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Romániai magyaR
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Schöpflin György professzor 
Sógor Csaba vendége volt

Schöpflin György profes�-
s�or, 2010. január 14-én vendé-
ge volt Sógor Csaba RMDSZ-es 
EP-képviselő erdélyi rendezvény-
soro�atának, a� Európai Bes�él-
gető Esteknek. A fideszes euró-
pai parlamenti képviselő „Magyar 
országimázs: alkotmányozás, mé-
diatörvény, határon túli magya-
rok” címmel tartott előadást Ko-
lo�svárott. 

A határon túli magyarok hely-
zetével kapcsolatosan Schöpflin 
György előadásában kifejtette: a 
mindenkori magyar kormány fel-
adata, hogy a magyar kisebbségi 
sorsban élőkkel éreztesse törődését. 
„Szeretném, ha elindulna egy folya-
mat, amely által a határon túli ma-
gyarok egyenlő félként jöhetnek Ma-
gyarországra. Ennek a folyamat-
nak egy rendkívül fontos állomása a 
könnyített honosítási eljárás” – nyi-
latkozta a képviselő. 

Házigazda és vendége a hallga-
tóság kérdéseire válaszolva eluta-
sította azt a véleményt, amely sze-
rint a Európai Unió magyar elnöksé-
ge nem tartja szem előtt a kisebbsé-
gi kérdést. 

- Az elnökség ideje alatt Magyar-
ország is erősítheti szerepét az euró-
pai integrációban, ezért fontos, hogy 
saját nemzeti érdekeinek képviselete 
mellett a más országokkal való közös 
munkára is elegendő figyelmet for-
dítson. A többség nem elég érzékeny 
a kisebbségvédelmi témákra, ezért a 
kisebbségi ügyet csomagolva kell tá-
lalni – hangsúlyozta az erdélyi ma-
gyar képviselő.  

Sógor Csaba szerint a kisebbség-
védelmi témákat a magyar-román 
kapcsolatok miatt is óvatosan kell 
érinteni. 

-Kisebbségvédelmi kérdésekben 
akkor lehetnek sikereink, ha meg 
tudjuk őrizni a párbeszédet. Az új ok-
tatási törvény is a megfelelő párbe-
széd során történt meggyőzés ered-
ményének tekinthető - magyarázta 
az erdélyi képviselő.

Brüsszelben bemutatták a moldvai magyar 
csángók helyzetét elemző könyvet

Mük szeretünk itt élni címmel tájéko�-
tató és összefoglaló jellegű, háromnyel-
vű (magyar-román-angol) kiadvány ké-
s�ült a moldvai magyar csángók hely�e-
téről Sógor Csaba, erdélyi magyar EP kép-
viselő megbízásából.

A kötet az Európa Tanács 
1521/2001-es Ajánlásának 
10. évfordulója alkalmából 
jelent meg. Elsősorban ide-
gen ajkú európaiak számára 
készült, de a moldvai csángó 
közösség helyzete és kultúrá-
ja iránt érdeklődő hazai olva-
sók számára is hasznos kézi-
könyv. Bemutatására konfe-
rencia keretében 2011. már-
cius 29-én került sor Brüsz-
szelben, az Európai Parla-
mentben.

A rendezvényen a könyv szerzői, Pozsony 
Ferenc egyetemi tanár, Smaranda Enache 
és Gabriel Andreescu emberjogi aktivis-
ták, valamint Solomon Adrián, a Moldvai 

Csángómagyarok Szövetségének elnöke is-
mertették a kötet tartalmát.

- A Mük szeretünk itt élni című kötetet fi-
gyelemfelkeltésnek szántam - mondotta be-
szédében Sógor Csaba RMDSZ-es európai 

parlamenti képviselő.  - Úgy vé-
lem, sok még a tennivalónk an-
nak érdekében, hogy a csán-
gók anyanyelve, hagyományuk 
és kultúrájuk az európai örök-
séget gazdagíthassa. A moldvai 
magyarok az egykori történelmi 
Magyarország területén kívül 
évszázadokon keresztül meg-
őrizték anyanyelvüket és kultú-
rájukat, értelmiségiek nélkül is, 
legtöbbször ellenséges egyhá-
zi környezetben. (...) Számunk-
ra elsősorban emberjogi kérdés, 
hogy azok, akik még őrzik a ma-

gyar nyelvnek ezt az archaikus formáját, ta-
nulhassák és taníthassák, utódaiknak átad-
hassák, iskolában és templomban egyaránt 
használhassák anyanyelvüket.

