
Az EP-ben a Romániáról rendezett vitában is felme-
rült a Mikó-ügy 

 Európai Ifjúsági Főváros lesz Kolozsvár!
Sógor Csaba RMDSZ-es EP képviselő üdvö-

zölte az Európai Ifjúsági Főváros kezdeménye-
zés 2015-ös nyertesének eredményét, Kolozsvár 
teljesítményét. 

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 
újraállamosítására vonatkozó bírósági döntés, amely 
figyelmen kívül hagyta a jogállam elveit, és megkér-
dőjelezte a magyar közösség és a magyar történelmi 
egyházak tulajdonjogát, szeptemberben ismét fel-
merült az Európai Parlament strasbourgi plénumán. 
Az erdélyi magyar közösség tagjaira nehezedő ügy kap-
csán Sógor Csaba kiemelte: az RMDSZ érdekképviseleti 
feladatának ellátásában egyértelmű politikai és morális 
következetességet tanúsított az elmúlt 20 év folyamán. 
Az EP képviselő a Mikó-ügyet említve az ország jogrend-
szerében tapasztalt visszásságokra is kitért a közösségi 
és a magántulajdon visszaszolgáltatása kapcsán. Meg-
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- A legjobb választás volt - reagált a képviselő 
a folyó év november 24-i eredményhirdetésre - hi-
szen Kolozsvár az európaiságot jelképezi múltjával, 
jelenével egyaránt. A város jelenkori multikulturális 
jellegét hangsúlyozta Sógor Csaba, aki a kincses vá-
roshoz fűződő személyes élményeire is utalt, amikor 
az évszázadokkal korábbi, többségi német, majd 
magyar és román kultúráknak, ezek nyelvének, vala-
mint az egyetemi rendszer erős dinamizáló szerepé-
nek jelenlétével magyarázta a mostani sikert. - A vá-
ros lakosságának egyötöde egyetemista: a fiatalok 
képesek megújulni és újítani, túllépni a múlt néha 
sötét örökségén, és valós multikulturális értékeket 
képviselni Európában. Büszke vagyok, hogy a Pont 
magyar civil kezdeményezés ötlete nyomán sikerült 

Az Európai Parlament október 23-án nagy 
többséggel megszavazta az Európai Bizottság (EB) 
azon javaslatát, hogy nyilvánítsák 2013-at a Polgá-
rok Európai Évének. A jelentés elsődleges céljának 
tartja az uniós polgárok emberjogi ismereti szintjének 
növelését és lehetőséget ad az uniós állampolgárság 
témakörének megvitatására. 

2013 azért viseli majd a Polgárok Európai Éve 
elnevezést, mert ez évben ünnepli 20. évfordulóját a 
Maastrichti Szerződés által bevezetett “uniós polgár” 
fogalom. Minden ennek jegyében szervezett kezdemé-
nyezés és figyelemfelkeltő szerepű intézkedés az uniós 
állampolgárság fontosságát hangsúlyozza, és szorgal-
mazza az EU demokratikus életében, illetve a 2014-es 
európai parlamenti választásokon való aktív részvételt. 

Az állampolgárok jogainak tudatosításáról az 
Europe Direct többnyelvű információs központok, va-
lamint a Your Europe weboldal gondoskodik, csakúgy, 
mint a SOLVIT. (Olyan probléma-megoldó eszköz, mely-
ben a tagállamok közösen dolgoznak a belső piaci jog-
szabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó 
problémák megoldásán.)

Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő árnyék-je-
lentéstevő minőségében, szavazatmagyarázatban nyi-
latkozott a dokumentumról: - Meggyőződésem, hogy a 
Polgárok Európai Éve a jelenlegi, többszörös krízishely-
zet ellenére a polgárokban megerősíti azon késztetést, 
hogy éljenek jogaikkal, érvényesítsék azokat! A statisz-
tikák szerint a polgárok egyharmadának még mindig 
akadályt jelent a külföldi munkavállalásban vagy a más 
tagországba költözéskor az adminisztratív nehézségek 
megléte. A megfelelő nyelvtudás is hiányzik sokszor. A 
Több Európát! jelszó mögött rejlő igényeket az EB sike-
resen feltérképezte. Uniós, tagállami, regionális és helyi 
szinten egyaránt sikerült hangot adni az évhez kapcso-
lódó elvárásoknak, de megvalósításukhoz - csakúgy, 
mint a népszerű kommunikációs csatornák, portálok 
működtetéséhez - a költségvetést növelni kellene. Ör-
vendetes, hogy ezzel valamennyi frakció egyetértett - 
összegezett az erdélyi magyar képviselő.

