIÓS BIZOTTSÁG SZERVEZTE
KÖZMEGHALLGATÁSRÓL
Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága (PETI)
közmeghallgatást tartott május 4-én Brüsszelben Küzdelem az Európai Unió polgárainak az uniós tagországokban
történő diszkriminációja ellen és a kisebbségek védelme
címmel. A szakmai fórum részvevői a diszkrimináció témakörében benyújtott petíciók alapján folytattak tanácskozást, megállapítva, hogy a PETI tevékenysége az uniós
polgárokkal való kapcsolattartásban elengedhetetlen, és
ennek megfelelően az uniós szerződések adta lehetőségeket szem előtt tartva, de a hatáskörön kívüli kérdésekben
egyaránt szükséges a petíciósok felkarolása. A meghallgatás az uniós diszkrimináció tilalmi elve általános megközelítésének elméleti vizsgálatától jutott el az előadók
és hozzászólók gyakorlati példái által a konkrét petíciós
ügyek bemutatásáig.

A két panelben lezajlott program bevezetőjében Cecilia Wikström PETI-elnök elmondta, hogy számos új
állampolgári petíció érkezett be a bizottsághoz, a legváltozatosabb témakörökben, amelyek azt mutatják, hogy a
polgárok bizonyos csoportjainak – mind egyéni, mind kollektív – hátrányos megkülönböztetése történelmi gyökerekkel rendelkezik a kontinens számos országában. Ugyanakkor az Uniónak épp a nemzeti kisebbségek ügyében van
a legkisebb hatásköre, holott a petíciók nagy része ebből
a szférából érkezik. A PETI az anyanyelvhasználat korlátozását tekintő esetekben konkrét intézkedéseket fog javasolni, közvetlenül is törekedve a problémák megoldására
az érintett tagállamokban.
A firenzei egyetem két kutatója, Chiara Favilli és Nicole Lazzerini a bizottsághoz beérkezett petíciókat górcső
alá véve kimutatta, hogy a folyamatosan visszatérő panaszok többnyire a nyelvi jogokat, a gyermekjogokat, a szexuális kisebbségek jogait érintik, de elég nagy a tematikai
szórás. Ugyanakkor már a diszkrimináció megítélése terén
is jelentősek a különbségek az egyes uniós országokban,
mi több, az Európai Bizottság és annak szakbizottsága, a
PETI megítélései között is lényeges eltérések mutatkoznak. Az előadók a közvetett és közvetlen diszkrimináció
működését is bemutatták, az egyedi, konkrét esetektől
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az általános jelenségekig terjedően, megállapítva: a petíció nem lehet alternatívája a jogi megoldásnak. S mivel
korlátozott, szűk az uniós kompetencia, tagállami szinten
kívánatos ez a jogi megoldás, törvényi szabályozás.
Az első, főként a személyi jogokra, az európai szabályozásra és törvénykezésre fókuszáló panelt moderáló Tatjana Zdanoka lett EP- képviselő előbb Schmidt Szabolcsnak, az Európai Bizottság munkatársának adott szót, aki
a Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóságon
belül a diszkriminációs és romakoordinációs ügyek felelőse.
Az egységvezető elmondta, hogy „az unió kormánya”, a
Bizottság nagy hangsúlyt fektet a hátrányos megkülönböztetés mindennemű, az uniós jog által tiltott formáinak
felszámolására, ennek érdekében a már meglévő uniós jogi
szabályok tagállami végrehajtásáról rendszeresen jelentéseket készít, ezek gyakran arra mutatnak rá, hogy sokan
ma sem jelentik az illetékes szerveknek (a tagállami esélyegyenlőségi hivataloknak) a diszkrimináció megtörténtét. Ezért is szükséges az embereket jogaikról a rendelkezésre álló csatornákon keresztül rendszeresen tájékoztatni.
A petíciók általában egy komplex helyzetet vázolnak fel, a
megválaszolásuk ezért nem mindig egyszerű, a Bizottság
szakvéleményeivel próbál ebben az EP-képviselők segítségére lenni.
A továbbiakban Lukácsi Tamás magyarországi és Vesna Crnic-Grotic horvátországi jogtudorok a diszkriminációs és esélyegyenlőségi ügyekben tapasztalt európai szintű
törvénykezésről tartottak példákkal megtűzdelt prezentációt. Katarzyna Miksza vilniusi egyetemi tanár a Litvániában tapasztalható, főként az oktatás területéről hozott
példákkal illusztrálta a közvetett diszkrimináció fogalmát:
olyan állami, hivatali intézkedésekről van szó, amelyek következtében hátrányt szenvednek a nemzeti kisebbségekhez tartozók, miközben ezek az intézkedések egyben a
bújtatott többségi asszimiláció eszközei is.
Az oktatás terén gyakorolt diszkrimináció tárgyában
elhangzott előadáshoz hozzászólt Tőkés László erdélyi EP-képviselő, a PETI póttagja, aki elöljáróban emlékeztetett: az Európai Unió lakosságának mintegy 10%a tartozik valamely őshonos nemzeti kisebbséghez, ami
kétszerese a kb. 5%-ot kitevő bevándorló kisebbségnek, ennek ellenére sokkal kevesebb figyelem irányul az
előbbiek problémáira, mint az utóbbiakéra. A romániai
magyar kisebbség panaszai között mind a Petíciós Bizottsághoz, mind az Emberi Jogok Európai Bíróságához
eljutott a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református
Kollégium ügye, amelynek visszaállamosítása egyet jelent
etnikai és vallási szabadságunk sérelmével. „Püspökként,
majd EP-képviselőként 28 éve folytatom a küzdelmet a
kommunizmus idején elkobzott egyházi tulajdonok illetve
iskolák visszaszerzéséért – ez idő alatt a magyar egyházi
tulajdonok mindössze kb. felét sikerült visszaszerezni. Kérem a bizottságot, hogy külön is tűzze napirendjére ezt
az ügyet, vagyis a kommunizmus idején elkobzott egyházi
és közösségi vagyonok késedelmes vagy elmaradt restitúciójának kérdését” – mondotta képviselőnk. Továbbá je-
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lezte, hogy jelenleg a Marosvásárhelyi Római Katolikus
Gimnázium ügye kelt mélységes felháborodást a romániai
magyarság körében: a román hatóságok korrupciós eset
címén akarják megszüntetni az alig két éve újjáalakult iskolát, meghurcolva a tanárokat, szülőket, veszélyeztetve
420 magyar katolikus és más vallású diák jövőjét – etnikai
és vallási kisebbségi mivoltukban is diszkriminálva őket.
Végül megemlítette, hogy a moldvai csángók és a szerbiai vlachok ügye is ide tartozik: nem tanulhatnak anyanyelvükön, azaz magyarul, illetve románul országaikban.
De ugyanúgy síkra szállt a litvániai lengyelek anyanyelvű
oktatása mellett.
A Csáky Pál felvidéki EP-képviselő moderálta második
panelben főként a különböző kisebbségek hátrányos megkülönböztetése elleni közdelemről esett szó, a PETI-hez
benyújtott különféle panaszok mentén. Alina Tryfonidou
angliai egyetemi tanár elsőként a nemi kisebbségek (leszbikusok, homo- és biszexuálisok) családalapítási és uniós
jogérvényesítési gondjairól tartott előadást.
Korom Ágoston jogtudós, budapesti egyetemi oktató
szakértőként szólalt fel a közmeghallgatáson, a szlovákiai
magyarok állampolgársági kálváriájának mentén mutatva
ki számos ellentmondást az uniós jogrend és a tagállami
alkalmazás, illetve a hangzatos elvek és a diszkriminatív
gyakorlat között. Szerinte több példa is arra utal, hogy az
Európai Bizottság ódzkodik a kisebbségeket akár közvetve
is érintő uniós jogi ügyektől, pedig a kisebbségi ügyekben
is be kell tartatni a jogállamiságot. Megemlítette, hogy a
szlovák állampolgársági törvény uniós polgárságra gyakorolt és jogbizonytalanságot generáló hatását látva Lomnici Zoltán, a magyar Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke
– aki Tőkés László meghívására személyesen is jelen volt
az ülésen – 2015-ben nyújtott be panaszt a PETI-hez.
Petteri Laihonen finnországi egyetemi előadó nyelvészként folytatott kutatásainak eredményeit is felhasználva mutatott rá a szlovákiai, ukrajnai és romániai kisebbségi nyelvhasználati realitásokra. Történtek itt-ott
előrelépések az ezekkel foglalkozó petíciók benyújtása óta,
talán az európai úton érkező figyelemfelkeltés miatt is, de
végleges megoldások még nem születtek, így a petíciókat
még nyitva hagyta a PETI.
Következett három konkrét petíció előtérbe helyezése
benyújtóik révén: Tomasz Snarski a litvániai lengyeleknek a közigazgatásban tapasztalt nyelvi diszkriminálásról,
Rafael Bartek a lengyelországi németek szintén közigazgatási hátterű sérelmeiről, míg Fancsali Ernő kolozsvári
polgárjogi aktivista sajátos romániai problémákról beszélt.
Utóbbi petíciójának indoklása kapcsán elmondta, hogy
másfél évtizede folyik eredménytelen civil küzdelem Erdély
fővárosában a jelentős számú magyar kisebbség nyelvi jogainak érvényesítéséért, de sem a közigazgatásban, sem
a nyilvánosság különböző terein nem történt áttörés, ami
egyébként jellemző az egész Romániára, amely állam a
saját törvényeit is képtelen betartani és betartatni.
A kérdések és hozzászólások rendjén Lomnici Zoltán,
az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke megköszönte a
Petíciós Bizottságnak, hogy foglalkoznak a szlovákiai magyarok állampolgársági problémájával ezen az európai fórumon is, hiszen a jogfosztottak ügye máig nem zárult le.
Ilyen módon esély van a kérdések uniós jogi szempontból
történő tisztázására. Ugyanakkor rámutatott: Szlovákia
a saját alkotmányára is – amely kodifikálja, hogy önnön

akaratán kívül senki sem veszítheti el állampolgárságát –
fittyet hányva fosztotta meg állampolgárságuktól azokat,
akik felvették a magyar állampolgárságot a szlovák mellé, s akik ennek következtében számos jogfosztó intézkedést szenvedtek el. A felvidéki magyarok diszkriminációja
mellett az erdélyiekéről is szólt, egy másik petíciója az
itteni magyar egyházi vagyonok jogszerű restitúciójának
elmaradásáról szól, ez ügyben sincs számottevő előrelépés.
Tőkés László újbóli felszólalásában elismerését fejezte
ki a petíciók benyújtóinak, akik igazi polgári bátorságról
tettek bizonyságot megnyilatkozásaik során, egyben pedig szolidaritásáról biztosította a litvániai lengyeleket, a
lengyelországi németeket, romániai magyar honfitársait,
illetve mindazon népcsoportokat, amelyek hátrányt szenvednek szülőföldjükön a többségi hatalom miatt. Köszönettel illette Csáky Pál szlovákiai, Cristian Preda romániai és Peter Jahr németországi képviselőtársait, akikkel
együtt keresik a megoldásokat. Felemlegette a Romániára jellemző kétarcúságot: Bukarest mindig siet elfogadni
minden uniós vagy Európa tanácsi szintű egyezményt, dokumentumot, kötelezettséget, de elmulasztja életbe lép-

tetni azokat, és félrevezeti ezen ügyekben a közvéleményt.
Sajnos az EU-nak valóban alig van hatásköre nemzeti kisebbségi ügyekben, amin sürgősen változtatni kellene. Ezt
szolgálhatja a Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe (Mentőcsomag a kisebbségek számára – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért) nevű polgári kezdeményezés, melynek célja, hogy a
kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós jog
részei legyenek. Az EP-képviselő összefogást sürgetett a
szükséges aláírások összegyűjtése érdekében.
A félnapos rendezvény egyik ötletadója és házigazdája
Csáky Pál, a szlovákiai Magyar Közösség Pártja EP-képviselője, a PETI alelnöke volt. Zárszavában kiemelte, hogy
a petíciós bizottságra mint az uniós intézményrendszer
egyfajta lelkiismeretére is tekint. A szakbizottságban eltöltött két és fél év tapasztalatai alapján elmondhatja:
annak tagjai a polgárok ügyei iránt elkötelezettek, és a
panaszosok által eléjük tárt problémák valós megoldásán
dolgoznak. Így mutatható fel eredmény több kisebbségi,
köztük felvidéki és erdélyi ügyben is. Ennek a munkának
egyfajta lecsapódása volt ez a közmeghallgatás, amely
nem jöhetett volna létre, ha nincs meg hozzá az egyöntetű politikai akarat.
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NAPIRENDEN A NEMZETI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS
ÉS A KISEBBSÉGVÉDELEM
Május havi első sajtótájékoztatóját tartotta meg
Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke 8-án a nagyváradi parlamenti irodában, Csomortányi Istvánnak, az Erdélyi Magyar
Néppárt Bihar megyei elnökének társaságában. Az 500
éves reformáció jubileumi évében a püspök egyházi
vonatkozású témákat is érintett, de főként migrációs,
illetve nemzet- és kisebbségpolitikai kérdéseket.
Felidézve az előző napi ünnepet, az anyák napját, Tőkés László elöljáróban az egész Európát sújtó
demográfiai válságról szólt, amire nem megoldás a
kontinensen kívüli embertömegek bevándoroltatása, az
erőltetett, szervezett migráció. A gyermekszületések
számának csökkenését megfelelő családpolitikával, az
országainkra – Magyarországra és Romániára – jellemző kivándorlást gazdasági-szociálpolitikai intézkedésekkel kellene lassítani s megállítani, de nagy szerepük
lehetne ebben az egyházaknak, mivel a nemzet megtartása és védelme erkölcsi kérdés is.
Az EP miniplenárisának Magyarországról szóló vitája kapcsán erdélyi képviselőnk kijelentette: Orbán
Viktor ezúttal a nemzeti konzultáció, a Közép-európai
Egyetem (CEU) és a civil szervezetek ellenőrzése kérdésében érkező, megalapozatlan és hisztérikus támadásokkal szemben példásan védte meg az országot és
a nemzetet, s szerinte a külhoni magyarság egyöntetűen felsorakozik a magyar kormány mellett, visszautasítva például a szocialista EP-frakció magyar tagjainak
hazaárulás-számba menő, magyarellenes rágalmait is.
A miniszterelnököt ért alantas vádak között még az
antiszemitizmus is szerepelt, ezt maguknak a magyarországi zsidóknak illene visszaverniük – vélte Tőkés
László, aki szerint az ország elleni balliberális támadások legfőbb kiváltó oka a magyar migrációs politika.
„Keresztény örökségünk védelmében, valamint a félévezredes protestantizmus szellemében vissza kell utasítanunk a jól felfogott európai és nemzeti érdekeket sértő kényszerbetelepítéseket, és széleskörű összefogással
minden lehetőt meg kell tennünk európai és nemzeti
keresztény identitásunk védelmében” – fogalmazott
vonatkozó nyilatkozatában a volt királyhágómelléki
református püspök. Hozzátette: az őshonos európai
kisebbségek uniós jogvédelmében is áttörésre van
szükség. „Számunkra, határon túli magyarok számára
a nemzeti önvédelem sajátos esete a kisebbségvédelem.” Üdvözölte az ebbe az irányba mutató kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezést (Minority
SafePack), melynek támogatására egységesen fel kell
sorakoznunk. Az EP Petíciós Bizottságának napirendjén szereplő kisebbségvédelmi beadványok megoldása ugyanebbe a rendszerbe illeszkedik. A kisebbségi
autonómiatörekvések hatékony érvényesítése viszont
azért lenne fontos, mivel ez minőségileg más és gyökeres megoldást jelentene a kisebbségi jogvédelem terén.
A továbbiakba az RMDSZ volt tiszteletbeli elnök
röviden szólt a szövetség hétvégi kongresszusáról,
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amely a belső tisztulás alkalma lehetne, de számos jel
arra mutat, hogy erre most sincs hajlandóság a szervezetben, amely még a korrupció alaposan gyanújával
terhelt megélhetési politikusaitól sem volt képes megszabadulni. „Megelőző kongresszusának határozatára
visszautalva, elvárjuk, hogy az anyanyelvhasználat, a
nők elleni erőszak és más hasonló ügyek mellett az
RMDSZ soron következő, zilahi kongresszusán a közösségi önrendelkezés kivívását is foglalja stratégiai
dokumentumába” – áll a kiadott nyilatkozatban, amely
szerint jogos követelmény az RMDSZ történelmi egyházainkhoz való viszonyának, illetve egyházaink hozzá
való viszonyulásának a felülvizsgálata is. A magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság felé pedig azzal
a kéréssel fordult Tőkés László, hogy világítsák át és
számoltassák el a magyar támogatási pénzekkel viszszaélő erdélyi, illetve bihari közképviselőket.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevében szólva
kijelentette: a nemzeti együttműködés rendszerének
keretében feltétel nélkül kell kiállnunk a határok fölötti
nemzetegyesítés ügye mellett, és a jövő évi magyarországi választásokra való tekintettel az EMNT töretlenül folytatja az újrahonosításban vállalt munkáját,
valamint a választási regisztrációt.
Hasonló elkötelezettségről beszélt Csomortányi István is a Erdélyi Magyar Néppárt nevében, aki ugyanakkor méltatta Magyarország és a magyar kormány küzdelmét a hagyományos európai és nemzeti értékek védelmében. Emlékeztetett: pártja már tavaly javasolt a
bukaresti hatalomnak, hogy kövesse az Orbán-kormány
példáját a déli határok védelme tekintetében, mert a
migránsbiznisz előbb-utóbb Délnyugat-Romániára is
rászabadul, aminek a partiumi, erdélyi polgárok, köztük
nyilván a magyarok is megihatják a levét.
Tőkés László EP-képviselő végül újságírói kérdésre
válaszolva kijelentette: a CEU-cirkusz vonatkozásában
ő maga a törvényesség és a magyar érdekeknek megfelelő oktatáspolitika oldalán áll. Ezzel együtt helyteleníti
a botrányosra duzzasztott kérdésnek alantas politikai
célokra való felhasználását.
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NYILATKOZAT:

