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HÍREK
Nemzeti összetartozás bizottsága
A Nemzeti összetartozás bizottsága június 3-i ülésének beszámolója
A bizottság – kijelölt bizottságként – az első napirendi pontban A diktatúrák
által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő nemzedékek
számára történő objektív bemutatásáról szóló határozati javaslathoz
(H/10962.) benyújtott kapcsolódó módosító indítványokat tárgyalta. A
bizottság egyhangúlag támogatta a módosító javaslatokat.
Második napirendként – kijelölt bizottságként – A választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló T/11200. számú
törvényjavaslathoz az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által
benyújtott T/11200/5. számú módosító javaslatot vitatták meg. A bizottság
(8 igen, 2 tartózkodás) támogatta a fent nevezett javaslatot.
A harmadik napirendi pontban a bizottság – nem kijelölt bizottságként – az
Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek
szabályozásával
összefüggő
módosításáról
szóló
törvényjavaslathoz
(T/11208.) a Számvevőszéki és költségvetési bizottság által benyújtott
T/11208/25. számú módosító javaslatot tárgyalta. Ezt a javaslatot is
támogatta a bizottság (8 igen, 2 tartózkodás).

Oktatási, tudományos és kutatási bizottság
Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság június 3-i ülésének
beszámolója
A bizottság 2013. június 2-án tartotta soros ülését, amelyet Pokorni Zoltán
(Fidesz) elnökölt.
A tanácskozáson Répás Zsuzsanna, a KIM nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkára és Gyetvai Árpád, az EMMI kabinetfőnök-helyettese számolt be
a Határtalanul! programról és a határon túli felsőoktatási intézmények
működésének tapasztalatairól.
A KIM helyettes államtitkára régiónkénti bontásban ismertette a külhoni
magyar felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos tapasztalataikat. Répás
Zsuzsanna elmondta, az előző román kormányzat idején Erdélyben pozitív
jogszabályi környezet alakult ki az anyanyelvi oktatás számára: a kolozsvári
Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen
és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE)
egyaránt biztosították a nyelvhasználat lehetőségét, ugyanakkor szerinte a
kormányváltással megtorpanás volt érzékelhető. A Bethlen Gábor Alapból
támogatott intézmények mellett működik két, a magyar állam által
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fenntartott egyetem is: a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem1 és a
Partiumi Keresztény Egyetem működését egyaránt hazánk finanszírozza.
A felvidéki Selye János Egyetemmel kapcsolatban az akkreditációs eljárás
állt a beszámoló középpontjában. Répás Zsuzsanna elmondta, e téren
problémák merültek fel, bizonytalanság övezte az egyetem besorolását,
azonban a felvidéki magyarság és a magyar kormány erőfeszítéseinek hála,
időt nyert az intézmény. Hangsúlyozta, a továbbiakban azon kell
munkálkodni, hogy az egyetem az akkreditáció szükséges feltételeit teljesítse,
amihez igyekeznek minden segítséget megadni. Tavaly 60 millió, idén pedig
75 millió forintot szántak erre az egyetem céljai, emellett az EMMI is
hozzátette a maga részét a karrier-tanácsadó központ kialakításának
támogatásával. A helyettes államtitkár hozzáfűzte, várhatóan plusz források
bevonására is szükség lehet. A magyar állam további támogatást nyújt a
felvidéki magyar karok működtetőinek, többek között a Nyitrai Egyetemnek2
is.
Répás Zsuzsanna arról számolt be, hogy a Délvidéken a fentiektől eltérő
rendszerben folyik a magyar felsőoktatás támogatása. Nem létezik önálló
magyar intézmény és a délvidéki magyar szervezetek is inkább egy biztos
lábakon álló ösztöndíj-rendszer kialakítását igényelték a magyar kormánytól.
2011-ben 135 millió forintot, 2012-ben és 2013-ban pedig 250 millió forintot
fordítottak-fordítanak erre a célra, de várhatóan e területen is kiegészítő
forrásra lesz szükség – fogalmazott a KIM helyettes államtitkára. Emellett a
diákok ősszel költözhetnek be majd a magyarországi részfinanszírozással
megépült újvidéki Európa Kollégiumba. Ezzel párhuzamosan a magyar
egyetem létrehozása is a tervek között szerepel, azonban ez az ügy még korai
szakaszában jár.
Kárpátalja vonatkozásában az előadó beszámolt a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola és a magyar állam között 2013 tavaszán
megkötött megállapodásról (előzmény: Nemzetpolitikai Tükör, II. évfolyam 9.
és 13. szám). Az anyaországi támogatásnak hála bővíteni lehet a képzési
kínálatot és alkalom nyílik az épület-felújításra is. Répás Zsuzsanna hangot
adott azon meggyőződésének, hogy e támogatások többet jelentenek pusztán
az oktatás biztosításánál, ezen intézmények kulturális központok is egyben,
amelyek meghatározzák a helyi magyar közösség életét.
A felsőoktatási körképet követően Révész Máriusz (Fidesz) hozzászólásában
kifejtette, a források nagysága mellett a pénzek kiutalásának időpontja is
rendkívül fontos kérdés. A Selye János Egyetem támogatása kapcsán
megjegyezte, a 75 millió forintos összeg kevésnek tűnik, hiszen például egy
átlagos általános iskola fenntartása éves szinten nagyjából 200 millió
forintba kerül.
Farkas Gergely (Jobbik) a határon túli magyar egyetemekre vonatkozó
jelentkezési statisztikákról, tendenciákról kérdezte Répás Zsuzsannát.
Pokorni Zoltán elnök azt tudakolta, hogy milyen arányban járnak a külhoni
magyar egyetemekre anyaországi hallgatók, továbbá, hogy „van-e harc
A Sapientiával 2012-ben kötött megállapodást a magyar kormány, amelynek értelmében
három éves ütemezésben több mint 4 milliárd forintot juttatnak az egyetemnek, amit az
akkreditációs folyamathoz szükséges fejlesztésekre fordíthatnak.
2 20 millió forintot kapnak az EMMI-től.
1
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értük”. A kormánypárti politikus szerint érdemes megfontolni e gondolat
mentén, hogy a Debreceni Egyetemen román nyelvű orvosképzést
indítsanak. Továbbá érdeklődött arról is, hogy a Munkácsi Egyetemmel
létezik-e együttműködés.
Répás Zsuzsanna a támogatásokkal kapcsolatban elmondta, sokat küzdenek
azért, hogy időben folyósítsák a pénzeket, és ugyan személy szerint még nem
elégedett, de igyekeznek folyamatosan előrelépni e téren. A Selye János
Egyetemnek biztosított források bővítésére törekszenek, elsősorban a
szakmai programokra és a könyvtár fejlesztésére koncentrálva. Farkas
Gergely kérdésére válaszolva kifejtette, pontos adatok nem állnak
rendelkezésre a jelentkezők létszámáról, ami biztos, hogy a Sapientiára
nagyjából kétezer, míg a Partiumi Keresztény Egyetemre ezer hallgató jár. A
helyettes államtitkár elmondta, egyre jellemzőbb az anyaországi diákok
megjelenése – többek között a Sapientián, vagy a Babeş-Bolyain –, amit
fontosnak nevezett, mert vélekedése szerint akkor fog igazán megvalósulni az
összetartozás gondolata, ha az kétirányúvá válik. A Munkácsi Egyetem
kapcsán úgy fogalmazott, bár magyar nyelvű pedagógusképzést valóban
folytatnak az intézményben, de a valódi konkurencia az Ungvári Nemzeti
Egyetem (UNE) magyar kara. Ennek támogatását nehézkes megoldani3,
ráadásul oktatási tevékenységük lefedi a Rákóczi Főiskola kínálatát is, ami
kedvezőtlen párhuzamosságot eredményez. Ugyanakkor beszámolt arról is,
hogy zajlanak az egyeztetések az UNE vezetésével, hogy az érintett területek
helyett inkább a „hiányszakokat” indítsák el.
A kérdések megválaszolását követően a Nemzetpolitikai Államtitkárság
vezetője a Határtalanul! programot ismertette. Elmondta, hogy a program
célcsoportját a közoktatásban tanuló diákok képezik. Az erről szóló
határozatot 2010 októberében fogadta el az Országgyűlés, évi közel 500
millió forintot biztosítva a megvalósításra. Ez évente kb. 17 ezer diák és
kísérőtanáraik határon túli magyarlakta területekre való kiutazását fedezi.
Az utazásokon kívül az érdeklődőknek lehetősége van pályázni határon
átnyúló együttműködés kialakítására is. Répás Zsuzsanna kiemelte, a
kárpátaljai, vajdasági és a szórványt érintő projekteket előnyben részesítik,
hogy az „elhanyagolt területek” is kellő figyelmet kapjanak. A számadatokra
térve elhangzott, hogy évről-évre 465 millió 300 ezer forintos keretből tudnak
gazdálkodni, amelyre ugyanakkor egyre nagyobb számban pályáznak: 2011ben 617 pályázat érkezett, 2012-ben 743, 2013-ban pedig 713.
Pokorni Zoltán az EMMI és a KIM közötti feladatmegosztásról kérdezte az
előadókat. A rendelkezésre álló szűk források ügyében javasolta, hogy a
szervezők igyekezzenek minél több pályázót bevonni, hogy maradjon nyoma
a megnövekedett igényeknek. A bizottság elnöke kifogásolta, hogy a
Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ nem szólította fel az iskolákat
a pályázatok benyújtására. Szerinte a 17 ezer fős létszám ugyan „derék”, de
a 100 ezerhez képest semmi. Értetlenségének adott hangot amiatt is, hogy
csak a 7. évfolyamos diákok utazhatnak. Továbbá elmondta, szerinte lehetne
változtatni azon, hogy a gimnáziumok esetén csak az együttműködés
kialakítását célzó pályázatok jöhetnek szóba.

