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Bartók Béla életére és
munkásságára emlékeztek
Brüsszelben

Hasonló jellegű hibákat tapasztalunk a
menekültválság rendezése kapcsán és a
kisebbségvédelmi kérdések terén

Bartók Béla zeneszerző halálának 70. évfordulója alkalmából szervezett szeptemberben ünnepi megemlékezést Sógor Csaba
az Európai Parlament brüsszeli épületében.
Egy interaktív tárlat mutatta be a nemzetközi
közönségnek a neves magyar művész munkásságát, lehetőséget biztosítva a zenei alkotások meghallgatására is.
Sógor Csaba felkérésére Biró Viola és Monozlai Flóra a Bartók Archívum gyűjteményéből
állították össze a bemutatott anyagokat. A
készítők a művész életművének két jelentős
aspektusára koncentráltak: egyrészt a népi
gyökerekre, amelyekhez visszanyúlva a zeneszerző új stílust teremtett, másfelől pedig
a zene modernizálásában nemzetközi szinten
elismert szerepére. Az eseményen elhangzott:
Bartók munkásságával, kutatásával a magas
kultúrába emelte a parasztzenét. Disszonáns,
napjainkig érvényes szerzeményei pedig kora
társadalmának is tükröt állítottak.
Molnár Zsolt RMDSZ-es parlamenti képviselő
meghívására a Bartók-anyagot jelenleg Temesváron láthatja a közönség, 2016-ban pedig
a zeneszerző szülővárosába, a Temes megyei
Nagyszentmiklósra is eljut.

Az EU jogrendszerében nem létezik egy konkrét definíciója az őshonos nemzeti kisebbségeknek. A
nemzeti kisebbség, mint fogalom nincs meghatározva, az őshonos kisebbségekre pedig sok esetben ugyanúgy tekintenek, mint a bevándorló kisebbségekre – erről beszélt Sógor Csaba szeptemberben, Frank Schwalba-Hoth európai parlamenti lobbista meghívottjaként, a Soirée Internationale elnevezésű eseményen.
Az erdélyi politikus hangsúlyozta, hogy ugyanezt látjuk a menedékkérők helyzetét illetően is: az Európába érkező menekültek és gazdasági bevándorlók helyzetét az EU nem választja külön. – Az egyik
esetben menekültügyi, a másik csoport helyzetére pedig bevándorlás-politikai intézkedésekkel kellene
válaszolni. A kettő nem ugyanaz – hangsúlyozta a képviselő, aki szerint ebből az ellentmondásból
fakadóan tapasztaljuk azt, hogy megoszlanak a vélemények az elmúlt hónapok menekültválságához
kapcsolódó eseményekről.
Sógor Csaba leszögezte: amikor az Európai Parlament napirendjére került a 120 ezer menedékkérő
elosztásáról szóló európai kvóta-rendszer kérdése, nemmel szavazott. – Nem hiszem, hogy az emberek elosztása lenne a megoldás a helyzetre, a kérdést elsősorban az Európai Unió határain kívül kellene
rendezni – fogalmazott. Az RMDSZ képviselője már korábban is szorgalmazta, hogy mint értékközösségnek, Európának is többet kell tennie a migráció kiváltó okainak megszüntetéséért. Véleménye
szerint ennek az egyik lehetséges módja a menedékjogi kérelmek EU-n kívüli biztonságos zónákban
való feldolgozása. Ugyanakkor úgy véli, hogy a származási országokkal szembeni erősebb elkötelezettségre és egy jobban célzott fejlesztési politikára van szükség annak érdekében, hogy az EU
hosszútávon hozzájáruljon a menekültválságot kiváltó okok: a polgárháborúk, a terrorizmus, a szegénység és a rendszerszintű korrupció megszüntetéséhez.

Valós európai kérdések a gyakornoki tábor napirendjén

Az Európai Unió regionális politikájáról, a migrációs válságról és az európai választási reformokról is markáns véleményük van az erdélyi
magyar fiataloknak - derült ki Sógor Csaba idei
gyakornoki táborában, ahol a résztvevők egy
napig európai döntéshozók szerepébe helyezkedhettek.
A képviselő azoknak a fiataloknak a részvételével, akik pályáztak az általa meghirdetett
gyakornoki munkalehetőségre és teljesítették
az írásbeli vizsga feladatait, novemberben Homoródfürdőn szervezett egy közös szakmai

