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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 25 perc
Az ülés megkezdése előtt a résztvevők csíki fiatalokból álló fúvószenekar kíséretében
elénekelték a magyar és a székely himnuszt.)
Elnöki bevezető, a napirend elfogadása
KAPUS KRISZTIÁN (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntök mindenkit itt, a Hargita Megyei Tanács nagytermében, a magyar
Országgyűlés ifjúsági albizottságának kihelyezett ülésén. Ezúton szeretném megköszönni a
csíki fiataloknak, fúvósoknak, hogy a magyar és a székely himnusz tolmácsolásában
közreműködtek. Köszönöm szépen, és további szép napot. (A fúvószenekar tagjai elhagyják a
termet.)
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Borboly Csabát, a Hargita Megyei
Közgyűlés, Tanács elnökét, tisztelettel köszöntöm Korodi Attila parlamenti képviselőt,
Tánczos Barna szenátor urat. Tisztelettel köszöntöm Kozma István urat, aki házigazdánk és a
meghívást eljuttatta felénk. Tisztelettel köszöntöm az ifjúsági albizottság megjelent tagjait,
Gaal Gergely országgyűlési képviselő urat, aki egyébként a Kereszténydemokrata Néppárt
képviselője, Baráth Zsolt képviselő urat, aki a Jobbik országgyűlési képviselője. Jómagam
pedig Kapus Krisztián vagyok, a Fidesz országgyűlési képviselője és a mai bizottsági ülés
levezetésének egyébként felelőse, a bizottság elnöke.
Tisztelettel köszöntöm a megjelent ifjúsági szervezeteket, tisztelettel köszöntöm dr.
Farkas Balázs urat, a csíkszeredai magyar konzulátus konzulját, és tisztelettel köszöntök
minden fiatalt és minden megjelent érdeklődőt a mai napon.
A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása
Először is, miután ez egy hivatalos ülés, a mai menetrendben először a napirendet
fogjuk elfogadni. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, hiszen a bizottság öt fős,
ebből három jelen van, jómagam pedig Ágh Péter urat is képviselem, tehát innentől 80
százalékos a bizottsági jelenlét. A napirend elfogadása után pedig majd a köszöntők
következnek.
Akkor megkérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendre javaslatként kiküldött
„Konzultáció az erdélyi ifjúsági szervezetek képviselőivel” című napirendi ponttal a mai ülés
napirendjét elfogadja-e. Aki elfogadja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Négy
igen szavazattal a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai bizottsági ülés napirendjét.
Mielőtt megkezdenénk a konzultációt, először megadom a szót Kozma István úrnak,
aki a házigazdánk.
Kozma Istvánnak, Csík Terület Ifjúsági Tanácsa elnökének köszöntője
KOZMA ISTVÁN elnök (Csík Terület Ifjúsági Tanácsa): Engedje meg, elnök úr,
hogy felálljak, ezzel szeretném megtisztelni a bizottság tagjait, hogy eleget tettek a
meghívásunknak, és itt Csíkszeredában tartjuk meg a kihelyezett ülést az erdélyi, székelyföldi
ifjúsági szervezetek képviselőivel közösen.
A CSTIT idén ünnepli 15. születésnapját, és úgy gondoljuk, jelzésértékű, hogy a
bizottság elfogadta ezt a meghívást Csíkba, Csíkszeredába, és itt tartja az ülést. Köszönjük
szépen. Azt gondoljuk, hogy az elmúlt 15 évben a CSTIT-nek meghatározó volt nemcsak a
helyi, Hargita megye, de az egész erdélyi közösségi életben is. Ugyanakkor itt van Borboly
Csaba elnök úr, aki 1999-ben elindítója volt ennek a szervezetnek, társaival letették a
szervezet talpköveit, és ezt köszönjük szépen nekik, egy olyan szervezetet sikerült elindítani,
amit azóta is próbálunk folyamatosan közösségi és társadalmi téren továbbépíteni.
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ifjúsági szervezetek részt vesznek ezen az ülésen, és bízunk benne, hogy a továbbiakban, az
elkövetkezendő körülbelül két órában, gondolom én, hasznos tanácskozást tudunk folytatni.
Köszönöm szépen, és megkérem Borboly Csaba elnök urat, hogy üdvözölje az ülést.
Borboly Csabának, Hargita Megye Tanácsa elnökének köszöntője
BORBOLY CSABA elnök (Hargita Megye Tanácsa): Szép, jó napot kívánok
mindenkinek! Bunã ziua! Számunkra öröm itt Hargita megye tanácsa székely épületében
vendégül látni a Magyar Országgyűlés ifjúsági albizottságát. Azt gondolom, ez a
normalitásnak a jele, és azt is gondolom, hogy az erdélyi magyar ifjúsági életre való
magyarországi ráfigyelés ilyen gesztusa. Bízom benne, hogy a magyar-magyar kapcsolatok
tekintetében ennek itt történelmi jelentősége is van, ennek a mai kihelyezett albizottsági
ülésnek. Azt gondolom, hogy a fiatalok - függetlenül attól, hogy a határ melyik oldalán élnek
- egy nyelvet beszélnek, ugyanazokra az értékekre figyelnek, sokszor ugyanazokkal a
gondokkal küszködve talán jobban megtalálhatják a megoldásokat, ha egymásra figyelnek.
Keressük azt a jó gyakorlatot, azt a programot, azokat az intézkedéseket, amelyek mentén a
fiatalok otthon maradnak - függetlenül attól, hogy a határ melyik oldalán élnek -, és
próbáljanak meg családot alapítani, próbáljanak sikeres felnőttekké válni otthon.
Abban bízom, hogy a Magyar Országgyűlés azokra a fiatalokra is gondol - függetlenül
attól, hogy az ország határain kívül hol élnek -, akik rendelkeznek a kettős állampolgársággal,
és azt gondolom, ez egy újabb kötelék, amely a magyar fiatalokat jobban összeköti. Ezért meg
szeretném köszönni az Országgyűlés jelen lévő tagjainak, hogy ezt a lehetőséget a fiataljaink
számára biztosították.
El kell mondani azt is, hogy azok a félelmek, amelyek a kettős állampolgárság
ügyében felmerültek korábban, hogy Erdély, Székelyföld ki fog ürülni, mert mindenki
elköltözik netalán Magyarországra, és ott mindenféle nehézségeket okoznak az erdélyiek,
nem váltak valóra, mindenki ugyanúgy otthon maradt, ahogy eddig. Látható itt a megjelenő
ifjúsági szervezetek sokaságán keresztül is, hogy itthon akarnak dolgozni, itthon akarnak
tevékenykedni.
Ebben a munkában segítségre van szükség, hisz főleg az ifjúsági élethez forrásokra
van szükség, az ifjúsági élet gyakorlásához, szervezéséhez lehetőségekre van szükség. Hargita
Megye Tanácsa részéről igyekszünk nemcsak a Hargita megyei fiatalok, hanem a
szórványban élő fiataljaink számára is segítséget nyújtani, de mindenféleképpen felhívnám az
Országgyűlés jelen lévő tagjainak figyelmét, hogy az erdélyi magyar ifjúsági élet függetlenül attól, hogy kinek milyen akár politikai szimpátiái vannak - egységesen,
egyformán és kiegyensúlyozottan figyelmet érdemel és segítséget.
Azt kívánom a bizottságnak, hogy a mai ülés legyen sikeres, eredményes, és itt
örvendek ebben a teremben, ez a mai alkalom, hogy a magyar állam zászlaját ide is és az
épületre is ki tudjuk tenni. Elvárjuk önöket, hogy gyakran jöjjenek.
Köszönöm. (Taps.)
KOZMA ISTVÁN elnök (Csík Terület Ifjúsági Tanácsa): Köszönjük szépen, elnök úr.
Felkérem Korodi Attila parlamenti képviselőt, hogy üdvözölje az ülést.
Korodi Attilának, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti
képviselőjének köszöntője
KORODI ATTILA képviselő (Romániai Magyar Demokrata Szövetség): Köszönöm
szépen, elnök úr. Elnök Urak! Kedves Képviselő Urak! Örvendek, hogy itt vagytok velünk, és
élőben - most már nem először - tudtok az ifjúsági mozgalmakról párbeszéd útján tájékozódni
és véleményt cserélni. Nagyon izgalmas év elé néztek, nekünk is izgalmas, de azért nem
annyira; mi az európai ügyekkel foglalkozunk leginkább, ti pedig a saját országgyűlési
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megszervezni, hogy mielőtt a választási hajrá elkezdődne, egy utolsó egyeztetést erre az évre
lehessen megszervezni. Azt kívánom nektek, hogy - úgy, ahogy ebben a mandátumotokban is
odafigyeltetek és külön kiemelten foglalkoztatok a határon túli ifjúsági ügyekkel, akár
bizottsági tisztségből adódóan, akár parlamenti mandátumból adódóan - ezt folytassátok, mert
ez nagyon fontos az erdélyi fiataloknak. Valamikor, tizenöt évvel ezelőtt vagy még azelőtt,
amikor dolgoztunk fiatal mozgalmárként, tudtuk, hogy mennyire fontos az, ha van párbeszéd
a parlament és a kormány intézményei felé, ez lényeges.
Azt gondolom, az itteni ifjúsági mozgalmak meg tudják fogalmazni elképzeléseiket,
tudják, hogy mit szeretnének az élettől, és mit akarnak tenni a közösségeikért. Ez egy
jelentősebb mozgalmat jelent Erdélyben, rengeteg szereplővel, ernyőszervezetekkel.
Üdvözlöm azt, hogy itt vannak Csíkszerdában a nagy szervezetek képviselői is.
Amire fel szeretném hívni a figyelmeteket, az egy következő dolog, és azt gondolom,
ez már az ifjúsági mozgalmak tevékenységén is túllép. Azt gondolom, kellene, hogy a
következő négy évben egy olyan támogatási rendszerben gondolkozzatok, amely kiegészítené
nagyon szépen a jelenlegi romániai támogatási rendszereket, és amely a fiataloknak szól, a
vállalkozó kedvű értelmiségieknek és főleg városi környezetben. Szerencsésen az elmúlt
években - főleg európai pénzekre támaszkodva és főleg a vidékfejlesztésben - elindultak azok
a finanszírozások, amelyekkel a fiatalok el tudják kezdeni az élet szervezését és a családi
vállalkozások beindítását. Ahol ez nehézkes, és azt gondolom, erre a banki rendszer nem tud
választ adni, az a városi környezet. A mi városainkban is - itt értem főleg a nem egyetemi
központokat, tehát a 60 ezer alatti városainkat, ahol erős magyar közösségek élnek - szükség
van arra, hogy az értelmiségi fiatalok itt vállalkozásba kezdjenek, és itt maradjanak.
Azt javaslom nektek, hogy a választások után üljünk le, és gondolkozzunk abban,
hogy a magyar állam alakítson ki évi fix költségvetéssel egy olyan vállalkozástámogatási
rendszert, amely akár egy bankkal együttműködve - mert az állam nem tud hatékonyan
vállalkozásfejlesztéseket követni, egy bankkal együttműködve pedig tud biztosítani olyan
programot, amellyel erdélyi magyar fiatalok, értelmiségi fiatalok nemcsak a saját
családjuknak, hanem kis közösségben vállalkozást indítva hosszú távon meg tudják tervezni
az itteni létüket.
Ezt teszem hozzá a mai tartalomhoz, és kívánok nektek - nemcsak a mai napon, hanem
a következő fél évben - sikeres munkát. (Taps.)
KOZMA ISTVÁN elnök (Csík Terület Ifjúsági Tanácsa): Köszönjük szépen.
Megkérem Tánczos Barna szenátor urat, hogy köszöntse a küldöttség tagjait és a jelen lévő
ifjúsági szervetek képviselőit.
Tánczos Barnának, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség csíkszéki
szenátorának köszöntője
TÁNCZOS BARNA szenátor (Romániai Magyar Demokrata Szövetség): Köszönöm
szépen. Nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok Csíkban,
Székelyföldön. Fontosak az ilyen találkozók, főleg azért, mert az elmúlt tíz-tizenöt év
bizonyította, hogy a jelen politikai és társadalmi együttműködése mindig attól függhet, hogy
milyen kapcsolatok, határon átnyúló együttműködések, barátságok alakultak ki tíz-tizenöt
évvel ezelőtt a mostani vezető politikusok között a határon túl. Ha ezek a találkozók,
kihelyezett ülések rendszerezettek tudnak lenni, ha ezekből személyes barátságok, jó
kapcsolatok tudnak kialakulni, akkor meggyőződésem, hogy tíz-húsz év múlva nem fogunk
olyan jelenségekkel találkozni, amelyek az elmúlt tíz év politikáját jellemezték például
nagyon sok szempontból.
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köztetek kialakulnak ezek a kapcsolatok - köztünk, mert én se tartozom még az öregek közé -,
akkor a jövő nemzedékének olyan határon átnyúló együttműködéseket tudunk majd nyújtani,
amelyekből mindenki profitálhat a szó jó értelmében; olyan együttműködések, amelyek a
következő generációkat is segítik, és felhőtlenebbek lesznek a közös kormányülések,
felhőtlenebb lesz például a székely autonóm adminisztráció és a magyar kormány közötti
viszonyrendszer, mert az elkövetkező húsz-harminc évben mindenképp arra számítunk, hogy
az itteni autonóm adminisztráció jó kapcsolatokat tudjon ápolni majd az anyaországgal.
Köszönöm szépen. (Taps.)
KOZMA ISTVÁN elnök (Csík Terület Ifjúsági Tanácsa): Köszönjük szépen. És akkor
visszaadom a szót az elnök úrnak.
Kapus Krisztián köszöntője
ELNÖK: Köszönöm szépen a köszöntő gondolatokat. Miközben hallgattam, hogy
csattognak a telefonok, és gondoltam, ifjúsági ülés, mindjárt megnézem, hogy a Facebookon
hány kép került már föl az elmúlt tíz percben. Ha nem elég, akkor dolgozzatok,
természetesen, hiszen azt gondolom, hogy az itt jelenlevőknek is valószínűleg több tízezer
ismerősünk lehet közösen együtt, úgyhogy hadd lássák mások is, hogy itt vagyunk, hiszen úgy gondolom - ezzel is példát mutatunk mások felé. Úgyhogy senki ne fogja vissza magát, ez
is egyfajta evangelizáció.
Néhány gondolatot a kihelyezett ülésekről, hiszen három évvel ezelőtt is jártunk itt,
Csíkszeredán, amikor hazafelé utaztunk Sepsiszentgyörgyről, ahol az első kihelyezett
albizottsági ülésünk volt. Részben még akkor is történelmet írtunk, nemcsak mint albizottság,
hiszen az előző ciklusban ez az ifjúsági albizottság egyszer sem ülésezett, ebben a ciklusban
pedig a legaktívabb albizottságként működünk a magyar Országgyűlésben.
Fontosnak tartottuk ezeket a kihelyezett üléseket, hiszen természetesen határon belül,
anyaországon belül is van ifjúságpolitikai munka, de úgy gondoltuk, hogy bizony mi
össznemzetben gondolkodunk, egy össznemzeti magyar ifjúságban gondolkodunk, és ha csak
néhány cseppel is járultunk hozzá, azt gondolom, a magyar Országgyűlés, a magyar kormány
nemzetben való gondolkodásához, akkor is fontosnak tartom ezt a feladatot.
