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HÍREK
Nemzeti összetartozás bizottsága
A Nemzeti Összetartozás bizottsága szeptember 24-i ülésének
beszámolója
Potápi Árpád János, a bizottság elnöke napirend előtt bejelentette, hogy
Hidvéghi Balázs (Fidesz) alelnök, Varga László (KDNP) és Mile Lajos (LMP)
személyével 3 új taggal bővült az immár 15 fős bizottság.
A bizottság – első napirendi pontként – Balogh Zoltán emberi erőforrások
miniszterét hallgatta meg, aki éves jelentését azzal kezdte, hogy rámutatott:
ha komolyan gondolják a magyar nemzet összetartozását nem lehet olyan
magyarországi ügy, ami ne érintené a határon túli magyar közösségeket.
Elmondta, hogy a tárcán belül a határon túli ügyek koordinálásával Hölvényi
György egyházügyi államtitkárt bízta meg és hogy a Nemzeti Civil Alapon
belül külön egységként létrejött a Nemzeti összetartozás kollégiuma.
A köznevelésről szólva kitért arra, hogy a külhoni oktatásra a tárcánál 868
millió forint áll rendelkezésre, ami növekedés az előző esztendőkhöz képest.
Kifejtette: a külhoni pedagógiai módszertani központokat idén 60 millió
forinttal segítették, nyári akadémiák megrendezését 40 millióval támogatták.
A Julianus Testvériskola Program részeként magyar közösségekkel való
kapcsolatépítésre 20 millió forint áll rendelkezésre.
A felsőoktatással kapcsolatban kiemelte, hogy át kell gondolni, hogyan lehet
összehangolni a magyar egyetemek által működtetett, kihelyezett és
akkreditált képzéseket a Sapientia egyetemmel, valamint nagyon fontos a
kétirányúság erősítése. Elmondása szerint már most sem támogatnak úgy
képzéseket, hogy a Sapientia véleményét ne kérnék ki. A 36 évnél fiatalabb
oktatók támogatására indított ösztöndíjprogramra 40 milliót különítettek el,
és 625 határon túli magyar diák részesül miniszteri ösztöndíjba, mely célra
100 millió jut – közölte.
Kiemelt helyen említette az egyházakkal való együttműködést, és az
ingatlanrendezés előmozdítását. Mint kifejtette, az összes határon túli
közösség vonatkozásában elmondható: az egyházi intézmények bizonytalan
jogi státuszban vannak. Kitért arra: egyházi épületek felújítására,
karbantartására 2011-13 között 1,2 milliárd áll rendelkezésre. Az ötezer fő
alatti
településeken szolgálatot
teljesítő
lelkészek
jövedelempótló
támogatását 50 millióval emelik meg – sorolta.
Kulturális területen a magyar–magyar kapcsolatok erősítését hangsúlyozta,
kiemelve, hogy ahol lehet, ebbe a többségi nemzetet is be szeretnék vonni.
Erre szerinte kiváló lehetőséget nyújt a Duna-stratégia.
Az ülésen elhangzott, hogy előterjesztés készül az oktatási-nevelési
támogatások rendszerének átalakításáról a Magyar Állandó Értekezlet
novemberi ülésére. Szintén előterjesztést állítanak össze a nemzeti
jelentőségű intézményekről – tette hozzá az emberi erőforrások minisztere
kérdésre válaszolva. Mint mondta, többek között rögzítenék, hogy mely
intézmények milyen alapon tartozhatnak ebbe a körbe.
3

Külügyi Igazgatóság

Nemzetpolitikai Tükör

II. évf. 23. szám

A képviselői kérdésekre válaszolva osztotta a bizottság elnökének, Potápi
Árpád Jánosnak (Fidesz) az aggodalmát amiatt, hogy a 460 ezer esküt tett új
magyar állampolgár közül még csak 20 ezren regisztráltak a jövő évi
választásokra. A részvételi kedv növelésére egyik lehetőségként a kihelyezett
konzuli napokhoz hasonló rendezvényeket látta. Szávay István (Jobbik)
felvetésére elismerte, hogy a Határtalanul! program esetében alacsony a 10
százalékos teljesítés, szerinte az egységes fenntartói rendszerrel ebben is
lehet majd előrelépés. Szabó Vilmos (MSZP) Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemet érintő felvetésére, és arra, hogy nagyobb
aktivitásra lenne szükség az ügyben, azt mondta: ő maga többször is járt a
helyszínen. Jelezte: a határozott fellépésről komoly háttértárgyalások
folynak. Hidvéghi Balázs (Fidesz) a bizottság új alelnökének kérdésére
jelezte: előrehaladott egyeztetések zajlanak a Kolozsvári Kulturális Intézet
létrehozásáról. Kalmár Ferencnek (KDNP) úgy válaszolt: a jövő évi büdzsében
több kiemelt terület is szerepel, azt már most jelezte, hogy az oktatási
programokra jutó támogatásokat 50 millióval emelik majd. Szili Katalin
(független) nemzetiségeket érintő felvetésére a miniszter azt mondta: úgy
látja, jövőre közvetlenül a roma és a német kisebbség küldhet majd
képviselőt az Országgyűlésbe.
A fentieken kívül is számos képviselői kérdés és megjegyzés hangzott el az
ülésen. Balogh Zoltán miniszter ígéretet tett arra, hogy az elhangzott
képviselői kérdések mindegyikére írásban fog válaszolni, melyről későbbi
számunkban adunk tájékoztatást.
Forrás: MTI
*******
A Nemzeti összetartozás
Délvidéken
Lásd a Hét témája rovatban.

bizottsága

kihelyezett

ülést

tartott

a

Nemzetpolitika az Országgyűlésben
Szávay István (Jobbik) írásbeli kérdése dr. Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszterhez „Lesz-e 2014-re minden közép-európai
országban magyar intézet?” (K/12196)
A képviselő felidézte a közigazgatási és igazságügyi miniszter 2012. november
7-én, a Balassi Intézet vezetői találkozójának megnyitóján elhangzott
kijelentését, melyben úgy fogalmazott, hogy „2014-re, az első világháború
kitörésének 100. évfordulójára nemzetstratégiai jelentőségű, hogy minden
közép-európai országban legyen magyar intézet”. Úgy véli, a cél
nemzetpolitikai szempontból is meghatározó jelentőségű, azonban a
rendelkezésre álló adatok alapján eddig mindössze 6 magyar intézet1
működik Közép-Európában. Kiemelte: 2013-ra további 4 magyar intézet2
megnyitását irányozták elő, ezek közül, azonban csak a Belgrádi Magyar Ház
és a Zágrábi Magyar Intézet alapításával kapcsolatban jelentek meg hírek. A
képviselő arról érdeklődött, hogy a kormány továbbra is tervezi-e ezeknek az
1
2

