Látogatás Strassburgban

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége
(NYEOMSZSZ) november 18. és
20. között tanulmányi utat rendezett
Strassburgba, hogy találkozzon az
európai parlamentben dolgozó magyar képviselőkkel, és megismerje
munkájukat valamint az ottani intézmények működését. A nyugat-európai magyar szervezetek képviselőit
Az Európai Parlament épülete
Gál
Kinga
képviselőasszony
(FIDESZ) hívta meg, aki az európai
parlament pénzügyi támogatásával lehetővé tette ezt az utazást. Küldöttségünk 33 tagja 10 európai országból érkezett: Finnország, Svédország,
Lettország, Anglia, Dánia, Hollandia, Németország, Csehország, Svájc és
Ausztria, jól visszatükrözve a Nyugat-Európában élő magyarok sok-színűségét és szétszórtságát.

A Rajna parti közel 300 ezer
lakosú Strassburg a két nagy
európai nemzet és kultúra találkozásánál nagy és változatos történelmi múltra tekint
vissza. A francia és a német
kultúra kölcsönhatása és alkotóereje megmutatkozik a város
múltjában és jelenében is. A
számtalan szép régi épület,
vendéglő és az impozáns góti- A küldöttség egy csoportja
kus katedrális sok turistát vonz
a városba. Nem véletlen ezért, hogy a második világháborút követő gazdasági felemelkedés időszakában, az Európai Közösség, majd az Európai Unió
létrejöttével, valamint a francia-német megbékélés jegyében, ez a város lett
olyan jelentős intézmények székhelye, mint az Európa Tanács, az Európai
Parlament és az Emberi Jogok Bírósága.
A kétnapos látogatás sűrű programmal telt el. Strassburgtól mintegy
30 kilométerre délnyugatra laktunk a hangulatos, számtalan régi épületből
álló Obernai városkában, ahonnét reggelenként kocsival mentünk be
Strassburgba.
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A látogatás első napja a Magyar Köztársaság Európa Tanácsnál működő
állandó képviseletében kezdődött, ahol József Judit nagykövet asszony,
a képviselet vezetője, valamint Gál Kinga képviselő asszony és tanácsadója
Kovács Barna fogadta küldöttségünket. Sajnos Tabajdi Csaba (MSZP)
és Szent-Iványi István (SZDSZ) európai parlamenti képviselők utolsó
pillanatban váratlan elfoglaltságuk miatt lemondták a találkozást.
Ezt követöen az európai parlament modern
elegáns és hatalmas épületében Szájer József,
Schmitt Pál, Gál Kinga,
Barsi-Pataky
Etelka,
Becsey Zsolt, De Blasio
Antonio, Jároka Livia,
Őry Csaba, Surján László
(mind FIDESZ/KDNP),
Tőkés László (független),
Sógor Csaba (RMDSZ),
Bauer
Edit,
DukaAz állófogadáson
Zólyomi
Árpád
(mind
Schmitt Pál, Gál Kinga, Szájer József
MKP) képviselők fogadtak bennünket, akikkel kötetlen eszmecserét folytattak küldötteink. Külön
meg kell említeni, hogy ezen a beszélgetésen jelen voltak Michael Gahler
(CDU) és Michl Ebner (Dél-Tiroli Néppárt) képviselök is.
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Délután Schmitt Pál, Szájer József, Bauer Edit és Tőkés László különkülön részletesen tájékoztattak bennünket parlamenti munkájukról. Bevezetőikben egyúttal kihangsúlyozták a NYEOMSZSZ tagegyesületeinek és
általában a nyugati magyar szervezetek áldásos munkájának fontosságát
különös tekintettel szórványközösségeink megőrzésében.

A európai parlament plenáris
ülésének megtekintése után a
BUOD (Németországi Magyar
Szervezetek Szövetsége) delegációjának tagjai még külön hosszasan beszélgettek Markus Ferber
néppárti képviselővel. A SMOSZ
(Svédországi Magyarok Országos
Szövetsége) delegációja ekkor találkozott Göran Färm szocialista
és Hélène Goudin független képMarkus Ferber, Dr. Klement Kornél
viselővel. A MAOSZ (Magyarok
Angliai Országos Szövetsége) delegációja meg eszmecserét folytatott
Richard Ashworth néppárti képviselővel.
A második nap délelőttjén az Európai Emberi Jogok Bíróságának nagy
tárgyalótermében érdekes és tartalmas előadást hallottunk Sajó András ott
dolgozó magyar bírótól és munkatársától Toplán Attilától a bíróság működéséről és érdekesebb esetekről.

Délután egy kisebb sétahajón a várost átszelő csatornákon érdekes
benyomást kaptunk Strassburg változatos városképéről, ahol az óváros régi
villaépületei, a 19. század hangulatát őrzik, míg az európai intézmények
modern és elegáns palotái impozáns látványt nyújtanak.

A strassburgi látogatás nem egy idegenforgalmi kirándulás volt. A
nyugat-európai magyar szervezetek küldöttei bepillantást kaptak az európai
intézmények működésébe. Fontos volt a találkozás az itt dolgozó magyar
képviselőkkel is, kiknek fáradtságos munkáját így közelről megismerhettük. Általunk viszont ők is találkozhattak különböző európai államokban
élő magyarokkal bepillantást nyerve szervezeteink működésébe és
célkitűzéseikbe. Ezért a találkozást az európai parlament magyar képviselői
is kivétel nélkül hasznosnak tartották.
A nyugat-európai magyar szervezetek a jövőben is folytatni kívánják az
idén már á dél-tiroli tanulmányúttal megkezdett tájékozódó és kapcsolatteremtő látogatásaikat. Ennek egy kiemelkedően fontos, érdekes és tanulságos eseménye volt ez a strassburgi út.

Sajnálatos, hogy meghívásunk ellenére nem találkozhattunk minden az
európai parlamentben jelen lévő magyar párt képviselőivel.

Külön elismerésünk és megbecsülésünk illeti vendéglátónkat Gál Kinga
képviselőasszonyt, aki sokoldalú és hasznos parlamenti munkája mellett,
melyet elsősorban az állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottság
alelnökeként folytat – amiért az idén elnyerte az EP-képviselője kitüntető
címet – , időt szakított a velünk való találkozásra. Elismeréssel ki kell
emelni azt is, hogy mindezt amellett teszi, hogy négy gyermek édesanyja.
Köszönjük vendéglátását és fáradozásait. A jövőben is sok sikert kívánunk
neki!
Köszönet illeti munkatársát és állandó kísérőnket, Kovács Barnát, aki
két napig fáradhatatlanul kalauzolt bennünket.

Továbbá köszönjük ifj. Klement Kornélnak – a NYEOMSZSZ alelnökének – , hogy utunkat ilyen kitűnően megszervezte.

A Strassburgi látogatás tanulságos és hasznos volt, és ezenkívül tovább
erősítette a nyugat-európai magyar szervezetek közötti együttműködést.
Egy földrészt átölelő szervezetünk – a NYEOMSZSZ – számára pedig egy
további lépés volt a nagyobb nyilvánosság felé.
Harsay György, München

