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Átadták a Külhoni Magyarságért Díjakat 

Tíz szervezet képviselője, illetve személyiség vehette át a Külhoni Magyarságért Díjat 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes 

államtitkártól kedden Budapesten, a Magyarság Házában tartott ünnepségen. Semjén 

Zsolt köszöntőbeszédében az 1995-ben, a Hazai Kisebbségekért Díj mellett alapított, a 

kormányfő által odaítélt elismerésről szólva elmondta: azt azok kapják, akik helyi 

közösségüket szolgálva sokat tettek az egyetemes magyarság megmaradásáért. Hozzátette, 

Szent István a kereszténység fundamentumára építette fel a magyar államot, a többé-

kevésbé szétesőben lévő törzsi területből szervezett államot, „közjogi abroncsot adott a 

magyarságnak”. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy ma is feladat a nemzet közjogi 

egyesítése. Az egyszerűsített honosítással kapcsolatban hangsúlyozta, a kérelmek száma 

megközelítette az ötszázezret, és decemberre az esküt tett külhoni magyar állampolgárok 

száma is eléri az ötszázezret. A Külhoni Magyarságért Díjat a határokon túl élő magyar 

közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a 

tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő 

tevékenységet végző személyek és szervezetek kaphatják meg. 

 

Visszavonnák Tőkés állami kitüntetését 

Crin Antonescu, a szenátus elnöke visszavonatná Tőkés László román állami kitüntetését, 

melyet 2009-ben, a temesvári forradalom kitörésének huszadik évfordulóján kapott. A 

legmagasabb állami kitüntetést, a Románia Csillaga érdemrend Lovagi Fokozatát a 

rendszerváltozás elindításában játszott történelmi szerepéért kapta a jelenleg EP-

képviselőként tevékenykedő EMNT-elnök. Antonescu Tőkésnek a Bálványosi Nyári 

Szabadegyetemen tett kijelentései miatt vetette fel a kitüntetés visszavonását. A korábbi 

püspök azt javasolta: Magyarország vállaljon védhatalmi szerepet Erdély érdekében úgy, 

ahogy ezt Ausztria tette Dél-Tirol esetében. Crin Antonescu szerint „a román EP-képviselő 

következetesen románellenes hozzáállást” tanúsít. Pénteken a külhoni románság 

képviselőinek részvételével megtartott 11. Marosfői Nyári Egyetemen résztvevői a 

rendezvény zárónyilatkozatában kérték fel az államfőt, hogy vonja vissza az érdemrendet 

az általuk szélsőségesnek nevezett magyar politikustól, „aki minden eszközzel Románia és 

a románság ellen harcol”. Victor Ponta kormányfő jelezte: ő is visszavonatná Tőkés László 

román állami kitüntetését, és hozzátette, kész ellenjegyezni egy erről szóló elnöki 

rendeletet. Az EP-képviselő szerint jelenleg a magyar autonómia a legfőbb tét, a román 

közjogi méltóságok pedig az egész „hűhóval” a lényegről akarják elterelni a figyelmet, az 

egyéni és közösségi kisebbségi jogokról. Tőkés úgy véli, a bukaresti belpolitikai játszmában 

a magyarság ügye csupán eszköz. A Románia Csillaga érdemrend visszavonásának 

követelését pedig a véleménynyilvánítási szabadság megvonásaként értékelte. Az EMNT 

elnöke szerint a mostani romániai diverziókeltés, uszítás és hangulatkeltés a visszájára 
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fordulhat oly módon, hogy felhívja az Európai Unió figyelmét arra: az instabilitás tűzfészke 

nem Magyarország, hanem a Kárpát-medencei magyar közösségek megoldatlan helyzete, 

melyet mindenképpen rendezni kell. „Politikai örvénybe került a román államelnök. Az 

eddig erdélyi protektorátus vádjától mára lejutott az Erdély elleni magyar diktátum 

hajmeresztő vádjáig, ezáltal egy végeérhetetlen politikai licitet indukál, amelyből Victor 

Ponta  és Crin Antonescu is kiveszi a részét” – jelentette ki az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke. 

