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az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága
Ifjúsági albizottságának
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Romániában, a sepsiszentgyörgyi megyeházán (Szabadság tér 4.)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc)
Elnöki bevezető, a napirend elfogadása
KAPUS KRISZTIÁN (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntök mindenkit, Kapus Krisztián vagyok, a Magyar Országgyűlés Ifjúsági
albizottságának elnöke. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ma itt megjelent, örömmel
tölt el bennünket az, hogy egy ekkora teremben az összes széken olyan emberek ülnek, akik
valóban az ifjúságpolitikával foglalkoznak itt Erdélyben, határon innen. Tisztelettel
köszöntöm Tamás Sándort, a Kovászna Megyei Tanács elnökét, és köszönjük a meghívást,
elnök úr. (Taps.) Köszöntöm Édler András György parlamenti képviselő urat, a romániai
parlament magyar képviselőjét. (Taps.) Tisztelettel köszöntöm Grüman Róbertet, a HÁRIT
elnökét, aki meghívott bennünket ide a mai napon. (Taps.) Tisztelettel köszöntöm Tischler
Ferenc urat, a Kovászna Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság vezetőjét. (Taps.) Tisztelettel
köszöntöm Széll Lőrincz urat, ifjúsági államtitkár-helyettest. (Taps.) Tisztelettel köszöntöm
Téglásy Kristóf urat, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ifjúsági főosztályvezetőjét. (Taps.) És
tisztelettel köszöntöm Bodor Lászlót, a MIÉRT elnökét (Taps.), köszöntöm Sándor Krisztinát,
a MIT elnökét (Taps.) és tisztelettel köszöntöm a Magyar Polgári Párt fiataljait, képviselőit is,
név szerint Mikó Nimródot, Magyari Iringót és Dudás Attilát, akik személyesen is itt vannak.
Köszöntelek benneteket. (Taps.)
Mielőtt belekezdenék, hogy hogyan kerültünk ide, tisztelettel köszönöm, hogy egy
olyan történelmi jelentőségű pillanatnak lehetünk részesei, amikor ifjúságpolitikában a
magyar Országgyűlés határon túl kihelyezett ülést tart. Ez a kapcsolat, ami kialakult az erdélyi
ifjúsági szervezetekkel, ez a kapcsolat volt az, amelyben az elmúlt hónapokban már a határon
innen érkezett ifjúsági szervezetek a magyar Országgyűlés Ifjúsági albizottságának ülésén
személyesen részt vettek, amikor a határon túli ifjúságkutatásról tartott előadást, illetve
bemutatót a Bauer Béla ifjúságkutató szakember, és akkor merült fel az a kérdés, kérés, illetve
az a meghívás felénk, hogy amikor határon túli ifjúsági szervezetekről beszélünk, akkor miért
nem tesszük itt. Ez a meghívás megérkezett, és ennek eleget is tettünk a mai napon, január 29én.
Fontosnak tartom ezt személy szerint is, mint a bizottság elnöke, hiszen
Kiskunfélegyházán az elmúlt négy esztendőben egy szakbizottság elnökeként a bizottsági
ülések 95 százalékát kihelyezett ülésként tartottam, mert azt gondolom, nem biztos, hogy egy
asztalnál, egy központi helyen kell a döntéseket meghozni, hanem találkozni kell azokkal a
szervezetekkel, azokkal a személyekkel, azokkal a közösségekkel, amelyekről beszélünk,
amelyekről esetleg döntést hozunk, amelyekkel, akikkel lehetőség szerint együttműködünk.
Még egyszer szeretném megköszönni a megyei tanács elnökének, hogy meghívásunkat
támogatta, és jelenlétükkel, személyes jelenlétével is a bizottsági ülést, ezt a munkát
támogatja.
A mai ülés a következőképpen zajlik, hogy mindenkinek jusson idő és lehetőség.
Először a napirendet elfogadjuk, és mindjárt bemutatom a bizottság megjelent tagjait. A
napirend elfogadása után a következőképpen történne a mai ülés menete. Először a MIÉRT
ifjúsági szervezet kap 30 percet az eredeti megbeszélés alapján, amely idő alatt bemutatja a
szervezetet, utána a Magyar Ifjúsági Tanács kap szintén 30 perces lehetőséget a
bemutatkozásra. Ezek után Téglásy Kristóf főosztályvezető urat kértük meg, hogy a magyar
Országgyűlés határon túli ifjúsági álláspontját, törekvéseit mutassa be.
Ezek után lesz lehetőség arra, hogy egyfajta konzultációt folytassunk. Nagyon
szeretném mindenkinek elmondani, ez egy bizottsági ülés, tehát a bizottság ülését, ha valahol
el is kanászodna a dolog, én vezetem. Jó? Ezt majd lehet, hogy figyeltetni kell, de az ülést én
vezetem, úgyhogy majd én adok szót, a válaszokra is.
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hozzászólásaikat és kérdéseiket, ezekre fogunk választ kapni elsősorban az előadók részéről.
A második körben szeretném megnyitni a meghívott fiatalok számára a lehetőséget, hogy akár
a két előadáshoz, illetve a három előadáshoz kérdéseket tegyenek fel, illetve mondják el a
véleményüket. A második kérdéskörben a kérdéseket csokorba fogjuk foglalni, tehát minden
kérdés, hozzászólás el fog hangzani, ezek után fogják a válaszadók megkapni a válaszadásra a
lehetőséget. Úgy gondolom, körülbelül ¾ 12 magasságában legkésőbb ezt a mai ülést
befejezzük, hiszen 12 órakor még lesz egy feladatunk.
A bizottság tagjait szeretném még bemutatni. Szeretném elmondani, hogy az Ifjúsági
albizottság minden tagja természetesen a magyar Országgyűlés országgyűlési képviselője.
Lakatosné Sira Magdolna, Túristvándi polgármestere, a Fidesz-KDNP Nemzeti Fórum
országgyűlési képviselője. (Taps.) Dr. Stágel Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt
képviselője (Taps.) és a kereszténydemokrata szervezet Ifjú Kereszténydemokrata
Szövetségének elnöke. Dr. Varga László képviselő úr (Taps.), a Magyar Szocialista Párt
képviselője és a Szocialista Párt ifjúsági szervezetének volt ifjúsági vezetője, elnöke. És
Baráth Zsolt, a Jobbik országgyűlési képviselője. (Taps.) Jómagam pedig természetesen a
bizottság elnökeként a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője
vagyok, jómagam is a Fidelitas ifjúsági szervezetnek voltam országos alelnöke, tehát valóban
az Ifjúsági albizottságban először is minden párt jelen van, és azt is szeretném mondani, hogy
valóban ifjúsággal foglalkozó ifjúsági szakemberek foglalkoznak az ifjúsági élettel
Magyarországon.
Szeretném megállapítani, hogy a bizottság határozatképes. Ágh Péter képviselő urat a
mai ülésen én helyettesítem, úgyhogy így a bizottság hat tagja jelenlétében történik meg a
szavazás. A napirend elfogadása következik, egyetlenegy napirendi pont van, tájékoztató az
erdélyi magyar ifjúsági szervezetek tevékenységéről. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy
elfogadják-e a napirendet. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.
Hat igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk a mai napirendi pontokat.
És akkor a napirendi pont első hozzászólásaként, előadásaként megadom a szót Bodor
László elnök úrnak, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnökének.
BODOR LÁSZLÓ elnök (Magyar Ifjúsági Értekezlet): Köszönöm a szót, elnök úr.
ELNÖK: (Jelzésre:) Bocsánat, a napirend előtt elnök úr, parancsolj!
Tamás Sándor köszöntője
TAMÁS SÁNDOR: Elnök Úr! Ha megengedik, házigazdaként szeretném köszönteni a
magyarországi vendégeket, az itt összegyűlt erdélyi magyar ifjúsági szervezetek képviselőit.
Az álmoskönyvek szerint, mindenféle álmoskönyv szerint a nők és a fiatalok változtatják meg
a közgondolkodást, és én azt hiszem, hogy okos politikus figyel az álmoskönyvekre és
betartja azok előírásait.
Én nem tartom magam okos politikusnak, viszont figyelmesnek mindenképpen igen,
ezért szeretném elmondani, hogy az elmúlt időszakban, amióta ezt a tisztséget betöltöm, mióta
ebbe a tisztségbe megszavaztak a háromszéki emberek, odafigyelünk az ifjúsági szervezetekre
és azok támogatására, hiszen 2008 óta ifjúsági alapot hoztunk létre, mind Sepsiszentgyörgy
város önkormányzata, mind Kovászna Megye Tanácsa, és ennek hatására is, de nemcsak
ennek, hanem a szervezőmunka hatására is, Háromszéken az ifjúsági szervezetek száma
megháromszorozódott az elmúlt két, két és fél évben. Azt hiszem, rendkívül fontos dolog az
együttműködés, az egymásra való odafigyelés. Nyilván azért is, mert jómagam is ifjúsági
szervezeti tagként kezdtem a közéleti tevékenységet ’93-ban, és nem sokan vannak ma azok
közül itt, akikkel együtt indultunk, hiszen lényegesen fiatalabbak az itt jelenlevők.

-8Szeretném elmondani még röviden azt is, hogy Magyarországtól eltérően nálunk nem
annyira pártos az élet, itt inkább az ügyek és a problémák megoldása zajlik. Azt hiszem,
elmondhatom, hogy Háromszéken az elmúlt 2-3 évben nagyon jó együttműködés alakult ki,
mondom: akár politikai meggyőződéstől függetlenül, elsősorban a HÁRIT-tal, annak
vezetőivel, korábban Tischler Ferenccel, most Grüman Róberttel, de ugyanúgy, ha úgy
vesszük, országos szinten a MIÉRT-tel, Bodor Lászlóval, a MIT-tel, személyesen Sándor
Krisztinával. És nyilván a cserkészekkel is, hiszen róluk most kevés szó esett, Gaál Sándorral
személyesen, és az Erdélyi Magyar Ifjakkal, Nemes Előddel.
Én azt hiszem, így érdemes élni és ügyeket megoldani, nem elsősorban politikai
szócsatákat folytatni, hanem elsősorban az ügyet, az ifjúság és a nemzet ügyét megoldani. És
ha eljutunk a nemzetig, akkor nyilván még lesz lehetőségünk más ajándékok átadására is, de
itt mindjárt az elején engedje meg, elnök úr, hogy neked, önnek személyesen egy székelymagyar szótárat ajándékozzak, mert tudom, hogy jó magyar ember vagy. (Derültség.) Mi jó
székely embernek tartjuk magunkat, és hátha a kommunikációt majd ez is erősíti. (Tamás
Sándor átadja az ajándékot Kapus Krisztiánnak. – Taps.)
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, a fél szívem már biztosan székely.
Megígérték a fiúk, mivel már sokadik találkozásom zajlik itt a székelyföldi fiatalokkal, hogy
most már lassan egy bicskát is kapok, hogy igazi székely fiú legyek, és ne egy tápos magyar.
(Derültség.) Köszönöm szépen, elnök úr.
Akkor Bodor László elnök úrnak megadom a szót.
Tájékoztató az erdélyi magyar ifjúsági szervezetek tevékenységéről
Bodor László tájékoztatója
BODOR LÁSZLÓ elnök (Magyar Ifjúsági Értekezlet): (Az előadást projektoros
kivetítő szemlélteti.) Köszönöm szépen, elnök úr. Én is tisztelettel köszöntöm a magyar
parlament Ifjúsági albizottsága tagjait Sepsiszentgyörgyön, Erdélyben. Nyilván üdvözlöm a
kihelyezett bizottsági ülést, hiszen ez fontos nekünk, hogy a magyar parlament figyel arra,
hogy mi történik Erdélyben, és elsősorban az ifjúsági szervezetek körében.
Ugyanakkor köszönöm a Magyar Ifjúsági Értekezlet háromszéki, illetve Kovászna
megyei tagszervezetének, hogy létrejött ez a bizottsági ülés, hiszen maga Grüman Róbert és a
Háromszéki Ifjúsági Tanács is nagyon sokat dolgozott azért, hogy ez megvalósuljon. Illetve
köszönjük a Kovászna megyei tanács elnökének, Tamás Sándornak, hogy felvállalta a
házigazda szerepet, és lehetőséget adott arra, hogy ez a bizottsági ülés létrejöjjön.
Köszönjük a lehetőséget, hogy bemutathatjuk a Magyar Ifjúsági Értekezlet
tevékenységét, hiszen ez nem egy újszerű dolog. A Magyar Ifjúsági Értekezlet 2002-ben - és
készültünk egy prezentációval is -, március 9-én alakult, válaszként egy reális igényre, hiszen
az akkori fiatalok úgy döntöttek, hogy azokat a szervezeteket fogják össze
ernyőszervezetként, amelyek együtt kívánnak működni az RMDSZ-szel, és az RMDSZ
programjával és alapszabályzatával egyetértenek.
Három alapelv mentén szerveződik a Magyar Ifjúsági Értekezlet, ezt a Szovátai
Ajánlásba foglaltuk annak idején. Annak idején az RMDSZ elnöke és az akkori MIÉRT-elnök
írták alá ezt a dokumentumot, és ez jelenti a Magyar Ifjúsági Értekezlet alapdokumentumát.
Három alapelvet fogalmaztunk meg: nyitottság, szakértelem és partnerség. A Magyar
Ifjúsági Értekezlet a nyitottság jegyében minden olyan kezdeményezést, amely akár alulról
jön, akár partnerként próbál bekapcsolódni a Magyar Ifjúsági Értekezlet tevékenységébe,
nyitottsággal fog kezelni. Ugyanakkor arra törekszünk, hogy minél megfelelőbb szakmai
szinten tudjuk működtetni a tagszervezeteinket, illetve tagszervezeteink tagjainak
szakértelmére és folytonos képzésére is figyelmet fordítunk.
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legyen az romániai, erdélyi vagy határon kívüli, vagy akár anyaországi szervezet, amelyik
elfogadja és lát fantáziát abban, hogy a Magyar Ifjúsági Értekezlettel közösen programokat
szervezzenek.
Erdély területéről gyakorlatilag 16 megyéből - illetve Hargita megyében 3 terület van,
Gyergyó, Udvarhely és Csík, tehát Háromszéken most már egy megyéről beszélünk, egy
területről, hiszen az alsó- és felső-háromszéki szervezetek egyesültek - 286 tagszervezetet
számlál a Magyar Ifjúsági Értekezlet. Ez egy táblázat szerint oszlik meg különböző megyékre
lebontva. És nyilván a tagjaink közé számolunk más országos ifjúsági ernyőszervezeteket,
mint az Itthon, Fiatalon Mozgalmat, az Állampolgár Menedzser Egyletet, vagy akár a Magyar
Középiskolások Országos Szövetségét, illetve két egyetemista tagszervezet, a Nagyváradi
Magyar Diákszövetség és a Sepsiszentgyörgyi Magyar Diákszövetség is tagja a MIÉRT-nek.
Reméljük, hogy ez a táblázat folyamatosan bővül, hiszen a jövő hétvégén a Magyar Ifjúsági
Értekezletnek küldöttgyűlése lesz, és már jelezték a szatmári diákok, hogy kérik a
tagfelvételüket a MIÉRT-be.
Úgyhogy reményeink szerint nyilván majd más megyékben is létre fognak jönni azok
az ifjúsági szerveződések, amelyek bekapcsolódnak a MIÉRT munkájába, és azokat a célokat,
azokat a célkitűzéseket, amelyeket a Magyar Ifjúsági Értekezlet biztosítani tud számukra,
megtalálják ebben a szervezetben.
Két fontos tevékenységi ágazata van a Magyar Ifjúsági Értekezletnek: az egyik a
politikai képviselet, a másik a társadalomszervezés. A politikai képviselet mentén három
olyan dolgot ragadok ki, amely igencsak meghatározza a MIÉRT tevékenységét: ez az
érdekfeltárás, érdekegyeztetés és érdekérvényesítés. Nagyon hatékonyan tudjuk kezelni azt,
hogy a különböző fiatal szerveződések részéről akár a MIÉRT tagszervezetében, vagy akár a
MIÉRT partnerszervezetei közt jelentkező igényekre - és nemcsak a politikai, hanem a
közéleti igényekre is - a Magyar Ifjúsági Értekezlet válaszoljon. Nyilván itt kiemelten
fontosnak tartjuk támogatni a fiatalok részvételét a közéletben, és hogy bekapcsolódjanak
valamilyen formában a politikai életbe.
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy reális érdekképviseletet és érdekfeltárást
folytassunk, és ezt a MIÉRT elsősorban a tagszervezetein keresztül valósítja meg, hiszen a
tagszervezetek állnak a legközelebb a helyi, a területen élő fiatalokhoz, vagy a különböző
községekben, városokban élő fiatalokhoz, és az ő érdekeiket a legjobban tudják képviselni
elsősorban a MIÉRT-ben, aztán nyilván a következő szinteken. Hiszen nagyon fontosnak
tartjuk azt is, hogy az illetők érdekeit olyan helyen érvényesítsük, illetve olyan helyen
mutassuk be, ahol ez akár megoldásra is talál.
A Magyar Ifjúsági Értekezlet jelen pillanatban a helyi, a megyei és az országos szintű
döntéshozatalban jelen van. Közel 250 önkormányzati képviselővel rendelkezünk, nyilván itt
polgármesterről, alpolgármesterről, helyi és megyei tanácsosokról beszélek. Országos szinten
két parlamenti képviselőt, egy minisztert, egy megyei tanácselnököt tudunk, hiszen Hargita
megye tanácsának elnöke a MIÉRT elnöke volt. Az ifjúságot képviselő legmagasabb szintet a
román kormányban jelen pillanatban Széll Lőrincz személyében, helyettes államtitkári
tisztségben, a Magyar Ifjúsági Értekezlet javaslatára, és nyilván az RMDSZ közbenjárására
sikerült elérni. Tehát nagyon-nagyon sok szakértőt sikerült bevonni az államigazgatásba,
illetve a helyi és megyei tanácsok struktúráiba is.
Ugyanakkor örömmel tölt el az, hogy a tavalyi év végén megfigyelő tagságot nyertünk
a YEPP-be. Ez egy hosszú, sokéves munka gyümölcse. Ezúton is engedjétek meg, hogy
megköszönjük a Fidelitasnak, elsősorban Dömötör Csabának, hogy közbenjárt és segített
abban, hogy az Európai Néppárt mellett működő ifjúsági szervezetek megfigyelő tagjává
válhasson a MIÉRT.
