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HÍREK
Nemzeti összetartozás bizottsága
A Nemzeti összetartozás bizottsága december 2-i ülései
A Nemzeti összetartozás bizottsága (NÖB) 2013. december 2-án délelőtt az
alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: a Jászkun önmegváltás
emléknapjáról szóló (H/13092. szám), illetve a magyarországi németek
elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról szóló (H/13158. szám)
határozati javaslatok tárgysorozatba vételéről szóló döntések, illetve
általános viták, és a Nemzeti összetartozás bizottsága Autonómia
albizottsága új tagjának megválasztása került a bizottság tagjai elé.
Emellett a bizottság zárt ülés keretében meghallgatta a kassai és a szabadkai
magyar főkonzulokat.
A Jászkun önmegváltás emléknapja kapcsán az egyetlen módosító javaslattal
Szili Katalin (független) élt, aki indítványozta, hogy kerüljön be a határozati
részbe is a „Jászkun önmegváltás” szövegrész. A módosítást az előterjesztők
és a kormányzat képviselője is támogatta, a bizottság pedig egyhangúlag
szavazta meg, csakúgy, mint magát a határozati javaslatot.
A második napirendi pont alatt a magyarországi németek XX. századi
kálváriájának emléket állító, 2012-ben elfogadott határozat kiegészítésére
szolgáló javaslatot tárgyalta a bizottság. Potápi Árpád János (Fidesz), a
bizottság
elnöke
elmondta,
a
hazai
német
közösség
országos
önkormányzatának kérésére szándékoznak kiegészíteni a jogszabályszöveget.
Heinek Ottó, a Német Országos Önkormányzat elnöke maga is részt vett az
ülésen: megköszönte, hogy napirendre vette az Országgyűlés a módosítást,
ugyanis számos jelzést kaptak arról, hogy a német közösségben létezik az
igény az elhurcolás és az elűzetés fogalmának elválasztására – mutatott rá a
hazai német közösség vezetője.
Szávay István (Jobbik) arról érdeklődött, hogy tavaly történt-e egyeztetés az
Önkormányzattal a határozat elfogadása előtt. Heinek Ottó elmondta,
előzetes egyeztetés nem zajlott, a kapcsolatfelvétel után pedig már nem volt
mód a vonatkozó szakaszok kiegészítésére. A Jobbik képviselője mindezt intő
példának nevezte a jövőre nézve, azaz a jövőben, ha valaki felé gesztust akar
gyakorolni az Országgyűlés, akkor előtte mindenképpen vegyék fel a
kapcsolatot az illetőkkel – javasolta a képviselő. A bizottság egyhangúlag
fogadta el a határozati javaslatot.
Potápi Árpád János ezt követően az Autonómia albizottság új tagjának
megválasztására tért. A bizottság elnöke a Dorosz Dávid távozásával
megüresedett helyre Mile Lajost, az LMP frakcióvezető-helyettesét javasolta,
akit a bizottság nagy többséggel, egyetlen tartózkodás mellett választott meg.
Az Autonómia albizottság kiegészülését követően a bizottság ülése zárt
formában folytatódott, ahol meghallgatták Czimbalmosné Molnár Éva, kassai
és Korsós Tamás, szabadkai főkonzulok beszámolóját.
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A bizottság december 2-án délután egy második ülést is tartott, amelyen a
Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat (T/13215. szám)
általános vitáját folytatták le. A jelenlévők a javaslat elfogadásáról döntöttek,
Szávay István tartózkodása mellett.
*******
A Nemzeti összetartozás bizottsága december 4-i ülése
Az ülésén a bizottság a Jászkun önmegváltás emléknapjáról szóló
(H/13092. szám), illetve a magyarországi németek elhurcolásának és
elűzetésének
emléknapjáról
szóló
(H/13158.
szám)
határozati
javaslatokhoz, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokat és a Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz (T/12415.
szám) benyújtott, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító
javaslatokat vitatta meg. Emellett a bizottság tagjai zárt ülés keretében
meghallgatták a csíkszeredai és kolozsvári főkonzulokat.
A Jászkun önmegváltás kapcsán benyújtott módosítók közül a Szili Katalin
és Csóti György (Fidesz) által jegyzett indítványt a bizottság egyhangúan
támogatta, ahogy Szávay István bizottsági módosító indítvány beterjesztésére
tett javaslatát is. Utóbbi rögzítené, hogy az Országgyűlés támogatja az
eseménnyel kapcsolatos kiadványok megjelentetését.
A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat módosítói kapcsán
Szávay István fejezte ki elégedetlenségét. A képviselő hangsúlyozta,
„elfogadhatatlan, hogy 23 évvel a rendszerváltás után, a kétharmad
birtokában sem néznek szembe a kommunista múlttal”, ugyanis szerinte
amennyiben nem lesz valódi hatásköre a bizottságnak, akkor a lényege is
elvész, pedig szerinte elengedhetetlen lenne a teljes szembenézés. Kifogásolta
a bizottság tagjainak jelölését, úgy vélte, ez egy „pártbizottság” lesz, mert a
gyakorlatban mind az öt tag a kormánypártokhoz közel álló személy lehet.
Elmondása szerint, ha garantálják, hogy ne csak a Fidesz jelölhessen, az
mutatná meg, hogy nincs semmilyen „sandaság” a kezdeményezés
hátterében. Szóvá tette ezen felül a bizottság tagjai mandátumának túlzott
hosszát, hogy a diktatúra működtetéséből nemcsak a hatalom birtokosai,
hanem a végrehajtók is kivették a részüket, továbbá hogy csupán néhány
szervezetet nevesít a jogszabálytervezet. Javasolta, hogy az Országgyűlés
korabeli tagjait is vonják vizsgálat alá. A tárca képviselője nem támogatta a
képviselő által kifogásoltakat, a bizottság tagjai pedig a módosító javaslatok
túlnyomó többségét nem fogadták el.
Következő napirendi pontként a jövő évi költségvetésről tanácskoztak, a
bizottság feladatkörébe tartozó módosítókat megvitatva. Szávay István azzal
a felhívással élt a bizottsági tagok felé, hogy aki a NÖB ülésén támogat egy
adott javaslatot, annak a plenáris ülésen is következetesen maradnia kellene
az álláspontjánál. Csóti György rámutatott, hogy a plenáris ülés „más
műfaj”, szerinte senkit nem lehet elmarasztalni e hozzáállás miatt. A
költségvetés kapcsán a hadisírok gondozásának ügye, illetve e terület
többlettámogatása került előtérbe, Szávay mellett Kőszegi Zoltán (Fidesz)
foglalt el határozott álláspontot a kérdésben: a bizottságnak valamilyen
formában támogatnia kell a törekvést – vetette fel az ülésen. A tárca
képviselői jelezték, hogy a hadisírok ügyét a Honvédemi Minisztérium intézi.
A bizottság támogatásáról biztosította a kezdeményezést. Szili Katalin a
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Határokon Túli Magyarságért Alapítványnak folyósítandó többlettámogatás
ígéretére utalt vissza, amelyet a NÖB 2013 őszén, Pécsett rendezett
kihelyezett ülésén ígértek meg. Mindkét kezdeményezést támogatta a
bizottság.
A magyarországi németeknek szentelt emléknap kapcsán Szávay István
javasolta, hogy az egyre bonyolultabbá váló határozat helyzetét rendezzék:
szerinte már nem az eredeti szándékokról szól ugyanis a jogszabály, két
különböző eseményt vontak össze, amelyet megoldana, ha a jelenlegi
szabályozás csak a kitelepítésekre vonatkozna. Potápi Árpád János
emlékeztette a jobbikos képviselőt, hogy a hazai német közösség javaslatára
és közreműködésével készült az előttük lévő tervezet és ők pontosan a
kiűzetés beemelése mellett voltak. Csóti György ugyanakkor hozzáfűzte, hogy
ő egyetért azzal, hogy csak az egyik eseményt rögzítsék az aktuális
javaslatban.
*******
A Nemzeti összetartozás bizottsága december 5-i ülése
A NÖB december 5-i ülésén a bizottság tagjai találkoztak Böjte Csabával, az
egyszerűsített honosítási eljárás keretében állampolgársági esküt tevő
500.000. magyar állampolgárral, valamint megvitatták a Nemzeti
Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslathoz (T/13215. szám)
kapcsolódó módosító javaslatokat.
A bizottság ülésén is köszöntötték Böjte Csabát, aki édesanyjával, Böjte
Juliannával az 500 ezredik visszahonosított külhoni magyarrá vált az
Országházban tartott állampolgársági eskütételével, továbbá szavaztak a
Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott
kapcsolódó módosítókról. Ezt követően a NÖB ülése átalakult az Autonómia
albizottság soros ülésévé.
*******
Az Autonómia albizottság december 5-i ülése
Az Autonómia albizottság ülésén két napirendi pontot vitattak meg az
albizottság tagjai. Tájékoztató az Ausztriában, Horvátországban és
Szlovéniában élő magyar nemzeti közösségek autonómia törekvéseiről
és lehetőségeiről címmel, és a Székelyek Nagy Menetelése után címmel.
Szili Katalin, az albizottság független elnökének felkérésére Potápi Árpád
János, a NÖB elnöke mondott köszöntőt. Örömét fejezte ki, hogy számos
határon túli magyar közösség képviselői jelenhettek már meg az albizottság
ülésén. Elmondta, hogy a testület szimbolikus jelentőségű napon ült össze,
amely reményt ad arra, hogy újra nem követünk el olyan hibát, mint 2004ben. Úgy vélte, bár a jelenlévők az „igen”-ek mellett voltak, ám egy nemzethez
tartozunk, így közösek a hibák is, és közösen kell őket kijavítani.
Emlékezette a résztvevőket, hogy mindent megtesznek a nemzet békés,
közjogi egyesítéséért. Csóti György, az albizottság alelnöke napirend előtt
ugyancsak a 2004. december 5-i népszavazásról emlékezett meg.
A tervezett napirend szerint elsőként Deák Ernő, az Ausztriai Magyar
Szervezetek és Egyesületek Központi Szövetségének elnöke kapott szót.
Ismertette a helyi magyar közösség helyzetét, rövid történetét és lehetőségeit.
Elmondta, hogy nagy veszélyt jelent az asszimiláció, elsődleges céljuk tehát
5

