„ Igen drága Földiek,jövendőnknek alapja nem egyéb, mint:
N e m z e t i s é g ü n k b i z t o s í t á s a, n e m e s b k i f e j t é s e.”
„ A magyar népnek – mint én fogom fel… - Európában -egyedüli heterogen sarjadék-,
ázsiai bölcsőjében rejtező, eddigelé sehol ki nem fejlett ..sajátságit..hivatott nagylelküségre tisztulni,
képviselni,felemelkedni.”
„…ám terjesztessék Hunnia határai közt a magyar alkotmánynak áldása mindenkire, úgy, hogy a
legkisebb se legyen abbul kizárva…Mind ez csak az időnek lehet munkája, de korántsem a magára
hagyott időnek…..Merjetek nagyok lenni.”
/Idézetek,gróf Széchenyi István: Kelet népe, 1841. Pesten, nyomt. Trattner Károly betűivel. 187 old.
gróf Széchenyi István aláírásával, 1841.június 8.-án./
Tisztelt Elnökség, tisztelt barátaink, tisztelt érdeklődő honfitársaink!
Egészen pontosan 179 esztendő telt el gróf Széchenyi István most idézett gondolataiból. Széchenyi,
aki több európai országot is bejárt, hazája népeit, nemzetiségeit megismerte,felismerte, hogy sem
Magyarországot, sem Európát kisebbségek nélkül nem lehet elképzelni. Európa,az európai nemzetek
évszázadokra,évezredekre visszamenő generációinak alkotása, terméke, s ezen generációk
munkájának,gondolkodásának, tapintható tradícióinak szintézise is. Azaz: tradicionális, vagy ahogy
ma használatos kifejezéssel élve: őshonos kisebbségek léte tény, nélkülük nincs nemzet, nincs haza,
nincs állam, nincs Európa !
A MAGYAR NEMZET – esztendő híján 180 év – 1920 óta, ennyi idő távlatából kűzd, harcol a m a g a
tradicionális, őshonos kisebbségeiért, az elcsatolt területeken élők jogaiért, ÉLHETŐ ÉLTÜKÉRT.
„Elvették, s most véle nagyra vannak,/ Törött véres kardját a magyarnak,/ De míg minden nép a sírját
ássa : / Van szava, hogy világgá kiáltsa./ …./ Tiporhatják szűztiszta igazunk, / Csak mi, csak mi ne
hagyjuk el magunk!/ részlet Reményik Sándor: NEM NYUGSZUNK BELE c .verséből.

Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Tudjuk: következetes nemzetpolitika hiányában a magyarság nem válhat nemzetté. Bizalomra,
kapcsolatteremtésre,együttműködésre,világos,egyértelmű beszédre van szükség a közéletben,
erősíteni a magyar nyelvű oktatást,a nemzeti jelképek tiszteletét, a keresztény Magyarország,
történelmi hivatását. Nemzetpolitikai célok okán pedig az együttműködést, kiemelve az autonómia
jogosságát érvényesíteni , életképes szomszédságpolitikai összefogást törvényerőre emelni.
2014.tavaszán jelent meg az un. Kalmár- jelentés, amely dokumentumot 2014.április 10.-én szavazott
meg az Európa Tanács közgyűlése. Lett is nagy „érdeklődés”, kisebb vihar,lett is nagy kihívás, mert e
jelentés/dokumentum igencsak megmozgatta az őshonos kisebbségek sorskérdéseit mindmáig sem
felvállaló Európai Unió és az Európai Parlament tagságát.
Miért is?! - idézek most e dokumentumból -: „Mert benne kimondtuk, hogy a nemzeti kisebbségnek
kollektív védelemre van szüksége. Emellett javasoltuk, hogy az etnikai szempontból vegyesen lakott
területek történelemtanárai szemináriumokon vegyenek részt, hogy a történelem tanítása ne az
egymás elleni érzelmeket szítsa. Természetesen el kell fogadni, ha egyes történelmi eseményeket
nem egyformán értékelünk, de Európában a kooperációnak és a partnerségnek kell dominálnia.”
A kisebbségvédelem –és ez külön kiemelendő ! - konfliktus - megelőzést is jelent.
Időben fontos, még- időben érkezett e jelentés, merőben újraértékelendő azon kisebbségvédelmi
szerződéseket, amelyeket az I.Vh.-t lezáró békeszerződéskor írattak alá azokkal a közép-európai
államokkal, amelyeknek újonnan területeket „adományoztak”, s ahol jelentős számban más
nemzetiségek éltek. E mesterségesen létrehozott „szomszédság” máig érezhető feszültségeinek

