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HÍREK
Nemzetpolitika az Országgyűlésben
Szávay István (Jobbik) írásbeli kérdése Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős
tárca nélküli miniszterhez „Miért nem fizethetnek elő magyarországi
televíziós műsorszolgáltatásra a külhonban élő magyar állampolgárok?”
címmel (K/12008).
A képviselő egy felvidéki állampolgár levelét közvetítette, aki felháborodását
fejezte ki, amiért külhoni magyarként nem vehet igénybe magyarországi
televíziós műsorszolgáltatást. Méltatlannak érzi, hogy a magyar szolgáltatók
nemzetközi egyezményekre hivatkozva tagadták meg kérését, a kormány
nemzetpolitikáját pedig álszentnek nevezte, amiért az állampolgárság mellé
nem ad valódi jogokat, amikkel valóban otthon érezhetnék magukat
Magyarországon. Úgy véli, a felvidékiek számára az identitás megőrzéséhez a
magyar nyelvű televíziós műsorok is hozzájárulnak, azonban Szlovákiában a
műholdas szolgáltatóknál csak elvétve fordul elő magyar csatorna, teljesen
idegen nyelvként kezelve félmillió magyar ember anyanyelvét, ezért arra lenne
szükség, hogy a magyar szolgáltatók legyenek megértőbbek és biztosítsák a
hozzáférést a magyarországi televíziós szolgáltatásokhoz.
A képviselő a kormány álláspontját és megoldási javaslatait kérte az
ismertetett problémával kapcsolatban.
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes válaszában
(K/12008/1) kiemelte, hogy a magyarországi műsorszolgáltatás külhoni
hozzáférésének megoldása érdekében felvette a kapcsolatot a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatósággal. Tájékoztatásukból kiderült, hogy a rádió- és
televízió műsorcsatornák és kiegészítő hozzáférési szolgáltatások továbbítási
kötelezettségének előírása és tartalmának megállapítása nemzeti hatáskör,
ezért a magyar kormánynak sem nemzetközi, sem hazai jogi norma alapján
nincs ráhatása Szlovákia médiapolitikájára. Hozzátette, a szlovák állam sem
írhat elő tetszőleges továbbítási kötelezettséget, és a kötelezően továbbítandó
műsorszolgáltatások száma is erősen korlátozott. Továbbá egy televíziós
műsorszolgáltató esetében a szerzői jogról szóló törvény miatt a
műsorszolgáltatás terjesztési joga csak meghatározott földrajzi területre
terjed ki, és a műsorterjesztőnek nincs joga azt más földrajzi területen
elérhetővé tenni. A miniszterelnök-helyettes szerint ez lehet az oka annak,
amiért a magyarországi műsorszolgáltatók megtagadják a külhoni
hozzáférést.
Hangsúlyozta: a magyar kormány részéről a szerzői jog alapján fennálló
korlátok miatt jelenleg nincs jogi lehetőség arra, hogy bármilyen beavatkozás
történjen a műsorterjesztési gyakorlatba.
*******
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Szávay István (Jobbik) írásbeli kérdése a nemzeti fejlesztési miniszterhez:
„Lesz-e újra kompközlekedés Tiszakóród és a kárpátaljai Mezővári
között?” (K/12042) címmel
A képviselő üdvözölte a 2013 márciusában bejelentett magyar-ukrán
tárcaközi egyeztetések eredményét, melynek köszönhetően három,
Magyarország és Kárpátalja közötti határátkelőhely megnyitásáról adtak
tájékoztatást. Beszámolt kárpátaljai látogatásáról, melynek során Mezővári
település polgármestere a Tiszakóród és Mezővári között 1945-ig létező
kompközlekedés helyreállítását javasolta az érintett települések fejlődése és a
környék magyarságának kapcsolattartása érdekében. A képviselő a Kárpátmedencei Magyar Képviselők Fóruma plenáris ülése által 2008-ban
elfogadott jelentésre hivatkozva kiemelte, hogy a két település viszonylatában
akkor egy új Tisza-híd építését indítványozták, de a jelentés hozzáteszi „a
megvalósítás esélye csekély és időben távoli”, mivel nemcsak a két fél
politikai szándékára, hanem politikai, társadalmi és gazdasági elemzésekre
is szükség van. Véleménye szerint ezt a problémát hidalhatná át a két
település közötti egykori kompközlekedés újraindítása, amely újra
összekapcsolná az érintett térségeket és hozzájárulhatna a régió fejlődéséhez.
Ennek alapján kérdése arra irányult, hogy szándékában áll-e a kormánynak
új Tisza-híd építése vagy a hajdani kompközlekedés újraindítása a két
település között.
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter válaszában (K/12042/1)
elmondta, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál jelenleg
folyamatban van a magyar-ukrán országhatárt érintő határmetszési
szakaszok kijelölésére irányuló projekt előkészítése. Kiemelte, a projekt
műszaki tartalma szerint a teljes határszakaszra vonatkozóan elkészül egy
átfogó megvalósíthatósági tanulmány, majd ezt követően az egyes javasolt
közúti kapcsolatokra külön-külön rész-megvalósíthatósági tanulmányok és
tanulmánytervek készülnek, melyeknek részét képezi a kompátkelő és a híd
létesítésének vizsgálata is. Hozzátette: a három új kárpátaljai közúti
határátkelőhely közül kettő kompkapcsolatként jön létre a Tiszán1, melyeket
a szándéknyilatkozat szerint legkésőbb 2014. december 31-ig kell
forgalomba helyezni.