Külügyi Igazgatóság

Nemzetpolitikai Tükör

II. évf. 33. szám

az identitás-megőrzést célzó programok megvalósítása. Az autonómia
megszerzésének esélyét nem látta valósnak, szerinte nem veszik figyelembe a
magyarság ilyen igényeit Ausztriában.
Mentsik Szilvia, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala képviseletében
kifejtette, hogy újra kellene értékelni a migráció fogalmát és az
anyaországnak törekednie kellene a távolba szakadó honfitársainkkal való
kapcsolat fenntartására, fontos, hogy legyen lehetőség a visszatérésre. A
kettős állampolgárság kapcsán elmondta, hogy hasonlóan sanyarú a
helyzetük, mint a szlovákiai magyaroknak. Az autonómia kérdésére térve
elmondta, mindez érdekes, ugyanis Dél-Tirol esetében adottnak veszik az
osztrákok, azonban Burgenland, Karintia és Stájerország viszonylatában
nem akarnak beszélni erről – igaz ugyan, hogy a helyi lakosság széles rétegei
sem igényelték.
Jakab Sándor, a HMDK elnöke kedvezőbb keretekről adott tájékoztatást.
Beszámolt arról, hogy a horvát alkotmány biztosítja a magyarság számára a
kulturális autonómiát, ennél többre, területi autonómiára viszont a
magyarság alacsony létszáma okán nem látott esélyt. A szabad
nyelvhasználatot, az anyanyelvi oktatást, a hitéletet és az országgyűlési,
valamint az önkormányzati képviseletet biztosítják számukra. A Magyar
Egyesületek Szövetségének képviselői nem tudtak részt venni az ülésen.
Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
elnöke a szlovéniai magyarság helyzetéről tájékoztatott. Rámutatott, hogy a
kulturális autonómia keretei adottak, ahogy a parlamenti képviselet is.
Azonban kiemelte, hogy a „de jure” és a „de facto” helyzet eltérő. A
problémák között említette a nagyarányú elvándorlást, ami főként gazdasági
okokra vezethető vissza, ám pozitívumot jelent, hogy a nagykövet elkezdte
járni a magyarlakta területeket, ami növelte az érdeklődést a kettős
állampolgárság iránt.
Csóti György a fentiekre reagálva rögzítette, hogy az őshonos magyaroknak
„jár” a személyi elv kulturális autonómia. László Lajos, a Székelyföldért
Társaság titkára kiemelte, nem felesleges az autonómiáért felemelni a
hangjukat, ha mást nem, a Székelyföld autonómiájának ügyét igyekezzenek
elősegíteni.
A beszámolók megvitatása után a bizottság a Székelyek Nagy Menetelésével
kapcsolatos fejleményekkel foglalkozott. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti
Tanács elnöke hangsúlyozta, fontos volt a bécsi tüntetés, ahogy a budapesti
vagy pozsonyi is. Bejelentette, hogy a Székely Szabadság Napját 2014-ben is
meg fogják tartani. Kérte a résztvevők további segítségét a szervezésben és a
lobbizásban. Elmondta, tudja, hogy nem az utcán dőlnek el a nagyobb
kérdések, ám szeretnék a civil nyomásgyakorlás eszközével előmozdítani a
parlamenti érdekérvényesítést, így érdeklődve figyelik az RMDSZ parlament
elé kerülő tervezetét.
Székely István, az RMDSZ főtitkár-helyettese szerint a legnagyobb veszélyt a
régiósítási tervek jelentik a székelyföldi autonómiára. Az RMDSZ kidolgozott
egy 16 és egy 12 megyés koncepciót is, ami szerintük sokkal megfelelőbb
lenne a tervezettnél. Elmondta azt is, hogy felismerték, nem minden a
parlamenti érdekképviselet, e mögé a közösségi akaratot is be kell állítani.
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Biró Zsolt (MPP) szerint nincs veszve minden. Az önkormányzatok társulási
szerződések kötésével bizonyos értelemben megkerülhetik az autonómiáról
hallani sem akaró Ponta-kabinetet. A 153 székelyföldi önkormányzat adta
lehetőségeket ki kell használni – fogalmazott az erdélyi politikus. Ha nem is
sikerül megvalósítani, figyelemfelkeltésnek alkalmas, de a nemzetközi lobbi
is elengedhetetlen.
Sándor Krisztina (EMNP) az erdélyi pártok összefogásáról beszélt. Szerinte itt
van az ideje leülni a pártelnököknek és az együttműködés kereteit
kialakítani.
Csóti György a székelyföldi autonómiában fordulópontot lát. Szerinte ennek
sikerével a későbbiek folyamán eredményesebbek lehetnek Magyarország és
a magyar közösségek e téren.
László Lajos felhívta a résztvevők figyelmét, hogy Székelyföldön, de akár az
ülésen is „történelmet írnak”. Szerinte a „nemzeti minimum” helyett „nemzeti
maximumra” kell törekedni és határozottan kiállni az autonómia-törekvések
mellett.
Szávay István a Délvidék, illetve Szerbia EU-csatlakozása kapcsán jegyezte
meg, hogy a külügyminiszter kijelentette, hogy hazánk nem fog semmit kérni
a délvidéki magyar közösségnek Szerbia integrációs törekvéseinek
támogatásáért.

