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HÍREK
Nemzeti összetartozás bizottsága
A Nemzeti Összetartozás bizottsága szeptember 11-i ülésének
beszámolója
Az őszi ülésszak első ülésén – első napirendi pontként – A Magyarország
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/12002.) általános vitájának
alkalmasságáról tárgyaltak, valamint ehhez kapcsolódóan az Állami
Számvevőszék jelentését Magyarország 2012. évi központi költségvetése
végrehajtásának ellenőrzéséről (T/12002/1.) vitatták meg a bizottság
képviselői. A bizottság a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Állami
Számvevőszék
képviselőjének
hozzászólása
után
általános
vitára
alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot.
Szávay István (Jobbik) elmondta: a Jobbik képviselőcsoport nevében nyújtott
be kisebbségi véleményt a szóban forgó törvényjavaslat kapcsán. Pártja
véleménye szerint a törvényjavaslat nem felel meg teljességgel a számvitel
elveinek. Sajnálatának adott hangzott, hogy a kormány ígérete ellenére, még
nem készítette el az Országleltárt, valamint bírálta az ÁSZ-t, hogy – az elmúlt
évhez hasonlóan – nem fogalmazta meg eléggé markánsan a külhoni
támogatáspolitikai rendszer szétaprózottságára és különböző fejezetekben
való szerepeltetésére vonatkozó kritikáit. Szerinte a költségvetési politika
összehangolatlansága ellehetetleníti az egységes támogatási stratégia
kidolgozását és a határon túli magyarok érdekeinek a szolgálata mellett „a
zavarosban halászást segíti elő”.
Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke a Fidesz-KDNP frakció közös
véleményét tolmácsolva kiemelte, hogy a kormánynak – folytatva a 2010-ben
megkezdett munkáját – 2012-ben sikerült pozitív eredményeket elérnie:
csökkent az államadósság és a költségvetési hiány, javult a munkaerő-piaci
aktivitás, külön program készült a devizaalapú hitelezés kezelésére. Felhívta
a figyelmet, hogy ebben az időszakban a pénzpiacokon egyértelműen javult
az ország iránti bizalom, a Nemzetközi Valutaalap segítsége nélkül is
finanszírozhatóvá vált az ország, megindult a gazdasági növekedés, csökkent
az államadósság.
Második napirendként a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és
működéséről szóló beszámoló (J/11399.) elfogadásáról szóló határozati
javaslat bizottsági önálló indítványként történő benyújtásáról döntöttek.
Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke emlékeztetett, hogy a javaslat
a könyvvizsgáló véleményét is tartalmazza, miszerint az éves beszámoló
megbízható és valós képet ad a BGA vagyoni és pénzügyi, valamint jövedelmi
helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. A bizottság
megszavazta a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot.
A napirend után Szili Katalin (Független) egy a határon túli kampányra
vonatkozó etikai kódex elkészítését javasolta, melyhez a bizottság
támogatását kérte.
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***
A bizottság 2013. szeptember 13-án kihelyezett ülést tart Pécsett, a
Pannon Magyar Házban, a Határon Túli Magyarság Alapítvány székhelyén.
Az ülést megelőzően a bizottság tagjai részt vesznek a Csernátoni képek
címmel, a 40 éves erdélyi Haszmann Pál Múzeum tiszteletére rendezett
fotókiállításon, felkeresik az ókeresztény sírkamrákat. Az ülést követően
pedig a szabadtéri Néptánc- és Népzenei Est megnyitójára látogatnak,
amelyet a Zsolnay Kulturális Negyedben, határon túli magyar együttesek
vendégszereplésével rendeznek meg.

