
A székely szombatosok közös-
ségének sorsát ismertették 
Brüsszelben
 A székely szombatosok közössé-
gének sorsáról, a kisebbségi lét és identi-
tás kérdéséről szervezett beszélgető estet 
Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő, 
folyó év október 18-án este, a brüsszeli 
Balassi Intézetben. 

- A székely szombatosok története azért 
izgalmas, mert ennek a közösségnek az 
élete példázza, hogyan függ össze Erdély 
aranykora a gazdasági fejlődéssel, a val-
lásos toleranciával, felekezetek és népek 
békés egymás mellett élésével. A romá-
niai falurombolás szimbólumává vált 
Bözödújfalu. Történetének üzenete tanul-
ságos: nemcsak közösségek, kultúrájuk 
és vallásuk tűnik el, de egy ország mehet 
tönkre gazdaságilag, ha felesleges ener-
giáit asszimilációra, a kisebbségek el-
nyomására fordítja - fejtette ki az erdélyi 
magyar képviselő. 
 A Székely Jeruzsálem című esz-
széregényének francia nyelvű változatát 
a magyar EU-elnökség alkalmából jelen-
tette meg a budapesti Pont Kiadó, amely 
a szerző vállalkozása.  A bözödújfalusiak 
tragédiájának minél több nyelven történő 
olvasása révén egyre többen megérthetik 
azt, amit az idegen ajkúak közül sokan 
kuriózumnak vélnének, holott kisebbségi 
közösségi értékrendek ellen hozott önké-
nyes intézkedéssorozatokról volt szó. 
Markó Béla olyan politikai kiadványként 
méltatta Szávai kötetét, mely önéletrajzi 
vallomás és történelmi krónika is. - Az 
identitás kérdését elemző kötet igazi 
szépirodalmi alkotás, mely feleleteket ad 
arra, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk 
és hova megyünk mi, sokféle eredetű, 
nyelvű, kultúrájú, vallású emberek: 
európaiak - mondotta.
 Miholcsa Gyula lírai szépségű 
dokumentumfilm-összeállításának vetí-
tése zárta az estet. Az alkotást a Román 
Televízió Magyar Adásának műsoraiból 
és saját felvételeiből készítette a szerző.

A MOGYE ügyében 
szólalt fel Sógor Csaba 
Strasbourgban
 Az Európai Parlament plenáris 
ülésén, folyó év szeptember 26-án Stras-
bourgban, Sógor Csaba RMDSZ-es 
politikus napirenden kívüli felszóla-
lásával a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 
magyar tagozatának ügyére irányította a 
figyelmet.
 Az erdélyi magyar képviselő 
értetlenségének adott hangot az egye-
tem magyar tagozatának működését 
veszélyeztető helyzet miatt. - Az idén 
Romániában elfogadott új oktatási tör-
vény többek között multikulturális felső-
oktatási intézményként határozza meg 
azt a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetemet, ahol már eddig 
is a hallgatók fele magyar nemzetiségű 
volt. Bár az elfogadott törvény különálló 
magyar kar létrehozatalát irányozza elő, 
az egyetem többségi nemzethez tartozó 
vezetősége nem hajlandó ezt lehetővé 
tenni. Minden eszközzel akadályozza a 
felerészben magyar hallgatók által láto-
gatott, hivatalosan is multikulturálisként 
elismert egyetemen a magyar nyelvű or-
vosképzést - hangsúlyozta a képviselő. 

 A koppenhágai kritériumok 
vizsgálata során a csatlakozni kívánó 
államok kisebbségekkel szembeni bá-
násmódja is górcső alá került. Lehetővé 
kell tenni, hogy a csatlakozás után is szá-
mon kérhetőek legyenek a koppenhágai 
kritériumok. Európában, különösen an-
nak keleti felében feszültek az etnikum-
közi viszonyok. Ezt figyelmen kívül 
hagyni óriási hiba, amely a jövőben meg-
bosszulhatja magát - összegzett Sógor 
Csaba.

Otthon vagy Európában?