Mivel csupán az UNE-nak tudnak pénzeket juttatni, nincs ráhatásuk, hogy abból mennyi
menjen a magyar karnak.
3
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Révész Máriusz úgy fogalmazott, idővel nem is pályázati alapú, hanem
normatív programmá kellene válnia a rendszernek, ami az eredeti
elképzelésben is szerepelt. Szerinte 460 millió forintnyi összegre nem
érdemes „kinyitni a pályázatot”, továbbá úgy vélte, a források szűkössége
miatt indokolt csak a hetedikesekre koncentrálni ez ügyben. A Fidesz
képviselője azzal a kérdéssel fordult a helyettes államtitkárhoz, hogy a
bizottság tud-e segíteni a források növelésében.
Kucsák
László
(Fidesz)
elismerését
fejezte
ki
az
előremutató
kezdeményezésért. Elmondta, hogy indokoltnak tartja a keretösszeg
növelését, illetve javasolta, hogy a lehetőségekhez mérten egyszerűsítsék a
pályázati eljárást.
Michl József (KDNP) a támogatások időben történő folyósításának
fontosságára hívta fel a figyelmet, továbbá azzal a kérdéssel fordult a
helyettes államtitkárhoz, hogy nem lehetne-e előbbre hozni a benyújtási és
elbírálási határidőket.
Répás Zsuzsanna válaszában elmondta, a közoktatás átszervezése miatti
bizonytalanság okán kismértékben csökkent a jelentkezési kedv, így a
„szinten tartás” is jó eredménynek számít. Hozzáfűzte, hogy évről-évre
igyekszik elérni a rendelkezésre álló keretösszeg megduplázását, azonban
eddig nem járt sikerrel ez ügyben, a bizottság támogatása tehát
mindenképpen jó lenne. Kucsák Lászlóval egyetértett abban, hogy a
pályázati eljárás egyszerűsítése jogos igény, de kiemelte, hogy a jogi
követelményeknek maradéktalanul eleget kell tenniük, kevés a mozgásterük.
Gyetvai Árpád elmondta, noha a Határtalanul! program normatívvá
alakítását támogatná az EMMI is, azonban pillanatnyilag nem állnak
rendelkezésre az ehhez szükséges források. Pokorni Zoltán felvetésére
ígéretet tett arra, hogy értesíteni fogják a tankerületi igazgatókat és az
intézményfenntartó hatáskörébe tartozó intézményeket felhívják a pályázat
benyújtására.
Zárásul Pokorni Zoltán javasolta, hogy a bizottság készítsen jelentést a
Határtalanul! program kapcsán a költségvetési keret növelése érdekében,
amit a megvitatása után a plenáris ülés elé tudnak majd terjeszteni.
Felvetette, hogy e munkába esetleg a Nemzeti összetartozás bizottságát is
bevonnák. A javaslatot a bizottság egyhangúan támogatta.

