Külügyi Igazgatóság

Nemzetpolitikai Tükör

II. évf. 2. szám

1

Külügyi Igazgatóság

Nemzetpolitikai Tükör

II. évf. 2. szám

TARTALOM

HÍREK ....................................................................................................... 3
Nemzetpolitika az Országgyűlésben ..................................................... 3
Erdély .................................................................................................... 4
A székely zászló körül kialakult „háború”
Felvidék ................................................................................................. 6
Szlovák válaszlépések a petíciós ügyekben
Tegyünk a vasúti kétnyelvűségért!
Délvidék ................................................................................................. 8
Pásztor nyílt levele Dačićhoz: a vajdaságiak nincsenek biztonságban
A vajdasági helyzetről tárgyalt Pásztor István a Belügyminisztérium
államtitkárával
Aláírásgyűjtés az „új temerini fiúkért”
Kárpátalja ............................................................................................ 10
Kárpátaljára látogatott Németh Zsolt és Répás Zsuzsanna
Politikusok a magyar televíziós műsorok mellett
A HÉT TÉMÁJA ....................................................................................... 12
A KMKF plenáris ülése
KITEKINTŐ A KÖVETKEZŐ KÉT HÉTRE ............................................... 20

2

Külügyi Igazgatóság

Nemzetpolitikai Tükör

II. évf. 2. szám

HÍREK
Nemzetpolitika az Országgyűlésben
Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 2. napján napirend előtti felszólalásra
jelentkezett Szávay István (Jobbik) „Mindannyian székelyek vagyunk”
címmel.
A képviselő a székely zászló használatáról kialakult román-magyar
diplomáciai vitával kapcsolatban helyesnek tartotta, hogy Németh Zsolt
külügyi államtitkár az erdélyi magyar közösség elleni szimbolikus
agressziónak minősítette azt, hogy Kovászna és Hargita megye
kormánymegbízottai körlevélben tiltották meg a székely zászló kitűzését.
A zászlóügy kapcsán Szávay István megemlítette a székely autonómia ügyét
is. Véleménye szerint ezt a két kérdéskört össze kell kötni, hiszen „a székely
zászló üldözésekor nem másról van szó, mint a közösségi összetartozás
szimbólumának üldözéséről”.
Felszólalásában hangsúlyozta, pártja a kezdetektől fogva támogatja a székely
autonómiatörekvéseket ugyanúgy, mint általában a külhoni magyar
közösségek önrendelkezési törekvéseit és üdvözli, hogy immár a
kormánypártok is egyértelműen kiállnak a kérdés mellett.
A politikus - aki felszólalása végén egy székely zászlót emelt fel az
ülésteremben - azt javasolta, hogy tűzzék ki a székely lobogót a magyar
Országgyűlés épületére, és maradjon ott egészen addig, amíg ez „a
szimbolikus agresszió” véget nem ér.
Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára
kiemelte: a határon túli magyarok „a székely zászlót nem valami ellen,
hanem nemzeti közösségük jelzésére tűzték ki”, ezért elítélendő egyes román
politikusok gyűlöletkeltő magatartása. Az államtitkár a baszk, a katalán, a
dél-tiroli, a flamand, a vallon és a skót példákat felhozva kijelentette: a
székely autonómiatörekvésekhez hasonló jogállás teljesen bevett gyakorlat
Európában. „Éppen ezért lenne jó, ha a román politika is így tekintene a
magyarokra és azt engedné nekik, hogy magyarként legyenek jó
állampolgárok, a románok minél jobb románok, a magyarok pedig minél jobb
magyarok lennének Romániában, ez szolgálná annak az országnak is az
érdekét.” - fogalmazott.
*******
Kovács Péter (FIDESZ) képviselő napirend előtti felszólalása „Mesterházy
Attila újra bocsánatot kérhet” címmel
A képviselő arra szólította fel Mesterházy Attilát, az MSZP elnökét, hogy
kérjen ismét bocsánatot a határon túli magyaroktól, egyrészt Szanyi Tibor
MSZP-s képviselő magatartása, másrészt az incidenst követő bocsánatkérése
miatt.
A képviselő úgy vélte: a szocialista párt nagy része még mindig úgy tekint a
határon túli magyarokra, hogy az erdélyi magyarok románok, a felvidéki
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magyarok szlovákok, a délvidékiek szerbek, a kárpátaljaiak pedig ukránok.
Véleménye szerint a baloldali politikusok nem is akarnak ezen változtatni, a
nemzetegyesítés
nem
tartozik
prioritásaik
közé.
Felszólalásában
elégedetlenségét fejezte ki, mert meglátása szerint az MSZP csak akkor
foglalkozik bármilyen nemzetrésszel, ha azt érdekük úgy kívánja.
Rétvári Bence államtitkár szerint Szanyi Tibor azokat sértette meg, akik a
legtöbbet küzdenek a magyarságukért, hiszen számukra a magyar identitás
nem adottság, mégis minden nehézség ellenére kitartottak és megőrizték
magyarságukat. Az államtitkár reméli, hogy a baloldali politikusok
hozzáállása javulni, bizalmuk pedig erősödni fog a határon túli magyar
közösségek iránt, annak érdekében, hogy az Alaptörvényben foglalt
nemzetpolitikai célok minél inkább megvalósuljanak.

