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• Európai védelmet akarunk jogainknak! Közös összefogással sikerülhet! 1 millió aláírást kell összegyűjtenünk ahhoz, hogy rábírjuk az
Európai Bizottságot egy olyan törvényjavaslat előterjesztésére, amely a
nyelvi és nemzeti kisebbségek védelmére irányul. Ezért arra bátorítunk
mindenkit, hogy aláírásával támogassa az RMDSZ és a FUEN közös kisebbségvédelmi kezdeményezését, a Minority Safepacket. Ennek sikere
az európai polgárok sikerese is lesz egyben! > www.jogaink.eu

• Elfogadta az Európai Parlament
decemberben az uniós polgárságról
szóló 2017. évi jelentést, amelyhez
én
készítettem
el
a
LIBE
szakbizottság
véleményét,
így
olyan dokumentum készült, amely
a nemzeti kisebbségek védelmét
is többszörösen hangsúlyozza. Az
uniós
polgársághoz
kapcsolódó
jogok - mint az Unión belüli szabad
mozgás, szabad munkavállalás és

• Romániában rendszeressé váltak
az országban élő magyar kisebbség
elleni uszító üzenetek. Az EP októberi
plenáris ülésén elmondtam, a jelenség
gyakorlatilag megbénítja a többség
és a kisebbség közötti - amúgy is
akadozó és részleges - párbeszédet.
A magyarokat becsmérlő, az etnikai
gyűlöletet
feltüzelő
üzenetek
büntetlenül hangozhatnak el a
román médiában, széles körben
ismert
televíziós
műsorvezetők,
újságírók vagy akár a tudományos
élet
ismert
személyiségeinek
szájából. Szóvá tettem azt is, hogy
az ország jövőre szeretné ünnepelni
fennállásának 100 éves évfordulóját
viszont a Romániában száz éve élő
másfél millió magyar felé eddig csak
kioktató vagy egyenesen ellenséges
üzenetek érkeztek.

tanulás - az EU lényegéhez tartoznak.
Ezekről a jogokról háromévente
készít elemzést az Európai Bizottság.
Az
uniós
állampolgárság
még
messze nem egy lezárt projekt,
elég például arra gondolni, hogy
az uniós állampolgársággal bíró
őshonos
nemzeti
kisebbségek
helyzete továbbra is rendezetlen.
Többek
között
azt
rögzítettük
ebben a jelentésben, hogy az

EU
állampolgárainak
körülbelül
8%-a
nemzeti
kisebbségekhez
tartozik, és körülbelül 10%-uk
regionális vagy kisebbségi nyelvet
beszél, de nincs olyan uniós jogi
keret, amely jogaikat garantálná,
ezért fordulhat elő az, hogy a
különböző tagállamokban különböző
bánásmódban
részesülhetnek
a
nemzeti kisebbségek.

• Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy megkaptam szeptemberben a
Kari Tanács Tiszteletbeli Tagja címet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának
vezetőségétől. Saját lehetőségeim
szerint a továbbiakban is igyekszem
ösztöndíjjal, gyakornoki programmal
és brüsszeli tanulmányutak biztosításával támogatni az egyetem diákjainak előmenetelét.

• 2018-ra is meghirdettük a brüsszeli
és strasbourgi irodámba szóló
gyakornoki programunkat, így a
pályázók közül újabb tíz erdélyi
magyar fiatalnak nyílik lehetősége az
európai parlamenti tevékenységem
megismerésére.
Eddig
kb.
120
fiatal
dolgozott
gyakornokként
mellettem és próbálhatta ki ezt a
tapasztalatszerzési lehetőséget.

•
Nagyenyeden
találkoztunk
novemberben a Bethlen Gábor
Kollégium keresztszülő programja
keretében és másokat is arra
biztattunk, hogy kapcsolódjanak
be egy ilyen programba, mert ezzel
sokat tehetnek az erdélyi magyar
közösségért,
a
családokért,
a
tehetséges fiatalokért. Az intézmény
2009-ben indította Keresztszülőprogramját a nehéz sorsú diákok

anyagi támogatása céljából. Az
adakozó keresztszülők egy általuk
kiválasztott bentlakó diák tanulmányi
költségeit fedezik, de az anyagi
támogatáson túl a program arra is
lehetőséget nyújt, hogy a támogatók
és a diákok között személyes
kapcsolat alakuljon ki. A Kollégium
továbbra is szeretettel várja a
„keresztszülők”
nélkülözhetetlen
segítségét.

• Brüsszelben és Strasbourgban
is megünnepeltük a reformáció
500.
évfordulóját.
Nyár
elején
hirdettünk pályázatot az Erdélyi
Ifjúsági
Keresztény
Egyesülettel
(IKE) partnerségben a romániai
magyar
diákok
és
mentoraik
számára. A feladat az volt: minél
színesebben,
interaktívabb
és
kreatívabb megközelítéssel bemutatni
a reformáció történetét. A nyertes
csoport a Collegium Varadiensis,

vagyis
a
nagyváradi
Lorántffy
Zsuzsanna Református Gimnázium
diákcsoportja lett, Szakács Zoltán
iskolalelkész vezetésével. A csoport
elkészítette a Reformáció Kelet-KözépEurópában című kétnyelvű kiállítást,
amelyet velük közösen mutattunk
be
az
Európai
Parlamentben.
A
reformációhoz
kapcsolódó
rendezvénysorozatunk
részeként
fellépett Brüsszelben a Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet kórusa is.

• Húszéves a Ház a Holnapért Egyesület, ezt ünnepeltük szeptemberben. A
szervezet, amelynek elnöke vagyok, ennyi ideje nyújt segítséget árvák, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatal felnőttek számára. Tevékenységével az egész romániai gyermekvédelmi rendszer számára jó példát
mutat: a Rumänien Arbeitsgruppe Hemmingen nonprofit német szervezet
támogatásával 1996-tól öt családi típusú házat sikerült felépíteni Székelykeresztúr környékén. Ezekben az otthonokban eddig 76 gyermek nevelkedett
fel, jelenleg pedig 41 különböző korú gyermek neveléséről gondoskodik az
egyesület.

• Kallós Zoltánt jelöltük és meg is
kapta a 2017-es Europa Nostra-díjat.
Az idei díjazottak közül az erdélyi
néprajzkutatót
a
közönségdíjjal
is kitüntették, ugyanis az európai
polgároktól ő kapta a legtöbb
voksot az online szavazás során.
Sikerült felmutatnunk az európai
nagyközönség előtt, hogy Zoli
bácsi munkájára egy egész nemzet
büszkeséggel tekint.

• Idén júliusban székely pálinkákból
vittünk Strasbourgba a Parlamenti
Klub évzáró rendezvényére. Ebben
a nemzetközi környezetben az etédi
Székely Titok és a sepsiszentgyörgyi
Sanct Georgius pálinkafőzdék különlegességein keresztül népszerűsítettük Székelyföldet és a romániai
magyar közösséget.
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