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HÍREK
Nemzeti összetartozás bizottsága
A Nemzeti összetartozás bizottsága május 28-i ülése
A bizottság 2013. május 28-án tartotta soros ülését, amelyet Potápi Árpád
János (Fidesz) elnökölt.
A testület napirendjén ez alkalommal két téma szerepelt. A NÖB tagjai
megvitatták „A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a
történelem, jövő nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról” szóló
határozati javaslathoz (H/10960.szám) benyújtott módosító indítványokat,
továbbá zárt ülés kereteiben meghallgatták az egyszerűsített honosítási
eljárásról szóló tájékoztatót.
A határozati javaslat kapcsán három módosítót tárgyaltak meg a képviselők.
Pálffy István 10960/4. számú javaslatát a résztvevők körének minden
általános és középiskolás diákra való kibővítéséről az előterjesztők
képviseletében Tarnai Richárd (Fidesz) támogatta, azonban a kormányzat
képviselője a következő napirendre kerülő indítvány ismeretében elutasította.
A bizottság 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
A Révész Máriusz, Ágh Péter, Menczer Erzsébet és Hoppál Péter (Fidesz) által
benyújtott 10960/3. számú javaslat bővíteni kívánta a programban
résztvevők körét, kiterjesztve az általános iskola 5-8. osztályai mellett
minden, a köznevelés keretei között tanuló diákra. Az indítványt mind az
előterjesztő, mind a kormány képviselője támogatta, a bizottság pedig 10 igen
szavazattal, egyhangúan döntött a támogatásáról.
A Steiner Pál és Lendvai Ildikó (MSZP) által benyújtott 10960/1. számú
javaslat a tervezet kiegészítését indítványozta azzal, hogy a Terror Háza
Múzeum mellett a Holokauszt Emlékközpont meglátogatását is beemeljék a
jogszabály-szövegbe. Az indítványt az előterjesztők képviseletében Tarnai
Richárd (Fidesz) és a kormányzat képviselője sem támogatta. A bizottság 1
igen és 9 nem szavazattal elutasította a módosító javaslat támogatását.
Az első napirendi pont lezárását követően a NÖB ülése zárt keretek között
folytatódott.

Nemzetpolitika az Országgyűlésben
A KMKF Szakpolitikai munkacsoportjának ülése
A Vitányi István (Fidesz) és Szabó Vilmos (MSZP) társelnöklete alatt május
29-én lezajlott nyílt ülésen az önkormányzatok határon átnyúló
együttműködése szerepelt.
Dr. Szabó Erika, a KIM területi közigazgatásért és választásokért felelős
államtitkára ismertette az uniós finanszírozású, többoldalú, határon átnyúló
programokra, az Európai Területi Társulásokban rejlő lehetőségekre,
valamint a szomszéd országokkal folyatott együttműködésre – ami leginkább
a kormányzati vegyes bizottságok keretében zajlik – vonatkozó fontos
tudnivalókat.
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Farkasné Dr. Gasparics Emese, a BM önkormányzati helyettes államtitkára
az önkormányzati rendszerről és a hozzá kapcsolódó programokról beszélt
előadásában. Beszámolt a közigazgatási átalakítás aktuális helyzetéről és
céljairól, bemutatta a testvértelepülési mozgalom főbb elemeit, hangsúlyozta
annak jelentőségét, valamint kitért a Duna Régió Stratégiára is.
A résztevők áttekintették a testvértelepülések kapcsolat-rendszerében rejlő
lehetőségeket, aminek a tapasztalatait a munkacsoport tagjai és az ülésre
meghívott Török László, Nagyszalonta polgármestere ismertette.
A szomszédos államokban tervezett közigazgatási átalakítás kapcsán
különösen Farkas Iván (MKP) és Máté András Levente (RMDSZ) fogalmazott
élesen, hiszen Szlovákiában és Romániában a magyar közösség
érvényesülést akadályozó, képviseletüket gyengítő átalakítást terveznek.
A jelenlévő kormányzati képviselők jelezték, hogy feldolgozzák, figyelembe
veszik az elhangzott javaslatokat a tervezéskor, a vegyes bizottságok
napirendjének kialakításakor. Vitányi István társelnök felajánlotta a
parlamenti képviselők nevében, hogy tapasztalataikat konzultáció keretében
megosztják a kormányzattal.
Szabó Vilmos, a tervezett reformokról szólva a testület ülése után újságírók
előtt egységes fellépést helyezett kilátásba a szlovákiai regionális átalakítási
tervek magyarságra nézve hátrányos pontjai ellen, és azt mondta: a
szlovákiai regionális átalakítás első változata már ismert, és a romániaihoz
hasonlóan negatív helyzetet idézne elő, sérelmes és káros lenne a magyarság
szempontjából. Szabó Vilmos szerint ez nemcsak a kormányzat, hanem
mindannyiunk számára fontos kérdés, és ez egy olyan közös magyar ügy,
amelyben nincs különbség kormányzati és ellenzéki vélemények között. Ahol
kell és szükséges, együttesen fognak fellépni - ígérte. A szocialista társelnök
hozzátette: konszenzusos tanácskozást tartottak, amelyen számos javaslat
hangzott el.
Vitányi István ehhez kapcsolódva megjegyezte, hogy az új közigazgatási
rendszer átszervezésének nem titkolt célja a magyarság létszámarányának
olyan szintre szorítása, amelynek következtében bizonyos állami és
közigazgatási szerveknél vezető pozíciót nem tölthetnének be magyarok.
*******
Csóti György (Fidesz) napirend utáni felszólalása a 2013. május 28-i
ülésnapon „Magyar autonómia Horvátországban” címmel.
A képviselő a térség történetének rövid bemutatása után aggodalmát fejezte
ki a horvátországi magyarság számának drasztikus csökkenése miatt1. Az
összes elcsatolt terület között itt volt a legnagyobb arányú csökkenés, ennek
ellenére a horvátországi magyarok helyzete rendezettnek tekinthető – tette
hozzá. Úgy véli, a magyarság lélekszámának csökkenése egyrészt a délszláv
háború következménye, másrészt azzal magyarázható, hogy számuk a
kisebbségben élők kritikus tömege alá csökkent, ilyen esetekben pedig
kimutathatóan megnő a spontán asszimiláció és az önkéntes elvándorlás –
mondta a politikus.
A mai Horvátország területén 1910-ben 130 ezer magyar élt, a 2011-es népszámlálás
során már csak 14 ezer horvát állampolgár vallotta magát magyarnak.
1
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Felszólalásában kiemelte: Horvátország bizonyos kulturális autonómiát
biztosít az ott élő magyar nemzetrésznek, sőt a 2000-ben módosított horvát
alkotmány már államalkotó tényezőnek ismeri el a magyarságot. A magyar
közösség jogi helyzetét kielégítőnek nevezte, hiszen a horvát Szábor 2002
decemberében elfogadott törvénye a nemzeti kisebbségek jogairól biztosítja a
kisebbségek parlamenti, valamint a helyi és a regionális önkormányzatok
választott testületeiben való képviseletét. Hozzátette, ezen kívül rendezettnek
tekinthető a nyelv- és szimbólumhasználat kérdése is.
A képviselő szerint a horvátországi magyar nemzeti közösségek egyetlen
ellentmondásos területe az oktatás, ahol a felmerülő problémák inkább
anyagi jellegűek. Kijelentette: a kétoldalú kapcsolatokban arra kell törekedni,
hogy a Horvátországban élő magyarok adófizető polgárként zágrábi
költségvetési forrásokból fedezhessék anyanyelvű oktatási és kulturális
igényeiket, és a kisebbségi törvény minden rendelkezése maradéktalanul
érvényesüljön a gyakorlatban.
A kormány képviselője írásban kíván válaszolni az elhangzottakra.