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közösséget építsük, szakmailag jelen legyünk, véleményt formáljunk, ugyanakkor
tájékoztassuk a fiatalokat. Több területen tevékenykedünk, itt elsősorban nyilván talán a
rendezvényeket emelném ki, és majd egy későbbi slite-on láthatók nagyító alatt a
rendezvényeink, tehát nyilván elsősorban, elsődleges célként, ha meg lehet fogalmazni, akkor
a fiatalok pozitív jövőképének a kialakítása, a szülőföldön való boldogulása az, ami vezérel
minket abban, hogy szervezzük a társadalmat, építsük a közösséget.
És akkor néhány rendezvény, amelyekre nagyon büszkék vagyunk, hiszen akkora
felhajtó erővel bírnak, hogy érdemes róluk beszélni.
Az EU-tábor a MIÉRT hagyományos szakmai és egyéb közéleti rendezvénye. Nyilván
ennél picit többet fogunk időzni, hiszen annak idején, amikor elindítottuk az EU-tábort, akkor
sok hír fölröppent, hogy a Tusványos ellenrendezvénye, meg ehhez hasonló dolgok. Én azt
gondolom, hogy 2010-2011-ben - és ezt maga Krisztina is meg tudja erősíteni - már nem arról
beszélünk, hogy az EU-tábor valaminek az ellenrendezvénye, hanem arról beszélünk, hogy az
EU-tábor hiánypótló rendezvény az erdélyi ifjúsági rendezvények palettáján.
A Félsziget annak idején, amikor 2003-ban elkezdtük szervezni, akkor valóban egy
ifjúsági szabadidős rendezvényként indult, a Homoródi Diákfesztivál folytatása kívánt lenni.
Mára a Félsziget Fesztivál Románia legnagyobb szabadtéri és talán egyetlen teljes körű
fesztiválélményt nyújtó rendezvénye. 63 ezer fiatal volt 2010-ben, 2009-ben 58 ezer, és azt
gondolom, hogy különösebben nem kell nekünk bemutatni a Félszigetet, hiszen a teremben
levők közül mindenki hallott erről a rendezvényről. A mai napig egyébként társszervezői
vagyunk a Félszigetnek.
A MIÉRT Akadémia a MIÉRT-nek az a rendezvénye, amely aktuális ifjúsági
problémákkal próbál foglalkozni, a nanotechnológiától kezdve. A nagyváradi szervezetünk,
tagszervezetünk vállát terheli, hogy minden évben megszervezze a MIÉRT Akadémiát, és ez
most már lassan tíz éve így történik. Ezúton is köszönöm a nagyváradiaknak, hogy tíz éve ezt
a rangos rendezvényt szervezik.
Azt gondoljuk, hogy különböző régióknak különböző igényeik és elvárásaik vannak,
más a probléma a szórványban, más a probléma a Székelyföldön és más a probléma a
Partiumban, ezért minden évben három darab ilyen jellegű konferenciát szervezünk, az
egyiket Székelyföldön, a másikat a szórványban, a harmadikat a Partiumban, pontosan azért,
hogy reálisan lássuk azokat az igényeket, amelyek ezekből a régiókból érkeznek. Ezeket
tudjuk összesíteni és úgy képviselni, hogy annak eredménye legyen. Ez egy
vándorrendezvény, mindig más tagszervezetünk szervezi.
Nyilván arra is figyelünk, hogy a csapat és a csapatösszerázás fontosságának a súlyát
megadjuk, és ezért teljesen szabadidős rendezvényeket is szoktunk szervezni. A sítábort az
idén a beszterceiek szervezték, ez is egy vándorrendezvény, csapatépítésként használandó,
régebben a Csík Terület Ifjúsági Tanácsa szervezte, aztán az Udvarhelyi Ifjúsági Tanács, tehát
ez is egy vándorrendezvény, és ez is óriási felhajtó erővel bír a szervező tagszervezetek
között.
Építjük Erdélyt - ez egy 18 hónapos képzéssorozat, amely elsősorban arra hivatott,
hogy fölkészítse a fiatalokat a közéleti szerepvállalásra. Jelen pillanatban most járt le az első
modul, Háromszéken és Csíkszeredában szerveztük, és gyakorlatilag egy ifjúsági vezetőképző
tanfolyam volt. Ennek folytatásaként majd nyilván az önkormányzati választásokig egyéb
más, önkormányzati kérdésekkel fogunk foglalkozni. Tehát ez egy 18 éves, most már szinte
mondhatni, intézményszerűen működő képzéssorozat.
Nos, dióhéjban ennyi. Azt lehet látni, hogy a Magyar Ifjúsági Értekezlet tevékenysége
szerteágazó, hiszen ez az igényük az erdélyi magyar fiataloknak, és rendezvényei által is a
szakmaiságtól a szabadidősig szerteágazó, hiszen azért ne felejtsük el, hogy fiatalok vagyunk,
és nemcsak a szakmaiságra kell figyelni, hanem a szórakoztatásra is, a fiatalok normális

- 11 szórakoztatására. Rendezvényeink között megtalálható minden olyan, ami igazából egy
erdélyi magyar fiatalnak 2011-ben igénye lehet.
Engedjétek meg, hogy bemutassam a www.miert.ro-t, ez egy naponta frissülő honlap,
gyakorlatilag a MIÉRT-nek az alapszabályzatától kezdve minden megtalálható; alapító
dokumentum, tagszervezeti hírek, rendezvényekről hírek. Ajánlom mindenki figyelmébe,
hiszen azt tudjuk, hogy az ifjúsági szervezetek honlapjai elég nehézkesen működnek. Nekünk
sikerült azt elérni, hogy kvázi egy éve a www.miert.ro naponta frissülő portálként
információközlő, belső és külső kommunikációt erősítő felületévé vált a MIÉRT-nek.
Köszönöm szépen, elnök úr.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az idő nincs kihasználva, köszönöm szépen az idővel
való gazdálkodást, de van bőven, tehát semmi gond, majd a kérdésekre használjuk.
Akkor Sándor Krisztina elnök asszony következik, átadom a szót.
Sándor Krisztina tájékoztatója
SÁNDOR KRISZTINA elnök (Magyar Ifjúsági Tanács): Azt hiszem, felállok, mert
jobban látható vagyok, és lehet, hogy jobban is hallotok, igyekszem elég hangosan beszélni,
és előre elnézést kérek azoktól, akiknek most hátat fordítok.
Mindenekelőtt köszönöm a megyei tanács elnökének, Tamás Sándor úrnak is, Grüman
Róbertnek, a HÁRIT elnökének is, hogy lehetőséget adtak erre a találkozásra. Én személy
szerint sepsiszentgyörgyiként is nagyon büszke vagyok, hogy a parlament egyik albizottsága a
kihelyezett ülését itt tarthatja, Szentgyörgyön. Egyébként a sors fintora az, hogy a MIÉRT és
a MIT jelenlegi elnöke is, mindketten sepsiszentgyörgyiek vagyunk, sőt egy iskolában is
végeztünk, úgyhogy ha egy kicsit viccesre veszem a figurát, akkor azt is mondhatom, hogy
Sepsiszentgyörgy megfelelő hátországa a jelenlegi erdélyi ifjúsági életnek, úgyhogy büszkék
lehetünk erre mindannyian. Itt elég sok szentgyörgyi is van, úgyhogy külön köszöntök
mindenkit.
Én nem jöttem power pointos bemutatóval, viszont cserébe mindenkinek, a bizottság
minden tagjának az asztalára letettünk egy „Másfél évtized” című könyvet, ami gyakorlatilag
összefoglalja a Magyar Ifjúsági Tanács történetét, és azt is mondhatom, hogy gyakorlatilag ha
a politikai viszonyokkal és a különböző szembenállásokkal, azok gyökereivel szeretnének
megismerkedni, akkor ez egy megfelelő kötet. 22 egykori és részben mai ifjúsági vezetőnek
az interjúja található meg a kötetben, olyanoké, akik ma az erdélyi magyar közéletben kisebbnagyobb politikai szerepkörökre vállalkoztak, vállalkoznak.
Tulajdonképpen nem is fecsérelnék időt a múltra, talán dióhéjban mégis annyit, hogy
1995-ben alakult meg a Magyar Ifjúsági Tanács, akkor az RMDSZ jelentős támogatásával,
mondhatnám azt is, hogy az RMDSZ kezdeményezésére, hiszen 1995-ben már működött
Erdélyben több országos ifjúsági szervezet, és úgy volt könnyebb az akkori politikai
vezetőknek is, ha ezeket egy ernyő alá lehetett felsorakoztatni, és akkor az adott
ernyőszervezettel egy hivatalos kapcsolata volt az akkori politikai szervezetnek.
Nos, 1995-től 2001-ig többé-kevésbé a MIT ellátta azt a szerepét, amire egykor az
RMDSZ alapítóként szánta, aztán anélkül, hogy részletezném - a könyvben benne van -,
2001-ben úgy döntöttek a MIT akkori vezetői, hogy úgymond szakítanak az RMDSZ
csúcsvezetőségével, és nem kívánják többé betölteni a szövetség képviselőtanácsában azt a 20
százaléknyi helyet, ami az erdélyi ifjúságnak fönn volt tartva. Így gyakorlatilag azt is
mondhatnánk, hogy akkor a MIT kivonult az erdélyi politikai életből, a tényleges érdekképviseleti területről. Utána volt egy időszak, amikor egy kicsit az útkeresés időszakába
került, hiszen gyakorlatilag a közvetlen érdek-képviseleti szerepkörét valamilyen szinten
elveszítette. Utána elsősorban a civil pályán határozta meg magát, és gyakorlatilag a kilépést
követően határozta el a Romániai Magyar Cserkészszövetség, hogy belép a MIT-be, tehát

- 12 bizonyos szinten végül is hozott előnyt is, vagy hozott másfajta eredményeket is ez a szakítás.
Onnantól fogva pedig többnyire erdélyi civil ifjúsági ernyőszervezetként fogalmazzuk meg
magunkat, hozzátéve, hogy közéleti, politikai kérdésekben adott esetben állást foglalunk, sőt,
munkát is vállalunk közéleti, politikai vonalon, hogyha a helyzet úgy hozza, és ha a
tagszervezetek ezt jóváhagyják.
A MIT építkezése teljesen eltér a MIÉRT felépítésétől. Csak országos ifjúsági
szervezetek lehetnek a tagjai a MIT-nek, tehát jelen pillanatban, hogy példát mondjak, a
HÁRIT sem lehet a tagja a MIT-nek, merthogy az alapszabályzatunkban az van benne, hogy
csak országos ifjúsági szervezetnek csatlakozhatnak, ami a mi alapszabályzatunk szerint azt
jelenti, hogy Erdélyben, Romániában legalább 3 megyében kell, hogy legyen bejegyzett
ifjúsági szervezete az adott országos szervezetnek.
Tehát ilyetén a MIT jelenleg 4 országos ifjúsági szervezetet tömörít, a Magyar Ifjúsági
Szervezetek Szövetségét, amely elsősorban városi, meg vidéki települések ifjúsági
szövetségeit jelenti. Zárójelben megjegyzem, hogy a MISZ volt valamikor a MIT elődje,
hogyha fogalmazhatok így. Tagja a MIT-nek a Romániai Magyar Cserkészszövetség, amint
említettem, az Ifjúsági Keresztyén Egyesület, mely az Erdélyi Református Egyházkerület
ifjúsági szervezete, valamint az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, amely az unitárius
egyház ifjúsági szervezete. Tehát ezt az építkezést a jelenlegi vezetőség is megfelelőnek
tartja. Ez gyakorlatilag kétlépcsős: előbb az országos szervezetbe csatlakozhat mondjuk egy
helyi ifjúsági szervezet, és csak az országos szervezeten keresztül válhat valaki a MIT tagjává.
Majd felkérem a végén a jelenlegi szervezetvezetőket, hogy a végén részletesebben
beszéljenek a szervezetekről, én inkább a MIT szintjén maradok. Tehát amint említettem, a
2002-2003-as útkeresés után jó néhány olyan országos programot dolgoztunk ki, amelyet
jelenleg is folytatunk, és természetesen ugyanazok a céljaink, mint bármely erdélyi ifjúsági
szervezetnek, akár ernyőszervezet, akár nem, tehát hogy gyakorlatilag minél több fiatalnak
megadja a lehetőséget arra, hogy egy ifjúsági szervezethez csatlakozzon, és ott az igényei és a
képességei szerint megtalálja azt a helyet, ahol ilyen téren kibontakozhat. A tagszervezetek
szintjén is nagyon széles körű a programkínálat, de erre se térek ki, mert ezt inkább az illető
képviselőkre hagyom.
Ami kimondottan a MIT-hez köthető, és talán a legnépszerűbb, ezzel kezdem, a
bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor, közismertebb nevén Tusványos, amit minden
évben július harmadik hetében szervezünk, és amire ezúton is szeretettel meghívjuk a
bizottság teljes tagságát és mindazokat a magyarországi vendégeinket, akik most itt vannak.
Egyébként az időpont: július 19-24., ezt már most fel lehet jegyezni. Erről se beszélnék túl
sokat, mert ami közismert, arról már mindenki tud, tehát hogy milyen nemzetpolitika-formáló
és gyakorlatilag a közéletet dramatizáló szerepe van ennek a tábornak. Azt hiszem, hogy
minden évben nyáron ez az a hét Erdélyben, amikor nagyon fontos erdélyi és általában az
összmagyarságot érintő kérdésekről lehet megfelelően beszélgetni, és akár konfrontálódni is,
ha a politikai élet történetesen úgy kívánja.
Tusványos mellett megemlíteném a „Civilsuli” nevű konferenciasorozatunkat, ami egy
kicsit képzés, egy kicsit agytágítás, egy olyan közéleti, politikai iskola, ahol a jelentkező
középiskolások vagy egyetemisták olyan témákkal találkozhatnak, amelyekkel az iskola
órarendjében többnyire nem találkoznak, viszont ha érdekli őket a média, a közélet, a civil
szféra, a politika, az erre való felkészülés, akkor nyitottak egy ilyen konferenciasorozatra. Ezt
kétszer szerveztük meg, és nagy valószínűséggel idén ősszel folytatjuk a harmadik kiírását. Ez
12 konferenciát jelent 12 erdélyi városban.
Szintén megemlítenék egy egyre népszerűbbé váló sorozatot, az „Adj, király,
katonát!” ifjúsági vetélkedőt, amit kimondottan az általános iskolásoknak, tehát a 10-14 éves
korosztálynak találtunk ki, és aminek a lényege az, hogy a családszemléletet erősítsük
ezekben a fiatalokban. Arra gondoltunk, hogy ez a korosztály az, amelyiknek a
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tudással, olyan értékrenddel ellátni őket, ami később esetleg beépülhet a személyiségükbe.
Ezek az „Adj, király, katonát!”-vetélkedők idén több mint 40 helyszínen zajlanak
Erdély-szerte, elsősorban önkéntes kezdeményezésre, tehát helyi pedagógusok,
önkormányzati képviselők, civil szervezeti vezetők jelentkeztek, hogy szeretnék ezt az adott
településen megszervezni. És természetesen nagyon jó hátország a mi országos szervezetünk
hálózata, amelyek bekapcsolódása szintén egyre sikeresebb. Pedagóguskörökből hallunk
nagyon kedvező visszajelzéseket a program kapcsán, hiszen a nagyon kreatív és nagyon
játékos vetélkedők üzenete nagyon komoly, tehát az, hogy a gyerekek családszemlélete és a
nagy család iránti fogékonysága egy kicsit erősebb legyen.
Az említett programok mellett képzéseink is vannak, évente nagyjából 2 vagy 3,
amiket tematizálunk. Ha kommunikációs képzésre van szükség, akkor azt szervezünk a
tagszervezeteinknek vagy más érdeklődőknek, hogy ha a pénzügyi képzés terén akarnak
többet tudni, akkor olyan téren tartunk képzést, tehát ezek többnyire a tagszervezetek igényei
szerint alakulnak.
Ha a közéleti térben el kellene helyeznem a MIT-et jelen pillanatban, akkor
elmondom, hogy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megalakulása óta természetes
szövetségesei vagyunk az adott szervezetnek, mind az első létrejöttekor, mind most, az
újraalakulás után gyakorlatilag partnerségi viszonyban vagyunk. És azt is el kell mondjam,
hogy most, az újraalakulás után nagyon sok volt MIT-es ifjúsági vezető benne van mind az
MNT országos elnökségében, mind a választmányban, mind pedig az új helyi szervezetekben,
és most a létrehozandó, illetve létrehozott Demokrácia Központ-hálózatban is elég sok volt
MIT-es fiatal tevékenykedik, tehát ilyen téren a szövetségi, meg a partnerségi viszony egyre
szervesebb és természetesebb.
A Magyar Ifjúsági Konferenciának, amely a Kárpát-medencei ifjúsági szervezetek
fóruma, szintén tagja a MIT is, és külön a tagszervezetek is. És büszkén mondhatom azt is,
hogy a Magyar Ifjúsági Konferencia létrehozása óta az erdélyi régió gyakorlatilag komoly
húzóerőt képvisel a Magyar Ifjúsági Konferencián. Az elmúlt évekre visszamenőleg érdemes
csak a javaslatainkat összeszámolni, hogy ülésről ülésre milyen új ötletekkel érkezett az
erdélyi ifjú az adott MIK-ülésre. Nagyon reméljük, hogy most, a kormányváltás
következtében újra megfelelő súlya lehet a Magyar Ifjúsági Konferenciának, hiszen ez az
egyetlen olyan fórum, ahol tényleg a Kárpát-medencében működő jelentős ifjúsági
szervezetek egy asztalhoz ülhetnek, és a magyar kormány részéről az illetékesek szintén
helyet foglalhatnak itt, és megbeszélhetik, hogy mi a jó a Kárpát-medencei ifjúságnak. Talán
érdemes lenne majd itt az albizottság szerepéről is beszélni, kíváncsian várom majd a
kérdések során, hogy ebbe a munkába milyen szinten kapcsolódhat be az Ifjúsági albizottság.
És akkor talán még annyit mondanék el, hogy a Fidelitasszal 2006 óta partnerségi
viszonyban van a MIT, és többé-kevésbé sikerült tartani a kapcsolatot. Talán egy fél éve új
lendületet kapott ez a partnerség, vannak közös terveink, közös programok és javaslatok.