Erdély
A székely zászló körül kialakult „háború”
Folytatódik a székely zászló körül Magyarország és Románia között február
elején kirobbant diplomáciai vita1.
A román külügyminisztérium pénteken újabb közleményt adott ki, amelyben
a tárca sajnálkozását fejezte ki a magyar hatóságoknak a román
közvéleményt provokáló jelképes gesztusai miatt. A közlemény azt követően
jelent meg, hogy a román média beszámolt róla: a „nemzeti szolidaritás
jelképeként" a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF)
plenáris ülése alkalmából Kövér László házelnök kezdeményezésére pénteken
az Országgyűlés Hivatala kitűzte a székely zászlót az Országház Kossuth téri
homlokzatára. A román külügyi közlemény nem nevezi meg a „jelképes
gesztusokat", leszögezi viszont, hogy „ez a viselkedés ellentétes azzal, amiben
Románia és Magyarország külügyminisztere a közelmúltban megállapodott".
A dokumentum szerint pénteken román kollégájának küldött levelében
Martonyi János is megerősítette: a két miniszter közös fellépése nyugtató
hatással volt a felmerült feszültségekre.
„A román kormány következetesen tartja magát ahhoz, hogy cselekedeteivel
a kétoldalú stratégiai partnerséget szolgálja, és a magyar féltől is azt várja,
hogy ugyanebben a szellemben cselekedjen" – áll a közleményben. A
kommüniké hozzáfűzi, hogy a román kormány továbbra is szigorúan
alkalmazni fogja az ország törvényeit, beleértve a jelképek nyilvános
használatára vonatkozókat is.
A Bukarestben kormányzó Szociálliberális Szövetséghez közel álló
hírtelevíziók „Magyarország ismét semmibe veszi Romániát" címmel vezető
hírként számoltak be arról, hogy a magyar parlament épületére kitűzték a
székely zászlót.
Az Antena 3 hírtelevízió élő adásában Bogdan Aurescu román külügyi
államtitkár pénteken azt mondta: a román diplomácia továbbra is
tájékoztatja a fejleményekről európai partnereit.
„Nem értem, mi a célja ennek a zászlószámlálásnak – egy a parlamenten,
kettő a prefektusi hivatalon, és így tovább – de mi továbbra is a stratégiai
1
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partnerség útján szeretnénk haladni, ha Budapest is ezt szeretné" – mondta
a román külügyi államtitkár.
Szombaton Titus Corlătean román külügyminiszter is beszélt a székely zászló
ügyében kirobbant magyar-román vitáról egy tévéműsorban. Úgy vélekedett,
a „nacionalista szólamok" mögött pragmatikus érdekek állnak: a zászlókat
lobogtató magyar politikusokat szerinte az a két- vagy háromszázezer
szavazat érdekli, amelyet a magyar állampolgárrá vált romániai magyaroktól
kaphatnak. A magyar politikusok jelképes gesztusaival szemben
Bukarestnek határozottan, ugyanakkor intelligensen kell fellépnie.
Corlătean szerint a budapesti hivatalosságok közül csak egyesek
„forrófejűek", de Martonyi János külügyminiszterrel például szerinte korrekt
politikai párbeszédet lehet folytatni, akkor is, ha sok mindenben nem
értenek egyet. A román külügyminiszter azt mondta: bonyolultabbá vált a
napokban a magyar-román viszony, de szükséges a párbeszéd folytatása, és
maga is várja, hogy tárgyalhasson Bukarestben magyar kollégájával.
Corlătean kifejtette, hogy a székely zászló valójában az etnikai alapú területi
autonómiát jelképezi, amely elfogadhatatlan Románia számára, mind a
törvények és az alkotmány, mind pedig a harmonikus román-magyar
együttélés szempontjából.
A romániai ellenzékhez tartozó Demokrata Liberális Párt azt kezdeményezi,
hogy a román törvényhozás foglaljon állást a magyar Országgyűléssel
szemben a székelyzászló-ügyben.
Cezar Preda, a PDL első alelnöke egy vasárnapi sajtótájékoztatón
kijelentette, pártja „sajtónyilatkozat" elfogadását kéri a román parlamenttől.
A nyilatkozat szövegjavaslatát a PDL már hétfőre elkészíti – idézte a Mediafax
hírügynökség a politikust.
Preda egyben bírálta a Ponta-kormányt, amiért a külügyminisztérium
„dadogásával és elkésett reakcióival" a székelyzászló-ügy újbóli fellángolását
idézte elő. Véleménye szerint a román parlamentnek sürgősen meg kell
vitatnia a kérdést, és közös nyilatkozatot kell elfogadnia. Értesülések szerint
a parlamenti pártok elálltak a nyilatkozat kiadásától.
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke
az Agerpres hírügynökségnek úgy nyilatkozott, nagy hibának tartaná a
román parlament állásfoglalását. „A székely zászló nem Románia hivatalos
zászlaja, ezért nem hiszem, hogy hivatalos nyilatkozatokat kellene
küldözgetnünk egymásnak" – jelentette ki az RMDSZ elnöke. Megismételte,
álláspontja szerint mesterségesen gerjesztett problémáról van szó, amelyet
csakis a párbeszéd oldhat meg, nem pedig a „hadakozó nyilatkozatok".
Georgica
Severin,
a
román
szenátus
kulturális
bizottságának
szociáldemokrata elnöke az Agerpres hírügynökségnek elmondta,
Romániának higgadtan kell kezelnie a székelyzászló-ügyet. Vigyáznia kell,
hogy „ne öntsön olajat a tűzre", hiszen ezzel voltaképpen a választásokra
készülő magyar kormányzat játékába szállna be.
***
A jelek szerint nem csak a székely zászló került a román hatóságok
célkeresztjébe. Csíkszeredában a hagyományos termékek vásárán a brassói
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fogyasztóvédelmi hatóság razziát tartott, ahol sajtóbeszámolók szerint már
abba is belekötöttek, ha az árusok magyarul szólaltak meg, az ellenőrzések
során pedig tetemes bírságot róttak ki.
Ebbe a körbe sorolható, hogy két Szatmár megyei szociáldemokrata
képviselő a román nyelv iránti lojalitást szabályozó törvényben egyebek
mellett azt szorgalmazza, hogy pénzbírsággal sújtsák azokat, akik
intézményekben, boltban nem beszélnek románul, mi több, vonják meg a
román állampolgárságot azoktól, akik a könnyített honosítás révén magyar
állampolgárságot is szereztek.