Ahogy elnök úr itt mondta, hogy kikerült a magyar zászló ide, a hátunk mögé is és a
megyeházára is - ha ezen múlik, akkor mindennap itt lesz egy országgyűlési képviselő, és
akkor nyugodtan kinn is hagyhatjuk, ezen ne múljon, hogy a magyar zászló kikerülhessen egy
megyeházára.
Fontosnak tartom természetesen azt is, hogy példát mutassunk összefogásból, hiszen
az elmúlt esztendőkben nemcsak Sepsiszentgyörgyön jártunk. Jártunk a Vajdaságban,
Délvidéken is, Topolya településen, a tavalyi esztendőben Felvidéken, Nagymegyeren a
felvidéki magyar ifjúsági szervezetekkel találkoztunk. Örömmel vettük azt, hogy folytathatjuk
ezt a munkát az idei esztendőben, sőt az elmúlt hetekben találkoztam a kolozsvári főkonzul
úrral is, illetve az ottani parlamenti képviselő úrral, Andrással is, ő is mondta, hogyhogy nem
voltunk még Kolozsváron, mondtuk, hogy ahova nem hívtak, oda még nem mentünk. Tehát
lehet, hogy még ez is utolér bennünket.
Egy picit még arra is reagálnom kell, hogy bizony 10-15 éve kialakult kapcsolatokról
beszélünk, mint ifjúságpolitika, és kicsit fura is már így lassan őszülő fejünkkel - de ezt csak a
politika hozza - az ifjúsági munka. Valójában sokszor mondtam, hogy az ifjúságpolitika és az
ifjúsági szakmapolitika nem az a gazdasági ág, amely gyors eredményeket hoz. Tehát amikor
arról beszélünk, hogy 10-15 év után látjuk annak az eredményét, hogy mit tettünk másfél
évtizede, akkor mondhatjuk azt, hogy valójában az elvetett mag bizony terebélyesedik, és
valójában eredményeket hoz. Azok a mai fiatalok, akik ma középiskolásként vagy

- 10 főiskolásként, vagy már azt is egy picit meghaladva ifjúságpolitikát folytatnak, valójában
ennek is meglesznek az eredményei. Nem holnap. Viszont mi egy olyan munkát, egy olyan
hivatást folytatunk, ami lehet, hogy évtizedek múlva hozza meg azokat a gyümölcsöket,
amelyeket most munkával, hivatással és befektetett energiával elvégzünk.
Ezért is fontos, hogy most itt vagyunk, ezért is fontos, hogy a mai napon együtt ülünk,
együtt konzultálunk, és elfogadjuk azt, hogy együtt vagyunk, és ezekből az összefogásokból
eredményeket fogunk hozni sok-sok magyar fiatalnak, mindegy, hogy melyik határ melyik
részén vagyunk, magyar nemzetben, magyar ifjúságban gondolkodunk. Ez a legfontosabb
nekünk, és azt gondolom, a mai napnak is ez az üzenete kell hogy legyen.
A menetrendről a következőkben gyorsan, akik jelezték, hogy itt vannak, őket
szeretném megkérdezni, hogy itt vannak-e, és közben ez lenne a menetrendje, a sorrendje a
bemutatkozásoknak, a szervezeteknek.
A területi ifjúsági tanácsok részéről a CSTIT-vel kezdünk, tehát István lesz az első, és
ő biztos itt van. A MIÉRT részéről itt van Szabó Józsi, úgyhogy akkor te leszel a második. A
harmadik az Itthon, Fiatalon Mozgalom és Demeter Feri, a negyedik a Romániai Magyar
Cserkész Szövetség, Kasza Tamás elnök úr jelen van. Az ötödik a Romániai Magyar
Középiskolások Szövetsége, Lőrincz Szabolcs jelen van. A hatodik a MINTA, nem tudom,
megjöttek-e a fiatalok. (Jelzésre:) Köszönöm. És akkor a hetedik a Gyulafehérvári Római
Katolikus Főegyházmegye Ifjúsági Lelkészsége. Megérkezett-e valaki? (Jelzésre:) Itt van.
Köszönöm szépen. Akkor a hóakadályokat leküzdöttük. Mondtam is, hogy nincs nálatok
hóakadály, nektek ez még csak havacska, nálunk ez már hó, de ezen is túl vagyunk.
Van-e olyan ifjúsági szervezet, amelyet nem említettem? Mert én ennyiről tudtam.
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. (Jelzésre:) Az ifjúsági tanácsok itt vannak. Kívántok-e majd
bemutatkozni, HÁRIT? (Jelzésre:) Igen, oké, akkor ti lesztek a végén. Amikor lemennek a
bemutatkozások, utána lenne egy konzultációs időszak, én mindenféleképpen szeretném egy
picit bemutatni, hiszen ezen a héten immár szakmai munkát is végeztünk mint nemzetpolitikai
munkacsoport, ezeknek az eredményeiről szeretnélek benneteket, önöket tájékoztatni, és
utána lenne az a beszélgetős, konzultációs, hozzászólós, kérdezős időszak, amikor úgy
gondolom, egy picit interaktívabbá válna ez a beszélgetés.
Akkor el is kezdjük, és felkérem Kozma István házigazdát, hogy a 15 éves Csík
Terület Ifjúsági Tanácsának munkásságát mutassa be.
Konzultáció az erdélyi ifjúsági szervezetek képviselőivel
Kozma István elnök (Csík Terület Ifjúsági Tanácsa)
KOZMA ISTVÁN elnök (Csík Terület Ifjúsági Tanácsa): Köszönöm szépen, elnök úr.
Remélem, a fiataloknak sikerül elindítani a power pointos bemutatót, megkérlek, hogy az ajtó
melletti kapcsolót kapcsoljátok be, ami a fényviszonyokat befolyásolja a teremben.
(Megtörténik.) Köszönöm szépen. (A tájékoztatót számítógépes vetítés kíséri.)
Megkérlek, vigyétek vissza az elejére a bemutatót, a logóval kezdünk. Ez most egy új,
dizájnos logó, látszik is rajta, kicsit szürke, kicsit sárga, van, ahol fiatalos is, kicsit őszies,
tavaszias, mindenféle szín van benne, mivel úgy gondoljuk, hogy a CSTIT most, körülbelül
15 év után nagyjából minden korosztályt tud már képviselni, nemcsak fiatalokat, hanem már a
régebb óta fiatalokat is. Valamikor azzal a jelmondattal indult a szervezet, hogy nem azt kell
kérdezni, hogy mit tehet a vidék a fiatalokért, hanem mit tehetnek a fiatalok a vidékért. Ezzel
a jelmondattal indult a CSTIT 1990 augusztusában, és azzal a céllal jött létre, hogy a vidéken
működő ifjúsági szervezeteket, helyi ifjúsági szervezeteket összefogja, koordinálja ezeknek a
munkáját, és olyan hasznos és információs tanácsokkal - pályázatírás, konzultáció, egyéb lássa el, amit egyénileg egyetlen szervezet sem képes megtenni.
A CSTIT az elmúlt időszakban inkább civil munkát folytatott azzal a 40
tagszervezettel, amelyet tömörít. Itt nemcsak ifjúsági szervezetekről beszélünk, hanem vannak
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tevékenységüket. Elsődleges célunk a közösségépítés mindenekelőtt, és együtt azokkal a helyi
ifjúsági szervezetekkel, amelyek itt képviselve vannak, és ami a CSTIT eredménye, az a helyi,
vidéki ifjúsági szervezetek eredménye is, itt a városban a csíkvidéki és a többi vidéki ifjúsági
szervezet.
Közösségépítés, kultúra, hagyomány, oktatás, képzések, táborok, sport, szabadidő,
nemzetközi projektek és egyház - röviden erre épül a CSTIT tevékenysége.
Közösségépítés terén minden olyan rendezvényt, ami a helyi és vidéki városi fiatalokat
megmozgatja, szinte mindent szervezünk, azt hiszem, még a csíki anyákkal is többször
működtünk együtt különböző programokban. Ezek leginkább főbb tevékenységeink közé
tartoznak, mint közösségépítés.
A második nagyon fontos dolog, ami a kultúra, a hagyomány, mert úgy gondoljuk,
hogy azáltal tudjuk a fiatalokban jobban tudatosítani a székely öntudatot, hogy különböző
olyan kulturális és hagyományos programokban vesznek részt, amelyeket ők szerveznek. Itt
már második éve a Székely Leány Találkozónak is úgymond segítői vagyunk, nagyon
együttműködünk a helyi önkormányzattal, valamint olyan tevékenységek, mint például a
kaszáló kaláka Csíkszentkirályban, ami körülbelül 4-5 napos rendezvény. Ezt a fiatalok azért
hozták létre, hogy ápolják és emlékeztessék az embereket, a fiatalokat, hogy ezelőtt az elmúlt
körülbelül 20-30-40 és régebbi időben hogyan éltek az emberek, hogy éltek nagyapáink,
nagyanyáink ezen a vidéken, amikor nyáron posztónadrágban kellett lenni, kapálni, kaszálni.
A pedagógusokkal és olyan helyi szakemberekkel, akik valamilyen szinten az oktatást,
a képzéseket tudják előtérbe helyezni, nagyon jó az együttműködésünk. Az elmúlt időszakban
már huszonháromszor szerveztük meg a fiatal pedagógusok fórumát, amit fontosnak tartok
olyan szempontból, hogy nemcsak fiatalokkal, hanem az őket nevelő, tanító szakemberekkel
is jó kapcsolatot kell tartsuk. Ezt próbáltuk a megyei tanács szórványprogramjának
köszönhetően kiterjeszteni nemcsak a megyére; Beszterce-Naszód megyében volt az első
szórvány pedagógus fórum, ahol elnök úr, te is részt vettél. Valamint Tordán és Temesváron
volt még helyi konzultáció az ottani fiatal pedagógusokkal, valamint az idéntől elkezdtük,
vagyis folytattuk, jobban mondva, kihelyezett pedagógus fórumokat tartottunk mi is a csángó
vidéken tanító pedagógusokkal, és elkezdődött egy jó együttműködés most a csíki és a csángó
vidéken tanító fiatal pedagógusokkal közösen, hiszen úgy gondoljuk, hogy azért nekik sokkal
nehezebb a munkájuk ott szórványvidéken, mint itt Hargita megyében, Székelyföldön.
Amit a képzéseknél még megemlítenék, az az olyan ifjúsági projektek, amelyek a
fiataloknak szólnak és határon átívelnek. Itt gondolok a Neumann János informatikai
versenyre, amelyet az idén Kovács Győző szellemében szerveznek meg, ezt most hirdettük
meg a múlt héten, február 14-ig jelentkezhetnek erre a fiatalok. Ezt azért tartom fontosnak,
mert rengeteg, sok olyan fiatal van nemcsak Csíkban, hanem egészen Nagyváradtól
Sepsiszentgyörgyig, akik jelentkeznek erre a versenyre, és a későbbiekben olyan cégeknél
meg vállalatoknál szeretnének dolgozni, amelyek ilyenfajta téren fejtik ki tevékenységüket.
Táborok, sport, szabadidő - nagyjából ez az, ami jellemez minden ifjúsági szervezetet.
Mi próbálunk eleget tenni úgy a kultúrának, sportnak, hagyománynak, civil
szerveződéseknek, ami a fiatalok igényét képviseli. Ezért megemlíteném itt például az
Euphoria tánctáborunkat, amelyik egy olyan rendezvény, amely nemcsak helyi, székelyföldi
rendezvény, hanem arra próbálja biztatni a fiatalokat - és azért szervezzük körülbelül
augusztusban ezt a tíznapos táborunkat -, hogy más kultúrákat, táncokat is megtanuljanak,
amelyek nem a régió, az ország vagy a Kárpát-medence sajátosságai, hanem határon átívelő
nemzetközi táncok.
Itt még a táboroknál, sportnál megemlíteném a tagszervezeteink ifjúsági
rendezvényeit, táborait, amelyeket általában nyaranta szerveznek meg mindenféle közösségi
rendezvénnyel. Ezek is az egyik legfontosabbjaink közé tartoznak, ezeket támogatni,

- 12 társszervezőként részt venni ezeken a programokon. Úgy gondoljuk, a helyi fiatalok önmaguk
tudják a helyi igényeket, hogy mi kell nekik, és olyan programokon részt vesznek, amelyeket
maguknak szerveznek.
Beszéltem itt az előbb a nemzetközi kapcsolatainkról. A CSTIT-nek van két-három
olyan hálózati tagsága, ami nemzetközi projekteken vesz részt, aktívan részt veszünk a
„Fiatalok lendületben” program pályázati kiírásaiban. Most márciustól, idéntől megváltozik
az „Erasmus Plus” program, vagyis megváltozott, úgyhogy most várjuk, a pisztolyok meg
vannak töltve, hogy ezekre a képzésekre, cserékre pályázzunk. Kíváncsian várjuk, hogy
milyen előnyei lesznek az „Erasmus Plus” programnak, és főleg a határon átívelő
kapcsolatoknak. Reméljük, hogy a továbbiakban is tudjuk tartani ezt a fajta együttműködést
úgy Magyarországgal, mint egyéb más országokkal, Törökországtól egészen Finnországig
vagy Portugáliáig.
A hagyomány és kultúra mellett az egyik nagyon fontos pillérünk az egyházzal való jó
együttműködés, az egyház mellett működő ifjúsági szervezettel, főlelkészséggel való
együttműködés. Ezért vagyunk társszervezői évente az úgymond csíksomlyói ifjúsági
találkozónak, ami most már kiterjesztette magát az elmúlt évben Erdélyi Rióra, azelőtt pedig
Erdélyi Madridra. Ezen több száz fiatal vesz részt együtt a főlelkészséggel, tehát valami más
olyan egyházi tevékenységen is részt veszünk, ami a fiataloknak szól és a fiatalok egyházhoz
való ragaszkodását fejleszti.
Röviden ennyit szerettem volna mondani a CSTIT-ről dióhéjban. Még kiemelném azt,
hogy az olyan fiatalok, akik a közéleti pályán el szeretnének indulni vagy erre készülnek, erre
is a CSTIT-ben megkapják a lehetőséget, és úgy gondoljuk, hogy itt a szervezetben
kipróbálhatják magukat, ifjúságban, ifjúsági szervezetekben, hiszen itt még el lehet nézni, ha
valaki téved. Itt lehet készülni, lehet edződni a CSTIT-ben, és erre várjuk a fiatalokat is.
Köszönöm szépen. (Taps.)
ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolót. Folytatjuk tovább a Magyar Ifjúsági…
(Jelzésre:) Igen?
KOZMA ISTVÁN Hargita megyei parlamenti képviselő: Elnézést kérek! Itt a fiatalok
készültek egy rövid videóval. Megkérem szépen, ha elindul, akkor indítsák el! (Videofilm
megtekintése.)
ELNÖK: Köszönjük szépen, és üdvözöljük a teremben a filmben szereplő
színművészpalantákat is, mert láttam, hogy többen itt vagytok. Köszönöm szépen.
Folytatjuk a MIÉRT beszámolójával. Elnök úr, tiéd a szó.
Szabó József (Magyar Ifjúsági Értekezlet)
SZABÓ JÓZSEF (Magyar Ifjúsági Értekezlet): Tisztelt Képviselő Urak! Szenátor Úr!
