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A nagybányai művésztelep
alkotásaiból nyílt kiállítás
Brüsszelben
Erdélyi vonatkozású kiállításnak
ad otthont a brüsszeli Balassi Intézet. A
nagybányai képzőművész-iskola alkotásaiból, Sógor Csaba RMDSZ-es képviselő
támogatásával, novemberben nyílt kiállítás.
Az est programját Kovács Tamás Iván,
Magyarország brüsszeli nagykövetének
üdvözlő szavai, Sógor Csaba, az est házigazdájának köszöntője, valamint Murádin
Jenő művészettörténész szakmai bevezetője fémjelezte. Ezt követően tárlatvezetésre
az alkotások társ-tulajdonosa, Böhm János
vállalkozott. Végezetül Murádin Jenő kolozsvári, Kovács Árpád székelyudvarhelyi, Pápai
Emese győri és Szücs György budapesti művészettörténész részvételével kerekasztalbeszélgetés nyomán ismerkedhetett meg a
közönség az európai szinten is elismert festőiskola alkotóinak életútjával, valamint a kiállított művek részletes, szakmai értékelésével.

A Székelyek Nagy Meneteléséről az EP-ben
A Székelyek Nagy Menetelése kapcsán
szólalt fel a novemberi strasbourgi plenáris
ülésen Sógor Csaba európai parlamenti képviselő. Az RMDSZ politikusa elmondta: Romániában egyáltalán nem tekinthető megoldottnak a kisebbségek helyzete, ezért bízik benne,
hogy sokan támogatják a megmozdulást, és

azt, hogy a romániai magyarság mozgalmi
eszközökkel is felhívja a figyelmet a közösség megoldatlan problémáira.
-Európai újságok hasábjain is olvasható volt, hogy október 27.-én közel 150 ezer
romániai magyar alkotott élőláncot a román
kormány tervezett regionális átalakítási tervei ellen, valamint Székelyföld területi autonómiája mellett – magyarázta a képviselő
az Európai Parlamentben, aki arra is kitért,
hogy a hatóságok zaklatják az élőlánc szervezőit. „Az őshonos nemzeti kisebbségek
helyzete európai szinten sincs kellőképpen
szabályozva, a meglévő jó gyakorlatok pedig nem honosodnak meg automatikusan
az összes tagállamban, ezért szükséges a
koordináció és a problémák őszinte megvitatása” – fogalmazott Sógor Csaba.

Brüsszeli tapasztalatcserén a román parlament
RMDSZ-es képviselői
Sógor Csaba EP-képviselő kezdeményezésére az RMDSZ két romániai parlamenti képviselője, Kerekes Károly és Markó Attila kétnapos
tapasztalatcsere keretében a belga egészségügy nyelvhasználat-jogi gyakorlatával ismerkedett Brüsszelben, október 15-16. között.
A program célja az volt, hogy sikerüljön elhárítani az akadályokat az RMDSZ azon törvénykezdeményezése elől, amely a nyelvi jogegyenlőséget
kívánja megteremteni a román egészségügyben.
Románia ratifikálta ugyan a kisebbségi nyelvhasználati jogokra vonatkozó nemzetközi dokumentumokat, mégis akadály a nyelvi jogok gyakorlatba

ültetésében a többségi közösség politikai akaratának hiánya, illetve társadalmi szűklátókörűsége.
- A tapasztalatcsere megszervezésével szeretnék segíteni az erdélyi magyar közösségnek,
hogy minél hamarabb sikerüljön az otthoni egészségügyi rendszerben is érvényesíteni nyelvi jogainkat. A találkozók során Kerekes Károly és Markó
Attila kollégáim betekintést nyertek Brüsszel
Főváros-Régió egészségügyi rendszerének ténylegesen kétnyelvű működésébe, amely egyértelműen a régió kormányának pozitív hozzáállása révén
teljesedhetett ki - nyilatkozta Sógor Csaba.