Felvidék
Szlovák válaszlépések a petíciós ügyekben
A Beneš-dekrétumokkal és az állampolgársági törvény alkotmányellenesnek
tartott rendelkezéseivel szemben benyújtott petíciókkal kapcsolatban főként
a magyar közéleti szereplők hallatták a hangjukat az utóbbi hónapokban,
azonban 2013 januárjától a szlovák fél is aktívabbá vált e témában.
A Petíciós bizottság (PETI) elé időben később kerülő, az állampolgársági
törvénnyel szemben benyújtott magyar beadvány váltotta ki az első érdemi
reakciót részükről. Jaroslav Paška, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) európai
parlamenti képviselője a PETI általi befogadást követően élt írásbeli
kifogással. Szerinte indítványunkkal nem foglalkozhatna a bizottság, ugyanis
annak témája az egyes tagállamok önrendelkezési jogát érinti, és az Európai
Unió szervei nem bírnak hatáskörrel e kérdésben.
Állítása szerint az indítvány befogadása pusztán politikai okok miatt
következhetett be; Bagó Zoltán (EPP/Fidesz) és rajta keresztül Orbán Viktor
miniszterelnök nyomására, az Európai Néppárttal (EPP) „kikényszerítve” a
közreműködést. A szerinte szabálytalanul zajló eljárás felülvizsgálata
érdekében támasztotta az említett hivatalos kifogást, amelynek
eredményeképpen a „politikai csoportok koordinátorai” dönthetnek a petíció
tárgyalásra való alkalmasságáról.
Paška éles hangon kritizálta a magyar törekvéseket, azt állítva, hogy a
jogszabály hátrányos következményeinek megszüntetése mindössze azért áll
a kormányzat érdekében, mert így a szociális gondoskodás kötelme alól
felszabadulna a magyar állam az állampolgárságot ilyen úton megszerző
személyek esetén.
Árnyalja azonban a képet, ha megvizsgáljuk Bauer Edit, a Magyar Közösség
Pártja (EPP/MKP) európai parlamenti képviselőjének Európai Bizottsághoz
benyújtott írásbeli kérdését. A magyar politikus kérdésében az
állampolgársági törvény módosításának gyakorlati hatásaira hívta fel a
figyelmet. Ebben a képviselő – a törvénymódosítás utáni helyzet rövid
bemutatása után – ismertette azokat a jogkövetkezményeket, amelyeket a
magyar állampolgárságot elnyert személyeknek kell elszenvedniük: „(…) a
kettős állampolgárokat a hatóság törli a lakossági nyilvántartásból,
gyakorlatilag megfosztják őket állandó lakhelyüktől abban az esetben is, ha
továbbra is ugyanazon a helyen, akár a saját ingatlanjukban laknak”. E tény
pedig maga után vonja a szociális és egészségügyi ellátás kétségessé válását,
az érintettek egyéb állandó lakhelyének híján.
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Bauer Edit érveléséből tehát kiolvasható, hogy a magyar állampolgárságért
folyamodókra nem jellemző, hogy el akarnák hagyni addigi lakóhelyüket.
Többnyire a szülőföldön való maradás – egyébként a magyar kormányzat
szándékaival is egybevágó – szándéka az általános; az állampolgárság
megszerzése után is a Felvidéken dolgoznának és adóznának, így jogos
igényük a szociális és egészségügyi ellátásra is. Többek között ezen alapvető
joggal állnak ellentmondásban az állampolgársági törvény egyes
rendelkezései.
***
A Lomnici Zoltán és Gubík László által jegyzett állampolgársági petíció elleni
fellépést nem sokkal követte a Beneš-dekrétumokat érintő beadvánnyal
kapcsolatban régóta esedékes hivatalos szlovák válasz. Álláspontjukat
elsősorban arra alapozták, hogy történelmi dokumentumról beszélünk,
amely napjainkban konkrét jogkövetkezményt nem keletkeztet, ellenben a
szlovák (illetve cseh) államiság alapjának tekintendő. A dekrétumok 2007-es
megerősítését pedig pusztán politikai állásfoglalásnak minősítették,
amelynek jogkövetkezménye ugyanúgy nincs, ráadásul széles politikai
konszenzus alakult ki a kormány és ellenzék között elfogadását tekintve.
Meglátásuk szerint a vitatott dokumentumok a háború utáni európai rend
részét képezik, és mint ilyenek, „vitathatatlanok és változtathatatlanok”.
Ezt követően nyolc pontban foglalták össze, hogy a petíció elutasításának
szerintük milyen formai és lényegi okai lehetnének. Az EU működéséről szóló
szerződést úgy értelmezték, hogy a magántulajdon és az állampolgárság
kérdése olyan ügyek, amelyek a tagállamok hatáskörébe tartoznak és nem
nyújtható be petíció azokkal kapcsolatban. Úgy vélik, ezt támasztja alá az e
témakörben a PETI előző alkalommal meghozott döntése is: az ugyancsak
Dr. Juhász Imre által jegyzett beadványt elutasította a bizottság. Új
bizonyítékra pedig azóta sem derült fény, mindössze a Beneš-ügyet övező
kampány lett intenzívebb. A szlovák válasz e pontban hivatkozik az ún.
Frowein-jelentésre is, amely Csehország európai uniós csatlakozásának
körülményeit vizsgálva jutott arra a következtetésre, hogy az integrációhoz
nem szükséges a Beneš-dekrétumok eltörlése2. A formai okok között
említették még a petíció szerintük téves jogszabályi hivatkozását, valamint „a
téves
állításokat,
ellentmondásokat
és
nyilvánvaló
hibákat”
a
beadványszövegben.
Az állásfoglalás az ügy lezárásának lényegi indokai között a Benešdekrétumok az európai uniós jog, az Emberi Jogok Európai Egyezményének,
valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának
időbeli hatálya alóli mentességét, illetve az Európai Unióról szóló szerződés
7. cikkének a konkrét esetben való alkalmazhatatlanságát sorolta fel.
A PETI felhívására elkészített hivatalos válasz mellékletében a szlovák fél
összefoglalta a szlovákiai kisebbségek helyzetét, különös tekintettel a
felvidéki magyarságra. Kitértek többek között az oktatási, kulturális,

Arra a feltételezésre alapozva, hogy a csatlakozás pillanatától minden európai uniós
állampolgár egyenlő jogokat fog élvezni. A Frowein-jelentést három független nyugat-európai
jogászprofesszor állította össze az Európai Parlament felkérésére. Vizsgálatuk tárgya a cseh
uniós csatlakozás és a Beneš-dekrétumok összefüggése volt.
2

7

Külügyi Igazgatóság

Nemzetpolitikai Tükör

II. évf. 2. szám

szociális és gazdasági helyzetre, a nyelvhasználatra és a demográfiai
folyamatokra is.
*******
Tegyünk a vasúti kétnyelvűségért!
A Felvidéken hosszú ideje húzódik a szabad magyar nyelvhasználat ügye a
vasúti közlekedésben. A kisebbségi nyelvhasználati törvény egyértelmű
rendelkezései ellenére a gyakorlatban egyelőre nem tapasztalható előrelépés
e téren.
A magyar közösség jogait sértő jelenség ellen a szlovák hatóságok sem
sietnek tenni, mindegyik illetékes másra igyekszik hárítani a felelősséget, a
tarthatatlan állapoton pedig mindössze néhány civil szervezet tudott javítani
egy-egy akció keretében (lásd pl. Nemzetpolitikai Tükör I. évfolyam 23.
szám). Az elmúlt héten azonban Berényi József, a Magyar Közösség
Pártjának
(MKP)
elnöke
bejelentette,
hogy
az
egyeztetések
eredménytelenségét megelégelve az MKP önerőből fog gondoskodni kétnyelvű
táblák kihelyezéséről. Hiábavalónak bizonyult ugyanis a tárgyalásos
megoldás, hiába fordultak a párt polgármesterei a vasúttársasághoz3, hiába
adtak hangot a felvidéki magyarok elvárásaiknak, nem történt hozzáállásbeli
változás.
Ennek megfelelően február 14-én az MKP vezetőinek közreműködésével
magyar településnév-táblát helyeztek el a magyarlakta Ekecs, Kisújfalu,
Szepsi és Őrsújfalu vasútállomásán. Berényi József az ekecsi tábla
felállítását követően elmondta, bár tisztában van azzal, hogy „az embereknek
egy sor problémájuk van, a mezőgazdaság és az építőipar is nagyon nehéz
helyzetben van, de a nyelvhasználat valahol az önbecsülésről is szól”, így
nagy figyelmet kell szentelni e kérdésnek.
A szlovák vasúttársaság a táblák elhelyezésére visszafogottan reagált.
Matuina Pavlíková szóvivő elmondta, nem lépnek fel a helységnévtáblákkal
szemben és igyekeznek a továbbiakban együttműködni a kormányzati
szervekkel a vasútra vonatkozó törvény, valamint a kisebbségi
nyelvhasználati törvény összehangolásáért.
Ugyan egy-egy magyar nyelvű tábla elhelyezése nem orvosolja a gondokat, de
az egyre szélesebb körű magyar civil összefogás és a figyelemfelkeltő akciók
nyomást gyakorolhatnak a kormányzatra, illetve a hatóságokra a helyzet
megnyugtató rendezése érdekében.

Délvidék
Pásztor nyílt levele Dačićhoz: a vajdaságiak nincsenek biztonságban
Az elmúlt időszakban megnövekedett magyarellenes incidensek kapcsán
Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke február 8-án nyílt levelet
intézett Ivica Dačić kormányfőhöz és belügyminiszterhez, amelyben
aggodalmát fejezi ki a megromlott vajdasági biztonsági helyzet miatt.