Nemzetpolitika az Országgyűlésben
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes napirend előtti felszólalását lásd a Hét
témája rovatban.
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) azonnali kérdése a miniszterelnökhöz a 2013.
szeptember 9-i ülésnapon „Ki biztosít védőhálót a magyarság számára?”
címmel.
A képviselő a legfontosabb nemzetstratégiai célnak azt nevezte, hogy
megmaradjon a magyarság dominanciája a Kárpát-medencében. Véleménye
szerint ennek alapfeltétele a népesedési katasztrófa elhárítása és az aggasztó
kivándorlási folyamatok megállítása. Elismerte, hogy a kormány részéről az
elmúlt években történtek ezek megoldására tett kísérletek, azonban
véleménye szerint a helyzet továbbra is kilátástalannak látszik.
Orbán Viktor miniszterelnök válaszában kiemelte: „a magyar egy
veszélyeztetett fajta, és ha nem tesszük meg a szükséges lépéseket, akkor a
veszély valóságos tragédiává is válhat”. Úgy véli, az elmúlt három évben
számos olyan intézkedés látott napvilágot, amely a kivándorlási folyamatokat
képes lesz visszafordítani és a népesedési katasztrófát megállítani.
*******
Szabó Vilmos (MSZP) írásbeli kérdése Semjén Zsolt miniszterelnökhelyetteshez: „Visszaélések az egyszerűsített honosítási eljárásban?”
(K/11994) címmel.
A képviselő az Új Magyar Szó Online 2013. augusztus 26-án megjelent a
„Román miniszter is kérte a magyar állampolgárságot” című cikkre hivatkozva
elmondta, hogy a lap értesülései szerint közel 12 ezer máramarosi és avasi
román kérvényezte a magyar állampolgárságot, köztük Ovidiu Silaghi a volt
szállításügyi miniszter és annak sógora, a Szatmár megyei tanács elnöke,
Adrian Stef is. A cikk szerint a magyar állampolgárságot kérvényező románok
célja, hogy magyar papírjaikkal Angliában, Kanadában, vagy az Egyesült
Államokban vállalhassanak munkát. Egy, a sajtó által megszólaltatott román
szerint a honosítási eljárás feltételeinek teljesítése, illetve kijátszása nem
jelent számukra gondot. Az ellenzéki képviselő a kormány álláspontját kérte
az állításokkal kapcsolatban, valamint arról érdeklődött, hogy hányan
szerezhettek ilyen módon magyar állampolgárságot, illetve hogy a Demokrácia
Központok munkájával kapcsolatban hogyan merülhet fel ilyen gyanú?
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes válaszában
(11994/1) rávilágított, hogy az említett cikk gyakorlatilag kritikátlan átvétele
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a román transilvaniareporter.ro honlapon található írásnak („A szabad dákok
leszármazottai magyar állampolgárságot akarnak”), mely tévedéseket és
valótlan állításokat tartalmaz, véleménye szerint komolytalan, ostoba
provokáció.
Hangsúlyozta: a szöveg állításait mind a KIM Nemzetpolitikai
Államtitkársága, mind az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, mind a cikkben
megrágalmazott személyek teljes mértékig cáfolták. Hozzátette, a Demokrácia
Központok pedig elhivatott és komoly munkát végeznek szoros
együttműködésben a külképviseletekkel. Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy
hány román nemzetiségű állampolgár szerezhetett ilyen módon magyar
állampolgárságot kijelentette: nemzetiségre vonatkozóan a magyar hatóságok
nem gyűjtenek adatokat, sőt külföldi megyék vagy tájegységek szerint sem
készülnek statisztikák.
A honosított állampolgárok angliai, kanadai és egyesült államokbeli
munkavállalásával kapcsolatban kiemelte, minden magyar állampolgár
azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, így a frissen honosítottak
jogosan használhatják a magyar állampolgársággal járó előnyöket.
*******
Dorosz Dávid (független) írásbeli kérdése Orbán Viktor miniszterelnökhöz
„Amit Zsuzsa nem szűrt meg” (K/11954) címmel.
A képviselő sajnálatát fejezte ki, amiért nem tudott részt venni a tusnádfürdői
diáktáborban, így nem volt alkalma feltenni kérdéseit, melyet ezúton kíván
pótolni abban a reményben, hogy „szűretlenül”, minden kérdésére választ
kap.
1.

Mikor megy Romániába, Ukrajnába, Szlovákiába, Kanadába, Horvátországba és
Szerbiába bocsánatot kérni amiatt, hogy a magyar közösségeket végletesen
megosztotta és így érdekérvényesítő képességeiket rontotta, és a magyar-magyar
fórumokon megalázta az Önnek nem tetsző külhoni magyar szervezetek vezetőit?

2.

Melyik romániai magyar médiumra tettek ajánlatot legutóbb? Fel tudna sorolni még a
kormánytól független médiumokat a Kárpát-medencében?

3.

Mikor folytatódnak a magyar-román, magyar-szlovák, magyar-osztrák, magyar-szerb,
magyar-szlovén közös kormányülések?

4.

Mikor kér bocsánatot a szlovákiai magyarságtól és az MKP-tól, akik 2010-ben
figyelmeztették a kormányt a rossz időzítésre (szlovák választások), ám ezt nem vették
figyelembe, így Szlovákiában kampánytémává lett a magyar kérdés, szlovák
ellentörvényt hoztak, amelynek következtében sokan elveszítették szlovák
állampolgárságukat?

5.

Mikor fog bocsánatot kérni a szlovákiai magyarságtól, akiknek a demokratikus
döntését figyelmen kívül hagyva, még mindig nem hajlandó a szlovákiai HÍD párttal
semmilyen hivatalos kapcsolatot kialakítani és a magyar-magyar párbeszédbe
bevonni?

6.

A „diaszpóra magyarsága nemzeti identitásának és a nemzeti összetartozás
kötelékének erősítése céljából” a kormány Friends of Hungary nevű amerikai
alapítványt hozott létre 2012 decemberében. A nemzeti fejlesztési miniszternek 15
millió dollárt (körülbelül 3,2 milliárd forintot) kellett alapító vagyonként az alapítvány
rendelkezésére bocsátania. Mire fordították ezt a pénzt?

7.

Mikor fog a Wekerle-terv költségvetési támogatást kapni?

8.

Milyen lépéseket tesz a kormány a fiatalok elvándorlásának csökkentéséért és a
hazahívásukért?
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9.

Mikor lesz a MÁÉRT-nak honlapja?

10.

Hol, mikor hirdették meg a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjára való felhívást?
Milyen szempontok alapján választották ki a többségében Fidelitas-os fiatalokat?