Elnök Urak! Kedves Fiatalok! Kedves Kollégák! A Magyar Ifjúsági Értekezlet részéről
nagyon nehéz megszólalni egy ilyen jó kis videó után, főleg, ha ismerjük egy kicsit a CSTIT
múltját is, és tudjuk, hogy sok jó ember mekkora energiát fektetett bele az ifjúsági munkába,
hogy a kontinuitás elve alapján egy jól működő rendszerré nője ki magát. Őszintén
megmondom, az ilyen típusú ifjúsági struktúráknak köszönheti a MIÉRT a létezését. Itt
elsősorban az a fontos, hogy a MIÉRT van a tagszervezetekért és nem a tagszervezetek
vannak a MIÉRT-ért. Hiszem azt, hogy ezzel a mentalitással és ezzel a hozzáállással talán
úgy tudjuk képviselni az ifjúsági vonalat a határokon belül és a Kárpát-medencében vagy
egyéb más színtereken is, hogy igazából azt tudjuk kihozni, amiket a lehetőségek, a bennünk
rejlő lehetőségek adnak.
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működik jól, mert azok az ifjúsági szervezetek, most szám szerint 337-nél vagyunk, amelyek
helyi szinten bizonyos aktivitást kifejtenek - van, ahol öt-tíz fős csoportok vannak, van, ahol
ezres létszámokat is mondhatunk nagyobb városokban -, végzik a dolgukat, lelkesen
szerveződnek és terveznek, évről évre megvannak a maguk programjai. A MIÉRT
gyakorlatilag ezen szervezetekből összetevődő megyei és területi struktúrákat képviseli. Szám
szerint 16 erdélyi megyében 18 ifjúsági tanácsunk működik. Azt gondolom, azzal, hogy
Erdélyt lefedtük, és gyakorlatilag most Bukarestet újból taggá fogjuk februárban venni, le
tudjuk fedni oly szinten a palettát, hogy gyakorlatilag csak arra kell fókuszáljunk, hogy minél
jobban helyzetbe hozzuk a fiatalokat.
A tematikus vitánál nagy tisztelettel szeretnék majd még javaslatokat tenni, addig
viszont néhány számszerű dolog, amire gondolom, mint MIÉRT kell figyelmet szentelni. Mi
elsősorban az önkormányzati munkát tartjuk rendkívül fontosnak. Azt gondolom, hogy azok a
tehetséges fiatalok, akik nemcsak civil tevékenységet szánnak ellátni, elvégezni, hanem úgy
gondolják, hogy az ő tapasztalatuk, az ő tudásuk és az ő munkájuk révén elért elismerésük
gyakorlatilag a fiatalokat tudja még jobban előtérbe hozni. Ilyenkor kell akár politikai
szerepet, önkormányzati szerepet is fölvállalni, és látván azt, hogy 23 35 év alatti fiatal
RMDSZ-es polgármester, valamint több mint 400 önkormányzati képviselő Erdély-szerte
ezekből a struktúrákból jött ki, ezekből a struktúrákból nőtte ki magát, részben még
képviselve az ifjúsági szférát, részben még képviselve azokat a fiatalokat, akik gyakorlatilag
napi szinten ifjúsági munkával, önkéntes munkával is foglalkoznak, azt gondolom, ez lehet a
valódi érdekképviselet, a valódi tevékenység, amikor ifjúsági lobbiról és ifjúsági karrierről
beszélünk.
Ettől függetlenül úgy gondolom, a MIÉRT kell azt a típusú képviseletet ellássa, ami
egyrészt a romániai román ifjúsági szervezetekkel való kapcsolattartást jelenti. Valamennyi
parlamenti párt ifjúsági szervezetével napi kapcsolattartásban vagyunk, ez a dolgunk, ez a
feladatunk, hogy minél jobban megismertessük velük a magyar ifjúság helyzetét Romániában,
és ugyanakkor természetesen Kárpát-medencei szinten is képviseltetnünk kell magunkat, ami
többnyire arról szól, hogy egyrészt a magyarországi parlamenti pártok ifjúsági szervezeteivel
is jó viszonyt ápolunk, konkrétan az IKSZ-szel, a KDNP ifjúsági szervezetével szorosabb,
közelebbi partnerkapcsolatunk is van, de úgy gondolom, hogy ezek a típusú együttműködések
mindig évek alatt gyűlnek össze, és nagyon sok személyes kapcsolaton, nagyon sok
személyes, közös programokban eltöltött órák számában mérhető. Illetve azt gondolom, a
jövő szempontjából is azt tartjuk szem előtt és azt is kell szem előtt tartanunk, hogy a magyar
fiatalok kevésbé a konfliktusos helyzeteket keresik, sokkal inkább azokat az ügyeket, amelyek
összekötnek minket határon innen és határon túl.
Pont ezért gondolom azt, hogy jó, hogy az ilyen típusú találkozókon újra és újra
beszélgetünk az ifjúság helyzetéről. Vannak közös dolgaink, és kétségtelen, hogy vannak
olyan ügyek is, amelyek akár vita tárgyát képezhetik köztünk, de érett, fiatal vezetőkről van
szó, még akkor is, ha néha ideológiailag másképpen gondoljuk a világ dolgait, ott van a
helyünk egy asztal mellett, és meg kell mutassuk egyrészt az idősebb korosztálynak, másrészt
pedig azoknak, akik esetleg szívesebben látnák azt, hogy mi marakodunk egymással, hogy
bizonyos helyzetekben meg tudunk beszélni dolgokat, és meg tudunk egyezni közös stratégiai
lépésekben is.
A jövőre való tekintettel én egy újabb kezdeményezést szeretnék, amolyan provokatív
javaslatként bedobni, ha nem veszik zokon a bizottság tagjai és a képviselő urak. Itt
gyakorlatilag a decentralizáció, amit most már nagyon őszintén, nem tudom, ki az, aki ezt
tökéletesen átlátja Romániában mint politikai folyamatot, de kétségtelen, hogy valamilyen
irányba ez elindult, és előbb vagy utóbb egyre több ifjúsági és sporttábor kerül még inkább az
önkormányzatok tulajdonába. Természetesen e fölött már beszélhetünk olyan táborokból,
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vannak.
A MIÉRT-nek feltett szándéka az, hogy első körben erdélyi szinten, amit majd idővel
kibővíthetnénk Kárpát-medencei szintre is, létrehozzuk a gyermek és ifjúsági üdültetési
programot, ami úgy gondolom, nagyon sok kérdésben akár összhangba is kerülhetne a magyar
kormány különböző ifjúságpolitikai elképzeléseivel. Nem hiszem azt, hogy nagyon sokat
kellene beszélnünk arról, hogy mik a közös pontok, arról, hogy mik azok az eszközök,
amelyek rendelkezésünkre állnak, és ezt hogyan tudjuk a legjobban, legmegfelelőbben úgy
felhasználni, hogy ebből a magyar fiatalok, a magyar diákok valódi hasznot húzhassanak, és
egyrészt egy egészséges csereprogramot tudjunk ezáltal beindítani, másrészt pedig a széles
Kárpát-medencét - nekünk természetesen elsősorban Erdélyt - ismerve, bemutatva egy új
perspektívát nyújtsunk azoknak a fiataloknak, akik ebben a programban esetleg részt
vennének.
Úgy tudom, és gyakorlatilag jelezték, főleg székelyföldi RMDSZ-struktúrák és
önkormányzatok, hogy ebben nekünk partnereink lesznek, most már csak a folyamatot várjuk,
hogy a végére érjen, de úgy gondolom, hogy az áprilisi választások után már mi magunk is
eljutunk abba a fázisba, hogy erről érdemben tudjunk egyeztetni és tárgyalni.
Édesapám azt tanította nekem, hogy akárhol meghívott vagy, sose beszélj többet, mint
a házigazdák, így én próbálok odafigyelni udvariasan, hogy a CSTIT-elnököt nehogy
túlbeszéljem ebben a kérdésben, és hogy továbbra is, máskor is hasonló rendezvényekre
meghívjanak, úgyhogy én nagy tisztelettel vissza is adnám a mikrofont azzal a megjegyzéssel,
hogy majd azért az érdemi vitánál egy másik javaslatot szeretnék tenni. Köszönöm szépen.
(Taps.)
ELNÖK: Köszönjük Szabó József elnök úrnak a beszámolóját, és majd hagyjuk még
beszélni a későbbiekben, egy hasonló rövid hozzászólást majd kérünk Istvántól, ez lesz az
etap.
A következő ifjúsági szervezet az Itthon, Fiatalon Mozgalom, és akkor Demeter
Ferenc úrnak átadom a szót.
Demeter Ferenc (Itthon, Fiatalon Mozgalom)
DEMETER FERENC (Itthon, Fiatalon Mozgalom): Köszönöm szépen. Tisztelettel
köszöntök mindenkit, bunã ziua. Az Itthon, Fiatalon Mozgalom rövidítése IFM, és nem kell
megijedni, nem a Nemzetközi Valutaalap vagyunk, nem olyan rossz szándékkal járjuk a
vidéket és az országokat.
Az Itthon, Fiatalon Mozgalom egy több mint tíz éve működő ifjúsági szervezet, amely
az albizottság legutóbbi székelyföldi konzultációján még nem vett részt, hiszen akkor még
egy kicsit lankadó lángon működött, tavaly május 23-a óta próbáljuk újraszervezni. Itt van
elnöke is, Incze Csongor, én az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának a frakcióvezetője
vagyok, és én kaptam azt a felkérést, hogy pár szóban bemutassam a szervezet elmúlt egy
évét.
Úgy gondolom, azért vagyok hiteles, hogy erről beszéljek, hiszen amikor Kolozsváron
végeztem, én egy németországi munkaajánlattal rendelkeztem, és akkor több barátommal,
ismerősömmel beszélve is úgy döntöttem, hogy hazajövök Székelyföldre, hiszen szükség van,
úgy érzem most is - most még jobban úgy érzem, mint akkor -, székelyföldi fiatalokra, képzett
fiatalokra, akik több nyelvet beszélnek, hogy hazajöjjenek. Az Itthon, Fiatalon Mozgalomnak
ez lesz talán az egyik legnagyobb kihívása, mint minden erdélyi szervezetnek. Több város is
már elindította a „Gyere haza” programját. Úgy gondolom, hogy erre a magyar kormány is
majd rá kell csatlakozzon, de ezt majd a szakmai vitánál én is bővebben kifejtem.
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feldolgozni, megbeszélni, ami a romániai közéletet és az ifjúsági közéletet foglalkoztatta.
Ilyen volt a regionalizáció kérdése, amelyről Sepsiszentgyörgyön tartottunk egy nagyon jó
konferenciát több ifjúsági vezetővel és szakemberrel, ahol elmondták, hogy az erdélyi
magyarságnak ez miért nem jó. Azóta ez lekerült a napirendről, talán végleg, ezt egyelőre
még nem lehet tudni. Ugyanakkor fontosnak tartottuk és fontosnak tartjuk az autonómia
kérdésében is, hogy a fiataloknak legyen véleményük és mondják el azt. Tervezünk külföldi
utakat, megismerni az ottani fiatalok hozzáállását az autonómia kérdéséhez, Dél-Tirolba,
Katalóniába.
Ugyanakkor Háromszéken szerveztük meg az Európai Régiók Gyűlése Ifjúsági
Hálózatának tisztújító küldöttgyűlését, ahol 28 ország fiataljai vettek részt Árkoson, és itt a
szervezet elérte, hogy egy alelnököt delegálhat a szervezet elnökségébe.
Úgy gondolom, hogy az Itthon, Fiatalon Mozgalom abban kell fontos szerepet
vállaljon, hogy olyan szervezetek, olyan emberek véleményét is megismerjük, akik nem
kapcsolódtak be egy ifjúsági szervezetbe - papok, gazdák, fiatal tanácsosok -, akik úgymond
nem ifjúsági szervezet tagjai, de aktív részesei a közösségüknek.
Amit még szeretnék kiemelni, hogy újraalakulásunk óta nagyon jó kapcsolatot
ápolunk a magyarországi pártok ifjúsági szervezeteivel, ez reméljük, így marad a választások
után is, ezen fogunk dolgozni. És majd a szakmai vitában további részleteket mondok.
Köszönöm szépen. (Taps.)
ELNÖK: Köszönjük szépen. Legalább én dolgozom, úgyhogy most már legalább Feri
fenn van a Facebookon. Köszönöm szépen.
Folytatjuk tovább a Romániai Magyar Cserkész Szövetség beszámolójával. Kasza
Tamás elnök úrnak megadom a szót.
Kasza Tamás (Romániai Magyar Cserkészszövetség)
KASZA TAMÁS (Romániai Magyar Cserkészszövetség): (Beszámolójához kivetítőt
használ.) Szeretettel üdvözlök mindenkit, és különös szeretettel üdvözlöm és köszönetet
mondok azoknak, akik ma lehetővé tették ezen ülés megszervezését itt Csíkszeredában, és
benneteket, az ifjúsági szervezetek vezetőit. Igyekszem az előttem felszólalók rövidségébe
beleférni.
Cserkészszövetségünket mint „kis közösség, nagy élmény”-ként szeretnénk veletek
megosztani, és egy kicsit meg szeretnélek mosolyogtatni benneteket, hisz nem azzal
kezdeném, hogy mit is tesz a mi szervezetünk, hanem inkább azzal, hogy milyen tévhitek
vannak a cserkészetről annak köszönhetően, hogy több mint negyvenéves kommunizmus
előzte meg az újraindítást.
Sokat azt gondolják, hogy a cserkészek csak is természetvédő és szemetet gyűjtő
fiatalok - mosolyogni lehet rajta nyugodtan. Az egyik oka ennek az, hogy a legtöbbet mi a
természetben vagyunk kint a gyerekekkel, a fiatalokkal, és ennek köszönhetően azok, akik
kirándulnak, ezt látják.
A másik dolog az, hogy a pionírokból a demokrácia megszületésével cserkészek
lettek. Ez egy hatalmas tévhit, hisz 1907-ben, amikor a cserkészet megszületett, még sem
úttörőség, sem pionír mozgalom nem létezett, és erre a cserkészetre építettek, amikor
kialakították a saját ifjúsági mozgalmukat.
A harmadik a katonai jellegű szerveződés. Valószínűleg a legtöbben azért gondolják
így, mert így látnak bennünket, egyenruhában, és az egyenruha ezt a képzetet kelti.
A következő dolog, hogy két idézet van a Teleki-hagyatékból. A következő arra utal,
hogy sokszor bennünket ünnepségeken látnak, illetve zászlótartással tisztelnek meg vagy
díszőrséggel, és azt gondolják, hogy csakis ezzel foglalkozunk.

- 16 A legutolsót a Teleki-hagyatékból felolvasnám, ez lényegesen elmondja a cserkészet
összefoglaló gondolatait, hogy nem a tömeg és nem a látható a fontos, hanem a cserkészetben
zajló nevelés.
Ha ezeken átmentünk, akkor - nem fog látszani, sajnos, bár szerettem volna. Azt
szerettem volna megmutatni nektek a két fényképen, hogy négy földrészen - a Magyar
Cserkészszövetségek Fórumában - 430 kis közösségben vagy csapatban közel 20 ezer magyar
fiatal tevékenykedik aktívan, tehát ez ennyi aktív cserkészt jelent, és gyakorlatilag levezetni
azt, hogy jelen pillanatban a világ minden olyan országában ott van és jelen van a cserkészet,
ahol nincs kommunizmus vagy nem diktatórikus rendszer uralkodik.
Ha továbbmegyünk az általános részen, akkor néhány mondatban fel van tüntetve,
hogy igazából mi a cserkészet. Amit alapkövünknek tartunk, az a kötelességteljesítés istennel,
embertársainkkal és önmagunkkal szemben, de azt gondolom, ez már nem új senkinek, hogy
az elsődleges cél a nevelés, az ifjúságnevelés.