Amely előzőleg a társadalmi igény hiányára hivatkozva nem intézkedett a kétnyelvű táblák
kihelyezéséről, majd az ennek hatására szervezett akció keretében beérkező igénylésekkel
sem foglalkozott érdemben.
3
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Alig néhány órával ezután, február 9-én hajnalban újabb incidens történt
Temerinben: ezúttal egy családi ház ablakát verték be. A család beszámolója
szerint – utcai szóváltást követően – három kiskorú magyar fiatalt vett
üldözőbe egy szerb fiatalokból álló csoport, akik a túlerő és a röpködő
sörösüvegek elől a közelben lakó, az esti szórakozásból korábban visszatért
barátjuknál kerestek menedéket. A támadók szidalmazták a bent lakókat,
majd téglákkal, kövekkel betörték a ház redőnyét és ablakait. Tégladarab
találta el az egyik magyar fiatalt is, de szerencsére nem okozott nagyobb
sérülést.
A család feljelentést tett a rendőrségen, amely sajtóhírek szerint eddig két
nagykorú gyanúsítottat állított elő. „Mindkettőről úgy hírlik, hogy régóta a
bűnüldöző szervek látókörében vannak, a helyi közvélekedés szerint egyikük
kifejezetten gyakori résztvevője verekedésbe torkolló provokációknak,
konfliktusoknak” – áll a VMDP körzeti szervezetének közleményében. Ebben
elítélik a megítélésük szerint etnikai vonatkozású támadást és ennek
megfelelő erélyes fellépést várnak el a bűnüldöző szervek részéről.
A történtek után Pásztor István ekképpen nyilatkozott: „Az újabb temerini
incidens csak újfent megerősíti, az illetékes állami szerveknek határozottan
és gyorsan kell intézkedniük, hogy megakadályozzák a biztonsági helyzet
további romlását ebben a községben, de Vajdaság egészében is.”
A Vajdasági Szociáldemokrata Liga pedig közleményben szólította fel a szerb
belügyminisztériumot, hogy növelje a Temerinben szolgálatot teljesítő
rendőrök számát és állja útját a további incidenseknek. A közleményben
emlékeztetik
Ivica
Dačićot
korábbi
felszólításukra,
miszerint
a
belügyminiszternek le kell mondania a Vajdaságban megromlott biztonsági
helyzet miatt. „A temerini verekedések gyakorisága – azoké is, amelyekről
bebizonyosodott etnikai motiváltságuk, de azoké is, amelyekről nem – régen
túlszárnyalt minden határt, és ez semmiképp sem hat ösztönzően a
Vajdaságra jellemző nemzetek közötti hagyományosan jó kapcsolatok
ápolására.”- áll a közleményben.
Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke a legélesebben elítélte a fent
nevezett temerini incidenst, amely során szerb fiatalok egy csoportja
sörösüvegekkel dobált meg három magyar kiskorút, majd ugyancsak
üvegekkel dobálták meg azt a házat, ahová a megtámadott fiatalok
bemenekültek. „Az a ház Vajdaság. Ebben a házban évszázadok óta építjük a
nemzetek közötti bizalmat és tiszteletet. Évszázadok óta támaszkodunk
egymásra és élünk egymással. Amikor ezt a házat sörösüvegekkel dobálják
meg, amikor sértéseket és szitkokat zúdítanak rá, amikor gyűlöletgraffitikkel
csúfítják el, amikor le akarják rombolni és elpusztítani, tőlünk csak egyet
fognak hallani: nem adjuk ezt a házat. E ház nélkül mindannak, amit
együttesen értünk el, nem lenne értelme – Vajdaság ismét mocsár lenne,
zavaros víz, amelyben csak a csúszómászók és a ragadozók élnek meg” –
jelentette ki Pajtić azt hangsúlyozva, elvárja, hogy drasztikus büntetésekkel
állják útját a neveletlenségnek, a szemtelenségnek, mindazoknak, akik ilyen
módon élik ki magukat.
Néhány nappal később újabb incidensre került sor, ez alkalommal
Szabadkán támadtak magyar fiatalokra.
9
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***
A vajdasági helyzetről tárgyalt Pásztor István a belügyminisztérium
államtitkárával
Vanja Vukić, a belügyminisztérium államtitkára és Pásztor István, a
tartományi képviselőház elnöke február 12-én megbeszéléseket folytatott
Belgrádban, ahol a tartomány, különösen Temerin, Óbecse, Újvidék és
Szabadka községek biztonsági helyzetét tekintették át.
A találkozón megállapodás született arról, hogy a belügyminisztérium az
elkövetkező időszakban megfelelő intézkedéseket foganatosít a fenti községek
közbiztonságának növelése érdekében, valamint a helyszínen elvégzett
elemzés után elkészítik az intézkedések és tevékenységek tervét, amelyet
Ivica Dačić kormányfő és belügyminiszter terjeszt Pásztor István elé az
február 16-án esedékes találkozójuk során.
Vukić államtitkár a beszélgetés során kiemelte, a rendőrség minden
illetékességébe tartozót megtesz, hogy hozzájáruljon a probléma
megoldásához és a vajdasági közbiztonság növeléséhez.
A két fél egyetértett abban, hogy a tartományban a közbiztonság szintjének
növeléséhez a rendőri jelenlét mellett elengedhetetlen a megelőző aktivitás is
a társadalom minden szegmensében – a helyi önkormányzatoktól kezdve az
igazságügyi szerveken át az iskolákig és a szülőkig.
*******
Aláírásgyűjtés az „új temerini fiúkért”
Polgári kezdeményezésre Zentán (is) tiltakozó aláírásgyűjtés kezdődött a
2012. október 22-én letartóztatott és azóta is börtönben lévő hét adai,
óbecsei és temerini fiú érdekében. Tiltakozásul az „új temerini fiúk” ügyében
történt törvénysértések és megkülönböztetések ellen, Bozóki Antal ügyvéd4,
február 12-én egy 879 aláírást tartalmazó petíciót adott át az újvidéki
Felsőbíróság elnökének címzett beadványa mellékleteként.
Az „új temerini fiúk” néven ismertté vált vizsgálati eljárásban észlelt számos
törvénysértés miatt, amelyek megkérdőjelezik az eljárás tisztességességét, az
eljáró rendőrség, az ügyészség és a bíróság pártatlanságát, fennáll a veszélye
annak, hogy ismét részrehajló módon ítélkeznek és aránytalanul szigorú
büntetéssel sújtják a fiatalokat. Ezért a zentai felhívásban az aláírók
követelik, hogy mindenki egyenlő elbírálásban részesüljön a bíróság előtt,
valamint hogy ne Zdenka Stakić legyen a bírói tanács elnöke, aki azzal vált
hírhedtté, hogy a korábbi ügyben az öt temerini fiút drasztikus, összesen 61
év börtönnel sújtotta.
Forrás: http://www.magyarszo.com, http://www.vajma.info

Kárpátalja
Kárpátaljára látogatott Németh Zsolt és Répás Zsuzsanna
A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és a KIM nemzetpolitikáért
felelős helyettes államtitkára kétnapos körutazást tett Kárpátalja magyarok
által lakott területén.
4