11.

Mikor kér bocsánatot Gajdos Istvántól, az UMDSZ elnökétől, ukrán parlamenti
képviselőtől, hogy mind a mai napig méltatlanul és konkrét bizonyítékok nélkül vonták
meg tőlük a garancialevelek kiadatását és amiatt, hogy őt többször megalázta
különböző magyar-magyar fórumokon?

12.

Mennyi pénzt tervez még a kormány az EMNP és a romániai Demokrácia Központok
támogatására fordítani?

13.

Lesz-e költségtérítése és ellátása azoknak a külhoni magyaroknak, akik a Fidesz
nevében fogják járni a falvakat és vidékeket és gyűjtik össze a szavazatokat tartalmazó
leveleket?

14.

Eldőlt-e már, hogy Tőkés László, Toró T. Tibor és Kovács Miklós hányadik helyen
szerepel majd a Fidesz listáján 2014-ben?

15.

A friss, lakcím nélküli magyar állampolgárok külföldről szavazhatnak levélben, a
magyarországi lakcímkártyával rendelkező erdélyiek nem? Miért van ez így?

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes - mint a téma szerint feladatkörrel
rendelkező miniszter – részletes válasza az alábbi linken olvasható: 11954/1.

Magyar nemzetpolitika
Kaposváron ülésezett a Magyar Ifjúsági Konferencia
A mintegy 200, a Kárpát-medence országaiból érkezett fiatal részvételével
rendezett Magyar Ifjúsági Konferenciát (MIK) ez alkalommal Kaposvári
Egyetemen rendezték.
A konferencia szeptember 6-i megnyitóján Szász Jenő, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnöke így fogalmazott: „a hazát kell újradefiniálni, hogy ne 93
ezer négyzetkilométerben gondolkodjunk, hanem az egész Kárpátmedencében”. Szász Jenő kijelentette: „ha elkészül a Nemzetstratégiai Intézet
programja, valahogy úgy szeretnénk hívni, hogy a Kárpát-haza programja”. A
Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke hiánypótló intézménynek nevezte a
kormány 2012 decemberi döntése nyomán – Orbán Viktor miniszterelnök
kezdeményezésére – felállított, általa vezetett intézetet, amelyet szerinte már
1990-ben létre kellett volna hozni. Az intézet küldetéseként fogalmazta meg,
hogy a 21. század modern körülményei között újra definiálják „a magyar jövő
lehetséges határait”, s megtöltsék tartalommal. Meggyőződése, hogy ebben
óriási feladatuk van a Magyar Ifjúsági Konferencia tagjainak. A résztvevőktől
azt kérte: „ezt a fajta küldetést erősítsék meg saját magukban, és ezt a fajta
biztatást adják tovább fiatalabb társaiknak”.
Szávai Ferenc, a rendezvénynek otthont adó egyetem rektora köszöntőjében
az Európai Unióhoz való csatlakozástól várt reményekről szólva azt mondta,
„Fölsejlett, hogy ez a lehetőség arra, hogy elfelejtsük a Trianon-szindrómát,
ez a lehetőség arra, hogy méltóképpen támogassuk valóban azokat, akik nem
Magyarország jelenlegi területén élnek, és méltóképpen tudjuk őket,
értékeiket támogatni.” A rektor hangsúlyozta: bízik abban, hogy e rendezvény
kapcsán, melyre tíz országból érkeztek résztvevők, a figyelem még inkább
ráirányul a határon túli fiatalokra.
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Kiss Norbert, az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságért és
sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára arra kérte a fiatalokat,
hogy családban gondolkodjanak. „Csak akkor lesznek a Kaposvári
Egyetemen újabb és újabb növendékek, ha a magyar fiatalok családban
gondolkodnak” – fogalmazott.
A MIK résztvevői a vasárnap faültetéssel záruló rendezvényen előbb
munkacsoportokban vitatták meg a fiatalokat érintő kérdéseket, az
együttműködés lehetőségeit, végül plenáris ülésen összegezték az
elhangzottakat és zárónyilatkozatot fogadtak el.
A Magyar Ifjúsági Konferenciát magyarországi és határon túli fiatalok és
szervezeteik képviselői 1999-ben hozták létre a kormány kezdeményezésére.
A MIK a magyar fiatalok és szervezeteik fóruma, ahol képviselőik azonos
alapértékek mentén gondolkodnak együtt, megismerhetik és megvitathatják
terveiket, megoszthatják gondjaikat, és együttműködve valósítják meg közös
elképzeléseiket. A MIK célja, hogy minél több magyar fiatal számára nyíljon
lehetőség határokon átnyúló programokon, rendezvényeken való részvételre,
elősegítvén a magyar ifjúság testi, szellemi, erkölcsi fejlődését.
Forrás: MNO