Remélem, hogy mindez kedvezően hat a következő időszak együttműködésére.
Talán ennyit szánnék itt elmondhatónak, és akkor megkérném a Romániai Magyar
Cserkészszövetség elnökét, Gaál Sándort, hogy egészítse ki ezt.
Gaál Sándor tájékoztatója
GAÁL SÁNDOR (Romániai Magyar Cserkészszövetség): A Romániai Magyar
Cserkészszövetség 1990 elején alakult. Egy olyan igényt igyekeztünk kielégíteni, ami
közvetlenül a választások után bekövetkezett: megszűntek a hazai ifjúsági szervezetek, és
éreztük, hogy gyorsan lépni kell, és a mi gyerekeink számára alakítani kell egy szervezetet.
Úgy döntöttünk, hogy ez a cserkészmozgalom lesz, aminek hagyománya volt az előző
időszakban. Azóta folyamatosan dolgozunk. Talán koromnál fogva emiatt is kilógok egy
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istennek sikerült egy olyan fiatal generációt felnevelnünk, akik átveszik a stafétát, és az új
szövetségi vezetés már a 30 éves korhoz közel állókból fog állni. Örömmel láttuk a jelenlevők
közül több hajdani cserkészünket is, akik jelenleg más-más ifjúsági szervezet vezetőiként
vannak jelen. Tehát nem dolgoztunk hiába, ez azt jelenti.
Nagyon szoros a kapcsolatunk a Kárpát-medencei, illetve a világon szétszóródott
magyarság keretében működő cserkészcsapatokkal, és talán elmondhatjuk büszkén, hogy
sokat nem beszéltünk és nem is hangoskodtunk róla, de 1992-ben, amikor a Magyar
Cserkészszövetségek Fórumát megalakítottuk, egyesítettük az összmagyar ifjúságot, azt
hiszem, ezzel jóval megelőztük politikusainkat, és azóta is nyaranta közös táborozásaink
vannak, közös vezetőképzőinkre került sor.
2010-ben a 20 éves évforduló alkalmából emléktábort tartottunk, ahol 610 Kárpátmedencei, illetve azon kívüli magyar cserkész vett részt, kéthetes táborunk volt. A
Cserkészszövetség keretében talán elmondhatom, hogy jelenleg a háromszéki körzet a
legaktívabb, legerősebb. Körzetünkben, Háromszéken 10 csapat működik, és a megyei tanács
támogatásával itt hoztuk létre Erdély első cserkészparkját, amit már a tavasztól fogva
nemcsak mint cserkészpark, hanem mint erdei iskolát is működtetni fogunk. Tehát nem
zárunk ki más ifjúsági szervezetet vagy iskolás csoportot. Hétvégi erdei iskolaként működünk,
illetve nyaranta, amikor épp nincs tábor, akkor osztályokat vagy természetjáró, természet iránt
érdeklődő iskoláscsoportokat fogadunk, és cserkészeinkkel megpróbáljuk ráébreszteni őket
arra, hogy mennyire fontos a környezetünk, a természet védelme. Talán ennyit.
ELNÖK: Köszönjük szépen.
SÁNDOR KRISZTINA elnök (Magyar Ifjúsági Tanács): Köszönöm szépen. És
mielőtt továbbadnám a következő szervezet vezetőjének a szót, még annyival kiegészíteném a
bemutatómat, hogy a MIT az EMI létrehozása óta szintén partnerségi viszonyt ápol ezzel a
szervezettel, az Erdélyi Magyar Ifjakkal. Talán legismertebb a szintén egyre növekvő
népszerűségű EMI tábor, és szerencsésre most már a Tusványos és az EMI tábor szervezése
során a két szervező csapattal, sőt volt olyan év, amikor a Félsziget szervezőivel is alapszinten
tudtunk egyeztetni, hogy legalább a koncertre meghívandó együttesek terén ne fedjük
egymást, ha nem muszáj, hiszen Erdélyben azért e három nyári fesztivál jól elfér, viszont jó,
ha minél változatosabb kínálatot kapnak az ezekre látogató fiatalok. Tehát szintén itt van a
küldöttségben az EMI vezetősége is, és több tagja, munkatársa, úgyhogy majd nekik is szót
adok bemutatkozásra, ha nem megyünk ki az időből, és akkor most Ferkő Andort kérem, az
IKE alelnökét, hogy pár szóval egészítse ki az elhangzottakat.
Ferkő Andor tájékoztatója
FERKŐ ANDOR (Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület): Az erdélyi IKE a
magyarországi KIE itthoni változata, egy célt szolgálunk, ez a célunk megoszlik
szakcsoportokra leosztva a törpike szakosztálytól elkezdve egészen a főiskolás ifjúsági
keresztyén egyesületig. Szakosztályaink között van sportszakosztály, amely
sporttevékenységet folytat, ebben az évben Kézdivásárhelyen szerveztük meg az egyik
rendezvényünket, próbálunk a test, szellem és lélek tekintetében is megfelelni és igény
nyújtani fiataljainknak. Működik egy missziós szakosztályunk, amely megpróbálja felmérni a
falvakban levő fiataloknak az igényét, irányt adni, milyen egyetemekre menjenek, mit
válasszanak, mert az információ igenis nehezen jut el hozzájuk. Próbálunk velük is, a
missziós szórvány területeken is felölelni ezt a munkát.
Egyik sikeres területünk a főiskolás, egyetemista lehetőségekről szóló munka, ami
200-300 fiatalt foglal magába. Úgy hisszük, hogy ez a képzés és ez a munkatevékenység
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orvosok, tanárok, lelkészek lesznek majd, akik fiataljainkat tanítják, foglalkoztatják.
Ugyanakkor zenei koncerteket próbálunk szervezni kétezer fiatalnak, anyaországi együttesek
megjelennek ezeken az alkalmakon, és próbáljuk tartani a kapcsolatot velük.
Az IKE mondanivalója az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület, e cél köré helyezzük
a mi programunkat is, munkatársképzőket szervezünk, ahol a fiatalokat pályázatírással,
elhelyezkedéssel segítjük és próbáljuk befolyásolni őket. Ennyit röviden.
ELNÖK: Köszönöm szépen.
SÁNDOR KRISZTINA elnök (Magyar Ifjúsági Tanács): Nemes Elődöt, a Háromszék
és Erdővidék elnökét kérem.
Nemes Előd tájékoztatója
NEMES ELŐD (Erdélyi Magyar Ifjak): Köszönöm szépen. Mindenekelőtt minden
jelenlevőt, kiemelten a bizottság tagjait is üdvözölni szeretném Sepsiszentgyörgyön, még
egyszer megerősíteni azt, hogy valóban nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a kihelyezett
bizottsági ülésre a Háromszék fővárosában sor kerülhet.
Krisztina kolléganő elmondásából kiderült az, hogy az EMI a MIT-tel szoros
partnerséget képvisel, ha szabad ezt a kifejezést használni, hiszen magában az EMI is egyfajta
ernyőszervezet, a megye három városában, illetve az ország 7 megyéjében és 14 városában
működnek tagszervezeteink. A szoros partnerség nem jelenti azt, hogy nem igyekszünk
betagozódni vagy hogy különcök lennénk, de meg kell említeni azt, hogy mindössze 7 éves
múltat tudhat magának az EMI, az előbb említett szervezetek 15 vagy 20 éves múltja mellett
relatíve fiatal szervezetről beszélhetünk.
Az EMI megszületését elsősorban a nemzeti érdekek képviselete kívánta meg, úgy
éreztük, hogy hiányzik az erdélyi magyar közéletből vagy ifjúsági életéből egy olyan
szervezet, amely markánsabban képes a keresztyén, illetve nemzeti érdekeket képviselni, így
2003-ban Kolozsvár székhellyel jelent meg a szervezet, amely azóta az előbb említett három
országos ifjúsági tábor közül egyet, az EU-tábort magáénak tudhatja.
A másik jellemzője a szervezetnek a tömegrendezvények szervezése, és az előbb a
kolléga számokkal jött, hogy ennyi meg annyi képviselő, miniszter és a többi, rendben van,
akkor azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az EMI rendezvényein az elmúlt öt évben csak
Háromszéken 16 ezer ember vett részt. Sok esetben azért nem fértek be az emberek a terembe,
mert nem volt elég ülőhely, így az említett tabu témák, mint a Wass Albert, olyan népszerű
volt, hogy 580 ember volt a kultúrpalota termében, a színházban sem fértek el az emberek,
amikor ismerős zenekar tartott Wass Albert turnét. Vagy említhetném a Trianon-filmvetítést,
mint másik fontos témát, amely történelmi tabutémát hozott felszínre, és azóta is politikusok
ilyen-olyan beszédeiben újra meg újra fölbukkan a téma; kicsit magunkénak érezzük, hogy ezt
is mi hoztunk a felszínre. Filmvetítések alkalmából is megjárták a terület képviselői a
rendőrséget, csendőrséget, ahogy a kölcsönösség jegyében ők jártak nálunk, és éreztették
velünk azt, hogy nem mindig a román hatalom ínye szerint történnek azok a dolgok,
amelyeket az EMI is fölvállal és képvisel.
Az előbb említett tömegrendezvények mellett a helyi ifjúsági sajtó jelentős szegmensét
tudhatjuk magunkénak olyan értelemben, hogy hetente működik rádióműsorunk, viszonylag
nagy példányszámú ifjúsági lapunk, és az internetes felület mellett további nagy
példányszámú időszakos kiadványok is - mint például a gólya füzet - megkönnyítik a fiatalok
életét.
Nagyon fontosnak tartom röviden, dióhéjban hangsúlyozni azt, hogy Háromszék talán
az egyetlen megye Erdélyben, ahol nem volt ilyen ifjúsági adok-kapok, nem bontakozott ki a
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reméljük, hogy ez a jövőben is így marad. Háromszék legyen a béke színtere, és ha úgy
tetszik, akkor kiegészülhet, hogy a bizottság ülése méltó helyszíne annak, hogy párbeszédre
kerüljön sor, ne a különbségeket, hanem a közös célokat találjuk meg az elkövetkezendő
években is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
SÁNDOR KRISZTINA elnök (Magyar Ifjúsági Tanács): Akkor utolsóként az
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylettől Tőkés Lehelt, az egyik társelnököt kérem, hogy
szóljon.
Tőkés Lehel tájékoztatója
TŐKÉS LEHEL (Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet): Tisztelt Bizottsági Tagok!
Tisztelt Jelenlevők! Én is köszöntök mindenkit, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
nevében, és amellett, hogy az erdélyi unitárius egyházhoz tartozunk, van nekünk
magyarországi ifjúsági egyletünk is, Budapesten, pontosabban. Szervezetünk 1900-ban
alakult, ’90-ben újjáalakult a változások után, és jelenleg több mint 50 tagszervezettel
rendelkezünk Erdélyben és körülbelül 1400 tagunk van.
Bár egyházi ifjúsági szervezet vagyunk, nagyjából ugyanazzal foglalkozunk, mint
bármely más ifjúsági szervezet: van színjátszó találkozónk, amin 500 fő vesz részt; van
nekünk ifjúsági konferenciánk, amin körülbelül 300 fő; van nekünk ifjúsági és
gyermektáborunk, nyaranta 250, főleg unitárius fiatalt táboroztatunk. Van nekünk egyetemi
találkozónk, és tényleg minden, amit az ifjúság elvár tőlünk. Nagyon röviden ennyi.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rátérünk a magyar határon túli ifjúságpolitikára, illetve
utána Széll Lőrincz helyettes államtitkár úrnak is megadjuk a szót.
A minisztériumoké a szó, hogy kicsit az államigazgatás irányából közelítsünk. Ettől
függetlenül, amíg megadom a szót, átvezetésként elmondom, hogy azt gondolom, a
legfontosabb a közös gondolkodás. Elment ugyan az elnök úr, így nem bírtam neki
elmondani, bármennyire is csak azt hallottam ki, hogy Háromszék a béke szigete, a nyugalom
és az ifjúságpolitika fővárosa, azt szerettem volna neki mondani, hogy Háromszék az ifjúság
fővárosa is Erdélyben, ami jó. Ezt a példát, ezt a modellt kellene akkor továbbvinni, hiszen
hallottuk itt, hogy itt-ott azért még vannak elrendezetlen, elsimítatlan ügyek. Illetve az
előadásokból nagyon haloványan, hála istennek csak nagyon haloványan, de azért néhány
pengeváltás is kihallatszott, mert azért nyitott a fülünk ezekre a kérdésekre.
De akkor menjük tovább, mielőtt a kérdésekre és a véleményekre rátérünk! Megadom
a szót Téglásy Kristóf főosztályvezető úrnak.
Téglásy Kristóf tájékoztatója
TÉGLÁSY KRISTÓF főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm
szépen a szót, elnök úr. Én is azzal szeretném kezdeni, amivel az elnök úr a felvezetőjét
befejezte, hogy a magyar ifjúságpolitikai irány mindenképpen az összefogásra mutatna. Én azt
gondolom, hogy erre például az Ifjúsági albizottság egy jó példa, ahol, azt remélem, úgy
marad, ahogy eddig volt, hogy mindenféle politikai irányzat jelen van, de mégis általában
egyhangú döntések szoktak születni. Én azt remélem, hogy az ifjúságpolitikában vagy az
ifjúságügyért való ténykedésben az egyetértés és az összefogás fog továbbra is a meghatározó
tényező maradni, úgy a magyarországi Országgyűlésben, mint a határon túli szervezetek
között, mert azt gondolom, nem lehet más a célunk, mint az, hogy együtt és közösen
tevékenykedjünk a fiatalokért, akár Magyarországon, akár a határon túl éljenek.
Természetesen ennek az összefogásnak vagy ennek az együttgondolkodásnak a
legjobb terepe az, amit a magyarországi ifjúságpolitika vagy a szaktárca is nagyon támogat: a
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a szlogenje szerint: azt keressük, ami összeköt, és ne azt, ami szétválaszt.
A magyar ifjúságpolitika ennek a szellemében próbál tevékenykedni. Megpróbáljuk
megkeresni azokat a pontokat, amik az összes határon túli magyar fiatalt összekötik. Itt
szeretném elmondani, hogy nemcsak a Kárpát-medencei határon túli magyar fiatalokra
gondolunk, hanem a világban bárhol élő magyar fiatalokra, tehát a Nyugat-Európában, az
Észak-Amerikában, vagy az Ausztráliában bárhol jelenlévő magyar fiatalokat is beleértjük
ebbe, és szeretnénk, hogyha a MIK ezt az egész közös gondolkodást beleértené.
Természetesen ennek a közös gondolkodásnak a legnagyobb húzóereje, az egyik
legnagyobb húzóereje az erdélyi régió, hiszen szinte a legtöbb szervezet, és a legtöbb fiatalt
strukturálisan a soraiban tudó szervezet az erdélyi régióban van. Azt gondoljuk, pont ezért
nagyon fontos az, hogy az erdélyi régiónak mi a szerepe, hogy ők hogy tudják megvalósítani
azt az összefogást, amit az egész MIK-re, és ezen keresztül az egész magyar fiatalságra
szeretnénk kivetíteni.
A MIK decemberi budapesti ülésén megfogalmazódtak olyan kérdések, amik
előremutatóak, és amik meghatározzák az egész magyar ifjúságpolitika hosszú távú céljait,
például olyanok, hogy a határon túli ifjúsági szervezetek részt vehessenek azoknak a
programoknak, javaslatoknak a kidolgozásában, véleményezhessék azokat a javaslatokat,
amik az ifjúságpolitikával foglalkoznak, illetve hogy a MÁÉRT munkájában részt
vehessenek.
A MÁÉRT legutóbbi ülésén már meghívottként részt vehetett a MIK ÁB elnöke. Én
azt gondolom, hogy ez egy jó kezdet, ez egy jó irány, tehát a MÁÉRT munkájában a fiatalok
megjeleníthetik saját kívánságaikat a MIK-en keresztül. Ehhez jó kiindulási alapot fog adni az
a kutatás, amit 10 év után újra meg fogunk csinálni, ez a Mozaik 2011 kutatás, ami mind a
határon túli, a Kárpát-medencei határon túli régióban felvételre kerül.
A Mozaik 2011 kutatás régiónként 25-27 fókuszcsoporton fogja mérni, hogy a mai
magyar fiataloknak mi az élethelyzete, mik az elvárásai, és egyébként mik a kívánságai a
jövőjüket illetően, természetesen szem előtt tartva azt, hogy mindenkinek a szülőföldjén való
boldogulását és ott maradását tekintse elsődlegesnek. Tehát mindenki ott tudjon magyar lenni,
ahol született, és ott, abban az országban tudjon magyar lenni, ahol él, és amelyiknek az
állampolgára. Természetesen beleértve azt, hogy az Ifjúságügyi Főosztály és a Nemzeti
Erőforrás Minisztériuma is nagyon támogatja azt, hogy mindenki kérvényezze a magyar
állampolgárságot. Ezt szeretnénk kérni is, és támogatjuk is, de emellett természetesen
mindenkinek a szülőföldjén kell, és azt javasoljuk, hogy ott próbáljon meg boldogulni
magyarként, és ott próbálja meg a magyarságát megélni.
A Mozaik 2011 kutatás első eredményét szeretnénk már Tusványoson bemutatni.
Reményeink szerint ennek meg is van a reális alapja. Tehát az első, nem túl részletes, hanem
inkább ilyen átfogó, általános jellegű eredményeit Tusványoson be tudjuk mutatni. Utána
természetesen régiókra lebontva, specifikusan meg fogjuk jeleníteni a kutatás elemzéseit.
Jelen pillanatban azt tudjuk biztosítani, hogy nemcsak magyarul, hanem angolul is ki
fogjuk ezt adni. Nyilván elegánsabb lenne, hogyha minden ország nyelvén, amelyekre a
kutatás irányul, ki tudnánk ezt adni, de jelen pillanatban a Mozaik 2011-re tervezett források
azt teszik lehetővé, hogy a magyar mellett angolul el fogjuk juttatni minden régióba, hogy az
ottani országok vagy kormányok is láthassák az eredményeket, amiket a Mozaik 2011 kutatás
megjelenít.