Bécsben, Bukarestben, Pozsonyban, Prágában, Sepsiszentgyörgyön és Varsóban
Belgrádban, Zágrábban, Kolozsvárott és Ljubljanában
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intézeteknek a megnyitását, illetve amennyiben szándékukban áll az eredeti
vállalás megvalósítása is, mely városokban terveznek még magyar intézetet
nyitni. Továbbá tájékoztatást kért az Ukrajnát illető tervekről egy magyar
intézet felállítása kapcsán.
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter válaszában
(K/12196/1) hangsúlyozta: a kormány határozott célja, hogy minden középeurópai országban működjön egy magyar intézet, azonban ennek
megvalósításához a szomszédos országokkal körültekintő egyeztetések
szükségesek. Elmondta, hogy a Zágrábi Magyar Intézet megnyitására
előreláthatóan 2013. október 25-én, a Belgrádi Magyar Intézetére pedig
2013. november 30-án kerül sor. Hozzátette, a Kolozsvári Magyar Intézet
létrehozása érdekében több egyeztetés történt a romániai magyar politikai
közösségekkel és a román kormány képviselőivel, ezen kívül Szlovéniában is
megtörténtek a szakpolitikai felmérés első lépései. Véleménye szerint nagyon
fontos, hogy Ukrajnában is nyíljon egy kulturális képviselet, hiszen ez is
erősítené a Magyarország és Ukrajna között fennálló kiemelt partnerséget. Az
intézet megnyitásának helyszíne azonban még nem egyértelmű, hiszen a
potenciális reciprocitás elvét szem előtt tartva Kijevben, de nemzetpolitikai
szempontok prioritásként kezelésével Kárpátalján lenne érdemes a
képviseletet megnyitni.
A miniszter kijelentette: a Balassi Intézet nyugat-európai példákat (Goethe
Intézet, British Council, francia, spanyol, portugál hálózatok) követve a
magyar kulturális külpolitikát egységesen, világos koncepció alapján
irányítja. Az idén és jövőre megnyíló új intézetekkel pedig Magyarország erős
kultúrdiplomáciai pozíciókhoz jut Közép-Európában.

Magyar nemzetpolitika
Nagyváradon tanácskozott a Magyar Rektori Konferencia
2013. szeptember 27-én a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen
tartották a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézmények vezetőinek
találkozóját. A rektorok többek között az intézmények közötti együttműködés
kiszélesítéséről, a külhoni felsőoktatás helyzetéről, a közös képzések
lehetőségeiről, valamint az egységes Kárpát-medencei tudástér kialakításáról
értekeztek.
Az eseményen az intézményvezetők mellett részt vett Répás Zsuzsanna a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkára is. Biztosította a jelen lévő felsőoktatási vezetőket a magyar
kormány további támogatásáról, valamint ismertette azokat a kormányzati
terveket, amelyek a külhoni és az anyaországi felsőoktatás közötti
átjárhatóságot hivatottak biztosítani. Hangsúlyozta, az „egységes Kárpátmedencei tudástér” létrehozásával az a céljuk, hogy olyan magyar értelmiség
kineveléséhez járuljanak hozzá, amelyre hosszú távon számítani lehet. A
helyettes államtitkár bejelentette egy ösztöndíjrendszer kialakításának
szándékát, amely az anyaországi oktatók külhoni egyetemeken való
munkavállalását hivatott elősegíteni.
Tőkés László európai parlamenti képviselő, egyben a Partiumi Keresztény
Egyetem elnöke hangsúlyozta az anyanyelvű felsőoktatás jelentőségét, és
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kiemelte, hogy a Kárpát-medencei magyar felsőoktatás integrációjának
kérdése európai és egyetemes ügy. „A tudomány egyetemes, ennek
megfelelően a felsőoktatás ügye nemcsak magyar, hanem egyetemes ügy, és
ez fokozottan érvényes a határon túli és anyaországi egyetemi intézmények
tekintetében” – fogalmazott a politikus.
A plenáris ülésen a külhoni magyar felsőoktatási vezetők megalapították a
Határon Túli Magyar Felsőoktatási Intézmények Bizottságát, amelyen
keresztül a külhoni magyar felsőoktatási intézmények is véleményt
nyilváníthatnak a felsőoktatással kapcsolatos magyarországi elképzelésekről.