Bozóki Antal az Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület elnöke
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A magyar diplomata elsősorban az Európai Unió Keleti Partnerség programja
keretében, ukrán-magyar közös finanszírozással megvalósított projektek
végrehajtásának menetéről tájékozódott, amelyek során kárpátaljai oktatási
és szociális intézmények felújítását és korszerűsítését tűzték célul. Németh
Zsolt az Olekszandr Ledida kormányzóval és Ivan Balogával, a Kárpátaljai
Megyei Tanács elnökével folytatott megbeszélést (amelyen részt vett
Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke is) követően elmondta, a programban
foglalt célok mintegy kétharmada valósult meg az elmúlt évben. Jelezte
továbbá, hogy Magyarország a jövőben is igyekszik segíteni Kijev európai
integrációs törekvéseit. Reményét fejezte ki, hogy az ukrán nyelvtörvény
pozitív hatásai a kárpátaljai magyar közösségre nézve is érvényesülni fognak.
Az egyeztetést követően Németh Zsolt, Naszvadi György, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkára, Misovicz Tibor, a Külügyminisztérium helyettes
államtitkára, Répás Zsuzsanna, a KIM nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkára, valamint Ljubka Katalin, a KIM Nemzetpolitikáért Felelős
Államtitkárságának osztályvezetője a beregszászi II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai
Magyar
Főiskolára
látogattak,
hogy
személyesen
is
meggyőződjenek a felújítási munkálatok állapotáról. Ezután Németh Zsolt
Nagyberegben részt vett az anyaországi támogatásokból kialakított tájház
ünnepélyes felavatásán.
Az utazás második napján az államtitkár ellátogatott a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség által „A kárpátaljai magyar oktatás helyzete és
lehetőségei a nyelvtörvény tükrében” címmel rendezett konferenciára, majd
zárásul Munkácson Lengyel Zoltán polgármesterrel leleplezte Raoul
Wallenberg svéd diplomata emléktábláját.
*******
Politikusok a magyar televíziós műsorok mellett
Az ukrán Legfelsőbb Tanácsba a kormányzó Régiók Pártja listájáról bejutott
Gajdos István (UMDSZ) Ion Popescuval, a román kisebbség érdekében fellépő
honatyával összefogva állt ki a nemzetiségi adások mellett.
Megszólalásuk oka az ukrán állami média takarékossági intézkedéseinek
tervezett bevezetése, amelynek következtében létszámcsökkentés várható a
televízióban és a rádióban. A két képviselő Mikola Azarov kormányfőhöz és
Olekszandr Kurdinovicshoz,
Ukrajna
Állami
Televízió
és
Rádiós
Bizottságának elnökéhez azzal a kéréssel fordult, hogy mindez ne érintse a
nemzetiségi műsorok szerkesztőségeit, így ne csökkenjen az egyébként sem
túl gyakori nemzetiségi műsorok száma.
Ugyancsak aggodalmát fejezte ki ez ügyben Brenzovics László, a KMKSZ
alelnöke, aki a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában fejtette ki,
hogy a nemzeti közösségek adásait meg kell óvni a gazdaságosság jegyében
történő leépítéstől.
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A HÉT TÉMÁJA
A KMKF plenáris ülése
Február 15-én került sor a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
(KMKF) IX. plenáris ülésére. Az ülésen elhangzottak ismertetése előtt
bemutatjuk a Fórum összetételét és eddigi tevékenységét.
A KMKF tevékenysége a ciklus során
A KMKF tagjai az Országgyűlés frakcióinak küldöttei, a szomszédos országok
parlamentjeinek, regionális, vagy megyei közgyűléseinek azon képviselői,
akik az ott működő magyar szervezetek támogatásával szerezték
mandátumukat, valamint az Európai Parlament magyar párt tagjaként
megválasztott képviselői5. A KMKF-ben ilyen módon a statútum alapján
teljes jogú tagként jelenleg képviselteti magát:
Magyarországról a Fidesz, az MSZP, a Jobbik és a KDNP, valamint két
független képviselő6
Romániából az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar
Néppárt, valamint 3 EP-képviselő,
Szlovákiából a Magyar Közösség Pártja regionális képviselői és 2 EPképviselő,
Szerbiából a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői,
Ukrajnából a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai
Magyar Demokrata Szövetség képviselői,
Horvátországból a Magyar Egyesületek Szövetsége képviselői, valamint
Szlovéniából a szlovéniai magyarság parlamenti képviselője.
Mellettük tiszteletbeli tagként tevékenykedik a Fórum munkájában:
Ágoston András; Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke; Izsák
Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke; Jakab Sándor, a HMDK elnöke;
Korhecz Tamás, a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Horváth
Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke.
A KMKF háromszintű rendszerben tevékenykedik: a legalább évente
összehívandó éves plenáris ülések mellett az esetenként összehívott Állandó
Bizottságban, és különösen a munkacsoportokban folyik a munka.
A plenáris ülések napirendjére az összmagyarságot érintő stratégiai kérdések
kerülnek.
A KMKF 2011. március 11-i plenáris ülésén a tagok egyetértettek az új
munkacsoportok létrehozásáról, melyek alakuló üléseire 2011 őszén
kerül sor, továbbá üdvözölték az új Alaptörvény tervezetében