feloldása, egy merőben új szomszédságpolitikai tervet, irányelvet is kívánt. E jelentésben
megfogalmazottak már a jelen európai nemzeti kisebbségek jogairól és helyzetéről szólnak! Sőt, ma
már elmondható, hogy a Kalmár-jelentés alapján jelentősen megerősödött a magyar diplomácia
mozgástere a kisebbségvédelem területén !
E veretes bevezetővel köszöntöm kiemelt tisztelettel Kalmár Ferenc miniszteri biztos urat a
Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország Szomszédságpolitikájának Fejlesztéséért felelős
szaktekintélyét.

Tisztelt Hölgyeim, Uraim, Barátaim !
KALMÁR FERENC 1955.május 18.-án született Brassóban értelmiségi családban. Itt végezte
középiskolai tanulmányait fizika szakon Brassó legjobb gimnáziumában. 1974-ben felvételt nyert
a bukaresti Egyetem Fizika Karára, majd katonai szolgálat, s három évi gyári munka után, a
brassói Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán folytatta tanulmányait. 1980-ban vette át
villamosmérnöki diplomáját.
1984-ben megnősül / a házasság megkötéshez Ceausescu engedélyezése kellett !/, s orvos
feleségével Szegeden alapítanak családot. 1988-ban egy kislánnyal majd 1996-ban egy kisfiúval
teljesül ki a család. Csillával és Csabával.
1985-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán folytatja munka mellett
tanulmányait, levelező tagozaton. Magyarországon első munkahelye az Országos Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Hivatal 1985-1989 között, majd kisebb kitérőkkel 1991-1998 –ig a Szegedi
Kábelgyárban villamosmérnökként dolgozik. Erdélyi magyarként érzékeny a közéletre. Nem is várat
sokáig magára, hogy a politika területén rátaláljon arra a konzervatív szervezetre, ahol önmaga
keresztény értékrendjéhez méltó módon a mérce állandóan látható és érzékelhető legyen !
1991-ben belép a Kereszténydemokrata Néppártba és csatlakozik a szegedi szervezethez. Három
esztendő múltán az akkori Polgári Szövetség /Fidesz,MDF,KDMP/ itt, az önkormányzati választások
alkalmával képviselőjelöltnek javasolta. Politikai pályafutása ekkor /l994/indul el,s tart húsz éven át,
a Szeged-Rókus városrész képviseletének önkormányzatában. Munkássága eredményeit igazoltan
immár hatodszor is megválasztják / 2003- 2015 /de ez utobbit csak azért nem fogadhatta el, mert
már körvonalazódni látszódtak külügyminisztériumi feladatai. Még ez időben Semjén Zsolttal
újraindítják a hajdani KDNP-t, itt országos alelnök 12 éven át.
2010-ben a Csongrád megyei listán képviselőként a Parlamentben már az energetika, a magyar
sorskérdések,valamint az önkormányzati és területfejlesztési kérdéseket feladatként értékeli,
hisz tapasztalatai vannak e területeken!
Közben megéli a Szegedi Kábelgyár privatizálását -Siemens -/ újabbi kőkemény társadalmi és
gazdasági tapasztalatokkal/ . A szegedi,de francia tulajdonú DÉMÁSZ -ban dolgozott,nemzetközi
beszerzések feladatait látta el, újítóként is ! Ezért 2009-ben alkotói díjban részesül.2010 elején a
DÉMÁSZ elnyerte a szakma kiválóságáért járó díjat, amelyet Párizsban a cég nevében ő vehetett át.
2011-ben tagja a Nemzeti Összetartozás Bizottságának. A KDNP részéről delegálják az Európai Tanács
Parlamenti Közgyűlésébe. A magyar, román, angol és francia nyelven beszélő Kalmár Ferenc
ekkor és itt kerül kapcsolatban a strasbourgi szervezettel . Strasbourgban három komoly és fontos
eredményt ért el.
Az első: Marina Schuszter német képviselő asszony jelentéséhez fűződik, amelyben az Államok
integritásához való jogát, valamint a nemzeti közösségek önrendelkezési jogának ellentmondását
vizsgálta. Ezzel egy időben Gaudi -Nagy Tamás képviselő társával olyan módosító indítványt tettek,
amely bevitte a közösségek autonómiájához való jogát és ezáltal a kollektív jogokat.