Erdély
Nagy Menetelés – széles körű összefogás
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, az október 27-ére tervezett
Nagy Menetelés*2 meghirdetője a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ), a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP),
valamint a rendőrség, a csendőrség és a közlekedésrendészet helyi vezetőivel
tárgyalt Sepsiszentgyörgyön és Uzonban.
Az SZNT elnöke elmondta, hogy valamennyi magyar szervezet részt vállalt az
egységes, önálló és autonóm Székelyföldért meghirdetett demonstráció
megszervezésében és a mozgósításban. A székelyföldi kereskedelmi rádiók –
Szatmárcseke–Tiszakóród illetve Badaló-Mezővári térségében, valamint Tiszaszentmárton
és Szalóka között.
2 A tervezett demonstrációról a Nemzetpolitikai Tükör idei 20. számában adtunk hírt.
1
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a hangosítás feladatát ellátva – biztosítják majd az SZNT által létrehozandó
stúdióból a beszédek sugárzását. „Így oldható meg, hogy valamennyi
felvonuló ugyanazokat a beszédeket hallja, és a végén együtt énekelhessük el
a székely himnuszt” – tette hozzá.
Az RMDSZ szerdai közleménye Tamás Sándort, a Kovászna megyei
önkormányzat elnökét idézte, aki szerint szükség van arra, hogy a székelység
parlamenten kívüli, demokratikus eszközökkel is nyomatékosítsa akaratát.
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy RMDSZ-es polgármestere arra hívta fel a
figyelmet, hogy a székelység az utolsó olyan, egy tömbben élő nemzeti
közösség Európában, amelynek nincsen autonómiája.
Az SZNT augusztus elején jelentette be, hogy október 27-én a székelyek
"nagy menetelésével" kíván nyomatékot adni az egységes, önálló, autonóm
Székelyföld követelésének. A terv szerint a Brassót Bákóval összekötő 11-es
országút székelyföldi szakaszán a déli harangszó után 11 településről és egy
útkereszteződéstől indulnak el székely zászlós menetoszlopok a szomszédos
települések felé, amelyek – egymással összetalálkozva – 45 kilométeres
összefüggő oszlopot alakítanak ki.
A Székelyföld autonómiaigényének nyomatékosítására október 27-én
szervezendő 45 kilométeres élőlánc nagy siker lehet az önrendelkezésért
folytatott küzdelemben – véli Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke, mivel a
Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett eseményt támogatja az MPP
mellett az Erdélyi Magyar Néppárt és az RMDSZ is. Úgy tűnik, végre az
összes romániai magyar politikai alakulat megértette, hogy a nemzeti
érdekért közösen kell fellépni – emelte ki az MPP elnöke. Bejelentette, hogy
Makfalváról legalább öt szekérrel indulnak napokkal október 27. előtt, hogy
útközben hívogassanak, toborozzanak a demonstrációra.

Felvidék
Kövér László felvidéki látogatása
Az Országgyűlés elnöke 2013. szeptember 19-én Révkomáromban
megbeszélést folytatott Anton Marekkal, a település polgármesterével, majd
virágot helyezett el Esterházy János felvidéki magyar mártír politikus
emléktáblájánál. A tiszteletadás után hangot adott meggyőződésének, mi
szerint „ha már Révkomáromban lehet emléktáblája Esterházy Jánosnak,
akkor talán illő lenne, hogy letöröljük azt a bélyeget az ő nevéről, amelyet
méltatlanul kapott a második világháborút követően”. Hangsúlyozta, ez
nagyon fontos gesztus lenne a kiengesztelődés, az együttélés szempontjából.
Kövér László ezt követően megbeszélést folytatott a Magyar Közösség Pártja
részéről Berényi Józseffel, az MKP elnökével, Farkas Iván gazdasági és
régiófejlesztési alelnökkel, Őry Péter közigazgatási alelnökkel, Horváth
Árpáddal, Gúta polgármesterével, valamint Bárdos Gyulával, a CSEMADOK
elnökével.
Ezt követően az Országgyűlés küldöttsége a csallóközi Nyárasdra látogatott,
ahol a település első írásos említésének 900. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségre került sor, amelyen Bacsó László polgármester és Tibor
Mikuš, Nagyszombat megye elnöke mellett beszédet mondott Kövér László is,
majd felavatta az évfordulóra készített, kerecsensólymot ábrázoló szobrot.
5