Nemzetpolitika az Országgyűlésben
2013. június 3-i ülésnap
Harrach Péter (KDNP) napirend előtti felszólalása „A nemzeti
összetartozás” címmel.
A képviselő a trianoni békediktátum 93. évfordulójára, illetve a Nemzeti
Összetartozás Napjára emlékezett. Véleménye szerint a 2010-ben elfogadott
nemzeti összetartozásról szóló törvény enyhíteni tudta a trianoni elcsatolás
fájdalmát és a 2004-es eltaszítás bűnét, valamint lehetőséget teremtett, hogy
kezet nyújtsunk a határon túli magyar nemzeti közösségek felé. Hozzátette: a
határainkon belül sikeres országot, azokon túl pedig öntudatos nemzetet kell
építenünk.
6
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Dr. Rétvári Bence, a közigazgatási tárca államtitkára válaszában elmondta,
bár a trianoni békediktátum vezérlő elve a nemzetek önrendelkezési joga lett
volna, de ezt egyes nemzetek esetében nem vették figyelembe, a magyarság
egyharmadát önrendelkezés nélkülivé tették. A nemzeti összetartozásról,
valamint a kettős állampolgárságról szóló törvényekkel kapcsolatban közölte:
2010 nemzetpolitikai rendszerváltást hozott, azóta június 4-e nem csak egy
gyásznap, hanem a Nemzeti Összetartozás Napja.
*******
Szávay István (Jobbik) interpellációja a külügyminiszterhez: „Miért nem lép
fel a kormány a koszovói szerbek példájára hivatkozva a lehető
legszélesebb körű délvidéki magyar területi autonómia mielőbbi
megvalósítása érdekében?” címmel.
A képviselő a koszovói szerbek ügyére tért ki; bár az ország függetlenségét
Szerbia nem ismeri el, a szerb közösség ügyét mégis fokozott figyelemmel
kíséri, és Katalónia mintájára széles körű politikai és területi autonómiát
követel számukra. Kiemelte: a szerb követelések közül számos területen – az
immáron mindkét kormány és parlament által elfogadott brüsszeli
egyezmény alapján – rövidesen valósággá válik az önrendelkezés. Úgy véli, a
délvidéki magyar politikai elit és a magyar kormány is hallgatásba
burkolózott, pedig vissza nem térő alkalom a magyar kül- és nemzetpolitika
számára, hogy a délvidéki magyarságnak a koszovói szerbekéhez hasonló
széles körű területi autonómiát követeljen. A politikus szerint a kormány
sokkal inkább elkötelezett a Szerbiával fenntartott jószomszédi viszony és
párbeszéd iránt, mint a vajdasági magyarság autonómiájával kapcsolatban.
Németh Zsolt külügyi államtitkár válaszában hangsúlyozta: a koszovói
szerbek autonómiájának biztosítása nemzetközi támogatással fontos
precedens az európai kisebbségi jogok érvényesítésében. A vajdasági
magyarságot illetően elmondta, a kulturális autonómia vonatkozásában
egyedülállóak az eredmények a nemzeti tanácsok hatásköreinek és a
finanszírozásnak a folyamatos bővülését tekintve. Hangsúlyozta, hogy a
magyar és a szerb kormány is egyetért abban, hogy az autonómiák rendszere
tartós stabilitást jelenthet a térségben és ezek nem kizárják, hanem segítik
egymást, így a délvidéki magyar autonómia-törekvéseket a magyar-szerb
viszony javulása és Szerbia európai integrációs folyamata is segítheti.
Szávay István a választ nem fogadta el, de a képviselők 205 igen, 34 nem
szavazattal és egy tartózkodással elfogadták azt.
*******
Kalmár Ferenc András (KDNP) interpellációja a közigazgatási és igazságügyi
miniszterhez: „Az erdélyi magyar egyházak levéltárainak restitúciója”
címmel.
A képviselő az erdélyi magyar egyházak kommunista diktatúra alatt
elkobzott levéltári dokumentumainak visszaszolgáltatásáról beszélt és
elmondta, hogy a bukaresti képviselőház 2013 áprilisában úgy módosította a
levéltári törvényt, hogy az nem rendelkezik az egyházak levéltárainak
restitúciójáról, mivel egyes román törvényhozók nemzetbiztonsági kockázatot
és történelemhamisítás lehetőségét látták a visszaszolgáltatásban. Az
egyházak továbbra sem tettek le a dokumentumok visszaszerzéséről 7
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közölte. Ennek kapcsán tájékoztatást kért arról, hogy van-e olyan
nemzetközi kötelezettség vagy egyezmény, mely ezt a folyamatot segítené.
Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti
államtitkára válaszában elmondta, a kérdés szerepel a magyar-román
kisebbségi vegyes bizottság ülésének napirendjén is. Kiemelte: a magyar fél
mindent megtesz az erdélyi magyar egyházak érdekeinek érvényesüléséért.
Közölte, a magyar kormányzati delegáció javasolja a vegyes bizottsági
ajánlások közé felvenni a levéltári anyagok visszaszolgáltatását, de a román
fél erre csak úgy hajlandó, ha az nem ró közvetlen kötelezettséget rá – tette
hozzá. Az államtitkár szerint a héten Bukarestben sorra kerülő kisebbségi
vegyes bizottsági titkári találkozón már várható fejlemény az ügyben. Kitért
arra is, hogy a kormánynak nincs hivatalos tudomása arról, hogy
többoldalú, illetve a Vatikán és Románia között kétoldalú nemzetközi
szerződés létezne, amely segítené ezt a folyamatot.
*******
Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) azonnali kérdése a közigazgatási és igazságügyi
miniszterhez: „Vállalja-e végre Magyarország a védhatalmi fellépést az
elcsatolt területeken élő magyar közösségek önrendelkezési törekvései,
egyéni és közösségi jogaik kivívása érdekében?” címmel.
A képviselő szerint a 2010-ben elfogadott nemzeti összetartozásról szóló
törvény is megerősíti, hogy a trianoni békediktátum igazságtalan volt és
megtagadta az önrendelkezési jogot a magyar közösségtől. Hangsúlyozta: a
kormánynak megkerülhetetlen kötelessége, hogy „védhatalomként” lépjen fel,
és követelje az elcsatolt területen élő magyarok számára a legmagasabb
szintű önrendelkezési jogot. Hozzátette, a kormány határozott fellépésére van
szükség, hogy a megfogalmazott autonómiatörekvések végre kikényszeríthető
erővel váljanak a valóság részévé, mert csak a széleskörű önrendelkezés
biztosítása garantálja a magyar nemzeti közösségek megmaradását.
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter válaszában
közölte, a területi és a kulturális autonómia a határon túl élő magyar
közösségek számára olyan cél, amelyet a magyar kormány teljes egészében
támogat és kiáll az önrendelkezési törekvések mellett.
Dr. Gaudi Nagy Tamás viszontválaszában kijelentette: az elvi elkötelezettség
mellett konkrét lépésekre is szükség van, példaként említve Dél-Tirol esetét.
*******
Pálffy István (KDNP) napirend utáni felszólalása „Trianoni vármegyék,
határon átnyúló együttműködés” címmel.
A képviselő a nemzeti összetartozás dimenzióiról beszélt és üdvözölte, hogy
az érzelmi elköteleződés mellett konkrét politikai, gazdasági és társadalmi
dimenziók mentén is felelősséget viselünk a határon túli magyarságért.
A magyarság területi elhelyezkedése kapcsán aggodalmát fejezte ki a készülő
szlovák közigazgatási reform miatt. Elmondta, hogy a Fico-adminisztráció
javaslata 78 járás kialakítása, ahol a nyolcmegyés jelenlegi rendszerből
hárommegyés rendszer lesz, következésképpen mindenhol 15 százalék alatt
marad a magyarság részaránya, a listás választási rendszer miatt pedig így
nem, vagy csak alig lesz magyar képviselő a Felvidéken. Kijelentette: ez a
területi közigazgatási átrendezés egyfajta kis-Trianon lesz, ha megvalósul.
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A kormány képviselője írásban válaszol a napirend utáni felszólásra.
*******
2013. június 4-i ülésnap
Lezsák Sándor (Fidesz), az Országgyűlés alelnöke, az ülésnap megnyitása
után a Nemzeti Összetartozás Napjára emlékezett. Közölte: a magyarságnak
a trianoni döntés a nemzeti gyász napja, míg az egykori európai döntéshozó
politikusoknak csak egy történelmi tény. „Nem mondhatunk le arról, hogy a
trianoni, majd a második világháborút lezáró, újabb igazságtalanságokkal
terhelt döntésekkel szemben újraépítsük és védjük nemzeti összetartozásunk
tudatát” – jelentette ki, hozzátéve, hogy ez adja az összetartozás napjának
értelmét, amely nem kisebbíti a nemzeti gyász súlyát. Véleménye szerint ez a
nap jelképezi egységünket a külvilágnak is, de legfőképpen önmagunknak,
az elszakított nemzetrészeknek, a világban szétszóródott magyaroknak.
„Maga az Unió sem nyújt kellő védelmet az elszakított területen élő
magyarság számára, autonómiatörekvéseinkre is csak erős követelésre és
nyögvenyelősen reagálnak Brüsszelben, nagy óvatoskodással tárgyalva,
mintha a mi jogos és rendkívül szerény követeléseink veszélyeztetnék az
európai egység megvalósítását – fogalmazott Lezsák Sándor.
A beszéd alatt a Demokratikus Koalíció független képviselői kivonultak az
ülésteremből.
*******
Csóti György (Fidesz) napirend előtti felszólalása „A nemzeti gyász és a
Nemzeti Összetartozás Napja” címmel.
A képviselő elmondta: a trianoni békediktátum Magyarország területének
kétharmadát, az ország lakosságának pedig egyharmadát idegen
fennhatóság alá helyezte. Véleménye szerint Trianon sebei csak akkor
gyógyulnak be, ha az elszakított nemzetrészek szülőföldön boldogulása,
magyarként való megmaradása a tényleges és teljes körű autonómia
megvalósulásával biztosítottá válik. Kijelentette, ez a nap azt jelzi, hogy bár
nem felejtjük el, ami történt, de a sebeket be akarjuk gyógyítani olyan
módon, hogy a nyelvileg és kulturálisan egységes Kárpát-medencei magyar
nemzetet politikailag is egységessé tesszük és biztosítjuk megmaradásukat.
Rétvári Bence, a közigazgatási tárca államtitkára válaszában hangsúlyozta:
az autonómia, legyen az kulturális, területi, közösségi vagy egyéni, amely
más országokban jár a kisebbségeknek, ugyanúgy kell, hogy járjon a határon
túli magyaroknak.
*******
Szávay István (Jobbik) napirend előtti felszólalása „Velünk élő Trianon”
címmel.
A képviselő kifogásolta, hogy a kormány „ünnepet, vidámságot, vásári
komédiázást” csinált a magyar nemzet legnagyobb tragédiájából, amit
szerinte az országszerte megrendezett megemlékezések is alátámasztanak.
Véleménye szerint ennél méltóbb módon kellene megemlékezni a június 4-i
gyásznapról.
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Úgy véli, a Kárpát-medencei magyar közösségek kedvezőtlen helyzete és a
sikertelen magyar kül- és nemzetpolitika azt mutatják, hogy Trianon a mai
napig is velünk él, mert az igazán lényeges kérdésekben – mint a felvidéki
nyelvtörvény és kettős állampolgárság problémája, a temerini fiúk, vagy a
délvidéki autonómia ügye – nem sikerült az elmúlt három évben lényegi
előrelépést elérni. Ünneplésre tehát ezúton sincs okunk – tette hozzá.
Dr. Rétvári Bence közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
válaszában kiemelte, hogy igenis vannak eredmények és van minek örülni
mindazon túl, hogy ez egy nemzeti gyásznap, a huszadik század legnagyobb
csapásainak egyike. Az eredmények közé sorolta többek között, hogy 440
ezren kérték a kettős állampolgárságot, hogy újra működik a Magyar Állandó
Értekezlet és létrejött a Magyar Diaszpóra Tanács, de megemlítette a Nemzeti
Regiszter tájékoztató szerepét, a külhoni magyar óvodák éve és a
Határtalanul! program sikerét, a külhoni magyar egyetemek támogatását,
valamint a vajdasági kárpótlási törvény mellett tanúsított határozott magyar
kiállást.
Kijelentette: az elmúlt 93 évben számtalan határon túli magyar
nemzettársunk büszkén vállalta a magyarságát és az ezzel együtt járó súlyos
szankciókat is, ezért a Nemzeti Összetartozás Napján a gyásznapra való
megemlékezés mellett ezeket a bátor, a magyarságért büszkén kiálló
magyarokat érdemes ünnepelnünk a nemzeti összetartozás jegyében.
*******
Dr. Horváth János (Fidesz) napirend utáni felszólalása „John Lauer, a
filantróp” címmel.
A képviselő John Lauer filantróp üzletembert méltatta felszólalásában, akit
május elején tüntetett ki az Amerikai Magyar Koalíció Washingtonban, a
Kárpát-medencei magyar oktatás és kultúra ügye iránti elkötelezettségéért,
valamint a magyar nemzeti közösségek ügyeinek folyamatos támogatásáért.
*******
Dr. Lenhardt Balázs (Független) napirend utáni felszólalása „Trianon
ünnepén?!” címmel.
A képviselő elmondta, hogy június 4-én Morvai Krisztina és Gaudi Tamás
szervezésében „Magyar önrendelkezés, emberi jogok és jogvédelem a Kárpátmedencében” címmel tartottak konferenciát, és kiemelte, az előadásokon
előremutató gondolatok hangoztak el arról, hogy miként lehet legyőzni azt a
93 éves gyalázatot, amit a trianoni béke mért az egész nemzetre
megcsonkítotva hazánkat. Úgy véli, hogy ezen a téren egyedül a Jobbik visel
felelősséget. Szégyennek nevezte, hogy a trianoni gyásznap emlékére a
„megemészthetetlen” Összetartozás dalával próbálnak nemzeti összefogást
megvalósítani. Szerinte a történelmi tragédia iránti tisztelet hiányzik a
magyar kormányból és ezzel a dallal beletapostak a megemlékezések
szentségébe.
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Erdély
Kibővült
a
nemzeti
régiók
védelmében
indítandó
európai
kezdeményezés polgári bizottsága
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke június 5-i közleményében
számolt be az általuk benyújtandó polgári kezdeményezéssel kapcsolatos
fejleményekről.
Elkészítették, és hamarosan benyújtják azt a kezdeményezést, amely a
nemzeti régiókra, köztük Székelyföldre vonatkozóan fogalmazza meg az
Európai Uniónak címzett elvárásaikat – tájékoztatott az SZNT elnöke.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Kárpát-medencei Magyar Autonómia
Tanácsban is képviselt álláspontjuk szerint amennyiben az Európai
Bizottság több olyan polgári kezdeményezést bejegyez, amelyek a magyar
közösség számára előnyösek, akkor mindegyiket támogatni kell. Ezért aktív
szerepet fognak vállalni az RMDSZ, illetve az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
kisebbségvédelmi
kezdeményezésének
támogatásában,
beleértve
az
aláírásgyűjtést, illetve a kezdeményezések európai szintű népszerűsítését is.
Kiemelte, az ezen elvek alapján folytatott tárgyalások eredményeképpen az
RMDSZ Korodi Attilát tagként jelölte a Székely Nemzeti Tanács által
indítandó kezdeményezés polgári bizottságába, ami megerősíti a közvélemény
előtt is, hogy nincs versenyhelyzet, nincs konfrontáció az európai polgári
kezdeményezés ügyében a Székely Nemzeti Tanács és a többi kezdeményező
között. A Székely Nemzeti Tanács fenntartja a korábbi együttműködési
megállapodást az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal és az Erdélyi Magyar
Néppárttal is, valamint továbbra is számít a polgári kezdeményezésüket a
kezdetektől támogató Magyar Polgári Pártra.
A tíztagú bizottság tagjai:
Boldoghy Olivér – Szlovákia
Dabis Attila – Magyarország
Roland Rolf Dudda – Ausztria
Pierre Joseph Gillet – Belgium
Izsák Balázs Árpád - Románia/Székelyföld
Drs. Franciscus Albert Bernardus Jeursen – Hollandia
Korodi Attila - Románia/Székelyföld
Miren Martiarena Barcaiztegui - Spanyolország/Baszkföld
Anton Publik – Svédország
Jordi Xucla Costa – Spanyolország/Katalónia.
*******
RMDSZ-frakcióülés Brüsszelben
Az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciójának kihelyezett brüsszeli
frakcióülése keretében Dacian Cioloş mezőgazdasági, Andor László szociális
ügyekért felelős európai biztossal, valamint Johannes Hahn regionális
politikáért felelős biztos kabinetjével tárgyaltak az erdélyi magyarság
helyzetét befolyásoló kérdésekben. A harmadik tárgyaláson elhangzottakat
célszerű kiemelni, ugyanis Johannes Hahn regionális fejlesztési politikával
foglalkozó biztos kabinetjének tagjai tájékoztatták az RMDSZ képviselőit és
szenátorait a kohéziós politika jövőjéről, valamint a romániai regionalizációs
folyamat európai megítéléséről. Ez utóbbiról az uniós tisztségviselők
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elmondták, hogy a romániai politikai diskurzussal ellentétben nem létezik
EU-s határidő az adminisztratív régiók kialakítására, valamint az európai
uniós pénzek lehívása nem függ az adminisztratív régiók létezésétől. Az
RMDSZ a megbeszélésen bemutatta hivatalos álláspontját a regionalizációval
kapcsolatosan és tájékoztatta az uniós tisztségviselőket azokról a szakmai
kérdésekről, amelyek a régióátszervezési folyamat ellen szólnak.
Forrás: http://itthon.transindex.ro/?hir=33132