5
6

Magyarországról 4-en
Szili Katalin, a KMKF alapítója, és az LMP-frakció megszűnte után Mile Lajos függetlenként
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megjelenő, az egységes magyar nemzet eszméjét és Magyarországnak a
magyar nemzeti közösségek iránt viselt felelősségét kifejező szándékot.
A 2011. december 2-i plenáris ülés napirendjén a választójogi törvény
szerepelt. A határon túli magyar pártok és szervezetek a
törvénytervezethez kapcsolódó módosító javaslataikat fejtették ki,
melyeket ezután a Nemzeti összetartozás bizottsága összesített és az
egységes javaslatot az Országgyűlés elé terjesztette.
A mostani ciklus során a szakpolitikai ügyek vitele helyett inkább a
hosszútávon kiható ügyek kerülnek napirendre egyfajta tudásbázisként
jelenítve meg az Országgyűlésben a magyar nemzet összetartozását. A
módosított Statútum szerint a korábbi albizottsági rendszer helyére négy
munkacsoport lépett. A munkacsoportok társelnöki (egy magyarországi
kormánypárti és egy ellenzéki) rendszerben működnek a ciklus során az
alábbi eddigi napirenddel:
Regionális önkormányzati munkacsoport
2011. november 10-i ülés
Autonómiamodellek – cél és realitás. Magyarország és a nemzetrészek
szerepe a cél elérésében; az ET Parlamenti Közgyűlés 1832 (2011) sz.
határozatának ismertetése
2012. május 30-i ülés
A
Nemzeti
összetartozás
bizottság
Autonómia
albizottságának
bemutatkozása; az Európai Polgári Kezdeményezés szerepe az autonómiatörekvésekben; a 2012. évi választások hatása az autonómia-törekvésekre
Társadalmi szervezetek munkacsoportja
2011. december 1-jei ülés
A civil szféra szerepe a népszámlálásban; a lezajlott népszámlálások
tapasztalatainak összegzése
2012. július 4-i ülés
Tájékoztatás a külhoni magyar civil szervezetek regisztrációjának ügyéről a
Civil Információs Portálon; a beiskolázás és beiratkozás helyzete a külhoni
magyar oktatási intézményekben
Szórvány-diaszpóra munkacsoport
2011. november 22-i ülés
A
diaszpóra-intézményrendszer
bemutatása/javaslatok
az
intézményrendszer
fejlesztésére;
a
szórvány-intézményrendszer
bemutatása/javaslatok az intézményrendszer fejlesztésére
2012. október 10-i ülés
A diaszpóra hozzájárulása a pozitív Magyarország-kép kialakításához; a
szórvány és a tömb kapcsolata, megvalósult és lehetséges projektek
Szakpolitikai munkacsoport
2011. november 16-i ülés
13
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Schengen után - Schengen előtt; Miben változott - változna a közösségek
élete és a határvidékek társadalmi-gazdasági helyzete a belépéssel?;
közoktatási helyzetkép a Kárpát-medencében.
2012. december 4-i ülés
Kulturális együttműködés a Kárpát-medence magyar közösségei között;
örökségvédelem a Kárpát-medencében – egy sikeres program újraindítása
A KMKF plenáris ülése – 2013. február 15.
Az eredetileg 2012 decemberére tervezett – de az új román parlament
megalakulása miatt elhalasztott – ülést Kövér László, a KMKF elnöke azzal a
céllal hívta össze, hogy a tagok áttekintsék a 2012-es év politikai történéseit
és beszámoljanak az ez évre vonatkozó tervekről.
Kövér László köszöntőjét azzal kezdte, hogy nehéz év áll Magyarország,
valamint a környező országokban élő magyar nemzeti közösségek előtt is.
Felhívta a figyelmet arra, hogy népszámlálási adatok szerint az elmúlt tíz
évben is 10 százalékos lélekszámcsökkenés következett be mindegyik magyar
nemzeti közösségben. Ha ezt nem sikerül megállítani vagy rövidtávon
mérsékelni, akkor a politikai érdekképviselet is veszélybe kerülhet.
Emellett a külhoni magyarságot az elmúlt tíz évben nemcsak a politika
viharai, hanem pénzügyi, szociális válság nehézségei is megviselték, és
ezekben a szociálisan feszült szituációkban mindig nagy a veszélye annak,
hogy a magyar közösségeket „jelképes vagy valóságos agresszió” éri. Ezzel
kapcsolatban utalt a székely zászló körüli hisztériakeltésre, illetve a
folytatódó magyarverésekre Délvidéken.
A KMKF elnöke úgy fogalmazott: „bizonyos értelemben fordulóponthoz is
érkeztünk, kérdés, hogy néhány sarkalatos magyar ügyben tudunk-e először
magyarok és csak utána valamilyen pártállásúak, jobboldaliak vagy
baloldaliak lenni”. Ha igen, akkor saját esélyeinket növeljük a gondjaink
megoldására, amennyiben nem, akkor folytatódnak azok a nemzeti
folyamatok, amelyek kézzelfogható közelségbe hozták a „legsúlyosabb
kilátásokat”, amelyekre ezelőtt 20 éve nem gondoltunk - mondta a házelnök.
Kijelentette: ha tudunk egységesen fellépni minden fórumon, akkor van
esélyünk arra, hogy a nemzetpolitikai veszélyből nemzetpolitikai esélyt
kovácsoljunk. Javaslata szerint a bizalomépítés céljából új típusú
egyeztetésre is sor kerülhetne.
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes alapvető
emberi jognak nevezte a nemzeti közösségek szimbólumainak használatát az
ülésen.
Köszönetet
mondott
továbbá
azoknak
a
magyarországi
önkormányzatoknak, amelyek „erdélyi barátaink melletti szolidaritásuk
jeleként” kiteszik a székely zászlót.
A zászlók nyilvános használatával kapcsolatban Románia és Magyarország
között az utóbbi hetekben kialakult helyzetre utalva azt mondta: „Semmiféle
szándékunk bármiféle feszültség erősítése Romániával.”
Semjén Zsolt elmondta, hogy megítélése szerint a külhoniak körében
tapasztalható asszimiláció megállítása két dologtól függ. Egyrészt biztosítani
kell a hagyományos, oktatási, kulturális támogatási formákat, másfelől a
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honosítással, a teljes jogú állampolgárság megadásával olyan erős impulzust
kapnak a diaszpórában és a környező országokban élő magyarok, amely
identitásában is megerősíti a világ magyarságát. Értékelése szerint ehhez
hathatós támogatást nyújtanak a KMKF munkájában résztvevők is.
Az ülés zárt részén KMKF munkacsoportok társelnökeinek beszámolóit,
Potápi Árpád János, a Nemzeti összetartozás bizottsága elnökének
tájékoztatója és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökének
ismertetője követte. A KMKF tagjai ezután értékelték a közösségük helyzetét,
illetve magyarországi részről a magyar nemzetpolitikát.
A KMKF néhány tagjának hozzászólása sajtónyilatkozataik alapján.
Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke nyilatkozata szerint: „az elmúlt
esztendőben embert próbáló időket éltünk át, ám két választás után
elmondhatjuk, hogy minden próbálkozás ellenére, politikai értelemben
életben vagyunk, életben maradtunk. Ez sokakat keserűséggel tölt el,
értetlenül
állnak
a
tények
előtt
és
a
harc
folytatásáról
nyilatkoznak…Összegzésként, 2012 után erős önkormányzati és parlamenti
képviseletet szerzett az RMDSZ…”
Mint elmondta, Románia idén alkotmánymódosításra készül, át akarja
alakítani a fejlesztési régiókat egy közigazgatási reform keretében és új
választójogi törvényt fogad el, amely 2016-tól kezdődően lép életbe. „És
eközben nap mint nap meg kell védenünk az eddig megszerzett jogainkat:
közösségi szimbólumaink használatának jogát, az anyanyelv használatát és
az oktatási rendszerben elért eredményeket.”
Kelemen megköszönte a közösségi szimbólumokkal kapcsolatos szolidaritást
azoknak, akik ezt önzetlenül tették. „Ugyanakkor egy szerény és
tiszteletteljes kéréssel is szeretnék a magyar politikai élet szereplőihez
fordulni: minden segítségnyújtás előtt legalább egy pár órával, próbáljunk
meg egymással konzultálni”- monda a szövetségi elnök.
Kelemen Hunor kitért az európai polgári kezdeményezés fontosságára,