A verespataki kitermelés több tagállamot is érint, ezért európai kérdés
Sógor Csaba a megnyitón elmondta: a
műgyűjtő Böhm család két nemzedékének jóvoltából rövidesen hazautaznak az alkotások,
Erdélyben is látható lesz a kiállítás anyaga. A
válogatással rövidesen több erdélyi városban is újra megismerkedhet a nagyközönség.
- Örömmel vállaltam a bemutató védnökségét, hiszen képviselői feladatom része az
erdélyi magyar közösség kiválósági értékeit
népszerűsíteni, Európa figyelő tekintetét rájuk irányítani - összegezett az EP képviselő.

A verespataki cianidos technológiával tervezett nemesfém-kitermelés ökológiai veszélyeire
figyelmeztetett Sógor Csaba az Európai Parlament
évadnyitó szeptemberi plenáris ülésén.
Az erdélyi magyar képviselő érvrendszere a
közös európai felelősségre épült: a kitermelés az Európai Unió területén történne, megkérdőjelezhető
tehát, hogy az Európai Bizottság környezetvédelmi
biztosa miért hagyja figyelmen kívül az EP 2010-es
állásfoglalását, és miért tekinti tagállami hatáskörnek az ügyet. A verespataki terv következményei és

azok elhárításának kötelezettsége elkerülhetetlenül európai vonatkozásúak lesznek, mert több
tagállamot is érintenek majd - hangsúlyozta Sógor Csaba.

„Ha a Bizottság komolyan veszi az európai
polgárok életminősége iránti felelősségét, akkor
foglalkoznia kell a cianidos technológiával, és annak
esetleges verespataki használatával, továbbá nem
szabad figyelmen kívül hagynia az Európai Parlament erre vonatkozó, elsöprő többséggel hozott
2010-es határozatát sem” – mondta a képviselő.
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Dokumentumok tükrében: Az Erasmus zavartalan finanszírozását kérte Sógor Csaba az EP-ben
Az Erasmus program az Európai Felsőaz EP-ben: “Az Erasmus program az Európai
mit tudott rólunk a NATO?
Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő anyagi támogatásával végezte kutatásait ez év elején Brüsszelben
Fodor János fiatal történész, a kolozsvári
Babeș-Bolyai Tudományegyetem doktorandusza, aki a NATO Romániára és Magyarországra vonatkozó megfigyelői tevékenységét tanulmányozta.

A képviselő kezdeményezte, hogy a
kutatói terv következtetéseit, tekintettel a
tartalom nagy hírértékére, a nagyközönség
számára nyitott előadás keretében, Brüs�szelben október 16.-án és Marosvásárhelyen
október 18.-án egyaránt ismertessék. Novák
Csaba Zoltán dolgozat-irányítói minőségében vállalta, hogy közreműködik a rendezvényeken.
Az előadás Magyarország és Románia
gazdasági, politikai, valamint katonapolitikai helyzetét vizsgálta a NATO-dokumentumok tükrében. Közülük ma már sok hozzáférhető, a titoktalanítási eljárás jelenleg az
1979-ig terjedő időszakot teszi kutathatóvá.
A tanulmány kapcsán a rendezvényen
több kérdésre tértek ki a kutatók: hogyan
festett a két szocialista állam a Nyugat perspektívájában? Hogyan reagáltak a belső
politikai, gazdasági, külpolitikai változásokra? Egy esetleges Varsói Szerződés által
vezényelt támadás esetén milyen szerep
jutott volna a két országnak? Milyen volt a
két ország viszonya a nyugati országokkal,
valamint egymással? Mit tartott fontosnak
a Nyugat az adott korszakban emberjogi viszonylatban?
Kiadja: Sógor Csaba, ENP Képviselőcsoport
Tel: Brüsszel:
+32 (0)228 45389
Csíkszereda: +40 (0)266 314049
Kolozsvár:
+40 (0)264 594075
E-mail: csaba.sogor@europarl.europa.eu
office@sogorcsaba.eu
Honlap: www.sogorcsaba.eu
Facebook: www.facebook.com/sogor.csaba.MEP