IV. kiadás • 2011. április

Európai politika és ke-
reszténység a XXI. szá-
zadban

A székelyudvarhelyi Református Di-
ákotthon meghívottjaként Sógor Csaba 
RMDSZ-es európai parlamenti képvise-
lő 2011. március 5-én, Európai politika és 
kereszténység a XXI. században címmel 
tartott előadást.

Az erdélyi magyar képviselő beszéde a 
keresztény értékrend szerinti politizálásra, 
a kereszténydemokráciára fektetett hang-
súlyt.

- Keresztény értékek szellemében politi-
zálni annyit jelent, mint szolgálni a közös-
séget azokkal az eszközökkel, amelyeknek 
a birtokában vagyunk. Az emberre és a ter-
mészetre úgy kell tekintenünk, mint Isten 
teremtményeire, ezért az örökké valós ér-
tékekben és nem mandátumokban gondol-
kodunk. A keresztény ember a nyílt, őszin-
te párbeszéd híve, nem alapoz a véletlenek-
re, hanem tudja, hogy az életben minden-
nek - egyéni és közösségi életnek is - rendel-

tetése van. Minden döntésünkkel támogat-
nunk kell a társadalmat, a közösség bizton-
ságát, jólétét és szabadságát - hansúlyozta 
Sógor Csaba.

Az EP-képviselő kiemelte: belső értéke-
inkben kell kereszténynek lennünk és ke-
resztény szellemben élnünk. Ma Európában 
egy szekuláris világgal szemben, később egy 
kevésbé toleráns muzulmán hitvallású kö-
zegben kell megfogalmaznunk a keresztény 
világ értékeit.

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parla-
menti képviselő gyakornoki pályázatot hir-
detett 2012-re is. Egyetemi hallgatók vagy 
fiatal romániai magyar szakemberek, akik 
tapasztalatot kívánnak gyűjteni az Euró-
pai Parlament működéséről, illetve szívesen 
részt vállalnának az erdélyi magyar képvi-
selő kabinetjének munkájában, 2011. szep-
tember 30-ig küldhetik el pályázati cso-
magjukat az office@sogorcsaba.eu címre. 
A program részvételi feltételeiről a www.
sogorcsaba.eu oldal tájékoztat.

Gyakornoki program 2012 
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Fogyatékosügyi politika és foglalkoztatási kérdések
A Sógor Csaba RMDSZ-es EP-

képviselő által kezdeményezett Euró-
pai Beszélgető Estek rendezvénysorozat 
keretében dr. Kósa Ádám fideszes euró-
pai parlamenti képviselő, Új távlatok az 
Európai Unió fogyatékosügyi politikájá-
ban címmel, 2011. március 31-én Sep-
siszentgyörgyön, április 1-jén pedig Ko-
lozsvárott tartott vitaindító előadást. 

Sógor Csaba és Kósa Ádám, az Euró-
pai Parlament első siket képviselője, az EP 
Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Szak-
bizottságában dolgoznak. A fideszes EP-
képviselő előadása során felhívta a hall-
gatóság figyelmét a fogyatékkal élők mun-
kavállalásának kérdésére: az Európai Uni-
óban mintegy 80 millió embert érint a 
probléma. Az EU-ban élő fogyatékos sze-
mélyek alig 40%-ának van munkahelye, 
Magyarországon ez az érték mindössze 
10%-ra tehető, míg Romániában lényege-

sen kevesebb, azaz 3-4 százalékuk dolgo-
zik. Sógor Csaba EP-képviselő ennek kap-
csán rámutatott, a román költségvetésben 
a foglalkoztatáspolitikára, az oktatásra és 
az egészségügyre vonatkozó tételeknek fo-
lyamatosan növekedniük kellene. - Az ál-
lamnak is érdeke, hogy támogassa – akár 
eszközbeszerzéssel vagy az oktatás lehe-
tőségének megteremtésével - a fogyaték-
kal élőket, hiszen ezzel nem csupán szo-
ciális segítséget nyújt, hanem hozzájárul 

A schengeni csatlakozásról 
egyeztetett Sógor Csaba az  
Európai Parlament elnökével

Jer�y Bu�ekkel, a� Európai Parla-
ment elnökével találko�ott Sógor Csa-
ba RMDSZ-es EP képviselő az intéz-
mény februári, strasbourgi üléss�aka 
alatt. 