A második: a Tata város Európa Díja, amelyet Altötting bajor várossal megosztva kaptak meg,2013ban. / Korábban nyolc éve pályázott Tata szintén kereszténydemokrata polgármestere e díjra…/
A harmadik: s ahogy már Európa szerte is ismerik, ismerjük, az a már említett Kalmár-jelentés. Itt
utalni kell Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnökének visszaemlékezésére, aki a Nemzeti
Összetartozás Bizottságában közel másfél esztendővel ezelőtti beszámolójában elmondta, hogy
Kalmár Ferenc megígérte, hogy Strasbourgban oly módon fog foglalkozni a nemzeti kisebbségek
kérdésével, amely alátámassza a székely törekvéseket. Kovács Elvira délvidéki képviselő asszonnyal,
aki jelenleg is a belgrádi parlamentben, VMSZ színekben képviselő, közösen beadtak egy indítványt,
amelyben javasoltak egy jelentés készítését az európai nemzeti kisebbségek jogairól és helyzetéről. A
cseppet sem nyugodt nemzetközi helyzet idején beadott – az azóta híressé, tartalmában
felülírhatatlan fontosságú – Kalmár-jelentést a plénum- megismétlem - : 2014 április 10.-én
megszavazta. Kalmár Ferenc megfogalmazásában: „Megvívtuk a csatát és megnyertük !”
E jelentés azért fontos, mert összesen két olyan dokumentum született az ET-ben,amely egyáltalán
a kollektív jogokat és az autonómiákat javasolja. Az egyik az un. Gross-jelentés 2003-ból, a másik
pedig a Kalmár jelentés 2014-ből, amely kinyitott egy kaput Strasbourgban,de amelynek küszöbét
Brüsszelben kell átlépni.
/”Most Lomnic ormán rakjunk nagy tüzet,/ Versailles-ig lobogjon az üzenet,/ Hogy megroppant bár
karunk ereje: / Nem nyugszunk bele, nem nyugszunk bele!- idézem ismét Reményik Sándor versét.
S ez oly annyira igaz, hogy jelenleg - mert Európa hallgat,mi több, be nem tartott,hangzatos elvek
mögé bújik, különösen az autonómia kérdésében - Szili Katalin Miniszterelnöki megbízott, az
Országgyűlés volt elnökével közösen : A NEMZETI KISEBBSÉGVÉDELEM JAVASOLT ALAPELVEI
AZ EURÓPAI ÚNIÓBAN címmel újabb , megkerülhetetlen javaslatot , alapelveket nyújtottak be
az Európa Tanács plénumának, elfogadásra, az őshonos kisebbségek sorhelyzetének megoldására.
E javaslatokban azon alapelvek és axiómák fogalmazódtak meg, amelyek elfogadtatása egy új
Pax Európa megteremtésének alapfeltételeit jelentik.
Ne feledjük: hogy a történelem folyamán Európa akkor tudta megoldani problémáit,ha visszanyúlt
a keresztény gyökerekhez.
Kalmár Ferenc hívő ember. Amikor belépett a Kereszténydemokrata Néppártba, a következőket
mondotta nekem: „ A kommunizmus bukását követően mindenképpen úgy gondoltam, hogy erdélyi
magyarként tudok valamit hozzáadni a magyar politikához, de nem mindegy, milyen szervezetben.
Megerősítendő, hogy önmaga keresztény értékrendjéhez igazoltan is a mérce állandóan látható és
érzékelhető legyen, mert az Istent mellőző gondolkodásnak, elveknek hatása van az értékrendre is.”
Szerényen mondotta el,hogy mind az, amit eddig elért a strasbourgi négy esztendő alatt, de nem csak
ott, hanem egész életében érezte, hogy a Jó Isten vele van, segíti és mutatja az útját.
Jelenleg, a terület, amellyel foglalkozik a nemzetpolitika külügyi dimenziója, azaz a Magyar Kormány
és a szomszéd országok kormányainak nemzetpolitikai kapcsolatai. Ezek egyik fontos kerete a
kormányközi kisebbségi vegyes bizottságok, melyek magyar társelnöke. De készül, s készülnek arra,
hogy 2021 májusában Magyarország az Európa Tanács elnökségét fogja egy fél évig betölteni.
Adja a Jó Isten, hogy így legyen!
Szeretném Önöknek elmondani, hogy a MINDEN MAGYAR SZÁMÍT – HATÉKONY
SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA c. önálló tv-műsor keretében / Hatoscsatorna tv, HÍR-ÉRTÉK Extra c. műsor /
közel esztendeje, hogy havonta egy alkalommal /minden hónap harmadik vasárnapján/ 1 órás
műsorkeretben ad/adtunk eddig tájékoztatást Délvidék. Muravidék, Felvidék, Erdély, Szlovákia,
Kárpátalja….helyi, a helyi kisebbségek sorskérdéseit vállaló vezetőkkel, felelős kollegáival.
A televíziók történetében egyedülálló e program, melynek állandó társa Kalmár Ferenc, akinek ezért
is külön tiszteletteljes köszönetet mondok. S köszönetet mondok munkatársaimnak is.
Reméljük, lesz folytatás.

