
Az AutonómiA A megoldás!

Az elmúlt hónapok magyar szempont-
ból legfontosabb eseményének a ma-
gyarországi parlamenti választásokat 
jelölhetjük meg, illetve az azokat meg-
előző nemzetegyesítő törekvéseket, mint 
amilyen a határon túli magyarok gyorsí-
tott honosítása és választási regisztrációja. 
Azáltal, hogy a külhoni magyar választó-
polgárok is szavazhattak, a magyar or-
szággyűlés nemzetgyűléssé vált, aminek 
történelmi jelentősége van. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt háromszé-
ki vezetői egybehangzóan jelentették ki az 
április 6-i voksolás után, hogy a polgári-ke-
reszténydemokrata pártszövetség újbóli győ-
zelme „a mi győzelmünk is, hiszen az Erdélyi 
Magyar Néppárt stratégiai partnere a Fidesz 
– Magyar Polgári Párt”. Amúgy a Néppárt ön-
kéntesei az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács de-
mokráciaközpontjaival vállvetve a százezernél 
is több erdélyi levélszavazatnak közel a két-
harmadát segítették célba juttatni, ezért min-
denkit, aki a honosítás, regisztráció és szava-
zatgyűjtés folyamatában részt vett, elismerés 
illet. A választás körülményeiről, tanulságairól 
és következtetéseiről több írás is szól jelen lap-
számunkban.

Az erdélyi és partiumi magyarok közképvise-
letének és érdekvédelmének ellátása tovább-
ra is állandó témája a honi közbeszédnek, már 
csak azért is, mert negyedszázaddal a kommu-
nista diktatúra bukása után sem mondhatjuk 
el, hogy közösségi és egyéni jogainkat meg-
nyugtatóan biztosítja Románia és az Európai 
Unió, amelyeknek alanyi jogon vagyunk – 
vagy kellene legyünk – teljes jogú polgárai. 
Ezt a témát érintő írásainknak az ad rendkívü-
li aktualitást, hogy május 22-25. között minden 
felnőtt román és uniós állampolgárt az urnák-
hoz hívnak, hogy megválasszák az Európai 
Parlament tagjait a következő öt évre. Romá-
niában és Magyarországon 25-én lesz a szava-
zás, ki-ki állampolgársága és bejelentett lakhe-
lye szerint voksolhat. 

A Néppárt álláspontja az EP-választások 
kérdésében egyértelműen kiolvasható a Csil-
lagösvény jelenlegi számából is, de a pártnak 
a Háromszékért felelős alelnöke, Benedek 
Erika is leszögezte nemrég egy interjúban: „Mi 
az autonómiáért fogunk kampányolni ebben 
az időszakban.” Önrendelkezésünk élharco-
sa pedig az a Tőkés László, aki Románia uniós 
tagsága óta képviseli az erdélyi magyarokat az 
Európai Parlamentben, és ezt a munkát foly-
tatni fogja, mivel a magyarországi kormány-

erők össznemzeti jelöltlistát indítanak, s ezen 
az EMNT elnöke, egyben az EMNP védnöke 
befutó helyen szerepel. 

Az erdélyi magyar politikai összefogás nem 
valósult meg az RMDSZ önérdek-érvényesítő, 
köldöknéző viszonyulása miatt, a szövetség 
inkább a bukaresti kormánymorzsákat válasz-
totta, az EP-választások tárgyában nincs sem 
koherens, sem tartalmas, sem hiteles üzenete. 
Program helyett, az autonómiaküzdelem fel-
vállalása helyett üres frázisokkal és látványele-
mekkel kampányolnak jelöltjei, az adófizetők 
költségén. Járják az országot keresztül-kasul, 
városi showműsorokon, falusi eszem-iszomo-
kon, majálisokon, egyházi alkalmakon szóno-
kolnak, félbemaradt vagy elfuserált beruházá-
sokon vagdossák a trikolór avatószalagokat, 
pózolnak a kameráknak. S mivel az összefo-
gást elutasította, az RMDSZ azt is kinyilvání-
totta: nincs szüksége minden erdélyi magyar 
voksra politikusainak érvényesüléséhez – más-
fajta legitimációra alapoz.

Jelen lapszámunkban a romániai magyar 
közélet olyan aspektusairól is olvashatnak, 
amelyek igazolják azt a közvélekedést, hogy 
az 1989 decemberében elindított rendszervál-
tást folytatni és gyorsítani kellene.
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Az erdélyi magyarok is részesei 
a Fidesz–KDNP választási győzelmének

A nemrégiben lezajlott magyarországi 
országgyűlési választás előtt számtalanszor 
elhangzott, hogy a mi szavazataink „csak” 
egy, legfeljebb két mandátum sorsáról 
dönthetnek. Aztán a Fidesz–kdNp elsöprő 
győzelmet aratott, a szavazatszámlálás és a 
mandátumok elosztása során pedig egyre 
inkább nyilvánvalóvá vált, hogy éppen 
azon az egy mandátumon múlik, hogy az új 
orbán-kormánynak meglesz-e vagy sem a 
kétharmada az országgyűlésben. Meglett, 
és egy mandátumon múlt.

Az Erdélyi Magyar Néppárt büszkén vállal-
ja, hogy hozzájárult stratégiai partnerének vá-
lasztási győzelméhez. A Tőkés László európai 
parlamenti képviselő által vezetett Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanáccsal közösen az Erdély-
ből származó mintegy 400 ezer honosítási 
kérelem több mint a felének, illetve a 135 ezer 
erdélyi regisztrációs kérelem kétharmadának 
benyújtásában segítettünk. Önkénteseink az 
EMNT demokráciaközpontjaival vállvetve az 
összesen több mint 100 ezer erdélyi levélsza-
vazatnak közel a kétharmadát segítették célba 
juttatni. Közel 1200 önkéntesünk dolgozott a 
választást megelőző hetekben, hogy mintegy 
67 ezer erdélyi levélszavazatot begyűjtsön és 
eljuttasson a magyar külképviseletekre.

Nekünk és a többi, Magyarországon kívül 
élő magyar közösségeknek rendkívül fontos, 
hogy a Fidesz–KDNP folytathatja munkáját. 
Négy évvel korábban ugyanis olyan nemzet-
politikai folyamatok indultak be, amelyek fe-
ledtetni képesek velünk még a rossz emlékű 
2004. december 5-i népszavazást is, amikor az 
agresszív balliberális agymosás hatására a ma-
gyarországiak többsége elutasította, hogy ál-
lampolgárságot kapjunk. Nem szabad azt sem 
elfelejtenünk, hogy a Magyarországot 1998 és 

2002 között vezető első Orbán-kormány dol-
gozta ki és alkalmazta a státustörvényt, amely 
a könnyített honosítás első lépése volt. Egy 
másik fontos erdélyi vonatkozású megvalósítás 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
létrehozása, amely azóta is egyre nagyobb si-
kerrel működik. A 2010-ben kormányra kerülő 
Fidesz–KDNP-kormány új alaptörvényt foga-
dott el, lehetővé tette, hogy mi, külhoni ma-
gyarok is állampolgárságot kapjunk, végül 
szavazati jogot is biztosított nekünk. Ez pedig 
nem más, mint a határmódosítás nélküli nem-
zetegyesítés erőteljes folytatása. A Fidesz–
KDNP kormányzása pedig számunkra garan-
cia arra, hogy a nemzetegyesítés folytatódni 
fog. Az elszakadt részeken élő magyar közös-

Örvendetes, hogy magyar nemzeti érdekeinknek elsőbbséget biztosítva, az Orbán Viktor mi-
niszterelnök vezette Fidesz–KDNP a magyar összefogást Kárpát-medencei szintre emelte, és a 
külhoni nemzetrészek képviselőjelöltjeit nemzeti listán nevezte az Európai Parlamentbe. „Ez 
olyan történelmi cselekedet, amely visszafordíthatatlanul kovácsolja eggyé a nemzetet, még-
pedig nem csupán a szavak, a gesztusok szintjén, hanem a politikai cselekvés mezején” – álla-
pítja meg Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.