A REFORMÁCIÓ JUBILEUMÁNAK ESZTENDEJÉBEN – A MIGRÁCIÓRÓL,
A NEMZET- ÉS KISEBBSÉGPOLITIKÁRÓL
Az utóbbi két hétben – egyebek mellett – a következő fontos ügyek képezték európai parlamenti tevékenységem tárgyát:
● A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács
(KMAT) brüsszeli kihelyezett ülésének megszervezése
● Szimpózium a totalitárius rezsimek áldozatai emlékművének felállításáról Brüsszelben
● Felszólalás a szigorított határellenőrzésre vonatkozó EU-rendelet visszavonása érdekében
● Közmeghallgatás a kisebbségellenes diszkriminációról az EP Petíciós Bizottságának (PETI) szervezésében
Ezen időszakban zajlott továbbá az EP miniplenárisának Magyarországról szóló vitája, melyen Orbán
Viktor miniszterelnök személyesen vett részt. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) szervezésében pedig a Minority SafePack európai polgári
kezdeményezéséről rendeztek szimpóziumot egy kötelező erejű EU-kisebbségvédelmi szabályozás létrehozása érdekében.
Közvetve vagy közvetlenül valamennyi rendezvény a
nemzeti érdekérvényesítés és a kisebbségvédelem ügyével függött össze. Tevékenységem és felszólalásaim
ugyanezt a célt szolgálták.
***

Orbán
Viktor
az
EP-ben

Orbán Viktor miniszterelnök már többedik esetben
a Magyarország elleni balliberális támadások újabb ostromával szállott szembe, melyek legfőbb kiváltó oka
a magyar migrációs politika. A nemzeti konzultáció,
a Közép-európai Egyetem (CEU) és a civil szervezetek ellenőrzése kérdésében érkező, megalapozatlan és
hisztérikus támadások visszaverésében a külhoni magyarság egyöntetűen felsorakozik a magyar kormány
mellett, és visszautasítja a szocialista EP-frakció ma-

gyar tagjainak hazaárulás-számba menő, magyarellenes rágalmait.
Keresztény örökségünk védelmében, valamint a félévezredes protestantizmus szellemében vissza kell utasítanunk a jól felfogott európai és nemzeti érdekeket
sértő kényszerbetelepítéseket, és széleskörű összefogással minden lehetőt meg kell tennünk európai és
nemzeti keresztény identitásunk védelmében.
Számunkra, határon túli magyarok számára a nemzeti önvédelem sajátos esete a kisebbségvédelem.
Annak ellenére, hogy az Unió összlakosságának mintegy 10%-át teszik ki az őshonos kisebbségek, Brüsszel
mindazáltal aránytalanul nagyobb figyelmet szentel a
lakosság mintegy 5%-át képező bevándorlók kisebbségének, sőt az integrációra képtelen gazdasági migránsok „népvándorlásának” elősegítésével válságba sodorja
egész kontinensünket.
A hagyományos kisebbségek uniós jogvédelmében áttörésre van szükség. Ebbe az irányba mutat a
FUEN kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezése, melynek támogatására egységesen fel kell sorakoznunk. A Petíciós Bizottság napirendjén szereplő
kisebbségvédelmi beadványok megoldása ugyanebbe a
rendszerbe illeszkedik. Kisebbségi autonómiatörekvéseink a minőségileg más és gyökeres megoldások irányába mutatnak.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) a nemzeti
együttműködés rendszerének
keretében feltétel nélkül kiáll a
határok fölötti nemzetegyesítés
ügye mellett, és a jövő évi magyarországi választásokra való
tekintettel töretlenül folytatja az újrahonosításban vállalt
munkáját, valamint a választási regisztrációt. Ebben a tevékenységben összefogásra törekszik az RMDSZ-szel, melynek
nemzetpolitikai
irányváltását
óvatos bizakodással üdvözli.
Megelőző kongresszusának
határozatára visszautalva, elvárjuk, hogy az anyanyelvhasználat, a nők elleni erőszak és
más hasonló ügyek mellett az
RMDSZ soron következő, zilahi kongresszusán a közösségi önrendelkezés kivívását
is foglalja stratégiai dokumentumába.
Jogos követelmény az RMDSZ történelmi egyházainkhoz való viszonyának, illetve egyházaink hozzá való
viszonyulásának a felülvizsgálata. A „cuius regio, eius
religio” hatalompolitikai elve szerinti egyházi alávetettséget az egyenrangú együttműködésnek kell felváltania.
Különösképpen időszerű ez Nagyvárad és Bihar, a
Partium és Szilágyság vonatkozásában. Most, a refor-
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máció nagyváradi jubileumi rendezvényének közeledtén
a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek
végképp függetlenítenie kell magát a korrupt bihari
RMDSZ-től, ez utóbbinak pedig meg kell tisztulnia
azoktól a vezetőitől, akik meglopták és hatalmukban
tartják Egyházunkat.
Feltűnő, hogy bihari korrupt RMDSZ-vezetőinket
békén hagyja a Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóság
(DNA) – miközben az autonómia pártján álló székelyföldi politikusainkat zaklatja és perbe fogja.
A magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárságot joggal kérjük arra, hogy világítsák át és számoltassák el a magyar támogatási pénzekkel visszaélő közképviselőinket.
Közel három évtizeddel ezelőtt történelmi jelentőségű reformációi cselekménynek számított temesvári egyházunk kiállása az ateista, nacionálkommunista hatalommal szemben, majd ennek nyomán
egész királyhágómelléki Egyházunk talpra állása és
megújulása. Amint a zilahi kongresszus jelmondata
megfogalmazza: ezen az úton „nem hátrálhatunk
meg” – sem egyházaink, sem az erdélyi magyar érdekés közképviselet.
Lehel László lelkipásztor megdöbbentő titkosszolgálati botránya és a mindennapi egyházi és társadalmi

élet számtalan esete színvallásra és erkölcsi, politikai
tisztulásra kell hogy késztesse magyar közéletünket,
hiszen: „két úrnak szolgálni” nem lehet, nem szabad
(lásd: Mt 6,24).
Nagyvárad, 2017. május 8.

Tőkés László
EP-képviselő
az EMNT elnöke

„EL NE ADD AZ ŐSI HÁZAT!”
– A TRANSYLMANIA BRÜSSZELBEN

A tizenöt évvel ezelőtt alakult baróti TransylMania
zenekar lépett fel a Balassi Intézet brüsszeli kirendeltségén május 9-én, az Európa-napon.
A Kárpát-medence országaiban már több éve népszerű zenekar Tőkés László EP-képviselő meghívásának eleget téve látogatott Brüsszelbe, és lépett fel az
itteni magyar kulturális intézetben flamand, vallon és
magyar közönség előtt.
„Ismerj meg, Európa!” – mondta megnyitó beszédében Vitézy Zsófia, a brüsszeli Balassi Intézet igazgatója. „Beszédes, hogy ma, május 9-én, az Európa-napon
mi egy erdélyi magyar együttessel tisztelgünk magyarságunk és erdélyiségünk előtt. Különösen fontos ez az
erdélyi magyaroknak, akik több évtizedes megpróbáltatások ellenére hűek maradtak mind magyarságukhoz,
mind pedig európai hagyományaikhoz. A magyar nemzet kulturális kincsei Európa kultúráját gazdagítják” –
zárta szavait a kulturális központ vezetője.
Köszöntőjében Tőkés László üdvözölte az együt-
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test, amely a hagyomány és a modernitás jegyében a
rockzene univerzális nyelvén viszi hírünket a magyar
folklórkincs dallamaival gazdagított dalaival. A TransylMania tehát „nagykövetünk” a világban, mint ahogy itt
Brüsszelben is, ahol a magyar kultúra „nagykövetségén”
képviselik nemzeti műveltségünket. A mai Európa-napon megvalósul az „Unió, Erdéllyel” európai jelmondata” – folytatta beszédét az EP-képviselő, hiszen a zenekart immár nemcsak az erdélyi és a magyarországi színpadokon, de a nyugat-európai helyszíneken is meg lehet
hallgatni, utalva arra, hogy az erdélyi poprock-együttes
Ausztriában, Németországban, Angliában és Írországban is fellép. A TransylMania eddig megjelent lemezeinek címei is beszédesek, jól jellemzik erdélyi élethelyzetünket, küzdelmünket a közösség megmaradásáért, a
népességfogyás és az elvándorlás megállításáért.
Tókos Imre, az együttes gitárosa és szóvivője a
koncert kezdete előtt megköszönte Tőkés László meghívását, Vitézy Zsófiának és munkatársának, Bucz Júliának, valamint Szilágyi Zsoltnak a szervezésben és
előkészítésben végzett munkáját.
A közönség közel két órán keresztül élvezhette Tasi
Nóra és Fehérvári Péter (ének), Sárosi Péter (billentyű), Vitéz Gáspár Álmos (hegedű), Karácson
Zsolt (dob), Melkuhn Róbert (furulya) Tókos Imre
(gitár) és a zenekar-alapító Cseresznyés Szilamér
(basszus) muzsikáját. Akik megszólaltatták többek között a Repülj, madár, repülj, a Bonchidai menyecskék,
a Jobb otthon, a Régi magyar áldás, az Ez a világ című
ismert dalaikat, zárásként pedig természetesen elhangzott a Legyen úgy, mint régen volt.
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TÁRGYALÁS AZ EU–ÖRMÉNYORSZÁG
KAPCSOLATOKRÓL
Május 10-én az Európai Parlament brüsszeli székhelyén Tőkés László képviselő, az EP Örményországért
felelős néppárti jelentéstévője találkozott az Európai
Külügyi Szolgálatnak a dél-kaukázusi országért felelős
igazgatójával. Luc Pierre Devigne, aki egyébként az
EKSZ-ben Oroszországgal, Közép-Ázsiával, a Keletei
Partnerséggel és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ – OSCE) fenntartott kapcsolatokért is felel, az EU és az Örmény Köztársaság
közötti együttműködés jelenlegi állásáról számolt be.
Mint ismeretes, 2013 őszén az ország az orosz érdekeltségű Eurázsiai Gazdasági Unióhoz csatlakozott, és
ezzel az Európai Unióhoz való közeledését és egészében
az ország európai jövőjét komoly veszélybe sodorta. Az
EU-val folytatott mélyreható és átfogó, a szabadkereskedelmi térségekre is kiterjedő társulási megállapodási
tárgyalásokat felfüggesztették, és a már egyébként jól
előkészített előcsatlakozási szerződés aláírása elmaradt. Ennek ellenére, 2015 decemberében a kétoldalú
párbeszédet újraindították, és közel másfél esztendeig
tartó tárgyalásokat követően idén februárban a két félnek sikerült megállapodásra jutnia. Az ún. Átfogó és
Megerősített Partnerségi Megegyezést (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement – CEPA)
várhatóan ez év novemberében, a Keleti Partnerség
csúcstalálkozója keretében írják majd alá.
Devigne igazgató hangsúlyozta, hogy Örményország fontos partnere az Uniónak. Éppen ezért, a felülvizsgált európai szomszédságpolitika és a Keleti Partnerség tágabb keretében az új megállapodás fontos
eredményként értékelhető. Elmondta, hogy a tárgyalások során áttekintették a kaukázusi országban nemrég
bevezetett politikai, gazdasági és szociális reformokat,
és nyugtázták az ezek végrehajtásában elért eredményeket. Ugyanakkor arra is buzdították Jerevánt, hogy
a reformok ütemét bizonyos területeken gyorsítsa fel.
A kétoldalú kapcsolatok csakis az EU alapértékeinek
tiszteletben tartása szellemében fejlődhetnek tovább,
emelte ki Devigne, különös tekintettel az országnak
az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz való csatlakozására,
illetve a csatlakozásnak az ország nemzetközi kapcso-

lataira való kihatásokra. „Mindazonáltal mindkét fél
pragmatikusan és építő módon viszonyult egymáshoz.
Ez biztató jel a jövőre nézve” – zárta beszámolóját.
Tőkés László a mag során külön kiemelte, hogy
bár 2013-ban Jereván európai jövőjétől eltávolodni látszott, a keresztény Örményország az Európai
Uniónak valóban fontos partnere kell maradjon. Képviselőnk az Európai Parlament, ezen belül pedig a magyar néppárti delegáció támogatásáról biztosította
a Külügyi Szolgálat illetékesét. Hangsúlyozta viszont,

hogy az egészséges kétoldalú kapcsolatok érdekében a
parlament az eddigieknél rendszeresebb és alaposabb
tájékoztatást igényel a megállapodás tartalmáról. Továbbá azt is elmondta, hogy a Hegyi-Karabah miatti
konfliktus rendezésének kilátásaival is foglalkozni kell.
A konfliktus békés rendezése az EP-nek továbbra is
kiemelt célja, illetve Európának érdeke. Viszont nem
szabad engedni, hogy az érintett felek – Örményország
és Azerbajdzsán – a konfliktust az Unióval fenntartott
kapcsolataik tárgyalása során politikai eszközként, egymás ellen használják fel, és ezáltal a regionális feszültséget az eddigieknél is tovább fokozzák.
Az EP Külügyi Bizottsága (AFET) szervezésében
Tőkés László egy többpárti küldöttség tagjaként május
21. és 26. között a dél- kaukázusi országokban (Azerbajdzsán, Grúzia, Örményország) tesz látogatást.

