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ROMÁNIAI MAGYAR
DEMOKRATA SZÖVETSÉG

Anyanyelvhasználat Visszatekintés • Egy év távlatából
a közintézményekben

Anyanyelvhasználat a közintézményekben címmel szervezett konferenciát a Hargita Megyei Tanács 2010.
április elsején, a Megyei Tanács márványtermében.
Az eseményen önkormányzati-, és
intézményvezetők, illetve parlamenti
képviselők jelenlétében taglalták, hogy
a helyi közigazgatásban milyen mértékben biztosítják a kisebbségi nyelvi jogok
érvényesülésének előfeltételeit.
Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő beszédében a kisebbségi anyanyelvhasználatra külföldi példákat említett. Dél-Tirol helyzete mellett
Finnország esetét is kiemelte, ahol a törvény szerint, ha egy kisebbségi nyelvet a
lakosság 8%-a gyakorol, akkor biztosítani kell ezen kisebbségi nyelv használatának lehetőségét.
A soknyelvűség európai érték, és egyben a demokrácia alapfeltétele. Abban az
országban, ahol a kisebbségi nyelvi jogok
nem érvényesülnek, nem beszélhetünk
európaiságról. Romániának is át kell vennie ezt az európai értéket, és lépéseket kell
tennie a soknyelvűség felé. Az ország csak
így válhat valódi uniós állammá – magyarázta Sógor Csaba.

Másfél milliós közösségünk véleményét
minden adandó alkalommal ismertetni
fogom Európával, hiszen a kisebbségi
kérdés megoldása ugyanolyan fontos,
mint a gazdasági válság vagy a klímaváltozás jelenségének kezelése – ígérte
Sógor Csaba európai parlamenti képviselő a 2009. június 7.-i európai parlamenti választások előtt.
Az azóta elmúlt egy év ennek a vállalásnak a jegyében telt. A szakbizottsági tevékenységén kívül, az RMDSZ EPképviselője a plenáris üléseken az egyik
legaktívabb romániai képviselő volt - ezt
támasztják alá a Policy Solutions magyarországi politikai elemző cég adatai is. Számtalanszor felszólalt az olyan
nyilvánvaló jogsértések ellen, mint a
szlovákiai államnyelvtörvény, Magyarország köztársasági elnökének kitiltása
Szlovákia területéről, vagy a Benesdekrétumok és a kollektív bűnösség elvének felmelegítése Csehország elnöke
által. Egy egységes európai kisebbségi
kerettörvény kezdeményezését is felvetette, és minden esetben annak a gondolatnak a minél szélesebb körű elfogadását szorgalmazta, miszerint az őshonos
nemzeti kisebbségek problémáinak
megnyugtató rendezése csak a kulturális és területi autonómia biztosításával
lehetséges.

Sógor Csaba tevékenysége nem korlátozódott az emberi és kisebbségi jogok
Európai Unión belüli védelmére. Munkája
során kérte az Európa által vallott értékek
betartását nem csak a harmadik országokkal fennálló kétoldalú kapcsolatokban,
hanem azokban az uniós tagállamokban
is, ahol még mindig csorbát szenvednek
az emberi és kisebbségi jogok, hiteltelenné
téve az EU nemzetközi fellépését.
Az erdélyi magyar képviselő elsődleges
feladatának azonban a kárpát-medencei
magyarság képviseletét tartja, ugyanakkor a gondok és problémák mellett e közösség értékeinek és mindennapi életének
bemutatását, Európával való megismertetését is fontosnak véli. Egy élő, hagyományaira büszke, értékeit megőrző, a XXI.
század kihívásaihoz alkalmazkodni tudó és
akaró közösség vagyunk. Ám nem elég ezt
tudnunk, meg is kell mutatnunk másoknak
– mondta Sógor Csaba a székelyföldi borvizek brüsszeli bemutatóján, ahol előbb
Hargita, majd Kovászna megyei termékeket kóstolhattak az érdeklődők. A Szatmár
megyei bélteki borok az erdélyi borászat,
az eprészek a gyümölcstermesztés hagyományára és virágzó jelenére hívták fel az
európai döntéshozók figyelmét, míg az erdélyi és felvidéki magyar költők irodalmi
estje a külhoni magyar irodalom remekeit
juttatta el a Költészet Napján Brüsszelbe.