A cserkészmódszer, ami megkülönbözteti sok más szervezettől: elsősorban a jól bevált
kis közösségi, őrsi rendszer, a fogadalom és a törvények. A magyar cserkészetben a
fogadalom egy életre szól, ezért egy életre való kalandra hívjuk azon fiatalokat, akik meg
szeretnének ismerkedni a cserkészettel; a cselekedve tanulás, a folytonos és ösztönző, vonzó
és hasznos programok különböző korosztályokra lebontva, illetve a magyar kultúra ápolása,
különös tekintettel a népi hagyományainkra. Nagyon röviden összefoglalva ezek a
cserkészmódszerek. Természetesen a nem formális módszer az, ami átitatja az egészet.
Egy cserkész nem cserkész - ez a vicces mondás. Tehát a cserkészet az őrsben, kis
csoportban kezdődik, aztán jön a raj, amit több őrs alkot - ezt mint felépítést mondom.
Zárójelben mondom, ez csak azért van, mert ez csak nagyon nagy közösségekben, az 50-100
főnél nagyobb csapatokban működnek. Aztán jön a csapat, a körzet; ha nagyon nagy a
cserkészszövetség, akkor szükségeltetik a kerület is, és végül a szövetség, illetve a rajzon
talán kivehető, hogy hat-nyolc magyar cserkészszövetség alkotja a Magyar
Cserkészszövetségek Fórumát, amelynek mi is tagjai vagyunk.
Itt látható, hogy olyan ifjúsági mozgalomhoz tartozunk vagy vagyunk személyesen is a
tagja, amelyből nem lehet kiöregedni. Alsó korhatár van, de felső nincs, úgyhogy a különböző
elnevezések, a nyakkendő színe, a próbaanyag meg az ismeretanyag, illetve az, ami vonzza a
fiatalokat, gyerekeket, változik, gyakorlatilag a teljes életünkön áthat. 60 év felett nincs már
határ, tehát 99 éves korig bárki lehet, 99 év után csakis elnöki engedéllyel - ezt viccesen
szoktuk így mondani.
A szervezetről. 1990 januárjában indult el az alakulás, és ugyanez év június 18-án
jegyezték be, tehát 25 éve folyamatosan végzünk ifjúságnevelői munkát 9 körzetben, 142
bejegyzett csapatban, és több mint kétezer gyerek és fiatal számára nyújtunk közösségi
élményt és rendszeres, folyamatos nevelést. 12 országos rendezvényünk van, amely segíti a
nevelési folyamatot, és ugyanolyan sokszínűek, mint maga a cserkészet. Évente több mint
ötven tábor szerveződik, és a jövő zálogaként, amit vezetőképzésnek tekintünk, két szinten
tartunk vezetőképzést: a kiskorúaknak van segédőrsvezető- és őrsvezető-képzés, a
felnőtteknek pedig segédvezető- és cserkészvezető-képzés, illetve a mostani számok szerint el
tudjuk mondani, hogy 2014-ben, amikor a cserkészszövetségünkben a vezetőképzés évét
hirdettük meg, közel 500 személy lesz jelen a vezetőképző táborainkban.
Csak megmosolyogtatni a végére. A fényképeken is látható, hogy mennyire színes
azoknak a névsora, akik egykoron vagy jelenleg is cserkészek. Nyilván ez is csak egy
szemelgetés és kollázs a magyar és külföldi személyiségekből. Ezáltal mindenkit nagy
szeretettel meghívok, hogy amikor kedvük akad, és olyan program van, ismerkedjenek meg az
„egy életre való kaland”-dal. Köszönöm szépen. (Taps.)
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cserkészek munkájával, tavaly Kismedve munkájával találkoztunk, úgyhogy mindenhol ott
vagytok. Jó munkát kívánunk nektek!
A következő ifjúsági szervezet a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége.
Lőrincz Szabolcs elnök úrnak adom meg a szót.
Lőrincz Szabolcs (Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége)
LŐRINCZ SZABOLCS (Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége): Jó napot
kívánok! Üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy képviselhetem a Romániai Magyar
Középiskolások Szövetségét ezen a konzultáción.
Elsősorban elmondanám, hogy az elmúlt évben mit is tettünk. Sajnálatos módon én
ebben nem vettem részt, mivel nemrégiben volt a tisztújítás, viszont erről pár szóban
mesélnék. Ennek ellenére előnybe helyezném a jövőbeli terveinket.
Az elmúlt évben a MAKOSZ folytatta és szem előtt tartotta továbbra is a két fő célját.
Az egyik az, hogy a diákok és a középiskolások érdekeit képviseljük. Ez így üresnek
hangozhat, és nemrégiben fel is tevődött ez a kérdés, hogy milyenek ezek az érdekek, melyek
ezek az érdekek, amelyeket mi képviselünk.
A másik főbb cél pedig az, hogy minőségi rendezvényeket biztosítsunk a
középiskolásoknak, és megmutassuk egy másik perspektíváját a középiskoláknak például
képzések által, amelyek megmutathatják, hogy van más módja a tanulásnak, az iskolán kívüli
tevékenységnek, és ezzel szeretnénk bevonni őket a közéletbe is.
Milyen képzeléseink vannak? Főbb képzéseink: a diák-önkormányzati szabadegyetem,
ami főképp arra ösztönzi a diákokat, hogy helyi szinten képviseljék magukat, szerveződjenek
diáktanácsokba, és erősítsék ezáltal is a MAKOSZ-t, mivel a MAKOSZ alulról építkező
szervezet, és számára fontos, hogy a tagszervezetek is jól működjenek.
A másik fontosabb ilyen képzéssorozat a közéleti diák- és ifjúsági akadémia, ami
főként azért van, hogy a MAKOSZ-ba utánpótlást neveljen. Itt különböző képzések által
tanulhatják meg a szükséges dolgokat, mint például pályázatírás vagy rendezvényszervezés,
szervezeti menedzsment és hasonlók.
A másik az érdekképviselet. Mondtam, hogy nemrégiben felvetődött a kérdés
bennünk, hogy melyek azok az érdekek, amelyeket képviselünk, és már a jövőbeli terveinkről
szólnék pár szót. Mivel nemrég volt a tisztújítás, ezért még nem körvonalazódott teljesen,
hogy mit szeretnénk az elkövetkező évben csinálni, viszont nemsokára lesz a következő
elnökségi ülésünk, ahol pontosan dönteni fogunk. Nekem személy szerint lesz majd egy
javaslatom, amit most itt is elmondok. Fő problémának látom az oktatási rendszer működését.
Főként Romániára gondolok. Ez egy olyan pillanatban fogalmazódott meg bennem, amikor
beültem az iskolapadba, és láttam, hogy 7 órát hiába ülök benn, mert nem tudom felhasználni
azokat a dolgokat, amiket ott tanulunk.
Ilyen szempontból szeretnénk valamilyen reformot behozni a romániai oktatási
rendszerbe. Nem tudom, hogy Magyarországon erre szükség van-e vagy sem, viszont helyi
szinten mi főként ebben gondolkodunk, és ennek érdekében nemrég el is kezdtünk egy
közvéleménykutatás-szerűséget, amiben segítségünkre van egy szakértő, aki segít ebben, és
ezáltal fogjuk majd megtudni, hogy mik is az igényeik a diákoknak, és mit is szeretnénk majd
az elkövetkezőkben csinálni, mivel nem szeretnénk, hogy csak egy 14 tagú elnökség döntsön
arról, hogy mit nyújtunk majd a diákoknak. (Taps.)
ELNÖK: Köszönöm szépen Szabolcs beszámolóját, valószínűleg ő a legfiatalabb
felszólaló ma, és ehhez is bátorság kell. El is gondolkodtam rajta, hogy valószínűleg, amikor
te még meg sem születtél, én már akkor gyermek- és ifjúsági önkormányzatot szerveztem,
meg diákpolgármester-választást Kiskunfélegyházán. De számunkra az a fontos, hogy van
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bottal fogunk nektek tanácsokat osztogatni, amit vagy elfogadtok vagy nem. Sok sikert
kívánok nektek! Köszönöm szépen.
És akkor átadom a szót a MINTA ifjúsági szervezetnek. Arra kérlek benneteket, hogy
majd aki beszél, mondja már be a nevét, mert azt hiszem, talán Tőke Ervin van nálam fölírva.
Tőke Ervin (Magyar Ifjúsági Nemzeti Tanács)
TŐKE ERVIN (Magyar Ifjúsági Nemzeti Tanács): Üdvözlöm a magyar Országgyűlés
képviselőit és az itt jelen levő ifjúsági szervezetek képviselőit. Üdvözlöm önöket
Csíkszeredában, Isten hozta önöket. Én a MINTA, az Erdélyi Magyar Néppárt ifjúsági
szervezetének a képviseletében lehetek itt, Tőke Ervin a nevem. Nem is nyújtanám hosszúra a
bemutatkozónkat. Talán mi vagyunk az első olyan ifjúsági szervezet, amely nyíltan
felvállalta, hogy politikai véleményt is meg fog fogalmazni. Fontosnak tartjuk a civil
tevékenységi részét is, de úgy gondoljuk, hogy a fiataloknak igenis van politikai véleményük,
és bele kell szólniuk a közéletbe, a közélet alakulásába. Nemcsak ifjúsági, hanem fiatal
szervezet is vagyunk, tavaly áprilisban alakultunk meg országosan. Azóta sikerült 32
helyszínen megalakulnunk. Úgy érezzük, hogy van igény erre, mindenhol a Partiumtól
elkezdve, le Brassóig, a Barcaságig vannak olyan fiatalok, akik úgy gondolják, hogy az
Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az az út, amin
mindannyiunknak menni kellene.
Rövid egy év alatt igyekeztünk minél többet hozzátenni az erdélyi magyar közélethez.
Szervezőként részt vettünk az erdélyi magyar nagyobb fesztiválok munkájában,
előkészítésében és lebonyolításában. Mozgósítottunk és részt is vettünk az önrendelkezésért
való küzdelem bizonyos pontjain, akár Marosvásárhelyről vagy éppen a Székelyek Nagy
Meneteléséről beszélünk, vagy éppenséggel a néppárt által szervezett több helyszínes
tüntetéseken is.
Mi nem gondoljuk úgy, hogy a fiataloknak mindenáron kerülniük kellene a
konfliktusokat, adott esetben, adott ügyért bizony ezeket fel kell vállalni. Elmondtuk a
véleményünket akkor is, amikor egyes önkormányzati képviselők, magyar nemzetiségű
önkormányzati képviselők megfeledkeztek arról, hogy ők kit képviselnek, és nem tartották
fontosnak, hogy éppen a Maros vagy éppen a Bihar megyei helységekben magyarul
szólaljanak fel, az anyanyelvükön az önkormányzati üléseken. Ugyanúgy olyan parlamenti
képviselők esetében is megfogalmaztuk az ellenvéleményünket, akik úgy gondolták, hogy ők
nagyobb immunitást érdemelnének, mint eddig.
Magyarországon, tehát az anyaországi pártok ifjúsági szervezeteivel igyekszünk a
legjobb kapcsolatot kiépíteni, és úgy gondolom, idővel majd még több lesz és még mélyebb
és még intenzívebb.
Köszönöm szépen, hogy eljöhettünk és bemutathattuk a szervezetünket, és szép napot
kívánok mindenkinek! (Taps.)
ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor az általunk ma ismert utolsó beszámoló, a
Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye ifjúsági lelkészsége részéről érkezett, és
megkérem a fiatalembert is, hogy majd legyen szíves a nevét mondani, hiszen jegyzőkönyvet
vezetünk. Köszönöm szépen.
Kajtár Gergő (Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Ifjúsági
Lelkészsége)
KAJTÁR GERGŐ (Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Ifjúsági
Lelkészsége): Én is köszönöm. Köszönjük először a meghívást, hogy eljöhettünk, hogy
gondoltak ránk is, a Főegyházmegyei Ifjúsági Lelkészség képviseletében Kajtár Gergő
vagyok. Az egyesületről vagy egyházi szervezetről azt tudom mondani, hogy ernyőszervezet
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csoportokkal, közösségekkel. A víziónk közé tartozik többnyire az, hogy a fiatalok számára
reményteljes jövőt teremtsünk. Elsősorban missziós jellegű a tevékenységünk. Ezenkívül
figyelünk arra, hogy a fiatalok lelki egészségét is valamilyen formában támogassuk, segítsük
őket, párkapcsolat jelleget is adunk a témáinknak, ugyanakkor prevenciós programokat is
tartunk.
Ha programok szempontjából beszélek, akkor egy éves találkozónk van, a
Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó, ezt minden második évben a Világifjúsági Találkozóval
párhuzamosan helyi fesztiválként szervezzük meg Csíkcsomlyón, az Erdélyi Madrid és az
Erdélyi Rió bizonyára ismerős önöknek.
A főegyházmegye 14 esperességre oszlik, és ezeken belül ifjúsági lelkészek vagy
kinevezett referensek a kapcsolattartó személyek, és velük együttműködve helyi szinten is
próbálunk szerveződni, fiatalokat segíteni. Azt tudom mondani, hogy elsősorban
kapcsolatorientáltak vagyunk, olyan szempontból, hogy a fiatalokkal minél személyesebb
kapcsolatot próbálunk építeni programokon keresztül, és utógondozás van, tehát valamilyen
értelemben kapcsolatot tartani velük. Együttműködésben dolgozunk több szervezettel, mint
mondtam, ernyőszervezetként is működünk. Nem mondhatom egyre, hogy nemzetközi
kapcsolat, de egy amerikai szervezettel is kapcsolatban vagyunk, akik besegítenek a
fesztiválok szervezésébe, ugyanakkor helyi egyesületekkel dolgozunk együtt.
Köszönöm a figyelmet. (Taps.)
Elnöki tájékoztató
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hallottuk már a CSTIT-nél is, hogy az egyházakkal
kapcsolatban vannak, hála istennek. Ez itt a romániai magyarság körében nem okoz nagy
gondot, nálunk azért ebben még sokkal nagyobb lépéseket kell tenni, hogy az ifjúsági
szervezetek egyébként egyházi szervezetekkel is együttműködjenek.
Köszönjük szépen a beszámolót, és akkor majd most első körben a bizottság képviselő
tagjainak adom meg reagálásra a szót, és akkor utána a többieknek, akik még szeretnének
hozzászólni akár az elhangzottakhoz, akár más ügyekben.
Mielőtt egyébként a képviselő úrnak megadom a szót, néhány gondolatot azért
szeretnék elmondani arról, hogy dolgozunk azért mi sok olyan dologban, ami itt felvetésre
került, akár a MIÉRT részéről is. Nem fogunk azért kormányváltásokat vagy nem váltásokat,
megerősítéseket megvárni, hogy egyébként a munka folyjon. Az elmúlt év derekán
megalakult az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum, ahol a legfőbb minisztériumok és
államtitkárságok közötti szakmai egyeztetés folyik. Jelenleg is itt van az Emberi Erőforrások
Minisztériuma részéről Vincze Zoltán úr, aki az ifjúsági főosztály munkatársa, úgyhogy felé
is lehet majd egyébként ezekben reagálni.