PLENÁRIS VITA VOLT AZ EP-BEN A KÖZELKELETI HELYZETRŐL
Az Európai Parlament május 16-i plenáris ülésének
napirendjén egymást követte a Szíriára vonatkozó uniós stratégiáról, valamint a közel-keleti keresztények
helyzetéről szóló vita.
Federica Mogherini, az EU külpolitikai főképviselője a stratégiai dokumentum előterjesztése rendjén
örömmel újságolta, hogy Genfben újabb fordulója kezdődött el az ENSZ égisze alatt zajló, szíriai béketárgyalásoknak. Az Unió nem játszik katonai szerepet a

háborúskodásokban, s nem vesz részt a pusztításokban, éppen ezért a hadakozó feleknél eredményesebb
lehet a politikai megoldás megtalálásában, valamint a
humanitárius segítségnyújtásban – mondotta a politikus.
A felszólalók a már-már tehetetlen felháborodás
hangján mondtak ítéletet a közel-keleti országban,
illetve a térségben pusztító gyilkos háború fölött, és
fejezték ki mélységes együttérzésüket a polgári lakos-
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ságot sújtó humánkatasztrófa áldozatai iránt. Többségük bizakodással üdvözölte az EU Szíriára vonatkozó
stratégiáját, és a megoldás megkeresésében, valamint
a majdani újjáépítésben való fokozott szerepvállalásra buzdította az Uniót. A képviselők kiemelten szorgalmazták a Szíriában elkövetett háborús bűncselekmények tetteseinek a felelősségre vonását. Cristian
Preda román néppárti képviselő egy önálló büntetőtörvényszék felállítását javasolta ebből a célból.
A Donald Trump amerikai elnök és Szergej Lavrov
orosz külügyminiszter közötti washingtoni megbeszélésekre visszautalva Tőkés László képviselő hozzászólásában az orosz–amerikai együttműködés létrehozatalának fontosságát hangsúlyozta, mivel enélkül aligha
képzelhető el tartós politikai megoldás Szíriában.
Az őshonos közel-keleti keresztény közösségek elviselhetetlen helyzetéről szóló parlamenti vitában erdélyi
képviselőnk Henri Boulad egyiptomi jezsuita szerzetest idézte, aki a velük szemben elkövetett háborús
bűnökért és vérontásért az iszlamisták mellett a fejlett
Nyugatot és az európai vezetőket tette felelőssé. Lelkiismeret-ébresztő iratában a kendőzetlen valósággal
való nyílt szembenézésre szólította fel „nemcsak őket,
hanem a katolikus egyházat is, amely »a politikailag
korrekt« elvének engedve és azzal az ürüggyel, hogy
az együttélés nevében a muszlim partnert nem szabad megsérteni gondosan megkerüli a kényes és létfontosságú kérdéseket”. Tőkés László Európa ébredő
lelkiismeretének tanújeleként üdvözölte az európai
parlamenti vitát, valamint az Unió, a Külügyi Szolgálat fokozott kiállását a vallási-etnikai tisztogatást és
a brutális népirtást elszenvedő keresztény közösségek
mellett. Hozzászólásában külön is elismerését fejezte ki
az Európai Néppártnak, amely legutóbbi, máltai kong-

resszusán erőteljesen védelmébe vette üldözött hittestvéreinket, valamint a megsegítésük céljából nemrégen
létrehozott magyarországi kormányhivatal iránt.
Az Open Doors nemzetközi jogvédő szervezet sokkoló erejű évi jelentésének (2016) a drámai üzenete
arra int, hogy ne feledkezzünk meg, ne hagyjuk sorsukra a kipusztulás határára jutott közel-keleti keresztényeket – nehogy az „arab tavasz” „keresztény télbe”
torkolljon.
Felszólalásában Anna Zaborska szlovák néppárti
képviselő keresztényellenes „vallásháborúnak”, Kosztasz Mavridesz ciprusi szocialista képviselő pedig „keresztényholokausztnak” minősítette a véres szíriai konfrontációt. Európának nemcsak a távoli üldözötteket,
hanem saját keresztény hitét, kultúráját, identitását és
értékeit is meg kell védelmeznie – jelentette ki Tőkés
László püspök.

HOZZÁSZÓLÁS

A SZÍRIÁRA VONATKOZÓ UNIÓS STRATÉGIA EURÓPAI PARLAMENTI VITÁJÁHOZ
Az immár hat esztendeje tartó háború nyomán jelenleg 13,5 millióan szorulnak humanitárius segítségnyújtásra Szíriában, közülük több millióan belső menekültek, további 5 millió menekültet pedig a szomszédos államok és a tágabban vett térség országai
fogadtak be.
A Szírián belüli humanitárius segélyezésben az Európai Unió és tagországai járnak az élen. Ezzel együtt
elégtétellel mondhatom el, hogy hazám, Magyarország

szintén cselekvő részese ennek a támogatáspolitikának,
különleges figyelmet fordítva az üldözött keresztény
közösségek megsegítésére.
Tartós politikai eredményre a térségben csupán akkor lehet számítani, hogyha a célul kitűzött békés megoldás érdekében az Egyesült Államoknak és Oroszországnak sikerül megegyezésre jutniuk és együttműködniük. Az érintett feleknek, Európának és az egész
világnak közös érdeke, hogy az orosz–amerikai megállapodás létrejöjjön. Az Európai Parlament részvételével
létrehozott uniós stratégia döntő fontosságú hozzájárulás lehet a régen várt megoldáshoz és megbékéléshez. Az Uniónak abban is meghatározó szerepet kell
vállalnia, hogy az elűzött etnikai és vallási közösségek
szülőföldjükre mielőbb hazatérjenek, és elkezdődjék a
kivérzett és romba döntött ország újjáépítése.
Strasbourg, 2017. május 16.
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HOZZÁSZÓLÁS

A KÖZEL-KELETI KERESZTÉNYEK HELYZETÉRŐL
SZÓLÓ EURÓPAI PARLAMENTI VITÁHOZ
A kopt keresztények elleni, virágvasárnapi véres merénylet nyomán Henri Boulad alexandriai jezsuita atya
nem csupán a radikális politikai iszlám fölött mondott
ítéletet, hanem – mások mellett – a demokratikus Nyugatot is vád alá helyezte, amely „az iszlamistákkal közösen megalkotta a hazug iszlamofóbia fogalmát, hogy
minden iszlámmal kapcsolatos kritikát elhallgattasson”.
Boulad atya azokat az európai vezetőket is váddal illeti, akik „a multikulturális ideológia, a vadglobalizmus
és a féktelen nyitottság nevében hozzájárulnak egy értékes kulturális és civilizációs múlt összeomlásához”.
Üdvözlöm az Európai Parlamentnek a közel-keleti kereszténység helyzetéről szóló mai vitáját. A végveszélybe jutott szíriai és iraki keresztény Testvéreink jogos
elvárása, hogy ne feledkezzünk meg róluk, ne hagyjuk
sorsukra őket. Európa ébredő lelkiismeretének megnyilatkozása ez az esemény. Hasonlóképpen az Unió,
illetve a Külügyi Szolgálat fokozott kiállását jelenti a

vallási-etnikai tisztogatást és brutális népirtást elszenvedő keresztény közösségek tagjainak százezrei mellett.
Ebben a küzdelemben külön is illesse köszönet és
elismerés az üldözött keresztényeket védelmező Open
Doors jogvédő szervezetet, valamint a védelmükre kelt
Európai Néppártot, nem utolsósorban pedig a megsegítésük céljából létrehozott magyarországi kormányhivatalt.
Strasbourg, 2017. május 16.

Tőkés László
EP-képviselő

NYILATKOZAT A FUEN KOLOZSVÁRI
KONGRESSZUSA KAPCSÁN
Az Európai Unió lakosságának mintegy tíz százalékát kitévő őshonos nemzeti kisebbségek, valamint
a Románia népességének szintén közel tíz százalékát
képező etnikai kisebbségek közösségében az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács örömmel üdvözli az Európai
Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) most véget ért 62. kongresszusát, nagyra értékelve annak áldásait és eredményeit.
A jeles esemény kapcsán a következőket tartjuk
még szükségesnek elmondani.
1. Kolozsvár volt magyar alpolgármestere köszöntőbeszédében azt állította, hogy a FUEN most először
tartotta kongresszusát Erdélyben. A valóság azonban
az, hogy az európai kisebbségek ernyőszervezete már
1996 májusában a Romániához került magyar területek Erdélynek nevezett részén, nevezetesen Temesváron rendezte meg – akkori – 41. kongresszusát.
2. A mostani kongresszuson méltó megemlékeznünk
Szőcs Géza volt RMDSZ-főtitkár, Pillich László, az
RMDSZ volt FUEN-küldötte, valamint Eva Maria
Barki ausztriai jogvédő azon érdeméről, hogy kiemelkedő szerepet játszottak magyar közképviseleti és érdekvédelmi szervezetünknek a FUEN rendes tagjai
közé való felvételében.
3. A FUEN mostani vezetősége iránti köszönet mellett utóbb is hálás köszönettel kell visszagondolnunk
Christoph Pan dél-tiroli professzorra, a kisebbségi
autonómia élharcosára, a FUEN akkori elnökére, aki-

nek döntő szerepe volt abban, hogy az erdélyi magyar
közösség hathatós támogatása céljából mi lehettünk
a házigazdái a maga nemében páratlan és előzmény
nélküli temesvári rendezvénynek.
4. Az RMDSZ elnöke kolozsvári beszédében a kemény hangú igazmondás hevületével állapította meg,
hogy „a NATO-, majd az EU-csatlakozás idején tapasztalt kisebbségbarát román intézkedések kora lejárt,
és elkezdődött egy visszarendeződési folyamat”.
Sajnálattal érzékeljük, hogy az RMDSZ elöljárójának
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21 évre volt szüksége ahhoz, hogy végre ráébredjen a
romániai kommunista és nacionalista visszarendeződés mindennapi és folyamatos valóságára, amelyben
közel három évtizede élnünk adatik. Feltehetően a
neptuni paktum bukaresti optikája téveszti meg romániai politikusunkat.
A jelen nyilatkozathoz mellékelem 1996. május 16án elmondott, Az autonómia az elszakadás legjobb
ellenszere című temesvári beszédemet, amelyben már
akkor rámutattam a visszarendeződés aspektusaira.
Végezetre jó vagy rossz mementóként hívom fel a
figyelmet arra, hogy 1996-ban és most, az Úrnak 2017.
esztendejében is ugyanaz a Teodor Meleşcanu tölti be
a román kormány külügyminiszteri tisztségét.

Apropó: visszarendeződés. Az RMDSZ zilahi kongresszusán az önelégült tapsviharok közegében bizarr
látvány volt a szervezet elnökének jobb és baloldalán
együtt látni Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettest, valamint Liviu Dragnea román szocialista
pártelnököt, a mi elnökünk „bizalmasát”.
Mindettől függetlenül, a román országféltő politikusokat Christoph Pan szavaival nyugtathatjuk meg:
„Az autonómia az elszakadás legjobb ellenszere.”
Nagyvárad, 2017. május 21.

CIVIL TÁRSADALOM
A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKBAN
Az EP Külügyi Bizottságának
(AFET) Emberi Jogi Albizottsága
(DROI) május 30-i ülésén tűzte napirendre a Francisco Assis szocialista
EP-képviselő által jegyzett, A civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése a fejlődő országokban című jelentés. Kritikus hozzászólásában Kósa
Ádám fideszes néppárti képviselő joggal kifogásolta, hogy a jelentés ahelyett, hogy tulajdonképpeni tárgyára,
a fejlődő országok civil szervezeteinek
a helyzetére szorítkozna, ezzel együtt
több rendben is a magyarországi viszonyokat bírálja. Teszi ezt annak ellenére, hogy a harmadik világ mintegy
ötven országában forog veszélyben a
civil jogvédők élete.
Csatlakozva képviselőtársa felszólalásához, Tőkés László európai kép-

Kósa
Ádám

viselő dél-kaukázusi tapasztalatairól
szólt. Május végén tett látogatása
idején az AFET küldöttsége az azerbajdzsáni, grúziai és örményországi
civil társadalom képviselőivel is találkozott –szervezeteiknek egy jelentős
részét Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa részesíti anyagi
támogatásban. Erdélyi képviselőnk
szintén visszautasította az idegen érdekcsoportoknak az egyes országok
szuverenitását sértő civiltársadalmi
befolyásgyakorlását, jelesen Soros
György tőzsdespekuláns Magyarország ellen irányuló méltatlan támadásait.
Kósa Ádám és Tőkés László ebben
az értelemben nyújtották be módosító javaslataikat a szóban forgó jelentéshez.