Külügyi Igazgatóság

Nemzetpolitikai Tükör

II. évf. 22. szám

Elmondta, hogy Magyarország „országhatároktól függetlenül, egyenlő
méltósággal élhető, a nyelvi és kulturális önazonosságot szavatoló”
életfeltételeket biztosít minden nemzeti közösségnek a Kárpát-medencében.
Hangsúlyozta a Magyarország és Szlovákia közti kölcsönös tisztelet
fontosságát, továbbá hogy hazánk európai módon felelősséget visel a magyar
nemzet minden tagjáért. Kiemelte, fontos céljuk megerősíteni a magyar
emberekben a nemzeti összetartozás érzését, „a hitet, hogy számíthatnak
egymásra” és lehetőséget kínálni arra, hogy a magyarok tovább éltessék
nemzetünket és anyanyelvünket. Szerinte a Nyárasdon felavatott emlékmű is
arra emlékeztetheti a magyarságot, hogy „összetartozunk, minden ellenkező
törekvés dacára”.
*******
Az MKP ünnepi kongresszusa
2013. szeptember 14-én, Dunaszerdahelyen, a pártegyesítés 15. évfordulója
alkalmából ünnepi kongresszust tartott a Magyar Közösség Pártja (MKP).
A párt hivatalosan 1998. június 21-én jött létre a Duray Miklós vezette
Együttélés, Bugár Béla pártja, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom,
valamint az A. Nagy László vezette Magyar Polgári Párt egyesülésével.
A kongresszuson Berényi József, az MKP elnöke elmondta, pártjuk azért
tudott erős maradni az elmúlt másfél évtizedben, mert olyan politikai
alakulat, amely nem egy ember népszerűségére építi. Kiemelte, hogy az
utóbbi időszak viszontagságai ellenére is tízezres tagsága van az MKP-nak,
„többen jöttek, mint ahányan elmentek”. Hozzátette, hogy a szervezetet a
továbbiakban is úgy kell építeniük, hogy az megőrizze befogadó jellegét,
ugyanakkor képes legyen ellenállni az intoleranciának és a többségi nemzet
nacionalizmusának.
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédében úgy
fogalmazott, mivel a magyar nemzet jelentős része a szomszédos
országokban él, ezért Magyarország – saját jóléte mellett – a szomszédos
országok gazdasági sikereiben is érdekelt.
Rogán Antal, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a Kárpát-medence egyik
legbátrabb magyar politikai érdekképviseletének nevezte az MKP-t. Kiemelte,
hogy ők „akkor is magyarok maradtak, amikor ezért nem osztottak pozíciót”.
Elmondta, hogy szeptember 22-én történelmi fordulóponthoz ér Európa: a
németországi választásokon első ízben vehetnek részt a Lengyelországban élő
németek, ami elé a lengyelek sem gördítenek akadályt. A frakcióvezető
szerint „így járnak el az erős nemzetek” és arra biztatta a szlovákokat, hogy
legyenek hasonlóan bátrak.
Harrach Péter, a KDNP képviselőcsoportjának vezetője leszögezte, „ahhoz,
hogy egy normáknak megfelelő, a hagyományos értékeket követő és a
közösségeket megerősítő társadalmat építsünk, ahhoz a közép-európai
országok összefogására is szükség van”.
Az anyaországi politikusok mellett a szlovákiai pártok és az Európai Néppárt
vezetői is üdvözölték a kongresszust. Bugár Béla, az MKP egykori és a MostHíd jelenlegi elnöke levélben gratulált Berényi Józsefnek. Kiemelte, hogy bár
az MKP mögött küzdelmes időszak áll, de a „közös emlékek között ott vannak
a sikerek és a felemelő események is”. Örömét fejezte ki, hogy része lehetett a
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párt legsikeresebb időszakának és reményének adott hangot, hogy a két
szervezet megtalálja az egymáshoz vezető utat. Berényi József a levél
kapcsán kifejtette, a megfogalmazottaknak „akkor van tartalma, ha ezt a
politikai magatartás is visszatükrözi”. Szerinte azonban ez nem valósul meg,
a pozitív üzenet „nem tükröződik sem a Léván, sem az Érsekújváron, sem a
Galántán folytatott tárgyalásokon”.
Ivan Uhliarik, a KDH alelnöke rámutatott, hogy a KDH-t és az MKP-t nem
csak a kereszténység tartja össze, hanem a közös küzdelem a jobb
Szlovákiáért. Reményét fejezte ki, hogy a 2016-os választásokat követően „az
MKP a jobboldal szilárd része lesz”, továbbá tolmácsolta Ján Figeľ pártelnök
jókívánságait is.
Viliam Novotný az SDKÚ-DS alelnöke hangsúlyozta az MKP múltbéli
érdemeit, a pártjával való együttműködés sikerességét, és elmondta, bízik
abban, hogy közös munkálkodásuk a jövőben is eredményes lesz. A szlovák
politikus magyarul is köszöntötte a kongresszus résztvevőit.
Ondrej Dostál, az OKS elnöke elégedettségének adott hangot, hogy a
rendezvényen immár nem egyedüli képviselője a szlovák szervezeteknek.
Elmondta, az OKS „fontosnak tartja az együttműködést a szlovákiai
magyarság politikai képviseletével”. Hozzáfűzte, az MKP-val ma is
törekszenek a közös fellépésre, ezt jelzi például, hogy a Nagyszombati
kerületben Berényi József az MKP és az OKS közös megyei elnökjelöltje a
megyei választásokon.
Wilfried Martens, az Európai Néppárt elnöke levélben köszöntötte a 15 éves
MKP ünnepi kongresszusát. Az EPP vezetője kiemelte az MKP Mečiarkormány leváltásában játszott szerepét és felhívta a figyelmet, hogy a jelenleg
hatalmon lévő Fico-kormány sem jelent kisebb veszélyt Szlovákiára és az itt
élőkre. Leszögezte, a Smer-SD által okozott rombolás ellensúlyozásában az
MKP-nak is szerepet kell vállalnia.
Joseph Daul, az Európai Néppárt frakcióvezetője videóüzenetében
visszaemlékezett az MKP szerepére az EU-népszavazás sikerében, valamint a
Lisszaboni Szerződés ratifikálásában és sok sikert kívánt a megyei
választásokhoz a pártnak.
Az ünnepi beszédek mellett a kongresszuson kitüntetések átadására is sor
került. Kiosztották a Pro Probitate díjat: Bauer Edit és Mészáros Alajos, az
MKP európai parlamenti képviselői idén Pázmány Pétert, Dunaszerdahely
egykori polgármesterét díjazták. Az Esterházy János felvidéki magyar mártír
politikus emlékére alapított elismeréssel 1994 óta a szlovákiai magyarok egyegy jelentős személyiségének vagy szervezetének magatartását, közösségi
helytállását jutalmazzák. Az MKP emlékplakettjét pedig 29 személy kapta
meg, akiket a magyar közösség érdekében kifejtett tevékenységükért
díjaztak. Az emlékplakettre érdemesek névsorát a járási szervezetek
javaslatára állították össze.
Az MKP ünnepi kongresszusának nyilatkozata itt olvasható.
*******