Sógor Csaba az Európai Parlament Ál-
lampolgári jogok, bel- és igazságügy Bi-
zottságának (LIBE) helyettes-koordiná-
tora. A képviselő Románia és Bulgária 
schengeni csatlakozása kapcsán a szak-
bizottságban folytatott munkáról tájékoz-
tatta az elnököt.

ahhoz, hogy ők is a munkaerőpiac aktív 
tagjává váljanak - mondotta. Ezt a gondo-
latot Kósa Ádám azzal egészítette ki, hogy 
az erdélyi magyarság minden fogyaték-
kal élő tagjának égető szüksége van ma-
gyar tannyelvű oktatásra - ez jelenleg csak 
a siketek számára biztosított Kolozsvárott. 
A többi fogyatékkal élő gyermek nem kap 
esélyt arra, hogy megfelelő oktatásban ré-
szesüljön.

Kósa Ádám kétnapos erdélyi látogatá-
sa során felkereste a sepsikilyéni Székely-
Pótsa Rehabilitációs Központot, a sepsi-
szentgyörgyi Írisz Ház fejlesztő és munka-
terápiás intézményt, a Köröspatakon fo-
gyatékkal élőknek munkalehetőségként 
szolgáló, még kiépítés alatt álló kertésze-
tet, a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és 
Rehabilitációs Központot, valamint a Har-
gita Megyei Mozgássérültek Egyesületé-
nek varrodáját is.

Sógor Csaba RMDSZ-es európai par-
lamenti (EP) képviselő kezdeményezé-
sére folyó év március 14-én a brüs�-
szeli székhelyű Magyar Hullám Köz-
életi és Kulturális Társaság, a Brüssze-
li Magyar Kulturális Intézet, valamint 
Baden-Württemberg Régió Képviseleti 
Irodájának közös rendezvényén tisztel-
gett a helyi, ünneplő közönség az 1848-
49-es magyar forradalom és s�abadság-
harc emléke előtt.

 Nicola Schelling asszony, Baden-
Württemberg Régió Képviseleti Irodájá-
nak igazgatónője, vendéglátói minőségé-
ben kiemelten üdvözölte Borbély László 

Európa fővárosa erdélyi táncokkal 
ünnepelte március 15-ét 

romániai környezetvédelmi és erdőgaz-
dálkodási minisztert, valamint az egybe-
gyűlteket. 

Sógor Csaba, erdélyi magyar EP kép-
viselő és Hernyes Zoltán, a Magyar Köz-
társaság belgiumi és luxemburgi nagykö-
vete, valamint Németh Zsolt, Magyaror-
szág külügyi államtitkára mondott ünne-
pi beszédet. Ezt követte a Maros Művész-
együttes műsora, melyen küküllőmenti, 
marosmagyarói és sóvidéki táncren-
dek szerepeltek, illetve egy kalotasze-
gi összeállítás. Az együttes tagjai már-
cius 15-én az Európai Parlament épüle-
tében újabb műsorral léptek fel. Ezúttal 
gerendkeresztúri magyar táncokkal, il-
letve vajdaszentiványi és mezőmadarasi 
táncrendek révén népszerűsítették az er-
délyi kultúra szellemét az európai döntés-
hozók és tisztségviselők körében.

Sógor Csaba idei ünnepi beszédében a 
nemzeti kisebbségi értékek európai meg-
ismertetésének és kölcsönös tiszteleté-
nek fontosságát hangsúlyozta. „A tánc 
nemzetközi nyelven fejezi ki szabadság-
vágyunkat, testvériségünket, szolidari-
tásunkat. Miért erdélyi? Mert egykor, így 
1848-ban is, közös hazában küzdöttünk 
ezekért az eszmékért. Ma ugyanúgy kö-
zös Európánkban akkor tudunk forradal-
mi változásokat végbevinni, ha most is a 
törvény és a betű szabadsága, az alkot-
mányos rend és a szólás szabadsága vezet 
bennünket.” 

A találkozón szó esett a Románia 
schengeni övezethez  való csatlakozását 
ellenző tagállamok álláspontjáról is. A be-
szélgetést követően Jerzy Buzek ígéretett 
tett arra, hogy támogatni fogja a két or-
szág csatlakozásához szükséges parla-
menti eljárás gyors lebonyolítását, amint 
az erre vonatkozó dokumentum megérke-
zik az Európai Bizottságtól.