Ezúton is javaslom, és felajánlom a lehetőséget, amit a Magyar Ifjúsági Konferencia
Állandó Bizottságának felajánlottunk, hogy ha a Mozaik 2011 kutatás kérdéssorához vannak
javaslatok, akkor azokat szívesen vesszük, hogy régiónként mik azok a kérdések vagy
kérdéscsoportok, amiket a régióban működő ifjúsági szervezetek különösen fontosnak
tartanak, hogy a kutatásban megjelenítsünk, pontosabban rákérdezzünk. Mik azok az általunk
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Nagyon reméljük, hogy átfogó kérdéssort fogunk összeállítani. De nyilvánvalóan vannak
olyan kérdések, amelyeket Budapestről nem látunk, és mégis régiónként fontosnak lehetnek.
A Mozaik 2011 kutatás kérdéssora régióspecifikus, magyarul más kérdéssor lesz,
némileg más kérdéssor lesz mondjuk Felvidéken vagy Erdélyben vagy Kárpátalján,
nyilvánvaló, hogy minden régióban a helyzethez igazodva. Ezért fontosnak tartjuk azt, hogy
azok a javaslatok is beérkezzenek hozzánk, amelyek a régiókból jönnek, hogy minél
hatékonyabb és minél lényegre törőbb kérdéssorokat tudjunk összeállítani.
Az ifjúságpolitikai - mondjuk úgy - menetrendben többféle megjelenés is be van
tervezve, többek között fesztiválokon szeretnénk megjelenni. Szeretnénk megjelenni olyan
magyarországi fesztiválokon, ahol magyar fiatalok vannak. Ezt azért mondom így, mert
különben például a Szigeten nem fogunk részt venni, hiszen a kutatások vagy a felmérések azt
mutatják, hogy a Szigeten részt vevő fiatalok 80-85 százaléka nem magyar, hanem külföldi,
aminek nagyon örülünk, csak nem érdemes ott megjelenni, mint ifjúságpolitikai színtér.
Természetesen ez a megjelenés legtöbbször a háttérintézményünkön, a Mobilitás Országos
Ifjúsági Szolgálaton keresztül fog történni, de meg fogunk jelenni terveink szerint az EFOTTon, a VOLT Fesztiválon, a Művészetek völgyében, és ilyen helyeken, illetve szeretnénk
megjelenni - és ehhez kérjük majd a határon túli magyar ifjúsági szervezetek segítségét olyan nagy határon túli ifjúsági rendezvényeken, ahol sok fiatalt el tudunk érni, hiszen ez az
úgynevezett felkereső munka jelentheti azt, hogy ténylegesen elérjük a fiatalokat, hiszen őket
meg kell keresni, nem fognak besétálni egy budapesti irodába, hanem meg kell őket ott
keresni, ahol tömegesen jelen vannak. Úgyhogy szeretnénk határon túli rendezvényeken is
megjelenni.
Természetesen nagyon sokat lehet hallani az úgynevezett tanulmányi kirándulásokról.
Ennek a Nemzeti Erőforrás Minisztériumon belül egy másik államtitkárság a gazdája, az
oktatásért felelős államtitkárság, illetve a KIM, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.
De szeretnénk azt, hogy ezekben a tanulmányi kirándulásokban is - és direkt használom ezt a
tanulmányi kirándulás szót és nem az osztálykirándulást, mert a tervek szerint, az
elképzelések szerint ez nem feltétlenül szűkülne le osztályokra, hanem inkább azt jelenti,
hogy csoportosan elvinni minden gimnazista korú magyarországi diákot egy határon túli
régióba legalább a gimnázium négy éve alatt.
Milyen forrásaink vannak ezeknek a céloknak a megvalósítására? Azt tudni kell, hogy
a határon túli magyarok összes programjára, projektjére szánt támogatások szinte száz
százaléka a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban Répás Zsuzsa államtitkár asszony
vezetésével összpontosul, pont azért, hogy az átfedések vagy a párhuzamosságok
kiszűrhetőek legyenek, és hatékonyan tudjuk fölhasználni a forrásokat. Ennek ellenére vagy
emellett kétféle olyan forrás is van, ami a határon túli magyarokat és kifejezetten a határon
túli magyar ifjúsági szervezeteket szolgálja és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, illetve az
Ifjúsági Főosztály kezelésében van. Az egyik a MIK költségeire és tevékenységére tervezett
forrás, ami jelen állás szerint az idei évben 15 millió forint. Ez lefedi a MIK két
konferenciájának, illetve az ÁB-üléseknek a költségeit, de ezenfelül még van egy, tehát
terveink szerint 8-9 millió forint ez a rész, és 5-6 millió forintot a MIK ÁB döntése vagy
javaslata alapján fogunk fölhasználni. Én azt kérem az erdélyi ifjúsági szervezetektől, hogy
ebben a munkában vegyenek részt, hogy hogyan javasolják ezt a pénzt fölhasználni,
kifejezetten, még egyszer mondom, ez a MIK költségeire van. Ezen felül van 25 millió forint,
ami a határon túli ifjúsági szervezetek támogatására van.
A határon túli szervezetek is a Bethlen Gábor Alapba tudnak pályázni. A Bethlen
Gábor Alapban kifejezetten ifjúsági pályázatok nincsenek, tehát kifejezetten ifjúsági terület
nincsen megnevezve. Ezért azt gondoljuk, hogy ez a 25 millió forint arra lenne elég, és arra
szeretnénk fölhasználni, hogy azoknak a szervezeteknek, amelyek a Bethlen Gábor Alapba
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intézmények tudnak pályázni -, azoknak a működésére szeretnénk ezt felhasználni, hogy azok
a szervezetek is infrastrukturálisan és működésüket tekintve képesek legyenek aztán más,
például EU-s pályázatokat benyújtani. Tehát azt a 25 millió forintot arra szánjuk, hogy olyan
ifjúsági szervezetek működését és infrastrukturális hátterét biztosítsuk, amelyek a Bethlen
Gábor Alapba egyébként nem tudnának pályázni, illetve azokból a forrásokból nem tudnának
részesülni.
Még pár szóban szeretném elmondani, hiszen nem lehet kikerülni, hogy az első
félévben, 2011 első félévében Magyarország adja az EU elnökséget, és az ifjúságpolitikában
az EU elnökség terén trió elnökséget látnak el az országok, mi a spanyol, belga, magyar
trióban vagyunk benne. Ezeknek az általános prioritásai az aktív állampolgárság és a fiatalok
munkába állása ifjúsági téren, illetve a magyar prioritás külön nemzeti prioritásként, amely a
részvétel szó köré vagy részvétel fogalma köré összpontosul. Ez a részvétel a közéletben saját
maguk szabadidejüknek, életüknek a megszervezésében való részvételt jelenti, és azt sem kell
elfelejteni, és azért kapcsolódik ehhez a témához, hogy 2011 az Európai Unióban az
önkéntesség éve, ami a részvétellel és a fiatalok részvételével szoros kapcsolatot jelent.
2011 az EU-Kína ifjúsági év is, és Magyarországon az Európai Unió soros elnöksége
alatt két nagy rendezvényünk lesz, az egyik a Fiatalok Lendületben Programiroda
igazgatóinak az ülése, ez tulajdonképpen egy szakmai ülés, a másik viszont az Európai
Ifjúsági Konferencia, ami március 2-a és 4-e között lesz Budapesten, illetve Gödöllőn. Ez a
konferencia megkapta vagy besorolódott az Európai Unió és Kína közötti ifjúsági év
programjába, tehát kvázi ennek a programnak az egyik zászlóshajója lesz ez a konferencia. És
az Európai Ifjúsági Konferencia és főigazgatói ülés fog helyszínt és teret adni azon
konzekvenciák levonásának, amelyeket a trió elnökség alatti strukturált párbeszéd és
különböző prioritások mentén folytatott kutatások és felmérések összegző dokumentumaiként
itt készítenek el, ezen a konferencián. Tehát ez elég fontos abból a szempontból is, hogy
nemcsak a magyar EU elnökség, hanem a spanyol és a belga EU elnökség munkáját is ezen a
konferencián összegzik. Még egyszer mondom, ez március 2-4 között lesz, terveink szerint a
MIK ÁB képviselőit is meghívjuk ezen konferenciára, hogy a határon túli magyar fiatalok
véleményét és érdekeit ott képviselni tudják.
És akkor itt kanyarodnék vissza arra, amivel kezdtem, hogy ezért is nagyon fontos,
hogy az összefogás és az együttgondolkodás létrejöjjön az összes határon túli ifjúsági
szervezet között, aminek a MIK egy jó keretet ad, hiszen például egy ilyen ifjúsági
konferencián csak a MIK ÁB tudja képviselni az érdekeket. Azt szeretnénk, hogyha valóban a
magyar ifjúsági szervezetek érdekeit tudnánk képviselni, és nem a különböző egyéni
érdekeket, hanem egy összefoglaló, általános érdeket tudnánk képviselni.
Köszönöm szépen, elnök úr, és akkor a helyettes államtitkár úrnak még hagynék 5
percet.
ELNÖK: Tessék!
Széll Lőrincz tájékoztatója
SZÉLL LŐRINCZ államtitkár-helyettes (Országos Sport és Ifjúsági Hatóság):
Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm, hogy meghívást kaptam a mai rendezvényre.
Sőt, a tavalyi évben, amikor az erdélyi fiatalok Budapestre látogatottak, én is velük
együtt ott voltam az Országgyűlésben az albizottság ülésén, majd pedig a minisztériumban
tettünk látogatást, és beszélgettünk a főigazgató úrral. A MIK-en meghívott voltam, és a
határon túli fiatalok képviselőit is köszönhettem.
Én pár dolgot szeretnék elmondani a román kormány ifjúságpolitikájáról, kivált azt,
ami a magyar fiatalokra, az erdélyi fiatalokra lesz hatással és segíti a munkájukat. A tavalyi év
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12 megyében 13 magyar igazgató és aligazgató lesz az Ifjúsági és Sport Igazgatóságokon,
Arad, Fehér, Hunyad, Kolozs, Bihar, Szatmár, Máramaros, Maros, Kovászna, Hargita, Brassó
megyékben magyar fiatalok, magyar szakértők vezetik majd az Ifjúsági és Sport
Igazgatóságokat.
Az első fontos tevékenység ez évben kormányzati szinten, hogy a volt iskolatáborokat
decentralizáljuk, átadjuk a megyei önkormányzatoknak. Ez a magyar megyékben lesz, tehát
Hargita, Maros, Kovászna és Szatmár megyékben az iskolatáborokat átadjuk a megyei
önkormányzatoknak.
Ugyancsak mi is készülünk, 2 év után, hogy a román kormány egy újabb
ifjúságkutatást fog végezni. Ez az első alkalom lesz, amikor regionális szinten is kutatásokat
végzünk. Ez fontos lesz, hogy majd Romániában is lesz erdélyi átfedettsége, és nekünk is a
három erdélyi régióban lesz kutatásunk. Tehát a kettőt összehasonlítva fontos tényezőket
tudunk ebből levonni.
A tavalyi évről beszélek, és az ez évi tervekről is. Az erdélyi magyar ifjúsági
szervezetek tevékenységét támogattuk, és itt kiemelem azt, hogy nemcsak a MIÉRT és a
MIÉRT-tagszervezetek programjait, hanem a MIT-tagszervezetek közül az IKE és az
OMDSZ fontos programjait is támogattuk, és az ifjúsági információs tanácsadó irodák
működését is. Az egyik iroda pont itt, Sepsiszentgyörgyön a HÁRIT által kezdeményezett
ifjúsági iroda, ami megalakult, és ami működni fog ebben az évben is.
Ebben az évben új országos cselekvési tervet és többéves középtávú ifjúsági stratégiát
akarunk kidolgozni. Most pedig a törvénymódosításban akarunk előrelépéseket tenni, az
önkéntesség ifjúsági törvényét, az ifjúsági alapítványok törvényét, a diákmunkát, valamint a
szakmai gyakorlatot értelmező törvényeket akarjuk módosítani, vagy pedig új törvényeket
bevinni Románia parlamentjébe. És ezek magyar fiatalok kezdeményezésére, magyar ifjúsági
szakértők kezdeményezésére és kidolgozásában történtek meg, és ezek hatással lesznek
ezekre a munkákra is. Röviden ennyit.
Én tisztségemből kifolyólag továbbra is támogatni fogom, és ez a feladatom, hogy
támogassam az összerdélyi fiatalok tevékenységét és programjait és azt, hogy itthon tudjanak
boldogulni az erdélyi fiatalok, itt találják meg a szerepvállalásukat, itt legyenek közös
tényezők azért, hogy a fiatalok a következő generációkban minden téren, a politikában, az
adminisztrációban, a vállalkozásokban vagy akár civil téren itthon, az erdélyi közösséget
tudják biztosítani.
ELNÖK: Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úr gondolatait. Civil oldalról és
kormányzati oldalról is láttuk az ifjúságpolitika jelenét, jövőjét, és kicsit a múltját is. A
bizottsági tagok felé fordulok, és megteszek egy rövid hozzászólást, hogy hogyan kellene
rövid gondolatokat elmondani, vagy akár kérdéseket feltenni.
Két gondolatra reagálnék mindösszesen, csakhogy rövid legyen ez a megkezdett
hozzászólás. Gaál Sándor úr gondolatait szeretném felerősíteni, hiszen ő az egyik legrégebb
óta fiatal ebben a teremben, és én büszke vagyok arra a munkára, amit ön elvégzett, hiszen én
is több mint 20 éve foglalkozom fiatalokkal.
Amikor azt látjuk, hogy nem véletlenül dolgozunk, hanem generációk nőnek fel a
kezünk alatt - ahogy elmondta, hogy itt vannak olyan fiatalok, akik önnél kezdtek felnőni -,
akkor valóban sikerül egy magot úgy elvetni az ifjúságpolitikában, hogy ez a mag szárba
szökken, és valóban jövőt tudunk építeni. Azt hiszem, ez az ifjúságpolitika része.
Ez nem egy rövid távú befektetés, amikor holnap már eredményeket fogunk learatni.
Ez nem egy olyan vállalkozás, ahova a tőzsdén majd nagy pénzeket fogunk tenni, hanem ez
hosszú-hosszú évek finom munkája, akár generációk munkája, amikor meglátszik az a
tevékenység, amit az ifjúságpolitikában végzünk.
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ami szétválaszt. Illetve, ahogy mondtam az előbb, a modelleket tekintve a jól működő ifjúság
fővárosa is lehetne a Háromszék fővárosa, Sepsiszentgyörgy. Egy egyszerű példázat,
bizonyára sokan ismerik a legendát. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend a pálos rend.
Boldog Özséb úgy alakította meg ezt a pálos rendet, hogy látomása volt, a Pilis hegységben
lángocskákat látott. Aztán ezek a lángok egymáshoz közeledve egy erős fénycsóvává, egy
erős tűzlánggá erősödtek fel.
Én bízom abban, hogy ezek az ifjúsági szervezetek, az a munka, amit elvégeztek, és
mindaz, ami egyébként színessé teszi a határon túli magyar ifjúsági munkát, erősödik - hiszen
nem az a fontos, hogy párhuzamosságokat lehet-e felfedezni, vagy nem -, pont attól, hogy
mennyivel színesebbek azok a tevékenységek, mindaz, amiket itt felmutattatok. Nyilván ha a
MIÉRT sok-sok szervezete is bemutatkozott volna, akkor 3 hétig még valóban itt ülhettünk
volna, hiszen ha 286 szervezet bemutatja, hogy mit csinál, az sok időt vesz el. Nyilván most is
látható, hogy nagyon színes a tevékenység.
Sokszor kijöttem az elmúlt hónapokban - lassan kéthetente - Erdélybe, különböző
meghívásokra. Azt kell mondanom, hogy még nagyon sok minden van, még van mit
tanulnunk tőletek is. Azért is jó, hogyha találkozunk ezeken a rendezvényeken, mert
egymástól is van mit tanulni. És mindannyian akkor csináljuk jobban, ha nem szégyelljük
egymástól a jó dolgokat elnézni, ellesni, és akár lemásolni.
Nagyon fontos, ezért is mondom, hogy a sok színes dolog nem teszi gyengébbé ezt a
dolgot, hanem színesebbé és erősebbé teszi, akárcsak ha a lángokat felerősítjük.
Ezekkel a rövid gondolatokkal adom át a szót a bizottság tagjainak. Kérdezem, van-e
kérdés, hozzászólás. (Jelzésre.) Stágel Bence, parancsolj!
Kérdések, hozzászólások, reagálások
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Köszönöm a szót. Nagyon köszönöm, hogy egy ilyen
őszinte beszélgetésnek, párbeszédnek a részese lehetek.
Én itt a KDNP-t képviselem, de sokkal inkább a KDNP ifjúsági szervezetét, az
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetséget. És hogy a mai nap folyamán konkrétumok is
elhangozzanak, vagy legalábbis minél több konkrétum, én már itt, az elején szeretném kérni,
hogy majd az ülés után azok a szervezetek, amelyek szívesen felvennék velünk a kapcsolatot,
keressenek majd meg engem, vagy Kocsis Dánielt, a nemzetpolitikai munkacsoportunk
vezetőjét, ugyanis mi szeretnénk nagyon sok élő kapcsolatot kialakítani a határon túli
közösségekkel és az ifjúsági közösségekkel.
Mi pont a héten indítottunk egy közéleti kampányt, „Szólj bele a közéletbe!”, ez a
címe az IKSZ kampányának. Ennek az apropója pedig az volt, hogy Magyarországon
nemrégiben napvilágot látott egy elég szomorú felmérés: a 19-29 év közötti korosztályt
kérdezték meg azzal kapcsolatban, hogy mi a véleményük a demokráciáról, a diktatúráról és a
többi. És az a döbbenetes eredmény jött ki, hogy a fiatalok egyharmada azt a választ adta erre
a kérdésre, hogy nekik ez gyakorlatilag lényegtelen, mindegy, hogy diktatúrában vagy
demokráciában élnek. Egyhetedük pedig azt mondta, hogy egy diktatúra gyakorlatilag sokkal
jobb lenne, mint a demokrácia. Tehát azt gondolom, az őszinte beszélgetés során azért
figyelemmel kell lennünk ezekre a fejleményekre is.
És ahogy Kapus Krisztián elnök úr is említette, mi tanulni is jöttünk ide. Tanulni
szeretnénk azt is, hogyan működnek az ifjúsági közösségek, a civil szervezetek itt, Erdélyben.