Az ISZEF-nek hat munkacsoportja alakult meg az elmúlt év derekán, szeptember 19ére elkészült, és a sajtótájékoztatón bemutatásra került a „Magyar ifjúság 2020” című
könyvkiadvány. Ez volt az első féléves munka, majd ezen sajtótájékoztató után jómagam is
kezdeményeztem, hogy jöjjön létre egy nemzetpolitikai munkacsoport a hat munkacsoport
mellett, hiszen azt gondolom, a határon túli magyar ifjúsággal többet kell foglalkozni, mint
hogy egyébként hat egyéb terület csatolt kérdései közé kerüljön. Így október-novembertől
kezdődően elindult a nemzetpolitikai munkacsoport munkája, amiben több erdélyi fiatal is
részt vett, hiszen Grüman Robiék is ott voltak az alakuló ülésen. Így jelen pillanatban február
5-ére készül el ez a második dokumentáció, amelyben már a nemzetpolitikai munkacsoport
ötletei és javaslatai is benne lesznek. Ez jelenleg már a nemzeti ifjúsági cselekvési terv 201415-ös dokumentuma lesz.
Itt szeretném azért tájékoztatni a jelenlévőket, hogy ezekben milyen javaslatok
vannak. Több mint kilencven intézkedési javaslat érkezett, ebből mi harminchármat vettünk
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majd amikor megjelenik és elfogadásra kerül - várhatóan még azért a választások előtt - a
kormányülésen, akkor ezek majd a Magyar Közlönyben is megjelennek. Ezért is fontosnak
tartom azt, hogy legyen szó nemzetpolitikai munkacsoportról, legyen szó olyan főbb célokról,
ha csak nyolcban is - nem kevés, ahogy említettem -, és harminchárom olyan, ahol
javaslattervezet van, intézkedési javaslat, amely érinti a határon túli, illetve akár az
anyaországi fiatalok együttműködését. Tehát kiemelten is fontos ezzel foglalkozni.
Még mielőtt belekezdek, azért itt fontos elmondani azt is, hogy a GYIA pályázati
kiírások jóváhagyása is megtörtént, tehát a 2014-es. Ennek a négyes csoportja: határon túli
ifjúsági szervezetek támogatása - ennek az alkategóriája az idei esztendőben 20 millióról
megemelkedett 25 millió forintra, tehát azt kell mondanom, hogy 25 százalékos emelés történt
ezzel kapcsolatosan. Várhatóan nem soká megjelenik az NCSSZI honlapján, és a
megjelenéstől számítva harminc nap lesz a beadási határidő. Tehát javaslom, hogy figyeljetek
és pályázzatok.
Mindamellett egyébként megjelent a BIK-nek is egy pályázata, az „Egy tiszta élet a
tiéd”, amelyben felelősséget érez a Magyar Ifjúsági Konferencia - szeptember 7-ei
zárónyilatkozatában - a kábítószer-fogyasztás elterjedésének megakadályozása ügyében, így
egy fotópályázatot hirdetetett a Kárpát-medencei magyar nemzetiségű fiatalok számára. A
pályázatra a 35. életévüket be nem töltött magyar nemzetiségű fiatalok jelentkezhetnek,
három fekete-fehér vagy színes digitális kép beküldésével lehet pályázni. Ennek a határideje
február 3. éjfél, tehát ez most a sürgősebb. Ha van ehhez kedvetek, időtök, akkor ezt akár itt is
oda tudom nektek adni, egyébként pedig a Magyar Ifjúsági Konferencia Facebook-oldalán
elérhető ez a pályázat.
És akkor van a magyar nemzetpolitikai munkacsoport, tehát amely a nemzeti ifjúsági
stratégia következő két esztendei feladatainak meghatározására irányul. Ezt egyébként még a
következő hetekben az ifjúsági albizottságunk is tárgyalni fogja, illetve a politikai ifjúsági
szervezeteknek lesz még egy egyeztetés, és így kerül nemsokára - tehát azért február 5-6.
nemsoká lesz, amikorra elkészül -, bízunk benne, minél előbb a kormány elé elfogadásra.
Intézkedési javaslatcsoportok, amelyek érintik a határon túli magyar fiatalokat. Az
első nagy csoport: elő kell segíteni a fiatalok vállalkozóvá válását. Ahogy a képviselő úr is itt
említette a köszöntőjében, ennek öt alpontja van. Az alpontok nem fognak megjelenni a
Magyar Közlönyben, ezekről benneteket itt most tájékoztatlak, illetve biztos vagyok benne,
hogy lesz egy-egy kiadványban összefoglalóan is.
1. A fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése, nemzetközi gyakorlati
tapasztalatszerzés elősegítése. 2. Elő kell segíteni a fiatalok vállalkozóvá válását. 3. A fiatalok
vállalkozóvá válásának elősegítése oktatási eszközökkel. 4. Felsőoktatásban működő
diákvállalkozások támogatása. 5. A vállalkozások inkubálása. Tehát ezekre külön forrásokat
is rendelnek a különböző minisztériumok és különböző államtitkárságok. Ezekbe most
részletesen nem mennék bele, mert ezt huszonnégy oldal így összecsomagoltan is kifejteni,
úgyhogy azért mondom így, tehát csak címszerűen mint intézkedési javaslatot.
A második intézkedési javaslatcsoport, hogy a kompetenciafejlesztő programokat kell
támogatni, és pályaorientációs hálózatot kell kialakítani a Kárpát-medencében a pályakezdés
elősegítése érdekében. Ennek is öt alpontja van: 1. Az ifjúsági szolgáltatásfejlesztés bővítése,
közoktatási intézményeket érintő intézkedések bevezetése a pályatervezési és életvezetési
kompetenciák fejlesztésének érdekében. 2. A kompetenciafejlesztő programcsomagok, a HÍDprogramok körének bővítése. 3. A pályakezdés elősegítése - ezekben a Balassi Bálint Intézet
működik közre. 4. A job sharing konstrukció bevezetése és elterjesztése. 5. Az egységes
Kárpát-medencei munkaerőpiac megteremtése érdekében Kárpát-medencei pályaorientációs
hálózat létrehozása, TÁMOP-os pályázat eredményeire támaszkodva - a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet közreműködésével.
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folyamatosan frissíteni és aktualizálni kell. Itt is eredetileg még a csütörtök délutáni nap úgy
indult, hogy Kárpát-medencei ifjúsági kataszter, de miután nemcsak a Kárpát-medencében
laknak magyar fiatalok, ezért ez nemzeti ifjúsági kataszter létrehozásáról szól, tehát egy
egységes ifjúsági kataszter kiépítése és előkészítése folyik.
A negyedik intézkedési csoport: elő kell segíteni a határon kívüli hétvégi magyar
iskolákban folyó anyanyelvi oktatást, biztosítani kell a pedagógusok folyamatos szakmai
fejlődését, illetve a tananyagok létrehozását; ezt is szintén a Balassi Bálint Intézet koordinálja:
távoktatási rendszer kialakítása, Balassi-füzetek kiadása, az e-magyariskola honlapfejlesztése,
a szórványban tanító pedagógusok továbbképzése, illetve ezeknek a pedagógustovábbképzéseknek a külhoni helyszíneken való megszervezése. Ez is részben érinti a CSTIT
pedagógus-továbbképzését, részben az oktatási rendszert, ahogy hallottuk itt a MAKOSZ-os
felvetéseket.
Az ötödik intézkedési csomagcsoport, hogy támogatni kell az egészségfejlesztési és
megelőzési programokat, amelyek egészségtudatosabb magatartást eredményeznek a
felnövekvő generációknál, és hozzájárulnak az ifjúság egészséges személyiségfejlődéséhez.
Ez a Kárpát-medencei drogprevenciós hálózat kialakítása, ösztönözni és támogatni kell az
ifjúsági korosztály iskolarendszeren belüli önkéntes prevenciós feladatvállalását, ösztönözni
kell a középiskolás diákokat, hogy az érettségi vizsga megszerzéséhez szükséges ötvenórás
közösségi szolgálatot prevenciós, ifjúságvédelmi feladatok ellátásával teljesítsék. 3. A
gyermekintézmények és a szabadidő biztonságának javítása. 4. Egészségfejlesztési irodák
működtetése. Itt fontos elmondani - nem hangsúlyozom folyamatosan, hogy ez határon túli
feladatokról szól, illetve a védőnők által végzett méhnyakrákszűrő program kiteljesítése a
határon túli magyar fiatalokra.
A hatodik intézkedési csoport: támogatni kell a Kárpát-medencei, határokon átívelő
ifjúsági turizmus fejlesztését természetjáró programokkal, szabadidősportot népszerűsítő
rendezvényekkel, tanulmányi kirándulásokkal, sporttalálkozókkal, amelyek ösztönzik a
fiatalok egészséges életmódra nevelését, különös tekintettel a hátrányos szociokulturális
fiatalokra, és egyúttal erősítik a magyar ifjúság nemzeti identitástudatát. Ez kibővítése a
„Határtalanul” programnak. Itt fontos, és Józsi még éjfél előtt mondott nekem ilyeneket, itt
van a programban, tehát dolgozunk ezen, ennek a megerősítésén is.
Ilyenek a honismereti kirándulások, túrák és kirándulások a Kárpát-medencei
régióban, magyar egyetemisták Kárpát-medencei sporttalálkozója, Kárpát-medencei sport
diákolimpia előkészítése, Kárpát-medencei ifjúsági turizmus fejlesztése, valamint gyermek és
ifjúsági szálláshelyek fejlesztése. Ez utóbbiról azt tudom mondani, hogy a tegnapi vitánk
során - Zoltán megerősít engem - próbáltam küzdeni azért, hogy ez ne csak arról szóljon a
Vidékfejlesztési Minisztérium szálláshelybővítésében, hogy a határon belüli magyar
szálláshelyek fejlesztése, amelyet igénybe vehetnek a határon túli magyar fiatalok is, hanem
ez lehetőség szerint legyen kiegészítve, hogy a határon túli ifjúsági magyar szálláshelyekre is
jusson fejlesztési lehetőség.
A hetedik csoport: támogatni kell a magyar ifjúság, illetve a magyar ifjúsággal
foglalkozó nem kormányzati szervezetek hálózati együttműködését államhatárokra való
tekintet nélkül, ezen belül a Kárpát-medencei magyar ifjúsági szervezetek hálózati
együttműködése, támogatás és tapasztalatcserék erősítése. A második a határon átnyúló
ifjúsági célú együttműködések támogatása. A harmadik a magyar ifjúsági, illetve a magyar
ifjúsággal foglalkozó nem kormányzati szervezetek hálózati együttműködésének támogatása
államhatárokra való tekintet nélkül. Az ifjúsági főosztálynak ez a célcsoportja.
A nyolcadik cselekvési tervezet, intézkedési javaslat: elő kell segíteni a hazai
nemzetközi szektorközi együttműködéseket az ifjúsági területeken. A hazai nemzetközi
szektorközi együttműködések erősítése az NCSSZI feladata. A második pontja ennek az
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Minisztérium; és szintén a Vidékfejlesztési Minisztérium programjában van az integrált
közösségi szolgáltató terekben megvalósuló ifjúságfejlesztési folyamatok, programok
hatékony megvalósítása érdekében a nemzeti agrár-szaktanácsadói képzés és vidékfejlesztési
intézet - ez a NAKVI -, továbbá az ifjúsági korcsoportok és az ifjúsági szakma érdekeit
képviselő civil szervezetek közötti együttműködés elősegítése.
Ez az a 33 olyan intézkedési javaslat, amelyet a nemzetpolitikai munkacsoport
elfogadott. Ezek mindegyike mellé forrás van rendelve, tehát ez nem elmélet és álmodtunk
nagyokat, hanem valójában ezek mellé komoly, részben uniós, részben pedig állami,
minisztériumi, vagy akár a Balassi Bálint Intézetnél vagy az NSKI-nél levő források
biztosítják ezeknek a programoknak a megvalósulását. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon
komoly munkát végeztünk, és külön köszönöm azoknak, akik ebben részt vettek, akár
Grüman Róbertnek, akár Apjok Norbertnek is, aki jelen volt ezeken az üléseken. Úgyhogy
fontos is, hogy bekapcsolódjatok ebbe, hiszen azt gondolom, megint jobb, ha nem valaki ül az
asztalnál, központilag kitalálja, hogy mi jó nektek, hanem ezekben az előkészületi munkákban
részt vesztek. Ezek az intézkedési javaslatok - ahogy említettem - nem kevés ötletet
tartalmaznak és nem kevés forrás van mellé, tehát valójában tényleg össznemzeti magyar
ifjúságban gondolkodunk.
Röviden ennyit a nemzetpolitikai munkacsoport idei eredményeiről, és bízom benne,
év eleje van, tehát februárban ez most már olyan szinten elkészül, hogy a kormány elé kerül,
és bízom benne, hogy még február-március folyamán a kormány által jóváhagyásra kerül a
nemzeti ifjúsági cselekvési terv ’14-15-ös időszaka, amely része ezeknek az intézkedési
terveknek.
Ennyit akkor az izgalom felvetésére, a következő hozzászólásokra. Először
megkérdezem a képviselő urakat, a bizottság tagjait, hogy van-e hozzászólásuk, kérdésük.
(Jelzésre:) Baráth Zsolt képviselőnek adom meg a szót.
Baráth Zsolt (Jobbik)
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ahogy ezt szoktuk volt
mondani bizottsági vagy albizottsági üléseken, tekintettel arra, hogy már ültő helyemben is
kezd pirosodni a fejem a melegtől, a klímától, illetve a klíma hiányától, de tudom, ha a klímát
bekapcsoljuk, akkor nem lehet a jegyzőkönyvet vezetni, ezért próbálom rövidre fogni a
mondanivalómat első körben, aztán még majd szeretnék beszélni, ezt már elnök úrnak
jeleztem is, illetve ez így szokott lenni.
Nagyon köszönöm, hogy ismét itt lehetek önök között, köztetek, és nagyon köszönöm,
hogy a magyar Országgyűlés ifjúsági albizottságában ellenzéki politikusként néhány
gondolatot megoszthatok veletek, mint ahogy megosztottam három évvel ezelőtt is
Sepsiszentgyörgyön.
Az a helyzet, amit ti sokkal jobban ismertek, mint mi az anyaországból, habár nagyon
korrekt, kiváló anyagokat kaptunk, mielőtt ide érkeztünk, a Külügyminisztériumtól és a
minisztérium Ifjúsági Osztályától, annak fényében hallgattam ezeket az igen értelmes és igen
pozitív, előremutató gondolatokat. Én ellenzéki politikusként sem szeretnék negatív
gondolatokat most ennek ellenére sem mondani, nem is volt szándékom, és nem is erről szól
ez a jelenlegi albizottsági ülés.
Azt szeretném továbberősíteni, és nagyon köszönöm Kozma István, Szabó József,
Demeter Ferenc, Tőke Ervin, Lőrincz Szabolcs, Kasza Tamás, Kajtár Gergő - ha jól tévedek,
akkor mindenkit fölsoroltam, elnézést, ha netán valakit kihagytam - ezeket a beszámolókat,
amelyek egy átfogó körben alátámasztották azokat a gondolataimat, feltételezéseimet,
amelyekkel én mondjuk tegnap délután ideérkeztem.
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különösebben megkérni őket vagy fölkérni őket, mert ők is ugyanebben a szellemben jöttek
ma ide, mint ahogy Kapus Krisztán, az Ifjúsági bizottság elnök ura és Gaal Gergely, aki
különben éjszaka utazott azért, hogy itt lehessen - de ő biztosan el fogja ezt mondani, ha
fontosnak tartja - ezen az albizottsági ülésen. Mindenféleképpen azt a szellemiséget, azt a
pozitív energiát tudom én is, illetve a Jobbik Magyarországért Mozgalom, pártom nevében
támogatni, ami itt a beszámolókban elhangzott. És szeretnélek majd benneteket még a
következő körben egy olyan, nem mondom, hogy játékba, idézőjelben egy játékba hívni,
amivel tulajdonképpen én egy üzenetet hoztam és egy üzenetet szeretnék felétek közvetíteni
itt, a nagy nyilvánosság színe előtt. Köszönöm a szót.