Magyar nemzetpolitika
Hangsúlyosan fognak megjelenni a nemzetpolitikai kérdések a magyar
diplomáciában
2013. május 28-án ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) külügyi
és jogi szakbizottsága. Az ülést követő sajtótájékoztatón Németh Zsolt, a
Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kijelentette, hogy nagyon
hangsúlyosan fognak megjeleni a magyar diplomáciában a külhoni magyarok
életét érintő kérdések. Ezzel kapcsolatban négy területet emelt ki, az
állampolgárság, a területi közigazgatás, a nyelvi jogok és a
szimbólumhasználat, valamint az oktatás kérdéseit. Ezekhez kapcsolódik a
jövőre esedékes magyarországi választásokon a külhoniak regisztrációja és
választási részvétele, melynek gördülékeny megvalósítása számos intézkedést
von maga után, úgymint a konzuli hálózat fejlesztése és bővítése.
A kettős állampolgársággal kapcsolatos kérdésre úgy nyilatkozott, a
külhoniaknak „joguk van ahhoz, hogy magyar állampolgárok legyenek, és
élvezik teljes támogatásunkat ebben”.
A területi közigazgatás szintén kiemelt helyen szerepel, hiszen a külhoni
magyarok számára nem mellékes, hogy a Romániában, Szlovákiában és
Ukrajnában várható átalakulások eredményeként milyen közigazgatási
egységek jönnek létre, elvonnak-e jogokat a helyi vagy megyei
önkormányzatoktól, vagy több jogkört kapnak-e.
A nyelvi jogok és szimbólumhasználat témakörével kapcsolatban Németh
Zsolt kijelentette, a MÁÉRT megnyugvással fogadta, hogy az elmúlt
hónapokban „a felhevült székelyzászló-háború gyakorlatilag győzelemmel
végződött”. A nyelvhasználat terén két fontos kérdést emelt ki: regionálisan
hivatalos nyelvvé fog-e válni Romániában a magyar nyelv, ahogy az RMDSZ
kezdeményezte, Ukrajnában pedig végrehajtják-e az erről szóló törvényt.
Az oktatásban szintén a törvények végrehajtásának fontosságát emelte ki.
Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára kiemelte, a külügyi, a
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nemzetpolitikai, az igazságügyi és a belügyi területek közötti jó
együttműködésnek köszönhetően eddig 440 ezer honosítási kérelmet tudtak
befogadni, 360 ezren pedig már le is tudták tenni az állampolgársági esküt.
Elmondta továbbá, hogy beszámolót hallgattak meg a kisebbségi
jogvédelemről is, melynek kapcsán megjegyezte, fontosak azok a külhoni
partnerek, akik segítenek a jogsértések feltárásában és az esetleges bírósági
eljárásban.
Forrás: MTI, hirado.hu
*******
A Magyar Könyvtárosok VII. világtalálkozója
A Határtalan együttműködés - stratégia, integráció, megújulás címmel az
Országgyűlési Könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár és a Könyvtári
Intézet közös szervezésében megvalósult kétnapos tanácskozáson az
anyaországi és határon túli magyar könyvtárak közötti együttműködést
tekintették át, és a tapasztalatokra alapozva vitatták meg a 2014 és 2020
közötti időszakra vonatkozó koncepciót.
Az Országházban tartott megnyitón Kövér László, az Országgyűlés elnöke
kiemelte: napjainkban, mikor az egyik legfontosabb tudás a választani tudás
művészete, különösen felértékelődik a könyvtárak jelentősége. Kövér László
hangsúlyozta: amit a könyvtárosok tesznek, az nemzeti ügy, hiszen
munkájuk nélkül nem maradhat meg a nemzeti kultúra, és a könyvtáraknak
határokon innen és túl a közösségteremtésben is nagy szerepük van.
A házelnök a tanácskozás alkalmából 22 határon túli könyvtárnak Az
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című, 21 kötetből álló
könyvsorozatot adományozta.
Répás
Zsuzsanna
nemzetpolitikáért
felelős
helyettes
államtitkár
emlékeztetett arra, hogy a világtalálkozóra csaknem tíz év után kerülhetett
sor. Azóta egyre bővülő tudásközpontok működnek határon túl is, idén pedig
elindult a Kőrösi Csoma Sándor Program, amelynek keretében fiatal
könyvtárosok és levéltárosok utazhatnak szakmai programokra a
diaszpórában élőkhöz - tette hozzá
http://www.koverlaszlo.hu/common/main.php?pgid=cikk&cikk_id=755&te
ma_id=65
*******
Határon túli pedagógusszervezetek támogatása
Öt külhoni pedagógusszervezetnek összesen 40 millió forint összegű
támogatást utal át az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési
államtitkársága.
A Minisztérium 2013 áprilisában meghívásos pályázatot hirdetett a határon
túli
pedagógus
szövetségek
és
szervezetek
részére,
szülőföldön
megrendezendő, a magyar nyelvű továbbképzési rendszer megerősítését
szolgáló nyári akadémiák megszervezésének támogatására.
A döntés alapján valamennyi pályázó szervezet támogatásban részesül: a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar
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Pedagógusok Szövetsége, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete,
a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség is részesül az összesen 40 millió forint keretösszegű
támogatásból.

Erdély
Az RMDSZ XI. kongresszusa
Lásd a Hét témája rovatban!