 Európa kétségkívül a mi ottho-
nunk! Ám ismerjük-e eléggé az Európai 
Uniót, illetve tudunk-e eleget arról a 
27 országról, amelyek ezt az egységet 
alkotják? 
 Ha úgy érzed TE otthon vagy 
Európában és szereted a kvíz típusú ügyes-
ségi játékokat, Sógor Csaba RMDSZ-es 

európai parlamenti képviselő honlapján 
versenyszerűen játszhatsz és bizonyítha-
tod tudásodat. Az EU Kvíz verseny 2011. 
október 6. –2012. március 31. között  zaj-
lik. A verseny tétje: 15 erdélyi magyar 
fiatal Brüsszelbe utazhat, hogy meglátogassa 
Európa fővárosát és az Európai Parlamentet. 
Brüsszeli utazással az első tíz legjobb 
eredményt elért játékost díjazzuk, öt 
további résztvevőnek pedig a szerencsé-
jén múlik majd, hogy csatlakozhat-e a 
kirándulócsoporthoz. Esetükben sorso-
lással döntünk.  Kellemes időtöltést és 
sok sikert!
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 A házigazda meghívottjai az er-
délyi származású, 1988-tól Budapesten élő 
Szávai Géza író, az est névadó művének 
szerzője, Bernard Le Calloc’h  breton egye-
temi professzor, történész, Markó Béla 
romániai miniszterelnök-helyettes, költő 
és Miholcsa Gyula, a Román Televízió Ma- 
gyar adásának operatőr-szerkesztője voltak. 
Bernard Le Calloc’h professzor, a “Les Sab-
battaires de Transylvanie” /’Erdélyi szombato-
sok’ című kötet szerzője, magyar nyelven, 
szabadon beszélt a kétszeresen kisebbségi 
sorsot megélt közösségről. Történelmi-
vallástörténeti kiselőadására Sógor Csaba a 
házigazda szerepében reagált. 



Politikai pályára  
készülnek  a három-
széki fiatalok

Tibet ügye ismét az EP előtt

Herbert Dorfmann a dél-
tiroli autonómia-modellről

 A 100 fiatalt a háromszéki önkor-
mányzatokba program rendezvényeként 
konferenciát szervezett Árkoson a Három-
széki Ifjúsági Tanács (HÁRIT), 2011. ok-
tóber 14-16. között. A háromszéki fiatalo-
kat tömörítő szervezet biztosítani kívánja a 
fiatalok érdekképviseletét a legtöbb önkor-
mányzatban, ezért a jövő évi helyhatósági 
választásokon száz fiatal jelöltet támogat. 
 Az önkormányzati helyekért 
indulók a hétvégi rendezvényen szak-
mai előadásokat hallgathattak vidékfej-
lesztés, turizmus, településmarketing és 
mezőgazdasági témákban. A fiatalok taná- 
csokat kaptak a választási kampányidő-
szakra és a megfelelő kampánystratégia 
kidolgozására. Tamás Sándor, a Kovászna 
Megyei Tanács elnöke, Antal Árpád, Sep-
siszentgyörgy polgármestere, Demeter Já-
nos, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke, 
valamint Sógor Csaba EP-képviselő is 
megosztotta velük tapasztalatait. A politi-
kusok egyöntetűen hangsúlyozták a kitartó 
munka, az emberekkel való nyitottság és 
közvetlenség szükségességét. 
 „A HÁRIT tevékenysége során 
nem csupán a háromszéki fiatalokat, 
hanem Székelyföld ifjúságát igyekszik 
mozgásban tartani, képviseli a fiatal gene-
ráció érdekeit, fejleszti tudásukat és közé-
leti érdeklődésüket. Európai parlamenti 
képviselőként fontosnak tartom az ifjúság-
gal való rendszeres kapcsolattartást és arra 
törekszem, hogy ez a generáció minél kö-
zelebb érezze magához az Európai Uniót, 
az Európai Parlament munkáját” – fejtette 
ki Sógor Csaba, aki azt is elmondta, jövőre 
több közös esemény szervezését tervezik a 
HÁRIT elnökségével.

 Brüsszelben, az Európai Parla-
ment előtt, böjt és ima kíséretében több-
napos megmozdulás-sorozatra, tiltakozó 
ülésekre került sor, melyek záró moz-
zanata november 9-én volt.  A résztvevők 
követelték a tibetiek jogainak tiszteletben 
tartását Kína egész területén.