Erdély
Victor Ponta az RMDSZ-frakcióval egyeztetett
Victor Ponta kormányfő az ellenzéki pártokkal kezdett konzultációsorozat
keretében megbeszélést tartott az RMDSZ-frakcióval. Ismertette kormánya
2014-es költségvetési terveit és a Nemzetközi Valutaalappal kötendő újabb
megállapodást. Az RMDSZ az idén leállított erdélyi beruházások folytatását
kérte a kormányfőtől.
„Ígéretet kaptunk, hogy jövőre folytatni fogják az (észak-erdélyi) autópályát,
keresnek egy beruházót, közbeszerzéssel folytatják” - számolt be a találkozón
elhangzottakról Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Hozzátette: 220 millió
euróra lenne szükség ahhoz, hogy befejezzék azokat a félkész szakaszokat,
amelyek a Kolozsvár körül Aranyosgyéresig elkészült autópálya-szakaszt
összekötnék a magyar határral.
A találkozón az RMDSZ azt is jelezte a kormányfőnek: a régióátszervezést
burkolt formában sem tartja elfogadhatónak. „Ma már biztos, hogy
közigazgatási régiók nem lesznek. A fejlesztési régiókhoz sem tartom
valószínűnek, hogy hozzányúlnának, de a különböző intézményeket a
megyékből elviszik a régiók szintjére és ezzel nem decentralizációt, hanem
egy burkolt centralizációt folytatnak, amit mi bírálunk és elfogadhatatlannak
tartunk” - magyarázta az RMDSZ elnöke.
Az RMDSZ néhány módosítást is felvetett a szociális gondozás, a sürgősségi
kórházi rendelők korszerűsítése, a romániai magyarságot érintő oktatásügyi
problémák kapcsán. A Szövetség vezetői elmondták, hogy az előttünk álló
évben több pénzt és figyelmet kellene fordítani az útjavításokra – a megyei
utak sorsát még idén rendezni kellene –, a LEADER program
egyszerűsítésére, az agrárkamarák kivitelezésére és a decentralizációra is,
amely bár benne van a kormány programjában, egyelőre nem valósult meg.
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Emellett a Szövetségnek több javaslata volt a helyi érdekeltségű, a magyar
közösségeket érintő problémák megoldására. Egyrészt azt javasolták, hogy a
jövőben emeljék a szociális juttatások összegét, a szubszidiaritás elve alapján
pedig több pénzt juttassanak a megyei önkormányzatokhoz.
*******
Újabb fordulat Verespatak-ügyben
Koalíciós vita alakult ki csütörtökön a kormányzó Szociál-Liberális
Szövetségen belül a verespataki aranybánya-beruházás kapcsán. Crin
Antonescu liberális pártelnök a beruházás ellen foglalt állást, Victor Ponta
szociáldemokrata miniszterelnök viszont már nem ellenzi a bányanyitást.
Ponta és Antonescu szeptember 12-én tartott tanácskozása után Antonescu
bejelentette: mégsem lesz sürgősségi eljárás, a vita lebonyolítására a
parlament különbizottságot hoz létre, amelyben a beruházást támogató és
azt ellenző civil szervezeteket is meghallgatják.
Ponta egy televíziós műsorban kijelentette, hogy korábban, amikor
ellenzékben voltak, nem ismerte a tervezett beruházás részleteit, és azért
ellenezte azt, mert Traian Băsescu támogatta. A miniszterelnök bírálta
koalíciós partnerét, amiért „elhamarkodottan” állást foglalt az ügyben, és azt
hangoztatta, hogy Romániának kétmilliárd dollárnyi kártérítést kell fizetnie a
beruházónak, ha a parlament elutasítja az úgynevezett Verespatak-törvényt.
További probléma, hogy ebben az esetben a kommunizmus idején végzett
verespataki aranykitermelés következtében keletkezett környezetszennyezés
felszámolása is Romániára hárul.
Crin Antonescu liberális pártelnök szintén csütörtökön egy interjúban
kijelentette: a kormányfő nyilatkozataiból úgy tűnik, pártja és ő maga a
verespataki beruházás mellett van, de nem meri vállalni érte a felelősséget,
ezért a döntést a parlamenthez utalja.
Közben Bukarestben és országszerte folytatódnak a beruházást ellenzők
demonstrációi, valamint a kitermelés megkezdését sürgető munkavállalók
akciói.
Forrás:3szek.ro
*******
Bővül a moldvai magyar oktatás Csángóföldön
Két új moldvai helyszínen indul be az új tanévtől a magyar nyelv oktatása,
valamint a hagyományőrző tevékenység, Szőlőhegyen és Újfaluban – közölte
Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének
(RMPSZ) elnöke. Tájékoztatott továbbá arról is, hogy eredményesen
lezárultak a versenyvizsgák, a meghirdetett 6 álláshelyre 23 jelentkező közül
választották ki az új oktatókat.
Mint ismeretes, a moldvai csángó magyar oktatási program keretében az
iskolai oktatás részeként heti három órában, vagy iskolán kívüli
tevékenységként,
délutánonként
zajlik
magyar
nyelvoktatás
és
hagyományőrző foglalkozás az új helyszínekkel együtt immár 29 moldvai
településen, több mint kétezer csángó gyerek részvételével. A program 44 fős
oktatói közösségében a pedagógusok mellett olyan oktatók is részt vesznek,
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akik az iskola utáni foglalkozásokon hagyományőrző tevékenységeket
tartanak a gyerekeknek.
A programot az RMPSZ működteti a magyar kormány, illetve a keresztszülői
adományozást összefogó a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány (AMMOA)
finanszírozásával.