2009–2014 időszakában az európai parlamenti magyar néppárti képviselet jól működött. 
Tizennégy fideszes és kereszténydemokrata képviselővel együtt három erdélyi és két felvidéki, 
összesen tizenkilencen képviseltük a nemzetet.

Most is az az alapvető érdekünk, hogy minél többen nyerjünk mandátumot az Európai Par-
lamentbe – ezt viszont hazug propagandával semmiképpen sem érhetjük el. Hiteles képviselet-
re van szükségünk mind Bukarestben, mind Budapesten, mind Brüsszelben.

A nemzeti lista többi tagjával együtt ennek szellemében köszöntöm Bocskor Andrea kárpát-
aljai, Deli Andor délvidéki és Gubík László felvidéki képviselőjelölteket, nem utolsósorban pedig 
a nyugati diaszpóra és Erdély képviselőiként Schöpflin Györgyöt és a szintén erdélyi születésű 
Gál Kingát, aki a Fidesz EP-képviselőjeként már 2004 óta a szívén viseli a Kárpát-medencei ma-
gyarság sorsát.

Nagyvárad, 2014. április 29.
 Tőkés László 
 erdélyi európai képviselő

ségek pedig száz év óta először visszaigazol-
hatták ezt a politikát azáltal, hogy több mint 
95 százalékuk a folytatásra szavazott.

Miért fontos a Fidesz–kdNp kétharmada 
az országgyűlésben?

Orbán Viktor kormánya négy évvel ezelőtt 
olyan folyamatokat indított el Magyarorszá-
gon, amelyek sok esetben alapjaiban változ-
tatták meg az ország gazdasági, pénzügyi, 
szociális rendszereit. A Fidesz nem csupán azt 
tervezte és tette, hogy itt-ott módosít az előző 
balliberális kormányok „hagyatékán”, hanem 
saját határozott elképzelései szerint, sok terü-
leten meglehetősen radikálisan, teljesen újat 
és mást hozott létre. Az előző kormányzati cik-
lusban is kétharmados többsége volt a kor-
mánynak az Országgyűlésben. Ennek folytán 
gyorsan és hatékonyan tudta megvalósítani 
terveit és elképzeléseit. Egy kormány működé-
se szempontjából a kétharmados parlamenti 
többség rendkívül hasznos eszköz, mivel ha-
tékonyságot biztosít programja gyakorlatba 
ültetéséhez. A kétharmados többség nem ör-
dögtől való, hanem épp hogy ez biztosítja a 
lendületet a hatékony cselekvéshez, persze 
abban az esetben, ha egy kormánynak hatá-
rozott és konkrét tervei vannak arra, hogy mit 
is kezd a társadalommal, a gazdasággal, az or-
szággal. Az Orbán-kormánynak pedig meg-
voltak a határozott elképzelései. Nem minde-
gyik bizonyult sikeresnek, nem mindegyik volt 
népszerű, négy év után azonban mégis be-
bizonyosodott, hogy a magyarok túlnyomó 
többsége azt akarja, hogy a Fidesz–KDNP-kor-
mány folytassa munkáját. Ennek eszköze 
pedig az újabb kétharmados többség, amivel 
az új és az előző négy évben elkezdett progra-
mokat tovább lehet vinni.

NYILATKOZAT

Székelyföldi néppártosok a Fidesznek kampányolnak Pécsen
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„Légy magyar, hogy európai lehess!”
INtErjú tőKés LászLóvAL, 

A FIDEsz–KDNP NEmzEtI LIstájáNAK ErDéLyI jELöLtjévEL
– Ön a Fidesz jelöltlistáján indul az európai 

parlamenti választáson, ami példátlan az 
erdélyi magyar politika viszonylatában. 
Mennyiben más ez a helyzet az Ön előző két 
EP-választási szerepléséhez képest?

– A Fidesz nemzeti listája a 2010-ben végre-
hajtott nemzetpolitikai fordulat újabb állomá-
sa. A külhoni állampolgárság megadása után 
2014-ben a nemzet választott, az országgyű-
lésből nemzetgyűlés lett. Most a nemzeti lista 
formálisan is beteljesíti azt, amit mi az elmúlt 
öt évben már megvalósítottunk Brüsszel-
ben. A magyar néppárti képviselet – tizenki-
lenc magyar EP-képviselő a Kárpát-medencé-
ből – ahogy eddig is, ezután is egyként áll ki 
a magyarság érdekei mellett, éljenek bárhol 
a világon, tizenötmillió magyar nevében be-
szélünk Brüsszelben, Strasbourgban. Erős Eu-
rópában erős Magyarországra, erős magyar 
nemzetre van szükségünk. Ehhez a kulcs az ön-
rendelkezés. Kiállunk Magyarország, a magyar 
nemzet és a magyar nemzetrészek önrendel-
kezése mellett. Ezek egymást erősítik. Ez a ma-
gyarság XXI. századi európai útja. Ha választá-
si jelszavakban szeretnénk megfogalmazni a 
magyarság európai képviseletének állomásait, 
akkor először is idézzük fel a 2007-es jelmon-
datunkat: „Unió, Erdéllyel!” 2009-2014 között 
az Európai Parlamentben a magyar néppárti 
delegáció a következő szlogen jegyében dol-
gozott: „Magyar unió az Európai Unióban”. A 
következő ciklusban ki kell állnunk a magyar 
nemzet érdekeiért. Mert európaiak csakis 
úgy lehetünk, ha vállaljuk magyarságunkat. 
Maurits Coppietersnek, az Európai Szabad 
Szövetség (EFA) alapítójának mondása szerint: 
„Légy flamand, hogy európai lehess”. Magyar 
olvasatban, a nemzeti összetartozás klasszikus 
költői átfogalmazásában ez a példamondat a 
következőképpen hangozhatna: „Magyarnak 
lenni Európában – ez a mi munkánk, és nem 
is kevés.”

– Kit fog képviselni a következő években 
az Európai Parlamentben? Mennyiben be-
folyásolja majd a munkáját az, hogy egy 
másik tagország választásán nyer mandá-
tumot? Ezt néhányan úgy értelmezik, hogy 
„cserbenhagyta” az erdélyi magyarokat.