Nemzetpolitika az Országgyűlésben
Szávay István (Jobbik) írásbeli kérdése a nemzetpolitikáért
miniszterelnök-helyetteshez „Miért hazudnak?” (K/13086) címmel:

felelős

A nemzeti jelentőségű intézmények listája kibővítésével kapcsolatban a
képviselő részletesen beszámolt az ügy előzményeiről és konkrét
hivatkozásokkal támasztotta alá, hogy a kormány korábbi ígéreteit
megszegve, mégsem vette figyelembe, hogy a MÁÉRT külhoni tagszervezetei
ajánlásai mellett, a magyarországi pártok is tehessenek javaslatokat.
Ezzel kapcsoltban arról érdeklődött, hogy miért olyan fontos az ellenzéki
pártoknak még a javaslattételből való kirekesztése is, olyannyira, hogy a
kormány hajlandó még saját magát is meghazudtolni?
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes válaszában
(K/13086/1) hangsúlyozta: a nemzeti jelentőségű intézmények és programok
finanszírozása a Bethlen Gábor Alapból történik, s az mint elkülönített
állami pénzalap költségvetési támogatása természetesen az Országgyűlés
által elfogadott költségvetési törvényben meghatározott és elfogadott. A
támogatások felhasználása kapcsán nem lehet különbségtételről beszélni,
hiszen azokról nem a parlamenti pártok hoznak döntést.
Visszautasította Szávay István azon vádját, miszerint „súlyosan
diszkriminatív” a nemzeti jelentőségű programok és intézmények támogatási
rendszere. Meggyőződésének adott hangot, hogy a külhoni magyar
közösségek számára fontos intézményeket a külhoni magyar szervezetek
tudják meghatározni, ők a kompetensek annak eldöntésében, hogy mely, a
magyarságot legeredményesebben szolgáló intézmények és programok
részesüljenek a kiemelt állami támogatásban. Nem helyes az a hozzáállás,
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hogy a magyarországi pártok megkérdőjelezzék a külhoni magyarság
szempontjait, véleményét. Azt javasolja Szávay Istvánnak, hogy amennyiben
tudomása van egy olyan intézményről vagy szervezetről, amely kiemelten
fontos és nem tartozik a nemzeti jelentőségű körbe, forduljon olyan külhoni
magyar szervezethez, amely – az elképzelésének megfelelő intézményt, vagy
programot javasolná a kiemelt körbe.

Erdély
EP-választások előtt Erdélyben
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a 2014 májusában tartandó
Európai parlamenti választásokon önálló lista állítása mellett foglalt állást a
Szövetségi Képviselők Tanácsának november 23-i ülésén. Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke ez után egy sajtóbeszélgetésen is kifejtette, hogy a kölcsönös
bizalomhiány miatt nem lehetséges, hogy a jövő évi EP-választásokon közös
listán induljanak az RMDSZ jelöltjei és Tőkés László.
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ugyanakkor továbbra is azt szorgalmazza,
hogy az erdélyi magyar pártok koalíciója állítson jelöltlistát. Toró T. Tibor
EMNP-elnök hétfői kolozsvári sajtótájékoztatóján úgy vélte, mindennél
fontosabb, hogy az erdélyi magyarság 2014-ben is megszerezze azt a három
brüsszeli mandátumot, amellyel jelenleg rendelkezik, ez pedig csakis a
magyar pártok összefogásával érhető el. Az elnök szerint az összefogásnak
nincsen technikai akadálya, csupán a politikai szereplők ellenérzései
hiúsíthatják azt meg.
Az EMNP az összefogás pártján van - nyomatékosította Toró T. Tibor, aki azt
is elmondta, az elmúlt hetekben kétszer is tanácskozott Kelemen Hunorral,
az RMDSZ elnökével. „A közösség megérezte a katarzist október 27-én, a
Székelyek nagy menetelésén, ezt a katarzist szeretnénk nyújtani számára az
EP-választáson is” - tette hozzá az elnök. Arra a kérdésre, hogy lehetséges-e
a koalíciós lista állítása miután az RMDSZ döntéshozó testülete kizárta
ennek a lehetőségét, Papp Előd, az EMNP alelnöke elmondta, nem ez lenne
az első eset, hogy a szövetség megváltoztatja az álláspontját. Toró T. Tibor azt
a meggyőződését hangsúlyozta, hogy Kelemen Hunor csak ideig-óráig tudja
elodázni a tárgyalásokat a közös listaállításról. „Elegendő társadalmi nyomás
lesz az RMDSZ-en, hogy ezt a bújócskát tovább ne játszhassa” - jelentette ki
Toró.
December 5-én az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában Tőkés László európai
parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke
felhívta a figyelmet arra, hogy sem a jövő évben esedékes magyarországi
parlamenti választáson, sem az európai parlamenti választáson nincs helye
az erdélyi magyarok pártoskodásának. Tőkés László leszögezte, mindent meg
kell tenni annak érdekében, hogy az erdélyi magyarok minél nagyobb
számban éljenek a választás állampolgári jogával a magyarországi
választásokon, másrészt pedig azért, hogy minél erősebb képviselettel
rendelkezzenek az Európai Parlamentben.
Az EMNT elnöke szerint súlyos következményekkel járhat az a "gőgös
egyeduralkodói mentalitás", amely szerint az RMDSZ az egyedüli hiteles
képviselője az erdélyi magyar közösségnek.
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Tőkés Lászlónak az EP választásokon való indulását illetően Toró T. Tibor
két lehetőséget vázolt fel arra az esetre, ha az erdélyi magyar politikai
szervezetek nem indítanak közös jelöltlistát. Az egyik szerint a volt püspök
függetlenként indulna az EP választásokon. „Tőkés László nyilván elég erős
támogatottsággal bír ahhoz, hogy függetlenként induljon, és felsorakozzanak
mögé mindazon politikai szervezetek, amelyek 2007-ben is támogatták” –
fogalmazott a politikus. Toró szerint Tőkés másik opciója a Fidesz-lista lehet.
„A Kárpát-Medencei Autonómia Tanács elnökeként számára az a lehetőség is
nyitva áll, hogy a stratégiai partnerünkkel, a Fidesszel folytassa a brüsszeli
képviseletet” – jelentette ki. Emlékeztetett rá, hogy jelenleg Tőkés a magyar
néppárti európai parlamenti képviselőcsoport tiszteletbeli elnöke. „Nagyon jó
a kapcsolata a Fidesz-KDNP EP-képviselőivel, tehát természetesen kínálkozik
az a lehetőség is, hogy közöttük folytassa munkáját” – tette hozzá. Az EMNP
elnöke azt a lehetőséget nem említette, hogy Tőkés a néppárt listáján az
RMDSZ ellenében induljon az EP-választásokon.
A Magyar Polgári Párt (MPP) álláspontja szerint az erdélyi magyarságnak
„nemzeti válogatottal” kellene megméretkeznie az európai parlamenti
választásokon. Biró Zsolt MPP-elnök egy kolozsvári sajtótájékoztatón
elmondta, a „nemzeti válogatottat” megjelenítő jelöltlistát a 2012-es
önkormányzati választásokon elért eredmények szerint kellene összeállítani.
Akkor a magyar pártok megyei listáira leadott voksok 85 százalékát a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szerezte meg, az MPP és az
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) pedig nagyjából egyenlő arányban osztozott
a maradék 15 százalékon. "Együttműködésre vagyunk ítélve" nyomatékosította a pártelnök. Biró Zsolt elmondta, a közelmúltban levélben
fordult az RMDSZ elnökéhez, amelyben a párbeszéd elkezdését szorgalmazta.
Hozzátette, az EMNP-vel sem zárkóznak el a párbeszédtől, de első körben a
legfontosabb romániai magyar politikai szervezetet, az RMDSZ-t keresték
meg.
*******
Adomány Csángóföldre
A magyar oktatásban részt vevő moldvai csángó gyerekek és oktatóik
számára adott át adományt Kövér László házelnök úr nevében az
Országgyűlés Hivatala és a Magyar Vöröskereszt budapesti szervezete
december 3-án, Pusztinán a Magyar Házban.
A DVD-lejátszókból, mesefilmekből, irodaszerekből, tisztítószerekből álló
adomány és a Vöröskereszt által gyűjtött ruhanemű, lábbelik, játékok,
édességek szétosztását a csángó-magyar oktatási programot irányító
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége végzi. Az Országgyűlés Hivatala
által ötödik alkalommal szervezett akció keretében az iskolában vagy iskolán
kívüli magyar oktatásban részt vevő 2045 gyerek és 43 oktató mindegyike
kap ajándékot a 28 oktatási helyszínen. A program lényeges eleme a
rendszeresség, a folyamatos kapcsolat, amely segít abban, hogy megerősítse
a csángó oktatásban résztvevőket magyarságtudatukban. A pusztinai és
lészpedi gyerekek által bemutatott műsor pedig nem csak köszönetük
kifejezésének eszköze, hanem a csángó kultúra megismerésének,
ápolásának, az oktatók mindennapos munkája eredményeként gyarapodó
tudásuknak is a bizonyítéka.
9