Hiszen azt is látni kell, hogy Magyarországon az ifjúsági civil szféra nagyon gyenge. Jó pár
esetben mi, politikai szervezetek vesszük át azt a feladatot, amit valójában civil
szervezeteknek kellene ellátniuk. Foglalkozunk például a drogprevencióval és
környezetvédelemmel, például a drogprevenciót szerintem leginkább egy jól működő szakmai
civil szervezetnek kell kezelnie, mi kényszerűségből csináljuk ezt.
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történelmi egyházak társadalmi tanítását képviseljük a társadalomban, ezért ilyen fiatalokat is
várunk, de ettől függetlenül természetesen igyekszünk minél szélesebbre tárni a kapukat.
Ezzel kapcsolatosan lesz majd félig-meddig kérdésem, és remélem, mai nap folyamán tudunk
erről beszélni, hogy a szülőföldön maradás kiemelt programja az itt működő szervezeteknek.
Nálunk most már az a program, amit elindítottunk IKSZ-esek, hogy gyere haza. Ez a „Gyere
haza program” a Nyugat-Európába kitelepült magyar fiatalok hazacsábítására irányul,
gondolok itt az orvosokra, közgazdászokra; nem vagyok benne biztos, hogy a fiatal magyar
orvosnak Nagy-Britanniában kell szállodai takarító munkát végeznie. Tehát szeretnénk ezzel
kapcsolatosan egy párbeszédet kialakítani, hogy minél több olyan érv, olyan program induljon
el, ami a fiatalok hazacsábítására irányul.
A másik két konkrét kérdésem tulajdonképpen, amiről érintőlegesen beszéltek itt az
előadók, az egyik a magyar állampolgárság kérdése, hogy ez hogyan áll ez itt Erdélyben az
egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatban. Mi IKSZ-esek indítottunk az elmúlt
időszakban egy jogsegélyszolgálatot, leginkább a Facebookon és környező más internetes
fórumokon kínáltuk fel azt a lehetőséget az erdélyi magyar fiataloknak, hogy akinek
bármilyen jogi kérdése van, illetve a honosítási eljárással kapcsolatos részletkérdések
vonatkozásában kérdése van, az keressen meg bennünket. És mivel Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes úrhoz tartozik ez a terület, aki a KDNP elnöke, kutya kötelességünk
ezzel foglalkozni. És bár államközi megállapodások alapján elméletileg tudom, hogy tilos a
magyar állampolgárságot reklámozni, viszont azt gondolom, hogy a honosítási eljárással
kapcsolatos témákról nyugodtan lehet beszélgetni, azt hiszem, mindenki beleérti a
mondanivalómba, amit szeretnék tulajdonképpen idézőjelbe tenni, népszerűsíteni.
A másik kérdés, ami mellett szerintem szintén ne menjünk el, ez pedig az
autonómiatörekvések kérdése, hogy ez miként alakul itt. Gondolom, itt is vannak bizonyos
nézeteltérések vagy más aspektusból látják sokan ezt a kérdést. Mi azt szeretnénk, és az
ifjúsági bizottság tényleg ennek az egyik élharcosa, hogy egy konszenzusorientált jövő
alakuljon ki Magyarországon és ugyanúgy Erdélyben is, tehát konszenzusorientált
választópolgárok éljenek mindkét országban. Ezzel kapcsolatban mi például a következő
években szeretnénk vitaklubokat is indítani, és erre szeretnélek bátorítani benneteket is. A
vitaklubok, amelyeket országszerte elindítunk, a közéleti témák feldolgozását célozzák, és
várnánk azokat a fiatalokat, akik nemcsak érvelni szeretnek, hanem mások érveit is
meghallgatni, és ebből kifolyólag tényleg változzon a politika kultúra mind Magyarországon,
nem tudom, itt Erdélyben mennyire rossz a helyzet, de bizonyára javítható, tehát azt
gondolom, mindenen lehet javítani.
Mi ehhez szeretnénk egy partnerséget felkínálni, és tényleg arra szeretnélek zárszóként
bátorítani benneteket, hogy vegyétek fel velünk a kapcsolatot. Mi nagyon szeretnénk veletek
együttműködni, és szeretnénk azt, ha minél több közös programunk lenne a jövőben, lehet az
egy sportrendezvény, egy disznóvágás, egy nyári tábor vagy egy közös konferencia.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen.(Jelzésre:) Varga László képviselő úr, parancsoljon!
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen én is a lehetőséget és én is
üdvözlök mindenkit. Sokszor elhangzott az a mondat, amely a 2009-es MIK-en született meg
ebben a formában, hogy azt keressük, ami összeköt, ne azt, ami elválaszt. Ezt felírtam
magamnak ide a lap tetejére, és azért, mert azt gondoltam valahogy itt a beszélgetésünk
elején, hogy nagyon nagy szükség lesz erre a mondatra, de olyan nagy szükségét nem látom,
mert azt látom, hogy nagyjából ezt mindenki így gondolja itt az asztaloknál, és ennek - hadd
mondjam el - nagyon örülök.
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sokan most nem mondtatok el vagy nem utaltatok rá - talán ez a tegeződő forma ebben a
korosztályban elmegy, itt nálunk -, az nyilván arról szól, hogy persze itt is voltak
konfliktusok, voltak nézeteltérések. Van olyan ernyőszervezet, szerveződés, amely inkább
politizál, van olyan, amely inkább a civil ernyőszervezet szerepét tölti be, de szerintem ez
rendjén is van így. És azt látom, hogy komolyan veszi mindegyik szervezet azt, hogy nagyon
komoly feladata van, hiszen itt azok a politikai törésvonalak, amelyek kialakultak sokszor
Magyarországon, az anyaországban, azok itt életveszélyesek tudnak lenni, hiszen főleg
szórványterületeken ez már azt is jelenti, hogy a helyi közélet rongálódik ebben a tekintetben.
Szóval én ennek nagyon örülök, és azt gondolom, hogy ugyan baloldaliként,
magyarországi baloldaliként talán az elmúlt évek nem feltétlenül szóltak arról, hogy a
legintenzívebb kapcsolatát élte a baloldal akár az erdélyi ifjúsági szférával, de nagyon sok
ismerősöm van az asztalok körül, és ez talán egy jó alkalom, amit felhasználnék, és akár az
EU-s tábor tekintetében, de itt a MIÉRT elnöke említette a sítábort, mind a két táborral
kapcsolatban voltak korábbi nexusaink. És azt gondolom, hogy bár a saját kormányzati
ciklusunk alapján, idején egy nehéz időszakot élt meg az anyaország, ennek objektív okai
vannak zömmel, de igyekeztünk kapcsolatot tartani és segíteni ezt a munkát.
Ha ez a korrekt hangnem kialakult itt már az albizottságban is és a bizottságban jelen
levők körében is, akkor azt tudom mondani, hogy Tusványos esetében, az EU-tábor esetében
én nagyon örülök ennek a meghívásnak, és azt gondolom, hogy élni fogunk vele. Élni fogunk
vele, mert nagyon fontos az, és szerintem az itt jelen levőknek is, hogy ezek a politikai
törésvonalak, amelyek a korábbi években bizonyos sarkalatos kérdésekben meghatározták a
határon túli politikát is, ne jöjjenek át, egyre kevésbé jöjjenek át a határon túli területekre.
Ebben lesz egyébként két kemény mondat a végén, két dolgot azt hiszem, ki kell mondanom,
csak azért, hogy egyértelmű legyen.
De előtte azért pár dolgot mindenképpen, hiszen az anyaországnak is vannak feladatai
és van fontos missziója, főosztályvezető úr, Téglásy Kristóf úr ezeket részint említette is. Azt
tudom mondani, hogy a Mozaik 2011 valóban fontos kutatás ebben a tekintetben, és hadd
ajánljam fel a partnerségünket ebben, ugyanúgy persze ez a határon túli fiatalokról szól
leginkább, de én azt gondolom, hogy minden tekintetben kíváncsiak is vagyunk az
eredményekre, és arra is, amilyen feladatokat generál majd ez Magyarországon a számunkra.
Ebben mindenképpen fontos feladatunk van. Mint ahogy abban is, hogy a Bethlen Gábor
Alapból, ha már most így hívják, ami egy nagyon nemes neve annak az alapnak, amely
korábban tulajdonképpen a Szülőföld Alap volt feladataiban, hatáskörében, funkcióiban,
hiszen mi is igyekeztünk egyfajta integratív, egy irányba mutató módon a határon túli
területek számára támogatást nyújtani, ezekből a forrásokból építsük a határon túli
közösségeinket és az ottani megtartó erőt erősítsük. Szóval ez egy fontos kérdés, azt
gondolom.
Tehát azt mondom, hogy segítsük az itteni együttműködéseket, meg az ittmaradást,
merthogy nyilván ez az első és legfontosabb dolgunk. Ne hozzuk ki a problémáinkat, és azért
tegnap este is, éjszaka is, meg ma reggel is a reggelinél sokszor hangzott el tőlünk is, hogy hát
most Erdélyben vagyunk, úgyhogy beszéljük meg már azt talán, hogy egyébként mi van
nálunk. Egyszóval mi is sokkal kötetlenebbül és nyitottabban tudunk az otthoni
problémáinkról itt beszélni, és nyugodtabb hangnemben, mint ahogy sokszor ezt otthon
tesszük. Szóval az ilyenfajta kommunikáció nekünk is nagyon fontos.
Két témáról szeretnék zárásképpen beszélni, és ezt a kettőt nagyon határozottan
szeretném elmondani. Az egyik az állampolgárság kérdése. Azok közé tartozom, aki ezt
támogatta a Magyar Köztársaság Országgyűlésében, és nyilvánvaló, hogy ez egy olyan, a mai
napig is úgy gondolom, hogy rossz időben, szerencsétlenül és politikai célokra felhasznált
kérdés volt, amely sokszor osztott meg minket, és nagyon komoly árkokat ásott, akadályokat

- 24 emelt magyar és magyar közé szerte a Kárpát-medencében. Ez nagyon nagy probléma. De azt
hiszem, olyan jogszabályt fogadott el a parlament, amely inkább afelé mutatott, ami az első
mondatom volt, tehát amit sokszor elmondtunk, tehát hogy keressük meg azokat a pontokat,
amelyek összekötnek minket.
Azt érzem, hogy azért az azóta eltelt időben vannak ennek anyaországi politikai
felhangjai. Arra kérem mindannyiunkat, hogy ezt a részét ne erőltessük, ne folytassuk a
dolgoknak. Az állampolgárság kérdése nagyon fontos lelki kérdés, és ha már így alakult, hogy
ezt ilyen formában ekkor és ebben a jogszabályban kellett elfogadnia a Magyar Köztársaság
Országgyűlésének, akkor tekintsük ezt a továbbiakban is annyinak, amennyi, és ne gondoljuk
anyaországi politikai célok eszközének. Ennyit mondanék, nem megyek bele mélyebben, azt
hiszem, ez ennyi.
A második pedig, amit nagyon határozottan szeretnék mondani - és a Szocialista Párt
ifjúsági szervezetének, akárhogy is hívták, öt éve, azt hiszem, a programja sarkalatos része
volt, igaz, nem voltunk jelen a CNN-en, meg lehet, hogy ti sem tudtátok ezt mindannyian -, a
szocialista fiatalok határozottan támogatják - és ezt tették a szocialista világszervezetben is és
az ECOSY-ban, tehát az Európai Unió baloldali ifjúsági szervezetében is - Székelyföld
területi autonómiáját. Ezt a pártunk ennyire határozottan nem mondta ki.
Azt gondolom, ez Európa-szerte egy nagyon fontos kérdés lehet, egyébként sok
területen. Ahol ez nagy tömegben felmerül, ott ez fontos kérdés sokaknak. Egyébként ennek
itt kell eldőlnie, akkor is, amikor ez az ittenieknek fontos, és akkor is, amikor ez számotokra,
az itteniek számára igazán fontos és megvalósítható cél. Ezt a két dolgot azért szerettem volna
elmondani, mert ezek nemzetpolitikai kérdések, mindannyiunk kérdései, és elsősorban a
határon túli magyarság hétköznapjait meghatározó kérdések.
És azt szeretném veletek láttatni, hogy erről mi így gondolkodunk, és erről mi mindig
is így gondolkodtunk, akkor is, hogyha sokféle vihar volt, amik, örülök, hogy nem merültek
fel a mostani beszélgetésen. És ha ebben a hangnemben tud folyni délután és az este folyamán
a kötetlen szocializáció, akkor azt hiszem, hogy ez egy nagyon hasznos hétvége, és javaslom,
hogy legalább évente igyekezzünk hasonló hétvégéket szervezni ezután is. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Hetente próbáljuk most már (Derültség.), mert a vajdasági magyar fiatalok
várnak bennünket egyébként a Vajdaságban, tekintettel arra, hogy megtudták, hogy Erdélybe
jövünk, Székelyföldre.
Egy dologról azért szeretnék beszélni, mielőtt Lakatosné Sira Magdolnának megadom
a szót. Elsősorban az ifjúságpolitikáért jöttünk. Tehát arra kérlek benneteket, hogy az irányba
haladjunk, tehát nagy politikai üzeneteket ne hordozzunk. Ettől függetlenül mindenki azt
mond, amit akar.
Azt szerettem volna elmondani még az elején Laci barátom hozzászólására, hogy
nekem egyébként nem kell kijönnöm azért Székelyföldre, hogy normálisan is tudjak
beszélgetni egy ellenzéki politikussal, és hajnalban fél háromnak sem kell lennie, de ettől
függetlenül azt gondolom, hogy pontosan attól jó az ifjúsági egyeztetés, és ez elvileg az előző
ciklusban is folyt, hogy a fiatalok még józanabbul, még nyugodtabban tudnak beszélni
szerintem bármilyen témáról. És ezért jó ebben a bizottságban ülni, hiszen az előző
hozzászólásban Lacinak akár még önkritikája is volt az előző ciklussal kapcsolatosan, mint
ahogy nekünk is van, és tisztán látjuk ezt. És nem is igazán arról kellene, hogy szóljon a
politika, hogy nagyon oda kelljen mondogatni. A politikai kultúra nyilván minden területen
megvan, egy önkormányzatban, egy megyei tanácsülésen, illetve a parlamentben is.
Lakatosné Sira Magdolna!

- 25 LAKATOSNÉ SIRA MAGDOLNA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy itt
rendezzük meg ezt a bizottsági ülést.
Másodsorban pedig köszönetet szeretnék mondani minden egyes jelenlévőnek azért a
munkáért, amit a saját maga területén végzett. Erről talán kevesebbet beszélünk. Ma már
sajnos nem olyan természetes dolog valakinek felvállalnia egy-egy közösség képviseletét
önzetlenül, a saját szabadidejét feláldozva.
Én azt gondolom, az egy nagyon-nagyon fontos tevékenység, amit mindannyian
egyenként ki-ki a saját területén végez, végeztek. Ezt szeretném megköszönni nektek. Azt
gondolom, van nekünk tőletek tanulnivalónk otthon.
És azt szeretném, ha sokkal gyakrabban hallhatnánk arról a jövőben a beszámolókban,
hogy milyen kapcsolatot sikerült kialakítani magyarországi ifjúsági, akár kicsi szervezetekkel
is, mert azt hiszem, hogy akkor sokkal könnyebben mennének odahaza is a dolgaink. Hiszen a
mi fiataljainknak újra kell tanulniuk a közösségben való szerepvállalást, mert túlságosan
előtérbe került az ego, az én, és elfelejtettük azt, hogy van családi közösség, van települési
közösség, és van akár korosztályi közösség is, és sorolhatnám tovább.
Én csak ennyit szerettem volna röviden mondani, és arra szeretnék kérni minden egyes
vezetőt, hogy a jövőben tartsa rendkívül fontosnak azt, hogy keressék a magyar kisebb
szervezetekkel is a kapcsolatot, akár olyanokkal is, amelyek nem formális szervezetek. Én egy
kicsit elkötelezettje vagyok az ifjúsági önkormányzatoknak, Magyarországon jól működő
ifjúsági önkormányzatok is vannak, és nagyon örülnék annak, ha velük is szorosabbra
fűznétek a kapcsolatot. Úgyhogy köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Barát Zsolt képviselő úr, parancsoljon!
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, a szót. Én igazából arra készültem,
hogy egy kihelyezett bizottsági ülésen veszek részt, és leszünk rajta öten-tízen. Itt jóval
többen vagyunk.
Tisztelettel köszöntöm a Magyar Ifjúsági Konferenciát és a jelenlévőket, azokat is,
akikkel többen vagyunk. Ennek azért örülök külön, mert el tudok mondani néhány rendhagyó
gondolatot a magam és a Jobbik Magyarországért Mozgalom és párt nevében is, kettőt rögtön
az elején.
Az egyik, hogy veletek vagyunk. A másik pedig az, hogy jó úton jártok. Senki ne
vegye sértésnek, mindenki egy porszem a gépezetben, akik itt vagyunk. Nem akarom nagyon
közhelyszerű gondolatokkal folytatni. A kérdés csak az, hogy sárgombócot gyúr-e belőlünk a
víz, az eső, vagy felkap a szél, és elvisz bennünket messzire. De tudunk olyan porszemekkel
találkozni útközben, akiknek el tudjuk mondani azokat a gondolatokat, amelyek
megfogalmazódnak bennünk annak érdekében, amit mi mindenképpen képviselünk. Mi
ugyanis még nem voltunk kormányon, mint tudjátok, de mindenféle olyan dolgot és
elképzelést támogatni tudunk, ami a magyarság érdekét szolgálja.
Hogy a sárgombócból, a porszemből és a szélből - mivel az időjárás akár befolyásolhat
bennünket - mivé válunk, az természetesen elsősorban rajtunk múlik. Hogy miből lettünk és
mi lesz belőlünk, és hogy amikor eljön az a bizonyos idő, hogyan tudjuk zárni az életünket, az
sok olyan dolgon múlik, hogy habár a szó a tett halála, de az összefogás érdekében mégis
olyan dolgokat kell művelni, mint például ez a beszélgetés és ez a kibővített beszélgetés.
Most nem is akarok nagyon patetikus állapotba kerülni, és senkit nem akarok ilyen
helyzetbe hozni, de el kell mondanom egy rövid idézetet Wass Alberttől: „Ki a magyar hát,
cimbora? / Te, vagy én? Vagy a harmadik? / Döntsük el szaporán, míg el nem süllyed a
ladik!” Azt hiszem, nem kell külön magyarázni, hogy miről van itt szó, de azért arra
mindenképpen szeretném felhívni a jelenlévő ifjúsági szervezetek képviselőit, hogy nagyon

- 26 rajtunk múlik a dolog. A ladik, nagyon jól tudjuk, hogy pillanatnyilag milyen állapotban van.