Felvidék
Magyar siker a petíciós ügyekben
Amint azt előző számunkban beharangoztuk (lásd: Nemzetpolitikai Tükör, II.
évfolyam 16. szám), május 27-i brüsszeli ülésén a Petíciós bizottság (PETI)
napirendjére tűzte a felvidéki magyarokat érintő két beadványt. Noha az
ülést megelőző napok kedvezőtlen fejleményei aggodalomra adhattak okot,
azonban ezek alaptalannak bizonyultak, a PETI döntött: továbbra is
napirenden tartja a Beneš-dekrétumokra és a szlovák állampolgársági
törvényre vonatkozó petíciókat.
Május közepén derült ki, hogy – román indítványra – a koordinátorok
elrendelték a zárt ülést május 27-re. Ez azt jelentette, hogy sem a sajtó
képviselői, sem egy kivételtől eltekintve a jogfosztottak nem lehettek jelen az
ülés e szakaszában. E hátrányos körülményen a jelenlévő magyar képviselők
még az utolsó pillanatban, a tanácskozás elején is igyekeztek fordítani,
azonban a bizottság 9:4 arányban leszavazta javaslatukat. Szerencsés
fejlemény volt ugyanakkor, hogy a szlovák és román képviselők igyekezete
csupán ennyire volt elég, azt már nem sikerült elérniük, hogy a zárt ülésen
levegyék a napirendről a két petíciót és beszüntessék a vizsgálódást.
Elsőként Bagó Zoltán (Fidesz/EPP) magyarországi EP képviselő adott hírt a
kedvező eseményekről, aki elmondta, hogy a bizottság elfogadta azt az
indítványt, mely szerint a Beneš-dekrétumokkal szembeni petíció tárgyalása
során ne a politikai, hanem a jogi részletekre koncentráljanak. A magyar
politikus ezt „hatalmas és szenzációs sikernek” minősítette.
Ezt követően az állampolgársági törvényt érintő beadványról is pozitív döntés
született. Eszerint napirenden tartják az ügyet és a szlovák
alkotmánybíróság döntéséig a PETI biztosan nem szünteti be az ezzel
kapcsolatos eljárást. A bizottság továbbá mindkét ügy kapcsán jogi
állásfoglalást kér az EP jogi bizottságától, illetve a bel-, igazságügyi és
állampolgári jogi szakbizottságtól.
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és az állampolgársági
petíció egyik jegyzője elmondta, az újságírók és a jogfosztottak (Boldoghy
Olivér, Kassai Gyula) és mások, pl. Berényi József teremből való
kivezetésével „rosszul indult a nap”, azonban a végkifejletet „nagy sikerként”
értékelte. Lomnici nagyon feszült légkörről számolt be, szerinte a szlovák és
román képviselők összefogtak a magyar beadványok ellen és igyekeztek azt
bizonyítani, hogy egy egyszerű szlovák-magyar államközi vitáról van szó. A
siker hatására ugyanakkor úgy vélekedett, a hétfői a felvidéki magyarság
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napja volt Brüsszelben, és reményét fejezte ki, hogy a két petíció napirenden
tartása „elgondolkodtatja” a szlovákokat is. Lomnici Zoltán mellett csak a
petícót társzerzőként jegyző Gubík László lehetett jelen az érintettek közül a
zárt ülésen. Az MKP-hoz közel álló ifjúsági szervezet, a Via Nova ICS elnöke
angol nyelvű pólóban jelent meg, amelyen az volt olvasható, „Bevándorló
vagyok szülőföldemen, vendég a lakásomban”. Lomnici Zoltánnal
megosztoztak a felszólalás idején, így rövid beszédet (idő hiányában csak
részben hangozhatott el, lásd lejjebb) is tarthatott a bizottság előtt.
Az ülést követően Gubík László elmondta, a rendezés Szlovákia érdeke is,
mert nem tesz jót az országnak, hogy tehetséges fiatalokat, értelmiségieket,
munkavállalókat veszít el.
A pozitív döntést követően magyarországi politikusok is megszólaltak.
Hankiss Ágnes (Fidesz/EPP) úgy fogalmazott, hogy „sikerült időt nyerni” a
szlovák alkotmánybíróság állásfoglalásáig, azt követően pedig meg fogják
vizsgálni a fejleményeket és „az ügy újabb lendületet vesz”.
Tabajdi Csaba (MSZP/Európai Szocialisták) a szlovák állampolgársági
törvény következményeit a mai Európában elfogadhatatlannak nevezte,
ugyanakkor hozzáfűzte, úgy véli, mind a szlovák, mind a magyar kormány
politikája túl konfrontatív ahhoz, hogy megoldást találjanak és a helyzet
rendezése érdekében „a megbékélésre kész demokratikus pártok
együttműködésére van szükség”.
Mészáros Alajos (MKP/EPP) kiemelte, amit meg lehetett tenni ez ügyben, azt
megtették, ezt Bauer Edit (MKP/EPP) kiegészítette azzal, sikeresen
elhárították az arra irányuló kísérletet, hogy egyes politikusok szlovákmagyar vitaként állítsák be a két ügyet. Hangsúlyozta, az állampolgársági
törvény által sújtottak többsége nem magyar nemzetiségű.
Tőkés László (EPP) úgy vélte, a szlovák törvény egyértelműen a magyarok
ellen irányul, ugyanakkor a nyárra tervezett magyar-szlovák kormányfői
találkozót meghatározónak nevezte, szerinte ugyanis ennek eredménye
nagyban befolyásolhatja a szlovák alkotmánybíróság későbbi döntését.
Morvai Krisztina (Jobbik/független) a zárt ülés elrendelését sérelmezte, amit
a jogállamiság elveivel szembemenő döntésként értelmezett. Ez ellen
tevőlegesen is tiltakozott angol nyelvű, „Átláthatóság?” feliratú molinója
kifeszítésével.
Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke leszögezte, Szlovákiának
döntenie kell, hogy az alkotmány értelmében, civilizált módon megoldja a
kérdést, vagy a veszekedést folytatni akarja az európai színtéren. Szerinte a
döntés felgyorsíthatja az alkotmánybíróság eljárását, sőt, akár „annak
kereteit is meghatározhatja”.
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára üdvözölte, hogy
az EP petíciós bizottsága úgy döntött, napirenden tartja a felvidéki magyar
állampolgárok jogfosztásával, illetve a Beneš-dekrétumok sérthetetlenségével
kapcsolatos beadványokat, mint mondta: remélhetőleg sikerül a felvidéki
magyarok szempontjából megnyugtatóan rendezni ezeket a kérdéseket.
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Szlovák reakciók
A magyar értékeléssel szöges ellentétben állnak a szlovák reakciók, amelyek
bár nem meglepőek, de az ülés után Szlovákia meglincseléséről nyilatkozó
Miroslav Lajčák külügyminisztertől legalábbis szokatlan hevességűek: „ha
valaki a Beneš-dekrétumokra köpköd, úgy vélem, nem létezhet bal- és
jobboldal, hanem szlovák érdekek léteznek” – mondta a szlovák
külügyminiszter május 29-én a szlovák parlamentben. A külügyminiszter
szerint a magyar európai parlamenti képviselők, „nem csak a
magyarországiak, hanem a Szlovákia területéről megválasztottak is”, mindent
megtettek a „lincselés” érdekében, a „dekrétumok és a nyelvtörvény
kihasználásával”, ám ez „nem sikerült nekik”. „Szégyen volt, amit ezek az
emberek ott műveltek, Berényi úr transzparensekkel járkált, és azt kiabálta,
az Európai Unió szégyene, ki kellett őt vezetni.”
A külügyminiszter az MKP EP-képviselőit is megtámadta: Bauer Edit és
bármi is a keresztneve Meszáros, amikor nagykövetként a Szlovák
Köztársaságot képviselte, nem zavarta, hogy Alojznak hívják, de most
ragaszkodik az Alájoshoz, és köpköd ugyanarra a Szlovák Köztársaságra,
amelyet évekkel ezelőtt meggyőződéssel képviselt külföldön." - mondta nem
túl diplomatikus módon a szlovák külügyminiszter.
Mészáros Alajos nyílt levélben reagált a mondottakra. Mély sajnálatát fejezte
ki a miniszter példátlan és hisztérikus kijelentéseivel kapcsolatban.
Elmondta, hogy csehszlovák és később szlovák állampolgárként, egyetemi
tanárként, nagykövetként és az Európai Parlament képviselőjeként mindig
tiszteletben tartotta Szlovákia érdekeit, s munkájával sikeresen öregbítette
Szlovákia jó hírnevét külföldön. Azonban amilyen határozottan elítéli a
történelem során Európában végbement népirtást, a holokausztot, az
erőszakos kitelepítéseket, deportációkat, ugyanolyan határozottsággal el
kell ítélje a „kollektív bűnösség” elvét is. A beneši dekrétumok tizenhárom
bekezdése vitathatatlanul ez utóbbi elven nyugszik, tehát merőben
ellentmond az európai jogrendnek. Márpedig mindenkinek, aki jogállamot
képvisel, el kell ítélnie ezt az elvet, s ezt elvárom Öntől is.”„Nyilatkozata, miszerint „köpködök Szlovákiára” egyrészt minden
valóságalapot nélkülöz, másrészt sértő is számomra, s kérem, tudatosítsa,
hogy szavai meggondolatlanok, cinikusak és diplomatához méltatlanok.”
Arra a felvetésre pedig, hogy pár éve "Alojz"-ként hűen képviselte Szlovákiát
a következőket tette hozzá: "Miniszter Úr, hivatkoznék a korábban tanúsított
tisztességes és kultivált magatartására (még az oly’ érzékeny magyar-szlovák
kérdések kapcsán is), és arra kérem Önt, hogy a jövőben - nemzetiségre való
tekintet nélkül – korrektebben, visszafogottabban és kompetensebben
nyilatkozzon Európa intézményeinek szlovákiai képviselőiről. Amikor