Külügyi Igazgatóság

Nemzetpolitikai Tükör

II. évf. 33. szám

Felvidék
Tüntetés a magyar kisiskolákért
A pozsonyi parlament előtt 2013. december 4-én több százan tüntettek.
Magyar és szlovák politikusok, pedagógusok, szülők és diákok fejezték ki
ilyen formában elégedetlenségüket a Fico-kormány oktatást érintő lépéseivel
szemben.
A demonstráció oka a kormány magyar kisiskolákat nehéz helyzetbe hozó
tervezete volt, amely 2015-től előírná az iskolák egyes osztályainak
elindításához szükséges minimumlétszámot. E szerint az 1. évfolyamban
legalább 11, a 2-4. évfolyamokban 13, az 5-9. évfolyamokban 15,
középiskolákban pedig legalább 17 tanuló szükséges ahhoz, hogy új osztályt
nyithassanak az intézmények. Az új közoktatási törvény 74 magyar tanítási
nyelvű alapiskola fennmaradását veszélyezteti.
A parlamenti szavazás napjára meghirdetett tüntetésen számos szervezet
képviseltette magát: a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd mellett civil
szervezetek is nagy számban vettek részt az eseményen. A Szlovákiai
Magyarok Kerekasztala, a Csemadok, a Via Nova ICS, a Szövetség a Közös
Célokért, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar
Szülők Szövetsége és több más felvidéki magyar intézmény is hozzájárult a
demonstráció megvalósításához. A rendezvényen felszólalt többek között A.
Szabó László, az MKP oktatásügyi és kulturális alelnöke, Érsek Árpád, a
Most-Híd képviselője, Pék László, az SZMPSZ elnöke, Ondrej Dostál, az OKS
elnöke és Martin Poliačik, az SaS képviselője. Egybehangzóan kritizálták a
Fico-kormányt a kisebbségellenes intézkedés miatt, amely szerintük
kiemelten érinti a magyar közösséget és veszélyezteti a magyarság
anyanyelvének ápolásához való jogát. A rendezvényen elhangzott beszédek
szlovák nyelvűek voltak, Tokár Géza szerint azért, mert a demonstrációval
főként a szlovák emberek figyelmét kívánták ráirányítani a hátrányos
intézkedésekre. A tüntetés végén egy „Kisiskolák” feliratú koporsót vittek az
ifjúsági szervezetek képviselői a szlovák parlament bejárata elé, így
figyelmeztetve a törvényhozókat, milyen sorsra ítélik a kisiskolákat a
jogszabály elfogadásával. A kormánypárti politikusok részéről nem övezte
figyelem a megmozdulást, ugyanakkor a rendezvényt megzavarta, hogy
rendőri egységek igazoltatták az azt szervező magyar aktivistákat.
***
A tüntetés érdemben nem tudta befolyásolni a tervezetről szóló szavazást, a
kormánypárti többség elfogadta a közoktatási törvény módosítását. A 142
jelenlévő képviselőből 81-en támogatták a javaslatot, 52-en szavaztak ellene,
míg 9-en tartózkodtak.
*******
Az MKP ismét „küszöb” alatt, a szélsőséges pártok erősödtek
A Median és a Polis közvélemény-kutató vállalatok egyaránt közzétették
aktuális vizsgálataikat a szlovákiai pártok támogatottságáról. A kormányzó
Smer-SD továbbra is magasan a legnépszerűbb, a Magyar Közösség Pártja az
utóbbi időben tapasztalható erősödése után visszaesett az 5 százalékos határ
alá, ugyanakkor a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és a Marian Kotleba által
fémjelzett Mi Szlovákiánk Néppárt (ĽSNS) támogatottsága nőtt.
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Median
Az október 14. és november 10. között végzett kutatás eredményei alapján a
Robert Fico vezette Smer-SD a szavazatok 44 százalékának megszerzésével
végezne az élen. A kormánypárttól jelentősen lemaradva, 9,8 százalékkal
második az SDKÚ-DS, míg a képzeletbeli dobogó legalsó fokára a KDH
állhatna 8,3 százaléknyi támogatóval. Parlamenti párt lenne továbbá az
OĽaNO (7,9%), a Most-Híd (7%), valamint hosszú idő után először az SNS
(5,2%). Nem sikerült ugyanakkor megugrania az 5 százalékos szintet az
MKP-nak, amelyet a szavazók 4,7 százaléka támogatott volna ezúttal.
A Median adatai alapján az MKP és a Most-Híd támogatottsága az alábbiak
szerint alakult az utóbbi egy évben:
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A grafikon egyértelműen tükrözi, hogy a Most-Híd nagyobb támogatottsággal
bír jelenleg, stabil parlamenti pártnak látszik, amelynek leggyengébb
eredménye is magasabb, mint az MKP legerősebb hónapjában mért adat.
Ugyanakkor összességében véve némi gyengülés érzékelhető a vegyespárt
támogatottságában, az utóbbi hónapok eredményei az elmúlt időszak
gyengébbjei közé tartoznak, ezzel szemben az MKP-nál fordított a helyzet. A
Berényi József által vezetett szervezet a 2012. őszi mélypontot jelentő, 3
százalék környékén megálló eredmények után, 2013 nyara óta a küszöb
közelében, vagy éppen afelett teljesített.
Polis
A Polis Slovakia november 24-28. között végzett felmérése hasonló
eredményt mutatott, mint a Mediané. Szerintük a Smer-SD 39,8 százalékkal
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nyerné a választást, őket a KDH követné 9,6 százalékos eredménnyel, a
harmadik helyre pedig az OĽaNO futna be 8,7 százalékkal. Ugyancsak 8,7
százalékon állna meg a Most-Híd, az SDKÚ-DS-t a szavazók 7 százaléka
támogatná, míg az SNS zárná a küszöb feletti pártok sorát, 5,1 százalékos
eredménnyel. Az MKP és az SaS egyaránt 4,8 százaléknyi szavazatot
szerezne, ami nem sokkal ugyan, de elmarad a bejutáshoz szükséges
aránytól. Érdekesség, hogy Marian Kotleba pártja, az ĽSNS támogatottsága
több mint a duplájára, 3,4 százalékra nőtt – ebben minden bizonnyal nagy
szerepe van a pártelnök Besztercebánya megyében elért sikerének, a
megyefőnöki pozíció elnyerésének és az ezzel járó nagyobb médiafigyelemnek.