JÓSZOLGÁLATI ÚTON A HIMALÁJA TÖVÉBEN
Tőkés László EP-képviselő brüsszeli asszisztense,
Ferenczy Zsuzsa Anna május 21–25. között az Indiában száműzetésben élő tibeti közösségben tett látogatást, más kollégáival egyetemben. A delegációt az
emigráns tibeti kormány brüsszeli képviselete hívta meg
azzal a céllal, hogy az európai parlamenti munkatársak
az észak-indiai Dharamszalában székelő Központi Tibeti Adminisztrációt, valamint az ott működő civil
szervezetek tevékenységét jobban megismerjék, ezzel is erősítve ügyük képviseletét Brüsszelben. A négy
politikai csoportot (néppártiak, szocialisták, zöldek,
euroszkeptikusok) képviselő asszisztensi küldöttséget a
Himalája tövében fekvő kisváros repülőterén a tibetiek
szellemi vezetője, a XIV. dalai láma fogadta: Tendzin
Gyaco éppen újabb dél-indiai útra indult, hogy felkeresse az ott élő tibeti közösségeket.
Az ún. asszisztensi koordinációs csoport – többek
között – EP-határozatok és -jelentések megfogalma-
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Tőkés László
az EMNT elnöke
az RMDSZ volt tiszteletbeli elnöke

zásában, konferenciák és szemináriumok szervezésében
vesz részt, ezáltal is erősítve a tibeti nép jogfosztott állapotának a megszüntetésére irányuló képviselői munkát. A csoport legutóbb 2016 decemberében a németországi illetőségű Marvin Litwak által rendezett Pawo
című nagyhatású film bemutatását szervezte meg, a
brüsszeli premier egyik házigazdája Tőkés László erdélyi képviselő volt.
Ferenczy Zsuzsa Anna első ízben 2011 márciusában parlamenti választási megfigyelőként járt Indiában,
a déli Karnataka államban, amikor Loszang Szengét
(Lobsang Sangay), a Harvard Egyetem oktatóját választották a tibeti emigráns kormány miniszterelnökévé. 2016-ban szintén megfigyelőként Észak-Indiába
utazott, amikor a tibetiek Szengét újraválasztották.
Mint ismeretes, 2011-ben a dalai láma bejelentette,
hogy lemond a tibeti emigráns kormány vezetéséről, és
a tisztséget egy szabadon választott vezetőnek engedi
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át. Ezt követően az Indiában élő tibeti közösség, amint
azt a két sikeresen megtartott parlamenti választás is
tanúsítja, egy demokratikus, nemzetközi elveken alapuló rendszer és társadalom megerősítésén fáradozik. Az
EP-asszisztensi delegáció mostani útja is ezen erőfeszítések támogatását szolgálta.
Május 22-én a delegációt a kormány nemzetközi kapcsolatokért felelős irodájában fogadta Sonam
Norbu Dagpo külügyi titkár, aki elmondta, hogy az
Európai Unió, de elsősorban az Európai Parlament támogatása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a
nemzetközi közösség a kínai kommunista rezsim elnyomása alatt szenvedő tibeti nép sorsáról nem feledkezett meg. Éppen ezért nagyra értékelte az EP-képviselőknek és munkatársaiknak Tibet népének védelmében tett erőfeszítéseit. Viszont az EP-nek az eddigieknél is többet kell tennie, hangsúlyozta. Bár Kína
egyre erősödik, és nagyhatalmi szándékait nem rejtegeti, nem szabad engednünk, hogy az emberi jogokat
lábbal tiporja. A helyzetet pragmatikusan kell kezelni,
érzelmektől mentesen – mondotta. El kell érnünk azt,
hogy a nemzetközi közösség a pekingi kommunista
kormánnyal megértesse, hogy a Tibet melletti kiállás
nem Kína ellen irányul, hanem pontosan azt szolgálja, hogy a nemzetközi vállalásainak szellemében Kínát
tovább erősítse. A megoldás a területi és kulturális
autonómia kivívása kizárólag békés eszközökkel, amint
azt a dalai láma is meghirdette. Kormánya is ezen
munkálkodik, a civil társadalom képviselőivel szorosan
együttműködve.
A délutáni találkozón a Tibeti Fiatalok Kongreszszusa (Tibetan Youth Congress) és a Tibeti Nők
Egyesülete (Tibetan Women’s Association) hasonlóképpen arra kérték az európai vendégeket, hassanak
oda, hogy Kína ismét üljön asztalhoz és folytasson párbeszédet a dalai láma képviselőivel. Ugyanakkor fontos,
hogy az EU továbbá is ragaszkodjon elveihez, és egy
értékeken, nem pedig érdekeken alapuló partneri kapcsolatot ápoljon Pekinggel.
Május 23-24-én a delegáció több oktatási intézménybe is ellátogatott. A Központi Tibeti Adminisztráció egyik alapvető célja, hogy a száműzetésben szü-

letett fiataloknak megfelelő körülményeket biztosítson
nyelvük, kultúrájuk és önazonosságuk ápolásához. Bár
a tanintézetek anyagi forrásai korlátozottak, az oktatók
és nevelők mindent megtesznek annak érdekében, hogy
erős identitású, tiszta lelkű és nagyratörő fiatalokat
neveljenek, hagyományos hitük, a buddhizmus békés
szellemében. A találkozón a tibeti fiatalok hatékony és
magabiztos fellépésre szólították fel az Európai Uniót.
Erdélyi képviselőnk munkatársa arról biztosította a fiatalokat, hogy brüsszeli irodája nagy figyelemmel kíséri
és támogatja a tibeti nép kulturális és vallási önazonosságáért folytatott békés küzdelmét. „Mindent meg kell
tennünk annak érdekében, hogy Tibet tényleges autonómiája megvalósuljon, hogy a tibetiek békességben
megmaradhassanak ősi szülőföldjükön, alapvető vallási
és kisebbségi jogaikkal élve” – mondotta.
Május 30-án, az EP tibeti frakcióközi munkacsoportjában (Tibet Intergroup) Ferenczy Zsuzsa Anna
beszámolt indiai útjáról, valamint szorgalmazta, hogy
a parlament továbbra is nagy figyelemmel kövesse a
tibeti nép ügyeit.
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JÚNIUSI ESEMÉNYNAPTÁR

2017. június 1. ● Budapest, Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Találkozó Balog Zoltán miniszterrel

Június 2. ● Nagyvárad, vasúti pályaudvar
A Székely Gyors és Csíksomlyói Expressz zarándokvonatok fogadása
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi
Magyar Néppárt nagyváradi szervezetei idén is ünnepi
fogadtatásban részesítették a Csíksomlyóra tartó Öszsznemzeti Zarándokvonatot, azaz a Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors egymásba kapcsolt szerelvényét Tőkés László püspök, európai parlamenti képviselő vezetésével. (Lásd az erről szóló tudósítást.)
● Nagyvárad, egyházkerületi székház
Trianon-emlékünnepély a Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából
A Magyar Polgári Egyesület és az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács szervezésében ebben az évben is megemlékeztek a trianoni békediktátumról a június 4-i
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Partium
fővárosában. (Beszámoló jelen kiadványunkban.)
Június 3. ● Nagyvárad, olaszi református templom
Konfirmációi szolgálat
Június 4. ● Nagyvárad, olaszi református templom
Pünkösdvasárnapi ünnepi istentisztelet. Igehirdetés.
Június 6–8. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Június 9. ● Budapest, EP-iroda
Képviselői fogadónap
A Partiumi Egyetem Alapítvány kuratóriumi ülése
A budapesti székhelyű alapítvány kuratóriumának
tagjai – köztük Tőkés László egyetemi elnök – meghallgatták és elfogadták az alapítvány 2016. évi közhasznúsági tevékenységéről szóló beszámolót, amely
kiterjedt a Partiumi Keresztény Egyetemen zajló
szakmai munkához nyújtott támogatásoktól egészen
a már hagyományos ösztöndíjprogramok továbbviteléig. A Pro Universitate Partium Alapítvánnyal együttműködve a PEA szórványprogramot is támogat, és
hangsúlyos a művészeti oktatásban részt vevő hallgatók megsegítése, ugyanakkor a sikeres pályázatokkal
elnyert összegek a legkülönfélébb módon hasznosulnak
a felsőfokú bölcsészettudományi és közgazdasági képzés terén.
Június 10. ● Budapest, Vörösmarty tér
Magyar irodalmi könyvhét – dedikálás. Könyvheti
irodalmi hajóút
A 88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok
keretében június 8–12. között számtalan könyvbemutató, író-olvasó találkozó és dedikálás zajlott le szerte
a Kárpát-medencében. A legnagyobb szabású, fővárosi
rendezvényen a Magyar Napló Kiadó díszvendégeként
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Tőkés László püspök, EP-képviselő, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöke szombaton délután a kiadó pavilonjában dedikálta a Hit és nemzet – Tőkés László
breviáriuma című, Jánosi Zoltán szerkesztette kötetet. Este részt vett és köszöntőbeszédet mondott a
kiadó szervezte dunai irodalmi hajóúton.
Június 12–15. ● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét
Június 16. ● Nagyvárad, prefektúra
A Memorandum Biharért ünnepélyes elfogadása és
aláírása
A Bihar Megyei Munkáltatók Fóruma a megye
azonnali és hosszabb távú prioritásaira emlékeztető programnyilatkozat elfogadását kezdeményezte,
amelynek aláírására a romániai régió reprezentatív politikai, egyházi és polgári vezetőit kérték fel, köztük
Tőkés László EP-képviselőt. (Lásd az erről szóló közleményt.)
Június 17. ● Nagyvárad, Partiumi Keresztény
Egyetem
Tanévzáró ünnepély. Ballagás. Arany János szobrának felavatása
A PKE 2016-2017-es tanévének ünnepélyes zárását
a nagyvárad-újvárosi református templomban tartották. Idén a hagyományos módon és keretek között lezajlott tanévzárót szoboravatás koronázta meg. (Képes beszámolónkat lásd lapunkban.)
Június 19. ● Nagyvárad, székesegyház, vár, színház
Szent László Napok
Koszorúzással, fotókiállítással és gálaműsorral nyitották meg hivatalosan és ünnepélyesen a június 18–
25. közötti V. Szent László Napokat a 940. éve trónra lépett és 825. éve szentté avatott városalapító király
emlékévében. (Lásd vonatkozó tudósításunkat.)
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Június 20–22. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Június 21. ● Brüsszel
Találkozó az VMSZ képviselőivel
A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselői Deli Andor fideszes EP-képviselő
meghívására munkalátogatáson vettek részt Brüsszelben ezen a héten. A belgrádi törvényhozás tagjai találkoztak a magyar néppárti delegációt vezető Gyürk
Andrással, valamint Csáky Pál, Sógor Csaba és Tőkés László határon túli magyar képviselőkkel.

Június 24. ● Nagyvárad, vár
Szent László Napok – történelmi vetélkedő
A „királyi hét” keretében díjazták a Tiszta szívvel,
erős kézzel elnevezésű Szent László-vetélkedő döntőseit, akik a Kárpát-medence számos magyar tanynyelvű iskolájából érkeztek. A díjátadó ünnepségen
mondott beszédében Tőkés László a lovagkirály
alakjának egységteremtő erejét emelte ki, rávilágítva
arra, hogy magyar keresztényekként, felekezetre való
tekintet nélkül, valamennyien ugyanazon gyökerekből
és törzsről fakadunk. Ezen túlmenően tudnivaló, hogy
nagy királyunk Piroska leánya révén az ortodoxokkal is
összekapcsol bennünket, az egykori bizánci császárnét
(román nevén Paraschivát) szentjükkéntként tisztelik.
A népét segítő királyra napjainkban is szükség van,
mondotta képviselőnk, a fiatalok számára pedig fontos, hogy békésen, de vitézül harcoljanak a magyarságunk védelmében.

Június 25. ● Nagyvárad, olaszi református templom
Vasárnapi istentisztelet. Keresztelő
Nemes Csaba budapesti lelkipásztor, minisztériumi főtanácsadó hirdetett igét, Tőkés László és Lévay
Tünde Endre nevű fiát Molnár Kálmán ny. szilágycsehi lekipásztor, zilahi esperes keresztelte meg.
Június 25. ● Nagyvárad, vár
Találkozó Balog Zoltán miniszterrel
Tőkés László EP-képviselőnek és Zatykó Gyulának, a Szent László Napok főszervezőjének a meghívására a rendezvény zárónapján részt vett az Emberi
Erőforrások Minisztériumának vezetője is. A látogatás alkalmával több fontos megbeszélésre is sor került
a váradi várban. A miniszter találkozott Ilie Bolojan
nagyváradi polgármesterrel, és megbeszélést folytatott
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökével, Tőkés
Lászlóval és az Erdélyi Magyar Néppárt Néppárt vezetőivel, Szilágyi Zsolt elnökkel, Zatykó Gyula alelnökkel
és Csomortányi István Bihar megyei elnökkel.
Közvacsora az Omega együttes tiszteletére
Június 26–29. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
Látogatócsoport fogadása
Tőkés László meghívására az Európai Parlamentbe
látogatott a Fidelitas debreceni szervezetének húszfős
küldöttsége. (Lásd az erről szóló közleményt.)

AZ ÖSSZNEMZETI ZARÁNDOKVONAT
NAGYVÁRADI FOGADÁSÁRÓL
Az elmúlt évek hagyományait követve az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt idén is ünnepi fogadtatásban részesítette a Csíksomlyóra tartó Össznemzeti Zarándokvonatot, azaz a
Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors egymásba
kapcsolt szerelvényét.
A nagyváradi főpályaudvaron több száz helybéli és
környékbeli magyar gyülekezett június 2-án délelőtt

a vonat fogadására. Türelemmel és nagy szeretettel,
virágokkal, zászlókkal, nótaszóval és zenével várták
annak utasait. A vonatra várók között – immár hagyományosan – jelen volt a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület korábbi püspöke, Tőkés László európai
parlamenti képviselő is. De ott voltak az EMNT és az
EMNP Bihar megyei és nagyváradi vezetői is.
A vonat lelki vezetője, Kóczán Árpád esperes, cse-
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peli plébános, valamint a Kárpáteurópa Utazási Iroda vezetői és Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas
előadóművész fogadták a jókívánságokat. Tőkés László röviden köszöntötte a vonat utasait és az utazás
szervezőit, elmondva, hogy a csíksomlyói búcsú az erdélyi magyarok, székelyek, a Kárpát-medencei magya-

Időszerű összefüggésben a nemzeti összetartozás
napja, azaz június 4-e közeledtén nem lehet nem gondolnunk a marosvásárhelyi katolikus iskola kálváriájára,
és arra, hogy az iskola mellett nem más, mint Buendía
érsek, apostoli nuncius állott ki, aki az idei csíksomlyói
búcsú szentmiséjét is celebrálni fogja – hangsúlyozta
az EP-képviselő. Hasonlóképpen gondolhatunk arra az
örvendetes hírre, hogy a római katolikus püspöki konferencia, jelesül Jakubinyi György gyulafehérvári érsek
személyesen is meghívta Ferenc pápát Csíksomlyóra a
jövőre várt romániai, illetve erdélyi látogatása alkalmából. A trianoni, valamint a párizsi diktátum aláírásának
97., illetve 70. évfordulóján rendkívül fontos, hogy egyházaink kiálljanak kisebbségben élő népünk védelmében
– nyilatkozta a sajtónak a nagyváradi állomáson Tőkés
László.
A kölcsönös egyéb jókívánságok után a szerelvényt
a Rákóczi Ferenc fejedelem képmását viselő mozdony
és az elébe csatolt két román mozdony indította tovább Csíksomlyó felé.

rok „mekkai zarándoklata”, amely ez évben a nemzeti
összetartozás napját a hitbéli összetartozás napjává is
szenteli. „Tarts meg minket őseink szent hitében” –
ennek a kérésnek a jegyében tartják a pünkösdi zarándoklatot. Felekezeti hovatartozástól függetlenül ezt
a mondatot mindannyian a magunkénak érezhetjük,
hiszen erdélyi történelmi magyar egyházainkat a hithűség és a kisebbségbe szakadt, elnyomott népünk iránti
hitbeli kiállás jellemzi.