ELNÖK: Köszönöm szépen, és akkor Gaal Gergely képviselő úr következik.
Gaal Gergely (KDNP)
GAAL GERGELY (KDNP): Köszönöm a szót, és az albizottság tagjaként én is
köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy itt tarthatjuk ezt az ülést. Tegnap délután
fél 6-kor még a Kárpát-medence egy viszonylag távoli pontján, Somogy megyében voltam, és
onnan Budapest érintésével jöttem közvetlenül ide, Csíkszeredába, és ez egy elég hosszú út,
és mindenki tudja, hogy egy ilyen út bizony fárasztó, elég rám nézni, éles bizonyítékot
szolgáltatok erre.
Fölmerülhet a kérdés, hogy miért vállal valaki egy ilyen utat, ráadásul én utoljára a
Székelyföld-Budapest távolságot nem is olyan régen, a múlt héten tettem meg, tehát
viszonylag gyakran megteszem ezt a távolságot. Fölmerülhet a kérdés, hogy vajon valamiféle
önsanyargató hajlamom van, hogy ilyen utazásokat vállalok? Az a helyzet, hogy egyáltalán
nem, ugyanis lehet, hogy egy ilyen utazás fizikailag fárasztó, de ha az ember barátokhoz jön,
ha van értelme egy ilyen utazásnak, akkor nem fárasztó lelki és szellemi értelemben.
Ezért én nagy örömmel jöttem ide megint, és minden alkalommal nagy örömmel jövök
Erdélybe és Székelyföldre is, és azért is van ez így, mert itt a jelenlevőkkel, akik az asztal
körül ülnek, nagyon sokakkal élő, rendszeres kapcsolatban állnak ifjúsági szervezeteink, a mi
ifjúsági szervezetünk és az itt jelen levő ifjúsági szervezetek képviselői, és ez egy olyan
nagyon fontos kapcsolat számunkra, amelyet az itt elhangzott beszámolók csak
megerősítettek. Engem ezek a beszámolók megerősítettek abban a tudatban, hogy nekünk,
magyarországi és erdélyi magyar ifjúsági szervezeteknek van mit tanulnunk egymástól.
Rengeteget tudunk egymástól tanulni, és mi, magyarországi ifjúsági szervezetekként sokszor
irigykedve nézzük az erdélyi magyar ifjúsági szervezeteket, az aktivitásotokat, a
kreativitásotokat, tettrekészségeteket és azt, ahogy ti megtaláljátok a lehetőséget a
közösségépítésre.
Őszintén mondom, hogy ezt magyarországi ifjúsági szervezetek is sokszor példaként
állíthatjuk és állítjuk is magunk elé.
Ez azért fontos, mert az erdélyi és magyarországi fiatalok között kialakuló
kapcsolatok, amelyeknek az egyik fóruma ez az albizottsági ülés, ezek a kapcsolatok nemcsak
a fiatalok számára fontosak, hanem talán van ennek egy ezen jóval túlmutató lehetősége, hogy
ezek közül a fiatalok közül, akik most itt ülnek ebben a teremben, jó néhányan lehetnek, akik
a jövőben akár az erdélyi és a magyarországi politikának befolyásolói lehetnek, még a
jelenleginél is nagyobb mértékben. És ha mi most ezt az együttműködést, ezt a barátságot
egymással kialakítjuk, felépítjük, akkor a jövőben a mi barátságunk és az együttműködésünk,
amit most építgetünk, az az egész magyarság javára válhat és példát mutathat az egész
magyarság számára. Ezért különösen nagy jelentősége van az ilyen találkozóknak. Ezek meg
fogják teremni a gyümölcsüket, és ahogy mondtam, szerintem ez az egész magyarság javára
fog válni.
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évek tapasztalatai ezt erősítették meg, hogy a nyitottság, az őszinteség és az elhivatottság
alapján kell egymáshoz viszonyulnunk anyaországként és mondjuk, erdélyiként, de ez igaz a
Kárpát-medence többi területén működő ifjúsági szervezetekre is. Tehát nyitottan, őszintén
kell egymáshoz viszonyulnunk, és az elhivatottság is egy igen lényeges eleme ezeknek az
együttműködéseknek.
Még egy fontos gondolat, legalábbis általam fontosnak tartott gondolat: éreznünk kell
az idők jeleit fiatalként, éreznünk kell azt, hogy amikor kedvező lehetőségek vannak arra,
hogy ezeket a kapcsolatokat építsük és erősítsük, akkor ezeket a lehetőségeket meg kell
ragadnunk. Ha csak az anyaországban, Magyarországon az elmúlt három-négy évben
tapasztalható nagyon erős szemléletváltást tekintjük, ami a nemzetpolitika terén megtörtént aminek csak talán a két legfontosabb példája az egyszerűsített honosítási eljárás vagy a
teljesen új szellemű alaptörvény -, akkor azt gondolom, hogy ezek olyan lehetőségek,
amelyeknek már most érezzük a gyümölcsét; az is, hogy most itt vagyunk - ahogy Kapus
Krisztián elnök úr is elmondta, hogy ezek az albizottsági ülések az elmúlt években élővé
váltak és a Kárpát-medence különböző pontjain kihelyezett ülésekként valósultak meg -, egy
ékes bizonyítéka ennek.
Azt remélem, hogy ez folytatódni fog, sőt biztos vagyok benne, hogy ez folytatódni
fog. Mi nemcsak a politikai ciklusokra, hanem egészen hosszú távra, évtizedekre előre építjük
föl most azt a kapcsolatrendszert, amit majd kamatoztatni fogunk. Nagyon örülök, hogy itt
lehetek. Köszönöm szépen. (Taps.)
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt az előre jelzett hozzászólások ügyében elindítjuk
a sort, még egy dologról nem beszéltünk, amiről fontos lesz, hogy beszéljünk, de hosszú még
a délután, nem megyünk haza.
Amikor kedden telefonon bejelentkeztem az itteni sajtótájékoztatóra - én nem láttam
az újságírókat -, volt egy ilyen kérdés, hogy beszélünk-e a regisztrációról vagy a választásról.
Mondtam, hogy azt hiszem, nem ezért jövünk elsősorban, hanem hogy határon túli magyar
ifjúságpolitikáról beszéljünk. Az elmúlt száz percben biztosan nem beszéltünk róla, senki nem
mondta, de azért nem fogom elkerülni ezt a kérdést, hiszen azt gondolom - Gaál Gergő
képviselő úr is elmondta -, nagyon büszke vagyok arra a négyéves ciklusomban, hogy 2010
nyarán lehetőségem volt akkor igennel szavazni a kettős állampolgársági törvénnyel
kapcsolatosan, illetve a nemzeti összetartozás ünnepével vagy megemlékezési emléknapjával
kapcsolatosan. Mindenféleképpen úgy gondolom, a 2010-14-es magyar parlamenti ciklusnak
ez az egyik nagy napja volt.
Most van egy olyan lehetőség - az elmúlt időszakban több mint 500-550 ezer határon
túli magyar kérte és kapott magyar állampolgárságot. Kiskunfélegyháza város
polgármestereként az egyik legfontosabb és legkiemelkedőbb feladatom, úgy gondolom, az
állampolgársági eskük feladata. Minden alkalommal minden pillanata egy-egy ilyen
állampolgársági eskünek méltó, felemelő, és úgy gondolom, sohasem lehet úgy csinálni, mint
ha ez futószalagszerű lenne. Most már több mint 200 határon túli magyar tett nálunk,
Kiskunfélegyházán, előttem állampolgársági esküt. Azt gondolom, hogy ezek fontosak,
ezekre szükség van, és tényleg azt kell mondom, hogy az egyik legnemesebb része a
polgármesteri feladataimnak.
Most van az az időszak, amikor jön a választás. Függetlenül attól, hogy mi itt melyik
párt részéről ülünk, ti itt melyik ifjúsági célt vagy akár párt - ahogy említettem, talán Ervin véleményét is fogalmazzátok meg, azt hiszem, abban egyetérthetünk ebben a teremben, hogy
a regisztráció és a magyar választásokon való részvétel lehetősége fontos azért, hogy
szavazataitokat kinyilvánítsátok. Talán nincs a teremben olyan, aki ezt másként gondolja,
legyen az határon innen vagy határon túl. Azok, akik most beleszólhatnak, a Magyar

- 25 Országgyűlésben szavazati joggal rendelkeznek, és ehhez most regisztrálni szükséges ismereteim szerint eddig 52 ezer erdélyi magyar regisztrált. Ezen túl van még körülbelül 2025 ezer, aki egyébként interneten igényelte ezt a regisztrációt, tehát most körülbelül olyan 7880 ezer az az erdélyi magyar, aki ezt már megtette. Úgy gondolom, árpilisig lehetőség van
arra - és a főkonzul úrral tegnap beszélgettünk -, hogy akár 200 ezerig eljuthat ez a szám.
Abban kérem majd a ti segítségetek - hiszen amint említettem, sem nálunk
pártpolitikát érintően nincs ebben, úgy gondolom, megosztottság, sem itt nálatok nem lehet
ebben megosztottság - hogy aki teheti, ebben vegyen részt. Erre biztatom a határon túli
magyar fiatalokat is, hiszen ti vagytok most itt; azoknak a családját is, akik egyébként otthon
vannak, és azt gondolom, azokat, akik már valójában sok-sok évtizedet megéltek, és újra
magyar állampolgárok lehetnek. Sőt volt olyan is, egy idős néni, aki állampolgársági esküt tett
Félegyházán, mondtam neki, hogy örülök, hogy végre megérhette azt, hogy megkapta az
állampolgárságot, és ő meg azt mondta, hogy: „Én nem megkaptam, hanem visszakaptam.”
Bizony, ezek olyan dolgok, amikor nagyon nehéz, meg ők szemben vannak velem, mögöttük
a hozzátartozók, én vagyok az egyetlen, aki szemben van. Na most, amikor folyik a könnyük,
azért nehéz ám férfiembernek is nagyokat nyelni meg pislogni. (Sógor Csaba megérkezik az
ülésre.)
Szervusz, képviselő úr! Gyere közelebb! Tisztelettel köszöntöm Sógor Csaba európai
parlamenti képviselőt is köztük. Köszönöm, hogy eljöttél.
Ezért mondtam, hogy nagyon-nagyon sok töltés van egy ilyen állampolgársági
eskükben. Nem tudjuk, hogy mi van az embereknek, nagyon sokan sírnak egy ilyen
állampolgársági eskün. És mondom, nekik nagyon jó, mert nekik mindenki háttal áll, csak én
nem, nekem nehéz, mert én szemben vagyok mindenkivel, és azért nem mindig azt várják,
hogy egy férfiembernek potyogjanak a könnyei, de nagyon sok felemelő érzés van ebben.
Először akkor megadom a szót Oltean Csongor úrnak, utána Grüman Róbert úr jelezte,
utána pedig az, aki még szeretne hozzászólni. Csongor, tiéd a szó.
Oltean Csongor (Háromszéki Ifjúsági Tanács)
OLTEAN CSONGOR (Háromszéki Ifjúsági Tanács): Köszönöm szépen a szót. Oltean
Csongor vagyok, a Háromszéki Ifjúsági Tanács négy hónapja megválasztott elnöke.
Elsősorban meg szeretném köszönni az elnök úrnak, Kapus Krisztiánnak, az ifjúsági
bizottság elnökének, hogy betartotta ígéretét, ugyanis két éve, amikor Háromszéken üléseztek,
azt mondta, hogy vissza fognak térni. Ez meg is történt, és ezt nagyon szépen köszönjük.
Úgy gondolom, bátran kijelenthetem, hogy mi, háromszéki, székelyföldi fiatalok az
elmúlt időszakban erős kapcsolatot ápoltunk a magyarországi ifjúsági szervezetekkel, ennek
az eredménye az az ifjúsági kampány, amit két héttel ezelőtt a sajtóban is bejelentettünk: az
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetséggel közösen fogunk indítani egy ifjúsági kampányt,
aminek során megszorítjuk és arra biztatjuk a fiatalokat, hogy éljenek jogaikkal, és vegyenek
részt úgy a magyarországi választásokon, mint az európai parlamenti választásokon.
Ha már szót kaptam, akkor engedjétek meg, hogy egy javaslatot is tegyek, és
beszámoljak arról a projektünkről, amit két héttel ezelőtt hoztunk létre a megyei
önkormányzattal közösen. Úgy érzem, Romániában, Erdélyben nagyon nagy problémát
okozott mindig a diáktanácsok életben tartása, ugyanis sosem volt folytonosság, mindig
problémát okoztak, és ezért is örülök annak, hogy a MAKOSZ képviselője itt van velünk. Mi
erre a problémára egy megoldást kaptunk, köszönhetően természetesen annak is, hogy a
megyei tanácsban kétharmados RMDSZ-többség van. Az elnök úr is támogatta
kezdeményezésünket: egy bizonyos összeget pályáztunk meg Háromszéki Ifjúsági
Tanácsként, mi adtuk a jogi személyiséget, és ezzel körülbelül húsz diákprogramot fogunk a
következő egy évben támogatni.
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mondjuk, erre akár egy megoldást. Nagyon sok olyan megye van Erdélyben, ahol ez a többség
nincsen meg, és nem tudunk ilyenfajta kezdeményezéseket létrehozni, és akár minisztériumi
szinten vagy Bethlen Gábor Alap szinten egy Kárpát-medencei diáktanács támogató
programot létrehozni. Nem tudom, van-e, lesz-e erre lehetőség, lehet-e erről beszélgetni.
Viszont úgy érzem, hogy a diáktanácsokat csak akkor tudjuk életben tartani, ha folyton
figyelünk rájuk és támogatjuk őket. Köszönöm szépen. (Taps.)
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy azt mondta Csongor, hogy Kapus
Krisztián betartotta az ígéretét. Egyet nyugodtan mondhatok, nehéz ezt egy politikustól
elhinni, de Kapus Krisztián be szokta tartani az ígéretét, úgyhogy ezt nyugodtan írják a
jegyzőkönyvbe, meg bárhova, korommal a kéménybe.
Azt gondolom, a felvetést mindenképpen továbbítani fogjuk ebben a munkában,
hiszen ahogy említettem, még nincs lezárva ez a kérdés. Nagyon fontos a nemzetpolitikai
munkacsoporttal kapcsolatosan, hogy ezeket a felvetéseket, amelyeket az előbb elmondtam
mint intézkedési javaslatokat, mindenféleképpen fontos volt, hogy olyan intézkedési
javaslatokat tettünk bele ebbe a csomagba, aminek már van forrásháttere. Tehát azért is, hogy
ne az legyen, hogy nagy álmokat, lufikat elengedünk, és utána annak nincs tartalma. Tehát
azok mellett már vannak források. Tehát azt ígérem, hogy ezt is fel fogom vetni a következő
egyeztetésen, és bízunk abban, hogy ezekre is találunk megoldásokat.