– Hogy Orbán Viktor miniszterelnököt pa-
rafrazáljam, egyetlen szóban tudom ezt meg-
válaszolni: „Folytatom”. Folytatom a hét éve 
elkezdett munkát az Európai Parlamentben, 
ahogy eddig, úgy ezután is a magyar nemzet, 
és ezen belül az elszakított nemzetrészek, ki-
váltképpen az erdélyi magyarság érdekei-
ért küzdök. Magyarország az Alaptörvény-
ben rögzítette a külhoni közösségekért viselt 
felelősséget. Ennek az alkotmányos felelős-
ségvállalásnak is eleget teszünk akkor, amikor 

nemzeti listát állítunk az európai választáso-
kon. Másfelől: eddigi életutamat figyelembe 
véve el tudja bárki is képzelni rólam azt, hogy 
cserbenhagyom az erdélyi magyarságot, hogy 
nem szeretett népemért és szülőföldemért 
dolgozom? Sokat támadtak az elmúlt huszon-
öt évben, a kommunisták és a szekusok nem 
tudták megbocsátani nekem 1989 Temesvár-
ját. De nem véletlen, hogy az erdélyi magyar 
EP-képviselők közül egyedül csak és kizáró-
lag engem támadott meg a szocialista párt-

vezetés az autonómia melletti brüsszeli kiál-
lásom miatt, abszurd és a legrosszabb időket 
idéző koncepciós pert komponálva. Tovább-
ra is Nagyváradon lakom, és továbbra is lojális 
állampolgára maradok mind Magyarország-
nak, mind Romániának. A két ország érdekei 
egyébként jelentős mértékben egybeesnek – 
csak a hatalomhoz öncélúan ragaszkodó párt-
elit fejében ellentétesek.

– Erdélyben elmaradt a magyar össze-
fogás az EP-választásra. Ön szerint miért 
nem sikerült megegyeznie a három erdélyi 
magyar pártnak?

– Tankönyvbe illő esete annak, amikor a 
rövid távú és szűkkeblű pártpolitika felülírja a 
nemzeti érdekeket. Már csak a választási ma-
tematika is azt diktálta volna, hogy legyen ösz-
szefogás, hiszen az EP-választásokat szabá-
lyozó törvény a koalíciók számára ugyanúgy 
ötszázalékos küszöböt ír elő, mint a pártok 
számára külön-külön. Ezt várták el a pártpoli-
tikusoktól az erdélyi magyarok is, tehát való-
színűsíthetően az összpárti listának mozgósí-
tó hatása lett volna, megismételhettük volna 
a már kétszer elért közel kilencszázalékos rész-
vételi arányunkat, és megmaradt volna a leg-
kevesebb három erdélyi magyar EP-képvi-
selőnk. (És ha még ehhez hozzávesszük a  

Fidesz-KDNP nemzeti listáját: négyen dolgoz-
hattunk volna erdélyi magyarságunkért is.) Az 
RMDSZ viszont másképpen döntött: az erőpo-
litikát választotta, elutasította az összefogást, 
elütötte a baráti jobbot, és eleve lemondott 
egy képviselői helyről, mert legjobb esetben is 
két tulipános képviselő lesz a kollégánk Brüsz-
szelben. És jelentős kockázatot vállaltak ezzel, 
hiszen ha nem sikerül megugorniuk az ötszá-
zalékos küszöböt, akkor RMDSZ-esek nélkül 
maradunk az EP-ben. De ez már az ő felelős-
ségük, meghozták ezt a döntést, az Erdélyi 
Magyar Néppárt vezetői viszont – jókora böl-
csességről téve tanúbizonyságot – inkább nem 
állítottak listát, mert kétszer öt százalékot lehe-
tetlen lett volna hozni, nagy a kettős kiütés koc-
kázata. Kelemen Hunorék viszont tizenkilencre 
lapot húztak, lelkük rajta. Részemről béke van, 
bízom a választók bölcsességében.

– Mi lehet a tétje az erdélyi magyar közös-
ség szemszögéből az Európai Parlament kö-
vetkező öt éves ciklusának?

– A magyar nemzet megérkezett az Európai 
Unióba és a XXI. századba. Mindenki, aki csak 
Magyarországban vagy csak Romániában 
képes gondolkodni, még a XX. században él, 
a XX. század foglya. Huszonöt éves tapasz-
talat igazolja, hogy az erdélyi magyarság ön-
rendelkezését aligha várhatjuk Bukaresttől. 
Ellenükben nem tudjuk megvalósítani, de a 
meggyőzésükhöz szükség van az egységes 
nemzeti fellépésre országhatárokon innen és 
túl. Az autonómia sikeres európai gyakorlat, 
előbb-utóbb belátják ők is. Másfelől: Erdély 
hagyományosan a tolerancia földje, Európá-
ban nálunk mondták ki először a vallásbékét. 
Ennek a toleranciának a szellemében lépünk 
fel minden őshonos európai kisebbség vé-
delmében. Saját bőrünkön tapasztaltuk meg, 
milyen másodrendű állampolgárnak lenni. 
Nem engedhetjük, hogy Európában másod-
rendű polgárok éljenek – sem egyének, sem 
közösségek szintjén. Közel száz esztendeje 
(1921-ben) tette közzé a nemzeti autonómia 
apostola, Kós Károly „Kiáltó szó” című röpira-
tát. Éppen itt az ideje, hogy aktualizáljuk. A 
XXI. században – többek között – a legfonto-
sabb üzenet így hangozhatna: „Mi, tizenötmil-
lió dolgozó, adózó, anyagi és kultúrértékeket 
produkáló polgár felséges erőgyarapodása 
vagyunk Európának. […] Nyíltan és őszintén 
valljuk: inkább vagyunk lojálisak, mint rebel-
lisek, inkább építők, mint rombolók, inkább 
nyílt barátok, mint titkos ellenségek. De azzal 
a feltétellel, ha megadatik számunkra az új 
keretek között az a minimum, melyet mi 
nemzeti kultúránk, ősi szokásaink, faji öntuda-
tunk, szociális érzésünk, gazdasági fejlődésünk 
szempontjából ezeresztendős múltunk tanul-
ságaképpen nélkülözhetetlennek tudunk.”
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tőkés László az erdélyi magyarokat 
képviseli az Európai Parlamentben
INtErjú toró t. tIborrAL, Az ErDéLyI mAgyAr NéPPárt ELNöKévEL

– Az Erdélyi Magyar Néppárt nemrég köz-
vitára bocsátotta autonómiatervezetét. 
Miért éppen most?