TRIANON JELENÜNKRE ÉS JÖVŐNKRE KIHATÓ
KÖVETKEZMÉNYEITŐL KELLENE MEGSZABADULNUNK
A Magyar Polgári Egyesület és az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács szervezésében ebben az évben is megemlékeztek Nagyváradon a trianoni békediktátumról a
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.
A meghívottakat és érdeklődőket Nagy József
Barna, az MPE elnöke köszöntötte június 2-án este a
református egyházkerületi székházban, átadva a szót
Pánczél Károlynak, az Országgyűlés Nemzeti Öszszetartozás Bizottsága elnökének, aki emlékeztetett:
a magyar parlament június 4-ét, a trianoni békediktátum aláírásának napját 2010-ben nyilvánította a nemzeti összetartozás ünnepévé. Az országgyűlési képviselő szerint a méltóságteljes, büszke megemlékezésben
mindig ott búvik meg az igazságtalan országvesztés és
nemzeti tragédia fölötti szomorúság, ezen kell felülemelkedni a magyarság összetartozásának előretekintő
ünnepein. A jelenlegi budapesti kormány mindent megtesz azért, hogy a Kárpát-medence magyarjai érezhessék: mindenkire szükség van. Ugyanakkor azt kívánja,
hogy a romániai politika eljusson arra a szintre, amikor
belátja, hogy az erdélyi magyarok autonómiatörekvése
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nem szeparatizmus, mivel az autonómia és a szubszidiaritás a legjobb út a társadalom békéje és prosperitása
eléréséhez.
Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke maga is kiemelte:
nem a gyászba borulás fájdalma, hanem a kiútkeresés
jellemzi a Trianonra való megemlékezést. „Trianon egy
olyan történelmi trauma, amely manapság is nyomasztja
az egész nemzetet. Nemzedékeken átívelő, transzgenerációs trauma. Egy nemzeti katasztrófa összes elemét
magában foglalja, ami mindig előjön és kihat a mindennapjainkra. Nagyon fontos lenne ebből a traumából
kigyógyulni” – mondotta a püspök, aki az 1920-ban történtekkel szembeni magatehetetlenség mellett a 2004.
december 5-i népszavazást is az önsorsrontó események
közé sorolta. Felidézte, hogy az EMNT a gyógyulás
szükségének jegyében a békediktátum 90. évfordulóján
hirdette meg a trianoni emlékévet. Ez akkor nem kapott
nagy nyilvánosságot, mert nem sikerült az emlékév üzenetét eljuttatni a tömegekhez. A 100. évforduló közeledtével fontos lenne pótolni ezt a hiányosságot.
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Az EP-képviselő megemlítette, hogy egy évtizeddel
ezelőtt elkészítették a „Trianon gyógyítása” elnevezésű
programot, ám anyagiak hiányában nem tudták hatékonyan szolgálni az ügyet, viszont az EMNT-t ugyanez
a szándék vezérli a centenárium közeledtével. A továbbiakban ezen program elemeiről és a hozzá kapcsolódó
egyházi és világi eseményekről, akciókról beszélt, kijelentve: csak a feltámadás orvosolhatja az ország, a
nemzet keresztre feszítését.
Tőkés László végül leszögezte: „A külhoni magyarok legtalálóbb, legmegfelelőbb válasza Trianonra az
önrendelkezés. Üdvözölném az összefogást, de kénytelenek vagyunk azzal is szembenézni, hogy egyes ellenérdekelt politikai erők közel harminc éve szabotálják
az autonómiát. Hiába van benne az RMDSZ programjában, az Bukarestben nem érvényesül, legfeljebb
a választási kampányban kerül elő, ezt világosan kell
látni. Megdöbbentő azt tapasztalni, hogy időközben az
utódállamokban rendre leszerelték a nemzeti önrendelkezésről szóló politikai mozgalmakat. Ma ugyanott topogunk, ahol a diktatúrák bukását követően voltunk.”
Központi törekvés kell legyen a magyarság szuverenitása a Kárpát-medencében – mutatott rá Tőkés
László –, ez a Magyarország körüli autonómiákat is
jelentené. A politikai vegetálással szemben gyökeres
megoldásra van szükségünk. Az összefogást meg kell
teremteni egy közös terv és annak megvalósítása érdekében. Úgy látja, hogy ennek a tervnek az elemei
már megvannak, részei kezdenek összeállni. A mostani
nemzeti kormánnyal és a felelős külhoni politikusokkal
ezt a tervet meg lehetne valósítani.

A rendezvényen bemutatták a Trianoni Szemle folyóirat 2016-os évkönyvét és legfrissebb számát is, Szidiropulosz Archimédesz főszerkesztő és Domonkos
László szerkesztő közreműködésével.
A Csillagocska néptáncegyüttes és zenekara szatmári énekeket és kalotaszegi táncokat, míg a Nagyváradi Asszonykórus és a Váradi Dalnokok férfikórus
alkalomhoz illő dalokat adott elő. Meleg Vilmos színművész Juhász Gyula Trianon című versének elmondásával emelte a megemlékezés ünnepélyességét.

A MAGYAR KISEBBSÉGEK SAJTÓJÁRÓL RENDEZTEK
KONFERENCIÁT BRÜSSZELBEN
A kisebbségi nyelvű média erősítése Európában címmel tartottak félnapos konferenciát június 7-én az Európai Parlament brüsszeli székhelyén. Házigazdák a
magyar néppárti delegáció egyes tagjai voltak, a meghívott előadók pedig Kárpát-medencei médiaszakemberek.
A konferenciát kezdeményező EP-képviselők mindnyájan kiemelték: mivel a kisebbségi nyelvű kommunikációs csatornák erősítik a nemzeti identitást, sőt
egyenesen a megmaradás zálogai, ezért a nemzeti kisebbségek médiájának fejlesztése, támogatása közös
európai ügy. Ugyanakkor elsősorban a többségi nemzetállamok feladata a területükön élő kisebbségek anyanyelvű sajtójának oly mértékű védelme és erősítése,
hogy akár esélyegyenlőségről is beszélni lehessen ezen
a pászmán a többség és a nemzeti kisebbségek között.
Ezt a feladatot nemzetközi dokumentumokban lefektetett saját vállalásaik mentén kell teljesíteniük az egyes
államoknak. Azt a konferencián részt vevő politikusok
egybehangzóan és elismerően állították, hogy a magyar
nyelvű kisebbségi média fenntartásában és működtetésében kiemelten fontos a Magyarországtól kapott
támogatás, amely pótolni igyekszik mindazt, amit a
többségi nemzetállamok e téren nem végeznek el.
Deli Andor délvidéki EP-képviselő meghívására

Bodzsoni István szabadkai médiaigazgató a szerbiai
magyar sajtó helyzetét, sikereit és gondjait ismertette,
Natasa Heror az ottani többségi és kisebbségi média
viszonyáról és együttműködéséről nyújtott rövid tájékoztatást. Bocskor Andrea kárpátaljai képviselő meghívottjaiként Kulin Zoltán és K. Debreceni Mihály
vázolták az ukrajnai médiaállapotokat, különös tekintettel a magyar nyelvű köztájékoztatás nehéz, törvényi
megszorítások és hatósági vegzálások által terhelt helyzetére. Csáky Pál szlovákiai EP-képviselő vendégeként
Molnár Judit dunaszerdahelyi főszerkesztő a felemás,
politikai torzsalkodásoknak kitett, helyenként szerepzavarban lévő felvidéki sajtóról adott egyfajta képet. Az
RMDSZ-es Sógor Csaba azzal adta át a szót meghívottjának, Szász Attilának, hogy a romániai többségi
média gyakran festi le úgy az erdélyi magyar valóságot,
ahogyan azt láttatni szeretné, mégpedig ritkán jó színben. A marosvásárhelyi rádió főszerkesztő-helyettese
a közszolgálati rádiózás, azon belül pedig a belső-erdélyi magyar nyelvű tájékoztatás helyzetét és gondjait
ecsetelte. Maksay Ágnes kolozsvári médiaszakember
a romániai tapasztalatokról általánosságokat és specifikumokat is megosztott a hallgatósággal, leszögezve: a magyar nyelvű televíziózás a legkevésbé fejlett és
korszerű kommunikációs ágazat az országban.
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Tőkés László hozzászólásában rámutatott, hogy
a piac szabályai szerint működő média világában a
kisebbségi közösségi tájékoztatás gazdaságilag nem
életképes. Előnyös bánásmódra, pozitív diszkriminációra van szüksége ahhoz, hogy fenntartható legyen.
Ezzel szemben a kelet-közép-európai tapasztalatok azt
mutatják, hogy az öntörvényű piac alig van tekintettel
erre az eleve hátrányos helyzetre, ráadásul a többségi
asszimilációs politika a kisebbségi média működését
egyenesen gátolja. De gondok mutatkoznak a magyar
közmédia szolgáltatásainak a határon túli nemzetrészekhez való eljuttatásában is, a kábelcégek hozzáállásától a geokódolásig terjedően. „Nyelvében él a
nemzet – mondottuk a legelején. Jól felfogott nemzeti
érdekeinket semmiképpen sem szabad alárendelnünk a
megosztó pártérdekeknek. A sajtónak, a médiának szabadnak kell lennie!” – zárta felszólalását Tőkés László.
Meghívottja, Dénes László nagyváradi újságíró a
romániai magyar nyomtatott sajtó állapotáról szólva
elmondta, hogy számszerűleg kevesebb, de annál színvonalasabb kiadvány megjelenése lenne kívánatos, úgy,
hogy azok el is jussanak az olvasókhoz. De arra is felhívta a figyelmet, hogy az unióbeli legnagyobb nemzeti
kisebbségnek, a romániai magyarságnak nincs egész
nap és mindenütt fogható országos televíziója és rádiója, sem közszolgálati, sem kereskedelmi. Ugyanakkor
az újságírószakma anyagi és társadalmi megbecsülése
rendkívül alacsony, emiatt a rutinos szakemberek elhagyják, a tehetséges, magasan képzett fiatalok pedig
nem is választják ezt a pályát. Azt sem hallgatta el,
hogy a közösség érdekvédelmét és közképviseletét évek
óta kisajátító politikai szervezet azzal is igyekszik uralni

a médiát, hogy a romániai magyar kisebbségnek szánt
állami támogatásnak az anyanyelvű sajtóra eső részét
preferenciálisan osztja szét.
A konferencián szót kapott még Balázs Bence kolozsvári újságíró, az Európai Kisebbségi és Regionális
Nyelveken Megjelenő Napilapok Egyesületének (MIDAS) munkatársa, valamint Vincze Loránd, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke.
Zárszavában Deutsch Tamás EP-képviselő minden,
magát demokratának tartó politikus abbéli felelősségére mutatott rá, amellyel a nemzeti kisebbségek megmaradását, erősödését, gyarapodását elősegíteni köteles. Ez egy kardinális európai ügy, a nemzetek Európai
Uniójának közügye. A nemzeti közösségek fejlődéséhez
pedig elengedhetetlen az anyanyelven történő alapos
tájékoztatás az önálló, szabad és korszerű média révén.

ESÉLYEGYENLŐSÉGET A MÉDIÁBAN A TÖBBSÉG
ÉS A NEMZETI KISEBBSÉGEK KÖZÖTT!
Hasonlóképpen az oktatáshoz és a kultúrához,
a nemzeti kisebbségek életében a médiának is identitásőrző, nemzetmegtartó szerepe van – és egyéb,
társadalmi funkciói mellett (tájékoztatás, kommunikáció, véleményformálás) talán éppen ez a legfontosabb.
Ezen a téren is érvényes, hogy „nyelvében él a nemzet”.
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A piac szabályai szerint működő média világában
a kisebbségi közösségi tájékoztatás gazdaságilag nem
életképes. Előnyös bánásmódra, pozitív diszkriminációra van szüksége ahhoz, hogy fenntartható legyen.
Ezzel szemben kelet-közép-európai tapasztalataink azt mutatják, hogy az öntörvényű piac alig van
tekintettel eleve hátrányos helyzetünkre, illetve a többségi asszimilációs politika a kisebbségi média működését egyenesen gátolja. Általában véve ez jellemző a
Kárpát-medencei magyar nyelvű kisebbségi tömegtájékoztatás helyzetére.
Az Európai Parlament által 2013-ban elfogadott
Alfonsi-jelentés – melynek magam is egyik árnyékjelentés-tévője voltam – világosan rámutat, hogy a veszélyeztetett és kihalástól fenyegetett európai nyelvek
hatékony védelme csakis állami és európai politikák
támogatása révén lehetséges. A kisebbségi média területén is a jelentés ajánlásait kellene életbe léptetniük
a tagállamoknak.
Szintén ide tartozik a remélhetőleg még ebben
a parlamenti ciklusban elkészülő, azon európai kisebbségvédelmi keretszabályozás, melynek jó kiinduló-
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pontja lehet az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által benyújtott polgári kezdeményezés, a
Minority SafePack.
A Kárpát-medencei magyar kisebbségi közösségek számára különleges fontossággal bír Magyarország
róluk való alkotmányos gondoskodása, ennek részeképpen pedig a nemzeti közmédia (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap – MTVA) szolgáltatásainak az irányukba való kiterjesztése. Ennek felelős
össznemzeti intézménye a Duna Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt., illetve annak Kós Károly Testülete.
Mindazáltal sajnálatos gátló körülmény, hogy az
egyes kábelszolgáltatók ellenállása miatt bizonyos televíziós műsorok (például az M5-ös kulturális csatorna
adásai) nem jutnak el a külhoni közönséghez, illetve
az ún. geokódolás korlátozó szabályai miatt nemcsak
a dél-tiroli németek, hanem a határon túli magyarok
sem követhetik anyanyelvükön a nemzetközi sportese-

mények közvetítéseit (az M4-es televíziós csatornán).
Magyar kisebbségi szempontból rendkívül károsnak minősül az a pártos irányzat, amely erdélyi magyarságunk nemzeti identitásának a rovására, az európai balliberális táborhoz csatlakozva, durva támadás alá
veszi az anyaország médiapolitikáját, nem kevesebbet
állítva, mint azt, hogy az RMDSZ közreműködésével a
Fidesz a határon túlra is kiterjesztette „médiaháborúját”, hogy ekképpen „vegye birtokba az erdélyi magyar
nyilvánosságot”.
Nyelvében él a nemzet – mondottuk a legelején.
Jól felfogott nemzeti érdekeinket semmiképpen sem
szabad alárendelnünk a megosztó pártérdekeknek. A
sajtónak, a médiának szabadnak kell lennie!
Brüsszel, 2017. június 7.