Ez a magyarság ladikja, amit csak a magyarság, a fiatalok, a felmenő nemzedékek tudnak
kihúzni abból a kátyúból, amiben pillanatnyilag benne vagyunk.
De hogy optimistább gondolatot is tudjak felétek közvetíteni, túl azon, amit az elején
mondtam, én mindenképpen el fogom vinni ennek a találkozásnak a hírét Magyarországra,
abba a közegbe, abba a pártba, amelyikből én jöttem, és nagy örömmel fogom továbbítani azt,
amit itt tapasztaltam. Nagyon köszönöm nektek a meghívást, és azt, hogy itt lehettem.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor arra a sok kérdésre, ami elhangzott a részünkről,
nem várunk pillanatnyilag választ, mert nem hangzott el kérdés.
A következő javaslatom lenne. Tekintettel arra, hogy sokszínűek vagyunk - ez azért
most hallatszott és látszott is, ha senki nem mondta volna meg, hogy melyik pártból jött,
akkor is pontosan hallható és azonosítható lett volna -, de ettől függetlenül is azt gondolom,
hogy pont azokat a dolgokat keressük, ami összeköt bennünket, és úgy látom, ebben teljesen
egyet gondoltunk és ezen egyet értettünk.
A következő javaslatom lenne, és arra kérem akkor a jelenlévőket a bizottság részéről
is, hogy ebben támogassanak, illetve az ügyrend szerint jómagam is elrendelhetem ezt, tehát
nincs gond. Még szavazni sem kell róla, úgyhogy teljesen rendben vagyunk. (Közbeszólás:
Demokrácia!) A demokrácia jegyében én egy húszperces szünetet rendelnék el.
Két kérésem van a jelenlevőkhöz. Az egyik az, hogy jöjjenek velünk, 12 órára egy
koszorúzást terveztünk be, gróf Mikó Imre szobránál egy koszorút helyeznénk el, és
szeretném, ha a jelenlevők velünk tudnának jönni, részben azért is, hogy nem az albizottság
elnöke és tagjai vesznek részt ezen, hanem valóban együtt, veletek, és ti is együtt, egymással.
Tehát ez lenne az egyes kérésem.
A kettes kérésem sokkal érdekesebb: utána gyertek vissza. (Derültség.) Azon egyszerű
okból, mert most jön az a lehetőség, amikor valóban áttérünk inkább egy plenáris jellegű
beszélgetésre, amelyben valóban minden jelenlevőnek lehetőséget biztosítunk a meghívott
ifjúsági szervezetek részéről, hogy kérdéseket tegyenek fel az elhangzottak ügyében vagy
egyéb kérdésekben, akár a véleményüket mondják el. Az ebéd is megvár bennünket, viszont a
koszorúzás ügyében azért kérjük, hogy most történjen ez meg, mert lehet, hogy nemcsak 70en leszünk, akik jelen vagyunk, hanem lehet, hogy többen is, majd kiderül, hogy az éjszaka
mit dolgoztunk.
Úgyhogy most 11 óra 51 perc, és akkor negyed egykor folytatjuk itt. Addig is
köszönöm szépen a jelenlétet.
(Szünet: 11.51 – 12.21)
ELNÖK: Több százan jelezték, hogy kérdéseket szeretnének feltenni az
elhangzottakhoz. Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Tekintettel arra, hogy négyen vagyunk
itt, határozatképes ez a bizottsági ülés. Folytatjuk tovább a bizottsági ülést azokkal a
hozzászólásokkal, kérdésekkel, amelyek kapcsán felmerült a kérdésfeltevés lehetősége.
Arra kérek mindenkit, tekintettel arra, hogy ma még ebéd is van napest előtt, hogy
lehetőség szerint konkrét, egyszerű, rövid kérdéseket tegyetek fel! Természetesen
hozzászólásra is van jog. Arra biztatok mindenkit, hogy legyen fiatalos, és ne lakonikus.
Ezennel megnyitjuk a kérdések sorát.
Az ülés elején elmondtam, hogy a kérdéseket, hozzászólásokat folyamatosan fogjuk
megtenni, és az ülés lezárása előtt lesz lehetősége reagálni az elnök úrnak, az elnök
asszonynak, illetve a kormányzati képviselőknek. Illetve akár nekünk is lehet kérdést feltenni,
így aztán gyorsabban tudunk válaszolni.
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elhangzott - finoman mondom a jegyzőkönyv részére -, hogy az ifjúságpolitikában azok az
ifjúságpolitikai vezetők, akik rendelkeznek némi exhibicionizmussal. Ez azt jelenti, hogy egy
ilyen ülésteremben a jelenlévők szociográfiája és szociológiája alapján a jelenlévők 90
százaléka nyilvánvalóan kérdezni kíván, azért, hogy megmutassa, hogy jelen van. Ennek
kapcsán semmi probléma nincs. Ezért is mondtam, hogy lehetőség szerint rövid, gyors, tömör
kérdéseket tegyünk fel. Persze a 90 százalékból körülbelül 60 százalék az, aki fel is meri tenni
a kérdését és a kezét, de semmi gond, itt kell edződni, kedves fiatalok! Vegyétek úgy, hogy az
Európai Unió Parlamentjének plenáris ülésén járunk, úgyhogy nyugodtan lehet kérdezni.
Szokták mondani, hogy hülyeséget nem lehet kérdezni, legfeljebb hülyét, majd én válaszolok!
(Derültség.)
Tehát szeretném kérdezni, hogy ki az, aki kérdést szeretne feltenni. Egyet kérek, a
nevet mondjátok be a jegyzőkönyv számára, mert jegyzőkönyvet vezetünk. (Bozsó Imre Lehel
jelentkezik.) Tessék!
BOZSÓ IMRE LEHEL (Ifjúsági Keresztyén Egyesület): Bozsó Imre Lehel vagyok a
Magyar Ifjúsági Tanács részéről. Először is kérdésem lenne: az Ifjúsági albizottság munkája
pontosan mire terjed ki? Nem tudjuk, hogy pontosan mivel is foglalkozik az albizottság.
Illetve két javaslatom lenne. Az egyik a Mozaik-felméréssel kapcsolatban: legyen egy
olyan pillére, ami azt mérné fel vagy azt méri fel, hogy a fiatalok hogyan kapcsolódnak be az
ifjúsági szervezetekbe, tehát hogy milyen szinten, mennyire vesznek részt az ifjúsági
szervezetek munkájában.
Illetve egy másik javaslat, ugyancsak Téglásy úr figyelmébe. Az érintett támogatási
összegek kapcsán, ha jól értettem, 25 millió forint sorsáról van szó. Azt már tudtuk, hogy
azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek nem pályázhatnak a Bethlen Gábor Alapba, de
mindenképpen javasoljuk, hogy a MIK ÁB tagjainak legyen beleszólása a pénz elosztásába,
hogy javaslatot tehessenek.
Illetve felvetődött még egy harmadik is, hogy az Európai Ifjúsági Konferenciára
kapjon meghívást mindegyik ÁB-tag, nemcsak az elnök, hogy mindegyik országrészből egy
képviselő mehessen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék! (Tőkés Lehel: Hozzászólás is lehet?)
Természetesen!
TŐKÉS LEHEL (Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet): Tőkés Lehel, a Magyar
Ifjúsági Tanács részéről. Dr. Stágel Bence úrnak volt egy olyan kérdése, hogy hogyan alakul
Erdélyben a magyar állampolgárság kérdése.
Az Ifjúsági Tanács képviseletében többen a Demokrácia Központok alkalmazottai
vagyunk, én is az országos területi központ vezetője vagyok, és mint ilyen, nagyjából átlátom
az országos rendszert. Például, hogy csak néhány kérdésre válaszoljak, a kolozsvári
Demokrácia Központunkban napi 40-50 ügyfélnek töltünk ki és zárunk le dossziékat, de
ugyanígy van Szentgyörgyön is, több 10, Csíkban is és minden erdélyi székelyföldi városban
foglalkozunk ezzel. Például a kolozsvári konzulátuson az iratkozásoknál már júliusaugusztusnál tartanak, Csíkszeredán már az őszieknél tartanak, Bukarestben sajnos nem
tudom.
A mi Demokrácia Központunknak is van már a konzulátuson keresztül három külön
ablakunk: Kolozsváron, Csíkszeredában egy, és március 1-től, úgy tudom, ott is ugyancsak
három lesz, ahova mi a saját ügyfeleinket irányítjuk, és segítünk nekik, annál, ami van, még
egyszerűbben leadni, tényleg lezárt dossziékkal. Általában mi fordítjuk le nekik az iratokat.
Épp ezért felhívom a kollégák figyelmét is, a MIÉRT-es kollégákét is, hogy nyugodtan lehet
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tényleg egyszerűen, állandóan, sokszor akár 4 telefonhívásra is tudunk válaszolni, és tényleg
segítünk az érdeklődőknek.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiskunfélegyháza polgármestere vagyok, ott soron kívül
tudunk segíteni, csak odáig el kell jönni. Nálunk nincs torlódás fél évig, tehát soron kívül is
tudjuk ezeket a kérdéseket intézni. A következő kérdés, hozzászólás? (Nemes Előd
jelentkezik.) Tessék, Nemes Előd!
NEMES ELŐD (Erdélyi Magyar Ifjak): Köszönöm szépen a lehetőséget. A szünet egy
kicsit félbeszakított, de pár gondolat, amit lejegyeztem, hogy az ülés után ne úgy távozzunk,
hogy valami véget ért, hanem konkrét folytatás is segítse ezt.
Jobb egy vita, mint hogy a sajtó nyilvánossága előtt csépeljük egymást. Nem is
annyira politikai, hanem közéleti jellegű az ügyek többsége, amiket ha beindítunk, akkor azok
biztos, hogy pozitív visszhangra találnak.
Ami pedig a magyar állampolgárságot, a sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központ
forgalmát illeti: nálunk 1 hónapban 1600 ember érdeklődött, tájékozódott. Viszont
megfigyeltük, hogy inkább a közép generáció éreztette a jelenlétét. Nem mondhatjuk azt,
hogy túlnyomórészt inkább az öregek, és ami viszont elég szomorú, hogy a fiatalok sem
özönlöttek igen nagy számban. Úgyhogy mindenképpen háromszéki ifjúsági összefogásra lesz
szükség annak érdekében, hogy kampányt indíthassunk azért, hogy a családon belül a fiatalok
legyenek a mozgatóerő. Ebben is számítunk a többi háromszéki ifjúsági szervezet segítségére,
akár közös petíció vagy kampány révén. Ennyit szerettem volna elmondani.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt van a helye a hozzászólásoknak, az építő
gondolatoknak. (Szőcs Endre jelentkezik.) Tessék parancsolni! Lányokat is szívesen
hallgatunk meg, kedvesebb hangjuk van! (Derültség.)
SZŐCS ENDRE (Háromszéki Ifjúsági Tanács): Nagyon szépen köszönöm a szót.
Nincs olyan kellemes hangom, mint a hölgyeknek, de kifejezem azon kérésemet, illetve
óhajomat, hogy igaz, hogy HÁRIT-alelnök vagyok… Egyébként Szőcs Endre vagyok.
(Derültség.). A Romániai Magyar Közgazdász Társaság elnökségi tagjaiként is sokszor
felvetettük azt a kérdést, hogy az itthon maradásnak és az ifjúságpolitikának is egyik fontos
eleme az, hogy a fiataloknak legyen hova hazajönniük, és itthon tudjanak megélni, tudjanak
családot alapítani, ami a következő, a jövő generációjának úgymond a záloga.
Az lenne a kérdésem, hogy a magyar ifjúsági politika, akár a Széchenyi-terven, az új
Széchenyi-terven keresztül milyen eszközöket ragad meg, milyen híradások vannak arról,
hogy a fiatalokat, és elsősorban itt a kis- és középvállalkozókra gondolok, úgymond
támogassák, illetve milyen elképzelések vannak arra vonatkozóan, hogy úgymond a magyar
kis- és középvállalkozók, az itteni helyi kis- és középvállalkozók közötti kapcsolatokat
ápolják, illetve ezt az egész Kárpát-medencei gazdasági területen kialakítsák. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Stágel Bence!
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Jó pár témát feldobtunk, én is szeretnék egy témát
bedobni a közösbe, amivel kapcsolatban nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre. Az elmúlt
időszakban azt lehet mondani, hogy a magyarországi ifjúsági szervezeteknél valamennyire
konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a közélettel kapcsolatos akár viták, akár
párbeszédek színterei valamennyire az oktatási intézmények legyenek. Ez egy viszonylag
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Magyarországon.
Azt tudni kell, hogy a rendszerváltozás után volt egy ilyen, hogy a munkahelyeken és
az egyetemeken a politizálás tilos, tehát ott a politikai pártok nem jelenhetnek meg. Azt
gondoljuk, hogy eltelt most már több mint két évtized, és azért azt is látni kell, hogy a fiatalok
legközvetlenebbül talán épp az oktatási intézményekben vannak úgy együtt, hogy normális
keretek között esetleg közéleti kérdésekkel tudnának foglalkozni. Szeretnénk ezzel a
tabutémával Magyarországon újra foglalkozni, hogy legyenek lehetőségek ilyen
párbeszédekre.
És a kérdésem az lenne tulajdonképpen, hogy ez itt Erdélyben hogyan zajlik, tehát
akár középfokú oktatási intézményekben, akár felsőfokú intézményekben is lehetőségük vane a Romániában bejegyzett pártoknak arra, hogy nem kampányidőszakban, hanem egyébként,
tehát viszonylag nyugodtabb időszakban közéleti kérdésekkel kapcsolatban politikusok
eljöjjenek esetleg egy egyetemre, főiskolákra előadást tartani, lehet-e kérdezni tőlük; tehát ez
hogyan alakult itt Erdélyben. Ez az én kérdésem és ez az a téma, amivel kapcsolatban
kíváncsi lennék a véleményetekre.
ELNÖK: Köszönöm szépen.
TISCHLER FERENC (Kovászna Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság): Nincs erre
lehetőség.
ELNÖK: Köszönöm szépen, de az ülést én vezetem, majd utána lehet reagálni.
TISCHLER FERENC (Kovászna Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság): Bocsánat.
ELNÖK: Először jönnek a kérdéssorok, aztán mindenki, aki szeretne hozzászólni,
szíveskedjen a hozzá felvetődött kérdésekre választ adni. Köszönöm egyébként, Feri.
Kérdések következnek. (Jelzésre:) Parancsolj!
FURUS LEVENTE (Háromszék, Turul Madár Ifjúsági Iroda): Háromszék, Turul
Madár Ifjúsági Iroda. Európai önkéntesség éve, európai önkéntes szolgálat, ezzel is
foglalkozunk. Hogyan lehetne ezt, a bizottságnak teszem fel a kérdést, akár úgy, hogy a kis
szervezetek közötti együttműködést mennyire elősegíthetné egy ilyen együttműködés.
Nekünk erre több kezdeményezésünk is van, és folytatunk tárgyalásokat kisebb
magyarországi szervezetekkel, jó kapcsolataink vannak, velük közös projektjeink is. Például
jelzem azt, hogy mondjuk Németországból, Nagy-Britanniából vagy Törökországból vagy
Spanyolországból az európai önkéntes szolgálattól több keretajánlatot kapunk, hogy küldjünk
fiatalokat ebbe a programba, és fogadjunk fiatalokat onnan szintén ebben a programban,
ugyanakkor Magyarország irányából, vagyis az anyaországból szinte egyetlen ajánlat sem
jött, legalábbis hozzám, tudtom szerint egy vagy kettő futott be. És ugyanígy onnan sem
szándékoznak önkéntesek jönni hozzánk. Ez egy kapocs lehetne úgymond a kisebb civil
szervezetek között, hiszen ez egy nagyon jó program és nagyon jó kezdeményezés, európai
szinten, és erősíthetné a kis szervezetek közötti együttműködést hosszú távon.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Következő kérdés? Most már tényleg kérünk egy lányt is,
jó? (Jelzésre:) Tessék parancsolni!
BABOS ARANKA (Vajdahunyad): Babos Aranka, Vajdahunyad. Nekem lenne
javaslatom is, és két percben szeretnék beszélni a szórványról is, nem többen, de most akkor a

- 30 kérdésemet teszem fel. Van-e az Ifjúsági albizottság stratégiájában olyan pont, amely külön
kitér a szórványban élő ifjúságra? És majd amikor lehetőségem adódik, pár percben beszélnék
a helyzetről.
ELNÖK: Most lehetőség van rá.
BABOS ARANKA (Hunyad Megyei Ifjúsági Tanács): Szó volt itt összefogásról, és ez
nekem különösen jól esik, hiszen mi a szórványban élünk, ahol tudni kell, hogy Hunyad
megyében 4,8 százalék a magyarság, és a szünetben épp mondtam, ’90-től egészen 2000-ig 25
százalékkal csökkent a magyarság, aminek több oka van, és nekünk még inkább fontos az,
hogy az összefogás hangját közvetítsük a közösségbe. Hál’ istennek, most már tényleg
megértette a megyében, mondhatom, hogy 99 százalékban az összes egyházi szervezet,
ifjúsági szervezet, politikai iskola és így tovább, hogy együttműködés nélkül a szórványban
magyarnak megmaradni lehetetlen.
Nem térek ki a számadatokra, de ha azokat megfigyeljük, akkor azok siralmasak.
Létesült egy szórványiskola, amelyben 600 diák tanul magyar nyelven, összesen pedig az
egész megyében közel ezer diák tanul. Ezek szörnyű számadatok, de annál összefogóbbak
vagyunk, és majd a bejáratnál fogok adni egy olyan lapot, amely a Hunyad megyei magyar
napokról beszél. Ez volt az első alkalom tavaly, és itt, a hátoldalán láthatjuk azt (Mutatja.),
hogy melyek azok a szervezetek, amelyek ebben részt vettek. És első alkalommal az ember
mindig bátortalanul közeledik egy ilyen nagy, megyei rendezvényhez, ami egy egész hetet
magába foglalt és próbált eljutni minden kistelepülésre. Tudni kell, hogy színházi előadást
tervezünk ott is, ahol tíz néző van és 15 szereplő, de csak azért, mert összesen 50 magyar
lakik ott. Vagy nagyon sok ilyen részletbe bocsátkozhatnék, csak azt gondolom, nincs értelme
most.