Erdély
Folytatódik a küzdelem a kisebbségvédelem uniós szabályozásáért
Az RMDSZ, az Európai Népcsoportok Föderális Uniója (FUEN) és európai
partnerei eldöntötték, hogy bírósági keresetet nyújtanak be még az év vége
előtt az Európai Bíróságon, amelyben kifogásukat fogalmazzák meg, hogy az
Európai Bizottság elutasította a Minority SafePack című európai polgári
kezdeményezésük bejegyzését – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Elmondta, mérlegelik azt a javaslatot is,
hogy a brüsszeli elutasítás ellenére is elkezdik gyűjteni az aláírásokat a
kezdeményezés mellé, de hozzátette, ennek csak akkor látná értelmét, ha
valamennyi európai partnerük is belekezd az aláírásgyűjtésbe.
Szeptember 26-án, csütörtökön pedig szintén az Európai Parlamentben
Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője és Hans Heinrich
Hansen FUEN-elnök kezdeményezésére kerekasztal-megbeszélésre került
sor, majd a FUEN nyelvi sokszínűség csapata az EP folyosóin hívta fel a
képviselők és az alkalmazottak figyelmét a többnyelvűség értékeire.
A FUEN tagszervezeteinek álláspontját Jan Diedrichsen, a FUEN igazgatója
tolmácsolta. Kiemelte a kisebbségi szolidaritás fenntartásának fontosságát,
ugyanakkor feltette a kérdést, hogy mi értelme van a polgári
kezdeményezésnek, mint az európai demokráciát erősítő egyik eszköznek, ha
az EU 40 milliós kisebbségi közössége nem fordulhat az Európai
Bizottsághoz helyzetének uniós rendezéséért.
Vincze Loránt, a FUEN alelnöke, az RMDSZ külügyi titkára ismertette a
Minority SafePack kisebbségi kezdeményezés legfontosabb elemeit, és az
Európai Bizottság elutasításának ellentmondásait. Tolmácsolta a FUEN
elnökségének és a kisebbségi szervezetek egybehangzó véleményét, hogy az
elutasításnak politikai motivációja van, amelyre erős politikai választ kell
adni.
A kerekasztal-megbeszélésen jelen lévő több mint hatvan résztvevő, köztük
nyolc európai parlamenti közös nyilatkozatot fogadott el.
Hans Heinrich Hansen, a FUEN elnöke és a Minority SafePack
kezdeményező bizottság tagjai levélben fordulnak az Európai Unió állam- és
kormányfőihez, az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai
Parlament elnökeihez, támogatásukat kérve az európai kisebbségek ügyének
előmozdításához. A következő hetekben jogászok és szakértők megvizsgálják
a kezdeményezés elutasításának jogorvoslati lehetőségeit. A kezdeményezők
ugyanakkor egy olyan civil mozgalom és aláírásgyűjtés elindítását
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fontolgatják, amely fenntartja és erősíti a felépített kisebbségi szolidaritást és
nyomatékosítja a kisebbségvédelmi követelések jogosultságát.
A Minority SafePack elutasítását Tabajdi Csaba, az EP kisebbségügyi
frakcióközi munkacsoport elnöke érthetetlennek és ellentmondásosnak
nevezte, mert a Bizottság is elismerte, hogy a kezdeményezés intézkedési
területei között vannak olyanok, amelyek hatáskörébe tartoznak. Álláspontja
szerint „érdemes lenne megfontolni egy új kezdeményezés benyújtását,
amelyben a kezdeményezők a Bizottság által az EU hatáskörébe tartozó
területekre fókuszálnak. (…) Egy uniós kisebbségvédelmi keretrendszer
kialakítása nem csak magyar, hanem közös európai ügyünk is.”
A képviselő kezdeményezésére a munkacsoport előkészített egy, az európai
kisebbségvédelem jogi alapjait rögzítő parlamenti állállásfoglalás tervezetét,
amelyet év végén fogadhat el az Európai Parlament plenáris ülése.
*******
Restitúció: Románia nem tartotta be kötelezettségeit
A romániai egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása ügyében az Európai
Parlamenthez (EP) benyújtott petíciót „befogadták” ugyan, de nem akarják
politikai vitára bocsátani – közölte Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság
Tanácsának elnöke kedden Brüsszelben, a témában Tőkés László erdélyi EPképviselő által szervezett közmeghallgatáson.
Lomnici Zoltán, Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
volt püspöke, valamint Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
ügyvezető elnöke az általuk közösen benyújtott petícióban azt kérte, hogy az
Európai Parlament szólítsa fel Romániát: az egyházi ingatlanok tekintetében
is tartsa be az uniós csatlakozáskor vállalt kötelezettségeit, és a már jogosan
visszaadott egyházi tulajdonokat ne vegye vissza jog szerinti gazdáiktól.
A közmeghallgatáson Lomnici és Erdélyi mellett jelen volt Kató Béla erdélyi
és Fazekas László szlovákiai református püspök, valamint Bálint Benczédi
Ferenc romániai unitárius püspök is.
A probléma hátterét vázolva Tőkés László elmondta, hogy a második
világháború után Erdélyben és a Felvidéken elkobozták az egyházi
ingatlanok jelentős részét, így a szabad vallásgyakorláshoz szükséges
vagyoni, működési feltételek súlyos kárt szenvedtek. Románia uniós
csatlakozásakor vállalta, hogy rövid határidőn belül elbírálja a magyar
egyházak visszaszolgáltatásra vonatkozó igényét, azonban a kérelmeknek
csupán mintegy feléről döntöttek, és ezek jelentős részében sem kerülhetett
sor tényleges birtokbavételre. Felvidéken a visszaszolgáltatási kérelmek több
mint harminc százaléka elbírálatlan, és ezzel a református egyház működési
feltételeit jelentős mértékben korlátozzák.
A petíciót az EP szakbizottsága befogadta ugyan, azaz elismerték, hogy az
megfelel a petíciókkal szembeni tartalmi és formai követelményeknek,
azonban a petíciós bizottság vezetése nem kívánja bizottsági politikai vitára
bocsátani a dokumentumot – hangzott el a közmeghallgatáson. Tőkés és
Lomnici is hangsúlyozta, hogy fellépnek e jogellenes törekvéssel szemben, és
kilátásba helyezték, hogy szükség esetén az Európai Bíróságon tesznek
panaszt. Az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői ugyanakkor
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memorandumban fordulnak az említett problémával az EU vezetőihez,
valamint az EP Petíciós bizottságához.
Forrás: maszol.ro

Felvidék
A dekrétumok máig érvényes joghatása
A szlovákiai bíróságok gyakorlata továbbra
jogfolytonosságáról árulkodik.