– Az elmúlt 25 évben közel egy tucat olyan 
tervezet született az erdélyi magyar közös-
ség műhelyeiben, amelyek az autonómia vala-
mely formájával foglalkoznak. Ezek közül kettő 
került a bukaresti parlament elé, és mindket-
tő elbukott. Aztán az RMDSZ egy évvel ezelőt-
ti kongresszusán bejelentette, hogy kidolgoz-
za és a parlament elé terjeszti a Székelyföld 
autonómiájáról szóló törvénytervezetet. Meg-
mondom őszintén, ennek örültünk, mivel azt 
gondoltuk, hogy ezzel valahogyan kimozdul 
a holtpontról az autonómia ügye, és a buka-
resti magyar képviselet is aktívabb lesz e téren. 
Csakhogy közben eltelt egy egész év, és nem 
történt semmiféle előrelépés. Ráadásul az 
RMDSZ vezetői többször is azt mondták, hogy 
széles körű vitára bocsátják a tervezetet, de 
azóta sem hallott senki semmit róla. Ezért úgy 
döntöttünk, hogy közzétesszük saját terveze-
tünket, erre március közepén sor is került. A 
koncepció ott van a Néppárt honlapján, bárki 
hozzászólhat. A mi elképzeléseink szerint nem 
csak a Székelyföld és a Partium kaphatna auto-
nómiát, hanem minden olyan romániai régió, 
amely igényli azt. Azért bocsátottuk közvitá-
ra a tervezetet, mivel ez egy rendkívül fontos 
ügy, és a lehető legszélesebb körű konszen-
zust igényli a magyar közösségen belül. Mi 
nem akarunk titkolózni, az autonómia ügyét 
valóban az autonómia érdekében kívánjuk 
előrébb vinni azokkal az eszközökkel, amelyek 
a rendelkezésünkre állnak.

– A Néppárt karavánt indított, amelyen 
az autonómiatervezetét kívánja népszerűsí-
teni. Mit várnak ettől a körúttól?

– Erdély-szerte, a Székelyföldön és a Parti-
umban is találkozni kívánunk az emberekkel, 
hogy érthetően elmagyarázzuk, mi a lényege 
az elképzelésünknek. Nagyon fontos, hogy a 
szakértők munkáján túl az emberek minél szé-
lesebb körben megértsék, miről is van szó, és 
mi a tétje annak, hogy a térség, ahol élnek, 
rendelkezik-e vagy sem valamilyen fokú ön-
állósággal. Hogy megértsék, az autonómia 
lényege tulajdonképpen az, hogy a közös-
ségek mindennapi életét meghatározó dön-
tések legnagyobb része ezeknek a közössé-
geknek a szintjén szülessen meg, mivel azt 
mindenki a saját bőrén is megtapasztalhat-
ta, hogy a központosított állam, a helyi ügyek-
ben is döntő központi hatalom mennyire meg 
tudja nehezíteni az életet. Az idő is sürget, 
hiszen az 1989-es rendszerváltozás óta eltelt 
25 év, felnőtt egy generáció, a magyar közös-
ség bukaresti képviselete pedig nem sokat, 
csak ideiglenes és visszacsinálható eredmé-
nyeket tud felmutatni ezen a téren. Azt kíván-
juk elmagyarázni minden érdeklődőnek, hogy 

megnyugtató módon, hosszú távon és meg-
bízhatóan csakis az autonómia jelenthet meg-
oldást a közösségünk számára – és hangsúlyo-
zom: nem csak a Székelyföld, a Partium vagy 
Erdély, hanem az ország egésze számára. 

– Közeledik az európai parlamenti válasz-
tás, a Néppárt pedig úgy döntött, hogy nem 
állít jelöltlistát. Mi ennek az oka?

– Mi abból indulunk ki, hogy az erdélyi 
magyar közösségnek alapvető érdeke, hogy a 
lehető legtöbb képviselője legyen az Európai 
Parlamentben. Ezért a korábbi EP-választási ta-
pasztalatok alapján úgy gondoltuk, maximali-
zálni kell az esélyeket: egyrészt minél több be-
jutásra esélyes jelölt legyen, másrészt a lehető 
legtöbb ember menjen el szavazni. Erre az 
egyetlen logikus megoldás az lett volna, ha az 
erdélyi magyar politikai pártok összefognak, és 
választási koalíciót hoznak létre. Ennek törvé-
nyi akadálya nem volt, hiszen a parlamenti vá-
lasztásokkal ellentétben, az európai parlamen-
ti választáson a koalíciók esetében is ugyanaz 
a választási küszöb – az érvényes szavazatok 
5 százaléka –, mintha egy párt külön indulna. 
A választási koalíció létrehozásának gondola-
ta nem új keletű, már egy évvel ezelőtt hoz-
zákezdtünk az előkészítéséhez. Több ízben 
megkerestük az RMDSZ vezetőit: üljünk tár-
gyalóasztalhoz, és az esélyeket higgadtan la-
tolgatva egyeztessünk. Ők azonban még 
tárgyalni sem akartak, számukra a saját párt-
szimbólumuk és a szűk csoportérdekük fon-
tosabb volt, mint az egész közösség érdeke: 
kizárólag saját jelöltlista indításában gondol-
kodtak. Pedig ők is tapasztalhatták volna, ha 
kimozdulnak irodáikból: az erdélyi magyar kö-
zösség elemi erővel igényli azt, hogy vezetői 
és politikai pártjai összefogjanak. Miután a vá-
lasztási koalíció terve az RMDSZ különutassága 
miatt füstbe ment, az Erdélyi Magyar Néppárt 
számára egyetlen felelős döntés lehetősége 
maradt: nem indít önálló jelöltlistát. Nem kí-
vántunk részese lenni egy olyan veszélyes fo-

lyamatnak, amely akár a brüsszeli magyar kép-
viselet elvesztéséhez is vezethet.

– A Néppárt korábban többször is leszö-
gezte, hogy Tőkés Lászlót, a párt védnökét 
tekinti a legalkalmasabb személynek arra, 
hogy az erdélyi magyar közösséget kép-
viselje Brüsszelben és Strasbourgban. To-
vábbra is így gondolják?

– Azt hiszem, minden túlzás nélkül elmond-
ható, hogy Tőkés László az utóbbi huszon-
öt év legnagyobb erdélyi magyar történelmi 
személyisége. Ő volt az, aki negyed évszá-
zaddal ezelőtt elindította a temesvári forra-
dalmat, ezzel pedig szikrája lett a romániai 
rendszerváltozásnak. Ő az, aki 2007-ben, majd 
2009-ben is európai parlamenti mandátumot 
nyerve az erdélyi magyarok szavazataival az 
utóbbi hét évben mindvégig következetesen 
és hitelesen képviselte az Európai Parlament-
ben az erdélyi magyar közösség érdekeit, au-
tonómiatörekvéseinket. Ki lenne hát alkalma-
sabb ennek a munkának a folytatására, mint 
az erdélyi magyar politikusok közül a legna-
gyobb nemzetközi ismertségnek, elismertség-
nek és tekintélynek örvendő Tőkés László? Ez 
egy percig sem volt számunkra kérdéses. 

– Tőkés László mégsem itthon, hanem 
Magyarországon, a Fidesz–KDNP listáján 
indul. Miért?