Egy biztos, jómagam a polgármesteri teendők mellett is Kiskunfélegyházán az ifjúsági
referensi teendőket is ellátom, úgyhogy azt is biztosan tudom, hogy a diákszervezeteket,
középiskolai diákszervezeteket, nálunk gyermek- és ifjúsági önkormányzatként működik
diákpolgármesterrel és diák önkormányzati képviselőkkel, tudom, hogy nem lehet elengedni,
tehát segíteni kell a munkájukat. Fontos, hogy demokrácia van, tehát én azt szoktam mondani,
hogy gyerekek, ez egy nagy játék, nekik saját költségvetésük van, tehát Kiskunfélegyházán
azért több százezer forint éves költségvetéssel - idézőjelesen mondom - játszanak a fiatalok.
De amennyiben önkormányzatiságot játszunk, és amennyiben komolyan gondoljuk ezeket a
gyakorlatokat és feladatokat, akkor szoktam mondani, hogy akkor a játéknak a szabályait is
próbáljuk meg úgy betartani, hogy az valóban komolynak is tűnjön. Tehát ezt csak azért
mondom, mert valóban tudom, hogy kell egy picit segíteni ezt a munkát, úgyhogy köszönöm
a javaslatot, és továbbítani fogjuk.
Kérdezem, hogy van-e következő kérdés, hozzászólás. (Jelzésre:) Ervin, parancsolj!
Tőke Ervin (Magyar Ifjúsági Nemzeti Tanács)
TŐKE ERVIN (Magyar Ifjúsági Nemzeti Tanács): Én is a regisztrációt szeretném egy
kicsit érinteni. Az lenne a kérésem a magyar állam jelen lévő képviselői felé, hogy esetleg
önkormányzati szinten, testvérvárosi szinten hívják fel a figyelmét az itteni magyar többségű
önkormányzatoknak, hogy vegyenek részt abban a segítségnyújtásban, amire nagyon sok
erdélyi magyar állampolgár rászorul a regisztrációs ügyvitel lebonyolításában. A Néppárt, az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a MINTA is már tavaly ősz óta segít, és toborozzuk az
embereket, hogy minél többen részt vegyenek a választásokon, mert úgy gondoljuk, hogy ez
egy olyan gesztus, amivel visszaigazoljuk, hogy az utóbbi időben a magyarországi
nemzetpolitika jó felé mozdult el, és ezt valamilyen szinten honorálnunk kell.
Viszont lehet, hogy most Háromszéken a HÁRIT is bekapcsolódik ebbe a munkába,
viszont máshol nem nagyon látjuk ezt. Tehát nagyjából minden magyar többségű vagy vegyes
népességgel rendelkező erdélyi önkormányzatnak van magyarországi testvértelepülése, és
esetleg ezeken a hálózatokon keresztül felhívni a figyelmet, mert sajnos nagyon sok téveszme
elterjedt már fű alatt, ezeknek kellene elejét venni. Köszönöm.
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Kiskunfélegyháza város polgármestere azt kell mondanom, hogy nekem ez egyértelmű, de
mindenféleképpen azt gondolom, hogy bizonyára kell szólnunk másoknak is. Nem biztos,
hogy mindenkinek egyértelmű.
Azt azért örömmel mondom el, hogy nekünk is sok, több erdélyi településünk is van,
amellyel aláírt testvérvárosi megállapodásunk van, Korond nagyközség település, Torda,
Segesvár, Fehéregyháza települések, és vannak nem aláírt papírjaink, iskolakapcsolataink
vannak Székelyudvarhelyen, és papírom nincs róla, mondtam, nem is akarok a 16. magyar
testvérvárosa lenni Sepsiszentgyörgynek, de ettől függetlenül olyan aktív kapcsolatunk van
Sepsiszentgyörggyel, mint az előző 16-nak nincs. Úgyhogy igyekszünk, dolgozunk és tesszük
a feladatainkat.
Azt is örömmel mondom el, hogy éppen a HÁRIT, illetve Grüman Robi segítségével,
Keresztény Csaba segítségével azért a kiskunfélegyházi kistérség településeinek, egyre több
településnek kerestünk székely testvérönkormányzatot, testvértelepülést, úgyhogy ezek is
folyamatban vannak. Úgyhogy dolgozunk az ügyön. Nyilvánvalóan még több Kapus
Krisztiánnak kellene ebben dolgozni ahhoz, hogy még sikeresebbek legyünk. Azon is
dolgozunk, hogy szaporítsuk - na, ez most vicc volt. (Derültség.)
Úgyhogy köszönöm szépen, és köszönöm azt a munkát is, mindegy, hogy ki kezdi és
ki végzi, tehát aki részt vesz ebben a regisztrációs folyamatban. Ki kezdte, meg ki folytatja,
meg ki kapcsolódott be, úgy gondolom, ezek részletkérdések, a közös cél a fontos, úgyhogy
aki ebben részt vesz, annak a munkáját ezúton is köszönjük, aki eztán vesz részt, annak azért
köszönjük, aki meg csak buzdít másokat, annak meg azért köszönjük.
Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e más hozzászólás. (Jelzésre:) Szabó József elnök
úr!
Szabó József (Magyar Ifjúsági Értekezlet)
SZABÓ JÓZSEF (Magyar Ifjúsági Értekezlet): Köszönöm szépen a lehetőséget.
Amint jeleztem, itt szeretnék hozzászólni és egy konkrét javaslattal is élni, de felvezetőnek azt
azért elmondanám, hogy én azt gondolom, és ismerve az erdélyi magyar ifjúsági
szervezeteket, székelyföldi magyar ifjúsági szervezeteket, nem az a mi feladatunk, hogy a
fiatalokat arra tanítsuk meg, hogy mindenáron a lóra üljenek, még akkor is, ha néha
menetiránnyal szembe haladnak, hanem az, hogy valóban előretekintsenek, és olyan dolgokat
népszerűsítsenek, amelyek valóban kivitelezhetőek és igazából az összetartozást erősítik.
Ennek érdekében azt gondolom, és bár nagyon pozitív szavakat tudnék mondani az
albizottság tevékenységével kapcsolatban, de előrevetítve a következő időszakot, és nem
tudván, hogy kik lesznek az albizottság tagjai a következő időszakban, én mégis úgy
gondolom, hogy erdélyi vonalról jöhetne egy olyan típusú kezdeményezés és javaslat, mely
szerint évről évre ünnepelhessük meg az albizottság kezdeményezésére a mi támogatásunkkal
a magyar ifjúság napját.
Tudom, hogy sokan, sokféleképpen már egy hasonló ötlettel előjöttek, legutóbb talán
Felvidékről olvastam különböző javaslatokat. De ha már úgyis azt a kort éljük, amikor
egyébként bátran nyúlunk olyan szentéletű, az ifjúság szempontjából vagy magyarság
szempontjából fontos személyek kultuszának ápolásához, azt gondolom, olyan személyt kell
keresnünk ennek érdekében, és talán lehet, hogy pont Szent Imre herceg, az ifjúság
védőszentje elég méltó személyisége lehet ennek a kérdésnek - ő Szent István királyunk
fiúgyermeke volt, aki nagyon fiatalon meghalt, de szentté avatták, és nagyon sok Szent Imre
település van szerte a Kárpát-medencében és az anyaországban is -, az ő napját, Imre napját
tudtommal november 5-én ünneplik a Kárpát-medencében mindenhol. Javaslat formájában ez
elhangozhatna, hogy akár ez a nap, Imre napja legyen a magyar ifjúság napja, amelyet méltó
módon, természetesen anyaországi kormányzati támogatással tudjunk megünnepelni, akár egy
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fontosságát tudjuk kihangsúlyozni évről évre, nem titkolt szándékkal akár azért is, hogy az
albizottság, az ifjúsággal foglalkozó albizottsága a parlamentnek legalább ilyen alkalmakkor
bizonyára le tud újból és újból ülni az ifjúsági szervezetekkel akár Erdélyben, akár Kárpátmedencei szinten.
Bátorkodom ugyanezzel a provokatív javaslattal élni az albizottság tagjai felé, és
természetesen novemberig még volna időnk ezeket megfelelő módon előkészíteni. Úgy
gondolom, a magyar ifjúság önmagában egy érték ma a Kárpát-medencében. Bizonyítottuk
azt, hogy életképesek vagyunk, bármilyen zord idők is jöjjenek, és úgy gondolom, hogy ezt
méltó módon, évről évre megünnepelni úgy, hogy megadjuk a maga rangját ennek a
történetnek, egy nemes feladat lenne, remélni tudom, hogy az albizottsági tagok politikai
hovatartozástól függetlenül egy ilyen kérdést fel tudnak vállalni és képesek lehetnek
képviselni a jövőben.
Ez volt a javaslatom, és én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
ELNÖK: Köszönjük szépen a javaslatot. Megnéztem, hogy a jelen lévő hetven
emberből - természetesen levonva a hölgyeket - a jelenléti ív alapján hány Imre van a
teremben. Egy, de ettől függetlenül ez nem ront a helyzeten, csak ezt azért mondtam, hogy a
leendő gyermekeiteknek mint ifjúságpolitikusok nyugodtan adjátok Szent Imre nevét, ha
máshogy nem, második névként. No, ennyit talán inkább bevezetésként.
Azt gondolom, ennek semmi akadálya nincsen. Nyilvánvalóan ilyen nagyobb
emléknapokat a parlament is jóvá szokott hagyni, de nem biztos egyébként, hogy nekünk arra
szükségünk van, hogy parlamenti jóváhagyással legyen ennek egy napja. Nyilvánvalóan a
Szent Imre-nap egy picit nehéz azért a fiatalok életében - nem azért, mert Szent Imrével bármi
gondunk lenne, hanem november 5-én nem mindig a legjobb az idő a nagy ifjúsági
rendezvényekhez. Azt gondolom, hogy természetesen ezt a kezdeményezést át fogjuk
gondolni, és nyilvánvalóan más ifjúsági szakmai szervezetekkel, minisztériumokkal
egyeztetni fogjuk. Nem hiszem, hogy különösebb akadálya lenne, de megkeressük ennek a
legmegfelelőbb megoldását, és köszönjük szépen a felvetést, a javaslatot.
Kérdezem, hogy van-e még hozzászólás, kérdés, észrevétel. (Jelzésre:) Grüman
Róbert!
Grüman Róbert (Romániai Magyar Demokrata Szövetség)
GRÜMAN RÓBERT (Romániai Magyar Demokrata Szövetség): Köszönöm szépen.
Üdvözlöm én is az albizottság tagjait és a jelen lévő ifjúsági szervezeteket. A nemzetpolitikai
munkacsoport alakulóján is megfogalmaztam, hogy 2014 és 2020 között új európai uniós
finanszírozási ciklus jön, ezt mindenki tudja, és ez ugyanúgy érvényes az ifjúsági
finanszírozási vonalakra is.
Sajnos az erdélyi magyar ifjúsági szervezetek a román ifjúsági szervezetekkel való
versenyben - ha így tetszik -, a források lehívásában eléggé alulmaradnak, ezért is fontos
lenne, hogy a mobilitási iroda - vagy nem tudom, most más neve van ennek az irodának,
amely az „Erasmus plusz” vagy a régi „Fiatalok lendületben” programot kezeli -, ezek
szakértőik közé Kárpát-medencei, erdélyi ifjúsági szakértőket is bevonjanak, akár rendszeres
tájékoztatást nyújtsanak itt Erdélyben, mert fontos lenne, hogy ezekben a finanszírozási
vonalakban a magyar-magyar kapcsolatokra minél több pénzt, forrást le tudjunk hívni, hogy
hasznos időtöltést, programot tudjunk nyújtani a fiataljainknak.
Ha csak a Romániára jutó ez évi keretösszeget nézzük, az körülbelül 7-8 millió euró
ifjúsági programokra. Ha ebből akár 10 százalékot is le tudunk hozni arra a 400-500 ifjúsági
szervezetre, amely színesebbé teszi az erdélyi magyar fiatalok mindennapjait itt Erdélyben,
akkor azt hiszem, jó munkát tudunk végezni. Úgyhogy szeretném, ha ezt az albizottság tovább
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segíteni.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan csak arra tudom a fiatalokat is buzdítani
LEADER-elnökként, mint bárki mást, legyen ez Magyarországon, vagy Kiskunfélegyházán,
vagy egy kistérségben, hogy pályázzanak. Nagyon sok forrás van, nagyon sok lehetőség van,
de pályázni szükséges. Aki nem pályázik, ahhoz nem jön a Mikulás, és nem dobja be a pénzt
azt ablakon. Tehát ötletelni kell, ebben jók a fiatalok, hiszen Magyarországon most
folyamatosan nyílnak az ifjúsági tanácsadó irodák, az ifjúsági kontaktpontok az „Új
nemzedék” programcsomagban. Éppen a héten, szerdán nyílt meg a Bács-Kiskun megyei
Kecskeméten, és ott is csak azt mondtam, hogy végre hagyjuk a fiatalokat álmodni, hagyjuk
gondolkodni, és hagyjuk, hogy a vágyaikat megvalósíthassák. Most vannak hozzá olyan
ifjúsági irodák, ahova be lehet menni tanácsot kérni, hogy akkor hova pályázzak vagy merre
induljak.
Ahogy Grüman Róbert elmondta, nagyon sok lehetőség van, de ezeket meg kell
tanulni pályázni. Biztosan vannak is itt már olyanok, akik tudnak ebben segíteni vagy vannak
profi pályázatírók, de ezekben el kell indulni. Először meg kell találni, hogy mit szeretnék,
aztán meg kell találni hozzá a forrást, utána pedig megvalósítani, majd pedig sok-sok örömet
szerezni magatoknak és másoknak is. Úgyhogy természetesen ezeket, amiket felvetettél, majd
jelezni fogom, az NCSSZI-ben folyik az „Erasmus plusz” pályázat pályáztatása, illetve
pályázatkezelése, úgyhogy ezeket a lehetőségeket, kéréseket jelezni fogom.
Kérdezem, hogy van-e még hozzászólási javaslat, kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Mi a
helyzet az Európai Parlamentben? Megadom a szót Sógor Csaba képviselő úrnak, hiszen
májusban még ilyenek is előfordulnak erre is, felénk is.
Sógor Csaba EP-képviselő (Romániai Magyar Demokrata Szövetség)
SÓGOR CSABA EP-képviselő (Romániai Magyar Demokrata Szövetség): Köszönöm
szépen. Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Elnézést, hogy most érkeztem, az este még
Bauer Edittel Kolozsváron voltunk, a hölgyekkel tárgyaltunk, az RMDSZ női szervezetével.
Az idei év a család és a munka összeegyeztetésének az európai éve.
A regisztráció kapcsán nekem az a szomorú adat jutott eszembe, hogy aki a Kárpátmedencében hivatalosan magyarnak merte vallani magát a 2011-es népszámláláskor, az
összesen 10,5 millió. Tehát ha leosztják arányosan minden országban, Magyarországon is
ugyanolyan nagy, mint Romániában azoknak az állampolgároknak a száma, akik semmiféle
nemzetiséget nem vallottak be. Tehát ha arányosan leosztjuk, hogy Romániában a
másfélmillióból körülbelül 6,2 százalék, akkor is a teljes Kárpát-medencében 11,5 millió
magyarra számíthatunk. Tehát naponta kettőszázzal fogy a Kárpát-medencei magyarság egyes
statisztikusok szerint. Az ifjúsági szervezeteknek, nekünk is az a legfontosabb feladatunk,
hogy az emberek, a barátaink, a társaink ne csak népszámláskor - de ha akkor sem vallják
magukat magyarnak, akkor menet közben is gond lehet. Az a feladatunk, hogy mindent
megtegyünk azért, hogy a fiatalok jól érezhessék és itthon érezhessék magukat.