is

a

Beneš-dekrétumok

A dekrétumok kérdésében a szlovák állam érvelésének alapját képezi az az
elv, mely szerint a jogfosztó szabályozásnak napjainkban semmilyen
joghatása nincs, pusztán a szlovák államiságot jelképező rendeletekről van
szó. Ennek ellentmond ugyanakkor a felvidéki Pat község jogvitája a beneš-i
jogszabályok kedvezményezettjeinek jogutódaival. A Nyitrai Kerületi Bíróság
júniusi ítélete községi földterületeket ruházott át olyan személyek
jogutódainak tulajdonába, akiknek az ingatlant a dekrétumok alapján
történt vagyonelkobzást követő földosztáskor utalta ki a csehszlovák állam. A
peres eljárás tárgyát a település határában fekvő, mintegy negyedmillió euró
értékűre becsült földterület képezi. Az ingatlanok elkobzásáról 1946
augusztusában a Szlovák Nemzeti Tanács 104/1945-ös számú rendelete3
alapján hoztak döntést. E földterületet 1948-ban egy a községbe betelepített
házaspárnak utalták ki. Mivel azonban az új tulajdonosok azt nem
gondozták, 1955-ben egy újabb határozattal a Bajcsi Állami Gazdasághoz
került, hogy a rendszerváltást követően, 1991-ben Pat községre szálljon. A
kárpótlási eljárások során az ingatlanokat senki nem igényelte vissza, ám
2004-ben azok jogutódjai, akiknek a vagyonelkobzást követő földosztáskor
kiutalta a csehszlovák állam, az ingatlanok visszaszolgáltatását célzó
keresettel fordultak a Révkomáromi Járásbírósághoz. A bírói szerv 2007-es
elsőfokú ítéletében megerősítette, majd a pati önkormányzat fellebbezése
után 2010-ben a Nyitrai Kerületi Bíróság elutasította a felperesek igényét,
akik ezért a Legfelsőbb Bírósághoz fordultak. A testület, többek között a
Szlovák Nemzeti Tanács 104/1945-ös rendeletére hivatkozva, ismét helyt
adott a felperesek keresetének és visszautalta az ügyet a kerületi szintre.
Mivel a kerületi bíróságra nézve kötelező erejű a Legfelsőbb Bíróság
álláspontja, így júniusi döntésükkel kénytelenek voltak helyt adni a
beadványnak. Szabó Olga, Pat polgármestere elmondta, elfogadhatatlannak
tartják a döntést és ezért panaszt nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz,
valamint rendkívüli felülvizsgálati kérelmet adtak be a főügyészséghez.
***
A beneš-i rendeletek alapján történt jogfosztás kárvallottjai, egyszersmind a
diszkriminatív szabályozás továbbélése ellen küzdők számára ugyanakkor
reményt jelenthet a Baťa örökösök sikeres küzdelme, amely Csehországban
kézzelfogható eredményeket hozott és immár Szlovákiában is benyújtották
kártérítés iránti igényüket. Jan Antonín Baťa csehszlovák vállalkozó vagyonát
1947-ben a dekrétumok alapján, a náci rendszerrel való állítólagos
„A magyarok, németek, árulók és a szlovák nemzet ellenségei mezőgazdasági vagyonának
elkobzásáról és annak szétosztásáról.”
3
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kollaborációra hivatkozva vették el (illetve ítélték 15 évi börtönre). Miután
bebizonyosodott, hogy alaptalanul vádolták meg a fentiekkel, az örökösök
számára lehetőség nyílt kártérítési igényük benyújtására. Ebben az örökösök
rámutattak, hogy a Baťa konszernjéhez tíz vállalat tartozott Szlovákia
területén. Jelenleg a szlovák pénzügyi tárca foglalkozik az üggyel, azonban
ha náluk nem járnak sikerrel az örökösök, hajlandók bírósághoz is fordulni –
fogalmazott a leszármazottak jogi képviselője.
*******
Veszélyben az állampolgársági petíció?
Az Európai Parlament Petíciós bizottsága (PETI) májusi ülésén ugyan
egyértelműen arra az álláspontra helyezkedett, hogy a további lépések előtt
megvárják a szlovák Alkotmánybíróság döntését, azonban Jaroslav Paška, a
Szlovák Nemzeti Párt (SNS) EP képviselője az elmúlt héten bejelentette: a
PETI leállította a vizsgálódást a szlovák állampolgársági törvény kapcsán.
Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Lomnici Zoltán és az egyik felvidéki
jogfosztott, Gubík László által benyújtott petícióval szemben a szlovák
politikus az Emberi Jogok Európai Bírósága júniusi döntésére hivatkozva
érvelt a bizottság koordinátorainak ülésén. Paška szerint a Szlovákia elleni
vizsgálat megszüntetésére irányuló indítványát támogatta az európai
néppárti, valamint a szocialista és demokrata frakció is, azt mindenféle
ellenvetés nélkül fogadták el.
A fejleményekre reagálva Lomnici Zoltán elmondta, a koordinátori bizottság
nem zárhatta le a petíciós ügyet, arra csak magának a PETI-nek van módja.
Szerinte a szlovák politikus állítása pusztán a szlovák Alkotmánybíróság
befolyásolását és elbizonytalanítását célozza és nincs alapja. Hozzátette,
írásban fogja kérni az ügy kivizsgálását a bizottság elnökétől, mivel a
koordinátori bizottság ülésén magyar képviselő nem vett részt, így senki sem
tiltakozhatott Paška indítványa ellen.
Hankiss Ágnes (Fidesz/EPP) és Bauer Edit (MKP/EPP) európai parlamenti
képviselők sajtóközleményben adtak tájékoztatást arról, hogy az SNS-es
politikus híresztelésével szemben nem zárult le az állampolgársági petíciós
eljárás az EP-ben. Leszögezték, a beadott petíció vizsgálata addig nem zárul
le, amíg a szlovák Alkotmánybíróság állást nem foglal az ügyben és ezzel
ellentétes döntést a koordinátorok nem, csakis a PETI ülése hozhat.
*******
Szili Katalin pozsonyi látogatása
Szili Katalin, a magyar Országgyűlés volt elnöke szeptember 25-én Csáky Pál
„Beszélgetések a nemzettudatról” című sorozatának vendége volt
Pozsonyban.
A volt házelnök kitért politikai pályafutásának nemzetpolitikai szempontból
lényeges mérföldköveire. Ilyen volt a 2004-es népszavazás a kettős
állampolgárságról, amelyen szembe ment akkori pártja, a szocialisták által
szabott irányvonallal, nyilvánosan is támogatva a határon túli magyarság
honosításának ügyét. Elmondta, hogy ezt követően is igyekezett elősegíteni a
magyar-magyar együttműködést. 2010-ben az állampolgárság megadása
mellé állt, ami szerinte egyértelműen jelenti egyúttal a szavazati jog
megadását: „az állampolgárság egy és oszthatatlan, a hozzátartozó jogok
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szintúgy”. Emellett az országgyűlési elnöksége idején – miközben a
kormányzat beszüntette a Magyar Állandó Értekezlet működését –
kezdeményezte
a
Kárpát-medencei
Magyar
Képviselők
Fóruma
megalakítását, amiről úgy vélekedett Szili Katalin, hogy egy sikertörténet lett.
Szerinte ezt támasztja alá, hogy „a jobboldal is megtartotta, és ma is
hatékony munkát végez”.
Az Autonómia albizottság elnöke látogatása során megbeszélést folytatott
Berényi Józseffel, az MKP elnökével és az MKP több elnökségi tagjával is.
*******
Új nemzetpolitikai koncepció a Most-Hídnál
A felvidéki vegyes párt sajtótájékoztató keretében hozta nyilvánosságra
„Most-Híd Vízió 2016” című nemzetpolitikai stratégiájának Magyar
nemzetpolitika fejezetét, amelyet vitaanyagnak, illetve a párt stratégiai
alapanyagául szánnak.
Bugár Béla pártelnök és Solymos László alelnök szerint a koncepció a
Szlovákiában élő magyarság létszámcsökkenésének megállítását és e
folyamat visszafordítását hivatott szolgálni. A dokumentum öt fejezetben
foglalja össze a megoldás útját: Önmeghatározás, Identitáspolitika,
Önkormányzatiság, Oktatásügy és Nyelvi jogok. Az „Önmeghatározás” című