Veszélyben Európa gyepkincse - mit veszítünk 
és mit tehetünk?

Mezőgazdasági szakpolitikai szemináriumot szervezett november 8-án az EP brüsszeli székhe-
lyén Sógor Csaba RMDSZ-es EP képviselő, amelyen egy Erdélyből érkezett, többségében egyetemis-
tákból álló látogatócsoport is részt vett.

A hagyományos kaszálók természeti örökség-
jellegük miatt a közös európai kultúra részének 
tekinthetők. Az erdélyi kaszálók Európa leggazda-
gabb növénytársulásai közé tartoznak, a székely-
földi domb- és hegyvidék kaszálói kiemelkedőek 
fajgazdagság és tájképi szépség tekintetében. A 
vidék különleges értéke, hogy itt még élnek a gye-
peket létrehozó és fenntartó, hagyományos tájhasz-
nálatot folytató falusi közösségek, melyek számára 
környezeti, társadalmi és gazdasági előnyöket biz-
tosít életterük. Az EU támogatásainak ellenére sok 
európai régióban egyre több kaszáló tűnik el, mert 
átalakítják, legelőként hasznosítják őket.

A résztvevők azt vitatták, hogyan tudják meg-
védeni az európai intézmények ezeket a kincseket, 
és a kaszálóvédelmi programok révén támogatni a 
mezőgazdasági termelőket abban, hogy minél ha-

tékonyabban kezeljék életterüket. Elhangzott, hogy 
Románia területén található az EU kaszálóinak több 
mint 20 százaléka, ám mivel a támogatási feltételek 
a nagyobb területek tulajdonosai számára kedvez-
nek, a rétek sok esetben támogatás híján gondozat-
lanul maradnak. 

Rodics Gergely, a Pogány-havas Kistérség 
Egyesület elnöke bemutatta az idén is elindított, 
második, 18 hónapos futamidőre tervezett kaszá-
lóvédelmi programot. Az egyesület fő célja, hogy 
a hegyi kaszálók természeti, kulturális és gazdasá-
gi értékét minél többen felismerjék és megértsék, 
azért, hogy a helyi közösség ökológiai, társadalmi 
és gazdasági szempontból is fenntartható módon 
tovább tudja használni őket. A projekt megvalósí-
tásának helye a Csíksomlyótól Gyimesbükkig tartó 
Pogány-havas Kistérség falvai. 

Az erdélyi magyarok körében 
tapasztalható a legvisszafogot-

tabb mértékű asszimiláció

A Polgárok Európai Éve lesz 
2013

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti 
képviselő meghívására Brüsszelben, november 26-
án, a HUNINEU iroda gyűléstermében, november 
27-én pedig az EP-ben, a Magyar Néppárti Dele-
gáció ülésén Veres Valér szociológus, a kolozsvári 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem docense, a Ma-
gyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének 
igazgatója Asszimiláció, identitás és népességfo-
gyás címmel tartott előadást. 

A Kárpát-medencében, habár nem létezik pon-
tosan kidolgozott kritériumrendszer az asszimilá-
ció mértékének megállapítására - csak közvetetten, 
arányosított paraméterekkel mérhető - a magyar 
kisebbségi közösségek közül Erdélyben azonosítha-
tó a legpozitívabb tartalmú identitástudat. Itt a leg-
kiegyensúlyozottabb a kisebbség-többség viszonya, 
és a folyamatos csökkenés ellenére itt tapasztalható 
a legkisebb mértékű lemorzsolódás, illetve a legvisz-
szafogottabb mértékű asszimilációs folyamat. Ennek 
magyarázata abban rejlik, hogy a vegyes házasságok 
esetében Erdélyben nem a kiközösítő (ún. kopt), ha-

nem a befogadó, integratív jellegű közösségi attitűd 
érvényesül. A kisebbségi lét hátránya jórészt előnnyé 
válik a román-magyar viszony pozitív kezelése - pl. a 
nyelvtudás, a kulturális ismeretek - vonatkozásában is. 
A színvonalas oktatást, a tömbbevándorlás jelenségét, 
illetve a többségiekhez képest bizonyos előnyök (l. 
kedvezménytörvény, kettős állampolgárság) révén a 
pozitív szociális identitástudat megélését említette a 
szociológus olyan lehetséges eszközökként, amelyek 
az erdélyi magyarság számára kitörési lehetőséget je-
lentenek az asszimilációs jelenség vonzatából. 