Tőkés László
EP-képviselő

ELHIBÁZOTT AZ UNIÓ BEVÁNDORLÁSPOLITIKÁJA
Az Európai Parlamentnek a menekült- és migránsáramlatok kezelése tárgyában elfogadott áprilisi állásfoglalása, valamint a Magyarországot – ismételten
– elmarasztaló májusi határozata újból világossá tette, hogy a migránsbarát európai balliberális többség
valójában nem megoldást keres az újkori népvándorlás okozta kontinentális válságra, hanem igazából akár
az illegális bevándorlás legitimálása vagy éppenséggel
az állandó terrorral való együttélés árán – no meg az
európai polgárok és nemzetek jól felfogott érdekei ellenére – a módszeres és intézményes bevándorlás útját kívánja egyengetni. Akik viszont ehhez az egyre
nyilvánvalóbbá váló, Európa kultúráját és identitását,
nemzeti összetételét és stabilitását veszélyeztető „nem
hivatalos projekthez” nem kívánnak csatlakozni, azokat a „brüsszeli bürokraták” már-már kiközösítő ítélete
és kilátásba helyezett szankciói sújtják. Ennek szenvedő alanya Magyarország, újabban pedig
Lengyelország, valamint visegrádi, illetve
szomszédos szövetségeseik vagy szimpatizánsaik.
Június 12-én este elhangzott strasbourgi felszólalásában Tőkés László európai
képviselő kemény szavakkal bírálta az EU
vezetőinek azt a képmutató magatartását,
hogy miközben tehetetlenül vagy tétlenül
asszisztálnak a migrációs válság elhatalmasodásához, ezzel együtt a Magyarország és a visegrádi országok kínálta alternatív megoldásokról sem akarnak hallani,
sőt mintha szándékosan akarnák útját állani bármely valós megoldásnak.
A migránsok elhelyezése kötelező kvótájának a visszautasítása miatt az EU urai
kötelezettségszegési eljárással fenyegetik
Magyarországot. Az említett EP-határozat a Lisszaboni Szerződés 7. cikkelyének

érvényesítését is kilátásba helyezi, sőt az EP a terrorcselekmény miatt Szegeden elítélt Ahmed H. védelmére kelve tulajdonképpen a terroristákat veszi védelmébe, és az igazságszolgáltatás függetlenségének a sérelmére gyakorol nyomást Magyarországra a nevezett
elkövető felmentése érdekében. Erdélyi képviselőnk
határozottan visszautasította azokat a zsaroló szándékú fenyegetéseket, melyek – egyebek mellett – az európai pénzforrások megvonását vagy más szankciókat
helyeznek kilátásba Magyarországgal és más tagországokkal szemben. A kialakult helyzetért nem Magyarországot kell a vádlottak padjára ültetni, hanem azokat,
akiket az Unió elhibázott bevándorláspolitikája miatt
terhel a felelősség – mondotta. Éppen ezért az Uniónak nem Magyarország megrendszabályozásán kellene
fáradoznia, hanem sokkal inkább saját politikáján kellene változtatnia.
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A 2016. ÉVI SZERBIAI ÉS KOSZOVÓI
ORSZÁGJELENTÉSEK ÜGYÉBEN TARTOTT
EURÓPAI PARLAMENTI VITÁRÓL ÉS SZAVAZÁSRÓL
Többrendbeli halasztás nyomán a júniusi strasbourgi ülésszakon végre az Európai Parlament napirendjére
kerültek a 2016. évre szóló szerbiai és koszovói országjelentések. A David McAllister néppárti és Ulrike Lunacek zöldpárti raportőrök által jegyzett jelentéseket
az európai törvényhozás mai plenáris ülésén túlnyomó
szótöbbséggel fogadta el.
A szerbiai jelentés ügyében a magyar néppárti képviselők között szoros együttműködés alakult ki. Deli Andor szerbiai ügyekben „illetékes” délvidéki fideszes képviselő számos módosító indítványához többen is csatlakoztak. Tőkés László erdélyi képviselő a közösen jegyzett javaslatok mellett önálló módosítókat is benyújtott.
Hasonló együttműködés alakult ki több más, főképpen
balkáni országokból való kollégával. Erdélyi képviselőnk
a horvát Marijana Petirrel a szerbiai kisebbségek – köztük a magyar és a horvát – védelmében terjesztett elő
közös kiegészítő szövegjavaslatokat. Andrej Kovacsev
bolgár és más kollegáival együtt viszont a volt jugoszláv
titkosszolgálat – a hírhedt UDBA – levéltári aktáinak
a nyilvánosságra hozatalára, illetve a volt kommunista
titkosrendőrség elszámoltatására nézve tett javaslatot.
A szerbiai országjelentés június 13-i parlamenti vitájában David McAllister jelentéstévő elismerését
fejezte ki a nyugat-balkáni ország által a csatlakozási
tárgyalások kezdete óta elért szerény, de mégis fontos
eredmények iránt. Egyebek mellett a regionális együttműködés, ennek részeként pedig a Koszovóval való
viszony normalizációjának az európai követelményét
hangsúlyozta, mely a legfontosabb előfeltétele a nagy
nehezen elkezdődött csatlakozási tárgyalások előrehaladásának.
Johannes Hahn csatlakozási biztos szintén elismeréssel szólt Szerbia eddigi teljesítményéről. Külön is
méltatta, hogy a jugoszláv utódállam oroszlánrészt vállalt a menekültkérdés kezelésében.
Morvai Krisztina független képviselő mind a szerbiai, mind a koszovói vitában felszólalt. A koszovói szerb
közösség számára biztosított széleskörű autonómia mintájára az Unió támogatását kérte a délvidéki magyarság
teljes körű önrendelkezésének a megvalósításához.
Tekintettel a nyugat-balkáni térség országaiban tapasztalható politikai és nemzeti megosztottságra és az
egyes országokban időről időre kirobbanó politikai válságra, valamint az ezek következtében állandósuló instabilitásra, továbbá a mindmáig fennálló háborús-polgárháborús veszélyekre, Tőkés László hozzászólásában
az Európai Unió fokozott támogatását kérte az érdekelt
országok csatlakozása érdekében. Edi Rama albán kormányfő és más politikusok véleménye szerint az Unió
magára hagyta a Balkánt. Ezen a helyzeten kell változtatni – erről szólt erdélyi képviselőnk –, hiszen az
európai integráció az egyetlen lehetőség a sokrétű válsággal küszködő nyugat-balkáni országok számára.
Ezzel együtt képviselőnk azt is szorgalmazta, hogy

36

az integráció útjára lépett felek az eddigieknél is sokkal
nagyobb erőfeszítéseket tegyenek a velük szemben támasztott, illetve a saját maguk által vállalt csatlakozási
feltételek teljesítése érdekében. Ezek közül a nemzeti
kisebbségek ügyét emelte ki, mely tekintetben Szerbia
továbbra is komoly hiányosságokat és mulasztásokat
könyvelhet el.
Nemrégen, egyik nyilatkozatában maga Meho
Omerovic, az emberi és nemzeti kisebbségi jogok szerbiai parlamenti bizottságának az elnöke ismerte el, hogy
Szerbia nem fogadta el a nemzeti kisebbségek nemzeti
tanácsairól szóló törvény módosítását, amit az év elején
kellett volna megtennie. A nemzeti kisebbségek jogairól
szóló törvény régóta halasztódó módosítását is elmulasztotta. Tőkés László rámutatott, hogy a már elfogadott kisebbségvédelmi joganyag előírásai is általában
papíron maradnak, s életbe léptetésük notórius módon
elmarad. Ilyenformán egyáltalán nem felel meg a valóságnak az országjelentés azon megállapítása, hogy „a
Vajdaság magas szintű védelmet biztosít a kisebbségek
számára”. Kevés a szó – Szerbiának tettekkel kell bizonyítania a kisebbségi jogok tiszteletben tartását.
A Koszovóról szóló vitában Johannes Hahn európai biztos a Szerbiával folytatott kétoldalú tárgyalások
továbbvitelét, illetve az eddig megkötött megállapodások gyakorlatba ültetését sürgette. Ez mindkét ország
csatlakozása szempontjából alapvető követelménynek
számít.
Tőkés László Magyarország támogatásáról biztosította az új nyugat-balkáni állam integrációját. Sajnálatosnak nevezte, hogy amit független országgá válásukkal elértek a koszovóiak, azt politikai viszálykodásukkal
rendre lerombolják. A nemzeti kisebbségek parlamenti
képviseletének részarányos biztosítását viszont követendő „ jó gyakorlatként” méltatta.
Csak remélni lehet, hogy a vasárnapi választások jó
irányba vezetnek, és hogy a koszovói–szerb viszonyok
rendezése terén is előrehaladás történik.
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HOZZÁSZÓLÁS

A 2016. ÉVI SZERBIAI ORSZÁGJELENTÉSHEZ
A volt Jugoszlávia felbomlását követő balkáni háború nyomán megteremtett béke és stabilitás fenntartásában és megszilárdításában meghatározó szerep jut
az Európai Uniónak. A nyugat-balkáni országok számára az európai integráció jelenti a kibontakozás és a jövő
útját – éppen ezért az Uniónak sokrétű válságukban
nem szabad magára hagynia őket.
Ennek tudatában az Európai Uniónak biztosítania
kell ezen országok számára a mihamarabbi csatlakozás
reális lehetőségét, az integráció útjára lépett feleknek
viszont az eddigieknél sokkal nagyobb erőfeszítéseket
kell tenniük a velük szemben támasztott követelmények, illetve saját vállalásaik teljesítésére. Úgy tűnik,
hogy ezen kívánalmak szempontjából Szerbia jó úton
halad.
A szerbiai országjelentésbe foglalt eredmények és
hiányosságok vonatkozásában ez alkalommal kizárólag

az etnikai kisebbségek ügyére térek ki. A jelentésből
hiányolom a kisebbségi autonómia kifejezett megfogalmazását, ennek kapcsán pedig a nemzeti tanácsokról,
valamint a nemzeti kisebbségek jogairól szóló törvények egyre halogatott elfogadásának a meghagyását.
A dokumentumban szintén elsikkad a kisebbségi közösségi-egyházi vagyonok visszaszolgáltatásának a megkövetelése. Az is tarthatatlan, hogy az egyébként dicséretes kisebbségvédelmi joganyag előírásai általában
papíron maradnak, életbe léptetésük notórius módon
elmarad. A szövetséges Magyarország képviselőjeként
a szerbiai magyar közösség önkormányzati és emberi
jogaiért külön is felemelem a szavam.
Strasbourg, 2017. június 13.

Tőkés László
EP-képviselő

HOZZÁSZÓLÁS

A 2016. ÉVI KOSZOVÓI ORSZÁGJELENTÉSHEZ
Szomszédság- és biztonságpolitikai, valamint gazdasági és kisebbségügyi szempontból Magyarország a
nyugat-balkáni térség stabilitásában és országainak európai integrációjában érdekelt. Éppen ezért komoly eredménynek tartjuk a tavaly áprilisban hatályba lépett EU–
Koszovó stabilizációs és társulási egyezmény gyakorlatba ültetését előirányzó nemzeti stratégia elfogadását,
és teljes mértékben támogatjuk Koszovó integrációját.
Magyar szempontból külön is nagyra értékeljük, hogy
az ország törvényei szerint a 120 tagú pristinai parlamentben 20 hely illeti meg az etnikai kisebbségeket.
Ez az elv követendő jó gyakorlatnak számít az egész
nyugat-balkáni térségben.
Aggodalomra ad okot azonban az a belpolitikai insta-

bilitás, mely a múlt heti előrehozott parlamenti választásokhoz vezetett. A kicsiny országot megosztó, kiélezett politikai ellentétek oda juttatták Koszovót, hogy
a kivívott függetlensége kínálta lehetőségekkel nem tud
élni, sőt az eddig elért eredményeit is rendre lerombolja.
A pártos viszálykodás leküzdésére és kölcsönös megegyezésen alapuló, elkötelezett politikai akaratra van
szükség ahhoz, hogy Koszovó eleget tegyen demokratikus vállalásainak, és végre célegyenesbe kerüljön az európai integráció útján.
Strasbourg, 2017. június 13.

Tőkés László
EP-képviselő

MEGEMLÉKEZÉS A BALTI NÉPEK 1941-BÉLI
SZOVJET DEPORTÁLÁSÁRÓL
Június 14-én az Európai Parlament strasbourgi
székhelyén a balti országokból történő tömeges deportálásokról tartottak megemlékezést az esemény emlékét megörökítő emléktáblánál. 1941-ben ezen a napon
kezdte meg a sztálini hatalom mintegy 125 ezer embert
deportálását Észtországból, Lettországból és Litvániából a távoli Szibériába. Az erőszakos áttelepítések
alattomos célja a balti országok társadalmi, katonai,
politikai és szellemi megsemmisítése volt. 2006-ban a
három frissen csatlakozott uniós állam képviselőinek

kezdeményezésére a Parlament az áldozatok tiszteletére emléktáblát állított.
Tunne Kelam észt néppárti képviselő megnyitóbeszédében felelevenítette, hogy a Szovjetunió 1940 júniusában szállta meg országát, majd egy évvel később
ezen a napon kezdődtek el a deportálások. Az elhurcoltaknak fele része meghalt, és sohasem térhetett haza.
„Ma Észtország – az én hazám – ismét szabad. Az
Európai Uniónak a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság szellemében erkölcsi kötelessége megemlékezni
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az áldozatokról, annak érdekében, hogy hasonló tragédiák soha többé ne fordulhassanak elő” – mondotta az
egykori antikommunista szabadságharcos.
Antonio Tajani, az EP-elnöke, valamint Manfred
Weber néppárti frakcióelnök elismerésüket fejezték ki
a balti államok iránt a szabadság melletti kiállásukért,
mely által maguk is hozzájárultak ahhoz, hogy ma az
Unió szabad és független államok közössége legyen.
„Meg kell emlékeznünk a totalitárius rendszerek által
elkövetett múltbéli bűnökről, azért, hogy gyermekeink
és unokáink szabadságban, békében és reménységben
éljenek” – mondta a parlament elnöke.
A továbbiakban több európai képviselő szólalt fel a
tragikus esemény és az áldozatok emlékére és tiszteletére. Tőkés László erdélyi képviselő a kommunista
diktatúra elnyomottjainak sorsközösségében fejezte ki
szolidaritását a szovjet birodalom által bekebelezett
balti népek iránt, az elnyomott magyarság sorsát állítva párhuzamba a baltiak sanyarú történelmével.
Sandra Kalniete lettországi képviselő maga is Szibériában született, ahová családját kitelepítették. Sa-

ját élettapasztalatából kiindulva tett bizonyságot a
békét és a népek közösségét megtestesítő, egységes
Európa mellett.
Végezetre a három balti ország európai képviselői
helyezték el az emlékezés virágait az emléktáblánál.

MEMORANDUM BIHARORSZÁGÉRT
A Bihar Megyei Munkáltatók Fóruma egy Memorandum Biharért című dokumentum elfogadását kezdeményezte, amelynek aláírására a romániai megyében
létező és működő főbb politikai-gazdasági érdekképviseletek, valamint társadalmi szervezetek és felsőoktatási intézmények reprezentánsait kérték fel.
A kezdeményezők szerint 1989 óta nincs megfelelő
együttműködés a megyében a döntő tényezők között,
sok minden személyes érdekekből történik, és ez oda
vezetett, hogy számos, a régió fejlődését és az itt élő
közösségek gyarapodását szolgálni hivatott projekt elmaradt vagy dugába dőlt. Ezért az emlékeztetőben röviden összegezték a megye azonnali és hosszabb távú
prioritásait. A javasolt és számos egyeztetés nyomán
véglegesített szöveg részben már megfogalmazott, a
választási kampányokban rendre napirendre tűzött, de
folyton elodázott célok megvalósításáért száll síkra,
részben új előirányzatokat tartalmaz a modernizáció és
felzárkózás jegyében. Legsürgetőbbnek az infrastrukturális fejlesztések érdekében történő összefogás és
intenzív munka tűnik ki a memorandumból, ám kulturális, oktatási, egészségvédelmi, turisztikai, sportügyi,
üzletpolitikai, ipari és agrárgazdasági vonatkozásban is
rámutat konkrét tennivalókra. Egyházi támogatást is
kérnek a kezdeményezők a hagyományos családmodell
alkotmányos védelméhez.
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A memorandum ünnepélyes elfogadására és aláírására június 16-án délben került sor Nagyváradon, a Bihar
Megyei Prefektúra gyűléstermében, reprezentatív politikai, egyházi és polgári vezetők által. Csupán a Megyei
Tanácsot jelenleg irányító koalíció (SZDP–RMDSZ)
képviselői maradtak végül távol, noha az emlékeztető
szövege politikailag semleges. A dokumentum szignálását követően rövid hozzászólásokra nyílt alkalom, az
aláírók legtöbbje a kezdeményezést méltatta, és a memorandumban foglaltak megvalósítását szorgalmazta.
Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke aláíróként külön
üdvözölte, hogy Bihar megyét – ahol ő maga is él a családjával – multietnikus és multikonfesszionális, többnyelvű és több kultúrájú régióként kívánják fejleszteni,
az ebben rejlő potenciált hasznosítva, de emlékeztetett
arra is: a rendszerváltozás utáni többségi–kisebbségi,
illetve román–magyar párbeszédnek intézményi szinten
is folytatódnia kellene, gyakorlatiassá és konkréttá téve
a mindennapi élet minden területén és vonatkozásában. Tettekre van szükség, nem csupán jóakaratra, bár
ez utóbbi értelemszerűen elengedhetetlen.
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke,
miután gratulált a kezdeményezést elindító Ioan Luciannak, a Bihar Megyei Munkáltatók Fóruma elnökének, azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban csakis
azok a közösségek lehetnek sikeresek, amelyek tudatában vannak saját értékeiknek, és tudják, merre akarnak
haladni. Helyi és regionális érdekeink megfogalmazása
nélkül nincs eredmény. Bukarestből is, Brüsszelből is
túl lokálisnak tűnhet az, amit mi akarunk – mondta. Mi
viszont tudjuk, hogy a kitűzött céljaink a saját életminőségünket és biztonságunkat javítanák. Éppen ezért
ma etnikai, nyelvi, vallási és politikai különbségeket
félretéve arra mutattunk példát, hogy a bihariak érdekében, életminőségük javítása érdekében össze tudunk
fogni – zárta szavait a néppárt vezetője.