részben leszögezik, hogy szlovákiai magyar identitás létezik. Szerintük a
felvidéki magyarság rendelkezik saját közösségi identitással, az anyaországi
magyarokhoz képest eltérő tapasztalatok és a csehekkel, valamint
szlovákokkal közös államban eltöltött idő következtében. Kiemelték emellett,
hogy a „felvidéki magyar” megnevezés helyett a „szlovákiai magyar” és a „délszlovákiai magyar” kifejezés általános elfogadását javasolják.
Az Identitáspolitikáról szóló fejezetben rögzítik, hogy a nemzetiség helyett a
nyelvet kívánják a nemzetpolitika középpontjába helyezni. Az anyanyelv
helyett a beszélt nyelvek előtérbe kerülésével a többes nemzetiségi identitás
érvényesülését is segítenék. Végül a nyelvi jogok alapjává a nemzetiségi
hovatartozás helyett a beszélt nyelvek válhatnának.
Az Önkormányzatiság című pontban kinyilvánítják, hogy a területi
autonómiát nem tartják működőképesnek „a regionálisan megosztott
szlovákiai magyar kisebbség számára”, ehelyett elsősorban a kulturális és
oktatási önkormányzatiság biztosítása lehet a cél a közösség számára.
Az Oktatásügy létkérdésnek nevezi a szlovákiai magyar oktatást. A Most-Híd
politikusai szerint a legfontosabb, hogy kiküszöböljék azokat a hátrányokat,
amelyek a szlovák iskolákkal szemben állnak fent. Így kezdeményezték a
szlovák nyelv második nyelvként való oktatását az anyanyelvi iskolákban,
ugyanakkor az etnikailag vegyes régiókban, ahol nincs magyar tannyelvű
iskola, továbbá a szlovák közép- vagy főiskolát végzett magyarok számára
szükségesnek tartják a magyar nyelvtanfolyamok elindítását.
A Nyelvi jogok terén a magyar nyelv regionális hivatalos nyelvként való
elismerését szorgalmazzák Dél-Szlovákiában, ami felszámolná a kisebbségi
nyelv és a jelenleg preferált államnyelv szembenállását.
Bugár Béla szerint a párt a tavaszi programalkotó konferenciáján szeretné a
teljes programot elfogadni.
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Délvidék
A kisebbségi jogok figyelembevétele legyen Szerbia csatlakozásának
feltétele!
Az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottsága, illetve a nyugat-balkáni
országokért felelős delegációja szeptember 26-i együttes ülésén foglalkozott a
szerbiai kisebbségek kérdésével, különösképpen a vajdasági magyarság
helyzetével. Gál Kinga fideszes és Tőkés László erdélyi európai néppárti
parlamenti képviselő javaslatára az albizottság meghallgatta Várady Tibor
professzort is, aki részletesen ismertette a vajdasági magyar közösség
helyzetét.
Várady Tibor előadásában kitért a kisebbségi nemzeti tanácsok, így a
vajdasági Magyar Nemzeti Tanács helyzetére is, és a most zajló
alkotmánybírósági vizsgálatra, amely veszélyezteti a nemzeti tanácsok
kompetenciáit, kiüresítve a már jól működő kisebbségvédelmi rendszert. Ez
komoly hátrányt, visszalépést jelentene a szerbiai kisebbségek, így a
vajdasági magyarság számára is. Várady Tibor hangsúlyozta, hogy a nemzeti
tanácsokról szóló törvény Szerbia stabilitásának záloga.
Gál Kinga hozzászólásában hangsúlyozta: „Elfogadhatatlan, hogy létező,
működő kisebbségvédelmi intézményétől fosszanak meg kisebbségeket”.
Beszédében felvetette a magyarverések kérdését is. A képviselő szerint
lényeges, hogy „a szerbiai kisebbségek, így a vajdasági magyarság intézményi
helyzete, jogai és azok alkalmazása biztosítottak legyenek Szerbia
csatlakozása előtt. Hiszen az a tapasztalat, hogy a csatlakozást követően
nehezebbé válik a kisebbségi érdekérvényesítés.” Az Európai Parlament már
számos Szerbiával kapcsolatos határozatában kiemelte a kisebbségi nemzeti
tanácsok fontosságát, és az azokra vonatkozó törvény hatékony gyakorlatba
ültetését, hogy a tanácsok valós hatáskörökkel és anyagi háttérrel
rendelkezve valósíthassák meg a kisebbségvédelmet a mindennapok szintjén.
„Ezért lényeges, hogy a csatlakozási tárgyalások során mind az Európai
Parlament, mind pedig az Európai Bizottság figyelmét ráirányítsuk ezekre a
kérdésekre” – mondta.
Tőkés László felszólalásában elmondta: bár a kisebbségi jogok érvényesülése
terén javulás tapasztalható, Szerbia európai jövőjét, illetve uniós
csatlakozását továbbra is komoly hiányosságok hátráltatják. Súlyos
aggodalomra ad okot a magyar kisebbség helyzete, hiszen a soknemzetiségű
Vajdaságban az évtizedek során elszenvedett asszimiláció következtében
számuk jelentősen lecsökkent, az ellenük elkövetett atrocitások, a
magyarverések sem szűntek meg, a temerini fiúk esete pedig a mai napig
megoldatlan. Éppen ezért az észak-koszovói szerbeknek biztosított
autonómia mintájára hasonló jellegű autonómiát szorgalmazott a vajdasági
magyar közösség számára. Beszédében szintén kitért az egykori magyar- és
németellenes tömeggyilkosságok áldozataira, valamint a román és vlach
kisebbség helyzetére. Végezetül javasolta, hogy a kisebbségi jogok
tiszteletben tartása a csatlakozás komoly előfeltétele legyen, „hiszen – amint
azt bizonyos tagállamok esetében tapasztaljuk – némely tagállam még
csatlakozása után sem tartja tiszteletben ezen a téren, előzetesen vállalt
kötelezettségeit”.
Forrás: http://pannonrtv.com
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*******
Szávay István Szabadkán tartott sajtótájékoztatót
Szávay István, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője pártja
délvidéki tevékenységéről, feladatairól és programjáról, valamint aktuális
nemzetpolitikai kérdésekről szeptember 25-én, Szabadkán tartott
sajtótájékoztatót.
A magyar–szerb történelmi megbékélési folyamat kapcsán a csúrogi
emlékmű rossz állapotára hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy míg
magyar fél részéről megtörténtek a vállalt beruházások és lépések, addig a
szerb fél a mai napig nem biztosította az emlékmű védelmét, illetve a
megbékélést elősegítendő bocsánatkérés erről az oldalról a mai napig várat
magára. „Szintén nem történt meg a kollektív bűnösséggel sújtott, szinte
teljes egészében kiirtott három délvidéki magyar falu: Csúrog, Mozsor és
Zsablya lakóit bűnösnek bélyegző jogszabályok eltörlése sem” – folytatta a
képviselő. Ezen kívül számos délvidéki párt és civil szervezet követelésének
adott hangot, miszerint a nemzeti tanácsokról szóló törvényt át kell alakítani
és a nemzeti tanácsok jogköreit bővíteni kell.
A Jobbik képviselője kitért a jövő évi magyarországi parlamenti választásokra
is: „A Jobbik 2010-ben is egy nagyon alapos, átfogó programmal készült a
választásokra, így lesz ez 2014-ben is.” A nemzetpolitika szempontjából
három pillérre kívánják fektetni a programjukat: az anyaország pénzügyi
átszervezése és a források növelése mellett sokkal határozottabb diplomáciát,
külpolitikát sürgetnek, valamint a külhoni magyar közösségek otthoni
boldogulását kívánják elősegíteni.
A Jobbik Nemzetpolitikai Kabinet elnöke emlékeztetett arra, hogy pártja több
régió után márciusban Délvidéken is önálló csoportot hozott létre.
Hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy új politikai párt alakult
Vajdaságban. A csoportnak továbbra is az a feladata, hogy a Jobbikot
népszerűsítse Délvidéken, illetve a helyi történésekről közvetlenül informálja
a magyarországi pártot - mondta.
Forrás: Vajdaság Ma