Az erdélyi magyarság fogyásának számszerű 
mutatói régiók függvényében változóak, de egyértel-
műen jobbak a romániai átlagnál, mert a 2012-es nép-
számlálás adatai szerint a magyar közösség lélekszáma 
mintegy kétszázezerrel csökkent - válaszolta Veres Va-
lér a hallgatóság kérdéseire.

A vendéglátó Sógor Csaba zárszavában azt kér-
dezte meghívottjától, véleménye szerint mennyire be-
csülhető az erdélyi magyar közösség lélekszáma 2050 
körül?  Válaszában a szociológus kifejtette, hogy a ter-
mékenység hirtelen esése az erdélyi magyar közösség 
körében immár kiegyensúlyozódott, és a parlamenti 
demokráciának köszönhető, stressz-mentes élethely-
zetek állandósulása révén, a lassú fogyás ellenére, ez 
az adat előreláthatólag 900.000 és 1 millió körül lesz. 

EP-szimulációs játékkal vizs-
gáztak a gyakornokjelöltek 

Huszonkilenc fiatal vett részt Sógor Csaba 
RMDSZ-es európai parlamenti képviselő Gyakor-
noki Táborában 2012. október 12-14. között a 
Bethlen Kata Diakóniai Központban, Kolozsvárott.

Sógor Csaba márciusban hirdette meg Gyakor-
noki Programját a 2013-as évre vonatkozóan, amely-
re idén is közel százan jelentkeztek. A pályázati kiírás 
révén azok az erdélyi magyar fiatalok nyertek EP-gya-
kornoki munkát, akik sikeresen szerepeltek a nyári 
tesztvizsgán, és a Gyakornoki Tábor programjait is 
maximálisan teljesítették.

oldásként azt kérte az európai döntéshozóktól, hogy 
a tagjelöltség feltételeit, a koppenhágai kritériumok 
tiszteletben tartását mindenkor, így a csatlakozás után 
is következetesen kérjék számon az Európai Unió tag-
államaitól, hiszen ezek kötelező jellege nem évülhet el.

román hatósági támogatást nyerni, melynek révén 
a projekt természetes közegévé válhatott Kolozsvár 
valamennyi közösségeinek nyelve és értékrendje is. 

A gyakornok-jelöltek két napos találkozója egy 
EP-szimulációs játék köré épült.  A résztvevők öt frak-
ciót alakítottak, majd egy, a gazdasági válság kapcsán 
előkészített jelentésről kialakították a frakciók állás-
pontját, illetve módosító indítványokat terjesztettek 
elő. A plenáris ülés során, a szavazást megelőzően, 
minden „képviselő” egyperces felszólalási lehetőséget 
kapott egyéni véleményének bemutatására.  A tábor 
programjának lebonyolítását Kádár Magor és Mada-
ras Szidónia kommunikációs szakemberek végezték.   

„Mindenkinek szeretnénk megadni a lehető-
séget arra, hogy szakmai igényeinek megfelelően 
használja ki a gyakornoksági időt, építse saját kapcso-
latrendszerét, hiszen akár újabb gyakornoki- vagy ép-
pen munkalehetőségek nyílhatnak meg előtte” – ösz-
szegzett a képviselő, aki mellett az elmúlt évek során 
már több mint ötven erdélyi magyar fiatal végezhe-
tett gyakornoki munkát az Európai Parlamentben.

Pályázat – Európai önkormányzatok Erdélyben
Fiatal önkormányzati vezetők, képviselők és köztisztviselők számára hirdetett pályázatot Sógor 

Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő és a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) szűkebb hazai 
régiók (kistérségek) fejlesztési terveinek elkészítésére. 

A program célja 18 és 35 év közötti, közképviseleti mandátummal vagy közigazgatási munka-
viszonnyal bíró fiatalokkal megismertetni az Európai Unió által nyújtott fejlesztési lehetőségeket, 
valamint az európai önkormányzatok működését. Az érdeklődők uniós támogatásokat lehívó helyi 
és mikroregionális fejlesztési tervek készítése és beküldése által vesznek részt a pályázatban.  A 
pályázatokat az office@miert.ro címre 2013. február 28-ig lehet beküldeni. Bővebb információk a 
www.sogorcsaba.eu oldalon találhatók. 



A naptár képanyaga Sógor Csaba európai parlamenti képviselő néhány rendezvényének plakátjából való, melyeket Ádám Gyula fotóművész készített.
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SÓGOR Csaba
RMDSZ-es európai parlamenti képviselő hírlevele

Áldott  karácsonyt  és örömökben gazdag, 
boldog új esztendõt! 
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