Délvidék
Hat hónapos hosszabbítás mellett döntött az Alkotmánybíróság
A Szerbiai Alkotmánybíróság december 5-i ülésén úgy döntött, hogy a
tartományi és köztársasági parlamentnek hat hónapot ad arra, hogy
Vajdaság statútumának azon elemeit, amelyek nincsenek összhangban a
szerbiai alkotmánnyal, összehangolják az ország alaptörvényével.
Mint ismert, a jelenleg zajló alkotmányossági vizsgálatot a Szerbiai
Demokrata Párt szorgalmazta, amelynek véleménye szerint Vajdaság
Autonóm Tartomány statútuma az államiságra jellemző elemeket is
tartalmaz. Ugyanez a párt kezdeményezte a hatásköri törvény
felülvizsgálását is korábban, melynek huszonkét rendelkezését ítélte
alkotmányellenesnek a bíróság.
Pásztor István, a tartományi parlament elnöke szerint az Alkotmánybíróság
végre kimondta: a vajdaságiaknak alkotmányos joga az autonómiához való
jog, ez olvasható ugyanis a testület döntésében. Az Alkotmánybíróság
döntése értelmében a vajdasági statútumot fél éven belül össze kell hangolni
az alkotmánnyal, mely feladatot szakemberek fogják elvégezni. „Ennek a
feladatnak az ellátását a tartományi parlament Alkotmányjogi Bizottsága
kell, hogy magára vállalja. Ennek az elnöke én vagyok. Ebbe a munkába
szeretném
bevonni
azokat
az
alkotmányjogászokat,
azokat
a
szaktekintélyeket, volt alkotmánybírókat, akik egész biztos, hogy hozzá
tudnak járulni ahhoz, hogy a megfelelő megoldásokat meg tudjuk találni” –
mondta Pásztor István.
Bojan Pajtić, a tartományi kormány demokrata párti elnöke szerint a
Alkotmánybíróság döntése ellenére nem lesznek vajdasági választások,
hiszen azok kiírására teljesen más előírások vonatkoznak. A választások
kiírását és megtartását külön jogi előírások szabályozzák és nincs közöttük
semmilyen összefüggés. A tartományi választásokat akkor írják ki, ha nincs
már parlamenti többség, vagy ha a kormány benyújtja lemondását.
***
Több szerbiai párt is úgy véli, hogy a szerb alkotmánybíróság döntése,
amellyel a testület alkotmányellenesnek nyilvánította a Vajdaság
statútumának számos pontját, jó apropó arra, hogy előre hozott választást
írjanak ki Szerbia északi tartományában, illetve felülvizsgálják a Vajdaság
autonómiáját.
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Az országos szinten hatalmon lévő, ám a vajdasági törvényhozásban ellenzéki
Szerb Haladó Párt (SNS) képviselői a döntést követően azt mondták: az
alkotmánybírósági döntéssel még egy lépéssel közelebb kerül Vajdaság az
előre hozott választások kiírásához. Đorđe Miličević, a vajdasági képviselőház
haladó párti alelnöke szerint „ez a döntés megerősíti a tartományi
választások szükségességét, annak érdekében, hogy az új parlament
alkothassa meg az új hatásköri törvény, az új statútum és a finanszírozási
törvény tervezetét, ezzel pedig a tartomány működése visszakerülne Szerbia
alkotmányos és törvényes keretei közé”.
A Vajdasági Párt (VP) szerint a döntés inkább a tartomány autonómiájának
megszüntetése felé mutat. Közleményükben azt írták, a döntés újabb indok
lehet arra, hogy a Vajdaság köztársasággá váljon Szerbián belül.
Forrás: Vajdaság Ma, MTI
*******
Az EP pozitív üzenete Szerbiának és Vajdaságnak
Az Európai Parlament (EP) külügyi bizottsága december 5-én Brüsszelben
egyhangúlag elfogadta a Szerbiáról szóló jelentéstervezetet, amely szerint az
ország teljesítette a júniusi EU-csúcson megfogalmazott elvárásokat. A
szakbizottság 2013. decemberi EU és Szerbia közötti kormányközi
konferencia megtartását sürgeti. Két Magyarországi EP-képviselő: Schöpflin
György néppárti témafelelős és Gál Kinga közös munkájának köszönhetően a
dokumentum számos, a vajdasági magyarság aktuális problémáját is
hangsúlyozó pontot tartalmaz.
Schöpflin György szerint a jelenlegi szerbiai kormányzat az európai irány
mellett elkötelezett, annak ellenére, hogy máshonnan is érkeznek számára
vonzó ajánlatok. „A szerbiai kormányzatnak továbbá európaiságában is
következetesnek kell maradnia, és ahol csak lehet, ott a jogállamiságot és
szubszidiaritást támogatnia kell” – hívta fel a figyelmet.
Gál Kinga és Schöpflin György üdvözölték, hogy a megszavazott
dokumentum kitér a Vajdasági Autonóm Tartomány autonómiáját és
költségvetését megnyirbáló kormányzati intézkedésekre és felszólítja a
kormányt, hogy haladéktalanul fogadja el a tartomány finanszírozásáról
szóló törvényt. Fontosnak tartják azt is, hogy a jelentéstervezet hangsúlyozza
a nemzeti tanácsok szerepét és jelentőségét, és felhívja a hatóságokat a
tanácsok működéséhez tartozó pénzügyi eszközök folyósítására. A szöveg
továbbá felhívja a hatóságokat a restitúciós törvény diszkriminációmentes
alkalmazásának szükségességére, a kisebbségi nyelvhasználat lehetőségére
az önkormányzatokban, és az anyanyelven sugárzó média megőrzésére.
„Lényeges, hogy a vajdasági magyarság számára kulcskérdések belekerültek
a szövegbe, mert így azok nyomon követése az Európai Bizottság feladatává
válik. Különöses örülök, hogy módosító indítványainknak köszönhetően a
szöveg felszólítja a szerb hatóságokat a rehabilitációs törvény
diszkriminációmentes és az ártatlanság vélelmén alapuló alkalmazására” –
hangsúlyozta a szavazást követően Gál Kinga.
Forrás: Vajdaság Ma

*******
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Meghiúsult a Trianon-emlékmű avatása Adán
Néhány órával az avatási ünnepség kezdete előtt lebontották a talapzatát
annak a Trianon-emlékműnek, amelyet a délvidéki Magyar Remény
Mozgalom (MRM) december 8-án délután tervezett felavatni az adai katolikus
temetőben. A párt illetékesei saját elmondásuk szerint aznap délelőtt
értesültek az esetről.
László Bálint, az MRM elnöke leszögezte: pártja megrökönyödéssel vette
tudomásul, hogy eltűnt a Trianon emlékmű, amelyet előre bejelentettek, a
katolikus egyházzal pedig megállapodást kötöttek. A tervezett rendezvényt a
rendőrségen is bejelentették és jóváhagyásra is került. Elmondása szerint
aznap délelőtt értesültek arról, hogy a helybeli pap kapott egy végzést a
községi építésügyi igazgatóságtól, amelyben az áll, hogy a három méteres
emlékművet egy napon belül le kell bontaniuk, mindenféle hivatkozás
nélkül. A dokumentum szerint az adai polgármester, Bilicki Zoltán hivatalból
kezdeményezte a szobor lebontását. Tizenöt napon belül van fellebbezési
joguk, ugyanakkor a fellebbezés nem halasztó hatályú a végrehajtással
szemben. Mivel előre bejelentett rendezvényről és előre bejelentett
emlékműről van szó, amely a római katolikus egyház tulajdonában álló
temető területén került felállításra, ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést
fognak tenni a rendőrségen – ismertette álláspontját a párt elnöke.
Rusai József, a MRM helyi szervezetének elnöke elmondta, az emlékművet
önerőből, saját forrásból finanszírozták. A párt elnökéhez hasonlóan, ő is
lopásnak minősítette az esetet. Elmondása szerint az emlékmű újbóli
felállítását tervezik, hiszen a magyar emberek joga, hogy Délvidéken is legyen
egy emlékmű, amellyel Trianonra emlékezhetnek, és ahova el tudnak menni
koszorúzni.
Szávay István, a Jobbik képviselője mind jogi, mind erkölcsi szempontból
aggályosnak tartja a történteket. Úgy véli, hogy az emlékműnek két dolgot
kell egyszerre jelképeznie, egyrészt emlékeztetni arra a tragédiára, ami ezzel
a nemzettel 1920-ban történt, másrészt egy ilyen emlékmű mementó is,
emléket állít annak, hogy ennek ellenére megmaradtunk, megmaradt még az
itteni magyarság, összetart, jövőbe tekint, van hite és van még jövője is –
hangsúlyozta Szávay István. Azon reményének is hangot adott, hogy az eset
minél hamarabb tisztázódna. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a bontás
jogtalan volt – amiről meg van győződve – akkor a Jobbik elvárja a magyar
kormánytól, hogy világosan adjon hangot a tiltakozásának, másrészt pedig a
Jobbik a Kárpát-medencei magyar jogsegély-szolgálathoz fog fordulni.
Az emlékmű talapzatának lebontása ellenére az avatási ünnepséget
megtartották. Elsőként Rusai József, majd László Bálint és Szávay István
mondott beszédet, ezt követően pedig László Bálint és Szávay István
leleplezték azt az emléktáblát, amelyet a párt illetékesei később elszállítottak
a helyszínről annak érdekében, hogy mindaddig, amíg az új talapzat el nem
készül, személyesen őrizhessék azt. Szávay István bejelentette, pártja az
emlékmű újraállításával kapcsolatban felmerülő összes költség fedezését
átvállalja majd.
Forrás: Vajdaság Ma
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Kárpátalja
Szavazás Beregszászon a társulási megállapodás ügyében
Amint arról előző számunkban (lásd: Nemzetpolitikai Tükör, II. évfolyam 32.
szám) beszámoltunk, az európai integrációs folyamat ukrán részről történő
felfüggesztése komoly vitákat eredményezett a szomszédos államban, ami
Kárpátalján is érezteti hatását.
Számos önkormányzat kinyilvánította álláspontját a kérdésben, a
Beregszászi városi tanácsban azonban problémák övezték a nyilatkozat
elfogadását. A testület rendkívüli ülését eredetileg 2013. december 2-ra
hívták össze, csakhogy a Kijevben kormányzó Régiók Pártja és az Ukrajnai
Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) képviselői a kitűzött időpontban nem
mentek el a tanácskozásra, így az nem volt határozatképes. A jelenlévő
képviselők lakossági fórummá nyilvánították az ülést, amelyen felolvasták az
elfogadásra szánt határozattervezetet: ez szorgalmazza az országban az
integrációs folyamatok felgyorsítását, megvonja a bizalmat a jelenlegi
kormányzattól, követeli a kormányfő és a kormánytagok azonnali leváltását,
elítéli a kijevi tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakot és követeli a
vétkesek mihamarabbi megbüntetését. Babják Zoltán, Beregszász UMDSZ-es
polgármestere felolvasott egy felhívást, amelyet Viktor Janukovicsnak,
Ukrajna elnökének címzett: ebben hangsúlyozta az európai integrációs
törekvések melletti elkötelezettségét és kifogásolta a tüntetőkkel szembeni
brutális rendőri fellépést, továbbá arra kérte az államfőt, hogy kezdjen
párbeszédet az Ukrajnában működő politikai pártokkal a helyzet megoldása
érdekében. A rendkívüli ülést egyúttal december 5-ére halasztották.
A megismételt alkalommal immár elegendő képviselő jelent meg a
határozatképességhez, így szavazásra tudták bocsátani a kérdéses
tervezeteket. A kormány menesztését szorgalmazó felhívást nem fogadta el a
testület, 12 igen szavazat mellett 19 képviselő tartózkodott, így elvetették a
javaslatot. A társulási megállapodás aláírási folyamatának folytatásáról,
valamint a békés tüntetők elleni erőszakos fellépés felelőseinek
megbüntetéséről szóló felhívást fordított arányban, 19 igennel 12
tartózkodás mellett fogadta el a Városi Tanács. A Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség és az UMDSZ képviselői az első javaslat esetén egyaránt
a tartózkodásról, a második javaslat esetén pedig annak támogatásáról
döntöttek.
Forrás: Kárpáti Igaz Szó