Kárpátalja
Semjén-Azarov találkozó Kijevben
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Mikola
Azarov ukrán kormányfő 2013. szeptember 24-én Kijevben folytattak
megbeszélést.
A két politikus több témáról egyeztetett: az ukrán kabinet sajtószolgálatának
tájékoztatása szerint a KDNP elnöke kijelentette, hogy Magyarország „teljes
egészében és szilárdan támogatja Ukrajna európai integrációs törekvését”,
továbbá az Európai Unióval való társulási szerződésének aláírását, amelyre
november végén kerülhet sor. Az ukrán miniszterelnök kiemelte, hogy Kijev
nagyra értékeli hazánk támogatását, „Magyarország baráti közreműködését”
és segítséget ígért a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola
akkreditációjának
határidőre
(2013
novembere)
történő
megújításában. Szóba került továbbá a határ menti térség infrastrukturális
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fejlesztése is, amelyben Ukrajna „egyértelműen partnere Magyarországnak” –
fogalmazott Mikola Azarov.

Nyugati magyarság
Martonyi János kitüntetéseket adott át New Yorkban
Martonyi a New York-i magyar főkonzulátuson szeptember 27-én megtartott
ünnepségen rámutatott, hogy a kitüntetésekkel a kormány a konkrét
személyes teljesítmények elismerésén túl köszönetet mond New York,
Amerika és a világ magyarságának a nemzeti összefogásban játszott
szerepéért és a támogatásáért, mert az elmúlt három és fél év alatt derült ki
igazán, hogy arra mekkora szükség van. „Bajban ismerszik meg a barát. Mi
most jöttünk arra rá, hogy a világ magyarsága nélkül nagyon gyengék
lennénk” – mondta a külügyminiszter. Beszédében kiemelte, hogy bár
összlétszámában zsugorodik a magyarság, mégis egyre erősebb, mert az
összetartozás érzése erősödik és növekszik.
A külügyminiszter kijelentette, nem kívánja befolyásolni a magyar
állampolgárságot újonnan megszerzetteket abban, hogy melyik pártcsaládra
voksoljanak, de arra bátorította őket, hogy szavazzanak, mert, mint mondta
„minden magyar felelős egymásért”.
A külügyminisztertől Bergou János egyetemi tanár, a fizikatudomány
doktora, a Hunter College (New York-i Egyetem) intézetigazgatója
tudományos kutatói munkássága, a magyar-amerikai nemzetközi
tudományos kapcsolatok fejlesztése, elmélyítése terén végzett tevékenysége
elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át.
Záborszky László egyetemi tanár, az MTA külső tagja, a newarki Rutgers
Egyetem idegtudományi intézetének vezetője tudományos kutatói
munkássága, a magyar-amerikai nemzetközi tudományos kapcsolatok
fejlesztése és elmélyítése terén végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjét kapta.
Poznán Bélának, a Fairfield-i Magyar Református egyház püspökének több
évtizedes lelkipásztori szolgálatáért, az amerikai magyarság érdekében,
valamint az amerikai és a Kárpát-medencei református egyházak közötti
kapcsolatok ápolásának elismeréseként ugyancsak a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjét adta át Martonyi János.
Forrás: MTI
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A HÉT TÉMÁJA
A Nemzeti összetartozás bizottsága kihelyezett ülése a Délvidéken
A bizottság szeptember 26-27-án kétnapos látogatásra utazott a Vajdaságba,
melynek keretében kihelyezett ülést tartott a szabadkai Magyar Házban.
A Nemzeti összetartozás bizottsága és a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács
(MNT) együttes díszülésén két téma került napirendre: Korsós Tamás
szabadkai főkonzul beszámolója a főkonzulátus munkájáról és ezen belül a
könnyített honosítási eljáráshoz kapcsolódó tevékenységről, valamint
Korhecz Tamás, az MNT elnökének beszámolója az MNT idei évi,
nemzetpolitikához kapcsolódó tevékenységéről. Az ülésen a bizottság 7
tagja4, az MNT 22 képviselője, Nikowitz Oszkár nagykövet, Korsós Tamás
főkonzul, valamint vajdasági magyar egyesületek és a történelmi egyházak
képviselői vettek részt.
Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke köszöntőjében elmondta,
hogy az elmúlt három évben már sor került hasonló konzultációra5 szerte a
Kárpát-medencében, de a Vajdaságba most először látogattak.
Korhecz Tamás, az MNT elnöke bevezetőjében elmondta, hogy szimbolikáján
túl az ülés fontos üzenetet hordoz magában: a nemzeti összetartozás és
együttműködés rendszerének jelentőségét üzeni.
Nikowitz Oszkár nagykövet emlékeztetett, hogy a magyar-szerb megbékélés
vonatkozásában a szerb kormánynak még törlesztenie kell egy adósságot:
kormányhatározattal kellene jogerősen eltörölnie a kollektív bűnösségre
vonatkozó 1945-ös kormányrendeleteket.
Korsós Tamás főkonzul – az első napirendi pont bevezetéseként – három
fontos teendőt emelt ki a főkonzulátus tevékenységei közül: az egyszerűsített
honosítási eljárás, a 2014-es, „itthon és otthon” történő választásokra való
felkészülés, valamint a lehetőség szerinti építkezés arra az alapkőre, amelyet
a csúrogi közös koszorúzás tett le. Beszámolójában az összefogás és a
hitelesség fontosságát hangsúlyozva, méltatta a MNT tevékenységét és
leszögezte: a MNT stratégiái mögött a magyar kormány teljes mértékben
kiáll. Elmondta, hogy eddig a világban összesen 510 ezer személy kérelmezte
a könnyített honosítási eljárást, közülük mintegy 100 ezren délvidékiek.
Csak Szabadkán több mint 58 ezren adták be kérelmüket. Az összes
kérelmező közül 430 ezren tettek állampolgársági esküt, 804 eskütétel
keretében több mint 46 ezren Szabadkán, ahol eddig 16 ezer magyar
útlevelet adtak ki. Elmondása szerint az igény továbbra sem csökken, hiszen
az idén eddig átlagban húsz százalékkal többen igényelték a magyar
állampolgárságot, mint tavaly az évnek ugyanabban az időszakában. Korsós
Tamás ezen a fórumon is nyilvánosan cáfolta azon rosszindulatú