Tisztelt Kalmár Ferenc úr !

„ Teremtőm ’…Férfikorra látom lépni azon nemzeti családot, mellynek csekély, de hű tagja vagyok.”
írta szerény, de teljes meggyőződéssel ,említett könyvében gróf Széchenyi István.
Az ő történelmi korszakában NAGYMAGYARORSZÁG népét a maga családjának is tekintette,
akik sorsáért felelősséget vállalt. Önként, s egyre személyesebben. Tette példaérték, mert
hite, a Mindenhatóba vetett hite, keresztényi elkötelezettsége utat jelölt ki s mutatott számára.
Ahogyan Önnek is.
Ismét idézem Széchenyit:
„Óh Isten,a te kezedben van minden, Töltsd be szívemet angyali tiszta szeretettel Irántad , s hazám,
embertársaim s honfiaim iránt…Engedj a jövőben pillantanom…Add tudtomra mit tegyek s
miként kezdjem, hogy neked egykor a reám bízottakról beszámolhassak…”
Ezen ima gondolataival kívánok Önnek további nagyon szép, tartalmas életet, erőt felelősségteljes
és alkotó munkáihoz, s családjában mindig az öröm, a boldogság éljen, hittel, szeretetben, áldott
békességben. Isten éltesse Önt, s Családját!
S most, kérem vegye át kiemelkedő munkásságának elismeréseként, a Széchenyi Társaság által
adható oklevelet, s emlékérmet.

Dr.Kőrösi Mária
egyetemi docens, a
Széchenyi Társaság
Elnökségi tagja
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