ismertetve azt az együttműködési megállapodást, amelyet az RMDSZ, és
európai partnerei kötöttek. Ennek mentén párbeszéd kezdődött az RMDSZ és
az SZNT, valamint az MPP között.
Az RMDSZ elnöke felszólalása végén felhívta a figyelmet, hogy a romániai
régióátszervezés a legfontosabb politikai téma ebben a pillanatban a
szövetség számára, mert fennáll annak a veszélye, hogy szétverjék a
magyarság székelyföldi erejét. (Forrás: www.maszol.ro)
Biró Zsolt, az MPP elnöke helyzetelemzésében kiemelte, hogy a küszöbön álló
régióátszervezést túlzás nélkül sorskérdésként kell kezelniük. Az eddig
napvilágot látott román kormánypárti elképzelések bármelyikének
életbeültetése végzetes következményekkel járna a magyar közösség
érdekérvényesítési képessége szempontjából, ez pedig tovább gyorsítaná a
jelenleg is aggasztó méretű asszimilációt, illetve exodust. A román
asszimilációs törekvések ellen csakis határozott fellépéssel tudunk
eredményt elérni. Az MPP felelős ellenzékként viselkedett, erre törekszik
ezután is, és ugyanezt a felelősséget várjuk el a parlamenti felhatalmazással
rendelkező RMDSZ-től. (Forrás: MPP-sajtóközlemény)
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Szabó Vilmos, az MSZP képviselője az ülésen megerősítette az MSZP
kolozsvári elnökségi ülésén tett vállalásait. Elmondta, hogy az elmúlt
időszakban a magyar-magyar kapcsolatokat az egyeztetések elmaradása, a
párbeszéd hiánya, a kioktatás és az ellenfelek ellenségnek tekintése
jellemezte. A jelenlegi kormány a külhoni magyar közösségek megkérdezése
nélkül, gyakran kifejezett kérésük ellenében cselekszik, miközben elvtelen
politizálással vádolja őket. A Fidesz-KDNP koalíció szimbólumokat előretoló,
felelőtlen magyarságpolitikája miatt nemcsak a magyar-magyar kapcsolatok,
hanem a magyar-szomszédsági kapcsolatok is mélyponton vannak. (Forrás:
www.mszp.hu)
Szávay István, a Jobbik országgyűlési képviselője felvetette, hogy ha a KMKF
minden környező ország számára elvárásokat fogalmaz meg, akkor a magyar
kormány se legyen kivétel. Ennek eredményeként a plénum felkérte a
kormányt, hogy a magyar-szlovák kétoldalú találkozók során kiemelt
napirendi pontként kezeljék a kettős állampolgárság és a Beneš-dekrétumok
ügyét. A képviselő ezt azért tartotta fontosnak, mert az eddigi miniszterelnöki
és külügyminiszteri találkozók alkalmával a felvidéki magyarok számára
sérelmes kérdések egyike sem került szóba, amelyet a Jobbik többször
kifogásolt.
Elmondása szerint ugyancsak siker koronázta azt a törekvésüket is, hogy az
Országház épületére kerüljön ki a székely lobogó.
Szávay István emellett méltatta a Kőrösi Csoma Sándorról elnevezett
ösztöndíj programot, amelyet korábban a Jobbik is többször szorgalmazott.
Ennek keretében magyarországi tanárok és népművelők segítik a
diaszpórában élőket. (Forrás: www.felvidek.ma)
Az állásfoglalás
A munkaülés minden nemzetrészre és a magyar nemzetpolitikára, így az
különféle autonómia-formák igényére is kitérő állásfoglalás egyhangú
elfogadásával zárult, az alábbi szöveggel:
A KMKF történelmi jelentőségű sikerként értékeli az egyszerűsített honosítási
eljárást, a bevezetés óta elért eredményeket. Kiemelik, hogy a magyar állampolgárság
könnyített megszerzése hozzájárul a magyar nemzet Alaptörvényben is deklarált közjogi
egységéhez.
A KMKF üdvözli, hogy a honosítási és visszahonosítási folyamat révén immár 370
ezer honfitársunkkal, közülük 320 ezer esküt tett magyar állampolgárral bővült a magyar
politikai nemzet.
A KMKF megelégedéssel nyugtázza, hogy a magyar állampolgárság kiterjesztése és az
új választójogi törvény alkalmazása folytán több százezer magyar állampolgárnak a
következő országgyűlési választásokon először nyílik joga arra, hogy választójogát
gyakorolja.
A KMKF üdvözli a Nemzetstratégiai Kutatóintézet megalapítását, melytől a Kárpátmedencei összmagyar kulturális, oktatási, egészségügyi és gazdasági rendszer
megalapozását várja.
A KMKF megállapítja, hogy a Kárpát-medence államaiban 2011-ben és 2012-ben
lezajlott népszámlálásokon a magyar civil szféra, az egyházak és a politikai erők minden
tőlük telhetőt megtettek azért, hogy a polgárok vállalják magyar nemzetiségüket és
anyanyelvüket.
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A KMKF sajnálattal állapítja meg, hogy a magyarság a térségben felgyorsult
asszimilációt szenved el, így a népszámlálások során a térségben mindenütt 10%-ot
meghaladó, a kivándorlásnak is betudható fogyást tapasztalhattunk.
A KMKF megismételve 2011. március 11-i állásfoglalását, a népszámlálások
eredményeire is tekintettel, a külhoni magyar közösségek megmaradásának és jogainak
hosszú távú biztosítékát a különböző autonómia-formákban látja, beleértve a területi
autonómiát is. A KMKF e tekintetben üdvözli és támogatásáról biztosítja a 2013-as évben az
erdélyi
magyar
érdekképviseleti
szervezetek autonómia-törekvéseihez
kapcsolódó
rendezvényeit.
A KMKF jelentős lépésnek tartja a külhoni magyarok jogsegélyének biztosítását, és
üdvözli a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány és a Kisebbségi Jogvédő Intézet felállását. Bízik
abban, hogy ez jelentősen hozzá fog járulni a külhoni magyarság jogvédelmének
erősödéséhez, továbbá az egyéni és kollektív kisebbségi jogok, valamint a külhoni magyarok
jogtudatossága is bővülni fog a jövőben.
A KMKF üdvözli az idei év programjaként útjára indult 2013 A kisiskolások éve
programot. Egyetértését fejezi ki, hogy 2012 A külhoni magyar óvodák éve sikerét követően a
nemzetpolitika
középpontjában
idén
az
oktatási
intézményrendszer
következő
láncszemeként a kisiskolások állnak – rávilágítva ezzel az anyanyelvi oktatás jelentőségére,
és az iskolai beiratkozások fontosságára a nemzet gyarapodásának érdekében.
A KMKF a magyar nemzetrészek nemzetközi érdekérvényesítésében nagy hangsúlyt
helyez arra, hogy az Európai Unión belül élő nemzetrészek éljenek a Lisszaboni Szerződés és
az Alapjogi Charta nyújtotta lehetőségekkel, ezenképpen az európai polgári kezdeményezés
jogával. A KMKF azon tagjai, amelyek uniós tagállamban tevékenykednek, kijelentik, hogy
aktívan támogatják majd az aláírásgyűjtés megszervezésével a polgári kezdeményezések
sikerre vitelét.
A KMKF megismételve 2011. március 11-i állásfoglalását természetesnek tartja, hogy
Románia régióinak átalakítása kizárólag a szubszidiaritás alapelve, valamint a
regionalizmust szabályozó uniós és Európa tanácsi dokumentumok alapján, az érintett
közösségek akaratának és Románia nemzetközi kötelezettségvállalásainak figyelembe
vételével történik meg. Ezek a joganyagok előírják a történelmi és kulturális szempontok
figyelembe vételét a régiók kialakításánál. A KMKF támogatja az erdélyi magyar politikai
erők: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, az Erdélyi Magyar Néppárt, a Magyar
Polgári Párt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács ezirányú
törekvéseit. A KMKF sajnálattal állapítja meg ugyanakkor, hogy a romániai magyar
nemzetrész érdekeivel ellentétes elképzelések láttak napvilágot a régiók kialakítása terén.
Hasonlóképpen, a Romániában sorra kerülő alkotmánymódosítás kérdésében a
KMKF szolidaritásáról és támogatásáról biztosítja az erdélyi magyar nemzeti közösséget
minden olyan kérdésben, amely a nemzeti identitást, a közösségi és nyelvi jogokat, a
kulturális és vallási értékeket illeti. Támogatja továbbá az elkobzott egyházi és közösségi
vagyonok visszaszolgáltatását.