Felvidék
15 éves az MKP
2013. szeptember 14-én, Dunaszerdahelyen, a pártegyesítés 15. évfordulója
alkalmából ünnepi kongresszust tart a Magyar Közösség Pártja (MKP).
A rendezvényre mintegy 500 résztvevőt várnak. A felvidéki magyar közélet
képviselői
mellett
Dunaszerdahelyre
látogat
Németh
Zsolt,
a
Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Rogán Antal, a Fidesz
frakcióvezetője is. A kongresszuson köszöntőt mond és helyzetértékelést ad
Berényi József, az MKP elnöke. Az ünnepi alkalmon kiosztják a Pro Probitate
díjat, amelyet Bauer Edit és Mészáros Alajos, az MKP európai parlamenti
képviselői fognak átadni. Az Esterházy János felvidéki magyar mártír
politikus emlékére alapított elismeréssel 1994 óta egy-egy jelentős
személyiség vagy szervezet magatartását, közösségi helytállását jutalmazzák.
Emellett számos közösségi program várja az érdeklődőket, és fellép az
ExperiDance táncegyüttes az „Ezeregyév” című táncjátékot bemutatva, amely
a magyar történelmet dolgozza fel a honfoglalástól napjainkig.
Az MKP 1998. június 21-én jött létre, amikor Dunaszerdahelyen egy párttá
egyesült a Duray Miklós vezette Együttélés, Bugár Béla pártja, a Magyar
Kereszténydemokrata Mozgalom, valamint a Magyar Polgári Párt, amelynek
A. Nagy László volt az elnöke.
*******
Ismét az EP előtt az állampolgársági törvény
Bauer Edit, a Magyar Közösség Pártja (MKP) európai parlamenti képviselője
egyperces felszólalás keretén belül kritizálta a szlovák állampolgársági
törvényt az Európai Parlament hétfői ülésén.
A magyar képviselőnő álláspontja szerint a jogszabály értelmetlen
beavatkozás az emberek magánéletébe, továbbá nemcsak hiányos, de
alkalmazása túlkapásokra is lehetőséget ad. Felszólalásának aktualitását
Berényi József, az MKP elnökének rendőrségi beidézése adta, akit a
hatóságok azért hallgattak ki, mert egy ismeretlen feljelentő szerint két ízben
is állampolgársági eskütételen vett részt. Bauer Edit elmondta, ahogy az
ominózus törvény elfogadása „anno politikai indíttatásból történt”, politikai
célt sejtet az is, hogy az MKP első emberének meg kellett jelennie a
rendőrségen. A néppárti politikus úgy vélte, a jogszabály „kitűnően alkalmas
a szlovákiai magyar politikusok zaklatására”.
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Délvidék
Ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács
A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 36. rendes ülésén az ösztöndíj-hitel, a
diákjóléti intézmények, a 15-nél kevesebb tanuló részére megnyitandó
magyar nyelvű tagozatok és a tankönyvek kérdése szerepelt napirenden.
Az MNT módosította a Várady kiválósági ösztöndíj-hitel pályázati
felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek elbírálásáról szóló
határozatát, mely szerint a Vajdaságban tevékenykedő doktoranduszok és
kutatók szervezeteinek javaslatára november 15-ig nyitva áll a pályázat.
Másik napirendként a 15-nél kevesebb tanuló részére megnyitandó magyar
nyelvű tagozatok jóváhagyásáról is döntés született, az érintett újvidéki,
zombori, csókai, pancsovai, bajsai, szabadkai és zentagunarasi tagoztatok
megnyitását támogatták a tanácstagok, míg a törökkanizsai gimnázium
magyar nyelvű tagozatának megnyitását ellenezte az MNT. Törökkanizsára
idén mindössze 4 diák jelentkezett a magyar nyelvű gimnáziumba, 3-an
közülük más intézménybe iratkoztak szeptemberben.
Az ülés utolsó napirendi pontjában a magyar nyelvű hazai tankönyvek
oktatási-nevelési folyamatban történő használatáról döntött a tanács.
***
Korhecz Tamás sikeresnek minősítette az MNT tevékenységét
Korhecz Tamás, a vajdasági MNT elnöke sikeresnek minősítette a testület
utolsó három és fél évét szeptember 12-én Belgrádban. A nemzeti
tanácsoknak sikerült beilleszkedniük a szerb jogrendbe, és „sok helyen
tudtak kimozdítani olyan évtizedes problémákat a holtpontról, amelyeket
korábban a magyar érdekképviselet képtelen volt megoldani” - hangsúlyozta.
Hozzátette, hogy „ennyi idő alatt nem lehet minden problémát megoldani,
folytonosságra van szükség”.
Az MNT elnöke azt mondta, hogy a stratégiai elképzelések jelentős részét már
megvalósították, az igazán tartós eredményekhez és a szerkezeti
változásokhoz azonban folyamatosság kell. „Ahogy nagyon gyakran a
kormányok is azzal teszik tönkre az ország perspektíváját, hogy az előző
ciklusban megkezdett változások gerincét eltörik, úgy a nemzeti tanácsoknál
is fontos lenne az, hogy a megkezdett építkezéseket folytassák” – mondta a
vajdasági politikus.
Az MNT 2010 óta az oktatás, a kultúra, a nyelvhasználat, a tájékoztatás és a
népesedés területén dolgozott ki stratégiát. „Ítéljék meg azok, akik nem
közvetlenül érintettek, hogy ez a haladás mekkora mértékben javított a
magyar közösség esélyein Szerbiában, hogy ezek az eredmények mennyire
növelték az esélyeinket a szülőföldön való megmaradásra és a gyarapodásra”
– emelte ki Korhecz. Hozzáfűzte, hogy az önazonosság és a kultúra területén
kívül számos olyan téma van, ami a vajdasági magyarság számára fontos,
ám kívül esik a nemzeti tanács jogkörén, és ezekre is megoldást kell találni.
A 2014-es nemzeti tanácsi választásokra készülve az MNT elnöke azt
mondta: „Úgy szeretnék leköszönni a négyéves mandátum végén, vagy úgy
szeretném megpályázni a következő négy évet, ha arra sor kerülne, hogy ne
kelljen elfordítani a fejemet, ha szembesítenek azzal, hogy 2010-ben mit
ígértünk meg”.
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Forrás: MTI