 

Németh Zsolt Băsescu kijelentéseiről 

A múlt hét elején nagy port kavart Traian Băsescu államfő kijelentése, miszerint 

Magyarország politikája nehézségeket okoz a térség azon országaiban, amelyekben magyar 

kisebbség él, illetve, hogy jövőben nem Romániában rendezik meg a Bálványosi 

Szabadegyetemet. A Duna Tv Heti Hírmondó című műsorában mindezekre reagálva 

Németh Zsolt külügyi államtitkár kijelentette, hogy a demokrácia jelenlegi értelmezése 

szerint képtelenség megtiltani a Bálványosi Szabadegyetem megszervezését, és 

amennyiben erre is meghívják őt, meg Orbán Viktort, akkor ők ezen is részt vesznek. Az 

államtitkár beszélt Tőkés László nyilatkozatáról is, amely szerint Magyarország védhatalmi 

státust kellene gyakoroljon a Romániában élő magyar kisebbség érdekében. Németh 

kifejtette, hogy a védhatalmi státus az egy bevett jogi kategória, Ausztria és Olaszország 

megállapodását hozva fel erre példának. Hozzátette: szerinte csúsztatásról van szó, mert a 

védhatalmi státus protektorátusként fordították le, ami már valóban a szuverenitás 

megkérdőjelezése. Úgy Băsescu államfő, mint Ponta miniszterelnök, illetve a román 

külügyminisztérium az elmúlt napokban versenyt futott azért, hogy ki tudja 

látványosabban, hangosabban megrágalmazni Magyarországot, és megfélemlíteni az 

erdélyi magyarságot, ezért rendelte be a román nagykövetet, mondta az államtitkár. 

Németh Zsolt szerint ezeknek a vádaskodásoknak két okuk van: egyrészt a román pártok 

belpolitikai pozicionálása, másrészt pedig a legjobb védekezés a támadás stratégiája, hogy 

ne lehessen a MOGYE, a Székelyföld, a székelyzászló ügyéről és a jogokról beszélni, ne 

lehessen ezekről érdemi párbeszédet folytatni. Nem romolhat a kisebbségek etnikai aránya 

az adott közigazgatási egységekben, ezt a nemzetközi jog egyértelműen előírja, szögezte le 

Német Zsolt a romániai régiósítással kapcsolatban. 

 

Helyi népszavazásokat kezdeményez a régiósításról az RMDSZ 

A közigazgatási régiók kialakítása kapcsán referendumok kiírását kezdeményezi hat 

megyében az RMDSZ – jelentette be Kelemen Hunor Sepsibesenyőn, a Háromszéki 

Szabadegyetemen. A rendezvényen az RMDSZ szövetségi elnöke elmondta: a Szövetség 

álláspontja nagyon egyértelmű a kérdésben, a közigazgatási átszervezésre csak a lakosság 

megkérdezésével kerülhet sor, hiszen ez egy olyan intézkedés, amely közvetlenül érinti 

őket, „mivel végül is az ő életük fordul jóra vagy rosszra a régiósítás nyomán”. „Ezért 

kezdeményezni fogjuk a helyi népszavazások kiírását Hargita, Kovászna és Maros 
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megyékben, illetve az észak-nyugati részben, Bihar, Szilágy és Szatmár megyékben. 

Meggyőződésem, hogy – amint az két évvel ezelőtt Konstancán is történt – más 

megyékben is lesznek hasonló kezdeményezések” – mondta az RMDSZ szövetségi elnöke. 

Az RMDSZ néhány nap múlva aláírásgyűjtési akcióba kezd, hogy a helyi tanácsokban 

határozatokat kezdeményezzenek a népszavazások megszervezése érdekében. „Miután 

összegyűjtjük a szükséges számú aláírást, a helyi tanácsok határozatokat fogadnak el, majd 

megpróbáljuk megszervezni a népszavazásokat. Tudatában vagyunk annak, hogy a 

prefektusokat megbízzák, támadják meg ezeket a tanácsi határozatokat, én azonban úgy 

gondolom, hogy az üzenet a fontos: az egész világon ismert eljárás a népszavazás kiírása, 

Romániában is alkalmaztuk már néhányszor, miért ne tennénk meg mi is?” – fogalmazott 

Kelemen Hunor. 

 

Kövér László Kassán: a független állam szolgálja a nemzetet 

Független államot teremtettek elődeink, mert tudták, hogy a függetlenségében sérült állam 

nem tudja szolgálni a hazát, a hazában élő magyarok és nem magyarok érdekeit - mondta 

Kövér László Kassán, a Löffler Béla Múzeumban. Az Országgyűlés elnöke a felvidéki 

magyarok augusztus 20-i ünnepségén áttekintette a több mint ezeréves magyar államiság 

történetét, majd úgy fogalmazott: a Szent István-i állam évszázadokon át védelmet 

nyújtott a Szent Korona minden népének. A politikus elmondta: miután a független 

magyar államiság megszűnt, a magyarságot az állam helyett, a gondviselés mellett csak a 

haza szeretete, az emberek hite, életereje, áldozatvállalása és a csodálatos magyar nyelv 