7

Külügyi Igazgatóság

Nemzetpolitikai Tükör

II. évf. 22. szám

Erősödő ellenzék, növekvő választói kedv
Két közvéleménykutató-ügynökség is kiadta aktuális felmérését a szlovákiai
politikai erőviszonyokról.
A Median vizsgálata alapján nyolc szervezet is bejutna a szlovák
parlamentbe, köztük a Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Most-Híd is.
A cég szerint a megkérdezettek 31,3 százaléka menne el biztosan szavazni,
32 százalék biztosan otthon maradna, 32,9 százalék az ingadozók aránya és
3,8 százaléknyian nem tudtak választ adni.
A magyar vonatkozású eredmények kedvezőek: mind az MKP, mind a MostHíd magabiztosan jutna a szlovák parlamentbe. A Berényi József vezette
MKP az elmúlt időszak legmagasabb támogatottságát érte el az 5,4
százalékos méréssel, a Most-Híd pedig tartja pozícióját 7,1 százalékával, ami
a negyedik helyre teszi a pártot a népszerűségi listán. Ugyanakkor a Szlovák
Nemzeti Párt (SNS) is bejutna 5,3 százalékos eredménnyel.
A legtöbb szavazót hagyományosan a Smer-SD tudná megszerezni, ha most
lennének a választások, 45,7 százalékos mutatójuk kiemelkedő a többiekhez
képest. A szociáldemokratákat a KDH (9,5%), az SDKÚ-DS (8,8%), az
Egyszerű Emberek (6,4%) és az SaS (6,2%) követi a parlamenti küszöb felett
mért szervezetek közül.
A Focus közvéleménykutató-ügynökség friss felméréséből kiderült, hogy a
kormányzó Smer-SD veszített népszerűségéből, eközben az ellenzék
támogatottsága növekedett, ahogy a szavazók részvételi hajlandósága is.
A vizsgálat szerint a megkérdezettek 67 százaléka járult volna a
szavazóurnákhoz, ugyanakkor 19 százalékuk maradt volna otthon, míg 14
százalék nem tudta, hogy kire adná voksát.
Az aktuális kutatás alapján az MKP 4,6 százalékos támogatottsággal éppen
elmaradt volna a bejutástól. A Most-Híd helyzete ugyanakkor kedvezőbb: a
vegyespárt 7,1 százalékos támogatottsággal az ötödik legerősebb alakulat és
parlamenti helyük jelenleg biztosnak látszik.
Robert Fico kormányfő pártja, a Smer-SD továbbra is kiemelkedő
népszerűséggel bír, azonban egyedül már nem tudna kormányozni a Focus
szerint. Az elmúlt hónapokban újabb 4 százalékkal csökkent
támogatottságuk, azaz már csak a választók 36,2 százaléka szavazna a
hatalmon lévőkre. Őket több mint húsz százalékkal lemaradva követi a
konzervatív KDH 11,9 százaléknyi szavazóval, majd az SDKÚ-DS, akik a
szavazatok 8,1 százalékára számíthattak volna egy szeptember elején
rendezett választáson. További „küszöb feletti” pártok: az OĽaNO (7,5%),
valamint az SaS (5,9%). A Daniel Lipšic által vezetett NOVA az MKP-hoz
hasonlóan 4,6 százalékon áll, és a felmérés szerint kimaradna a
parlamentből az SNS (4,5%) is.
***
A szlovák parlament mindeközben viharos napokat tudhat maga mögött. Az
ellenzéki erők bizalmatlansági indítványt terjesztettek be Robert Fico
miniszterelnökkel
szemben,
mivel
a
Szlovák
Gázművek
visszaállamosításának
szándéka
mögött
különböző
pénzügyi
érdekcsoportokat sejtettek. A hosszan elhúzódó, botrányokkal tarkított
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vitákat követően végül a parlament kormánypárti többsége leszavazta az
indítványt.

Délvidék
Jelko Kacin: Foglalkozni kell Vajdaság autonómiájának kérdésével
Nagy port kavart Jelko Kacin, az Európai Parlament (EP) szerbiai
jelentéstevőjének az EP-ben 2013. szeptember 17-én megtartott Vajdaság: a
demokratikus konszolidáció és az autonómia kihívásai című brüsszeli
konferenciáján elmondott felszólalása, miszerint itt az ideje tárgyalni
Vajdaság autonómiájának alkotmányos és törvényi szabályozásával
kapcsolatos kérdésekről, és azt üzente a szerb kormánynak, hogy sürgősen
meg kell oldania Vajdaság tartomány finanszírozását.
Kacin a konferencián elmondta: az autonómia kérdésének megoldása
különösen fontos az EU csatlakozás előtti, illetve kohéziós alapjainak
kihasználása ügyében, hiszen ezeket az eszközöket csak olyan autonóm
egységek hívhatják le, mint amilyen Vajdaság is. Véleménye szerint éppen
ezért elengedhetetlen mihamarabb megoldást találni erre a kérdésre az
alkotmány és minden kísérő törvény szintjén is, majd pedig ki kell lépni
ebből a jogilag „homályos és bizonytalan helyzetből”. „Eközben Belgrádnak
meg kell oldania a finanszírozás kérdését, amivel már több éve késik” – tette
hozzá. Szerinte Vajdaság, mint multikulturális és multietnikus közeg az EU-t
jelképezi kicsiben, ezért egy „kiváló adu” Szerbia kezében az unióval
folytatott csatlakozási tárgyalások során.
Pásztor István, a vajdasági tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) elnöke, aki maga is részt vett a brüsszeli konferencián, a
sajtókérdésekre reagálva azt nyilatkozta, hogy nem tekinti a belügyekbe való
beavatkozásnak Kacin szavait. Értelmezése szerint Kacin
– a
szövegkörnyezetből kiragadott – mondatai semmilyen tekintetben nem voltak
problematikusak, hanem rámutatattak a nyitott kérdésekre, hogy Szerbia
uniós közeledésének folyamata során ezekre a kérdésekre is meg kell találni
a választ. Elmondása szerint ő maga éppen ezen problémák megoldásának
lehetséges útjairól beszélt a konferencián, valamint arról, hogy a párbeszédet
intézményes kereteken belül kell folytatni.
Néhány nappal később, szeptember 19-én Aleksandar Vučić szerb
miniszterelnök-helyettes Jelko Kacinnal tartott közös sajtóértekezletén
kijelentette: biztos abban, hogy Kacin nem tartozik az elszakadást támogatók
közé, és azok közé sem, akik korábban így magyarázták az EP-ben
elhangzott kijelentését, miszerint meg kell oldani Vajdaság helyzetét.
A Vajdaság Szerbiától való elszakadása lehetetlen, és minden erre vonatkozó
ötlet a józan ész határain kívül van – hangsúlyozta a szerb miniszterelnökhelyettes.
Kacin a sajtótájékoztatón megerősítette, kijelentésével arra utalt, hogy a
Vajdaság a jövőben a regionális projekteken keresztül nagyobb mértékben
férhet hozzá az Európai Unió pénzeszközeihez, így fokozhatja gazdasági
fejlődését. „Az EP-ben mindig is úgy gondoltuk, hogy a Vajdaság Szerbia
legnagyobb rejtett aduja az unióba vezető úton. Minden, amit a tartomány
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megmutathat és bizonyíthat, hasznos lehet Szerbia más régiói számára, de
az országon kívül is” - emelte ki.
***
A vajdasági autonómiáról tartott brüsszeli konferenciát Surján László, az
Európai Parlament alelnöke támogatta. Elmondása szerint a vajdaságiak jó
úton járnak. „A figyelmet – ahogy a vajdaságiak most próbálják – elsősorban
a problémamegoldás módjára kell helyezni. Ez az európai út. Tehát vitákon
keresztül érni el egy közösen elfogadható megoldást. A Vajdaság helyzete
Szerbiában nem a kisebbségi probléma körül, hanem a gazdasági problémák
körül csúcsosodik ki.” A régiós feszültségeket még az EU-ba való belépés
előtt meg kell oldani. A következő országjelentésben biztosan benne lesz a
vajdasági autonómia kérdése is, és az is, hogy meg kell születnie a
finanszírozási törvénynek. A feszültségek enyhítése és megoldása az
elsődleges feladat a jövőben.
Deli Andor tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár a
Vajdaságban élő nemzeti közösségek helyzetéről, valamint az oktatási
rendszerről beszélt a konferencián. Mint kiemelte, a nagyszámú nemzeti
közösségnek köszönhetően a Vajdaságban európai viszonylatban is
egyedülálló oktatási rendszer épült fel.
Branislav Bugarski tartományi régióközi együttműködési és helyi
önkormányzati titkár a Vajdaság fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket,
valamint a regionális és makrogazdasági fejlesztést taglaló dokumentumot
mutatta be, valamint elmondta, hogy miként sikerült a tartománynak a
határon átívelő együttműködésnek köszönhetően hozzáférnie az európai
alapokhoz.
A konferencián Gál Kinga és Bernd Posselt európai parlamenti képviselők is
felszólaltak. Gál Kinga a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló
törvényről ejtett szót, hogy a jogszabály egyedülálló Európában, majd ő is a
Vajdaság finanszírozásáról szóló törvény sürgősségét emelte ki. Bernd
Posselt német néppárti képviselő pedig arról szólt, hogy az EU működéséhez
elengedhetetlen a tagállamok decentralizáltsága.
Forrás: Vajdaság Ma, MTI