Kárpátalja
Nemzetközi kisebbségi tévé- és rádiófesztivál Ungváron
Tizenötödik alkalommal nyílt meg csütörtökön Ungváron a Szülőföldem szép
határa elnevezésű nemzetközi televíziós és rádiós fesztivál, amelyre ezúttal
hat országból neveztek be a nemzetiségi kisebbségek életét és kultúráját
bemutató médiaalkotásokat.
A Kárpátalja Megyei Állami Tévé- és Rádiótársaság által szervezett kétnapos
seregszemlén a nemzetközi zsűrinek 62 televíziós és 57 rádiós pályamunkát
kell értékelnie öt nevezési kategóriában. A fesztivál hagyományainak
megfelelően ezúttal is bemutatkoznak a Kárpátalján élő nemzetiségek.
Kulin Zoltán vezérigazgató-helyettes az MTI-nek elmondta: az idén
Magyarországról 8 televíziós és 5 rádiós pályaművet neveztek be a fesztiválra.
Hozzátette: a rendezvényen Ukrajnán kívül Magyarország, Románia,
Szlovákia, Szerbia és Macedónia alkotói képviseltetik magukat.

Horvátország
Pert nyert a HMDK a MESZ ellen
Az eszéki Megyei Bíróság kártérítésre és a perköltségek megfizetésére
kötelezte a Magyar Egyesületek Szövetségét (MESZ) a Horvátországi
Magyarok Demokratikus Közösségével (HMDK), Jakab Sándorral és
Jankovics Róberttel szemben, amiért az előbbi saját hetilapjában, a
Horvátországi Magyar Naplóban 2012. április 20-án, Bebizonyosodott:
adócsalást követett el a HMDK című írásában valótlanságot állított.
Jakab Sándor, a HMDK elnöke a sajtónak nyilatkozva elmondta: pártja
megunta a MESZ-nek a HMDK-val és annak vezetőivel kapcsolatos
folyamatos csúsztatásait, hazudozásait, és pert indított a MESZ ellen a már
sokadik a hetilapjukban megjelenő, rágalmazó, valótlanságokat állító cikk
miatt. Az ítéletet másfél év után, 2013. szeptember 4-én hozta meg az eszéki
Megyei Bíróság, és összesen 60 000 kúna1 kártérítésre, valamint a
perköltségek megfizetésére kötelezte a MESZ-t.
Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke kijelentette: a HMDK-nak
mindig rendben voltak a a zágrábi Kisebbségi Tanácsnak és az
anyaországnak benyújtott pénzügyi elszámolásai. Soha nem csaltak adót,
minden eddigi támogatással időben és a követelményeknek megfelelően
számoltak el. Ezt időközben az adóhivatal és a pénzügyminisztérium
ellenőrei is megerősítették.
A HMDK a jogerős ítélet után várja a zágrábi Kisebbségi Tanács
állásfoglalását is, miután a MESZ megsértette a hivatal támogatási
kritériumainak a 14. pontját, ami nagyon súlyos következményeket vonhat
maga után. Azoknak a kisebbségi szervezeteknek ugyanis, amelyekről
bebizonyosodik, hogy saját nemzetiségükön belül – vagy azon túl is –
1

Kb. 2.382.000 Ft-nak megfelelő összeg
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ellentéteket szítanak, valamint nem ellenőrzött vagy valótlan állításokat
hoznak nyilvánosságra abból a célból, hogy egy másik szervezetet
ellehetetlenítsenek, a Kisebbségi Tanács megszüntetheti a finanszírozását,
továbbá három évre kizárhatja az érintetteket a pályázati rendszerből.
Forrás: http://huncro.hr-