hétvégét. Sógor Csaba közülük választotta ki azt
a tíz személyt, akik 2016-ban külön-külön egy
hónapot tölthetnek az európai parlamenti kabinetjében.
A pályázók minden évben olyan feladatokat kapnak, amelyek egy-egy téma alaposabb megismerését segítik elő, illetve az európai intézmények
tevékenységét gyakorlatban is szimulálják. A
tábor struktúrájában arra törekszik, hogy ne
csupán verseny legyen, hanem egy szakmai
platform is, ahol a fiatalok egyénileg, illetve csapatban is dolgozhatnak.
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Egyértelmű európai irányelvek
rendelkezzenek a fás legelőkről
A fás legelők formai elismerését és azok európai irányelvekben való megjelenítését sürgették a civil és szakmai szféra képviselői Brüs�szelben. A szakértők szerint a fás legelőket,
mint évszázados területhasználati módokat,
a Közös Agrárpolitika (KAP) vidékfejlesztési
programjaiba is be kell kapcsolni a kimagasló
ökológiai, kulturális és műemlék értékeik miatt.
A Pogány-havas Kistérségi Társulás, a Birdlife
Europe és a European Forum on Nature Conservation and Pastoralism elnevezésű civil szerveződések november 17-én közösen tartottak
szakmai szemináriumot az Európai Parlamentben a fás legelők helyzetéről, melynek Sógor
Csaba erdélyi, Clara Aguilera spanyol és Catherine Bearder brit EP-képviselők voltak a házigazdái. A találkozó témájáról erdélyi vonatkozásban
Hartel Tibor, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense tartott szakmai áttekintést.
Hartel Tibor kifejtette: a fás legelők tipikusan
olyan tájelemek, amelyek a gyepen szétszórtan
álló fákat, illetve bokrokat tartalmaznak. - Mivelhogy átmeneti struktúrák a nyílt fátlan legelők,
valamint a zárt erdők között és legeltetés zajlik
rajtuk, ezért egyszerűen “legelőnek” nevezik őket,
és ezzel a névvel kerültek be a törvényekbe is –
mondta. Véleménye szerint az első igen fontos
problémát a fogalmak pontos használatának
hiánya jelenti. Úgy véli a „fás legelő” (angolul
„wood-pasture”) fogalom pontos definiálása és
használata az európai uniós politikákban, mint
például a KAP-ban, fontos első lépést jelent a
szociális-ökológiai értékeiknek az elismerésében, megértésében és fenntartásában.
A szakértő szerint a jelenlegi KAP ezeket a fákat gyakorlatilag ellehetetleníti, például azáltal,
hogy a koronájukat nem tekinti jogosult elemeknek a területalapú támogatásokban. Mint mond-

ta, ez az uniós szabály a 3/2015-ös sürgősségi
kormányrendeletben került be a román jogrendbe és 2018-tól lép érvénybe.
Sógor Csaba az eseményen elmondta, az erdélyi
emberek megtanulták a KAP előnyeit használni és az előírásoknak megfelelően cselekedni,
viszont nagyon fontos, hogy az európai döntéshozók is tiszteletben tartsák a helyi környezeti
szempontokat. - Egyértelmű európai irányelvekre
van szükség a fás legelők formai meghatározásához, azért, hogy megvédjük az agrár-ökoszisztémák egyensúlyát és azért, hogy az európai támogatások figyelembe vegyék a több évszázados
mezőgazdasági hagyományainkat – fogalmazott.

A bulgáriai török kisebbség
EP-képviselője volt Sógor Csaba
vendége Kolozsváron
Erdélyben tájékozódott a romániai magyarok
helyzetéről, és közösségének sajátos problémáit ismertette Ilhan Kyuchyuk bulgáriai török
EP-képviselő. A politikus Sógor Csaba RMDSZes európai parlamenti képviselő meghívására
érkezett júniusban Kolozsvárra, ahol a Járosi
Andor Kulturális Műhely közreműködésével, az
Európai Beszélgető Estek rendezvénysorozat
keretében tartott előadást.
Ilhan Kyuchyuk egy majdnem nyolcmilliós lakosságú országból jön, ahol egymillióra tehető a kisebbségek száma, legnagyobb a közel 600 ezres
török kisebbség, és több mint 300 ezer főt számlál a roma közösség. Az EP-képviselő elmondása alapján a bulgáriai török közösségnek nincs
lehetősége anyanyelvén tanulni, az iskolában
mindössze választható nyelvként tanulhatnak
törökül, ezért sokkal elfogadóbbak a többség
nyelvét és kultúráját illetően. Ilhan Kyuchyuk azt
is kiemelte, míg a romániai magyarság helyzetét
Magyarország is igyekszik különbözőképpen támogatni, addig Törökország nem biztosít támogatást a bulgáriai török közösség megmaradásáért és felzárkóztatásáért.
Sógor Csaba és Ilhan Kyuchyuk egyetértettek
abban, hogy bár minden nemzeti kisebbségi
közösség sajátosan értelmezi a helyzetét és a
többséggel szembeni viszonyát, mégis fontos
lenne az, hogy ne csupán tagállami szinten kezeljék ezt a kérdést az EU-ban. Arról is hasonlóan vélekedtek, hogy sürgetni kell az Európa
Tanács meglévő ajánlásainak gyakorlati érvényesülését és állandóan napirenden kell tartani
az EP-ben a nemzeti kisebbségek helyzetét, akik
az EU-ban a legsérülékenyebb csoportok közé
tartoznak.

Magyar szecessziós építészet Európában
A Kárpát-medence területén található magyar
szecessziós építészeti örökséggel bíró városok
meghatározó épületeire irányította a figyelmet
Sógor Csaba az EP-ben.
A szecesszió június 7-i világnapja alkalmából
kezdeményezett kiállítás célja a Nyugat-Európában máig sok szempontból ismeretlen magyar
szecessziós remekművek bemutatása, melyek
nem csupán keletkezési idejüket, szellemiségüket, de művészeti színvonalukat tekintve is
megegyeznek a belga, francia vagy a német alkotásokkal.
A tablókon túl különböző térinstallációk, vetítés és egy épületmakett vezeti be a látogatókat
a szecesszió világába, köztük olyan erdélyi városok szecessziós építészetét ismerteti, mint:
Nagyvárad, Szatmárnémeti, Arad, Kolozsvár,
Marosvásárhely, Székelyudvarhely és Csík-

szereda. A kiállítás - amelyet időközben már a
szabadkai közönség is láthatott, 2016-ban pedig
újabb helyszínekre jut el - Papp Linda és Zámbó
Lilla szakmai felügyeletével, illetve Bagyinszki
Zoltán fényképeinek felhasználásával készült.
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