Kárpátalja
Ünnepélyes tanévnyitó a főiskolán
Idén is a beregszászi református templomban tartotta tanévnyitó ünnepségét
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. A 2013. szeptember 20-án
rendezett eseményen részt vett többek között Kovács Miklós, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Brenzovics László, a KMKSZ
alelnöke és Potápi Árpád János, az Országgyűlés Nemzeti összetartozás
bizottságának (NÖB) elnöke.
A rövid ünnepi műsort követően Szikura József, az intézmény rektora
mondott köszöntőt, kiemelve a széles körben használható tudás
megszerzésének fontosságát. A NÖB elnöke a magyarság megmaradásáért
vívott harc jelentőségét hangsúlyozta. Elengedhetetlennek nevezte a nyelv
ápolását, gyökereink ismeretét és identitásunk megőrzését, amelyek nélkül a
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magyar nemzet fennmaradása lehetetlen. Potápi Árpád János szerint fontos
támpontot jelentenek e küzdelemben az olyan intézmények, mint a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, amely a kárpátaljai magyar
nyelvű oktatás alappillére. Ennek megfelelően a magyar kormány
megkülönböztetett figyelmében részesül, melyet bizonyít például Orbán
Viktor miniszterelnök tavaszi látogatása, továbbá a kormányzati támogatás
bővítése.
Kovács Miklós, a KMKSZ vezetője szerint „a kárpátaljai magyarságnak nem
szerencsés sodródni az árral”. Úgy vélte, a főiskola egyik fő feladata, hogy
utat mutasson „a megsemmisülésbe vezető árral szemben”.
Orosz Ildikó, a főiskola elnöke beszédében értékelte a 2012-2013-as tanévet,
illetve röviden ismertette a közeljövő várakozásait, továbbá áldozatos
munkájuk folytatására biztatta a hallgatókat és oktatókat. Brenzovics László
hangsúlyozta a kárpátaljai magyarság tettrekészségét, mely szellemiségnek
köszönhetően a közösségnek sikerült megtartania magyar felsőoktatási
intézményét és arra buzdította a hallgatókat, hogy használják ki ezt a
lehetőséget, „töltsék meg az intézmény termeit”.
*******
Szankcionálják a kettős állampolgárságot?
Bár az ukrán hatóságok az eddigiekben nem léptek fel szigorúan a magyar
állampolgárrá vált ukrajnai lakosokkal szemben, azonban az utóbbi
napokban két olyan eset is napvilágra került, amikor magyar útlevelük miatt
szenvedtek el sérelmet ukrán állampolgárok.
Az ukrán határőrség tájékoztatása szerint szeptember elején ukrán
állampolgárok két ízben kíséreltek meg határátlépést magyar útlevéllel. Az
érintettek kilépéskor magyar okmányokat mutattak be ellenőrzésre, azonban
hiányzott belőlük a bejegyzés, hogy azzal léptek volna be Ukrajna területére.
Mind a tiszaújlaki, mind az Ungvár-Felsőnémeti határátkelőn történt esetben
bebizonyosodott, hogy ukrán-magyar kettős állampolgárokról van szó, ezért
a hatóságok szabálysértési eljárást indítottak ellenük a bejelentési
kötelezettség elmulasztása miatt.
Az ukrán jogszabályok nem ismerik el a kettős állampolgárság intézményét,
és azt előírják, hogy akik másik állampolgárságot szereztek, arról 90 napon
belül kötelesek értesíteni az illetékes hatóságot. Ellenkező esetben
pénzbírsággal sújthatják az adott személyeket.