– Bár a hivatalos felkérés csak nemrég történt 
meg, már régóta nyílt titok Orbán Viktor minisz-
terelnök felajánlása, hogy a Néppárt védnöke 
a Fidesz–KDNP listáján induljon az EP-válasz-
táson. Tőkés László döntésében, miszerint el-
fogadja a felkérést, minden bizonnyal komoly 
szerepet játszott a Néppárt Országos Választ-
mányának határozata is, amelyben – látva az 
RMDSZ megátalkodottságát – a felajánlás el-
fogadására kértük őt. Megelégedéssel fogad-
tuk a FIDESZ döntését a jelöltlistáról, amelyen 
védnökünk, az EMNT elnöke az erdélyi ma-
gyarok képviselőjeként az előkelő harmadik 
– biztos befutó – helyen szerepel. Különle-
ges, történelmi jelentőségű döntésről van szó, 
hiszen első ízben fordul elő, hogy egy magyar 
pártszövetség jelöltlistáján a Magyarország 
határain túl élő magyar közösségek képviselői 
is részt vesznek. Tőkés Lászlón kívül ugyanis 
szerepelnek a listán Kárpátalja, Délvidék és 
Felvidék képviselőjelöltjei is. Ez tehát egy ösz-
sznemzeti magyar jelöltlista, amely egy újabb 
lépés a határmódosítás nélküli nemzetegyesí-
tés folyamatában, amelyet az Orbán-kormány 
14 évvel ezelőtt kezdett el, most pedig folytat-
hat a nemrégiben lezajlott országgyűlési vá-
lasztáson elért kétharmados győzelem után. A 
Fidesz–KDNP jelöltlistája tehát Kárpát-meden-
cei szinten valósítja meg azt a magyar egysé-
get, amelyet itthon, Erdélyben az RMDSZ külö-
nutassága miatt nem valósulhatott meg.
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visszaszolgáltatás Erdélyben és a székelyföldön
bEszéLgEtés johANN tAIErLINggEL, 

A NéPPárt KézDIvásárhELyI öNKormáNyzAtI KéPvIsELőjévEL

– Kit fog képviselni Tőkés László az 
EP-ben? A Fidesz–KDNP-t?

– Tőkés László személye és értékrendje el-
választhatatlan Erdélytől, az erdélyi magyar-
ságtól. Talán nem túlzás azt mondani, hogy az 
elmúlt negyedszázadban szervesen beépült 
nemzeti identitásunkba. Természetes tehát, 
hogy elsősorban az erdélyi magyarok érde-
keit fogja képviseli az Európai Parlament-
ben, ahogy azt eddig is tette. De védnökünk 
nemcsak az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
(EMNT), hanem a Kárpát-medencei Magyar 
Autonómiatanács (KMAT) elnöke is, és ala-
posan ismeri a Kárpát-medencei magyar kö-
zösségek problémáit, igényeit és törekvése-
it. E közösségek számára pedig kivétel nélkül 
az autonómia valamilyen formája jelenthet 

megoldást. Tőkés László az elmúlt hét évben 
is felemelte szavát és kiállt az autonómia ügye 
mellett az EP-ben, következetesen képviselve 
az erdélyi magyarok ügyét. Semmilyen válto-
zás nem lesz ebben, a következő években is 
ugyanezt teszi majd.

– Csakhogy magyarországi EP-listá-
ra, így Tőkés Lászlóra az erdélyi magyarok 
nem szavazhatnak. Kire voksoljanak tehát 
itthon?

– A kérdés jogos, hiszen egy jogállam-
ban a szavazat a demokrácia, a közösségi 
akarat egyik legfontosabb megnyilvánulá-
si eszköze. Csakhogy a mi kisebbségi hely-
zetünk Romániában – és itt egyrészt a ma-
gyarság kollektív jogaira, másrészt az erdélyi 
magyar közösségen belüli állapotokra, a po-
litikai képviselet monopóliumára gondolok 

– minden, csak nem ideális jogállami és de-
mokratikus keret, és ezt nem szabad elhallgat-
ni. Az erdélyi magyaroknak most nem adtak 
választási lehetőséget. Úgy látom, legfeljebb 
arról beszélhetünk, hogy szavazzunk-e vagy 
sem, pontosabban: érdemes-e szavaznunk 
vagy sem. A magam részéről úgy gondolom, 
az RMDSZ nem érdemli meg a szavazatunkat. 
De mindenki döntse el maga, érdemes-e sza-
vaznia, én hiszek az erdélyi magyarok józan 
ítélőképességében. A legfontosabb kérdésre 
a választ már megadtuk: lesz brüsszeli képvi-
selet, az erdélyi magyarok európai képviselő-
je továbbra is Tőkés László, hiszen ő a biztos 
befutó harmadik helyen szerepel a Fidesz–
KDNP jelöltlistáján, tehát folytathatja munká-
ját az Európai Parlamentben.

– Milyennek látja a visszaszolgáltatási fo-
lyamatot Erdélyben és a Székelyföldön, és 
hogy áll a Taierling család az egykor államosí-
tott tulajdonainak a visszaszolgáltatásával? 

– Én is mint érintett magánszemély kilenc 
éve küzdök családom visszaszolgáltatandó in-
gatlanjaiért. Fiatal éveim kilenc évét töltöttem 
pereskedéssel, sokszor hiábavaló ügyintézés-
sel és a visszaszolgáltatás kálváriájának meg-
ismerésével. Kisebb sikerek és nagyobb kudar-
cok után felismertem a visszaszolgáltatások 
akadályainak eredetét. 

– Melyek ezek?
– Székelyföld gazdasági és nemzeti hely-

zetét tekintve a visszaszolgáltatási folya-
mat kulcsfontosságú. Ezen folyamat révén a 
magyar emberektől egykor elkobzott ingat-
lanok juthatnak vissza egykori magyar tulaj-
donosaikhoz. Az ingatlan mindig is gazdasági 
tőkét jelentett, és gazdasági tőkét teremtett. 
Székelyföldnek jelenleg ezen a téren van a 
legnagyobb hiánya, mivel gazdasági mutatók 
szerint a magyarok által lakott megyék orszá-
gos szinten utolsó helyeket foglalnak el. Emiatt 
a fiatalok elvándorolnak, és a nemzetünk 
gyengül. A visszaszolgáltatások akadályozása 
által még a meglévő kevés lehetőségekből is 
lefaragtak, amelyek megmaradtak nemzetünk 
fennmaradására, mert az igazán erős székely 
ember az, aki a földet, amelyen él birtokolja 
is, aki autonóm a saját birtokán. A visszaszol-
gáltatás fő akadályozói Székelyföldön nem a 
román állam képviselői, hanem a saját magyar 
elöljáróink. A helyi polgármestereknek és po-
litikusoknak személyes érdekük, hogy aka-
dályozzák és elhúzzák az amúgy is bonyolult 
ingatlan-visszaszolgáltatást. Folyamatos aka-
dályozás és visszautasítás után sokan feladják 
az ingatlan visszaszerzést, vagy éppen bele-
halnak, mivel a visszaigénylők többnyire idős 
személyek. 

– Mondana, kérem, néhány példát arra, 
hogy mindez a gyakorlatban hogyan jelenik 
meg?