Horvátország
Decembertől van ügyfélfogadás az eszéki magyar főkonzulátuson
Mint ismert, szeptember 3-án újra megnyitották az eszéki magyar
főkonzulátust, amely 2002-2006 között már működött. A külképviselet
berendezése, a műszaki feltételek megteremtése néhány nappal ezelőtt
fejeződött be, így a főkonzulátus december 2-ától már várja ügyfeleit.
A külképviselet közleménye szerint hétfőn, kedden és csütörtökön van
ügyfélfogadás.
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De Blasio Antonio főkonzul elmondása szerint szerdánként továbbra is
fogadónapokat tartanak, melyek eddig a HMDK bellyei székházában kerültek
lebonyolításra. Beszámolt arról is, hogy terveik szerint más helyszíneken – a
külképviselet egész kerületében – is tartanak majd hasonló fogadónapokat.
Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy azok számára is elérhetők legyenek,
akiknek egyébként körülményes lenne a beutazás Eszékre – hangsúlyozta a
főkonzul. Hozzátette, legfontosabb feladatuk a magyarsággal való
foglalkozás, törődés, beleértve a honosítást is. Az egyszerűsített honosítási
kérelmeket továbbra is előzetes időpontfoglalás alapján tudják majd
benyújtani az érdekeltek. Ezen kívül az üzleti, a turisztikai, a kulturális és az
oktatási kapcsolatok és együttműködés kialakítását is segíteni fogja a
külképviselet.
Forrás: http://www.huncro.hr/

Muravidék
Danilo Türk lendvai látogatása
Danilo Türk korábbi köztársasági elnök1 november végi lendvai látogatása
során találkozott a muravidéki magyarság képviselőivel is. A Bánffy
Központban megszervezett találkozón a nemzetiségi közösségek szerepéről
esett szó az Európai Unióban és a Szlovén Köztársaságban.
A találkozó után Danilo Türk kifejtette: már évek óta figyelemmel kíséri a
nemzetiségek, illetve a kétnyelvű területek fejlődését, amit fontos kérdésnek
tart. A volt államfő szerint a nemzeti közösségek és maguk a kétnyelvű
területek értéket jelentenek, a specifikumok miatt azonban specifikus
problémák is jelentkezhetnek, amelyekről véleménye szerint a legjobb első
kézből, a helyszínen tájékozódni. Elmondása szerint a nemzeti közösség
képviselőivel megállapították: kétfajta problémáról lehet beszélni. Az egyik
problémacsomagot maga a társadalom fejlődése idézi elő, mint amilyen
például az erőteljes elvándorlás, amely nem csak a kétnyelvű területet,
hanem általában a határ menti térségeket sújtja. A fejlődés elmaradása
miatti problémák a kétnyelvű oktatást is befolyásolják, amely oktatási forma
állandó módosításokra van ítélve, de olyan irányban, hogy a kétnyelvűség
előnyt jelentsen, ne hátrányt. A másik csoportba sorolta például a
gyűlöletbeszéd egyre gyakoribb megjelenését, mind országos szinten, mind
éppen a magyarság ellen irányuló formáit. Kifejtette: semmiképpen sem
szabad ezt a problémát a szőnyeg alá söpörni, határozottan fel kell lépni
ellene, ha kell, akár bírósági úton is. Nagyon kell ügyelni arra, hogy a
korszerű kommunikációs formák ne legyenek a gyűlöletbeszéd táptalajai. A
felvetett kérdések többsége Danilo Türk szerint nemzeti szintű megoldásokat
igényel.
Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Tanácsának elnöke a találkozót követően elmondta: tartalmas beszélgetést
folytattak, amelyet nyugodtan lehet nevezni a Danilo Türk elnöksége idején
folytatott beszélgetések folytatásának is. A volt köztársasági elnök által
kiemelt tárgykörök mellett elmondása alapján szó esett a magyar közösség
A függetlenként mandátumot nyert Danilo Türk 2007. december 23. és 2012. december
22. között töltötte be tisztségét a Szlovén Köztársaság 3. köztársasági elnökeként.
1
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szerepéről a régióban, az európai projektekről, a magyar kisebbségi
intézményrendszerről, az ifjúsági problémakörről is.
A volt köztársasági elnök és jogászprofesszor nyitotta meg a XXI. Pannon
Jogász Napokat, mely rendezvénynek ebben az évben Alsómarác (Moravske
Toplice) adott otthont.