Felvidék
A szlovák törvényhozás elutasította a vasúti kétnyelvűséget
Június 4-én került első olvasatban a parlament elé a Most-Híd
törvényjavaslata, amely a vasúti kétnyelvűség kérdését volt hivatott rendezni
a Felvidéken. 51 igen, és 4 nem szavazattal, 72 tartózkodás mellett nem
került második olvasatba a tervezet, vagyis biztossá vált, hogy nem sikerül
keresztülvinni a kezdeményezést.
A Most-Híd törvénymódosítása alapján a kisebbségi nyelvtörvényt és a vasúti
törvényt változtatták volna meg azért, hogy magyarul is fel lehessen tüntetni
a vasútállomások nevét. A javaslatot főként a magyar közösség részéről érte
kritika, a Magyar Közösség Pártja (MKP) és civilek is úgy vélték, hogy az
elfogadása nem jelentene megoldást, sőt káros lenne a magyar közösségre
nézve, mivel nem tartalmaz kötelező erejű rendelkezést és még bonyolítaná is
a jelenlegi gyakorlatot. Szlovák részről viszont szinte egyáltalán nem
kommentálták a kezdeményezést. Az első olvasat parlamenti megtárgyalása
során sem folyt érdemi vita ez ügyben, mindössze Érsek Árpád, a Most-Híd
képviselője indokolta meg a javaslat beterjesztését és Pavol Hrušovský4
(KDH), az illetékes bizottság elnöke biztosította a testület támogatásáról a
módosítást, egyéb képviselői hozzászólás nem hangzott el. A szavazáson 51
ellenzéki képviselő foglalt állást a kezdeményezés mellett, a Smer 4
képviselője ellene szavazott és további 72 kormánypárti képviselő
tartózkodott. Tehát a javaslatot gyakorlatilag a smeres képviselők
tartózkodása buktatta meg.
A vegyespárt nem késlekedett sokáig a reakcióval: Bugár Béla, a Most-híd
elnöke felszólította A. Nagy László kisebbségügyi kormánybiztost a
lemondásra. A pártelnök szerint nincs értelme a kormánybiztosi tisztség
további betöltésének, mivel annak jogkörei csak látszólagosak. Úgy
fogalmazott, a Smer elutasította munkáját, mikor a parlamentben nem
támogatta a vasúti kétnyelvűséggel kapcsolatos indítványt. A. Nagy László
június 5-én benyújtotta lemondását Robert Fico miniszterelnöknek, aki azt
el is fogadta.
A kormányfő kemény szavakkal illette a Most-Híd döntését: szerinte Bugár
Béla az MKP-val versenyez, ám ő emiatt nem hajlandó veszélybe sodorni jó
kapcsolatait Magyarországgal. Hangsúlyozta, hogy „nagyvonalúak és
modernek” a kisebbségekkel szemben, nem fogadtak el „egyetlen olyan
törvényt sem, amely a kisebbségi status quo-t felborította volna”. Robert Fico
megjegyezte, egyelőre még konkrét jelöltjük nincs a posztra, de „vannak
A szlovák parlament egykori
csoportosulás, a KDH első embere.
4
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mások is, akik beszélik a kisebbségek nyelvét, nem feltétlenül kell magyar
nemzetiségű embernek lennie, vannak itt ruszinok, csehek”.
Berényi József, az MKP elnöke szintén kritikával illette a Most-Hidat. Úgy
fogalmazott, a vasúti kétnyelvűséggel kapcsolatos indítvány elutasítása miatt
nem A. Nagy Lászlót kell felelősségre vonni, mert „az ő kudarca már régóta
közismert”. Szerinte ezúttal „a Most-Híd parlamenti érdekérvényesítő
képessége mondott csődöt”.
*******
Pártelnöki vita Révkomáromban
Május 31-én létrejött a hosszú ideje várt találkozó: Berényi József, a Magyar
Közösség Pártjának (MKP) elnöke és Bugár Béla, a Most-Híd elnöke a
nyilvánosság előtt vitatták meg a felvidéki magyar közösséget érintő
legfontosabb kérdéseket.
A www.bumm.sk szerkesztői által szervezett eseményre a Selye János
Egyetem konferencia-központjában került sor a magyar érdekérvényesítés,
az autonómia, a kettős állampolgárság, a vasúti kétnyelvűség, a leszakadó
déli régió problémái és a megyei választások témaköreiben.
Az MKP első embere elsősorban a magyar érdekképviselet egységes
fellépésének, valamint az autonómia ügyének fontosságát hangsúlyozta, amit
szerinte úgy lehet összehangolni az együttműködéssel, ha az nem sérti a
magyar identitás megőrzésének igényét. Berényi József felhívta a figyelmet
arra, hogy az elmúlt 20 év során nagyjából 110 ezer fővel csökkent a
szlovákiai magyarság létszáma és rámutatott, e helyzethez kell igazítani a
magyar közösség érdekeinek védelmét. Szerinte ennek egyik fontos pontja,
hogy „vissza kell hozni a köztudatba az autonómia témáját”.
A vegyespárt vezetője úgy vélte, a magyarság érdekérvényesítése alternatív
utakon is megvalósítható, közelebb kell hozni a szlovák közvéleményt a
magyarsághoz, akkor lesznek elérhetőek a komolyabb célok. Annak a
véleményének adott hangot, hogy a magyarok érdekeit szolgáló
eredményekhez mindenképpen szükséges a szlovákokkal való egyezkedés.
Elmondta, hogy szükség van a civilekre, hiszen a politikusoknak az a
feladata, hogy „helyzetet teremtsenek”, a civil társadalomnak pedig a
nyomásgyakorlás. A pártja által a szlovák parlament elé terjesztett,
kétnyelvűséget érintő javaslatra utalva hozzátette, „jelenleg is ez folyik, és ha
ezt a módosítást sikerül második olvasatba juttatni, akkor két olyan dolgot is
sikerülhet keresztülvinni, ami javít a helyzeten”.
A megyei választás kapcsán Berényi József szerint elsősorban azokon a
helyeken kell keresni az együttműködést, ahol nem él tömbben a magyarság,
mert a jelöltek itt könnyen „kiüthetik egymást”. Bugár Béla ugyanakkor
kedvezőtlen képet festett a fennálló helyzetről: úgy vélte, nagyon kevés
helyen tudnak majd megegyezni, ami rányomja a bélyegét a következő
európai parlamenti választásokra is és mélyíti a szakadékot a két szervezet
között.
A magyar nyelvű oktatás fontosságában egyetértett a két pártelnök.
Szerintük ez a magyarság megmaradásának alapja, ezért kellő figyelmet kell
szentelni ennek. Az MKP elnöke úgy fogalmazott, a kisebbségi iskolákat a
magyarországi rendszerhez hasonlóan a kisebbségi önkormányzatok
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Külügyi Igazgatóság

Nemzetpolitikai Tükör

II. évf. 18. szám

felügyelete alá kellene helyezni, emellett szükség van a kulturális és oktatási
autonómiára is. A Most-Híd első embere rámutatott, a magyar iskolák azért
kerülnek veszélybe, mert egyre kevesebb a magyar gyermek és egyre
kevesebben iratkoznak magyar intézményekbe. Szerinte elsősorban a
szülőket kellene meggyőzni arról, hogy a későbbiekben nem kerülnek
hátrányos helyzetbe a magyar iskolát látogató diákok, majd gazdaságilag
megerősíteni az érintett régiókat, hogy ne legyenek kiszolgáltatott helyzetben
az egyes intézmények.
A vita tényét mindketten pozitívan értékelték, és megfogalmazódott az igény
a további pártviták megrendezésére is.
Forrás: www.hirek.sk
*******
Strasbourgi állásfoglalás az állampolgárságról
Az EP Petíciós bizottsága (PETI) múlt heti pozitív döntése után ezúttal a
strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) foglalkozott a szlovák
állampolgársági törvénnyel.
Az andorrai Josep Capadevall által vezetett testület azonban a PETI-vel
ellentétben honfitársainkra nézve kedvezőtlen ítéletet hozott. Miroslav
Lajčák, a szlovák külügyi tárca vezetője közleményben tájékoztatta a
hírügynökségeket, hogy a komáromi Fehér István és a lévai Dolník Erzsébet
panaszát az EJEB elutasította, és azt az álláspontot képviseli, hogy „az
állampolgárság elvesztése a kifejezett hozzájárulás alapján nem kapcsolható
össze az emberi jogok megsértésének kérdésével”. A szlovák külügyminiszter
sajtóközleményben közzétett állásfoglalása szerint az EJEB döntése
jelzésértékű mindenkinek, akik „a szlovák állampolgárságot Szlovákia
befeketítésére igyekeznek kihasználni itthon és külföldön is”. A
minisztériumnak meggyőződése, hogy ez a döntés jelentős precedenst teremt.
Az érintettek ugyanakkor hivatalos értesítést még nem kaptak a bíróság
döntéséről. Jogi képviselőjük, Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság
Tanácsának elnöke leszögezte, „bármi is álljon az ítéletben, az nem
változtathatja meg véleményüket és jogaik érvényesítése céljából a
továbbiakban is minden lehetséges jogorvoslati lehetőséggel élni kívánnak”.
A PETI előtt aratott magyar sikert követően az EJEB muníciót adott a szlovák
félnek e vitás kérdésben. Enyhített az őket érő – az európai parlamenti döntést
követően fokozódó – nyomáson és erősítette az ügy végkimenetelét övező
bizonytalanságot. Ennek tükrében az eddigi számításoknál is nagyobb
jelentősége lehet a szlovák alkotmánybíróság állásfoglalásának.
Forrás: www.felvidek.ma