A KMKF megelégedéssel nyugtázza, hogy – nyilatkozataik szerint – a magyar
érdekképviseleti szervezetek egymás polgári kezdeményezéseinek sikerre vitelét támogatni
fogják azoknak az Európai Bizottság által való bejegyzése után.
A KMKF elvárja a román hatóságoktól, hogy szüntessék meg azon székelyföldi
önkormányzatok zaklatását, amelyek a román törvényekkel és Románia nemzetközi
vállalásaival összhangban a székelység jelképeit használják.
A KMKF figyelemmel követi az erdélyi magyarok közösségi szimbólumainak
használata miatt elharapódzott nacionalista retorikát, ugyanakkor kifejezi abbéli
meggyőződését, hogy a közösségi szimbólumok és jelképek használata nem lehet etnikai vita
tárgya a XXI. századi Európában, hiszen azok nem sértik a többségi nemzet érdekeit. A
közösségi szimbólumok használatát illetően a KMKF szolidaritást vállal valamennyi magyar
közösséggel.
A KMKF figyelemmel kíséri a romániai ingatlan-visszaszolgáltatás helyzetét, és bízik
abban, hogy a strasbourgi bíróság ítéleteinek megfelelően rendezik a kommunizmus éveiben
elorzott ingatlanok tulajdonjogának helyzetét.
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A KMKF szolidaritását fejezi ki a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó
Kollégium ügyében elítélt, börtönbüntetéssel fenyegetett magyar közéleti szereplőkkel
továbbra is határozottan kiáll az igazság érvényesülése mellett.
A KMKF kifejezi reményét, hogy az új romániai választójogi törvény figyelembe veszi a
nemzeti kisebbségek számára fontos, arányos képviseleti rendszer kialakítását és
megerősítését, biztosítva ezáltal a parlamenti jelenlétet.
A KMKF kívánatosnak tartja, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa
módosítsa a jogkiterjesztő szellemű magyar állampolgársági törvényre válaszul meghozott
állampolgársági törvényt, amely jogfosztással sújtja a hazájukban továbbra is élni kívánó,
magyar állampolgárságot szerzett személyeket. Az adott állam állampolgárságával bíró
többes állampolgárokat a nemzetközi jogszokások szerint is az államok saját
állampolgáruknak kell, hogy tekintsék. A magyar állampolgárságukat felvállalók
természetes, valós kapcsolatot ápolnak Magyarországgal és ugyanolyan természetes, valós
kapcsolatot tartanak szülőföldjükkel és lakóhelyükkel, így a megfosztás embertelen
aktusnak bizonyul.
A KMKF üdvözli és figyelemmel kíséri, hogy európai parlamenti képviselők és civil
szereplők révén az Európai Parlament elé került a szlovák állampolgársági törvény és a
Benes-dekrétumok kollektív bűnösséget tartalmazó részeinek ügye. A KMKF reményét fejezi
ki, hogy a folyamat végén a Szlovák Nemzeti Tanács kiveszi a jogrendből azokat a kollektív
bűnösség elvét alkalmazó dekrétumokat, melyek ellentétesek az Európai Unió Alapjogi
Chartájával.
A KMKF felkéri a magyar kormányt, hogy a magyar-szlovák kétoldalú találkozók
során kiemelt naprendi pontokként kezelje a magyar állampolgársággal kapcsolatos vitás
kérdéseket és a Benes-dekrétumok ügyét.
A KMKF kifejezi abbéli reményét, hogy az ősz folyamán tartandó regionális
választásokon az MKP és a Most-Híd megállapodásai révén erős érdekképviselet jöhet létre.
A KMKF megelégedéssel nyugtázza, hogy a magyar és a szerb államfő tárgyalásai
eredményeképpen az év folyamán sor kerülhet az 1942-ben és az 1944-45-ben elkövetett
atrocitások és mészárlások áldozatai előtt történő közös megemlékezésre és a múltban
elkövetett bűnökért való bocsánatkérésre. A KMKF megállapítja, hogy a múlt lezárásával
megnyílhat az út Szerbia és így a délvidéki magyarság számára is az Európai Unió felé.
Ugyanakkor üdvözli, hogy az akadémiaközi történész vegyes bizottság szerbiai tagozatának
finanszírozására az idén is sikerült jelentős költségvetési eszközöket biztosítani.
A KMKF mélységes aggodalmát fejezi ki a megromlott vajdasági közbiztonsági helyzet
miatt, valamint megdöbbenéssel figyeli, hogy a polgárok személyi és vagyoni biztonságának
veszélyeztetése mellett olyan incidensek is történnek, amelyek veszélybe sodorják a
tartományban az egymás közötti bizalmat és a nemzetek közötti tiszteletet. A KMKF elvárja,
hogy a szerb kormány és Belügyminisztérium megfelelő intézkedéseket foganatosítson a
polgárok biztonságának megőrzése, a nemzetek közötti viszonyok kiéleződésének
megakadályozása és a kisebbségek védelme érdekében.
A KMKF elismeri a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács tevékenységét, amelynek révén
a közösség maga irányíthatja intézményeit. A KMKF megelégedéssel veszi tudomásul, hogy
az MNT gyakorlati eredményei hozzásegítik a magyarságot önazonossága megőrzéséhez és
versenyképességének növeléséhez.
A KMKF sajnálatát fejezi ki a Vajdaság hatásköreinek és költségvetésének
megnyirbálása miatt. A magyar nemzeti közösség számára nagy fontossággal bír a Vajdaság
finanszírozásáról szóló törvény meghozatala. Elengedhetetlen, hogy az EU-csatlakozási
folyamatban a népes magyar közösségnek otthont adó tartomány helyzete is Szerbia
integrációs folyamatának egyik központi kérdése maradjon.
A KMKF tiltakozását fejezi ki amiatt, hogy az ukrán hatalom által megalkotott egyéni
választókerületi beosztás nem vette figyelembe az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi
Nyelvek Európai Chartájában lefektetett elveket, így nem hoztak létre magyar többségű
választókerületet.
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A KMKF bizakodással tekint Horvátország 2013. július 1-i EU-tagsága elé, ami új
lehetőségeket teremt a helyi magyarság számára is az uniós alapokhoz való hozzáférés és a
szabadabb mozgás, az anyaországgal egyszerűbbé váló kapcsolattartás révén.
A KMKF üdvözli, hogy a szlovén belpolitikai válság ellenére a muravidéki magyar
szervezetek és intézmények támogatása a 2013-as költségvetés keretében nem csorbult.
Mivel az immár második esztendeje készülő általános nemzetiségi törvény elfogadása a
bizonytalan politikai helyzet miatt ismét eltolódott, figyelmeztet e fontos és alapvető
kisebbségvédelmi kerettörvény elfogadásának fontosságára.
A KMKF szorgalmazza, hogy a teljes Kárpát-medencei magyar nemzeti közösség
szereplői – közéleti, önkormányzati, civil, egyházi, kulturális, szakmai-tudományos
szervezetei, személyiségei – szorosabb kapcsolatot ápoljanak világszórványunk diaszpóra
közösségeivel.
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KITEKINTŐ A KÖVETKEZŐ KÉT HÉTRE
2013. február 15 – március 1.

Február 22. péntek, 13 óra
Nagyenyed emlékülés – a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium 390.
évfordulója alkalmából
Helyszín:

Országház, Felsőházi terem
*******

Február 22. péntek, 18 óra
Rejtőzködő Kárpát-medence sorozat: bemutatkozik a Vajdaság – A
Bethlen Gábor Alap és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet közös
rendezvénye
Helyszín:
tér 6.

Magyarság Háza, Corvin terem, 1014 Budapest, Szentháromság

Részletes program: itt.
*******
Február 28.-március 1.
Határtalanul! Nyílt napok
A Nyílt napok célja a pályázók számára információt nyújtani a 2013. évi
pályázati felhívásokról, a pályázati és elbírálási rendszer sajátosságairól, a
jogszabályi változásokról, valamint összefoglalni a pályázattal, a
megvalósítással és az elszámolással kapcsolatos teendőket.
Helyszín:
tér 6.

Magyarság Háza, Corvin terem, 1014 Budapest, Szentháromság

Részletes információk és jelentkezés: itt. (Jelentkezési határidő: február 22.
10 óra)
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