dEPutáció

BALLAGÁS A PKE-N A HAZA, SZERETET,
MŰVÉSZET HÁRMAS JEGYÉBEN
A Partiumi Keresztény Egyetem 2016-2017-es
tanévének ünnepélyes zárását június 17-én tartották
Nagyváradon. Idén szoboravatás koronázta meg a
hagyományos módon és keretek között lezajlott tanévzárót.
Akárcsak az előző években, reggel az oktatási célokat szolgáló református egyházkerületi székházban
tartották a szakonkénti búcsúztatókat, ahol a másodéves hallgatók és az egyetemi oktatók köszöntek el
a végzősöktől, kedves nosztalgiázással, jelképes diplomaosztással és feltarisznyázással. Innen a PKE két karának, a bölcsészettudományi és művészeti, valamint
a gazdaság- és társadalomtudományi fakultásnak a
végzősei együtt vonultak át – élükön az intézményvezetőkkel-alapítókkal – a nagyvárad-újvárosi református
templomba, ahol ünnepi istentiszteletre került sor. Igehirdető maga az egyetem rektora, Pálfi József református lelkipásztor volt, aki a Szentírás újszövetségi
részéből, mégpedig az apostolok cselekedeteiről szóló
könyv 19. fejezetéből bontotta ki az alkalomhoz illő
prédikációját.
A meghívottak – akadémiai és közéleti személyiségek, intézményvezetők és diplomaták –, valamint a
hallgatók, oktatók, szülők, rokonok és ismerősök népes gyülekezetét Szomor Abigél egyetemi lelkész köszöntötte az igehirdetést követően, majd ismét a PKE
rektora vette át a szót egy tanévzáró beszéd erejéig.
Összegezte az egyetemi reformfolyamat és konszolidáció elmúlt egy évének eredményeit, útjára bocsátva
az alapképzést sikerrel elvégzett kétszáz, valamint a
mesterképzésben részt vett száz hallgatót.

Kató Béla erdélyi püspök, a Sapientia Alapítvány
Kuratóriumának elnöke köszöntőbeszédében az egyházi-alapítványi hátterű erdélyi magyar felsőoktatási
hálózat nemzetmegtartó szerepét kiemelve a PKE-n
végrehajtott válságkezelésre is kitért. A viharfelhők

eloszlottak ugyan az intézmény fölül, ám van még
helyreállítandó és javítandó, továbbá elengedhetetlen a
tevőleges összefogás.
A Partiumi Keresztény Egyetem kórusának szolgálata után megtörtént az érdemoklevelek átnyújtása a
legjelesebb hallgatóknak, majd az intézet kulcsának átadása és átvétele az egymást követő évfolyamok képviselői között.
Az eső miatt a templomban zajlott le a rendezvény
második része is: az Arany Jánosról való ünnepélyes
megemlékezés születésének 200. és halálának 135.
évfordulóján, első nagyváradi szobrának felállítása és
leleplezése alkalmából, a „haza, szeretet, művészet”
mottóval. Az avatóünnepélyt Nemes Csaba lelkipásztor, minisztériumi főtanácsadó vezette le, aki maga is
oroszlánrészt vállalt az emlékmű létrejöttében. Elismeréssel szólt annak támogatóiról, akik között az egyetem nevében díszokleveleket osztott ki.
Tőkés László európai parlamenti képviselő, az egyetemalapító Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriumának elnöke ünnepi beszédében irodalomtörténeti keretbe ágyazva szólt Arany János felavatandó
szobrának mához szóló üzenetéről. Biharország, illetve a Partium nagy szülötte jelképesen ismét hazatér,
emlékének megörökítése kiemelkedő momentuma az
Arany János Emlékévnek, de ugyanígy a reformáció félezer éves jubileumának is – hiszen egy református szellemóriásnak adóz. „A keresztény hit és a magyar nyelv
veszendő becsületének a helyreállítására indít minket
bibliás költőnk szobra” – mondotta a Királyháhómelléki
Református Egyházkerület előző püspöke. Tőkés László köszönettel szólt azokról, akik a szoborállítást elősegítették, majd felidézte a PKE múltjának több fontos
momentumát, köztük is annak az Arany János Kollégiumnak a létrejöttét, amelynek előterében a szobor
állni fog, s amely kollégiumnak az új szárnyát éppen
másfél évtizede avatta fel Mádl Ferenc akkori ma-
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gyar államfő. Emlékeztetett, hogy idén március 2-án, a
költő születésnapján Áder János jelenlegi köztársasági
elnök Nagyszalontán úgy indította el az Arany-emlékévet, hogy hitet tett a magyar nemzet újjászületése
mellett, arra buzdítva „dadogó magyarságunkat”, hogy
használja anyanyelvünk árnyalatait, gazdag szókincsét.
Személyes élményekkel, emlékekkel megtűzdelt, aktuálpolitikai utalásokat sem nélkülöző beszédében Tőkés László bizodalmát is megosztotta a hallgatósággal, mondván: „A Partiumi Keresztény Egyetem és az
Arany János Kollégium nagy küzdelmek és állhatatos
erőfeszítések révén abból a célból jött létre, hogy helyreállítsa a magyar nyelvű felsőoktatást. Hívő, testvéri
érzéssel, őszinte elismeréssel és Isten iránti hálaadással
tekintek azokra az egyetemi hallgatókra, valamint drága szüleikre, akik mostoha helyzetükben nem az önfeladás útját választották, hanem éltek emberi és közösségi jogaikkal, és maguk is készek kiállni a nemzet

ügye mellett és menteni a magyar nyelv becsületét.”
Végül rámutatott: „Őszinte elégtétellel állapítom meg,
hogy egyetemünk túljutott legutóbbi válságos időszakán, rendkívüli próbatételein, és új székházának megszerzésével, valamint újan felhúzott modern épületével
Szent László és Arany János történelmi örökségének
az útján haladva keresi és építi a jövendőt.”
Végül Feledy Balázs művészettörténész méltatta
a felavatandó műalkotást és Mihály Gábor Munkácsy-díjas szobrászművészt, aki Bihar szülötteként örömét fejezte ki afölött, hogy műve minő jó helyre került
az egyetemi ifjúság mindenkori látására és okulására.
A testvéregyházak képviselőinek áldása és a Himnusz eléneklése után a templomi ünnepség közönsége
kivonult a szoborhoz, ahol Bai Lóránd trombitaszólója
közepette Tőkés László és Pálfi József leleplezték a
magyar irodalom egyik legismertebb és egyben legjelentősebb alakjának plasztikus emlékművét.

MEGNYITOTTÁK A „KIRÁLYI HÉT”
MOTTÓJÚ SZENT LÁSZLÓ NAPOKAT

A Nagyváradi Szigligeti Színházban nyitották meg
hivatalosan és ünnepélyesen az V. Szent László Napokat június 19-én este, egy köszöntőbeszédeket követő emlékezetes gálaműsorral.
Azt megelőzően, délután főhajtásra és koszorúzásra került sor a városalapító lovagkirály szobránál.
A nagyváradi római katolikus székesegyház előtt álló
– egykor a város főterén felállított, de Trianont követően onnan száműzött – királyszobor tövében helybéliek és Magyarországról érkezettek maroknyi serege Kiss Géza váradolaszi kántor tárogatószava után
együtt énekelte el a „Keresztes vitézek daliás vezére,
mi árva nemzetünk ékessége, fénye…” kezdetű Szent
László-himnuszt. Tőkés László püspök, európai parlamenti képviselő a Zsoltárok könyvét idézve (24,7–10)
röviden emlékeztetett: a nagy magyar király hatalma,
küldetése és ereje egyaránt isteni akaratból fakadt, a
neki szóló hódolat egyben a Teremtő előtti főhajtás és
hitmegvallás.

40

A tisztelgő koszorúzást követően megnyitották a
vártemplomban a Móser Zoltán fotóművész felvételeiből Szent László-freskók a Kárpát-medencében címmel
nyílt kiállítást.
Este a színházat megtöltő meghívottakat és érdeklődőket többen is köszöntötték rövid ünnepi beszédekkel. Elsőként a Szent László Napok főszervezője,
Zatykó Gyula, aki a kulturális fesztivál ötletadóit, kezdeményezőit és szervezőit, illetve különböző rendű és
rangú támogatóit méltatta, de legfőképpen az évről
évre kitartó és gyarapodó részvevőket, köztük a közelről-távolról hazatérőket.
Magyarország kormánya nevében Szilágyi Péter
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár üdvözölte az egybegyűlteket, kiemelve a városalapító szent
királynak a magyar történelemben betöltött szerepét,
illetve magának Nagyváradnak a jelentőségét – múlt,
jelen és jövő viszonylatában. Emlékeztetett, a magyar
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága
Szent László Emlékévnek nyilvánította a 2017-es esztendőt az uralkodó trónra lépésének 940. és szentté
avatásának 825. évfordulója alkalmából.
Papp László, Debrecen polgármestere többek között a városa és a Nagyvárad közötti negyedszázados
testvértelepülési viszonyt méltatta és annak új tartalmakkal való feltöltését ígérte, a Körös-parti város
elöljárójával együttműködve, akivel arról is megállapodott – épp a nyitógála előtt –, hogy Várad mindenben
támogatja Debrecent abban, hogy 2023-ban Európa
kulturális fővárosa lehessen. „Kívánom, hogy az előttünk álló Szent László Napok erősítsék a váradi magyarságot, segítsék a megértést magyarok és románok
között, és erősítsék Debrecen és Nagyvárad együttműködését” – fogalmazott.
Ilie Bolojan nagyváradi polgármester arról beszélt,
hogy a Szent László Napok egyszerre a nagyváradi
magyarság és a város ünnepe is, amelyen egyre több
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román nemzettársa is részt vesz. Kifejezte a város lakosságának egynegyedét kitevő magyarok iránti tiszteletét, elismerve őseik történelmi érdemeit, valamint
a jelenkoriak hozzájárulását a gazdasági és kulturális
élethez, a békés társadalmi fejlődéshez.
Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke – az erdélyi magyarság „régi barátjaként” – a határ két oldalán élők egymásrautaltságáról,
illetve a szükségszerű magyar és román együttélésről
és együttműködésről is beszélt, miközben Szent László „titkát” helyezte reflektorfénybe, aki államférfiként,
diplomataként és szolgálattévő keresztényként volt kiválóságban példamutató elődünk.
Tőkés László házigazdaként zárta a felszólalásokat, köszöntve a távolabbról érkezett vendégeket,
köztük is külön Lomnici Zoltánt, az Emberi Méltóság Tanácsának elnökét és Okos Mártont, a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület elnökét, akik a
Szent László Emlékév kezdeményezői voltak. Európai
parlamenti képviselőnk, aki egyben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, nemcsak a Szent László
Napok szervezőinek köszönte meg a munkát, hanem
mindazoknak, akik a nemzetpolitikában a köz javára
tevékenykednek. Történelmi ívű küszködéseinkre utalva mutatott rá reményteljes bizakodással: „Hinnünk
kell, hogy szent királyunk mostani, megromlott állapotunkban, eme újkori próbás időkben is segítségünkre
lehet és segítségünkre siet.”
Több olyan törekvést is méltatott Tőkés László,
amelyek a magyarság talpra állítását, megerősítését és
felemelését célozzák helyi és regionális szinten. „Mármár válságos helyzetünkben, váradi népünk vészes
megfogyatkozása és elerőtlenedése idején a megoldás

és a kiút számunkra semmiképpen nem a kivándorlás
vagy az önfeladó beolvadás, hanem az itthon, szülőföldünkön való megmaradás, melyre Szent László királyunk erejével, hitével és oltalmával szövetkeznünk
szükséges” – fejtette ki.
Következett a Hagyományok Háza által összeállított, Mihályi Gábor szerkesztette-rendezte Szállnak
a pávák című produkció, amelyben a Magyar Állami
Népi Együttes tagjai és a „Fölszállott a páva” televíziós népzenei és néptáncos tehetségkutató verseny

döntősei léptek föl, akik bukovinai, magyarbődi, csíki,
kazári, vajdaszentiványi, kalotaszegi, szilágysági, Küküllő menti, jászsági, és mezőségi táncokkal-dalokkal
kápráztatták el a közönséget.
A nyitógálát Vindis Andrea színművész konferálta,
közreműködött Kiss Adrienn Lívia gyermekénekes, a
színvonalas, parádés zenés-táncos műsort vastapssal és
ovációkkal hálálták meg a jelenlévők, a Boldogasszony
Anyánk kezdetű néphimnuszt pedig együtt énekelték el
zárásként az előadók és a nézők.