Nyugati magyarság
Találkoztak a németországi magyar protestáns gyülekezetek képviselői
Harmadik közgyűlését tartotta az alig két éve létrejött Németországi Magyarajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége.
A december 2-án Hannoverben, a Német Protestáns Egyház (EKD)
központjában tartott közgyűlésen a delegáltak egyhangúlag elfogadták a
berlini gyülekezet felvételi kérelmét. Ezzel a döntéssel kilenc taggyülekezet
számlál a fiatal szervezet, és a nürnbergi magyar gyülekezeten kívül
valamennyi ismert magyar protestáns, többségében református közösséget
tagjai között tudhatja. A szövetség alapvető küldetése értelmében az EKD-val
való kapcsolattartást és magyar gyülekezetek közötti együttműködést
biztosítja, valamint a németországi és magyarországi támogatások
szétosztásáról is dönt.
A mintegy 2500 aktív gyülekezeti tagot számláló szövetség közgyűlése ennek
megfelelően elfogadta a jövő évi költségvetését, döntött a taggyülekezeteknek
nyújtott támogatások elosztásáról. A pénzügyi juttatást az egyes közösségek
a saját szükségleteinek megfelelően használják fel. Vannak, akik úgynevezett
„minijob" keretében minimális juttatást és költségtérítést adnak a lelkészi
szolgálatot és igehirdetést amúgy önkéntes alapon vállaló lelkészeiknek.
Mások a részmunkaidős lelkészi állásuk anyagi hátterét biztosítják ebből a
forrásból. Az egyesületet idén az EKD és anyaegyházként – kisebb mértékben
– a Generális Konvent is támogatta.
A közgyűlésen beszámoltak arról, hogy Münchenben, Heidelbergben,
Kölnben, Mainzban és Stuttgartban sikerült megerősíteni a gyülekezeti
szolgálatot a szövetség által biztosított támogatás segítségével. A kedvező
tapasztalatoknak köszönhetően a diaszpórában töltött segédlelkészi szolgálat
lehetőségét állandó programmá kívánják tenni az érintettek.
A közgyűlésen elhangzott beszámolók és meghozott döntések azt igazolják,
hogy az éppen három éve elindult egyeztetés az EKD-val és a szövetség
létrehozása elérte célját. Sikeresnek ítélte az elmúlt évek munkáját Thorsten
Leisser idegennyelvű gyülekezetekért felelős egyházi tanácsos is, aki az EKD
képviseletében köszöntötte a delegáltakat.
Forrás: Nemzeti regiszter
*******
Átadták a Magyar Kultúráért Nagy-Britanniában Díjat Londonban
Londoni magyar iskola, az LMI+ kapta a Londoni Magyar Kulturális Központ
tavaly alapított elismerését, a Magyar Kultúráért Nagy-Britanniában Díjat. A
díjra olyan Nagy-Britanniában működő non-profit magyar kulturális és
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oktatási szervezetek pályázhatnak, amelyek a magyar kultúra ápolásáért,
fenntartásáért kiemelkedő munkát végeznek a helyi magyar közösségben.
Az LMI+ magyar iskola 26 éve szolgálja a Londonban élő magyar diaszpórát
közvetítve a magyar kultúrát a Nagy-Britanniában felnövő fiatal
nemzedéknek 1 évestől 18 éves korig. A magyar kulturális hagyományokat
két formában közvetítik: állandó tagjaik számára kéthetente tartott
foglalkozásokon, valamint a mindenki előtt nyitott rendezvényeiken
keresztül. A magyar alaptantárgyak tanításán kívül klubjellegű oktatás
keretében adnak kulturális hátteret hallgatóiknak.
Forrás: MTI
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A HÉT TÉMÁJA
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma X. plenáris ülése
Kövér László, az Országgyűlés és egyben a Kárpát-medencei Magyar
Képviselők Fóruma elnöke beszédével vette kezdetét a plenáris munkaülés
december 6-án az Országházban.
Mint elmondta, a jövő évi magyarországi parlamenti választás megerősíti a
nemzet közjogi egyesítését. Kifejtette: a magyar állam fennállása során még
soha nem nyílt lehetőség arra, hogy a Kárpát-medencében élő magyarok
általános, egyenlő, közvetlen, titkos és demokratikus szavazati joggal
egyidejűleg részt vehettek volna az Országgyűlés megválasztásában.
Hozzátette: a külhoni magyarok által leadott szavazatok nem a mennyiségük,
hanem a minőségük okán nyithatnak két vonatkozásban is új fejezetet a
magyar politikában. Az egyik új lehetőség, hogy e szavazatok révén a magyar
államnak nem pusztán erkölcsi felhatalmazása, hanem választási
legitimációja lesz arra, hogy képviseljen minden magyart, éljen bárhol a
világon. Ez azt jelenti - folytatta a házelnök - , hogy nemzetközi jogi
értelemben is megteremtődnek a feltételei annak, hogy a magyar közösségek
részügyei egyetlen magyar ügyként legyenek megjeleníthetőek a nemzetközi
kapcsolatokban.
Kövér László szerint a másik új lehetőség, hogy a külhoni magyarok
bevonása a "magyarországi politikai akaratképzésbe" segítheti az itthoni
pártpolitikát abban, hogy felszámolja önmagán belül azt a nemzeti
tudathasadást, ami 1919 óta jelen van a magyarországi politikai osztály
nemzethez való viszonyában. A magyarországi baloldalt segítheti abban, hogy
visszaforduljon nemzetéhez, a liberálisokat segítheti, hogy felélesszék a
magyarok nemzeti szabadelvűségét és a jobboldalnak lehetőséget ad, hogy
kiteljesítse politikai hitvallását - fejtette ki.
Kövér László azt mondta, a 23 millió románozás, az egységes magyar nemzet
létének elvitatása, december 5-e szégyene mélyítette azt a mocsarat,
amelyből ki kellett lábalni, a bizalom ott és azok között is megbomlott, ahol
korábban még létezett, az anyaországban és azon kívül is.
A Fórum elnöke, idézve a kormányzati ciklus fontosabb nemzetpolitikai
intézkedéseit és eredményeit, kitért a nemzeti összetartozásról szóló hitvallás
elfogadására, a Nemzeti összetartozás bizottsága létrehozására, az elszakított
nemzetrészek iránti felelősségvállalás kiteljesítése érdekében, az alaptörvény
elfogadására, a félmillió állampolgárságát visszanyert magyarra, a választójog
kiterjesztésére. A múlt tükrében mindez nem kevés, de nem is elég összegzett. Hozzátette: részben szimbolikus, részben közjogi relevanciával
bíró előfeltételei, keretrendszere annak "a sziszifuszi munkának", amely a
mindennapi valóságban is érzékelhető módon kell, hogy összekösse a
nemzetet egyben tartó szálakat és amely munka még előttük áll. Ennek a
munkának a sikeres elvégzéséhez pedig még egy sikeres előfeltételt teljesíteni
kell, a bizalom helyre állítását - mutatott rá.
A jövő évi európai parlamenti választásra utalva azt mondta: nemzetpolitikai
szempontból 2014-ben a legfontosabb feladat, hogy a magyar
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választópolgárok segítségével a Kárpát-medencei magyar képviselet erejét
növeljék Brüsszelben.
Kövér László szerint amit nagyjából eddig is tudtak az unióról, arról most
"brüsszeli papírunk" is van. Tudtuk, tapasztaltuk azt, hogy az uniónak
problémaelhárító álláspontja és magatartása van az Európában számbeli
kisebbségben élő őshonos nemzeti közösségek ügyeiben - mondta. Szavai
szerint az Európai Uniót foglalkoztatja az uborka görbületének szabályozása,
igen helyesen, a más földrészekről bevándorló százezrek és milliók sorsa, de
nem foglalkoztatja a nyelvi és kulturális önazonosságért küzdő, több
tízmilliós, kisebbségi sorban élő őshonos európai ember sorsa.
A Székely Nemzeti Tanács és az RMDSZ által egyeztetett módon, változó
tartalommal és külön kezdeményezett európai polgári kezdeményezések
közös sorsa a brüsszeli elutasítás lett - idézte fel, és megállapította: ezzel az
unió tulajdonképpen azt üzeni, hogy a nemzeti közösségek jogvédelmi
küzdelmében nem érdemes jogkövető, békés, tárgyalásos magatartást
tanúsítani, mert az nem talál meghallgatásra.
Úgy folytatta: az uniónak ezen üzenete erősíti a politikai szélsőségeket, a
közösségi jogok erőszak útján történő érvényesítésének veszélyét. Tőlünk
magyaroktól azonban történelmi értelemben is távol áll bármiféle erőszakos
jogérvényesítés - fogalmazott, hozzátéve: Magyarország rendületlenül hisz a
békés jogkeresés és jogteremtés esélyében. Ezért a brüsszeli elutasítás nem
azt kell, hogy eredményezze, hogy elfordulunk Brüsszeltől, az Európai
Parlamenttől, hanem ellenkezőleg: a Kárpát-medencei magyarságnak a
korábbiakhoz képest nagyobb létszámmal kell képviseltetnie magát az EPben és még több európai szövetségest kell megnyerni az ügynek.
Kövér László megköszönte a Székely Nemzeti Tanácsnak és az erdélyi közélet