Muravidék
Önkormányzati reform: Muravidéken mindössze nyolc község maradna
Gregor Virant, a szlovéniai belügyi és közigazgatási tárcavezető a napokban
ismertette az önkormányzati reform tervezetét, miszerint megszűnne minden
5 ezer lakosnál kisebb község, így a szlovéniai községek megközelítően 70
százaléka szűnne meg, Muravidéken a jelenlegi 27 községből csak 8
maradna. A megszűnő községeket vagy a megmaradó nyolc2 községhez
csatolnák, vagy egyszerűen nagyobbakká alakulnának át egyesítéssel. A
pontos kritériumokat, módszereket még nem dolgozták ki, de valószínűleg
helyi népszavazások döntenének. A kétnyelvű községek közül Dobronak,
Őrihodos és Sal veszítené el a községi státuszt.
Annak ellenére, hogy már évek óta egyre többen hangoztatják: a jelenlegi
szlovén önkormányzati, regionális berendezkedés talán az önálló Szlovénia
egyik legnagyobb mulasztása és hibája, Gregor Virant tárcavezető tavasszal
bejelentett, majd a napokban újra a nyilvánosság elé tárt reformja igencsak
felborzolta a kedélyeket. Tavasszal még az illetékes miniszter javaslatáról,
jelenleg már kormányjavaslatról beszélhetünk, a tervezetet ugyanis (elvileg)
megerősítették a koalíciós pártok vezetői is. Ennek ellenére, a reformnak
csak viszonylagos támogatottsága van a koalíciós partnereknél, a pártok
parlamenti frakcióiban ugyanis már jóval árnyaltabb a helyzet.
Az eddig elkészített közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a
közvélemény nagyobb része is a reform mellett áll, viszont az ellenzéki
pártok, a polgármesterek, a községek különböző szövetségei szinte
egyhangúlag ellenzik a tervezetet.
A tervezett önkormányzati reform, a községek egyesítése természetesen
jelentősen befolyásolná – ha követnénk az eddigi önkormányzati rendszer
alapú kisebbségi önkormányzati logikát – a magyar kisebbségi
önkormányzatok életét is, a jelenlegi öt önkormányzat helyett csak kettő
maradna.
Göncz László, a szlovéniai magyarság parlamenti képviselője a jelenlegi
tervezetet nem támogatja, de amennyiben egy jól átgondolt, átfogó szakmai
érvrendszeren alapuló reformot készítenének el, más lenne a helyzet. Úgy
véli, a jelenlegi helyzetben, különösképpen a jövőre esedékes önkormányzati
választásokig nem időszerű és indokolt a tervezet végrehajtása, amikor
Szlovéniában sokkal fontosabb dolgokat kellene megoldani, s ezeknek
kellene prioritást élvezniük. Véleménye szerint szükség van a reformra, mivel
a jelenlegi rendszer nem működik megfelelőn, de a községi önkormányzati
Belatinc/Beltinci (8547 lakos), Regede/Gornja Radgona (8689 lakos), Lendva (11384
lakos), Ljutomer (12018 lakos), Alsómarác/Moravske Toplice (6203 lakos), Muraszombat
(19699 lakos), Battyánd/Puconci (6125 lakos) és Radenci (5248 lakos)
2
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rendszer mellett, illetve azzal egy időben a regionális rendszert is át kellene
alakítani, ennek megoldását pedig a 2018-as választásokig tartja reálisnak.
Forrás: http://www.nepujsag.net/