A NYUGAT-BALKÁN INTEGRÁCIÓJA ÉS BIZTONSÁGA
STRATÉGIAI FONTOSSÁGÚ KÉRDÉS AZ EU SZÁMÁRA
Az Európai Parlament bizottsági hetén, június 21én a Biztonsági és Védelmi Albizottság (SEDE), valamint anyaszervezete, a Külügyi Bizottság (AFET)
közös szervezésében meghallgatásra került sor a Nyugat-Balkán biztonsági helyzetéről.
Erwan Fouéré volt uniós különleges képviselő és a
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságba delegált küldöttség vezetője előterjesztésében a térség megingott
biztonsági viszonyairól, valamint az oda tartozó hat
ország integrációs állapotáról s egymás közti kapcsolatairól nyújtott átfogó elemzést, konkrét javaslatokat
téve a kialakult helyzet kezelésére. A leromlott állapotok javítása céljából – egyebek mellett – szükségesnek
ítélte az érdekelt országokban beindult reformfolyamatoknak a határozottabb támogatását, az európai
értékek és elvárások hangsúlyosabb érvényesítését, a
konfliktuskezelésben való európai részvétel megerősítését, az orosz és a török befolyás hatékony ellensúlyozását. Eduard Auer, az Európai Külügyi Szolgálat
Nyugat-Balkánnal foglalkozó osztályának vezetője az
érintett országok partneri együttműködésének a fontosságát emelte ki.
Alojz Peterle szlovén néppárti képviselő olyan stratégiai fontosságú területnek nevezte a Nyugat-Balkánt,

ahol az európai jelenlét meggyengülését nem szabad
megengedni, hanem éppen ellenkezőleg, az eddigieknél
erőteljesebb „politikai befektetésre” van szükség.
Hozzászólásában Tőkés László képviselő az Uniónak magának, valamint tagországainak a felelősségét firtatta az integrációs folyamatok visszaesése
és a biztonsági helyzet megromlása vonatkozásában.
Megítélése szerint az EU már a balkáni háború idején késedelmesen cselekedett, de Koszovó ügyében is
átengedte a kezdeményezést az Egyesült Államoknak, illetve a NATO-nak. Jelenleg is ugyanez történik
Montenegró NATO-csatlakozása viszonylatában. A
macedóniai válságért is elsőrendű felelősség terheli az
Uniót, valamint Görögországot, az ország csatlakozásának a folyamatos halasztódása, illetve „blokkolása”
miatt. Ugyanebben az értelemben beszélhetünk annak
az öt EU-tagországnak a felelősségéről, melyek mindmáig nem hajlandók elismerni Koszovó függetlenségét
– mondotta erdélyi képviselőnk.
A felszólalók valamennyien egyetértettek abban,
hogy az EU-nak reális, kézzelfogható bizonyítékát kell
adnia annak, hogy számít a nyugat-balkáni országokra, és – ennek megfelelően – csatlakozásuk folyamatát
kész cselekvő módon elősegíteni és felgyorsítani.
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BRÜSSZELBEN JÁRT A DEBRECENI
FIDELITAS KÜLDÖTTSÉGE
Tőkés László meghívására Brüsszelben, az Európai
Parlamentben tett látogatást Kálmánczi Miklós alelnök
vezetésével a Fidelitas debreceni szervezetének húszfős
küldöttsége. A csoportot Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt országos elnöke, valamint Csomortányi
István, a párt Bihar megyei elnöke is elkísérte.
A parlament épületében tett látogatás alkalmával
Láng Péter, az európai parlament magyar látogatói
részlegének vezetője tartott tájékoztatót az intézmény
működéséről és a magyar delegáció munkájáról.
Ezt követően Tőkés László köszöntötte a debreceni küldöttséget, aki nagyváradiként, a Fidesz-KDNP
képviselőcsoportjának tagjaként Hajdú-Bihar megye
képviseletéért is felel. Ebbéli minőségében külön hangsúlyozta a határ két oldalán fekvő bihari térség öszszetartozását és együttes fejlesztésének fontosságát.
Milan Zver szlovén néppárti képviselő, volt szlovén kulturális miniszter, valamint neje, Andreja Valic
Zver, a szlovéniai Nemzeti Megbékélés Kutatási Központ vezetője is külön köszöntötték a küldöttséget, ők
a két ország európai néppárton belüli együttműködésének fontosságáról és a hiteles történelmi emlékezet
fontosságáról beszéltek. Többek között a kommunizmus rémtetteinek feltárásában is komoly az együttműködés a szlovén képviselőkkel. Az igazgatónő vezetésével sikerült Szlovéniában feltárni a Tito-féle kommunista partizánok által elkövetett népirtás áldozatainak
tömegsírjait.
A küldöttség szintén találkozott Erdős Norbert
EP-képviselővel, egykori Fidelitas-vezetővel, az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának (AGRI) tagjával.

A látogatók megtekintették az Európai Parlament
történetét bemutató múzeumot, majd városnézésen
vettek részt. A fiatalok sokkoló élményként tapasztalták meg a brüsszeli utcákra jellemző migránsjelenlétet,
mely visszaigazolta, hogy Európa legnagyobb problémája a bevándorlás kérdése. Következtetésként fogalmazódott meg körükben, hogy a majdani országygyűlési választások alkalmával mindent meg kell tenni
azért, hogy az Orbán-kormány folytathassa munkáját,
és a nemzeti oldal hatékonyan védhesse Magyarországot. Míg Erdélyben, ahogyan eddig is, az elvégzendő
feladatok tekintetében az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsra és az Erdélyi Magyar Néppártra esik a munka
oroszlánrésze, Magyarországon a fiatalokra is komoly
feladat vár, melyet csakis a határok fölött átívelő öszszefogással lehet sikeresen teljesíteni.

KALLÓS ZOLTÁN EUROPA NOSTRA-DÍJAS
Az Európai Bizottság és az Europa Nostra – műemlékvédelemmel, vidék- és várostervezéssel foglalkozó
páneurópai non-profit szervezet, amely 1963-ban az Európa Tanács, valamint több helyi és regionális nem kormányzati szervezet kezdeményezésére jött létre – április
5-én nyilvánosságra hozta a kulturális örökségvédelem
terén legnevesebbnek számító uniós elismerés, az Euró-
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pai Unió Kulturális Öröksége Díj / Europa Nostra-díj
2017. évi díjazottjait.
A kulturális örökségvédelem terén végzett kutatásaik,
figyelemfelkeltő és értékmentő munkájuk, tudatosító és
oktatói tevékenységük elismeréseként 18 országból öszszesen 29 díjazottat tüntettek ki. Az idei év díjazottja
Kallós Zoltán erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő is. A díjra Európa-szerte 39 országból – civil
szervezetektől és egyéni jelölések alapján – 202 jelölés
érkezett, amelyek közül egy független, szakértőkből álló
bírálóbizottság választotta ki a nyerteseket.
„Gratulálok a díjazottaknak. Eredményeik mutatják,
hogy milyen sok európai polgár igyekszik őrizni és védeni kulturális örökségét. Tevékenységük rávilágít arra
is, hogy a kulturális örökségnek milyen nagy szerepe
van a mi életünkben és tevékenységünkben. Ma, amikor
Európának több társadalmi problémával is szembe kell
néznie, a kultúrának létfontosságú szerepe van abban,
hogy segítsen felhívni a figyelmet a közös történelmünkre és értékeinkre, illetve elősegítse a tolerancia, a közös
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megértés és a társadalmi kohézió fejlődését. 2018-ban
a Kulturális Örökségvédelem Éve lehetőséget nyújt arra
irányítani a figyelmet, ami bennünket, európai polgárokat összeköt: a mi közös történelmünkre, kultúránkra és
örökségünkre. Az Európai Bizottság a továbbiakban is
támogatja a díjat, illetve a Kreatív Európa programon
keresztül egyéb örökségvédelmi projekteket is” – mondta
Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa.
A bejelentés napján elindult egy online szavazás is,
amelyen az európai polgárok támogathatták a nyertes
projekteket, és dönthettek arról, hogy ki kapja a Közönségdíjat. A díjátadó ceremóniára május 15-én Finnországban, Turku városában került sor, az ottani Szent
Mihály-templomban. Az ünnepség keretében hirdették
ki a hét Nagydíjat – valamennyien 10 ezer euró értékű
díjban részesültek –, valamint a Közönségdíjat is. Mivel
Kallós Zoltán kapta a legtöbb szavazatot, ez utóbbi díj
nyertese az idén 91 évét töltő erdélyi tudós lett. Az EU
Kulturális Örökség díjának honlapján olvasható értékelés
felhívja a figyelmet arra, hogy Kallós a 20. század egyik

legismertebb és legeredményesebb magyar népzenegyűjtője, aki nagyban hozzájárult az erdélyi magyar, román,
szász és roma népi kultúra megőrzéséhez.
A díjátadó ceremónián – amely a május 11-15. között
Turkuban lezajlott Európai Örökségvédelmi Kongreszszus záróeseménye is volt – ezernél is több meghívott
vett részt: örökségvédelmi szakemberek, önkéntesek és
támogatók Európa különböző országaiból, illetve vezetők az EU-s intézmények felső köréből, a fogadó országból és más tagállamokból is. Emlékeztetőül: 2018 a Kulturális Örökségvédelem Éve lesz Európában.
Az EU Kulturális Örökség díjának honlapján olvasható
értékelés felhívja a figyelmet arra, hogy Kallós Zoltán a
20. század egyik legismertebb és legeredményesebb magyar népzenegyűjtője, aki nagyban hozzájárult az erdélyi
magyar, román, szász és roma népi kultúra megőrzéséhez. Előrehaladott kora miatt a kitüntetett nem tudott
Finnországba utazni, május 18-án erdélyi otthonában, a
mezőségi Válaszúton vehette át az Európa Nostra-díjat személyesen Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért,
ifjúságpolitikáért és sportért felelős uniós biztostól.

A NEMZETKÖZI MAGYAR MATEMATIKAI VERSENY
KAPJA AZ IDEI EURÓPAI POLGÁR DÍJAK EGYIKÉT
Az Európai Parlament minden évben átadja az Európai Polgár Díjat. Az elismerést olyan magánszemélyeknek, csoportoknak, egyesületeknek vagy szervezeteknek
ítélik oda, akik/amelyek az alábbi területeken kivételes
teljesítményeket mutatnak fel és/vagy kimagasló elkötelezettségről tesznek tanúbizonyságot: a tagállamok
polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és a
szorosabb integrációt, illetve az Európai Unión belüli határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködést elősegítő tevékenység; az európai szellemiség megerősítéséhez hozzájáruló, hosszú távú, határokon átnyúló vagy nemzetek közötti kulturális együttműködéssel
járó tevékenységek; az aktuális Európai Évhez kapcsolódó projektek; az Európai Unió Alapjogi Chartájában
foglalt értékeket konkrétan kifejező tevékenységek.
Kizárólag az Európai Parlament képviselői jogosultak
jelölést benyújtani – képviselőnként és évente egyetegyet. A nemzeti zsűrik tanácskozásait követően öszszeült a díjak odaítélésére jogosult testület, az Európai
Polgár Díj kuratóriuma, közreadva június 8-i határozatát az idei nyertesekről. Eszerint az unió tagállamaiban
összesen félszáz díj talál gazdára, Romániában kettő. A
két romániai díjazott egyike a Bencze Mihály nevéhez
fűződő Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny,
amelyet Tőkés László erdélyi és Bocskor Andrea kárpátaljai képviselők közösen terjesztettek fel a tekintélyes
elismerésre.
Bencze Mihály négyfalui (Brassó m.) születésű matematikus, tanár, költő, szakíró, szerkesztő és könyvkiadó,
a Wildt József Tudományos Társasága alapítója, a bukaresti magyar gimnázium, az Ady Endre Líceum jelenlegi igazgatója. Az Erdélyi Magyar Matematikai Versenyek, a Nemzetközi Magyar Matematikai Versenyek és
a József Wildt International Mathematical Competition
atyja. Az Európai Polgár Díjat a határokon átívelő, ily

módon „nemzetközi” magyar matematikaverseny ötletgazdája, elindítója és szervezője minőségében kapta
meg. A verseny fő célja a matematikában tehetséges
diákok felfedezése és képességfejlesztése, ugyanakkor
sokkal több, mint egy verseny. A magyar nyelvű matematikaoktatás ünnepe, meghatározó szellemi műhelye.
Azok a diákok indulhatnak a versenyen, akik valamely
európai országban magyar nyelven tanulják a matematikát, és a saját országukban megrendezett országos matematikaversenyeken olyan eredményt értek el, amivel
jogot szereztek az indulásra. A magyar nyelvű matematikaoktatás legeredményesebb diákjai mérhetik össze
tudásukat ezen a versenyen, amelynek több mint negyedszázados története önmagában is kiemelkedő érték.
Évente mintegy 300 diák és közel 80 tanár vesz részt a
verseny döntőjében, az országokban zajló selejtezőkbe
hozzávetőleg ötezren kapcsolódnak be. A hajdani versenyzők közül számos kutató, egyetemi oktató, mérnök, tanár, közgazdász, informatikus került ki, többen
az európai tudományosság elitjéhez tartoznak ma már.
Ezen versenyeken ugyanakkor a különböző országokból
érkező diákok és tanárok megismerhetik egymást, személyes és szakmai kapcsolatok, barátságok szövődnek,
együttműködések jönnek létre.
A központi díjátadó ünnepségre október 11-én kerítenek sort az Európai Parlament brüsszeli székhelyén.
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MEGNYÍLT AZ EURÓPAI TÖRTÉNELEM
HÁZA BRÜSSZELBEN
Az Európai Történelem Háza utazásra viszi látogatóit Európa történelmének útján a mítoszoktól és
felfedezésektől a 20. század káoszáig és kohéziójáig,
és elmélkedésre sarkallja őket a jövővel kapcsolatban.
A múzeum a lombos Léopold parkban álló Eastman-épületben található. Kiállításai az Európai Unió
mind a 24 hivatalos nyelvén elérhetők, és a belépés
díjtalan. Egyedileg kialakított forrásanyagok állnak az
iskolák, családok és csoportok rendelkezésére, lenyűgöző élményt nyújtva mindenki számára, a hét minden napján.
A május 4-én, hosszabb csúszás után megnyílt történelmi múzeum átadásán Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke és egyik elődje, a múzeum létrehozásának egyik legnagyobb pártolója, Hans-Gert
Pöttering is részt vett. Beszédében előbbi visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a múzeum
propagandacélokat szolgálna az Európai Unió válsága
idején, azonban hangsúlyozta, hogy „a múlt megismerése nyomán jobb jövő várhat ránk”.
Sajtóhírek szerint a múzeum létrehozása 55 millió
euróba került, Tajani ugyanakkor leszögezte, hogy az

oktatásra és a kultúrára költeni mindig jó befektetés.
Pöttering pedig kiemelte, a kiállítás az európai értékeket dicsőíti egy olyan időben, amikor a növekvő
populizmus és instabilitás megkérdőjelezi azokat. „Ha
nem védjük meg az Európai Uniót, akkor nehéz sors
várhat rá” – mondta.

A HARMINCÉVES ERASMUSPROGRAMOT ÜNNEPELTE AZ EP
Június 13-án ünnepélyes keretek között tartották
az Erasmus-program 30. évfordulóját az Európai Parlament strasbourgi épületében. Az Erasmus kétségkívül az EU egyik legsikeresebb mobilitási programja,
amelynek keretében eddig több mint 3 millió diák tanulhatott külföldön, valamint összesen 9 millió európai
fiatalnak biztosított lehetőséget, hogy külföldi tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodjanak.
Az Erasmus 1987-ben indult felsőoktatási csereprogramként, hogy a hallgatók belekóstolhassanak,
milyen egy másik országban élni és tanulni. Mára egy
komplex program viseli a nevét: a 2014 óta futó Erasmus+ számos lehetőséget kínál az önkéntességtől a

szakmai gyakorlaton át a nemzetközi projektekig. Ez
2020-ig további 2 millió fiatalnak kínál lehetőségeket
Európában és az egész világon. „Az Európai Parlament
a továbbiakban is elkötelezett a program mellett, hogy
minél több fiatal vehessen részt benne és a tudáson
túl külföldi kulturális élményekkel, tapasztalatokkal, új
készségekkel és képességekkel gazdagodjon” – hangsúlyozta Bocskor Andrea kárpátaljai fideszes képviselő,
az EP Kulturális és Oktatási Bizottságának alelnöke.
Az ünnepségen részt vett Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke, Jean-Claude Juncker, az
Európai Bizottság elnöke, Helena Dalli, a máltai elnökség illetékes minisztere, valamint Navracsics Tibor
oktatásért, kultúráért, sportért és ifjúságügyért felelős
európai biztos, akik a 9 millió Erasmus-részvevőt szimbolizáló díjat adtak át a program különböző generációihoz tartozó három fiatalnak.
Magyarország és Románia húsz éve vesznek részt
az Európai Unió által támogatott oktatási programokban, eddig már hatvanezer magyar és nyolcvanezer román egyetemi és főiskolai hallgató vett részt az Erasmus-ban, ugyanakkor mindkét ország egyre vonzóbb
célpont mások számára.