Néztük tegnap este az európai statisztikákat, és arról beszélgettünk, hogy ki fog itt
dolgozni húsz év múlva, gyereket vállalni. Az az érdekes, azt mutatják a felmérések, hogy ott,
azokban a közösségekben, ahol a férfiak - nekem se illik erről beszélni, mert tizennégy éve
vagyok hétvégi szülő és férj - felismerték azt, hogy megváltozott a világ, a család és a munka
összeegyeztetésének évéről beszélek, a munkaidő után nem a tévé elé ülnek le sörözni, hanem
a háztartásban és a többiben, bevásárlásban besegítenek. Azt mutatják a szakemberek, hogy
ott, ahol egy fiatal családban egy gyereket vállaltak, ott kettő születik, ahol kettőt vállaltak, ott
három, és ahol hármat vállaltak, ott négy, és ahol négyet vállaltak, ott esetleg öt. Tehát erre is
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vigyázzunk egymásra, hanem legyenek olyan terveink, célkitűzéseink - nem szaporítom a
szót, rengeteg uniós példa van arra a skandináv országokban, ahol az ifjúsági szervezetek, a
civil társadalom sokat tett azért, hogy a család és a munka ne csak ebben az évben, de az
azutáni és az ezelőtti esztendőben is összeegyeztethető legyen.
Mindenkinek jó tanácskozást kívánok, és ha jól értettem, délután még találkozunk.
Elnézést fogok kérni, ha megszököm, éppen a bonyhádi múzeumigazgató van itt, akinek
részben köszönhetjük a ma esti kiállítást, és megyünk helyszínelni. További jó tanácskozást és
beszélgetést kívánok! Nyilvánvaló, hogy április 6-án vagy május 25-én és még sorolhatnám
tovább, ezeket a csatákat jó lenne nekünk 100 százalékos jelenléttel megvívni.
Magyarországról - mondhatnám így is - mindig 21 magyar ember fog az Európai Parlamentbe
kerülni, és a nemzetibe is most már háromszáznál is kevesebb, kettőszázvalamennyi. Nálunk
ez azért egy kicsit másképp van, itt is vannak rendes román emberek, akik esetleg
képviselhetnének minket, de miért bízzuk másra, a szomszédra a mi dolgainkat.
Köszönöm szépen. (Taps.)
ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úr gondolatait. Egy biztos: a magyar kormány
tevékenységei között is a legfontosabb talán a családpolitika, a családtámogatás, hiszen azért
nemzetpolitikai szinten is látnunk kell, hogy azért fogyunk. A képviselő úr mondta, hogy nem
a szót kell szaporítanunk, hanem valójában a magyar nemzetet kellene szaporítani. Úgyhogy
arra biztatjuk majd a fiatalokat, hogy szüljenek sok-sok magyar gyermeket, hiszen ez a
magyar nemzet jövője határon belül is és kívül is és együtt a nemzet számára.
Kérdezem, hogy van-e még kérdés, hozzászólás, vagy akiben még szó maradt.
(Jelzésre:) Zsolt!
Baráth Zsolt (Jobbik)
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Így az albizottsági ülés végén
egy rendhagyó hozzászólásom lenne, de tulajdonképpen Sógor Csaba európai parlamenti
képviselő úr ugyanazokat a gondolatokat szinte elmondta, amelyek bennem indukálódtak,
amit körülbelül egy órával ezelőtt jeleztem, hogy lenne még egy hozzászólásom, egy
üzenetem.
Egyrészt volt olyan albizottsági ülés, amikor én is arról beszéltem, hogy fiatalok, fiúk,
lányok, tudjátok a dolgotokat, hogy amikor ennek a mai napnak, ennek a tanácskozásnak vége
lesz, el kell felejteni a politikai üzeneteket, otthon nem kell bekapcsolni a televíziót, hanem
tudjátok a dolgotokat, hogy hogyan kell a magyar megmaradásért küzdeni. Akinek küzdelem,
ilyen fiatalon talán még nem, de merem remélni, hogy mindenki tudja, hogy én most miről
beszélek.
Az ember élete szimbólumokból áll. Külön örültem annak, hogy látom itt a székely
zászlót, a magyar zászlót, és én is most egy szimbólum értékű üzenetet adnék át nektek,
illetve közvetítenék. Ehhez itt tartok a kezemben egy pakli magyar kártyát. Ennek a lényege a
következő. Ezt én már használtam néhányszor, de most sorba vannak szedve a lapok.
Tudjátok, négy színből áll egy pakli magyar kártya, piros, makk, zöld, tök. A társadalom
szegregációi, illetve a társadalom rétegződése tulajdonképpen ebben meg is található. Ennek a
szimbólum-, üzenetértéke a következő, hogy elnök úrnak odaadom, keverjen egyet - csak
egyet (Megtörténik.) - az összerendezett kártyákon, és adjuk tovább a szenátor úrnak, ő is
keverjen rajta egyet. (Megtörténik.) Szeretném bemutatni, hogy hogyan zajlik tulajdonképpen
a politikai élet.
Minden jelen lévő vezetőt vagy elnököt megkérek, hogy keverjen ezen a pakli kártyán
egyet, adja tovább, köszönöm. (A jelenlévők eleget tesznek a kérésnek.) Nem fog mindenki
sorra kerülni, ugyanis a többieknek egészen más lesz a feladatuk. Szimbolikus értékű,
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rajta egyet. És akkor most a lényeg következik.
A politika így zajlik az emberek feje fölött, tulajdonképpen, de ti, fiatal létetekre, fiatal
szervezetek képviselőiként is politikusok vagytok, akkor most próbáljátok úgy átélni ezt a
helyzetet, hogy én kiosztom ezt a politikusok által megkevert kártyapaklit a leendő
politikusoknak, laponként egyet. (Elkezdi kiosztani a kártyalapokat.) És arra kérlek
benneteket, hogy amikor összejöttök a következő alkalmakkor és találkoztok, akár nélkülünk,
akár velünk, akárhogy is alakul éppen 2014-ben a politikai élet Magyarországon,
Székelyföldön, Erdélyben és erre felétek, arra kérlek benneteket, hogy ezeket a lapokat
hozzátok el, minden személy, aki kapott - aki nem kapott, az se nagyon problémázzon ezen,
mert szimbólumokról beszélünk, sőt, a maradékot oda is adom Kozma István elnök úrnak,
hogy ossza ki majd azok között, akik még esetleg érkeznek (Megtörténik.) -, és arra kérlek
benneteket, hogy innentől kezdve ne hagyjátok, nem a jelen lévő politikusokról, rólunk van
szó, természetesen, de ne hagyjátok, hogy más keverje a kártyáitokat. Amikor összejöttök, a
paklit egyesítsétek, ti keverjétek meg, és ti osszátok ki magatok között. Ehhez kívánok nektek
kitartást. (Taps.)
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez nyilván nem a szerencsejátékról szólt. Sok-sokféle
játékot ki lehet találni, majd ha hazamegyünk, hogy hogyan is mentsük meg a jövőt, az egy
egészen más játék lesz.
Kérdezem, hogy van-e más hozzászólás, kérdés, javaslat, ötlet maradt-e valakiben.
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor Kozma István elnök úrnak átadom a szót.
Kozma István (Csík Területi Ifjúsági Tanácsa)
KOZMA ISTVÁN elnök (Csík Területi Ifjúsági Tanácsa): Szó esett az ifjúsági
pályázati programokról, csak egy nagyon rövid hozzáfűzésem lenne ahhoz, hogy azon túl,
hogy ifjúsági programok és pályázatok vannak, nekünk, az ifiszervezetek vezetőinek nemcsak
ezekre kell pályáznunk, hanem minden olyan más lehetőséget is meg kell fognunk, amivel a
helyi térségünket, a helyi vidéket tudjuk fejleszteni. Éppen ezért szeretném elmondani azt is,
hogy az utóbbi NAKVI-s kiírás, ami a hungarikumos pályázatról szólt, itt Csík-térségben
helyi fiatalokkal - Katona Melinda, Csibi József és jómagam - sikerült egy ötmillió forintos
pályázatot leosztanunk, ami a Felcsík kistérség, Bogát régió, valamint Alcsík település,
Csíkszentimre helyi értéktárnak az elkészítésére irányul. Úgyhogy nemcsak ifjúsági
pályázatokon, programokon veszünk részt, hanem azon helyi hungarikumok, értékek
megőrzését próbáljuk előretolni, amik a helyi sajátosságaink.
És itt akkor megkérlek, elnök úr, hogy fogadd el ezt a szimbólumot tőlem, ami - mi
úgy hívjuk - egy székely buletin. (Egy székely bicskát ad át Kapus Krisztiánnak.) Mivel már
többször részt vettél…(Kapus Krisztián egy 200 forintos érmét ad át Kozma Istvánnak.) 200
forint? (Derültség.)
ELNÖK: Csak azért, hogy nehogy aztán valami baj legyen azzal a bicskával!
KOZMA ISTVÁN elnök (Csík Terület Ifjúsági Tanácsa): Ezzel szeretnénk úgymond a
munkádat megköszönni, megtisztelni azt, amit a székelyföldi fiatalokért teszel, és fogadd
szeretettel ezt a bicskát, ami a székely buletin.
Elnöki zárszó
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Taps.)
Hogy még egy kicsit legendázzunk, erről megint csak Grüman Robiék tudnának
mesélni, idén lesz öt éve, hogy találkoztunk Törökországban, ahol általam ismeretlen
fogalommal jelöltek meg, mint valami tápos gyereket. (Derültség.) Ezt csak a helyiek ismerik.

- 32 Ugyanis amikor a csapattal nem bírtam kimenni Törökországba egy török ifjúsági képzésre;
minden nemzetnek egy képviselőit is kellett magával vinni, elmondanám, hogy csak mi
magyarok, határon innen és túl voltunk képesek ilyeneket felmutatni, hiszen Édler András
György képviselő úrral találkoztam ott kint, semelyik másik nemzet nem bírt magával
képviselőt hozni. El is mondták, hogy nem is értik, hiszen ötször-hatszor annyit keresnek
Olaszországban a képviselők, mint mi, és ennyit nem bírtak, hogy legalább egy ilyen török
képzésre elmenjenek, és beszéljenek a nemzeti ifjúsági politikájukról.
Na, hát én megérkeztem abba a 40 fokba vagy még többe, talán két nappal később
kapcsolódtam bele ebbe a munkába, és a fiatalok rövidgatyában, strandpapucsban nyomták a
képzést, én meg annak rendje és módja szerint, ahogy tisztességesen megtanítottak,
öltönyben, nyakkendőben voltam a negyveniksz fokban két napig. Mondták, hogy talán
öltözzek már át, hülye tápos (Derültség.), mondtam, hogy én a munkámat végzem, és majd ha
befejeztem és előadtam magamat ebben a képzésben, akkor majd átöltözöm.
Úgyhogy innen indult az én nagy barátságom nemcsak Grüman Róberttal, hanem
főleg a HÁRIT-osokkal és a többi ifjúsági szervezet képviselőivel is, és remélem, egyszer oda
jutok, hogy majd tiszteletbeli székelynek fognak hívni, most már bicskám is van hozzá. Aztán
vigyáznom is kell, mert egy rendes székely gyerek bicska nélkül nem megy buliba, azt tudjuk,
csak nehogy késelés legyen a buli végén.
Köszönöm szépen, István, a bicskát, és köszönöm szépen nektek, egy kicsit már azt
kell mondanom, hogy az elmúlt négy év közös munkáját, hiszen azért mi kifelé futunk ebből a
ciklusból bőségesen, és azt gondolom, az a barátság és az a székely tesóság, ahogy mi hívjuk,
azért nagyon sokat hozott mindannyiunknak, határon innen, határon túl, emberségben,
barátságban, együttműködésben, ifjúsági munkában, szakmában, pályázatokban,
lehetőségekben. Ezért köszönöm nektek.
Kossuth Lajos annak idején, amikor Kiskunfélegyházán járt, azt mondta, hogy
köszöntöm a csatában megbarnult kunokat, hiszen mi egy kun település vagyunk, nem is
kicsit nyakas, nagyon nyakas kis kunok vagyunk, hiszen Kiskun, Nagykun, Jászkun
településeknek is van egy összefogása, az is egyfajta nemzetség. Ennek is van egy összefogás
konzorciuma, benne az összes múzeum, megye, önkormányzat; ennek a konzorciumnak is én
vagyok az elnöke, tehát a nyakasságból nincs kimaradás. Annak idején, amikor megkaptam
Robiéktól az ötven darab Székelység története tankönyvet, annak rendje-módja szerint,
mielőtt továbbadtam volna a diákoknak is az iskolai könyvtárakba, természetesen el is
olvastam a könyvet. Úgyhogy igyekszem jó tiszteletbeli székely lenni, de ettől függetlenül is
köszönöm a barátságotokat, és üdvözlöm a székely magyar, erdélyi magyar fiatalokat.
Kívánok nektek jó munkát, jó együttgondolkodást! Függetlenül attól, hogy mit hoz
nekünk a parlament, mit hoznak a választások, egy biztos: a politika jön-megy, a barátságok
nem vesznek el ilyen könnyen, úgyhogy a továbbiakban is az együttműködő segítségünkre
számíthattok. Ki tudja, hogy kiből mi lesz egy választás után, hiszen sok-sok választáson
túlvagyunk itt is, nálatok is. Azért a lefolytatott parlamenti és önkormányzati választásokon itt
voltunk, hol névvel, arccal, hol pedig Mátyás király ruhájában dolgozva néhány településen,
ahogy bírja a barátság, a tesóság és a politika.
Elnök Úr, Képviselő Úr, sok-sok Elnök Urak és Elnök Asszonykák, Helyettesek,
Kisasszonyok! Megköszönöm a mai munkát, és köszönöm még egyszer az elmúlt négy
esztendőben a közös együttgondolkodást. A mai ülést bezárom.
Kozma István mindjárt elmondja, hogy mi a következő technikai feladat. Még egyszer
köszönöm, hogy eljöttetek ebben a számotokra kicsi havacskában, mi meg majd a nagy hóban
elindulnunk holnap hazafelé, de addig is itt vagyunk, veletek vagyunk. Köszönöm a tegnap
esti beszélgetést is, hiszen délután már itt voltatok, és mába nyúló baráti és szakmai
beszélgetést folytattunk. Folytatjuk a mai nap is, úgyhogy akinek ideje van, ne meneküljön már nem előlünk, hanem egyébként a beszélgetések elől.

- 33 Még egyszer köszönöm a mai napot, és akkor ezzel az ifjúsági albizottság
Csíkszeredába kihelyezett ülését bezárom. Köszönöm szépen. (Taps.)
Kozma István zárszava
KOZMA ISTVÁN elnök (Csík Terület Ifjúsági Tanácsa): Köszönjük szépen, elnök úr.
Csak egy aprócska hozzászólásom lenne. Itt az ülés végén majd még van lehetőség kötetlenül
beszélgetni, a folyosón egy állófogadásra kerül sor, amire mindenkit szeretettel várunk. A
sajtó képviselőinek mondom, hogy a képviselő urakkal és a küldöttség tagjaival itt a teremben
lehet majd interjúkat készíteni.
Köszönjük szépen a meghívást, köszönjük szépen, hogy eljöttetek, köszönjük szépen
az ifjúsági szervezeteknek a részvételt, és reméljük, hogy a következőkben is hatékony,
együttműködő munka fog zajlani. Köszönöm szépen. (Taps.)
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 33 perc)
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az albizottság elnöke
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