Potápi Árpád János (Fidesz) elnök, Hidvéghi Balázs (Fidesz) alelnök, Ékes Ilona (Fidesz),
Csóti György (Fidesz), Kőszegi Zoltán (Fidesz), Szávay István (Jobbik), Szili Katalin
(Független)
5 A Nemzeti összetartozás bizottsága eddig Beregszászon, Lendván, Nagyszalontán,
Komáromban és Bécsben tartott kihelyezett ülést.
4
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sajtóhíreszteléseket, amelyek szerint
nyelvtudás nélkül
is lehet
állampolgárságot kapni, illetve „pénzért megvásárolható az állampolgárság”.
Az MNT részéről Rácz Szabó László, az ellenzékiséget képviselő Magyar
Polgári Szövetség elnöke szólt hozzá a konzuli jelentéshez. Hangsúlyozta,
hogy a kettős állampolgárság nem oka a fiatalok elvándorlásának, ennek
egyedüli oka szerinte az az ország, amelyből elmennének. A magyar államtól
azt várja el, hogy kötelezzék arra Szerbiát, hogy – a magyar félhez hasonlóan
– kérjenek bocsánatot a több tízezer áldozatot követelő 1944-45-ös délvidéki
vérengzésért, hogy töröljék el a kollektív bűnösség elvét, valamint hogy
követelje meg Szerbiától a magyar közösségnek járó jogokat, mielőtt az
ország belép az EU-ba.
Potápi Árpád János, a bizottság elnöke kiemelte, hogy a kettős
állampolgárság ötlete a délvidéki magyaroktól származik. Ezt az ötletet
karolta fel a magyar politikum, amikor 2010. május 26-án bevezette az
egyszerűsített honosítási eljárást. Felhívta a figyelmet, hogy a magyar
állampolgárság megszerzésével a magyar választójogot is megszerzik a
külhoni magyar állampolgárok, s csakis úgy szavazhatnak a következő
országgyűlési választásokon, ha feliratkoznak a magyarországi választói
névjegyzékbe. Felkérte a jelenlévőket, hogy segítsék a délvidéki magyarság
figyelmét felhívni arra, hogy ragadjon meg minden eszközt, és vegyen részt a
regisztrációban, majd pedig éljen szavazati jogával a választásokon. A
megfelelő tájékoztatás közös felelősségük, melyből mindenkinek ki kell venni
a részét – mondta. Ezen kívül felhívta a figyelmet, hogy az új állampolgárok
közül eddig nagyon kevesen regisztráltak.
Hidvéghi Balázs, a bizottság alelnöke a regisztrációs eljárás során fellépő
problémákról, nehézségekről, valamint ezek megoldásának lehetőségeiről
érdeklődött és a megfelelő felkészültség fontosságát hangsúlyozta. A főkonzul
válaszában elmondta, hogy készült egy mintapéldány a regisztráció
segítésére, melyet széles körben terjesztenek, például kihelyezett konzuli
napokon népszerűsítik, valamint hamarosan a főkonzulátus honlapjára is
felkerül. Ezen kívül a VMSZ aktivistái is felkeresik a lakosságot és az
állampolgári eskütételeken is kiosztják az erre vonatkozó felhívást.
Szávay István a választások előkészületeivel kapcsolatban intézett
kérdéseket a konzulhoz, majd a VMSZ képviselőihez címezve azon
aggodalmának adott hangot, hogy a választási regisztrációval kapcsolatban a
párt aktivistái keresik fel a potenciális választókat.
Szili Katalin a bizalom fontosságát hangsúlyozta azzal a hivatallal szemben,
amely eljár a felvetett kérdésekben, s ezért nem szabad csak a
negatívumoknak hangot adni. A választási tisztaság biztosítását hasonlóan
fontosnak tartja: „A határon túli magyarságot nem szabad sem
kiszolgáltatottá, sem kitetté tenni, hogy esetlegesen áldozatai vagy
bűnbakjaivá váljanak a választások történetének. Számomra itt kezdődik az
együttműködés és az összetartás” – mondta, s reményét fejezete ki, hogy
ezekről a kérdésekről nem kell majd külön beszélni. „Reményeink szerint a
hatásköri törvény nem fogja csorbítani azt, amit úgy hívunk, hogy
autonómia, kulturális autonómia, hiszen ebben nagyon jó példát mutat a
Vajdaság” – mondta.
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Kőszegi Zoltán polgármesterként is szólt, s arra kérte az érintetteket, ezután
is válasszák azt a lehetőséget, hogy magyarországi településeken tegyenek
állampolgársági esküt. Véleménye szerint kevesen érzik úgy, hogy a
választásokon részt kell venni, pedig fontos lenne megérteni, hogy a
határokon túl élő magyaroknak is szavazniuk kell. „Nemzeti és közös
ügyünk, hogy merre megy Magyarország szekere. Felelősséget kell
vállalnunk, hiszen ez mindannyiunk ügye. Az állampolgárság lehetőségeket,
jogokat jelent, de óriási kötelességet is” – hangsúlyozta. Felvetésére reagálva
Korsós Tamás azt mondta, az lenne az ideális, ha a folyamat adminisztrációs
részét a konzulátus végezné, az esküt pedig a magyarországi
testvértelepüléseken tennék a leendő kettős állampolgárok.
Csóti György szerint Magyarországnak védhatalmi státuszt kell követelnie a
külhoni magyarok vonatkozásában. Minden magyar felelős minden
magyarért – emelte ki, s azon meglátásának adott hangot, hogy a határon
túli magyarok ügye nem külpolitikai kérdés, hanem egy speciális belügy,
mely külpolitikai vonatkozásokkal rendelkezik. A délvidéki magyaroknak
alanyi jogon jár az önrendelkezés – fogalmazott.
Az ülés második részében Korhecz Tamás, az MNT 2013. évi tevékenységéről