Brüsszelben ünnepi eseménysorozattal tisztelegtek az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc emléke előtt
Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő kezdeményezte a
folyó év március 16-án az Európai
Parlament Yehudi Menuhin térségében, illetve március 17-én a Brüsszeli
Magyar Kulturális Intézetben tartott
ünnepi koncerteket.
Műsoron főleg magyar zeneszerzők
művei szerepeltek, erdélyi és kárpátaljai művészek előadásában. Az Európa
népeinek szabadságvágya előtt tisztelgő
események záró mozzanataként a Magyar Köztársaság brüsszeli nagykövete,
Hernyes Zoltán és Sógor Csaba március
18-án megkoszorúzta báró Jósika Miklós emléktábláját a helyi magyar közösség tagjainak jelenlétében.
Burkaló Beáta, munkácsi zongoraművésznő, aki kizárólag Liszt Ferenc műve-

The Hungarian EPP Delegation and Csaba SÓGOR MEP
cordially invite you to a

concert

commemorating the 1848-1849
Hungarian Revolution and War of Independence
Featuring

Hungarian Rhapsody No. 8. by Ferenc Liszt
performed by piano virtuoso Beáta Burkaló
as well as a selection from

pieces by Zoltán Kodály and Béla Bartók
performed by the Concordia violin quartet

Followed by a reception
Yehudi Menuhin Space 16 March 2010 at 7.30 p.m.

iből játszott, Chuprik Ethella növendéke
volt. Jelenleg a Munkácsi Állami Egyetem
zongoratanára, aktív koncertező.
A Concordia vonósnégyest 1970-ben
alapította Kolozsvárott Ágoston András,
Márkos Albert, Márkos András és Miklós András. Brüsszeli műsorukba Bartók
Béla 44 hegedűduójából és Kodály Zoltán
Duó című művéből válogattak.
Március 15-ét, az 1848-49-es magyar
forradalmat és szabadságharcot ünnepli
nemcsak nyolc európai ország magyarsága, de mindenki, aki a szabadság, egyenlőség, testvériség hármas eszmeiségéért ma
is síkra száll – nyilatkozta a képviselő.
Sógor Csaba a márciusi események
brüsszeli ünnepi hetére választókerületéből és Kárpátaljáról is hívott látogatókat.
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Költészet határok nélkül • Európai poétikák Német és francia
műfordítók irodalmi beszélgetése egy- eprészektől tanulhatmásnak feltett kérdés-felelet sorozatból
állt. A két erős egyéniségű művész ma- tak a Szatmár megyei
gyarságtudatról, közös sorsról, európai kötelékekről, ars poetica-ról vallott, epertermesztők
Sógor Csaba RMDSZ-es és Bauer Edit
MKP-s európai parlamenti képviselő közös támogatásával Költészet határok nélkül – Európai poétikák címmel kedden, 2010. április 13-án este,
a határon túli magyar kulturális értékeket népszerűsítő irodalmi estre
került sor Brüsszelben.
Az egyedülálló esemény célja a magyar nyelvű, európai rangú költészeti
értékek alapos megismertetése volt. A
meghívottak, Kovács András Ferenc
(KAF) erdélyi Kossuth-díjas és Csehy Zoltán, felvidéki József Attila-díjas költők és

majd saját alkotásaiból olvasott fel.
Kovács András Ferenc klasszikus
irodalmi hagyományokra épülő, míves
költészete játékos, de elkomolyodik, és
halálosan komoly dologról, a létről mesél. Versei a kortárs európai költészet
szerves részét képezik. Csehy Zoltán, a
fiatal poeta doctus, a klasszika filológia, az európai költészeti hagyományok
kiváló ismerője. Az ő alkotásai is jellegzetesen európai, rokon költői világra
vallanak.
Az estet Sógor Csaba erdélyi magyar EP-képviselő búcsúszavai zárták.
Ő azt köszönte a marosvásárhelyi és a
dunaszerdahelyi költőknek, hogy a jelenlevők számára, Brüsszelben, a Költészet Napja igazi Ünnep lehetett.