Délvidék
Alapkőletétel a muzslyai Emmausz fiúkollégiumban
Ünnepélyes keretek között került sor a dél-bánsági Muzslyán az Emmausz
fiúkollégium új épületszárnyának alapkőletételére. Az épület bővítésével
mintegy 24 diákkal többet tudnak majd fogadni. Az esemény kapcsán a
Mária Neve templomban dr. Német László nagybecskereki megyéspüspök
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celebrált ünnepi szentmisét, amelynek során megáldotta az új épületrész
alapkövét.
Az eseményen részt vett Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkár, aki ünnepi beszédet tartott. Elmondta, az intézmény bővítése
mellett az ezt lehetővé tévő Kárpát-medencei, példa nélküli összefogást is
ünneplik.
„A mai napon azt a természetes Kárpát-medencei összekapaszkodást,
összefonódást is ünnepeljük, amelyben bolgár, magyar, szlovén és szerb
egymás kezét megfogva, egymást segítve, testvéri együvé tartozását fejezi ki”
– mondta Répás Zsuzsanna.
Kiemelte továbbá annak fontosságát, hogy az új épületrész alapkövének
letétele nem csupán egy új épület létrehozását jelenti, hanem igazi otthon
megteremtését, ami hozzájárulhat a bánsági fiatalság lelki és szellemi
fejlődéséhez.
A muzslyai Emmausz Kollégiumot a szalézi szerzetesek alapították. Több mint
tíz éve támogatják azokat a vidéki fiúkat, akik egyedül nem tudnák befejezni
az elkezdett tanulmányaikat. A Kalapiš Stojan atya által vezetett kollégium az
elmúlt években több mint 120 diáknak és egyetemistának segített, hogy
megfelelő körülmények között tanulhasson.
Forrás: www.vajma.info

Kárpátalja
UMDSZ siker a beregszászi polgármester-választáson
Június 2-án rendezték a megüresedett polgármesteri tisztség5 betöltésére
kiírt választást Beregszászban.
Az előzetes várakozásoknak megfelelően Babják Zoltán, az Ukrajnai Magyar
Demokrata Szövetség (UMDSZ) Régiók Pártja (PR) által is támogatott jelöltje,
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) színeiben induló Orosz
Géza és a megyét kézben tartó Baloga-fivérek fémjelezte Egységes Közép
(JeC) jelöltje, Olga Bizilja között dőlt el a versengés. A szavazásra jogosultak
51,63%-ának részvétele mellett zajló voksoláson az eddigi első
alpolgármester Babják 5562 szavazatot (54,90%), Olga Bizilja 2314
szavazatot (22,91%), Orosz Géza pedig 1136 szavazatot (11,24%) kapott.
Az UMDSZ magabiztos fölénnyel nyerte tehát a választást, amit azonban
ezúttal is beárnyékolt a csalások gyanúja. Több hírportál is arról számolt be,
hogy mind az UMDSZ-PR szövetség, mind a JeC élt a szavazatvásárlás
eszközével, igyekezve ilyen módon is előnyös helyzetbe hozni saját indulóját.
Érdekes adat, hogy míg a Régiók Pártja szavazóival megerősített UMDSZ még
növelni is tudta támogatottságát6, addig a JeC 2010-hez képest csaknem 10
százalékot zuhant7, a KMKSZ ugyanakkor megőrizte nagyjából 11%-os
támogatói bázisát8.
Mivel Gajdos István a 2012 őszén rendezett parlamenti választáson a Régiók Pártja
listájáról mandátumot nyert, le kellett mondania a polgármesteri tisztségéről.
6 A 2010-es 47,71%-ról 54,90%-ra.
7 A 2010-es 30,97%-ról 22,91%-ra.
8 A 2010-es 11% után ezúttal 11,24%-ot szereztek.
5
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A nacionalista Szvoboda mindössze 200 megszerzett szavazata azt mutatja,
hogy számottevő támogatottsággal nem bír a városban. Ugyanakkor látnivaló,
hogy a KMKSZ kampánya esélytelen és így sikertelen volt a rivális magyar
pártot erősítő kormánypárt közös kampányával szemben. A megválasztott
polgármesterre leadott szavazatok kétötöde ukrán voks volt.
*******
Szili Katalin kárpátaljai látogatása
Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke és a Nemzeti összetartozás
bizottsága Autonómia albizottságának elnöke május 31-én látogatást tett
Ungváron és Beregszászon, találkozott a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ), valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola vezetőivel és részt vett az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) magyar
karának diplomaosztó ünnepségén.
A volt házelnök a KMKSZ ungvári székházában megbeszélést folytatott
Kovács Miklóssal, a szervezet elnökével és Brenzovics László alelnökkel. Szili
Katalin tájékozódott a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás helyzetéről,
valamint a hétvégi beregszászi polgármester-választás körülményeiről.
Az UNE diplomaosztóján a független képviselő beszédet mondott, amelyben a
magyar identitás megőrzésének, a kulturális értékek, a nyelv ápolásának
fontosságára hívta fel a résztvevők figyelmét. Felszólalt az eseményen Gajdos
István is. Az UMDSZ elnöke a magyar kormányt támadta, szerinte ugyanis
Budapest „magára hagyta a tudás e fellegvárát, nem támogatja és (…)
szekértolói támadják, lejáratni igyekeznek a magyar kart”. Szili Katalin az
egyetem vezetőivel történő egyeztetése során felhívta a figyelmet arra, hogy
Magyarországnak kiemelten fontos a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás ügye
és így a beregszászi Rákóczi Ferenc Főiskola jövője is. Az Országgyűlés
egykori házelnöke érdeklődött azokról az elmúlt hetekben megjelent hírekről
is, melyek szerint az UNE párhuzamos szakok indításával a beregszászi
magyar tanintézetnek kíván konkurenciát teremteni. Az UNE vezetői cáfolták
ezen értesüléseket, és elmondták, olyan szakokról van szó, amelyek már
hosszú ideje működnek az intézményben.
Programja zárásaként Szili Katalin felkereste a beregszászi főiskolát is, ahol
Orosz Ildikóval, az intézmény elnökével és más vezetőivel tárgyalt az iskola
rekonstrukciójáról. Megtekintette a látványterveket és tájékoztatót hallgatott
meg a főiskola tevékenységének éppen azon a napon befejeződött
vizsgálatáról.

Muravidék
Zala megyei támogatás
Horváth Ferenccel, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Tanácsának elnökével írt alá támogatási megállapodást a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke, amely alapján a szomszédos anyaországi megye a
tavalyihoz hasonlóan, a korábbiakhoz képest gyakorlatilag negyedére
csökkentett összeggel támogatja a muravidéki magyar kultúrát.
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Muravidék 21 éve működik együtt a szomszédos Zala és Vas megyével. A
kulturális támogatás mértéke már tavaly erősen, jóformán a korábbi
támogatási összeg negyedére csökkent. A zsugorítás gondokat okozott az
MNMI műkedvelői, egyesületi tevékenységeiben, szerencsére azonban az
MMÖNK segítségével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál
részlegesen sikerült pótolni a kiesést.
A megyei támogatások csökkentésének okait – melyek a tavalyi évhez
hasonlóak – összegezve Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke
elmondta: „Sokkal kevesebb pénz van, mint az elmúlt időszakban.
Természetesen a gazdasági növekedéssel, a nagyobb állami költségvetés
esetében a megyének is több jut majd. A jövőben csak pályázati rendszeren
keresztül tudjuk megvalósítani a hasonló támogatásokat is, de ezt a
minimális összeget mindenképpen meg szeretnénk tartani.” A továbbiakban
kifejtette, hogy az önkormányzati, államigazgatási reformmal többek között a
kulturális intézmények fenntartása is kikerül a megyék illetékességéből, így
jóval kevesebb eszközt kapnak ezekre a célokra az államtól. Elmondása
szerint a megyék csak fejlesztésekkel foglalkoznak már, de így is sikerült
egymillió Ft értékű összeget elkülöníteni a Muravidék támogatására. Az elnök
szerint az összeg inkább szimbolikus értékű, jelentősége a kapcsolat
fenntartása miatt van, amely azért is fontos, mert a megye és a muravidéki
magyarság egyéb területeken is együtt tud működni, különösképpen az új,
2020-ig tartó uniós költségvetést illetően.
Hasonlóan nyilatkozott Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke is,
aki szintén hangsúlyozta a megállapodás eszmei értékét, valamint kifejtette,
hogy a megváltozott szerepkör ellenére a megye el tudott különíteni egy
összeget, ami mindenképpen példaértékű. Hozzátette: „Ma csak a kultúráról
állapodtunk meg. Nagyon örülök annak, hogy az együttműködést mindkét fél
egyéb területekre is bővíteni szeretné, különösképpen pedig annak, hogy
közösen uniós pályázatokban gondolkozunk a jövőt illetően.”
A muravidéki magyarság várhatóan a közeljövőben Vas megyével is hasonló
feltételekkel, szintén csökkentett támogatásról szóló megállapodást köt.
Forrás: http://nepujsag.net/