számolt be a nemzetpolitikai vonatkozású programok tekintetében, melyek a
szülőföldön való boldogulást, gyarapodást és megmaradást szolgálják. „A
Magyar Nemzeti Tanács, mint a vajdasági magyarok közvetlenül és
demokratikusan
megválasztott
önkormányzata
tevékenységével,
jogosítványainak gyakorlásával autonómiát épít és gyakorol itt a Szerbiában,
egy személyelvű kulturális autonómiát” – szögezte le a MNT elnöke, majd az
MNT kapcsolódó programjait és stratégiáit ismertette. Nikowitz Oszkár
reagálásában többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy ki kell állni az
MNT jogosítványai csökkentésének ellenzése mellett. Csóti György szerint a
legfontosabb az, hogy – az oktatási-nevelési támogatások biztosításán túl –
vonzóvá kell tenni a magyar nyelv oktatását, amely egy rendkívüli érték, s a
kétnyelvűség előnyeiről is szólt. Kőszegi Zoltán legalább 10 évre szóló, a
gyermekvállalást és a nagycsaládot népszerűsítő stratégiák kidolgozására
tett javaslatot. Szávay István a diplomahonosítás ügyének előmozdítására
buzdított, majd azt javasolta, hogy a tervezett önálló vajdasági magyar
felsőoktatási intézmény kétpólusú (Szabadka–Zenta) legyen. Bírálta a
magyar diplomácia tevékenységét, véleménye szerint a szerb uniós
csatlakozási folyamatban komoly lehetőségek rejlenek, sokkal határozottabb
kiállás szükséges, például a megbékélési folyamat kölcsönösségének
betartatásában. Ezzel kapcsolatban Potápi Árpád János bizottsági elnök
emlékeztette, hogy az MNT és a VMSZ a magyar kormány támogatásával
valósította meg sikeres kezdeményezéseit, programjait.
Ezt követően az egyházak és a politikai pártok képviselői tartottak rövid
beszámolót. A római katolikus egyház részéről Horváth Endre plébános
szólalt fel, a református egyházat Csete Szemesi István nyugalmazott püspök
képviselte, Dolinszky Gábor püspök-helyettes pedig az evangélikus egyház
nevében beszélt. A vajdasági politikai pártok képviselői közül Rácz Szabó
László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke és László Gyula, a Magyar Remény
Mozgalom igazgatója beszélt, akik kritikusabb hangot megütve, bírálták a
MNT tevékenységét, illetve a magyar kormányt.
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Az ülést követően Pásztor István, a Vajdasági Tartományi Képviselőház
elnöke és Egeresi Sándor, a képviselőházban működő Nemzeti Közösségek
Tanácsának elnöke fogadták a bizottságot Újvidéken.
Ezután a bizottság tagjai fejet hajtottak az 1944-45-ben a Vajdaságban
ártatlanul kivégzett magyarok emlékére állított emlékművénél Csúrogon,
majd virágot helyeztek el az 1942-es razzia során ártatlanul meggyilkolt
szerb áldozatok emlékére a csúrogi Topalov-raktárban kialakított
múzeumban is.
Az este folyamán Temerinben a vajdasági magyar pártok helyi képviselővel, a
már kiszabadult „temerini fiúkkal” és a még börtönbüntetésüket töltő
fiatalok, valamint a hét, újabban letartóztatott, egy éve előzetesben lévő fiú
jogi képviselőivel találkozott a bizottság.
A parlamenti képviselők a látogatás második napján megtekintették a
Vajdaság Autonóm Tartomány és a magyar állam együttes finanszírozásában
épülő, több mint 400 magyar diáknak majdan otthont adó újvidéki Európa
Kollégium épületét.
A bizottság tagjai ezt követően tárgyalást folytattak a belgrádi parlament
Diaszpórában és a régióban élő szerbek bizottsága, valamint az Emberi,
kisebbségi jogi és esélyegyenlőségi bizottság alelnökeivel és tagjaival. A
találkozón amellett, hogy nyomatékosították a magyar támogatást Szerbia
uniós csatlakozása mellett, a magyar-szerb történelmi megbékélés
folyamatáról, így a még nem megoldott problémákról, az esetlegesen
ellentéteket keltő témákról is tárgyaltak. Így szóba került a nemzeti
tanácsokról szóló törvény várható módosítása mellett az ún. temerini fiúk
ügye is. A máig érvényes 1945-ös, kollektív bűnösséget deklaráló
dekrétumokkal kapcsolatban pedig a bizottság elnöke sajtónyilatkozatában
is elmondta, hogy „egy európai országban elképzelhetetlen, hogy létezzenek
olyan „dekrétumok, amelyek kimondják a kollektív bűnösséget három
település, Zsablya, Csúrog és Mozsor lakosságát érintve”, ezért a találkozón
ezt is szóvá tették. A szerb felet kérésére tájékoztatták arról is, az új
alaptörvény és a választójogi törvény biztosítja azt, hogy a Magyarországon
élő különböző nemzetiségek akkor is rendelkezzenek parlamenti szószólóval,
ha egyébként nem tudnak a választások során képviselőt bejuttatni a
parlamentbe.
A tárgyalást követően a bizottság koszorút helyezett el a nándorfehérvári
csata belgrádi emléktáblájánál, majd a Hertelendyfalvát is magába foglaló
Pancsovára utaztak, ahol a szerb polgármester fogadta a magyar bizottság
tagjait, majd Székelykevére látogattak.
A bizottság tagjai kétnapos programjuk zárásaként Hertelendyfalván részt
vettek a bukovinai székelyek Al-Dunánál történt letelepítésének 130.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
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