nagykövet voltam, gyakorolhatta a minisztérium a hatalmát felettem és
csupán nemzetiségem miatt visszahívhatott egyik napról a másikra, de az
Európai Parlament választott képviselőjeként mandátumommal szabadon és
választóim elvárásainak megfelelve élek, ezért nem cselekedhetek mindig és
minden területen a szlovák kormány tagjainak utasításai szerint. Kérem, ezt
a jövőben tartsa tiszteletben.”
A szlovák sajtó is meglepő hozzáállást tanúsít az ügyben. A TASR
hírügynökség tudósítására és Jaroslav Paška (SNS/Szabadság és
Demokrácia Európája) nyilatkozataira alapozva diplomáciai sikerről
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beszélnek – az ülés érdemi eredményét elhallgatva! Csupán arról számolnak
be, hogy sikerült megakadályozni a magyar fél nyílt ülést célzó indítványát,
illetve, hogy szerintük Orbán Viktor a benyújtott petíciókkal igyekszik
elvonni a figyelmet „a kritikával szembesülő magyar alaptörvényről”, továbbá
a választási kampányához használná fel azt „a látszatot, hogy a szomszédos
országok és az Európai Unió ártanak Magyarországnak”.
***
Gubík László felszólalása
(angolul) „Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Indítványozók! Bizottsági Tagok! Hölgyeim
és Uraim!
Gubík Lászlónak hívnak. Szlovákiában élek. Magyarországon tanulok. Én vagyok az
első felvidéki magyar, aki megszerezte a magyar állampolgárságot. Emiatt szlovák
állampolgárságomtól megfosztottak a beleegyezésem nélkül. Ez két éve történt.
Azóta gyakorlatilag bevándorlóként élek szülőföldemen és vendégként a lakásomban
– ahogy láthatják és olvashatják pólómon. Most pedig engedjék meg, hogy rövid
beszédemet anyanyelvemen folytassam.
(magyarul) Sokáig töprengtem azon, vajon milyen minőségemben szólaljak fel a
rendelkezésemre álló rövid időkeretben. A sors jóvoltából ugyanis van miből
válogatnom: Szlovákiában élő magyarként? Magyarországon tanuló néhai szlovák
állampolgárként? Egy jogász szemmel elfogadhatatlannak tartott szabályozás elleni
panasztevőként? Szlovák-magyar kettős állampolgárként, aki ragaszkodik
születéssel szerzett jogaihoz, szülőföldjén szeretne boldogulni, mindemellett bűne
annyi, hogy megvallja, a szlovák mellett magyarként magyar állampolgárságot is
kívánt?
Jogfosztottként, aki két éve szinte szellemként létezik szülővárosában, akit töröltek
a lakossági nyilvántartásból, és már csak vendégként lakik lakásában? Sorstársaim
szószólójaként, akik most nem lehetnek itt az ülésen?
202 cseh, 71 német, 49 osztrák, 31 brit, 12 holland és sok további, utolsó ismert
adataink szerint (2013. január 23.) 433 polgártársam nevében, akik egy értelmetlen
törvény elfogadásának következményeként elveszítették, vagy kénytelenek voltak
lemondani szlovák állampolgárságukról?
A kettős állampolgárságuk miatt a hatósági bejelentés és zaklatás elől rejtőzködő
polgártársaim érdekében?
A szlovák alkotmány védelmezőjeként, mely rendelkezéseinek ellentmond, a
hatóságok eljárásában pedig felülír az állampolgársági törvény módosítása?
Minden szerepkör más és más szemszögből világít rá a probléma lényegére, és
mindegyik külön-külön is megérne egy-egy kiselőadást, ami most értelemszerűen
nem áll módomban, ezért zárszóként a józan észre hallgatva csupán a következő
gondolatot mondanám el:
(szlovákul) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Szlovák Köztársaság tisztelt Törvényhozói
és Képviselői! Tisztelt Nagykövet úr!
Ne engedjék, hogy Szlovákia még több tehetséges fiatalt, még több adófizetőt
veszítsen el. Ne engedjék, hogy ellehetetlenítődjék az élete Szlovákiában azon
polgároknak, akik más nemzetiségűnek vallják magukat, más országban tanulnak,
más országban dolgoznak, de tartósan Szlovákiában szeretnének maradni, és ott
szeretnének élni. Az állampolgársági törvény jelenlegi formájának eltörlése, és az
eredeti formájához való visszatérés mindannyiunk érdeke, mind Szlovákiáé, úgy
Szlovákia polgáraié. Töröljék el az alkotmányellenes törvénymódosítást! Töröljék el!”
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*******
Közigazgatási „reformtervek” Szlovákiában
Robert Fico szlovák kormányfő ezúttal északi szomszédunk közigazgatási
felépítését kívánja átalakítani: az eddigi nyolc helyett, csupán három „erős”
megyével számolna.
A miniszterelnök mindezt azzal indokolta, hogy véleménye szerint „a szlovák
közvélemény nem azonosult Szlovákia jelenlegi megyei felosztásával”, ezért az
őszi választások után szükséges lenne vitát nyitni arról, az ország számára
nem lenne-e előnyösebb egy új megyerendszer. Fico szerint az ideális a
hármas felosztás lehetne, vagyis „egy erős megye Kelet-Szlovákiában, egy
erős megye Közép-Szlovákiában és egy erős megye Nyugat-Szlovákián belül”,
amelyet kiegészítene a pozsonyi regionális önkormányzat.
A tervezet felháborodást váltott ki a felvidéki magyarság képviselői körében.
Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártja alelnöke szerint „frontális támadás
készül az önkormányzatok ellen”, ami áttételesen a szlovákiai magyarok
ellen irányul. A tervezett módosítás alapján mindhárom megyében 15
százalék alá csökkenne a magyarság számaránya, ez gyakorlatilag azt
jelentené, hogy a többségi rendszerű megyei választásokon esélytelenné
válnak a magyar jelöltek. Bár az MKP egyetért az átalakítás
szükségességével, azonban egy újabb, mesterségesen megalkotott rendszer
helyett a természetes régiókat figyelembe vevő, 12 megyés felépítést
támogatna.
*******
Élen a Smer-SD, a Most-Híd „vonal” felett, az MKP alatta
A Focus közvélemény-kutató ügynökség közzétette aktuális felmérését a
szlovákiai pártok támogatottságáról.
Az eredmények szerint a felvidéki politikai erőviszonyok továbbra sem
alakultak át gyökeresen. A kormányzó Smer a legerősebb: a Robert Fico
vezette párt 40,8 százalékos szavazataránnyal nyerne egy most vasárnapi
választást. Az ellenzéki csoportosulások messze lemaradva követik a
hatalompártot. A Focus 5 és 11 százalék között jelezte a KDH-t (10,8%), az
OĽaNO-t (7,8%), SDKÚ-DS-t (7,3%), a Most-Hidat (6,1%) és a Daniel Lipšic
fémjelezte NOVA-t (5,1%). Az ellenzék soraiból tehát továbbra sem látszik
kiemelkedni egy domináns erő, amely betölthetné a Smer kihívójának
szerepét. Ugyanakkor a liberális SaS a pártszakadást követően látványosan
zuhant, a 3,9 százalékos eredménye nem lenne elég a parlamentbe jutáshoz.
A magyar vonatkozású esélyeket illetően stagnálás figyelhető meg. A Magyar
Közösség Pártja a bejutási küszöb határán egyensúlyozik (4,5%), azonban
kedvezőtlen számára, hogy néhány tizeddel ezúttal is elmaradt attól.
A Focus a szokásos havi pártpreferenciákat vizsgáló kutatása mellett (a
Most-Híd megrendelésére) az anyaországi magyar pártok népszerűségéről
szóló elemzését is elkészítette. Eszerint a Fidesz a felvidéki magyarok
körében is a legnépszerűbb (47%), míg a baloldali ellenzék összefogása a
szavazatok 41 százalékát hozná. A Jobbik a további pártválasztók 11
százalékának szimpátiáját nyerte el. További részletek itt.
Forrás: www.bumm.sk
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Délvidék
A szerbiai kormány és a parlament előtt a tartományról szóló
nyilatkozat
Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke május 27-én juttatta el a
Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló, előzetesen
nagy port kavart nyilatkozat szövegét a szerb parlament elnökének, a szerb
kormánynak, valamint azoknak a minisztériumoknak, amelyek a nyilatkozat
egyes részei által érintettek.
Pásztor közleményében elmondta: meggyőződése, hogy ha a parlament, a
kormány és a minisztériumok tájékozódnak a nyilatkozat szövegéről, az a
fennálló nyitott kérdések megvitatásához vezet majd, amelyek megoldása
mindkét félnek érdeke, de mindenekelőtt a vajdasági polgároké.
„A Nyilatkozat elfogadását követően a tartalmára és Vajdaság alkotmányos
jogainak védelmére irányuló tárgyalásokat intézményes keretek közé
szeretnénk visszaterelni, oda, ahol a helyük is van. Az a szándékunk, hogy,
mint ahogyan eddig is tettük, civilizált és demokratikus párbeszéddel
hárítsunk
el
mindenféle,
a
Nyilatkozat
szövegével
kapcsolatos
tájékozatlanságot és félreértést, és hogy megtaláljuk a megoldást azokra a
problémákra, amelyeket ez a dokumentum felölel” – közölte Pásztor.
A vajdasági Tartományi Képviselőház május 20-án fogadta el a Vajdaság AT
alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló dokumentumot.
Forrás: Vajdaság Ma