Nyugati magyarság
„Elválaszthattak, de szét nem választhatnak” - Együtt emlékeztek a
magyarok Brisbane-ben a Nemzeti Összetartozás Napján
Június 2-án, vasárnap, a Magyar Házban ünnepelték meg a Nemzeti
Összetartozás Napját Brisbane-ben, amelyen részt vett Sikó Anna,
Magyarország ausztráliai nagykövete a mintegy 150 emlékezni és erőt
meríteni összegyűlt vendéggel együtt.
A köszöntő beszéd, a kulturális műsor, majd az egységért mondott ima után
Kovács Lőrinc, Queensland tiszteletbeli konzulja a testvéri kéznyújtás
fontosságáról beszélt, Sipos Ilka, a Queenslandi Magyarok Kulturális
Szervezetének elnöke pedig a múltbeli elválasztás, és az ezzel egyszersmind
párhuzamosan jelen lévő szétválaszthatatlanság kettősségéről beszélt. Sikó
Anna nagykövetasszony jelenlétében heten tették le az egyszerűsített
honosítás eredményeként a magyar állampolgársági esküt.
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A nagykövetasszony állami kitüntetést adományozott a brisbane-i Magyar
Ház elnökének, Sipos Ernőnek, aki hosszú éveken át sokat tett a
queenslandi magyarok összetartásáért.
A nap második felében a szervezők gyermeknapi programokat tartottak a
kisebbek számára.
Forrás: nemzetiregiszter.hu
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A HÉT TÉMÁJA
Kárpát-medencei megemlékezések a Nemzeti Összetartozás Napján
Az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás melletti tanulságtételről hozott
2010. évi XLV. törvényben a következőt rögzítette:
„A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége
része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti
összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme.”
Magyarországi megemlékezések
Áder János köztársasági elnök szerint a trianoni döntés máig feldolgozatlan
emlékként él a magyarokban. Az államfő erről a határon túlról érkezett
magyar fiatalok fogadásakor beszélt kedden a Sándor-palotában. Áder János
a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából felvidéki, kárpátaljai, erdélyi,
délvidéki és őrvidéki fiatalokat látott vendégül hivatalában. A köztársasági
elnök a diákokkal és kísérőikkel találkozva köszönetet mondott a fiatalok
tanárainak és szüleinek, amiért segítséget nyújtanak a felnövekvő generációk
magyar önazonosságának megőrzésében, a magyar történelmi hagyományok,
emlékek, évfordulók ápolásában, továbbá a kulturális tradíciók
továbbadásában. Kijelentette: „aki a kettős állampolgárság ellen kampányol,
arra igazak Széchenyi István szavai: „akit magyarnak teremtett az Úristen és
nem fogja pártját nemzetének, nem derék ember”.
A magyarság csak egészében, a nemzetrészekkel együtt tud megmaradni –
mondta Semjén Zsolt Pécs-Vasason, a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából tartott ünnepségen. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnökhelyettes szerint van realitása a nemzet megmaradásának és az identitás
erősödésének. Utalt rá, hogy Magyarország ennek érdekében tette lehetővé a
kettős állampolgárságot, az iskolások külhoni magyar területekre utazását,
ezért harcol az autonómia megadásáért. A külhoni magyarok területi vagy
kulturális autonómiájával kapcsolatos törekvésekről szólva megjegyezte:
„Ragaszkodni kell hozzá, az önbecsülésünk miatt is, mert ami másnak jár, az
nekünk is jár”.
Nem mondhatunk le arról, hogy a trianoni, majd a második világháborút
lezáró, újabb igazságtalanságokkal terhelt döntésekkel szemben újraépítsük
és védjük nemzeti összetartozásunk tudatát – jelentette ki Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke kedden az Országgyűlés ülésén a nemzeti
összetartozás napján. Azt mondta, az igaz ismeretek birtokában ma már
senki előtt nem lehet kétséges Európában, hogy a trianoni békediktátummal
Magyarország feldarabolása a magyarok történelmének legnagyobb
tragédiája, az európai hatalmaknak a legnagyobb szégyenük. Szégyenletesen
cinikusnak nevezte, hogy az eltelt közel egy évszázad alatt sem akarta senki
19

Külügyi Igazgatóság

Nemzetpolitikai Tükör

II. évf. 18. szám

legalább Európa nyilvánossága előtt elismerni a trianoni döntés erkölcstelen
és ésszerűtlen voltát.
Németh Zsolt külügyi államtitkár az Országházban megtartott ünnepi koncert
előtt arról beszélt, hogy a közösségi identitásokra épülő Európa és a Kárpátmedence mindannyiunk közös otthona, Magyarországnak pedig eminens
érdeke, hogy a kisebbségek otthon érezhessék magukat a szülőföldjükön.
Németh Zsolt a Kárpát-medencei és a világban szétszórtan élő diaszpóra
magyar közösségeiről szólva hangsúlyozta, „egy közösség egy nemzet
vagyunk, összetartozunk, és összetartozni jó. „Nekünk, magyaroknak,
nagyon fontos az identitásunk, méghozzá a maga teljességében:
magyarságunk és európaiságunk egyaránt. Mindent támogatunk, ami erősíti
az összetartozást, és mindent ellenzünk, ami gyengíti azt” jelentette ki
Németh Zsolt.

Magyarorszá
g

A nemzetpolitikai helyettes államtitkár szerint 2013-ban a nemzeti
összeomlás gyásza helyett a nemzet összetartozását, soha nem múló egységét
ünnepeljük. Répás Zsuzsanna kedden, a nemzeti összetartozás napján a
budapesti Magyarság Házában, külhoni és anyaországi diákok részvételével
tartott ünnepségen kiemelte: újrafogalmaztuk önmagunkhoz, a nemzethez
való viszonyunkat, a nemzet fogalmához kapcsolódó elképzeléseinket.
Korábban csak mély fájdalomként élt bennünk Trianon, de meg kellett látni
a nemzet nagy teljesítményét, az emberek áldozatait a talpra állásban.

A magyar nemzet az egységét legteljesebben az Európai Unión belül tudja
kivívni, hiszen a nemzeti önrendelkezés, az autonómiatörekvések, valamint a
kollektív bűnösség elvének a jogrendszerből való kizárása csakis e
szövetségen belül érvényesíthetők - hangoztatta Kósa Lajos, Debrecen
polgármestere a magyar fájdalom szobránál tartott megemlékezésen. Mint
mondta: „bár érezhetjük úgy, hogy (Trianon időszakához hasonlóan)
Magyarországnak egyetlen barátja sincs és Magyarország egyedül küzd az
Európai Unióban, azonban ez rendkívül megtévesztő." Kósa Lajos szerint
Magyarország az Európai Unión belül tudja megvalósítani nemzeti törekvését
és álmát, a nemzet újraegyesítését. Ezért kell támogatni minden olyan ország
csatlakozását az Európai Unióhoz, ahol magyar kisebbségek élnek - tette
hozzá.