szereplőinek az európai polgári kezdeményezésért végzett munkájukat és
minden erdélyi politikai erőnek, hogy félretéve belső vitáikat a százezer főt
mozgósító Székely menetelésen példát mutattak összefogásból. Példát
mutattak Európának a békés elszántságból és erőt, önbizalmat sugároztak a
jogaikért küzdő, minden Kárpát-medencei magyar közösségnek. Ez a magyar
autonómiához, az egyenlő méltósággal élhető élethez vezető út, ha kitartunk
rajta, célba fogunk érni - fogalmazott a KMKF elnökeként.
***
A KMKF ülésén Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány elnöke is megosztotta adventi gondolatait. Ez után az ülés zárt
részére került sor.
Kövér László helyzetértékelése után a Nemzeti összetartozás bizottsága
elnökének, Potápi Árpád János az összefoglalója hangzott el a bizottság
munkájáról és a KMKF Állandó Bizottsága elnökeként a munkacsoportok
üléseiről.
A munkaülésen a a 2014. évi országgyűlési választásokra történő felkészülés
jegyében elhangzott a Nemzeti Választási Iroda, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium tájékoztatója.
Felszólalására visszautalva Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti
államtitkára sajtónyilatkozatában elmondta: a jövő évi választással
kapcsolatban alapvető nemzetpolitikai érdek, hogy minél nagyobb legyen a
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részvétel a voksoláson. Ennek pedig nagyon fontos feltétele, hogy világossá
tegyék, a regisztrációban minden politikai és nem politikai szervezetnek joga
és lehetősége van részt venni - közölte.
Németh Zsolt a szomszédos országokhoz fűződő kapcsolatokról azt mondta,
hogy akkor lehet sikeres a magyar nemzeti érdekérvényesítés, ha minél
erősebb képviseletet sikerül szerezniük a szomszédos országokban és az
Európai Parlamentben a legitim politikai szervezeteknek. A határon túli
magyarok szempontjából döntő, hogy erős Magyarország álljon mögöttük,
hiszen egy erős Magyarországnak megnövekszik az érdekérvényesítő
képessége a határon túli magyarok tekintetében is.
Mellette felszólalt még Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkár, Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke és Babity János, a
Külügyminisztérium külképviseleti választásokért felelős miniszteri biztosa.
Harmadik
programpontként
a
Nemzetstratégiai
Kutatóintézet
tevékenységének ismertetése következett. Az intézményt Szász Jenő elnök
mutatta be.
A tanácskozást a nemzetrészek helyzetének értékelésével fejezték be és
állásfoglalást adtak ki.
***
A KMKF állásfoglalása
A KMKF üdvözli, hogy a honosítás és a visszahonosítás révén már 540 ezer
honfitárssal, közülük 500 ezer esküt tett magyar állampolgárral bővült a
magyar politikai nemzet.
A dokumentum leszögezi: a KMKF tagjainak meggyőződése, hogy a külhoni
magyar állampolgárok részvétele a magyarországi választásokon teljessé teszi
a magyarság közjogi egységét. Fontos feladatnak tekintik, hogy minél több
külhoni magyar állampolgárt és minél eredményesebben szólítsanak meg a
magyarországi parlamenti választáson való részvétel érdekében. Ezért a
fórum tagjai részt vesznek tájékoztatásukban, a regisztráció segítésében.
A közjogi egység akkor válhat teljessé, ha a közügyek alakítása is együtt
történik, hiszen a magyar nemzet jövőjének alakításában minden nemzettárs
szava számít - olvasható az állásfoglalásban.
A KMKF kifejezte reményét, hogy a májusi európai parlamenti választások
után az erdélyi és felvidéki magyar képviselet megőrzi vagy erősíti jelenlétét a
testületben, és a magyarországi új képviselők is valamennyien az egységes
magyar nemzet eszméjének szolgálatát tartják majd szem előtt. A szervezet
üdvözölte az erdélyi magyar érdekképviseleti szervezetek egységes fellépését a
Székelyek Nagy Menetelésének megszervezésében és lebonyolításában. A
menetet, az autonómia melletti kiállást a közvetlen demokrácia fontos,
példaértékű eszközének tartja.
A KMKF megütközéssel fogadta, hogy a román miniszterelnök
kezdeményezte a Románia Csillaga érdemrend visszavonását Tőkés Lászlótól.
Ezért a KMKF tagjai - az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságához,
az Európai Parlamenthez és más nemzeti parlamentek egyes tagjaihoz
hasonlóan - támogatásukról biztosították Tőkés Lászlót ebben az ügyben.
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A Fórum felkérte a magyar kormányt, hogy a magyar-szlovák kétoldalú
találkozókon kiemelt naprendi pontként kezelje a magyar állampolgársággal
kapcsolatos vitás kérdéseket és a vitatott Beneš-dekrétumok ügyét. A KMKF
elfogadhatatlannak tartja a szlovák közoktatási törvény azon módosítását,
amely számos magyar tannyelvű oktatási intézmény megszüntetését
okozhatja.
A KMKF reméli, hogy Szerbia az uniós csatlakozási tárgyalásain kiemelt
figyelmet fordít a kisebbségvédelemre vonatkozó nemzetközi normákra, és
"fokozott körültekintéssel" építi be jogrendjébe. Elvárja továbbá a nemzetiségi
és kisebbségi jogok zökkenőmentes alkalmazását. Az állásfoglalásban
támogatták a magyar többségű választókerület visszaállítását Ukrajnában, a
Tisza menti magyar többségű járás kialakítását és az önálló magyar
tanfelügyelet megteremtését Kárpátalján.
***
A Jobbik nem írta alá a KMKF állásfoglalását
A KMKF 9 éves történetére konszenzusos döntéshozatal volt jellemző
mostanáig. Ugyanis az állásfoglalást a Jobbik nem írta alá, mondván: a
Fidesz saját politikájának kiszolgálására és legitimálására használó
"gittegyletté" silányította a KMKF-et.
Szávay István, a Jobbik nemzetpolitikai kabinetjének elnöke közleményében
kifogásolta, hogy az ülésen Németh Zsolt külügyi államtitkártól "a
szokványos kormánypropagandát, a folyamatosan hátráló és megalkuvó
magyar diplomácia bizonyítványának magyarázását" hallhatta. Hasonlóan
egyoldalúnak ítélte az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága
elnökének, Potápi Árpádnak a beszámolóját, valamint Répás Zsuzsanna
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárét is.
Szávay István emellett nehezményezte, hogy az ülésen nem nyílt alkalom
viták lefolytatására, amit azzal magyarázott, hogy a kormánynak "a
nemzetpolitikai eredményeit tekintve nem volt érdemi mondanivalója". A
Jobbik szerint nem esett szó a felvidéki magyar kisiskolák bezárásáról, az
ukrán nyelvtörvény elszabotálásáról, a székely zászló használatának
tilalmáról, a vajdasági magyar kulturális autonómia veszélyeztetéséről. A
képviselő szerint az állásfoglalás csak az elszakított magyar közösségek
problémáit sorolja, az egyes sérelmek megoldásáról azonban nem tud számot
adni, ezért a párt nevében nem írta alá a dokumentumot.
Forrás: MTI, Magyar Hírlap, Felvidek.ma
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KITEKINTŐ A KÖVETKEZŐ KÉT HÉTRE
2013. december 9-23.
December 12. 18:00
Nézd, ki van itt! – a szélsőjobb előretörése, a divatfasizmus, a Kotlebajelenség… – a Komáromi Szalon soros beszélgetőestje
Az est vendégei: Tamás Gáspár Miklós filozófus és Krekó Péter politikai
elemző, házigazda Hunčik Péter író, pszichiáter
Helyszín: Magyar Kultúra Háza, Révkomárom, Erőd sor 142.
További információk: itt.
December 13. 18:00
Erdély szórványmagyarsága IV.: Zselyk - Sajó mente – a Kárpát-medencei
Magyar Népművészet című rendezvénysorozat újabb állomása
Köszöntőt mond: Borsos Károly László, a Pro Zselyk Egyesület elnöke
A sorozat fővédnöke: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Helyszín: Polgárok Háza, 1089 Budapest, Visi Imre u. 6.
További információk: itt.
December 14. 10:00
Délvidéki Magyar Golgota – lehetőségek és kérdések a magyar-szerb
kapcsolatokban – a Keskenyúton Alapítvány és a hódmezővásárhelyi
Emlékpont konferenciája az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás 69.
évfordulója alkalmából
Köszöntőt mond: Árva László, az Emlékpont szakmai főtanácsadója
Előad: Dr. Juhász Imre alkotmánybíró, Csorba Béla kutató, Dr. Bozóki Antal
ügyvéd, nemzeti jogvédő és további neves történészek, kutatók.
Fővédnök: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Helyszín: Hódmezővásárhely Emlékpont, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy
út 34.
További információk: itt.
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