 Sógor Csaba RMDSZ-es EP- 
képviselő, a Tibet Frakcióközi Munka-
csoport tagja, munkacsoportbeli kollégái 
nevében átvette a tüntetőktől a parlament 
határozatát üdvözlő, de uniós szinten is 
állásfoglalást sürgető levelet. A szabadtéri 
tüntetéssel egy időben magas rangú kínai 
delegáció tárgyalt az EP-ben az Unió és 
Kína együttműködéséről. 

 Herbert Dorfmann dél-tiroli 
EP-képviselő kollégája, Sógor Csaba 
meghívottja volt az Európai Beszélgető 
Estek újabb rendezvényén. A vendég 
két kolozsvári helyszínen, a Járosi Andor 
Keresztyén Kulturális Műhely keretében és 
a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgaz-
daság- és Gazdálkodástudományi Karának 
német tagozatán tartott előadást, 2011. ok-
tóber 20. és 21.- én.
 Herbert Dorfmann gazdasági 
szempontból elemezte a dél-tiroli au-
tonómiát és a kisebbségi helyzetet. Mint 
mondta, az autonóm tartomány bevé-
teleinek legnagyobb részét, összesen 70%-
át a turizmus adja, évente ötmillió turista 
érkezik az országba. „A kisebbségek bárhol 
is élnek, mindenhol meg kell küzdjenek a 
jogaikért, de ahhoz, hogy teljesen önállóak 
lehessenek, saját erőforrásra van szüksé-
gük, így tudnak valóban függetlenedni 
a központi írányítástól. Ahol különböző 
kultúrák és vallások találkoznak, ott mindig 
vannak surlódások, ez nálunk is jellemző; 
nem egymással, hanem egymás mellett 

élünk, de megtanultuk egyenjogúként tisz-
telni a másik felet – magyarázta a dél-tiroli 
képviselő, aki azt is kiemelte, hogy több 
évtizedes autonómia után is rendszeresen 
el kell mondják az olaszoknak, hogy to-
vábbra sem határmódosításra törekednek, 
csak az önállóságukat akarják élvezni. 
Sógor Csaba szerint a kisebbségek-
kel rendelkező országoknak, köztük 
Romániának is el kell döntenie, hogy 
nemzetállamban és szegénységben kíván 
élni, vagy képes nyitni a régiók állama és 
a jólét fele. Az erdélyi magyar politikus 
hozzászólásában elmondta, Romániának 
gazdasági szempontból is megérné Dél-
Tirol példáját követni, mert ha az ország él 
a vázolt lehetőségekkel, akkor nem juthat 
például a kisebbségi ügyektől elzárkozó 
Görögország sorsára.   

 Az EP október 27-én állást foglalt a 
kérdésben és határozatot fogadott el, mely-
ben elítélte, hogy a kínai hatóságok lerohan-
ják a tibeti kolostorokat és a vallási közössé-
geket sújtó korlátozásokat alkalmaznak. Az 
Európai Unió (EU) mindeddig nem foglalt 
állást nyilvánosan a helyzettel kapcsolato-
san, annak ellenére, hogy néhány tagállam, 
Németország és Dánia, illetve az Amerikai 
Egyesült Államok megtették ezt. 
 Beszédében Sógor Csaba sür-
gette a Kínai Népköztársaság kormányát: 
tartsa tiszteletben a nemzetközi emberi 
jogi előírásokat, a vallás és a hit szabad-
ságát, a kolostori és láma közösségek 
alapvető emberi jogait. Az erdélyi magyar 
képviselő továbbá együttérzését fejezte ki 
az egybegyűltekkel, tisztelettel adózott a 
szerzetesek tette iránt, majd saját nemzeti 
közösségének kiemelkedő alakjáról, Kőrösi 
Csoma Sándorról beszélt. - Az európai, 
az erdélyi és a tibeti kultúrák összefüggé-
seire szeretném figyelmeztetni Önöket: a 
szabadság szellemében, a kultúrák révén 
nyitnunk kell egymás felé, mert a megértés 
révén ismerik meg igazán egymást a közös-
ségek - mondotta.
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