Kárpátalja
Ki lesz Beregszász új polgármestere?
Célegyenesbe ért a beregszászi választási kampány: június 2-án, vasárnap
adhatják le szavazataikat a város lakói.
Komoly küzdelem bontakozott ki a Régiók Pártja (PR) listájáról parlamenti
mandátumot nyert Gajdos István, az UMDSZ elnökének megüresedett
pozíciójáért. A választók tíz jelölt közül választhatják ki a szerintük
legalkalmasabbat, azonban csupán három induló számolhat győzelmi
esélyekkel. A magyar többségű város vezetését valószínűleg Orosz Géza, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség jelöltje, Babják Zoltán, az Ukrajnai
Magyar Demokrata Szövetség – Régiók Pártja által is támogatott – jelöltje,
vagy az JeC-es (Egységes Közép) Olga Bizilja veheti át.
Sokan Orosz Gézát tartják az egyetlen olyan jelöltnek, aki egyértelműen a
kárpátaljai magyarság érdekeit képviseli. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola rektorhelyettesének ugyanakkor csupán akkor lehet esélye
a sikeres szereplésre, ha a helyi magyar közösség csalódott rétege „leküzdi
közönyét és politikából való kiábrándultságát”. A választás favoritja azonban
Babják Zoltán, az eddigi első alpolgármester, aki komoly támogatásra
számíthat a PR-től. A két magyar nemzetiségű jelölt versengéséből adott
esetben Olga Bizilja, a Baloga-fivérek által fémjelzett és a régióban erősnek
számító JeC jelöltje is győztesen kerülhet ki. Ő lehetne a felerészt ukrán
lakosságú Beregszász első ukrán nemzetiségű polgármestere.
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A „magyar kérdés” a kampány hajrájában újra és újra napirendre került. A
két, magyarok érdekvédelmét zászlajára tűző párt (KMKSZ és UMDSZ)
pengeváltásai és a nacionalista Szvoboda magyarellenes megnyilvánulásai
mellett immár az ukrán politikai szereplők között is törésvonalként jelent
meg a téma. Egy, a JeC-hez közelálló sajtóorgánum nyilvánosságra hozta,
hogy szerintük a Szvoboda a magyar jelöltet támogatja a beregszászi
választási kampányban. Mindezt arra alapozták, hogy a Szvoboda olyan
kampánylapot jelentetett meg, amelyben az Egységes Közép (JeC) jelöltjét
kritizálták, az UMDSZ-PR indulóját pedig nem.
Időközben beindultak a találgatások az esetleges választási csalásokról,
szavazatvásárlásokról. Egy, a PR-hez közel álló hírportál arról számolt be,
értesüléseik szerint ismeretlenek járják Beregszászt, akik „200 hrivnyát
ajánlanak minden Olga Biziljára leadott szavazatért”. Ezzel szemben a
Baloga-családhoz húzó források éppen ellenkező hírekről adtak
tájékoztatást. Eszerint „a Vérke-parti városban tömeges méreteket öltött az
UMDSZ által jelölt és a PR részéről támogatott polgármesterjelölt, Babják
Zoltán melletti szavazatvásárlás”.