Az idén pedig második alkalommal kerül megrendezésre, ezért én itt most mindenkit,
aki a teremben van, és még azt is, aki nincs itt ebben a teremben - nekik esetleg tovább
közvetítik az üzenetet -, szívesen meghívok. Én vagyok ennek a rendezvénynek az idén a
főszervezője, és számunkra minden vendég fontos és fellendítni a közösségünket. Aki erről
részletesebben érdeklődik, akkor majd a szünetben tájékoztatom.
A másik dolog, mondtam, hogy Hunyad megye abban is különleges szerintem az
országhoz képest, hogy az összefogásra nagyon jó példát mutat. Az összefogásra jó példát
mutat éppen azért, mert nagyon jó együtt tud működni. A megyében 9 ifjúsági szervezet van,
ami a MIÉRT alá tartozik, de ugyanakkor nagyon jól és kiválóan, jól együttműködünk az IT a
cserkészekkel, és mindazokkal, akik partnerek és megértik ennek a valós összefogásnak a
lényegét. Itt nem téma a politika, a széthúzás, hogy most ki melyik irányba fúj vagy nem fúj,
ez a szórványban, higgyék el, majdnem nem is számít, mert az emberek megértették azt, hogy
a szórványban tényleg csak úgy tud erős lenni egy közösség, ha együtt van. És ez az üzenet
nagyon fontos, és a magyar napok erre kiváló alkalmat és lehetőséget adnak. Tavaly ötezer
ember mozdult meg, ami 25 ezer közül úgy gondolom, hogy kiváló dolognak számíthat.
Volt szó olyasmiről, hogy konszenzusorientáltak legyünk, de úgy gondolom, ezt
valóban csak úgy tudjuk elérni, ha megértjük a helyi problémákat. Hiszen a Székelyföld
teljesen más problémákkal küszködő és teljesen más világ, hogy úgy mondjam, a szórványban
pedig teljesen másképp kell megközelíteni ugyanazt a problémát. És bármikor nyitottak
vagyunk elbeszélgetni, részletes információkat adni. Már szó volt arról, hogy Krisztiánnal
erről esetleg, ha alkalom van, beszélgessünk, gondolom, Grüman Robi beszélt róla, úgyhogy
én Babos Aranka vagyok, még egyszer, és névjegykártyát, szórólapot, mindent hoztam, ami
esetleg itt hasznunkra, meg mindannyiunk hasznára válik.
Hunyad megyében nagyon sok olyan diák van, aki aktív, és Vajdahunyadon a magyar
iskolában összesen 60 gyermek tanul, de abból 40 önkéntes. Tehát nálunk teljesen mindegy,
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mert nem tudjuk megengedni, hogy ne legyünk felelősek egymásért, és ne tudjunk
együttműködni. Úgyhogy mi is tudunk vinni programokat, meg mindenfélét máshova,
befogadóak vagyunk, soha semmit nem utasítunk vissza.
Javaslat. Népszámlálás lesz idén, szeptembertől kezdődik, és ha tényleg felelős
magyarokként cselekszünk, akkor arra kell törekednünk mindannyiunknak, hogy
megerősítsük ezt a magyar érzelmet, és hogy a gyermekeinkben van a jövő és az ifjúságban,
tehát annál is inkább ezt az üzenetet kell közvetíteni, és olyan rendezvényeket szervezni,
minél többet, hogy minél több emberhez eljuthasson a népszámlálás gondolata, és hogy merje
az ember magyarnak vallani magát. És most már megvan az, hogy a kérdőíven magyarul is
oda lesz írva az, hogy a nemzetisége, ilyen dolgok, ami úgy gondolom, elég nagy dolog.
Úgyhogy fontos erősíteni ezt az érzést az emberekben, és erre kell a hangsúlyt
fektetni.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A lehetőséget biztosítjuk, mint ahogy az eredeti meghívó
is kiment, tehát tegnap este 7 órától holnap reggel 9 óráig állunk mindenki rendelkezésére, 24
órában beszélgetésre szánjuk az időt. Evéssel, beszélgetéssel, szórakozással és ilyen
tevékenységekkel mindent elkövetünk a fiatalokért. Ennek van egy formális része, a bizottsági
ülés. Ez már egy informálisabb része ennek, és természetesen a nonformális ülés is kiválóan
alkalmas információközlésre és -átadásra. Köszönjük a női nem megmentését! (Derültség.)
Van-e még kérdés? Ez elég rossz arány azért az exhibicionisták javára, de ha nincs,
nincs gond. Tényleg semmi? (Senki sem jelentkezik.) Jó, akkor első körben a kérdéseket
lezártuk.
Akkor jöhetnek a válaszok. Először megadom a szót Tischler Ferenc úrnak.
TISCHLER FERENC (Kovászna Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság): Nem szabad
politizálni az oktatási intézményekben. Az teljesen más, hogyha az egyetemi diákok az
egyetem szervezésében meghívnak egy politikust közéleti szerepvállalásról, politikai
kérdésekről beszélgetni. Ez más, persze. Romániában tilos az oktatási intézményekben
politikai kérdésekről beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr.
ELNÖK: Tessék!
SZÉLL LŐRINCZ államtitkár-helyettes (Országos Sport és Ifjúsági Hatóság): Még
annyit, hogyha a diáktanács meghívására érkezik egy politikus, és egy diáktanácsi ifjúsági
program kapcsán meghívják őt, pont azért, ami most Magyarország EU soros elnökségének is
az egyik prioritása, az ifjúsági részvétel a döntéshozatalban, ebbe bele lehet burkolni, hogy
hogyan történne a döntéshozatal helyi szinten, megyei szinten vagy akár országos szinten is,
tehát az okosságot meg lehet csinálni. (Derültség.)
ELNÖK: Köszönjük szépen, a csomagolást értettük. Van-e, aki válaszolni szeretne?
(Téglásy Kristóf jelentkezik.) Téglásy Kristóf, parancsoljon!
TÉGLÁSY KRISTÓF főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Két kérdést
írtam fel magamnak, ami kifejezetten felénk irányult, és mind a kettő viszonylag vagy részben
nyitott kapukat dönget. Az egyik, hogy az a bizonyos 25 millió forint a MIK ÁB döntése
legyen – vagy nem tudom pontosan, hogy fogalmaztak. A lényeg az, hogy a MIK ÁB
természetesen javaslatot fog tenni arra, hogy melyik régióból milyen szervezetek és milyen
arányban részesedjenek ebből. Azt a javaslatot meg nyilván figyelembe fogjuk venni. Azt
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illetve a kormánynak kell eldöntenie, de a javaslat mindenképpen így is van eltervezve.
A másik pedig, az Ifjúsági Konferenciára vonatkozóan: az Európai Unió elég
szigorúan megszabja, hogy ki lehet a meghívott és milyen körben. Mi a MIK-et beleraktuk, de
azt, hogy a MIK ÁB összes tagja legyen meghívott, azt nem tudjuk biztosítani, mert a
meghívottak számát és rangját az Európai Unió korlátozza. A MIK ÁB elnöke és alelnöke
lesz meghívva, mert ennyit tudtunk belerakni, mint soros elnök, ennyi beleszólásunk volt.
ELNÖK: Tessék! Bodor László elnök úr!
BODOR LÁSZLÓ elnök (Magyar Ifjúsági Értekezlet): Köszönöm szépen, elnök úr, a
szót. Két kérdésre szeretnék reagálni, illetve egy témát talán jobban ki lehet vesézni egy ilyen
jellegű fórumon.
Stágel Bence két felvetése, a kettős állampolgárság és az autonómia kérdése. Én azt
gondolom, hogy a kettős állampolgárság témában minden fiatalnak, és nemcsak fiatalnak,
demokratikus joga van ahhoz, hogy tájékozódjon és tájékoztatást kapjon. Ebben a kérdésben
szerintem nem polemizálódni kell, hanem egyszerűen mindenki hozza azt a pluszt, amit ehhez
a témához hozzá tud tenni. Mi is ezt tesszük. Úgy, ahogy tettük akkor is, amikor az egyeztető
fórum asztalánál mindenki odatette, legyen szó akár MIT-ről, legyen szó akár MIÉRT-ről, a
csontot, és szerintem tényleg sikerült egy olyan jellegű tájékoztató kampányt folytatni,
aminek az eredménye a három európai parlamenti képviselő.
Az állampolgárság kérdésében a Magyar Ifjúsági Értekezlet úgy gondolja, hogy az
önrendelkezés jogát még hamarabb és minél konzekvensebben kell elérni. Nyilván itt az
ifjúsági szervezetek tehetnek valamit, amire lehetőségük van. Ha egyáltalán van olyan eszköz,
ami a rendelkezésünkre áll, azt megpróbáljuk bevetni. Nyilván ebben is egyetértés is van, és
egyszerűen lépésekben haladunk efelé.
Ami viszont téma, és a Magyar Ifjúsági Értekezleten készülünk is rá, és az albizottsági
tagok figyelmébe is ajánlanánk, az a 2011-es népszámlálás Romániában. Ez év végén történik
majd meg. Azt gondolom, hogy nemcsak a tájékoztatásra, hanem a magyar integritástudat
erősítésére a fiatalokban igencsak nagy szükség van, hiszen nemcsak a szórványban, hanem
azt gondolom, a nagy magyarságban is valamilyen formában meg kell találni azokat az utakat,
amikor az ifjúsági szervezetek külön, egyénre szabott üzenetekkel tudnak előrukkolni a
magyarság erősítése érdekében. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ránk vonatkozóan is felvetődött három kérdés, illetve
néhányan tévesen szórták rám az ágyúgolyókat, de azért természetesen válaszolok. Az
ágyúgolyó képletes volt, nem akartak bántani!
Az Ifjúsági albizottság feladata és szerepköre, Bozsó Imre Lehel kérdése. Az Ifjúsági
albizottság a parlament munkáját segíti. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a
törvénymódosításokat és az ifjúságot érintő kérdéseket véleményezi, javaslatot tesz ezekben
az ügyekben. Önálló döntési jogköre nincs. Átruházott hatáskörben hozzárendelt pénzkeret
sajnos nincs. Ezen el is kell gondolkodni, és lehet, hogy a következőkben ezt majd módosítani
is kell. Ez egy nagyon szomorú történet, de ez nyilvánvalóan így van.
Furus Levente kérdezte az önkéntesség évét. A civil szervezetek önkéntesek, ez a
Youth in Action programhoz talán 2. számon fenntartott pályázati forrási lehetőség. Nekünk
ehhez semmi közünk, de természetesen én nem azért ülök itt, mert soha nem láttam fiatalt,
tehát az elmúlt 20 esztendőben sok mindent láttam. Nagyon sok olyan ifjúsági civil szervezet
van a Dél-Alföldön, amely egyébként részt vesz ebben a munkában. Úgyhogy inkább abban
tudok segíteni, hogy egy e-mail-cím csere után majd küldök olyanokat, akik egyébként
rendszeresen jönnek-mennek. És nagyon sok Youth in Action programunk van otthon,
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a fiatalok ide, innen meg oda. Igyekszünk a romániai magyar fiatalokat a programban
előnyben részesíteni.
Az IVC-ben, mint önkéntes szolgálatban is tudunk segíteni. Én azt gondolom, hogy
ennek nincs akadálya. A Fiatalok Lendületben Programban nemcsak világot látunk, nyelveket
tanulunk, de ennek nyilván nagyon sok olyan forráslehetősége is van mind a fogadó, mind a
küldő részéről, ami úgy gondolom, nemcsak a fiatalok számára fontos, hanem mindkét
szervezet részére, úgyhogy ebben fogok tudni segíteni.
Babos Arankát meg inkább a sok lelkesedésért üdvözlöm, majd ebédidőben
megbeszéljük. Az Ifjúsági albizottságnak olyan jellegű stratégiája, ami a határon túli
szórványmagyarságról szól, még nincs. Erre igen egyszerű a válasz.
Van-e olyan, aki nem kapott a kérdésére választ első körben, vagy szeretne még
valamire válaszolni? Mert ha nincs, akkor az első kört lezárom, és elindítjuk a második kört,
hátha valakibe még beleszorult valami kérdés ebéd előtt. (Dr. Stágel Bence: Három mondat.)
Három mondat, Stágel Bence!
Dr. STÁGEL BENCE (KDNP): A szórványmagyarsággal kapcsolatban. Ti vagytok
azok, akik a hétköznapok terén szerintem a legtöbbet tesztek azért, hogy a magyarságotokat
megőrizzétek.
Szeretnék egy javaslattal és egy ajánlással élni. A javaslat az, hogy ha a következő
ilyen Ifjúsági albizottsági ülésünk Erdélyben lesz, akkor javaslom, hogy egy szórvány magyar
területen legyünk.
A másik felajánlásom pedig az, hogy az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
nyári táborába 10 fiatalt közületek nagyon sok szeretettel várunk. Értelemszerűen az anyagi
forrást is biztosítjuk, és szeretettel várunk benneteket, hogy ezzel is segítsük a munkátokat.
Azt gondolom, hogy ez a program is, amit itt most elénk letettetek, ezt mutatja.
Félmondattal még visszatérve az oktatási intézményeken belüli politizálásra, úgy
látom, ugyanaz a helyzet, mint nálunk. Nálunk annyiban különbözik a helyzet, hogy a
rektorok általában nem engedik be még a közéleti eseményeket sem, amikor látják, hogy egy
politikust hívnak meg. Tehát ezzel kapcsolatban szeretnénk gyakorlatilag fellépni, hogy ha
vannak fontos közéleti kérdések, akár például a családi adózással kapcsolatos kérdések, vagy
az, hogy a fiatalokat hogyan csábítsuk haza Nyugat-Európából, ha ezzel kapcsolatban bejön
egy politikus az egyetemre, az ne legyen tiltott, hanem lehessen arról beszélni, értelemszerűen
szabályozott keretek között.
A harmadik dolog, ami pedig még belém szorult, a Széchenyi-tervvel kapcsolatban,
nem is tudom, ki kérdezte, van egy nagyon jó honlapja az új Széchenyi-tervnek. Szerintem azt
nézzétek át, szerintem biztosan fogtok találni benne olyan részt, ami a kérdésekre választ ad,
és ezzel kapcsolatban szintén van egy törekvésünk, ez pedig az, hogy a pénzügyi ismeretek
oktatása kerüljön vissza a középfokú oktatásba, legyen része. Ez is egy kereszténydemokrata
kezdeményezés, ez még egyelőre szintén csak a társadalmi párbeszéd fázisában van, hiszen a
gazdasági világválság nagyon jól megmutatta azt, hogy a fiataljaink nem tudnak különbséget
tenni devizahitel vagy forinthitel között, és az alapvető pénzügyi ismereteik sincsenek meg.
És nem tudom, ezzel kapcsolatban itt, Erdélyben mi a helyzet, mi mindenképpen szeretnénk
majd ezzel kapcsolatban programokat indítani, hogy a pénzügyi ismeretek legalább alapfokú
oktatása megvalósulhasson. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Már óvodában ismerik a gyerekek a pénzt. (Dr. Stágel Bence: Kérnek.) Igen.
Most egyébként Magyarországon egy egész új jellegű tevékenység indult el, nem
tudom, mennyire, biztos a reklámokból lehet látni, ez a PayPass óra típusú dolog, ezek a
karórába helyezett kártyák. Éppen a következő hét hétfőjén jön hozzám a
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jónak látom, Kiskunfélegyháza város mintaváros lesz, és végig fogja nézni, hogyan működik
az az óra. Úgyhogy vannak dolgok, vannak újszerű dolgok, haladunk a technikával, már ha
pénzről, gyerekről, meg kicsiről beszélünk, hiszen pontosan tudjuk, hogy menni még nem
tudnak, de a távszabályozót és a mobiltelefont kezelik, tehát ezek így működnek, de ilyen a
technológia és a modern világ.
Következő kérdéssor jön, ha van, ha nincs, akkor elmegyünk ebédelni. (Jelzésre:)
Vannak hozzászólók, akkor most az egyszer azért, mert Aranka majd másodszor szól hozzá,
először Grüman Róbert elnök úrnak adom meg a szót először.
GRÜMAN RÓBERT (Háromszéki Ifjúsági Tanács): Köszönöm szépen. Ezekkel a
tervezett határon túli ifjúsági irodákkal kapcsolatos lenne az én kérdésem. Van-e lehetőség
arra, hogy Erdélyben két darab ilyen iroda legyen, és ennek a finanszírozását meg lehet-e
oldani, hiszen itt van a legtöbb fiatal, legtöbb magyar fiatal a határon túl, és igazából 16
megyében vannak magyarok, tehát egy iroda valószínűleg ezt a munkát nem tudná lefödni. És
két nagy szervezetről is beszélünk, a MIT-ről és a MIÉRT-ről, és úgy gondolom, úgy lenne
méltányos, ha mind a két szervezet egy-egy irodát tudna működtetni.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Konkrét kérdés volt. Babus Aranka, parancsoljon!
BABOS ARANKA (Hunyad Megyei Ifjúsági Tanács): Köszönöm szépen. Én
elsősorban szeretném megköszönni ezt az ajánlatot, biztosan élni fogunk vele, és akkor
ezennel szeretettel meghívom és biztosítom arról, hogy a következő bizottsági ülésen, ha
Vajdahunyadra szervezik, Vajdahunyadra szervezzük meg, akkor kiváló élményben lesz
részük (Derültség.), hiszen egy olyan vidékről van szó, ahol ott van a hunyadi vár, mindenféle
egyéb, Bethlen Gábor, meg nagyon sok érték van Hunyad megyében, érdemes turisztikailag is
ezen elgondolkodni Magyarországon.
És azt akartam még mondani, hogy Hunyad megye egyik óriási potenciálja, ami nincs
kihasználva és amiben az ifjúság nagyon nagy szerepet vállalhat, az a turizmus fejlesztése. És
mi gondolkozunk egy olyan infós központnak a kialakításában, ahol elmondhatjuk azt, hogy a
hunyadi vár nem a dákok, nem a rómaiak, sem nem a románok szerzeménye és építménye,
hanem a valós történetet mondjuk, és így tovább. Tehát rengeteg magyar érték van a
megyében, és ezt majd kigondoljuk.