Trianonban keresztre feszítették az országot - mondta a nemzeti
összetartozás napján a KDNP budapesti szervezetének megemlékezésén
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke. A XII. kerületi
turulszobornál
megtartott
rendezvényen
hozzátette:
„legértékesebb
részeinket vágták le, halálra ítéltek bennünket”, és biztosra vették, hogy az
ország ki fog vérezni. Szász Jenő arról is beszélt, hogy a magyar
nemzetstratégiában és nemzetpolitikában további lépésekre van szükség.
„Tervezett és rendezett magyar humánvagyon-gazdálkodás szükséges, hiszen
a Kárpát-medencei magyarság legértékesebb erőforrása, megelőzve minden
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természeti és gazdasági erőforrást, a humánvagyon: a magyar anyanyelvet
beszélő, magyar kultúrkörhöz tartozó emberek”- jelentette ki.
Miközben a szívünkben keserűség, felháborodás, megaláztatás van, öntsünk
a szívünkbe reményt is, mert Trianon nemcsak azt jelenti, hogy szörnyű
tragédiát kellett átélnünk, hanem azt is, hogy túléltük - mondta a Jobbik
Magyarországért Mozgalom elnöke Recsken. Vona Gábor úgy folytatta: egy
második Trianont élünk át, hiszen az elmúlt években félmillió ember hagyta
el az országot, "nem területet vesztünk most, hanem nemzetet, életerős,
dolgozni akaró magyar emberek százezrei hagyják el ezt az országot. Nem
segélyt kérnek, hanem munkát, megélhetést, biztonságot, távlatokat, jövőt".
Mivel ezt nem találják, egyfajta szociális menekültként elhagyják az országot
- tette hozzá. Aki ma Trianon ellen küzd, az teremtsen munkahelyeket a
magyar embereknek, és védje meg a magyar földet a magyar jövőnek mondta az ellenzéki párt vezetője.
Trianon következményeit visszacsinálni nem lehet, de meghaladni igen;
ehhez az kell, hogy ne a múltba révedjünk az évszázados sérelmek miatt,
hanem a jövőbe tekintsünk - olvasható az MSZP elnökének a trianoni
békeszerződés évfordulóján, a nemzeti összetartozás napján az MTI-hez
eljuttatott közleményében. Mesterházy Attila szerint csak akkor
boldogulhatunk, ha az ellenségeskedés helyett több lesz bennünk az
elfogadás. Közölte: mindazoknak, akik Európában és európai módon
gondolkodnak, egyértelmű, hogy Trianon meghaladását is jelenti az európai
integráció. A magyar nemzet láthatatlan újraegyesítése zajlik, amikor
elveszítik gyakorlati jelentőségüket a határok Magyarország, Erdély, a
Felvidék és hamarosan Horvátország között. Ha a folyamat tovább halad,
még közelebb kerülhetnek ehhez a Vajdaság és Kárpátalja magyarjai is fogalmazott az MSZP elnöke.
Az LMP fiatalok számára hirdet pályázatot, amelyen a résztvevők
ökopolitikai,
természetvédelmi
szempontból
vizsgálnák
a
trianoni
békediktátum máig tartó hatásait - jelentette be a párt emlékezetpolitikai
szakszóvivője. Hajdu Mária elmondta, a pályázatot a közlekedéssel, a
vasúthálózattal, a vízgazdálkodással illetve a vidékfejlesztéssel kapcsolatos
témákban hirdetik meg. A június 4-i dátumot gyásznapnak nevező Mile Lajos
országgyűlési képviselő ehhez azt tette hozzá, hogy a trianoni diktátum után
Magyarország erdőinek 85 százalékát illetve vízgyűjtő területeinek komoly
részét elveszítette. Szavai szerint ebből is látszik, hogy a döntés környezeti
szempontból is durva beavatkozást jelentett. Hangsúlyozta, hogy az általuk
feltett kérdésekről a határon túli magyar fiatalokat is meg akarják kérdezni.
A politikus szerint pályázatukkal új minőséget tudnak adni a nemzeti
összetartozásnak.
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Bajnai Gordon közleménye szerint a trianoni békediktátum igazságtalan és
irracionális volt. Az Együtt 2014-Párbeszéd Magyarországért választási
szövetség vezetője szerint sem a hallgatás, a trauma szőnyeg alá söprése nem
segíti a nemzet egységét, sem az, hogy bárki politikai ellenfelének a
nemzetből való kirekesztésére használja fel Trianont. Bajnai Gordon arról is
írt, hogy Trianon ügyében ma sincs közös nevező. Szerinte ezt mutatja a
határon túli magyarok könnyített honosításáról szóló 2004. december 5-ei
népszavazás is, amelyen "a jobboldal rosszul feltett kérdésére adott rossz, az
önzésre épülő és a határon túli magyarokat megalázó választ az akkori
baloldal".
A Demokratikus Koalíció véleménye szerint a Himnusz az a dal, amelyik
párthovatartozástól függetlenül összeköti a magyarokat - jelentette Vadai
Ágnes. A független képviselő arról beszélt, hogy a magyarok sokfélék, sokféle
helyen élnek a Kárpát-medencétől, Amerikán át egészen Ausztráliáig, de mint fogalmazott - sok minden összeköt bennünket, a nyelvünk, a
történelmünk, a közmondásaink, a népmeséink és van egy ilyen dal is.
***
Megemlékezések Erdélyben
Több erdélyi településen – köztük Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában,
Udvarhelyen, Marosvásárhelyen, Nagyváradon - tartottak megemlékező
rendezvényeket a Nemzeti Összetartozás Napján.
Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban szerveztek ünnepséget a
Nemzeti Összetartozás Napján, ahol helybeli és magyarországi diákok
mutattak be irodalmi-zenés műsort. Antal Árpád, sepsiszentgyörgyi
polgármester a rendezvény megnyitóján rámutatott: június 4-e gyásznap az
erdélyi magyaroknak. „Próbálnak elküldeni minket Mongóliába vagy
Magyarországra, holott nem vagyunk bevándorlók, nem azért élünk
Romániában, mert egy elmaradott országból menekülve idejöttünk. Mi a
szülőföldünkön maradtunk, a határok jöttek-mentek a fejünk felett.” Antal
Árpád szerint könnyebb lenne a romániai magyarság helyzete, ha
betartották volna az 1918. december elsejei gyulafehérvári ígéreteket. „Akkor
lesz Székelyföld és Erdély a mienk, ha a következő években jól politizálunk,
jó diplomatáink lesznek, és több gyerekünk lesz, mint más nemzeteknek” –
mutatott rá Antal Árpád.
Az ünnepi műsort követően a történelmi magyar egyházak templomainak
harangzúgásával kezdődött a trianoni megemlékezés az Erzsébet parkban, a
régi országzászló helyén, amelyen hagyományosan valamennyi politikai
szervezet képviselője beszédet mondott a mintegy 300 résztvevő előtt.
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke Kós Károly Kiáltó szavát
idézte, mely az autonómiát már akkor nemzeti célként nevesíti. Mint mondta,
néhány ott megfogalmazott gondolatot a történelem felülírt. Budapesten az
Országházon a magyar mellett a székely zászló is lobog, mintegy
bizonyságaként annak, hogy Magyarország komolyan veszi alkotmányos
kötelezettségvállalását, felelősséggel viseltetik az elszakított nemzetrészekért.
Ugyanakkor felhívta a figyelmet a román kormány régiósítási terveinek
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veszélyeire: Székelyföldet olyan közigazgatási egységbe akarják betagolni,
ahol a magyarság aránya 30 százalék alá csökken. Egyetlen közigazgatási
átalakítást tudunk elképzelni, mely eredményeként Székelyföld autonóm,
önálló közigazgatási régió lesz, akkor lehetünk lojális polgárai Romániának.
Az Erdélyi Magyar Néppárt nevében Nemes Előd, a sepsiszentgyörgyi
szervezet elnöke szólalt fel, a nemzeti összetartozást, Trianon sebeinek
gyógyítását a könnyített honosítási eljárással is illusztrálva, hiszen – mint
mondta – Háromszéken 25 ezren kérték már a magyar állampolgárságot.
„Emlékezni akarunk és emlékeztetni arra, amit ígértek nekünk: az
önrendelkezésre” – hangsúlyozta beszédében az EMNP helyi elnöke.
Bálint József, a Magyar Polgári Párt sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke
arról is beszélt, hogy az őket fenyegető legnagyobb veszély a közöny, a
hitetlenség, a lemondás, márpedig ajándékba nem adnak sem jólétet, sem
demokráciát, sem autonómiát, azért meg kell küzdeni.
A megemlékezésen felszólalás hangzott el az Erdélyi Magyar Ifjak, valamint a
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Szervezet nevében is. Imát mondott Incze
Zsolt a Sepsi Református Egyházmegye esperese.
Az Agerpres közlése szerint Klárik László RMDSZ-es szenátor a
sepsiszentgyörgyi megemlékezés végén úgy nyilatkozott, hogy 1918-ban
Románia nem tartotta be a nemzeti kisebbségeknek tett ígéreteket és
paranoiát tanúsít azzal, hogy nemzetállamként határozza meg magát.
Forrás: maszol.hu, erdely.ma, kronika.ro, agerpres.ro
***
Kolozsváron kedden piros festékkel öntötték le a Kismezői temetőben azt az
első világháborús honvédemlékművet, amelynél a Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom és a Szent László Serege Egyesület szeretett volna kedden
délután megemlékezést tartani a trianoni döntés évfordulója alkalmából.
A megemlékezést a polgármesteri hivatal egy olyan törvénycikkre hivatkozva
nem engedélyezte, amely tiltja a fasiszta, kommunista, rasszista vagy sovén
tömegrendezvényeket, illetve az olyan gyülekezéseket, amelyek a haza és a
nemzet becsmérlését szolgálják, nemzeti vagy vallási alapú gyűlöletre
uszítanak.
Forrás: mti, manna.ro
***
A román külügyminisztérium közleményben üdvözölte kedden a trianoni
békeszerződés aláírásának 93. évfordulóját. „A szerződés szentesítette az
Osztrák-Magyar Monarchia megszűnését, és elismerte Magyarországot
független államként: ilyenként az etnikai határai közt létrejött, szuverén,
modern Magyarország születési okirata” - állapította meg a román külügyi
közlemény. A dokumentum szerint a békeszerződés azért is fontos, mert
szentesítette „Erdély 1918. december elsején megvalósult egyesülését
Romániával”. A közlemény megállapította, hogy az Osztrák-Magyar
Monarchia csaknem valamennyi utódállama ma már az Európai Unió tagja,
és együttműködik egy olyan Európa kialakításában, amely képesnek
bizonyult a békés együttélés feltételeinek megteremtésére.
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Az Agerpres állami hírügynökség a kommünikéről szóló tudósításában
megjegyzi: a román külügyminisztérium azt követően adta ki közleményét,
hogy Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke kedden, a Nemzeti
Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésében június negyedikét
gyásznapnak nevezte, és úgy vélekedett, hogy a Magyarországot feldaraboló
trianoni békediktátum a magyarok történelmének legnagyobb tragédiája, az
európai hatalmaknak pedig a legnagyobb szégyenük.
Forrás: erdely.ma
***
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából számos rendezvényt tartottak a
Felvidéken is. Érsekújváron, a Magyar Közösség Pártja (MKP) helyi
szervezetének június 3-i megemlékezésén felszólalt Berényi József, az MKP
vezetője, valamint Potápi Árpád János, az Országgyűlés Nemzeti
összetartozás bizottságának elnöke is.
A felvidéki politikus beszédében hangsúlyozta a magyar identitás ápolásának