– A város- és faluvezetőknek több módsze-
reük van arra, hogy kezet tegyenek a mások 

által visszaigénylendő ingatlanokra: 
1. Pénzt kérnek a nyújtott segítségért a visz-

szaszolgáltatási ügy lebonyolításában, amit 
„állítólag” a romániai törvénykezés akadályoz. 
Igazából azonban a visszaszolgáltatás ügyei az 
ő kezükben vannak, és ők a fő akadályozók.

2. Felajánlják a hosszú folyamatba beleunt 
visszaigénylőnek, hogy megvásárolják tőle a 
még vissza nem szolgáltatott ingatlant, apró-
pénzért. Azzal ámítják a tulajdonost, hogy a 
visszaszolgáltatás bonyolult, törvényes akadá-
lyokba ütközik, de ők mint becsületes magyar 
polgármesterek vagy politikusok majd csak ki-
harcolják valahogy. 

3. Megzsarolják a kétségbeesett tulajdo-
nost azzal, hogy csak akkor fogja visszakap-
ni az ősei ingatlanjait, ha eladja nekik apró-
pénzért, vagy az ingatlan jelentős részét nekik 
ajándékozza.

4. „Elveszítik”, vagyis eltüntetik a vissza-
szolgáltatáshoz szükséges iratcsomó jelentős 
részeit. Ezzel megakadályozzák a visszaszol-

gáltatást, mivel az irat és ezzel a visszaszolgál-
tatandó ingatlan összes adata a kezükben van. 
Nekik egyszerű „valakit” találni, akire az ingat-
lant át lehet ruházni. Az igazi örökös aztán pe-
reskedhet az „új tulajdonossal”. Az igazi örökö-
sök többnyire idős személyek, és sem pénzük, 
sem kedvük nincsen, hogy bárkivel is peres-
kedjenek, így az örökségük elvész. A korrupt 
politikus és az „új tulajdonos” osztozkodhat.  
Ez az áldatlan helyzet közel negyed évszáza-
da tart. Én 9 éve küzdök a korrupciós megnyil-
vánulások ellen. A lakosságnak csak 4 évente 
van esélye arra, hogy változtasson a jelenle-
gi helyzeten, a választások alkalmával. A tu-
lajdon-visszaszolgáltatás Románia által nem 
teljesített európai követelmény. Erdélyben a 
történelmi magyar egyházak ingatlanjai, va-
lamint magánszemélyek ingatlanjai estek ál-
dozatául a román nemzetpolitikának és sok 
esetben a magyar nyelvet beszélő végrehajtó-
inak. 

Johann Taierling EMNT-elnök, figyelemfelkeltő akció
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Március elején hirdette ki a román államfő 
azt a törvényt, amely elővásárlási jogokkal ne-
hezíti meg a romániai termőföld külföldi tu-
lajdonba kerülését. A jogszabály módosítja 
a 2001-ben elfogadott 268-as számú földtör-
vényt, amire azért volt szükség, mert 2014. 
január 1-jétől megszűnt a külföldiek földvásár-
lását megakadályozó moratórium. 

A törvény elővásárlási jogot biztosít egy föld-
terület társtulajdonosainak, bérlőinek, a szom-
szédos telkek tulajdonosainak, az adott telepü-
lésen lakó gazdáknak és az államnak. Az államfő 
javaslatára a jogszabályba bekerült az a kölcsö-
nösségi elv is, miszerint az Európai Unió más 
tagállamainak állampolgárai csak annyi földet 
vásárolhatnak Romániában, amennyit az ő or-
szágukban megvásárolhat egy román állam-
polgár. Egy másik, sajátosan román kitétel: az 
országhatár menti 30 kilométeres sávban talál-
ható földterületeket csak a védelmi minisztéri-
um jóváhagyásával lehet eladni.

Az rMdsz megint a magyar érdek ellen 
szavazott

Felelőtlenségnek minősítette a Romániai 
Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) a képviselő-
ház április 8-i döntését, amellyel elutasította azt 
a törvénytervezetet, mely értelmében a me-
zőgazdasági és erdőterületek első telekkönyvi 
bejegyzése ingyenes lenne, a felméréssel járó 
szakértői munkát pedig hektáronként 400 lej 
értékben, állami költségvetésből térítenék meg. 
Az egyesület közleményében arra figyelmez-
tet: a mezőgazdaság egyik legnagyobb gondja 
éppen a területek jogi helyzetének tisztázatlan-
sága, a mezőgazdasági területeket zsebszer-
ződéssel adják-veszik, a vidéki pályázatok te-
lekelés hiányában jelentős közösségi agrár- és 
vidékfejlesztési támogatástól esnek el. Az RMGE 
álláspontja szerint a legnagyobb kár a kisgazdá-
kat, a kis- és elaprózott földterületek tulajdono-
sait éri, melyekből legtöbb éppen Erdélyben ta-
lálható. A gazdaegyesület szerint a legnagyobb 
csalódás, hogy az RMDSZ 18 képviselője közül 
egyetlenegy sem szavazta meg a tervezetet.

Az adóemeléseket támogatják

Romániában törvényszerű, hogy az üzem-
anyagok árának emelése minden áru és szol-
gáltatás drágulásához vezet, az RMDSZ mégis 
egyetértett az üzemanyagok jövedéki adó-
jának literenként 7 eurócentes emelésével. 
Ennek következtében az üzemanyagárak 6 lej 
fölé emelkedtek, megelőzve ezzel a Magyar-
országon, Lengyelországban, Bulgáriában 
vagy Ausztriában dívó árakat. A fogyasztá-
si cikkek és szolgáltatások általános drágulá-
sa elkerülhetetlen a következő 3-6 hónapban, 
az éves infláció vélhetően meghaladja majd a 
0,5 százalékot. „Úgy tűnik, hogy valahányszor 
az RMDSZ kormányra lép, átkerül egy párhu-
zamos világba, amelynek semmi köze nincs a 
valósághoz, és amelyben az RMDSZ oligarchái 
elfelejtik, hogy a kormányzati tisztségek meg-
szerzése után – törvényszerűen – bekövetkező 
melldöngetés és önajnározás nem váltja ki az 
igazi munkát. Holott ennek elvégzését ígérge-
tik mindannyiszor a választási kampányokban 
a jóhiszemű erdélyi magyaroknak” – reagált 
erre a Néppárt, emlékeztetve: az RMDSZ 
néhány éve hatalmi tényezőként egyetértett 
a közszféra béreinek 25 százalékos csökkenté-
sével, most pedig ellenvetés nélkül támogatja 
a láthatóan gazdasági és szociális koncepciók 
nélkül kormányzó Ponta-kormány idétlenke-
dését. Az RMDSZ-nek sincs semmilyen alter-
natív elképzelése a költségvetési lyukak be-
foltozására, sem az újabb és újabb adók 
bevezetését követelő Nemzetközi Valutaalap-
tól való függés csökkentésére.