Muravidék
Magyar Ifjúsági Konferencia Lendván
A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) Állandó Bizottsága május 24-26. között
Lendván tartotta ülését, amelyen az anyaország és a határon túli magyar
közösségek képviselői eszmét és tapasztalatot cseréltek, illetve felmérték a
határon túli magyar és a muravidéki magyar fiatalság helyzetét. A
konferencia nyitónapján bemutatkoztak a muravidéki magyar ifjúsági
szervezetek: a Lavina Kultúrklub, a Lendvai Ifjúsági Tanács, a Kultúra a
Fejlődésért Egyesület, a Lendvai Egyetemisták Klubja, a Life és a Bónusz
Egyesület. A találkozón megvitatták az együttműködési lehetőségeket a
muravidéki egyesületek és a konferencia tagjai között, valamint definiálták a
MIK szerepét.
Gulyás Tibor, az Állandó Bizottság elnöke az ülésen a szervezetekkel és a
fiatalokkal való kapcsolattartást nevezte a fő problémának.
A MIK Állandó Bizottságának helyi tagja, Balazsek Dániel a Life székhelyén
megtartott köszöntőjében a magyar közösség számbéli kicsinységét emelte ki,
mint a legfőbb, a szervezettséget is gátló problémát. Gulyás Tibor, örömét
fejezte ki, hogy egy olyan helyen kerül sor a kétnapos konferenciára, mely
egy kicsit a peremen helyezkedik el. Véleménye szerint a létszámbeli
problémánál sokkal nagyobb gond az, hogy a 2000 táján alakult szerveződés
2008-ig pihent, s azóta voltaképpen újra kellett szervezni
Az 1999-ben Budapesten létrehozott ifjúsági fórum évente két konferenciát
rendez, melyet felváltva tartanak a Kárpát-medencei magyar nemzeti
közösségeknél, illetve az anyaországban. A konferencia résztvevői második
alkalommal látogattak a muravidéki városba. A konferencián a résztvevők az
összmagyarságot érintő aktuális kihívásokra keresnek válaszokat, megoldási
javaslatokat fogalmaznak meg, valamint közép és hosszú távú stratégiákat
alkotnak a szervezet számára.
Forrás: http://rtvslovenija.si/hidak/, http://www.nepujsag.net
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Nyugati magyarság
„Magyarország értékei” Izraelben
„Magyarország értékei” elnevezéssel indult magyar nyelvű tanfolyam TelAvivban. A két hónapon keresztül tartó program elsődleges célja a magyar
nyelv ápolása, aktív használata és az Izraelben élő magyarok
identitástudatának megőrzése.
A tanfolyamon olyan változatos témák kerülnek napirendre, mint a magyar
történelem, irodalom, zene és a magyar gasztronómia. A foglalkozásokon a
tematikus tartalmú előadással párhuzamosan kiemelt szerepet kap a
nyelvtanítás és a magyar nyelv aktív használata. A kurzuson egyaránt részt
vesznek az első, második és harmadik generáció tagjai is; ki azért, mert
szeretné feleleveníteni és aktívan használni anyanyelvét, ki pedig azért, mert
fiatalként szeretné jobban elsajátítani szülei, nagyszülei nyelvét.
A nagy érdeklődésre tekintettel két tanfolyamot is meghirdettek, így
mindenkinek van lehetősége csatlakozni a csoportokhoz. Az első kurzus
helyszínét és technikai hátterét a Magyar Nagykövetség biztosítja, míg a
második kurzus megszervezésében az Izraeli Magyar Szabadidő Központ
vállalt szerepet.
A résztvevők aktív hozzáállása, érdeklődése jó visszajelzése annak, hogy a
magyar hagyományok felelevenítésére szükség van, és a közös gyökerek
megtalálása, ápolása fontos számos magyar származású, magyar
felmenőkkel rendelkező életében.
Forrás: nemzetiregiszter.hu
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BESZÁMOLÓ
Média és identitás
A médiafogyasztás változása gyorsíthatja a határon túli magyarok
asszimilációját – derült ki a Médiatanács Médiatudományi Intézete által
május 28-án Budapesten tartott Média és identitás című konferencián.
A kisebbségek erózióját okozhatja a tömegmédia – jelentette ki vitaindító
előadásában Apró István, a Médiatudományi Intézet munkatársa, ugyanis a
határon túli magyarok egyre gyakrabban választják országuk többségi nyelvű
kereskedelmi csatornáit.
Dobos Ferenc, a B-Fókusz Intézet kutatási igazgatója egy 2011-ben készült, a
határon túli magyarság médiafogyasztását bemutató kutatás eredményeit
ismertette, amely szerint a média még azoknak az asszimilációjához is
hozzájárul, akik őrzik identitásukat. A kutatás szerint egy olyan műsor
közül, amelyet anyanyelven és az ország többségi nyelvén is közvetítenek, a
vegyes házasságban élő vajdasági magyaroknak mindössze fele választja a
magyar nyelvű adást. Beszámolt arról is, hogy Erdélyben, vegyes
házasságban született gyermekek 95 százaléka románul használja az
internetet. A vizsgálat adatait összevetve egy tíz évvel korábbi felméréssel az
derül ki, hogy a kisebbségek tagjai körében csökken a magyarországi
közszolgálati média nézettsége, és egyre többször választják a többség
nyelvén sugárzott kereskedelmi csatornák kínálatát.
Ezzel szemben Kiss Tamás szociológus, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet
kutatója a konferencián elhangzottakra reagálva úgy nyilatkozott, az utóbbi
időben készített számos erdélyi felmérés eredménye azt igazolja, a romániai
magyarok egyre inkább a magyar nyelvű médiumokat választják. Úgy véli, a
rádióhallgatási szokások is ebbe az irányba mozdultak el, főként miután
megjelentek a helyi, magyar nyelvű kereskedelmi rádiók. Elmondása szerint
a szórványvidékeken a magyarok gyakrabban választják a román nyelvű
csatornákat, de globálisan ez nem jellemző a romániai magyarságra.
Kifejtette továbbá, hogy az asszimiláció szempontjából a médiafogyasztásnál
sokkal relevánsabb a vegyes házasságok számának növekedése és a magyar
nyelvű oktatás leépülése.
Kitta Gergely, a Századvég Alapítvány vezető kutatója előadásában kiemelte,
a média fontos identitásképző erő, ezen belül is a fiatalság számára az
internethasználat bír a legnagyobb jelentőséggel.
Forrás: ujszo.com, kitekinto.hu
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A HÉT TÉMÁJA
Az RMDSZ XI. kongresszusa
Az RMDSZ május 25-én, Csíkszeredában megtartott XI. kongresszusán a
777 küldött mellett, száznál több meghívott vendég vett részt. Felszólalt
Victor Ponta, Románia miniszterelnöke, a Szociáldemokrata Párt (PSD)
elnöke, Crin Antonescu, a Szenátus, valamint a Nemzeti-Liberális Párt (PNL)
elnöke, Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, a KDNP
elnöke, Rogán Antal, a FIDESZ frakcióvezetője, Újhelyi István (MSZP), a
Magyar Országgyűlés alelnöke, Vasile Blaga szenátor, a Demokrata-Liberális
Párt (PDL) elnöke, Mihai Răzvan Ungureanu, a Polgári Erő Párt (FC) elnöke,
volt miniszterelnök, Berényi József, az MKP elnöke, és Hans Heinrich
Hansen, a Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke is.
A megjelenteket Ráduly Róbert (RMDSZ), Csíkszereda polgármestere a
rendezvény házigazdája köszöntötte, aki egy székely zászlót helyezett el a
szónoki emelvényen. „Csíkszereda és Csíkország” üzenetét tolmácsolva,
felhívta a figyelmet arra, hogy a román hatalom részéről félelemkeltés zajlik a
közigazgatásban. Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke köszönetét
fejezte ki, hogy a magyar közösség kiáll mellette.
Kelemen Hunor szövetségi elnök köszöntőjében kiemelte, hogy az RMDSZ
bebizonyította, hogy az elmúlt 24 évben folyamatosan képviselte a
székelyföldi, a partiumi, a belső-erdélyi és a Kárpátokon kívüli magyar
közösségek ügyét.
Victor Ponta beszédében a párbeszéd, a tisztelet és az együttműködés
fontosságát emelte ki. Kijelentette, hogy az RMDSZ-t tartja a romániai
magyarság legitim képviselőjének.
Semjén Zsolt a magyar közösség megmaradásának zálogaként az asszimiláció
megállítását és az autonómia kivívását jelölte meg. Hangsúlyozta, hogy az
erdélyi magyarságnak kell kidolgoznia önmaga számára az önrendelkezés
koncepcióját, melyet a magyar állam támogatni fog.
Crin Antonescu beszédében szólt
együttműködésének eredményeiről.