fontosságát. Elmondta, a magyar nyelvnek és kultúrának olyan kisugárzása
és megőrző ereje van, amelyhez ragaszkodni kell, azt nem szabad feladni
akkor sem, ha „a magyarok egy kicsit egyedül is vannak Európában”, mert
pótolhatatlan értéket képvisel. Hozzáfűzte, hogy a világban jó magyarnak
lenni és szeretné, ha „Szlovákiában is így lenne, még akkor is, ha ez nem
mindig könnyű”. A Nemzeti Összetartozás Napja kapcsán kifejtette, bár
számukra „Trianon évfordulója nem ünnep, de az összetartozás érzése jó
érzés” és szerinte a 2010-ben bevezetett emléknap lehetőséget ad arra, hogy
kiderüljön, világszerte mindenütt létezik egy olyan réteg, amely ragaszkodik
magyarságához.
Potápi Árpád János beszédében kifejtette, a trianoni békediktátum olyan
sokkot jelentett, amely „egyik napról a másikra határon túlivá tette a magyar
nemzet egyharmadát”, és amely következményeit az azóta felnövekedett
nemzedékek sem tudták feldolgozni. Szerinte a Nemzeti Összetartozás Napja
arról is szól, hogy június 4. ne elsősorban a gyászt jelentse, hanem az
összetartozás érzését hozza felszínre. Hangsúlyozta, hogy „közös erővel kell
megoldani azokat a problémákat, amelyek összegyűltek”, és erősíteni kell
nemzetünk önbecsülését, identitását, ugyanakkor hazánknak törekednie kell
a történelmi megbékélésre is.
***
Az emléknap alkalmából Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti
államtitkára június 2-án Révkomáromban, a TüKöR társaság által szervezett
megemlékezésen az összetartozás fontosságát hangsúlyozta. Szerinte
szükség van ennek gyakorlati érvényesítésére is, „le kell hozni a földi
valóságba”, vagyis „Ipoly hidakat kell építeni, segíteni az oktatást, és olyan
szolgáltatásokat szervezni, amelyek a hétköznapi életet szolgálják”.
Forrás: www.bumm.sk
***
A Délvidéken is több helyen tartottak megemlékezéseket a Nemzeti
Összetartozás Napján, emellett a szabadkai főkonzulátuson és a belgrádi
nagykövetségen ünnepélyes állampolgári eskütételre is sor került.
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Szabadkán, a Főkonzulátuson zentai magyarok tették le állampolgári
esküjüket, melyen részt vett Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkár, Ceglédi Rudolf, Zenta város polgármestere, valamint
Korsós Tamás főkonzul.
Répás Zsuzsanna beszédében elmondta: ez a nap évtizedekig nemzeti
gyásznapként szerepelt a köztudatban, ma, 2013-ban a nemzeti összeomlás
gyásza helyett a nemzet összetartozását, soha nem múló egységét hirdetjük
és ünnepeljük június 4-én. „A magyar nemzet újraalkotta önmagát,
újrafogalmaztuk az önmagunkhoz, a nemzethez való viszonyunkat, a nemzet
fogalmához kapcsolódó elképzeléseinket. Trianon után van mire büszkének
lennünk” – fogalmazott. Hozzátette: A mi közös magyar nemzetünk
újjáépítésének egyik fontos momentuma a nemzet közjogi újraegyesítése, így
ezen a napon, amelyen a szétszakítottság helyett nemzeti összetartozásunkat
ünnepeljük, külön örömmel vagyok jelen délvidéki magyar testvéreink
állampolgársági eskütételén. „Közösségünkre még sok megpróbáltatás
várhat, de hiszem, ha összefogunk és kultúránk kincseiből hitet és reményt
merítünk, szülőföldünk ismét felvirágozhat. Az európai hírnevű Zenta lakosai
ma a világ minden tájára szétszóródott nemzettársainkkal fognak össze, ma
leteszik voksukat a magyar nemzet jövőjébe vetett hit, remény és június 4ének üzenete: a nemzeti összetartozás mellett” – zárta szavait a
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár.
Korsós Tamás főkonzul a délvidéki magyarság nevében köszönetet mondott
az eskütétel magyarországi díszvendégeinek a határon túli magyarok
támogatásáért, az oktatásfejlesztésért és a Magyar Nemzeti Tanács
programjainak megvalósulásáért. Ahogyan a zentaiak ünnepei közé
visszakerült a zentai csata napjának emléke, úgy a magyarság ünnepei
között tartjuk számon a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján a
nemzeti összetartozás napját: a múlt tragédiájából erőt merítve a jövő
építésén munkálkodunk – fogalmazott Korsós. A főkonzul kiemelte: a
szabadkai Főkonzulátus dísztermében mindez ideig több mint 35 000
magyar tett állampolgársági esküt.
Az összetartozás jegyében rendeztek ünnepélyes eskütételt a belgrádi magyar
nagykövetségen is, ahol Ritecz Miklós főkonzul előtt összesen 34-en – akik
közül a legtöbben Székelykevéről, Torontálvásárhelyről, Pancsováról és
Nagybecskerekről érkezetek – tették le az esküt. A diplomata beszédében
szólt Trianon következményeiről, és utalt arra, hogy az egyszerűsített
honosítással zajlik a nemzet újraegyesítésének a folyamata. „Eddig is egy
nemzethez tartoztunk, de mostantól ugyanannak az országnak az
állampolgárai is vagyunk” - emlékeztette a résztvevőket.
Répás Zsuzsanna a délután folyamán ünnepi beszédet mondott a
királyhalmi Jézus Szent Szíve-templomban megtartott rendezvényen, ahol
elmondta: „ma a nemzeti összeomlás gyásza helyett a nemzet
összetartozását, soha nem múló egységét ünnepeljük”. Ugyanezen az
ünnepségen Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a vajdasági
Képviselőház elnöke hangsúlyozta: az elmúlt ezerszáz esztendő történelmén
végigtekintve látszik, a magyar nemzet akkor volt sikeres, amikor példát
tudtunk mutatni összetartozásból és összefogásból. Ezért a Nemzeti
Összetartozás Napja – amely a vajdasági magyarság hivatalos ünnepnapja is
– bár csupán néhány éves, üzenete miatt mind fontosabbá válik – mondta a
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legnagyobb vajdasági magyar politikai szervezet vezetője. Pásztor István
szerint ez a nap arra is lehetőséget teremt, hogy számba vegyük, mit tettünk
az összefogásért és összetartozásért. Egyetértésre kell jutni az alapvető
értékeket illetően, s ha ezekről kialakul a többségi vélemény, akkor annak
mindenki számára irányadóvá kell válnia – tette hozzá.
Este Répás Zsuzsanna köszöntőt mondott a szabadkai Szent Terézbazilikában, a budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola
női karának ünnepi koncertje alkalmából.
Bácskatopolyán a Nyugati temetőben, a Hősök sírjánál is tartottak
koszorúzással egybekötött megemlékezést a Nemzeti Összetartozás Napján, a
trianoni békediktátum 93. évfordulója alkalmából. A megemlékezésen a
magyar pártok és a történelmi egyházak képviselői, valamint polgárok
jelentek meg.
***
A Nemzeti Összetartozás Napjáról Kárpátalján is megemlékeztek. A
Kárpátaljai
Magyar
Kulturális
Szövetség
(KMKSZ)
Nagyszőlősi
Alapszervezetének székházában június 2-án gyűltek össze az érdeklődők. Az
eseményen részt vett Farkasné Bőcs Judit, Magyarország beregszászi
konzulja, ifj. Sari József, a KMKSZ felső-tiszta-vidéki szervezetének elnöke,
valamint házigazdákként Barta József és Kudron Zoltán, a KMKSZ
nagyszőlősi járási és városi szervezeteinek elnökei.
A magyarországi diplomata beszédében idézte a magyar Országgyűlés által
elfogadott, június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánító
jogszabályt, mely szerint „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság
minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek
államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes
és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. A rendezvényen Braun
László történelmi előadást tartott Trianonról, majd zárásul Tóth Péter,
Radnóti- és Latinovits-díjas előadóművész Trianonhoz kapcsolódó irodalmi
összeállítással lépett fel.
***
Horvátországban is több helyszínen, többek között Csúzán és Vörösmarton
emlékeztek az évfordulóra.
Csúzán – immáron harmadik éve – az Ács Gedeon Magyar Ifjúsági Szervezet
közreműködésével tartottak megemlékezést a helyi kultúrotthonban.
Bosnyák Tamás, a szervezet elnöke az Új Magyar Képes Újságnak elmondta:
„A történelmet nem változtathatjuk meg, így amellett, hogy beletörődünk
sorsunkba, a legtöbb, amit tehetünk, hogy megemlékezünk róla. A
szépszámú nézőközönség azt bizonyítja, hogy az emberek igénylik a magyar
verset, éneket, táncot, a magyar kultúra ápolását, a helyi és környékbeli
lelkes előadóknak köszönhetően színvonalas produkciókban lehetett része”.
A műsor után tábortűzgyújtás következett a csúzai Önkéntes Tűzoltó
Testület épületének udvarában, ahol állófogadással várták a vendégeket a
szervezők, akik szerint a trianoni megemlékezés az év azon rendezvényei
közé tartozik, amikor kicsit feltöltődhetnek nemzeti öntudattal.
A Magyar Egyesületek Szövetsége a vörösmarti kultúrotthonban tartotta meg
ünnepi
megemlékezését.
A
rendezvényen
megjelentek
a
MESZ
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tagszervezeteinek elnökei is. A József Attila Magyar Kultúregyesület
versszínpada és asszonykórusa színvonalas alkalmi műsort adott. A program
is itt tábortűzzel zárult.
***
Muravidéken több fórumon emlékeztek a trianoni eseményekről, úgy mint a
szlovéniai magyarok hetilapjában (Népújság) és az RTV magyar műsorában.
Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
elnöke Budapesten vett részt több megemlékezésen. Elmondása szerint azért
nem tartottak idén Muravidéken külön megemlékezést, mivel két nappal
később, június 6-án hasonló szellemiségben – a nemzeti összetartozás
jegyében – rendezték meg a II. Kerka-Mura Ifjúsági Találkozót.
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KITEKINTŐ A KÖVETKEZŐ KÉT HÉTRE
2013. június 7 - június 21.
Június 13. 16:00
Könyvbemutató: Kötetek a magyar-szlovák közös múltról – a Magyar
Külügyi Intézet rendezvénye
Előadók: Zákonyi Botond – MKI, Hamberger Judit – MKI, Janek István –
MTA, Filep Tamás – művelődéstörténész
Helyszín: Magyar Külügyi Intézet – 1016 Budapest, Bérc utca 13-15.
A részletes programot itt találja.
Június 20. 17:30
Rejtőzködő Kárpát-medence sorozat: bemutatkozik a Muravidék – a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. rendezvénye
A kiállítást megnyitja:

dr. Göncz László, a szlovéniai magyar közösség
parlamenti képviselője

Köszöntőt mond: Horváth Ferenc, a MMÖNK Tanácsának elnöke
Papp-Váry Borbála, a BGA Zrt. vezérigazgató-helyettese
Helyszín: Magyarság Háza – 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
A kiállítás július 21-ig látogatható.
A részletes programot itt találja.
Június 21. 11:00-13:45
A Tér és Társadalom tematikus számának bemutatása – a Magyar
Tudományos Akadémia rendezvénye
Előadás a TRANSMIG kutatásról, amely projekt a délszláv háború nyomán
megindult migrációt vizsgálta Szerbia (Vajdaság) és Magyarország néhány
kiválasztott településén.
Helyszín: MTA Titkárság – 1051 Budapest, Nádor utca 7., Fsz. 29. terem
A részletes programot itt találja.
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