Nyugati magyarság
Ausztria
Újabb kezdeményezés a népcsoporttörvény módosítására
Az Ausztriai Népcsoport Központ (ÖVZ) javaslatot nyújtott be Barbara
Prammer parlamenti elnöknek a népcsoporttörvény módosítására, melyhez
csatolták a szükséges 500 támogatói aláírást is.
Az előterjesztés kéri - többek között - az Államszerződés 7. cikkelyének
bővítését, önkormányzatok létrehozásának lehetőségét, minden ausztriai
népcsoport számára egyenlő alapvető jogok biztosítását, valamint egy
nemzetközi normáknak megfelelő népcsoporttörvény elfogadását.
A javaslat tartalmazza a kisebbségi nyelvek, mint hivatali nyelvek
elismerését, illetve az anyanyelv tanulásához való jogot az óvodától a felső
oktatási intézményekig, a kétnyelvű helységnévtáblákon túl az útmutató
táblák, nyilvános épületek többnyelvű feliratozását, valamint az anyanyelvű
médiákhoz való jogok biztosítását. Megfogalmazza a kisebbségek azon
igényét, hogy kapjanak lehetőséget, közösen, hivatalos szervként való
fellépésre, és végül követelik az új népcsoporttörvény elismerését - a felsorolt
pontok figyelembe vételével - és az Államszerződésben való rögzítését.
A javaslatot a magyar népcsoporthoz tartozók közül is többen aláírták – áll
Plank József, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnökének
nyilatkozatában.
A népcsoporttörvény módosítására a választások után, az új parlament
felállását követően kezdődhetnek meg az egyeztetések. A Népcsoporttörvény
módosításának ügyéről összefoglaló olvasható a Nemzetpolitikai Tükör I.
évfolyamának 32. számában.
Forrás: http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2603165/
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A HÉT TÉMÁJA
Több, mint félmillióan kérvényezték a magyar állampolgárságot
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Országgyűlés őszi ülésszaka első
napján, a szeptember 9-i ülésen jelentette be napirend előtti felszólalásában,
hogy az egyszerűsített honosítás elindulása óta immár 503 250 kérvényt
adtak be honosítást, vagy visszahonosítást kérelmezve, és közülük, mintegy
430 ezren már le is tették az állampolgársági esküt. Felszólalásában méltatta
az állampolgársági ügyeket kezelő és elbíráló államigazgatási szervek
munkáját, a helyi önkormányzatoktól a külképviseletekig. Utalt egyúttal
azoknak a sajtóhíreknek a valótlanságára, amelyek szerint több ezer román
is magyar állampolgárságot nyert volna el.
A miniszterelnök-helyettes a pártpolitikára rátérve kijelentette: „rengeteg
belpolitikai vitánk van, de azért az állampolgársági törvényt 98 százalékos
konszenzussal fogadtuk el. Azt gondolom, az is fontos volt, amikor
Mesterházy Attila, ha szívből, ha színből, de elment és megkövette az erdélyi
magyarokat ama 2004. december 5-ért. Nincs vita már a szavazati jog
tekintetében és a tekintetben sem, hogy az autonómia megilleti az elszakított
területen élő magyarságot; nyilván a tömbmagyarságnak területi autonómia,
a szórványmagyarságnak kulturális autonómia. Ötszázezer új állampolgár a
nemzetegyesítés megvalósulását jelenti, és ezzel ez a parlament történelmet
írt.”
Rétvári Bence, a KIM államtitkára válaszában kijelentette, hogy „azok a
nemzettársaink, akik most ezért az állampolgárságért folyamodnak, sem ők,
sem a felmenők nem tettek semmit azért, hogy ne legyenek magyar
állampolgárok. Nem költöztek el, nem mondtak le a magyar
állampolgárságukról, nem hagyták el a nyelvet, nem hagyták el a nemzetet,
egész egyszerűen a határok elmozdultak a fejük fölött.” Hozzátette: „más
kormányoknak, bár lehetősége lett volna … ( a törvény megalkotására) de egy
kétharmados Fidesz-KDNP-többség kellett ahhoz, hogy ez meg is valósuljon”.
A következőkben a külhoni szavazásról szólt, kiemelve, hogy az újonnan
honosítottak közül, akik regisztrálni fognak az országgyűlési választásokra,
szavazatukat gyors, biztonságos és hiteles rendszeren keresztül adhatják
majd le. Egy tanulmányt ismertetve elmondta, hogy az EU-tagállamok közül
17-ben létezik regisztráció a határon túli szavazásnál, és az 16-ban postai
úton valósul meg. Legtöbb helyen ugyanazt a két borítékos – külső azonosító,
és belső, a szavazólapot tartalmazó – módszert alkalmazva, mint amit a
magyar szabályozás is bevezetett.
***
Érdekes összehasonlítani a befogadott kérelmek számát az eredeti
állampolgárság szerint bontva, amit a www.allampolgarsag.gov.hu honlap
naprakészen közöl. Eszerint román állampolgárként 330 970-en, szerb
állampolgárként 92 188-an, ukrán állampolgárként 64 030-an, szlovák
állampolgárként 1 707-en, horvát állampolgárként 1 422-en, a szlovén
állampolgárok közül 199-en, osztrák állampolgárként pedig 154-en
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kérelmezték a magyar állampolgárságot. A diaszpórából leginkább izraeli,
amerikai és német illetőséggel adták be kérvényeiket.
A választásokra regisztráltak összesítéséből kiderül, hogy eddig 13 225-en
regisztráltak.
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KITEKINTŐ A KÖVETKEZŐ KÉT HÉTRE
2013. szeptember 13-27.
Szeptember 13-20.
XXII. Határon Túli Magyarok Fesztiválja
Helyszín: Pécs
A részletes programot itt találja.
Szeptember 14., 18.30 óra
„Emlékezzünk, tisztelegjünk” Aranycsapat – Szeifried Zoltán grafikai és
festőművészeti kiállítása, valamint az Aranycsapat Emlékalbum bemutatója
a Kaláka-Club és a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület
szervezésében. Köszöntőt mond Ékes Ilona országgyűlési képviselő és Wurst
Erzsébet, a Kaláka-Club elnöke.
Helyszín: Bécsi Magyar Otthon – Bécs I., Schwedenplatz 2/1/9
Szeptember 25-26.
Állami és civil kapcsolattartás a diaszpórával – A Nemzetpolitikai
Államtitkárság és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet nemzetközi konferenciája
Helyszín: Magyarság Háza – 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Regisztráció: npki@bgazrt.hu
Szeptember 27-30.
130 éve az Al-Dunánál - A bukovinai székelyek Al-Dunánál való
letelepítésének 130. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepség
Helyszín: Hertelendyfalva, Tamási Áron
Egyesület és a helyi református templom

Székely–Magyar

Művelődési
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