a

liberálisok

és

az

RMDSZ

Rogán Antal az összetartozás, az egymásért való felelősségvállalás és a
partnerség üzenetét vitte az anyaországon kívüli legnagyobb magyar politikai
szervezetnek.
Újhelyi István hangsúlyozta: támogatják a területi, gazdasági, kulturális
autonómia
megteremtését, és az MSZP támogatásáról biztosította az
RMDSZ-t az Európai Polgári Kezdeményezés (EPK) ügyében.
Berényi József fontos jelnek tekintette, hogy meghívást kaptak a
kongresszusra, és az összefogás fontosságát hangsúlyozta autonómiaügyben.
A kongresszuson felszólaló Hans Heinrich Hansen az EPK jelentőségét
méltatta, ambiciózus célkitűzésnek minősítve azt.
Kelemen Hunor politikai beszámolójában kiemelte az RMDSZ működésének
elvei között a szolidaritás és az empátia ügyét, a sokszínűség elismerését, a
nyitottságot, az előretekintést. Hangsúlyozta, hogy a szervezet megújítása
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terén számos eredményt értek el, az önkormányzatok a helyi közösség
ügyeinek képviseletében és a napi politika vitelében is fontos szerepet
töltenek be. Az elnök értékelte a két választás eredményeit, és kiemelte, hogy
az RMDSZ mindig a vártán áll a magyar közösség érdekeinek képviseletében.
A Szövetség elnökének beszámolóját követően ismertették a kongresszus
dokumentumait, melyek tartalmazzák a következő két esztendő tennivalóit,
illetve a 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó célokat.
1. Alkotmánymódosító
államalkotó tényezők!

törekvéseink:

a

nemzeti

kisebbségek

legyenek

Az alkotmánymódosítási javaslatok: töröljék el a nemzetállam fogalmát;
államalkotó tényezőként ismerjék el a nemzeti kisebbségeket;, szabadon
lehessen használni a nemzeti, közösségi szimbólumokat; teremtsék meg a
közösségi (kulturális) autonómia törvényi szabályozásának lehetőségét és a
magyar legyen hivatalos regionális nyelv ott, ahol jelentős számban élnek
magyarok.
2. Kisebb, hatékonyabb régiókat!
Az RMDSZ kisebb méretű, hatékonyabb, valamint a kulturális és etnikai
adottságokhoz jobban illeszkedő régiók létrehozását szorgalmazza. A helyi
döntéseket a helyi közösségeknek kell meghozniuk – a Szövetség elutasítja,
hogy a régiók közigazgatási hatáskört kapjanak, mert ez újabb
központosítást eredményez.
3. Erősödő szórványt, összetartó magyar közösségeket!
Az erdélyi magyar nemzeti közösség megmaradásának létfeltétele a magyar
szórványközösségek megerősödése, ezért az RMDSZ közös erőfeszítést
szorgalmaz a szórvány közösségek identitásának megőrzése, a szülőföldön
való gyarapodása és fejlődése érdekében. Az RMDSZ 2011-ben elfogadott
szórvány cselekvési terve új generációs programokat vezetett be, amelynek
célja a közösségi hálózatok kialakítása, a meglévő intézmények erdélyi
hálózatának kiépítése.
4. Öntudatra ébredő, erős Székelyföldet!
A Székelyföld autonómiájának kivívása hosszú folyamatnak ígérkezik,ezért a
dokumentum kimondja, hogy a közjogi rendezéssel párhuzamosan folytatni
kell azokat a lépéseket, amelyek különálló fejlesztési régióként fogalmazzák
meg Székelyföldet, regionális szinten hivatalossá teszik a magyar nyelvet,
biztosítják a nemzeti szimbólumok szabad használatát, valamint az etnikai
arányosság elvét a közigazgatás minden területén. A dokumentumban
leszögezik, hogy folytatják azokat a fejlesztési programokat, amelyek Székelyföld infrastruktúrájának és gazdasági környezetének javítását célozzák,
megerősítik az önazonosság kiteljesedése szempontjából meghatározó
intézményeket.
5. Új munkahelyek a fenntartható növekedésért: az RMDSZ gazdaságélénkítő
intézkedéscsomagja
Az intézkedéscsomag a fenntartható növekedés újraindítását, az új
munkahelyek teremtését, valamint a kiszámítható és vállalkozásbarát üzleti
környezet megteremtését tűzi ki célul. Az RMDSZ többek között az
adótörvénykönyv módosítását, a 19%-os ÁFÁ-hoz való visszatérést, az
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egykulcsos jövedelemadó-kulcs megtartását, a társadalombiztosítási
járulékok csökkentését, a mezőgazdasági adózási rendszer módosítását
szorgalmazza.
6. Egymillióan az európai kisebbségvédelemért
Az RMDSZ azt kéri az erdélyi magyar civil társadalomtól, a történelmi
magyar egyházaktól, a MIÉRT ifjúsági szervezetektől és a magyarság sorsáért
felelősséget érző szervezetettől és személytől, hogy támogassa a
kezdeményezést, és járuljon hozzá az aláírásgyűjtés sikeréhez. Mint
ismeretes, a kisebbségi európai polgári kezdeményezést az RMDSZ az
Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójával (FUEN) és a Dél-Tiroli Néppárttal
(SVP) közösen indította el, olyan szabályozást kérve az Európai Uniótól,
amely minden korábbinál erősebb intézkedésekkel védi a nemzeti kisebbségek identitását, nyelvét, kultúráját. Ehhez 1 millió támogató aláírás
szükséges, 12 hónap alatt, 7 tagállamban. Az RMDSZ októbertől kezdődően
250.000 támogató aláírást szeretne összegyűjteni Romániában.
7. Erős Európa, gyarapodó Erdély! Szövetségünk az Európai Parlamentben
Kitartás, kezdeményezőkészség és partnerség, ez a három kulcsszava a jövő
évi európai parlamenti választásoknak és a brüsszeli jelenlétnek. A Magyar
közösség európai céljait és az Unióban a gyarapodó Erdélyt az erős brüsszeli
EP-képviselet biztosítja.
8. Elutasítjuk a közösségünket érintő folyamatos támadásokat!
Az elmúlt időszakban felerősödtek és elszaporodtak az erdélyi magyar
közösség elleni támadások. Az RMDSZ határozottan kiáll intézményeik,
közösségi vezetőik, valamint minden olyan magyar ember mellett, aki a
törvény adta nemzetiségi jogaival kíván élni. Visszautasítanak minden olyan
próbálkozást, amely a megfélemlítés eszközével próbálja a közösség tagjait
eltántorítani a nemzeti törekvések érdekében folytatott küzdelemtől.
A dokumentumok ismertetését politikai vita követte.
Biró Rozália, a Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöke elmondta:
Székelyföldi születésű, székelyföldi gyökerű magyarként otthon, Partiumban
is jól érzi magát. Ezért zavarja, ha olyan tendenciák érvényesülnek, amelyek
nem veszik figyelembe, hogy a tömbmagyarság és a szórvány egymásra van
utalva. Csak együtt lehetnek eredményesek, csak együtt lehetnek
megkerülhetetlen tényezők.
Markó Béla szenátor, az RMDSZ korábbi elnöke elemezte a Szövetség több
mint 20 éves tevékenységét. Kiemelte, hogy legfontosabb eszközük a
parlamenti politizálás, és ha mód van rá, a kormányzati részvétel, és ez nem
helyettesíthető
semmi
mással.
Legnagyobb
feladatnak
Erdély
modernizációját, beleértve Székelyföld modernizációját jelölte meg, egy
európai színvonalú oktatás, művelődés, egészségügy, közigazgatás, gazdaság
kiépítése létkérdés.
A társadalomszervezésben játszott szerepükről szólva kiemelte: nem kell
beavatkozniuk a civil társadalom életébe, de vigyázniuk kell a romániai
magyar társadalom önállóságára, egységes működésére és fejlődésére.
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a magyar összefogás
megteremtéséért szállt síkra.
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Winkler Gyula európai parlamenti képviselő a jövő évi európai parlamenti
választásokon való helytállás fontosságát emelte ki, hogy részt vehessenek az
európai szabályok, döntések megalkotásában.
Eckstein–Kovács Péter Kolozs megyei küldött felszólalásában leszögezte:
román állampolgárok, de soha nem voltak, nem lesznek a román nemzet
tagjai.
***
A Kongresszusnak helyt adó csíkszerdai sportcsarnok előtt ott voltak a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet támogató egyesület
aktivistái, akik kétnyelvű molinót feszítettek ki azzal a céllal, hogy felhívják a
miniszterelnök és a szerintük az ügyükben nem eleget tevő RMDSZ-t az
egyetem magyar nyelvű oktatásának tarthatatlan helyzetére.
A Kongresszus utóélete
Pártvisszhangok
Toró T. Tibor „óvatos optimizmussal” nyugtázta az RMDSZ XI.
kongresszusának fejleményeit. Az EMNP elnöke úgy vélte, Kelemen Hunor
közös fellépésről szóló kijelentése akkor lenne hiteles, ha pártja, valamint az
MPP képviselőit is meghívták volna a rendezvényre. Mindemellett az erdélyi
politikus nem látta akadályát annak, hogy az autonómia ügyében
„konszenzust és közös cselekvési tervet” alakítsanak ki. Toró reményét
fejezte ki, hogy az RMDSZ az autonómia ügyében nem marad meg a retorika
szintjén, és kijelentette, óvatos optimizmussal várja, hogy eljussanak a közös
politikai cselekvésig. „Akkor bizonyosodik be, hogy nem csak üres ígéret, ha
az RMDSZ tényleg benyújtja a törvénytervezetet a Székelyföld
autonómiájáról” - jelentette ki az EMNP elnöke.
Az MPP közleményben üdvözölte, hogy az RMDSZ kész törvénytervezetet
benyújtani a román parlamentben Székelyföld területi autonómiája ügyében.
Biró Zsolt, a párt elnöke reményét fejezte ki, hogy a bejelentést tettek is
követik, valamint, hogy „a jövőben nem fordul elő olyan szégyenteljes eset,
amikor a szövetség honatyái kivonulnak a törvényhozás üléséről, ha a
székely autonómia kérdése szerepel napirenden”. A politikus úgy vélte,
mérföldkő lehet e kongresszus az erdélyi magyarság életében, hiszen ezen „a
generációváltás
mellett
egy
egészséges
szemléletváltás
jelei
is
megmutatkoztak”. A közlemény kitért arra, hogy az MPP mindig azt vallotta,
megvan a helye és az ideje a versenynek és az együttműködésnek is.
Meggyőződésük, hogy „stratégiai kérdésekben csak közös erővel lehet
eredményt elérni” és kinyilvánították, hogy nyitottak a párbeszédre, éppen
ezért örömmel fogadnak minden olyan megnyilvánulást, amely a nyitás
irányába hat.
Sajtóvélemények
A Krónika az alábbi módon értékelte a kongresszust: „Az elmúlt 23
esztendőben az RMDSZ gyakorlatilag egyedül uralta a magyar politikai
palettát. De ma a változások korát éljük. Új román alkotmány van születőben,
és a régiósítás előkészítése zajlik, s mindez egy átalakulóban levő Európában.
Az RMDSZ-nek ajándékozott bizalmi periódus lezárult, beérett az idő a
megmérettetésre. Ideje a versenynek, ideje a megújulásnak. Ha ez ésszerűen
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zajlik, akkor az új politikai alakulatok megjelenése felüdülést jelent az erdélyi
magyarság számára. De ha az RMDSZ-főtitkár kérkedő logikája – miszerint
mindenki részt vett az RMDSZ kongresszusán, aki számít (a többi erdélyi
magyar párt nem kapott meghívást) – érvényesül, akkor a konstruktív
hozzáállás hiánya dublőrré változtatja a 23 éves alakulatot.
A nagyváradi Nyugati Jelen elemzése más irányt vett: Fölösleges
izomfitogtatás, helytálló célkitűzések, elszalasztott alkalmak: ezek jellemezték
A hétvégi csíkszeredai RMDSZ-óriáskongresszust.
A korábbiaknál jóval népesebb fórum fölösleges erőfitogtatás volt, az összes
saját polgármester felsorakoztatása nélkül is nyilvánvaló volt, hogy az RMDSZ
az erdélyi magyarság politikai képviselője, az együttvéve is pehelysúlyú EMNP
és MPP távolról sem jelent kihívást. Még akkor sem, amikor a kormányszerep
óhatatlanul erodálta Kelemenék népszerűségét. Ezt immár a budapesti
hatalom is megértette, a mostani RMDSZ–Fidesz partneri viszonyt össze sem
lehet hasonlítani az előző, nagyváradi kongresszus nyílt feszültségeivel.
A nyolc irányelv, melyek között a legfontosabbak a székelyföldi területi
autonómia, az alkotmánymódosítási javaslatok, a régiós átszervezéssel
kapcsolatos elképzelések, európai kisebbségvédelem, vagy a szórvány
megerősítése viszont kétségtelenül megalapozott, fontos és hasznos politikai
célok. Kivitelezhetőségük azonban fölöttébb kérdéses. Időzítésük miatt.
A román média főbb megállapításai az alábbiak szerint összegezhetők:
A román politikusok versenyt udvarolnak az RMDSZ-nek, mert a jövőben
szükségük lehet a magyarok szavazataira – Az RMDSZ autonómiát akar –
Ponta és Antonescu ironikus vitája az RMDSZ-kongresszuson – RMDSZ:
Támogatjuk a közigazgatási átszervezést, ha azt a régiók kisebbekké való
átszervezése előzi meg – Olyan Alkotmányt akarunk, mely ismerje el a
nemzeti kisebbségeket államalkotó tényezőknek – Kelemen Hunor Ponta
előtt nyilatkozta, hogy az RMDSZ autonómiát akar – Székely himnusz és
zászló, de finom iróniák is a kongresszuson”.
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KITEKINTŐ A KÖVETKEZŐ KÉT HÉTRE
2013. május 31 - június 7.

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett programok
Június 2. 15:00
Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezés Révkomáromban
Beszédet mond Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára
A részletes programot itt találja.
Június 3. 19:00
A Nemzeti Összetartozás Napjának felvidéki ünnepsége
Az eseményen beszédet mond Berényi József, az Magyar Közösség Pártjának
elnöke és Potápi Árpád János, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás
bizottságának elnöke
Helyszín: Érsekújvári Kultúrház – Érsekújvár, Fő tér 7.
Június 4. 11:30
A Nemzeti összetartozás bizottsága megkoszorúzza Esterházy János
felvidéki mártír politikus szobrát a XII. kerületi Gesztenyés kertben
Június 4. 20.00
Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezés Dunaszerdahelyen
A Pázmaneum Társulás, az MKP Dunaszerdahelyi Helyi Szervezete és a Via
Nova ICS szervezésében
Helyszín: Dunaszerdahelyi Trianon
Szabadidőpark, Dunaszerdahely

emlékmű

–

Városi

Sport-

és

Az esemény részleteit itt találja.
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