oktatási Térség területén tanuló hallgatók
más országok társintézményekben való
tanulmányait segíti. Az Erasmus mindenkinek program ezt kívánja továbbfejleszteni
és kiterjeszteni. A javasolt intézkedések közé
tartozik elsősorban a felsőoktatásban és a szakképzésben résztvevő diákok tanulmányi mobilitásának, a közös oklevelek kibocsátásának,
valamint az Erasmus mesterképzés megszervezésének biztosítása. A második fő intézkedés
a stratégiai partnerségek, tudásfejlesztési szövetségek, informatikai platformok létrehozása,
a harmadik pedig a szakpolitikai reform támogatása.
Sógor Csaba a program további zavartalan
finanszírozása mellett szólalt fel novemberben

Unió egyik legismertebb és a polgárok szemében egyik legsikeresebb megvalósítása.
Diákok milliói számára nem csupán a külföldön való tanulást, új ismeretek megszerzését,
hanem a kontinens felfedezését, az európai
identitás gyakorlatban való megtapasztalását, a másság iránti tiszteletet és az új kihívásoknak való megfelelést is jelenti. A közös Európa gondolatát semmi sem szolgálja jobban,
mint az Erasmus, hiszen ezek a fiatal felnőttek
fogják alakítani a kontinens jövőjét. Ezért fontos, hogy az Erasmus és testvérprogramjai útjából elhárítsuk a lehetséges pénzügyi akadályokat, és a következő hétéves tervezési ciklus
során fel se merüljön a programok finanszírozhatóságának kérdése” – érvelt a képviselő.

Pályázati lehetőségekről önkormányzati vezetőknek
Önkormányzati vezetőkkel és tanácsosokkal
pályázati lehetőségekről, Európai Unióval kapcsolatos aktuális témákról, a 2014-es európai parlamenti választások jelentőségéről beszélgetett
Sógor Csaba. A képviselő idén Erdély-szerte szervezett hasonló típusú találkozókat, amelyekhez szakmai partnerként a PONT Csoport is csatlakozott.
Sógor Csaba legutóbb Szilágy és Szatmár megye RMDSZ-es polgármestereivel és alpolgármestereivel találkozott Zilahon, illetve Szatmárnémetiben.
Korábban Erdőszentgyörgyön, Marosvásárhelyen és
Dicsőszentmártonban gyűltek össze a Maros megyei
önkormányzati vezetők, illetve Gyergyóremetén is
sor került egy hasonló célzatú rendezvényre.
A találkozók során elhangzott, hogy a strukturális alapokat illetően Romániára is vonatkozik az
N+3-as szabály, amely lehetővé teszi, hogy az idei
évben elköltésre szánt összegeket 2016-ig felhasználhassuk. Ez valószínűleg megnöveli a forrás-lehívások
számát, azonban problémát is jelent, mivel 2014-től
párhuzamosan az új költségvetésből származó támogatási rendszer is elindul. Ennek következtében

Erdélyről Európában
Erdélyről Európában címmel jelentetett meg
Sógor Csaba EP-képviselő összefoglaló kiadványt
az elmúlt évek Európai Parlamenti munkájáról.
A tevékenységi beszámoló digitális tartalmakkal
kiegészítve elérhető a képviselő hivatalos Facebook
oldalán a www.facebook.com/sogor.csaba.MEP címen, illetve a www.sogorcsaba.eu honlapon.

a hazai pályázati intézményrendszer vélhetően túlterhelődik, amely az elbírálási időszak kitolódását
okozhatja.
A pályázati szakemberek azt tanácsolták az önkormányzatok vezetőinek, hogy a folyamatban lévő
projektjeiket valósítsák meg, és már most tervezzék
meg településük stratégiáját a 2014-2020 közötti
pályázási lehetőségek mentén. A lefontosabb területek, amelyekre érdemes odafigyelni: a kutatásfejlesztés-innováció, a kommunikációs és információs
technológiák, a kis- és közepes vállalkozások, illetve
a környezetbarát technológiák fejlesztése.