Székelyföldi áruk a magyarországi Cora üzletlánc polcain
Hamisíthatatlan székely termékek
közül válogathattak két héten keresztül, május 7. és 22. között a magyarországi Cora hipermarket vásárlói.
Hargita Megye Tanácsa és a Magyar Hipermarket Kft. közösen szervezte meg a Székely Heteket a Cora
üzletláncban. A két hetes időszak alatt
hét székelyföldi termelő portékáit ismerhették meg az anyaországiak. A
kínálat természetes ízesítésű sajtot,
majonézt, mézet, áfonyaszörpöt, ásványvizet, almalevet és nápolyi szeletet, valamint helyi kerámiákat foglalt
magában.
Az esemény megnyitóján, 2010.
május 7-én, pénteken Törökbálinton,
Sógor Csaba EP-képviselő is tiszteletét tette. Beszédében kiemelte, pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy

egy budapesti áruház polcain székely
termékek kapjanak helyet: „a polgárok szabad közlekedése mellett, az áru
szabad közlekedése is az Európai Unió
egyik nagy vívmánya”. A képviselő arra
bíztatta a magyarországi vásárlóközönséget, hogy közülük minél többen
kóstolják meg a székely árukat, ne féljenek a messzebbről érkező kínálattól,
hiszen jellegzetes, a hazai ízvilágba
tartózó, ugyancsak magyar termékekről van szó.
Jelenleg a székelyföldi termékeknek alig
egy töredéke van jelen a magyarországi
Cora üzletház polcain, pedig Székelyföld
nem csupán Hargita megyéből áll. Bízunk
benne, hogy a jövőben Kovászna és Maros
megye termelői is be tudnak mutatkozni
nemcsak Magyarországon, hanem Brüs�szelben és Párizsban is – mondta Sógor
Csaba.

Újabb erdélyi fiatalok lesznek Sógor Csaba gyakornokai
Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő az idén is meghirdette gyakornoki programját.
Több mint száz fiatal küldte be pályázatát, és vett részt a májusi írásbeli tesztvizsgákon. A jelentkezőknek az
Európai Unióval kapcsolatos ismereteiket, valamint nyelvtudásukat kellett
bizonyítaniuk. Azokkal, akik elérték a
megfelelő pontszámot, a júliusi hónap

folyamán Sógor Csaba EP-képviselő
egy személyes meghallgatás során találkozott. A szűrővizsgák eredményeképpen összeállt a 11 sikeres pályázó
névlistája. Ők 2010 szeptembere és
2011 decembere között egy hónapon át
gyakornokai lehetnek a brüsszeli Sógor
kabinetnek.
Gyakornoki program kiírására legközelebb jövő év áprilisában kerül sor.

Kétnapos külföldi tanulmányúton
vettek részt Szatmár megyei eprészek
Sógor Csaba, RMDSZ-es európai parlamenti (EP) képviselő jóvoltából.
Sógor Csaba 2009-es kampánya során jelezte, hogy több jellegzetes hazai
terméket, nem csupán a “pityókát”, hanem az erdélyi epret is népszerűsíteni kívánja Európában. Kampányígéretének
megfelelően, folyó év június 15 és 16-án
három fős Szatmár megyei csoportot
látott vendégül Strasbourgban és környékén: Túrterebesről Kornis Ágnest,
Halmiból pedig Suháni Jánost, akik magánvállalkozókként epertermesztéssel
foglalkoznak, valamint Fodor Istvánt, a
Szatmár Megyei Mezőgazdasági Kamara igazgatóját.
Első nap a szatmáriak egy oberkirchi
5,5 hektáros területen fekvő gyümölcsfeldolgozó és csomagoló üzemet tekintettek meg. A tanulmányút másnapján
Olivier Grinner, francia ajkú elzászi
epertermesztő fogadta a vendégeket..

Sógor Csaba EP képviselő a tapasztalatcsere kapcsán hangsúlyozta, szükség
van arra, hogy az erdélyi gazdálkodók
megismerjék a fejlettebb termelési eljárásokat. Ez segíthet abban, hogy mezőgazdasági szempontból is felzárkózzunk
a nyugathoz. Lépéseket kell tenni annak
érdekében, hogy a magyarországi gyümölcsfelvásárlók és árusítók ne csupán a
nyugati országokból, hanem tőlünk, keletebbről szintén importáljanak, és többek
között a neves szatmári epret is polcaikra
tegyék - hangsúlyozta Sógor Csaba.
Kiadja:
Sógor Csaba, ENP képviselőcsoport
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