Horvátország
Eszék és Pécs testvérvárosi kapcsolatának jubileuma
Eszék és Pécs testvérvárosi kapcsolatának negyvenedik évfordulója
alkalmából a két város képviselőtestületei 2013. szeptember 14-én díszülést
tartottak Eszéken. A testvérkapcsolati megállapodást 1973-ban írták alá, ezt
követően számos gazdasági és kulturális kapcsolat jött létre.
Az ünnepi program a két város önkormányzatának közös testületi ülésével
kezdődött. A megjelenteket Anto Đapić, az Eszéki Városi Tanács elnöke
köszöntötte. A jelenlévők közt volt Ivan Vrkić, Eszék polgármestere, Páva
Zsolt, Pécs polgármestere, De Blasio Antonio, az eszéki magyar főkonzulátus
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vezetője, Ljiljana Pancirov pécsi horvát főkonzul, Juhász Sándor, a Magyar
Egyesületek Szövetségének elnöke, Jankovics Róbert, a Horvátországi
Magyarok Demokratikus Közösségének ügyvezető elnöke, Sipos János, Eszék
Város Magyar Kisebbségi Önkormányzatának elnöke, Grgur Marko Ivanković,
az eszéki Szlavóniai Múzeum igazgatója, valamint Udvardy György pécsi
püspök és Đuro Hranić eszék-diakovári püspök is.
Páva Zsolt köszöntőjében elmondta: „A történelem azóta változott, országok
szűntek meg, de a mi együttműködésünk azóta is fennáll, és fennállt a
legnehezebb időszakban is. A két város kapcsolata az elmúlt néhány évben
kifejezetten fontosnak bizonyult gazdasági szempontból is. A két ország közt
elkezdődött az operatív program, a Duna-stratégiával a két város kapcsolata
még szorosabb lett. Azzal, hogy Horvátország is csatlakozott az EU-hoz, egy
nagy közösség tagjává lett, a két város közt is nagy lehetőségek nyíltak meg.”
Majd ismertette javaslatait egy Pécs-Eszék interregionális kulturális-, öko- és
gasztroturisztikai régió, egy közös hulladékgazdálkodási és zöldenergetikai
rendszer, illetve a Pécs-Mohács-Eszék logisztikai és vállalkozásfejlesztési
övezet létrehozásáról. Emellett elmondta, hogy Pécs minden tekintetben
támogatja Eszéket, hogy mire 2020-ban Horvátország Európa kulturális
fővárosát adja, a választás Eszékre essen.
Ivan Vrkić beszédében kiemelte: „mindkét város és mindkét ország jól járhat
Eszék és Pécs régóta virágzó kapcsolatával. Ehhez azonban nagyon sok
érintkezési pontot össze kell hangolni. Amikor negyven éve aláírták a
testvérvárosi megállapodást, halvány remény sem volt arra, hogy a két város
valaha is egy régióhoz tartozzon. Ez azonban mára már valóság, Pécs és
Eszék polgárai elfogadják egymást, én magam pedig minden erőmmel azon
leszek, hogy tudásommal javítsam városaink együttműködését minden
területen. Nagyon nagy szükségünk lenne egy közös gazdasági-vállalkozási
zóna létrehozására. Ezeket és a hasonló lehetőségeket feltétlenül ki kell
használni” – mondta Eszék polgármestere.
A díszülésen felszólalt De Blasio Antonio eszéki főkonzul is, aki hangsúlyozta
a rendszeres magyar-horvát találkozók szükségességét, illetve azt, hogy a
válság ellenére a gazdasági kapcsolatok az utóbbi években tovább fejlődtek,
és hogy a magyar szervezetek támogatása nem csökkent.
Ezt követően a két város polgármestere megnyitotta az immár 15.
alkalommal megrendezett eszéki Magyar Napot.
Forrás: http://www.smu-mesz.hr/