Ugyanakkor minden ifjúsági szervezethez szeretnék szólni azáltal, hogy
osztálykirándulásoknak, csoportoknak szívesen tudunk idegenvezetést, közös bulit szervezni,
van egy közösségi házunk, és ezek számunkra mind olyan lehetőségek, amelyeket
kihasználunk, mindegy, hogy határon innenről vagy túlról jönnek. Úgyhogy szeretettel várunk
és nyitottak vagyunk.
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e még kérdés? Mert én még egy órát simán tudok
beszélni.
GRÜMAN RÓBERT (Háromszéki Ifjúsági Tanács): Igen, hogy ráerősítsek, hogy
Sepsiszentgyörgy és Háromszék példaértékű az ifjúság terén, létezik a Háromszéki Ifjúsági
Tanács és a Hunyad Megyei Ifjúsági Tanács között egy együttműködés, első ízben jött létre
ilyen a történelemben, amely szerint a fiatalok Háromszékről mennek Hunyadra, Hunyadból
jönnek ide; közös programjaik vannak. Csak ennyi kiegészítés volt. Köszönöm szépen.
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pedagógusoknál is volt ilyen, nem? Csak nem hallom a hangjukat, nagyon csöndesek, de
biztos buli volt az éjszaka.
SZABÓ KÁZMÉR (Csík Terület Ifjúsági Tanácsa): Hargita megyének BeszterceNaszód megyével van hasonló testvérmegyei kapcsolata. Mi a pedagógusok fórumán ezt a
kölcsönös együttműködést próbáljuk érvényesíteni, ez egy jól működő program, már 10 éves,
Csíkban és Hargita megyében, ahol fiatal pedagógusok szakmai találkozón találkoznak, és itt
szoktak besztercei pedagógusok bekapcsolódni. Az ősszel éppen Krisztiánnal együtt
Beszterce-Naszód megyében mentünk haza a beszterce-naszódi pedagógusokhoz, fiatal
magyar pedagógusokhoz.
ELNÖK: Még a szervezetet és a nevet is mondd be, légy szíves.
SZABÓ KÁZMÉR: Szabó Kázmér vagyok, Csík Terület Ifjúsági Tanácsa.
ELNÖK: Tisztelettel kérdezem, van-e még kérdés, hozzászólás, észrevétel, vagy
mindenki éhes, mert ez a másik lehetőség. (Jelzésre:) Sándor Krisztina elnök asszony!
SÁNDOR KRISZTINA elnök (Magyar Ifjúsági Tanács): Előbb egy javaslatot
fogalmaznék meg az Ifjúsági albizottság felé, illetve kérdést is ugyanakkor, hogy van-e
lehetőség arra, hogy a továbbiakban az albizottság ülésére minden egyes alkalommal
tanácskozási joggal meghívni a Magyar Ifjúsági Konferencia Állandó Bizottságának az
elnökét vagy alelnökét, vagy mindenképpen egy tagját, főként ha határon túli ifjúsági
kérdések kerülnek érintőlegesen szóba, akkor azt gondolom, hasznos lenne. És nyilván, ha
egy ilyen ÁB-tag jelen van, akkor az majd továbbviszi a Magyar Ifjúsági Konferencia
berkeibe is az adott híreket. Tehát ez egy megfelelő fórum arra, hogy mondjuk a Kárpátmedencei régió ügyeit tovább lehessen beszélni. Tehát nem magunknak, vagy nem az erdélyi
régiónak feltétlenül, hanem általában a MIK ÁB egy tagját minden ülésre meghívni
tanácskozási joggal, természetesen, ha ennek nincsen formai vagy más akadálya, akkor ezt
javasolnám, mintegy folytatva akár ezt a fajta együttműködést.
És azt is jó ötletnek tartom, valahol elhangzott, talán épp Stágel Bence mondta, hogy
lehet, hogy nem ártana ebből hagyományt teremteni, és évente egy albizottsági ülést
Erdélyben megszervezni. A továbbiakban talán más városokban is jól megvalósítható egy
ilyen ifjúsági kerekasztal, ha így is nevezhetem, és a továbbiakban mi is nyitottak vagyunk
egy ilyen részvételre is.
És akkor második témaként kitérnék a határon túli tanulmányi kirándulásokkal
kapcsolatos programra, amit főosztályvezető úr említett. Mi decemberben felvettük a
kapcsolatot Csete Örssel, az Apácai Közalapítvány igazgatójával, ha jól tudom, ő a
programért a felelős, és arra kértük, hogy bár ők elsősorban oktatási intézmények közötti
kapcsolatként képzelik el ezt a programot és osztályokat hoznának Erdélybe, szeretnénk, ha
az ifjúsági szervezetek a saját rendezvényükkel, kínálatukkal bekapcsolódhatnának ebbe a
programba.
Ez konkrétan azt jelenti, hogy elvállaltuk egy olyan adatbázisnak a létrehozását,
amelybe igyekszünk minél több erdélyi ifjúsági rendezvényt betenni, és ez most egyben
felhívás, és most kihasználom a kerekasztalt arra, hogy ezt elmondjam a MIÉRT-esek felé is.
Egyelőre még csak a háttérmunka zajlik, és most vagyunk abban a szakaszban, hogy
begyűjtjük ezeket az ifjúsági rendezvényeket, városnapokat, például a Szentgyörgy napok
egyértelműen benne kell legyen, úgy gondolom, de sok más olyan ifjúsági rendezvény, ami
nyitott, és amire elmehet egy busznyi magyarországi fiatal bármikor. Erre egyfajta
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ilyen adatbázis, akkor ilyen szempontból nyitott lesz a program számunkra is, hogy
bekapcsolódhassunk.
Ugyanakkor a program másik része az, hogy természetesen nonprofit jellegű az egész
vállalkozás, ottani részről is és itteni részről is azt várják el, hogy az adatbázisban is csak
olyan rendezvények szerepeljenek, amelyeknek nem az a lényege, hogy lekapcsolni egy
nagyobb összegeket az érkező csoportról, hanem ellenkezőleg, inkább másfajta szellemben
meghívni őket vagy vendégül látni ezeket a csoportokat.
Az adatbázisok egy része arról szólhat, hogy erdélyi szálláshelyek katalógusát kellene
felajánlani szintén ehhez a programhoz. Az Apáczai Közalapítványnak már nagyon sok olyan
ajánlata van a honlapjukon, amiknek a feljavítása az elmúlt években hozzájárult ahhoz, hogy
van egy csomó iskolai bentlakás, meg egyházi iskolai bentlakás. De amennyiben valamelyik
szervezethez kapcsolódik olyan ifjúsági szálláshely, amelyik nonprofit jellegű, akkor ezt be
lehet építeni ebbe az adatbázisba, és ezen is dolgozunk. Tehát ha olyan alapítványi, egyházi
vendégházakról tudtok, tudunk, amelyeket érdemes ebbe a programba bekapcsolni, és nyilván
legkevesebb 20 főt be tudnak fogadni, akkor ezzel is hozzájárulhatunk a programhoz.
Úgyhogy mi ezen elkezdtünk dolgozni, de valószínűleg egy külön felhívás kell ahhoz,
hogy erről külön egyeztessünk kötetlen körben, hogy ezt hogyan tudjuk bővíteni.
Talán ennyi, és ha még kérdezhetek egy félmondatnyit, hogy részünkről, tehát akár a
MIT, a MIÉRT, vagy általában az ifjúsági szervezeti vezetők részéről milyenfajta segítséget
vár a bizottság? Miben tudunk akár ténylegesen is segíteni, milyen háttéranyagokban? Azt
hiszem, hogy mi is és a MIÉRT is bármikor nyitottak vagyunk arra, hogy ha valamit
véleményezni kell, vagy be lehet kapcsolódni a szakmai munkába, akkor szívesen
megtesszük. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ma már nem jöttünk hiába, mert a MIT és a MIÉRT is
felajánlja a segítségét, sőt, felajánljuk a MIÉRT-nek is, hogy bekerüljön egy adatbázisba.
Vannak közös elképzelések, azért ez fontos.
Fontos az is, hogy kitalálhat az egyik szervezet valami jót, attól a másiknak nem kell
másikat csinálnia, hanem össze kell fogni ezekben a kérdésekben.
A határon túli tanulmányi kirándulások ügyében: az ősszel, azt hiszem, Udvarhelyen
jártam, és már akkor elkezdtük a felkészülést az ügyben is, hogy a tanulmányi kirándulásokon
ne csak szálláshelyet biztosítsunk, hanem teljes, konkrét programot. Tehát hogy a
mintaprojektek készüljenek el abban az ügyben, hogy amikor valaki a határon túlra szeretne
gyerekeket hozni - nyilván én, meg az ottani pedagógus régóta látom ezt -, akkor az a
legegyszerűbb, ha készen van egy projekt, és csak be kell menni az utazási irodába, ahol azt
mondjuk, hogy „B” gomb, és akkor megnézhetjük az interneten, mert ott vannak a kész
programok. Arra, hogy mettől meddig, ez mennyibe kerül, mit eszik, hol alszik a gyerek, erre
készen vannak a programok. Ezek a kész projektcsomagok egy osztálykiránduláshoz
kényelmesek.
Nyilván ha onnan nézzük a történetet, hogy egy szerencsétlen osztályfőnök keressen
szállást, ez már fél siker, mert valahol egy adatbázisban talál szállást, utána ki kell találnia,
hogy ott, a környéken mi van, és hogy azután hol és mit eszik a gyerek. Tehát ezeket szépen
fel kell építeni.
Nagyon fontos, hogy ebben a ti munkátok egységesen benne legyen, és azok a
projektek legyenek készen, amik közül verzióként, lehetőségként választani lehet. Ennek
készen kell lennie. Ebben nyilván opciókat kell hagyni, és azt kell mondani, hogy szükségem
van étkezésre, de nincs szükségem a medvevadászatra, a halászatra, a madarászatra, a síelésre
és a többi. Ezek fakultatív tevékenységek, de ebből a szempontból ez mindenképpen közös
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történet, csak akkor egyszerűbb, ha van egy közös, egy olyan, amit mindenki megnézhet.
Elkezdtem válaszolni. Van-e kérdés? Mert én szívesen válaszolok. (Tischler Ferenc
jelentkezik.) Tischler Ferenc!
TISCHLER FERENC (Kovászna Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság): Nem annyira
az albizottságot érinti elsősorban, mint minket, de a segítségeteket kérhetjük is hozzá.
Az Önkéntesség évéről beszélünk, és Romániában nincs önkéntességi törvény. Azon a
keretszerződésen kívül, hogy milyen papírokat kell beadni egy szervezethez, azon kívül se
kötelezettségek, se jogok nincsenek. Információim szerint lehet, hogy egyesek, a
szentgyörgyiek megkapták a meghívást, hogy elindítunk egy munkacsoportot az
önkormányzatokkal közösen. Két hét múlva lesz az első találkozó, és az egyik témája ez lesz,
az önkéntességi törvény kidolgozása a stratégia mentén.
Kihasználnám a lehetőséget, mert itt azért országos szervezetek vezetői vannak jelen,
akik nagyon sok fiatallal dolgoznak, és akiknek a munkája igazából az önkéntességen
alapszik, hogy gyertek, segítsetek, mert össze szeretnénk állítani egy igazi önkéntességi
törvényt, ami valószínűleg nem fogja egyből a profi szintet ütni. Külföldről már elkezdtük
összegyűjteni és lefordítani az önkéntességi törvényeket, de legalább ebben az évben jussunk
el arra a szintre, hogy legyen egy önkéntességi törvény, és tegyük le a parlament asztalára.
Ebben kérjük a segítségeteket, illetve a ti tapasztalatotokra vagyunk kíváncsiak, ha van ilyen a
területen, akkor ezt szívesen látnánk. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések, hozzászólások vannak-e? Bárki bármit
kérdezhet. Ezt most tegye meg, vagy hallgasson örökre - ez túlzás, mert azért ülésezünk.
(Senki sem jelentkezik.)
Akkor lezárjuk a kérdéseket - azóta se tiltakozik senki.
Még két dologra szeretnék én is reagálni. A Magyar Ifjúsági Konferencián is bárki, a
MIT, a MIÉRT és bárki részt vehet, és van egy ügyrendje a magyar parlament munkájának és
a bizottságoknak is. A tanácskozási jog és a meghívások kapcsán állandó meghívást tudunk
biztosítani. Ez annyit jelent, hogy Buksza Zsolt, aki az albizottság, illetve a főbizottság titkára
is, jelezzék, és a MIT és a MIÉRT számára, és ha kell, a MIK összes tagjának meghívót
tudunk biztosítani, hiszen ez egy e-mail, és ez csupán annyit jelent, hogy kit teszünk bele a
címzettekhez. Egyébként minden meghívó elérhető a honlapon, tehát semmilyen titkos ülést
nem szoktunk tartani, mert mi még nem a titkos társaság vagyunk. Ennek az ülésnek a
meghívója is fent van a honlapon, ez az ülés is teljesen nyilvános, és a jegyzőkönyv is
olvasható lesz a honlapon körülbelül 2 hét múlva.
A másik fontos kérdés az „évi egy albizottsági ülés Erdélyben” című felkérés és
lehetőség: ez nagyon jól hangzik, nagyon szeretünk idejönni. Kéthetente jövök, tehát most
már inkább itt lakom, mint otthon. Ami ettől függetlenül nehézség, az az, ami némi önkritika
az előző 4 éves ciklusra. Ez nem az én önkritikám, hanem a kormányzaté, vagy azé, aki éppen
benne volt az előző 4 éves ciklusban. Az Ifjúsági albizottság egyszer sem ülésezett, így ehhez
képest évente egyszer Erdélybe kijönni egészen jó lesz. (Dr. Varga László jelzésére.) Ő sem
volt benne! (Derültség.)
Én fél év óta vagyok a megalakult albizottság elnöke, tehát új a csapat. Ahhoz képest
ez az ötödik vagy hatodik ülés, és mind ez ideig én sokkal többször üléseztem volna, csak
egyelőre tapogatni kellett az irányvonalat. Nem akartam a dolgok elé futni, úgyhogy tudunk
jönni, ennek nincs akadálya. Köszönjük a meghívást, élni fogunk vele. Szeretjük, ami kicsit
közelebb van, vagy ha lehet, repülővel jövünk, mert Marosvásárhelyre nagyon olcsón lehet
repülni. Ezt már tudjuk, ezt is kipróbáltam már. Köszönöm szépen.

- 38 Elnöki zárszó
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, szeretném még egyszer
megköszönni először Grüman Róbertnek, mint házigazdának, szervezőnek, hogy
megszervezte ezt a rendezvényt; aztán az elnök úrnak, aki közben fontos tevékenysége miatt
elballagott. Szeretném megköszönni Kovászna Megye Tanácsának is, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta a nagytermét, az étkezést, a szállást biztosította. Bár igyekszünk keveset aludni,
hogy többet bírjunk veletek beszélgetni, illetve, hogy végigkóstolgassuk a helyi ízeket.
Úgyhogy mindenkinek szeretném megköszönni a munkáját.
Aztán mindenkinek szeretném megköszönni, aki személyesen eljött. És az is nagyon
fontos volt számomra, mert itt többen izgultak, hogy a koszorúzás után ki fog visszajönni,
hogy minden székre visszaültek, kivéve a sajtót, de az nem olyan nagy probléma. Úgyhogy
azt kérem tőletek, akik erre szántátok a mai napot, bárhonnan is érkeztetek - akár a szomszéd
utcából, vagy Kolozsvárról, vagy Vajdahunyadról, vagy Déváról, vagy bárhonnan -, hogy
legyetek velünk, ne menjetek még el, hiszen azt gondolom, hogy folytatjuk tovább, de nem a
formális keretek között, hiszen most jönnek azok, akik eddig nem mertek megszólalni, de
ebéd közben azért majd meg mernek szólalni, meg egyébként kézmosás közben elmondják a
véleményüket. Szeretettel várjuk őket, tudjuk jól, hogy ezek a nonformális kapcsolatok.
Úgyhogy én szeretném mindenkinek megköszönni, hogy eljött: a helyettes államtitkár
úrnak, a főosztályvezető úrnak, a bizottság tagjainak, az elnök asszonynak, az elnök úrnak és
az összes többi kis szervezetnek, az elnökének, a képviselőjének, hogy itt vannak, hogy jelen
vannak, hogy megtisztelték ezt a bizottsági ülést. Hiszen elhangzott, hogy akár öten is
ülhettünk volna itt, néztük volna egymást, és jól elbeszélgettünk volna. Lehet, hogy rövidebb
lett volna az ülés, de nem lett volna ennyire tartalmas. Úgyhogy ezért is fontosnak tartom,
hogy itt vagyunk.
Én bízom benne, hogy fogunk még veletek találkozni, akár itt, akár a határhoz egy
kicsit közelebb. Lassan már nincs is határ, a határ a csillagos ég. Úgyhogy köszönöm szépen.
Bízom abban, hogy az az összefogás, amely ma azért jó példája volt ennek a történetnek, és
azért mondtam, hogy bár jókat hallottam itt a közös dolgokról, mert jókat hallottam ki, persze
az elején a pengeváltásokat is hallottam, de ettől függetlenül azt gondolom, bízom benne,
hogy mindaz, ami elkezdődik az ifjúság között összefogásként, ez az ifjúsági összefogás
valóban tovább haladhat. És az erdélyi, illetve határon túli magyar szervezetek kapcsán
nemcsak itt, a Felvidéken, de a Délvidéken is egységről és összefogásról beszélünk, hiszen azt
gondolom, lassan-lassan mindenki észreveszi ezt magán is. Hiszen vacsora közben is
beszéltünk arról, hogy 2012-ben is lesznek választások, és annak már van előszele, tehát
nyilvánvalóan nagyon fontos lenne, ha ez az összefogás egységes és erős lenne.
A lángokat, mint pici gyertyalángokat elég könnyű elfújni, de egy nyalábot azért már
elég nehéz elfújni. Ezért erre az összefogásra van szükségünk határon innen és határon túl a
nemzetért, a magyar nemzetért. Mindenkinek köszönöm a jelenlétet, bízom benne, hogy
folytatjuk még a beszélgetést délután.
Köszönöm szépen, a mai ülést berekesztem, és még egyszer köszönöm mindenkinek a
jelenlétet.
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 11 perc)
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