Április eleji közleményében az Néppárt 
rámutat: „Az RMDSZ vezetőit láthatóan az 
sem zavarja, hogy az észak-erdélyi autópá-
lya-építés, amelynek folytatását a kormány 
az üzemanyag jövedéki adójának emelésé-
ből befolyó pénzből ígéri, ugyanúgy a betar-
tatlan ígéretek sorába tartozik Romániában, 
mint a nemzeti kisebbségek jogainak bővíté-
se és garantálása. Azt követően, hogy Victor 
Ponta kormányfő a napokban kerek-perec ki-
jelentette: nem lesz semmiféle autonómia és 
punktum, ismét bebizonyosodik, hogy a kam-
pányokban fűt-fát ígérő, bárkivel kormányra 
lépő RMDSZ-es politikusok »Együtt az autonó-
miáért!« jelszava üres és cinikus kampányígér-
getés. Ugyanolyan, mint az az állítólagos auto-
nómiatervezet, amellyel az RMDSZ hónapok 
óta eteti az erdélyi magyarokat, vagy mint a 
régiósítás kapcsán látványosan beharango-
zott, majd sorra elbukott és elfeledett megyei 
népszavazási kezdeményezések. De ilyen 
a »Magyar érdeket Brüsszelbe!« szlogen is, 
amelytől az RMDSZ európai parlamenti képvi-
selő-jelöltjei újabb ötévnyi »brüsszeli érdekér-
vényesítést« remélnek.”

Az rMdsz-es kormányok teljesítményéről

Románia nehezen boldogul az EU-s támo-
gatásokkal. Hiába járt az országnak ebben a 
2007-2013-es költségvetési ciklusban 19 mil-
liárd euró támogatás, ennek csak egynegye-
dét, 4,8 milliárdot sikerült lehívnia. Mivel az 
ország évente közel másfél milliárd eurót fizet 
be a közös költségvetésbe, így az unió legsze-
gényebb tagállama nettó befizető 9 milliárd 
euróval. „A ti inkompetenciátok, a mi csődünk” 
felirattal tüntettek azok, akik tudni vélik, hogy 
az európai pénzek elosztását intéző tisztség-
viselők saját cégeikhez vagy ismerőseik és 
rokonaik vállalkozásaihoz irányítják az uniós 
pénzeket. Nem elég, hogy a támogatások le-
hívásában kullogó az ország, Brüsszel a pályá-
zatokhoz kötődő szabálytalan közbeszerzések 
miatt számtalanszor büntette Romániát abban 
az időszakban, amikor az RMDSZ szintre mind-
végig kormánytényező volt.

A kézdivásárhelyiek számtalan 
módon kifejezték tiltakozásukat 
az RMDSZ által bevezetett fizeté-

ses parkolás ellen: autós tüntetést 
szerveztek, lakossági fórumot tar-
tottak, a civil szervezetek tiltako-
zó aláírásokat gyűjtöttek, Balázs 
Attila és Johann Taierling néppár-
ti képviselők számtalanszor fel-
szólaltak az ügyben, a céget a ke-
rékbilincselések jogtalanságának 
okán több százan perelik, hiába. 

A kézdivásárhelyiek a fizeté-
ses parkolás bevezetéséről szóló 
57-es és 58-as tanácsi határo-
zat eltörlését kérték, de a visz-
szavonást kimondó határozatot 
az RMDSZ-frakció elutasította. A 
néppártos önkormányzati képvi-
selők támogató szavazata nem 

volt elég a népakarat érvényesíté-
séhez.

A lakosság úgy érzi, hogy nin-
csenek megfelelő módon kép-
viselve a közösségi érdekek a ta-

nácsban, ezzel a döntéssel mind a 
várost, mind a város lakóit anyagi-
lag megkárosítják, miközben bizo-
nyos érdekszférák busás hasznot 
húznak ebből.

Csődös gazdaságpolitika

Kézdivásárhelyiek a fizetéses parkolás ellen

Balázs Attila,
a Néppárt kézdivásárhelyi elnöke
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A baróti fociakadémia egy éve létesült. Barót 
városa megkapta azt a lehetőséget, hogy a 
mindenkori magyar labdarúgás kiemelkedő 
egyéniségének nevét viselő felcsúti Puskás 
Ferenc Akadémia utánpótlás-szakosztálya fi-
ókjának helyet adjon. Az elmúlt évben sike-
rült 3 korosztály számára biztosítani az edzé-
sekhez szükséges felszereléseket és a szakmai 
irányítást.

Jelenleg 60-70 gyermek látogatja rendsze-
resen a fociakadémia baróti álrendeltségének 

edzéseit. A focistáknak sikerült két bajnokság-
ban is helytállniuk az utóbbi időben. 

Az egyéves munkának megvan az eredmé-
nye, hiszen az ide látogató szakmai megfigye-
lők a játékosok tehetsége és fejlődési üteme 
alapján már 4-5 tehetséges fiatalt tartanak 
rendszeres megfigyelés alatt.

A baróti fociakadémia célja kinevelni erdő-
vidéki tehetségeket, akik majd tovább vihetik 
a régió hírnevét. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti tanács baróti állam-
polgársági irodája 3400 visszahonosítá-
si ügyirat összeállításában segédkezett 
2011-es évi létesítése óta. Az igénylők 
közül több mint 700 Apácáról, Ürmösről és 
Alsórákosról származik.

„A szavazati joggal rendelkező tizenhét év 
felettiek száma megközelítőleg 2350 főt tesz 
ki Erdővidéken, közülük több mint 2200-an 
(94%) regisztráltak a magyarországi országy-
gyűlési választásokra” – nyilatkozta Szép Béla, 
az Erdélyi Magyar Néppárt baróti elnöke. Ta-
pasztalatuk szerint az új magyar állampolgá-
rok körében nagy volt a választási kedv, mind-
össze egy-két százalékra tehető azok száma, 
akik jelezték, nem kívántak választójogukkal 
élni. 

Erdővidékről 1816 magyar állampolgárnak 
segítettek a szavazói nyilatkozat kitöltésében 
és a szavazólapok eljuttatásában a csíksze-
redai főkonzulátusra. A visszajelzések szerint 
mindössze kb. 100 személy bízta a román 
postára a szavazatát, és 140 személy adta le 
voksát a Csíkszeredai Főkonzlátuson. Közülük 
egy busznyi állampolgárnak szervezték meg 
az odautazását.

Szép Béla kiemelte, hogy az Állampolgár-
sági Iroda következetes munkája mellett a jó 
eredmény az egyházaknak, civil szervezetek-
nek és esetenként a polgármesteri hivatalok 
vezetőinek köszönhető, akik helyet biztosítot-
tak és mozgósítottak a cél érdekében. Az elkö-
vetkezőkben is folytatják a honosítással kap-
csolatos munkát a falvakon, az irodában pedig 
állnak azok rendelkezésére, akik igényelni sze-
retnék a magyar állampolgárságot.

Kencse Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt 
bibarcfalvi önkormányzati képviselője 2013 
áprilisában szervezett kalákát, amelynek ke-
retében a közösségi szellemre építve, több 
mint 15 bibarcfalvi lakos kétkezi munkájával, 
támogatók bevonásával és az Erdélyi Magyar 
Néppárt segítségével sikerült működőképessé 
tenni és felújítani a falut és a térséget kiszolgá-
ló központi borvízforrást.