Muravidék
A szlovén nemzetgyűlés elnökének budapesti látogatása
Janko Veber, a szlovén nemzetgyűlés elnöke 2013. szeptember 17-18. között
hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra, ahol mindhárom közjogi
méltóság fogadta Budapesten, illetve mások mellett találkozott a
magyarországi szlovén szerveztek vezetőivel is Szentgotthárdon.
Áder János köztársasági elnök udvariassági látogatáson fogadta Janko
Vebert a Sándor-palotában.
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A szlovén parlament elnöke Orbán Viktor miniszterelnökkel a gazdasági,
kulturális és oktatási együttműködés lehetőségeiről tárgyalt. Mindkét fél a
közép-európai
együttműködés
fontosságát
hangsúlyozta,
valamint
egyetértettek abban is, hogy gazdasági tekintetben Közép-Európa a
kontinens növekedési motorja. Orbán Viktor és Janko Veber a két ország
kölcsönös érdekének nevezte az együttműködést a gazdaság, az oktatás és a
kultúra területén. Fontosnak tartják a konkrét magyar-szlovén üzleti
partnerségek létrehozását elősegítő fórumok megtartását is.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke a szlovén kollégájával történt
találkozóját követő sajtótájékoztatón kiemelte: Magyarország és Szlovénia
között nincsenek nyitott kérdések, problémák, csak még kihasználatlan
lehetőségek a kapcsolatok bővítésére; a két ország jó szomszédja és stratégiai
partnere egymásnak. A gazdasági kapcsolatok fejlesztését illetően elmondta:
jó lehetőségek kínálkoznak a Magyarország és Szlovénia közötti közlekedési
és energetikai infrastruktúra összeköttetéseinek javítására.
Kövér László a nemzeti kisebbségek helyzetével kapcsolatban elmondta: a
magyarországi szlovén és a szlovéniai magyar közösségek „olyan pillérek a
határ két oldalán, amelyek az országok közötti hidat tartják”. Mindkét ország
nagyon fontosnak tartja e közösségek jövőjét, identitásuk megőrzésének
biztosítását – fűzte hozzá.
Szeptember 18-án a két parlamenti elnök közösen nyitotta meg a magyarszlovén üzleti fórumot, melyen a két ország gazdasági szereplői
találkozhattak egymással. Kövér László a fórumon kiemelte: a kkv-k közötti
kooperáció ösztönzése jó lehetőséget nyújt a határ menti gazdasági
kapcsolatok, a termelői és beszállítói együttműködések erősítésére is,
hozzáfűzve, hogy ez a térség mindkét országban a kevésbé fejlett területek
közé számít. Ezért van nagy jelentősége a Muravidék fejlesztésére elfogadott
törvénynek, és az annak keretében megjelenő pályázatoknak, amelyek
kedvező befektetési lehetőségeket, valamint a térségben induló nagyobb
projektekbe történő bekapcsolódást teszik lehetővé az érdeklődő magyar
vállalatok számára – tette hozzá. A két ország kkv-i közötti
együttműködésben jelentős lépés, hogy idén áprilisban Lendván Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes részvételével megnyílt a Kárpát Régió Üzleti
Hálózat szlovéniai irodája.
Janko Veber megnyitó beszédében elhangzott, hogy nagy hangsúlyt kell
helyezni a gazdasági együttműködésre, mert az a két ország közötti
kapcsolatépítés alapja. A gazdasági kapcsolatok fejlesztése hozzájárul a
kisebbségek helyzetének javításához is – vélekedett. Megjegyezte: a nemzeti
kisebbségek fontos szerepet játszanak mindkét országban, és segítik a
magyar-szlovén kapcsolatépítést.
A tárgyalásokat követően a szlovén és a magyar házelnök közösen avatta fel
a szlovén Andrej Gabrovec Gaberi szoborkompozícióját. A Historica című
műalkotást a Hárfa Kerekasztal közép-európai kezdeményezése ajándékozta
a Budapesti Corvinus Egyetemnek, a szobrot az egyetem előtti téren avatták
fel.
A látogatás során Janko Veber Martonyi János külügyminiszterrel is
találkozott. A megbeszélésen a szlovéniai magyar nemzeti közösségek
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***
A budapesti látogatást megelőzően, Janko Veber szlovén és Kövér László
magyar parlamenti elnök is fogadta Horváth Ferencet, az Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsának elnökét.
Horváth Ferenc a találkozók kapcsán elmondta: a parlamenti elnökökkel
pozitív hangulatban folyt a beszélgetés, mindkettővel egyet tudott érteni
abban, hogy a két állam között jó a viszony, sőt az elmúlt években
kifejezetten javult is. Megítélése szerint ez a két országban élő kisebbségi
közösségeknek, a közöttük kialakuló egyre szorosabb kapcsolatoknak is
köszönhető, illetve annak is, hogy az utóbbi időszakban Magyarország egyre
nagyobb figyelmet szentelt a rábavidéki szlovén kisebbségnek, ez pedig
pozitívan hat a szlovéniai magyar kisebbségre is. A szlovén parlament
elnökével egyet tudtak érteni abban is, hogy az őshonos kisebbségek
státusza mindenképpen fontos, ennek szintjét meg kell tartani a jövőben is.
Emellett a magyar nemzetiséget érintő aktuális kérdések is szóba kerültek,
így az általános nemzetiségi törvény, a költségvetés-módosítás kisebbségi
vetületei, a kiváló kisebbségi jogkeret és a silány gyakorlati jogérvényesítés
kérdésköre.
Kövér Lászlóval, a Magyar Országgyűlés elnökével Horváth Ferenc az
általános kérdések mellett a lendvai magyar konzulátus fontosságáról, egy
eredeti Zala György-mű lendvai felállításáról, illetve a magyar cégek,
vállalatok nagyobb szlovéniai befektetéseinek lehetőségeiről tárgyalt.
Forrás: MTI, nepujsag.net
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A HÉT TÉMÁJA
Újabb polgári kezdeményezést utasított el az Európai Bizottság.
Politikai döntés?
„Az Európai Bizottság szeptember 13-i döntése az európai nemzeti és nyelvi
kisebbségek partneri ajánlatát utasította el, hiszen minden európai állam
közös érdeke az lenne, hogy a kulturális és nyelvi sokszínűség megteremtői,
a nemzeti kisebbségek, méltányos és mindenki által elismert védelemnek és
jogoknak örvendjenek” – fogalmazott Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azt
követően, hogy az Európai Bizottság elutasította a Minority SafePack nevű
kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés bejegyzését. Álláspontja
szerint politikai döntés született, de a kisebbségi szolidaritás keretében
megszületett közös javaslataikat a jövőben is fenn kívánják tartani.
Kelemen Hunor közölte, az RMDSZ javasolja a döntés megfellebbezését az