éltette. A fideszes politikus szerint a nemzeti integráció nélkül az európai államok nem 

lehetnek alkotó elemei az európai vagy a nemzetközi integrációnak sem. Mint mondta, a 

határokon átívelő magyar nemzeti integráció vagy a szlovák nemzeti integráció nem 

veszélyforrása, hanem eredményességi biztosítéka a nemzetközi integrációnak, amelynek 

Magyarország és Szlovákia is részese. Ha a térség államai elismerik, hogy a területükön élő 

"őshonos nemzeti közösségek" államalkotó tényezői az adott államnak, akkor a nemzeti 

közösségeket az állam területi sérthetetlenségének tiszteletben tartásával megilletik 

mindazok a jogok és önigazgatási lehetőségek, amelyek biztosítják anyanyelvük és 

kultúrájuk megőrzését, s akkor egy évszázados, mindenki életét megkeserítő viszály és 

konfliktusforrás szűnne meg - mondta a házelnök. Kövér László hozzátette: Magyarország 

ebben a szellemben cselekszik, a 2011-es új alaptörvény államalkotó tényezőnek ismeri el a 

területén élő „őshonos nemzeti kisebbségeket”, így a Magyarországon élő szlovákokat is. 

Magyarország nem tiltja, nem bünteti, nem akadályozza meg, hogy a területén élő nemzeti 

közösségek, így a magyarországi szlovákok is magyar állampolgárságuk mellé felvegyék a 

szlovákot, és zavartalanul éljenek az állampolgársággal járó szavazati joggal is, ezért a 

viszonosság alapján ugyanezt szeretnénk elvárni Szlovákiától is - jegyezte meg. Az 

Országgyűlés elnöke megemlékezett 1968. augusztus 21-ről, amikor az akkori 

Csehszlovákiát a Varsói Szerződés haderői lerohanták. 1990 után a demokratikus 
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Magyarország nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is erkölcsi elégtételt nyújtott ezért, és 

1993-ban a világon elsőként, feltételek nélkül ismerte el a Szlovák Köztársaságot. Azt 

várjuk Szlovákiától, hogy a kommunista Csehszlovákia időszakában a magyarságnak 

okozott sérelmekért a történelmi megbékélés jegyében nyújtson elégtételt. A múlt csak így 

zárható le, a jövő a magyaroknak és a szlovákoknak csak így nyerhető meg - mondta Kövér 

László. 

 

Berényi József: A status quo ma már nem elég! 

A Magyar Közösség Pártja Jókán ünnepi megemlékezést tartott Szent István ünnepe 

alkalmából. Berényi József MKP-elnök ünnepi beszédében emlékeztetett, a 2011-es 

népszámlálás eredményei alapján vészesen fogy a felvidéki magyarság. „Az utolsó 

népszámlálási adatok tükrében 110 ezerrel vagyunk kevesebben, mint húsz évvel ezelőtt. 

Közösségünkben is nehéz döntéseknek kell megszületniük, amelyeket következetesen, 

igazságosan, békésen és diplomatikusan  kell megtennünk, elérnünk. A népszámlálási 

adatok azt is bizonyították, hogy a jelenlegi törvényes, pénzügyi és intézményi keretek 

között nem tudjuk megőrizni identitásunkat, ezeket bővíteni kell. A status quo ma már 

nem elég, a status quo 110 ezres csökkenést hozott. Ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni 

magyarságunkat - hangsúlyozom, hogy itt, Szlovákián belül - önkormányzati és 

intézménybővítésre van szükségünk.” A pártelnök hangsúlyozta, a szlovákiai magyar 

közösség egy kicsit más kultúrát, szemléletet jelenít meg, „ez egy érték, és ez nem csak 

nekünk kell, hogy érték legyen, hanem mindenkinek, aki itt él ebben az országban. Ahogy 

számunkra is érték a szlovák kultúra, úgy mindenkinek érték kell legyen ebben az 

országban a magyar nyelv, a magyar kultúra és a magyar iskola is.” 

 

„Minden magyar felelős minden magyarért” – a VMSZ központi 
rendezvénye Palicson 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) által a vajdasági Palicson tartott Szent István napi 

ünnepség főszónoka Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt. Beszédében 

hangsúlyozta, fontos, hogy minél több külhoni magyar tegye le az állampolgársági esküt, 

majd vegyen részt az ország közügyeiben, válasszon, szavazzon a határ mindkét oldalán. 