2014-ben a bibarcfalvi fürdő telephelyének 
és környékének a rendbetétele a cél. Közössé-
gi erővel semmi sem lehetetlen!

Az Erdővidéki Ifjúsági Napok rendszeres 
megszervezése fontos, hiszen kitűzött célja 
szerint ez a program a régióban élő fiatalságot 
fogná össze évente egy alkalommal.

A rendezvényen a fiatalok vetélkedők, előa-
dások, kulturális programok során fejleszthetik 
tudásukat, a program évről-évre segít a vidék 
fiatalságának összekovácsolásában. 2014-ben 
már negyedik alkalommal kerül sor az Erdővi-
déki Ifjúsági Napokra.

Vargyasi lovasaink 2014. május 2-3 között 
részt vettek Magyarországon a IV. Érmelléki 
Huszárokosítón, melyet a Hajdú-Bihar Megyei 
Lovas Katonai Huszár Hagyományőrző Egye-
sület szervezett, amellyel 2011 óta tartanak 
kapcsolatot. A 8 tagból álló küldöttség tartal-
mas, színvonalas előadásokon vehetett részt, 
mint: lovaglás alapismeretek, gyalogos huszá-
rok katonai kiképzése, a hortobágyi nóniusz 
mint magyar lófajta múltja és jelene. Több ne-
vezetességet is megtekintettek, mint a Bocskai 
emlékház és múzeum, a kismarjai református 
templom, a Kölcsey Ház. A rendezvénysorozat 
egyik fénypontja a vargyasiak által adományo-
zott kopjafa felavatása volt, melyet a honvédő 
harcokban elpusztult lovak emlékére állítot-
tak.

2014. június 21-én harmadik alkalommal 
kerül sor a Barót Városi Sport Club Labdarú-
gó Szakosztálya, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács Erdővidéki Szervezete és az Erdélyi 
Magyar Néppárt közös szervezésében arra 
az eseményre, amelyen focitornával emlé-
keznek két, tragikus körülmények között 
elhunyt egykori baróti labdarúgóra.

Erdővidék reménysége: a baróti fociakadémia

A baróti állampolgársági Iroda beszámolója

Kencse sándor tanácsos: 
kaláka a központi 
borvízforrásért 
és a bibarcfalvi fürdőért

Erdővidéki Ifjúsági 
Napok 2014-ben is 

Kopjafa a honvédő har-
cokban elpusztult lovak 
emlékére

III. toma Adrian 
és Nagy géza 
Emléktorna

Szép Béla, a Néppárt baróti elnöke
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2014-ben is megrendezésre került a Hagyo-
mányok Udvara III. interaktív hagyományőr-
ző rendezvény, az Orbaiszékért Egyesület és a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, 
partnereink voltak a Pro Zabola Egyesület és a 
Zabolai EMI.

A Hagyományok Udvarának újszerűsége 
abban áll, hogy a modern falusi világban a ha-
gyományos értékeket tártuk fel, ráébresztve a 
közösség tagjait arra, hogy milyen értékekkel 
rendelkeznek valójában. 

A Székelyföldi Csaba Napokat hiánypótló 
eseménynek szántuk, ami összefogja a széke-
lyeket, és lehetőséget teremt a nemzeti identi-
tás megszilárdításához, Csaba királyfi szellemi-
ségén keresztül. A rendezvénysorozat célja, egy 
történelmi-kulturális seregszemle létrehozása, 
székely nemzeti ünnepnap megteremtése.

A tevékenységek példaértékűek lehetnek a 
többi régió számára is, hiszen a hagyományok 
ápolása a legerősebb közösségépítő lehető-
ség. 

Januárban a brassói ítélőtábla döntése 
nyomán az uzoni polgármesteri hivatalról tá-
volították el a székely zászlót. A lobogót január 
28-án a község lelkészei vették át, és arra biz-
tattak, hogy minél többen tűzzék ki saját por-
tájukra a zászlót. A közös imán megjelentek 
a háromszéki magyar pártok képviselői és 
néhány helybéli lakos is. „Felháborodottan 
vettük tudomásul, hogy az ítélőtábla eltávolít-
tatta a községházáról a székely zászlót, és azt 
gondoltuk, hogy mi kell, hogy átvegyük a zász-
lótartó szerepét” – mondta a megjelent lelké-
szek nevében nyilatkozó Sánta Imre bikfalvi 
református lelkész, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) megyei elnöke. „Meghurcol-
ták a község választott polgármesterét amiatt, 
hogy minden támadás, feljelentés, prefektusi 

felszólítás ellenére kiállt székely szimbóluma-
ink mellett. Azt gondoljuk, hogy nekünk, lel-
készeknek egyrészt meg kell védenünk a kö-
zösségnek azt a tagját, akit támadás ért, mert 
rajta keresztül megalázták az egész közössé-
get, másrészt pedig ki kell állnunk jelképeink 
védelmébe” – mondta Sánta Imre. Hozzátette: 
„Van egy pozitív hozadéka is ennek az ítélet-
nek: tételesen megfogalmazzák benne, hogy 
magánterületén mindenki azokat a szimbólu-
mokat használja, amelyeket akarja. Akkor ne 
féljünk, tűzzük ki házainkra a székely zászlót!” 
– biztatott a bikfalvi lelkész. 

Kézdivásárhelyen a városházára kitűzött 
zászló szúrt szemet. Aztán a sepsiszentgyörgyi 
Erzsébet parkbeli zászló került veszélybe azzal 
az indoklással, hogy közterületen sem lobog-

hat a székely zászló. Itt is tiltakozó megmozdu-
lással állt ki a közösség a zászló védelmében. Fi-
atalok voltak a kezdeményezők, és többnyire 
az ifjúsági szervezetek szónokai szólaltak fel, de 
jelen volt néhány MPP-s és néppárti politikus is, 
az RMDSZ képviselői azonban hiányoztak.

Bedő Zoltán a rendezvény védnökeként 
szólalt fel: aki egy nemzet jelképét bántja, 
az azt a közösséget csapja arcul, amelynek 
jelképe a lobogó. Nem véletlenül indított had-
járatot a bukaresti elnyomó hatalom a székely 
zászló használata ellen, hiszen „a zászló az, ami 
összeköt, a jelkép, amely lelkesít, mely mögé 
egységesen fel lehet sorakozni ünnepnapo-
kon, baj esetén, vagy ha valamiért küzdeni 
kell. A bizonyítéka, hogy voltunk és vagyunk, a 
biztosítéka, hogy leszünk” – hangsúlyozta. 

hagyományok Udvara 
és székelyföldi Csaba Napok 
orbaiszéken

zászlót mindenkinek

mINDEN LEvEtEtEtt széKELy zászLó hELyEtt tűzzüNK KI százAt

háromszéken 2014-ben is folyamatos a zászlócirkusz

A Minta, a Néppárt ifjúsági partnerszerve-
zete 450 székely és magyar zászlót osztott in-
gyenesen szét a kézdivásárhelyi március 15-i 
ünnepségen. 

Kolcza István, megyei Minta-elnök elége-
detten nyilatkozott a Minta-tagok lelkes hoz-
záállásáról.