Európai Bíróságnál, miután konzultál a kezdeményezés partnereivel. A
szövetségi elnök kifejtette: „az indoklásban első olvasatra fel lehet fedezni
annak ellentmondásait, hiszen elismeri, hogy a kezdeményezés 6 intézkedési
területe között vannak olyanok, amelyek az európai szerződésekben szereplő
kompetenciákon belül vannak, mégis az egész javaslatcsomagot arra való
hivatkozással utasították el, hogy 'a kezdeményezés nyilvánvalóan a
Bizottság hatáskörén kívül esik'. Értelmezésünk szerint a részlegesség
semmiképpen nem jelent egyértelműséget, ezért a jogi indoklás önmagának
mond ellent. A következő napok feladata lesz az indoklás részletes jogi
elemzése”.
„Nem könnyű szembenézni ezzel az elutasítással, de mivel a kisebbségi jogok
európai szintű szabályozásához - a jelek szerint - kifejezetten EU-s
kompetenciára van szükség, akkor a továbbiakban ennek a kompetenciának
a megteremtése a célunk. Ezt a lehetőséget az európai szerződéseknek a
következő időszakra várható módosítása hozhatja el. A Kisebbségi Intergroup
a következő időszakban ismét beterjeszt egy kezdeményezést az Európai
Parlament elé, amelyben a nemzeti kisebbségek védelmét, jogköreinek
kiszélesítését kéri” – mondta az RMDSZ elnöke.
Borbély László, a szövetség politikai alelnöke az MTI-nek szombaton
elmondta, felvetette az RMDSZ-ben az aláírásgyűjtés elindítását a brüsszeli
döntés ellenére, de erről várhatóan csak az RMDSZ Állandó Tanácsának
ülésén születik döntés. Borbély László hangsúlyozta, a kisebbségvédelem
kérdése nemcsak magyar, hanem összeurópai ügy. Értelmezése szerint nem
lehet kudarcnak tekinteni a polgári kezdeményezés bejegyzésének az
elutasítását, hiszen általa közel száz európai kisebbséget állított maga mellé
az RMDSZ.
A szóban forgó kezdeményezés polgári bizottságának tagjai, Hans-Heinrich
Hansen, a FUEN elnöke, Martha Stocker, a dél-tiroli Néppárt képviselője, az
Európai Népcsoportok Föderatív Uniójának (FUEN) alelnöke és más
kezdeményezők is döbbenetüknek és értetlenségüknek adtak hangot a
Bizottság döntése kapcsán. A FUEN-ben tömörülő európai kisebbségi
szervezetek közül többen, így a Magyar Közösség Pártja is nemtetszését
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fejezte ki a döntés miatt. Berényi József, az MKP elnöke is osztja azt a
véleményt, hogy új beadványt kell készíteni azokból a részekből, amelyekkel
kapcsolatban a bizottság álláspontja megengedőbb. Úgy vélte, hogy lesznek
olyan területek, ahol sikerül áttörést elérni.
A FUEN és az RMDSZ gyorsan reagált: és az Európai Parlament kisebbségi
munkacsoportja (Intergroup) a Nyelvek Európai Napja alkalmából
szeptember 26-án Brüsszelben nyílt vitát szerveznek a kezdeményezésről.
Mint az erdélyi magyar politikai és közképviseleti erők között arról korábban
több fórumon is megállapodás született, hogy az aláírásgyűjtésben való
közreműködésükkel támogatják azt a kezdeményezést, melyet az Európai
Bizottság befogad. Az elutasítás után, új helyzetben is az egyeztetés
szükségességéről szóltak a nyilatkozatok.
Az európai polgári kezdeményezés ügyének nem szabad a politikai verseny
áldozatává válnia - áll Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke és
Szilágyi Zsolt, az EMNP alelnöke közleményében, amit annak kapcsán adtak
ki, hogy az Európai Bizottság főtitkársága nyilvánosságra hozta elutasító
válaszát a polgári kezdeményezés tárgyában.
A magyar-magyar szolidaritás, az európai kisebbségi szolidaritás és az
autonómiáért történő közös fellépés lehetősége ilyen körülmények között
újból felértékelődik – vélik. A közlemény aláírói kérik Tőkés Lászlót, a
Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) elnökét, hogy hívja
össze a Kárpát-medence magyar szervezeteinek vezetőit; a magyar-magyar
szolidaritás jegyében felkérik az RMDSZ-t, hogy vizsgálja felül korábbi
álláspontját, és vegyen részt a KMAT munkálatain egy közös európai polgári
kezdeményezés megszövegezése érdekében. Az európai intézmények
közönyös, elutasító magatartását csakis közös európai összefogással lehet
megváltoztatni - véli Sándor Krisztina és Szilágyi Zsolt.
Biró Zsolt, az MPP elnöke is sajnálatát fejezte ki, hogy az Európai Bizottság
elutasította a polgári kezdeményezést.
***
Mint már szeptember 6-i számunkban is írtuk, az Európai Bizottság 2013.
július 26-án levélben tájékoztatta a régiók egyenlőségéért és a regionális
kultúrák fenntarthatóságáért a Székely Nemzeti Tanács által indított polgári
kezdeményezés szervezőit, hogy a bejegyzést is elutasította. Izsák Balázs, a
Székely Nemzeti Tanács elnöke is kilátásba helyezte, hogy az ügyben az
Európai Bírósághoz fordul.
Már korábban, Az EMNT és az EMNP előzetes normakontrollra benyújtott
szövegtervezetét, ami kidolgozása esetén a harmadik kisebbségi vonatkozású
kezdeményezés lehetett volna, az Európai Bizottság a nyár folyamán
negatívan véleményezte, kiemelve, hogy „...az Uniónak nincs általános
hatásköre a kisebbségek ügyében, és különösképpen nincs egy kisebbség
jogállásának elismerésére, valamint a kisebbség önrendelkezésére vagy
autonómiájára vonatkozóan.
Mindazonáltal a luxemburgi bíróság az RMDSZ-FUEN kezdeményezés és a
Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése okán komoly dilemma elé kerül,
hiszen a kezdeményezők mindkét esetben olyan konkrét jogszabályokat
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neveztek meg hivatkozási alapként, amelyek szerint a Bizottság akár kedvező,
a kezdeményezéseket befogadó döntést is hozhatott volna.
Forrás: maszol.ro, mti, erdely.ma
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KITEKINTŐ A KÖVETKEZŐ KÉT HÉTRE
2013. szeptember 23 – október 4.
szeptember 25. 18.00 óra
Beszélgetések a nemzettudatról című beszélgetéssorozat – A Pro Futuro
Hungarica és az Esterházy János Polgári Társulások szervezésében
rendezendő eseménynek ezúttal Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke
lesz a vendége. Az est témája „Jövőnk: Megmaradunk, vagy eltűnünk?”,
házigazda Csáky Pál, a Pro Futuro Hungarica elnöke.
Helyszín: MKP székház, Pozsony
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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