„Ezáltal lehet ugyanis megtartani magyarságunk, identitásunk, ezáltal ölt testet az eszme, 

miszerint minden magyar felelős minden magyarért” - mondta. A miniszter felidézte: 

ilyenkor augusztus 20. táján a nemzet államalapító Szent István királyra emlékezik, aki 

felismerte, hogy a magyarság csak keresztényként tud megmaradni. Olyan állam 

alapítására volt szükség, amely kiállja az idők próbáját, munkásságának máig tartó hatása 

van - mondta. Ehhez kellett a keresztény hit, hogy az emberek merjenek bízni, lássák a 

céljaikat, és kitartsanak mellettük. Kellett azonban egy erős állam is, amely megvédi őket, 

bárhol is élnek. Ez az erős állam néha meggyengült, de mindig túlélte a történelem kritikus 
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időszakait. „2010 óta azonban újra erős államunk és erős kormányunk van” - állapította 

meg a miniszter, aki szerint  ez a kormány élt a történelmi lehetőséggel, ennek 

eredményeként lehetőség nyílt arra, hogy minden magyar megkapja a magyar 

állampolgárságot. Ez a valódi, határokon átívelő nemzetegyesítés - fűzte hozzá. „A 

következő lépés, hogy azokat a szálakat is összekössük, melyek régen is összekötöttek 

bennünket, így a kultúra, a gazdaság, a turizmus, egymás ismeretének a szálai”- tette 

hozzá. Pásztor István, a VMSZ elnöke beszédében kiemelte: 2010-ben az ünnepen azt 

állították, hogy a vajdasági magyar közösség nemzetalkotó erő. Ez azóta beigazolódott. A 

cél az volt, hogy a magyarok közjogi kötődéssel is erősítsék meg a nemzethez tartozás 

érzését. „Ma nyugtázhatjuk, hogy a vajdasági közösség 40 százaléka, 100 ezer ember 

igényelte a magyar állampolgárságot, és mintegy 60 ezren már esküt is tettek, köztük 

mintegy félszázan szombaton délután Szabadkán” - mondta. Ezek a számok össznemzeti 

vonatkozásban is látványosak - tette hozzá. Pásztor István elmondta: az elmúlt napokban a 

Nemzeti Választási Iroda hozzálátott azoknak a lapoknak a elküldéséhez, melyeknek 

alapján a külhoni állampolgárok a választási névjegyzékbe való feliratkozással jelezhetik, 

élni kívánnak szavazati jogukkal, és részt kívánnak venni a jövő évi magyarországi 

választásokon. A VMSZ segít, hogy a szükséges formaságok elintézése minél könnyebben 

menjen. Abban is támogatást nyújt, hogy ha valaki úgy akarja, igényelhesse a magyar 

állampolgárságot. A siker nemzeti érdek - tette hozzá Pásztor István. 

 

A nacionalisták szemében továbbra is szálka a vereckei emlékmű 

Az ukrán nacionalista tömörülés, a Szvoboda egyik legfontosabb célja továbbra is a magyar 

honfoglalási emlékjel eltávolíttatása – nyilatkozta a párt megyei elnöke. Oleg Kucin az 

ukrán Dzerkalo Tizsnya lapnak nyilatkozva elmondta, hogy teljességgel jogosnak és 

megfontoltnak ítéli a vereckei emlékmű két éve történt felgyújtásában játszott szerepét. Az 

a véleménye ugyanis – és szerinte ezt minden igaz ukránnak osztania illendő – 

megengedhetetlen, hogy az ukrán államiságért küzdők sírjaira a kivégzőik egy újbirodalmi 

szimbólumot telepítsenek. A nacionalista parlamenti Szvoboda párt kárpátaljai elnöke 

állítása szerint a szóban forgó emlékmű a magyarok számára az országuk mindenkori 

határát jelképezi. Épp ezért az ukrán nemzeti mozgalmaknak folytatniuk kell a magyar 

emlékjel lebontása érdekében megkezdett harcot. Kucin bejelentette, hogy beadványban 

fordult az ukrán törvényhozáshoz, melyben emlékeztetett, hogy a magyar emlékmű 

jogszabályokba ütköző módon, engedély nélkül lett felállítva, s mint ilyet, törvényi úton 

mielőbb el kell távolítani a Vereckei-hágóról. Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnöke a lapnak elmondta: „A Vereckei-hágó a magyar történelmi 

öntudat idiómája, amely Ukrajna számára semmilyen sértő jelleggel nem bír.” A KMKSZ 

vezetője hozzátette: az emlékműhöz rendszeresen zarándokolnak szerte a világból magyar 

turisták, ezért a megrongálására irányuló próbálkozásoknak Magyarországon is rendkívül 

negatív a visszhangjuk. 
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