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HÍREK 

Nemzeti összetartozás bizottsága 

A Nemzeti összetartozás bizottsága december 10-i ülése 

A Nemzeti összetartozás bizottsága (NÖB) megvitatta a Jászkun önmegváltás 
emléknapjáról (H/13092. szám) és a magyarországi németek elhurcolásának 
és elűzetésének emléknapjáról (H/13158. szám) szóló határozati 

javaslatokhoz kapcsolódó módosító indítványokat, meghallgatták Dr. Lomnici 
Zoltán tájékoztatóját az Emberi Méltóság Tanácsa működéséről, továbbá zárt 

ülés keretében De Blasio Antonio eszéki főkonzul tájékoztatóját és egy 
nagykövetjelöltet. 

Az első napirendi ponthoz kapcsolódóan Potápi Árpád János (Fidesz), a 

bizottság elnöke tájékoztatta a NÖB tagjait, hogy számos támogató 
nyilatkozat érkezett az érintett szervezetektől az ülést megelőző napokban. A 

testület Szili Katalin (független) és Csóti György (Fidesz) kapcsolódó módosító 
javaslatáról szavazott, amely azt szorgalmazta, hogy a határozati részbe is 

kerüljön be az emléknap Jászkun önmegváltás megnevezése. Az indítvány az 
előterjesztő és a bizottság egyhangú támogatását is elnyerte. 

A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról 

szóló javaslathoz Szávay István (Jobbik) nyújtott be kapcsolódó módosító 
indítványt. A képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy ha létezik egy hasonló 

témájú, Felvidékről kitelepítettekről szóló határozata az Országgyűlésnek, 
akkor érdemes lenne összhangba hozni a két jogszabályt. Szerinte a tárgyalt 
javaslat már nem arról szól, mint amit az eredeti szándék célzott, az 

elhurcolástól el kellene határolni a kérdéses határozatot, hogy ne keveredjen 
a két történelmi esemény. Rámutatott arra is, hogy a Gulagra való 

elhurcolásról külön emléknapon emlékezhetünk meg. 

Csóti György csatlakozott ahhoz az állásponthoz, mely szerint nem kellene 
összevonni az elhurcolás és az elűzetés fogalmát. Potápi Árpád János 

ugyanakkor megjegyezte, szerinte a német közösség országos 
önkormányzatának igényét kellene szem előtt tartaniuk. Szávay István erre 
reagálva elmondta, ez nem a hazai németség javaslata volt, ők csupán 

kézhez kapták az elkészült javaslatot, amivel szemben nem volt kifogásuk, 
ám annyit kértek, hogy ne keveredjen a két fogalom. 

A bizottság a javaslatot két igen és hét nem szavazattal, két tartózkodás 
mellett elutasította. 

A következő napirendi pont alatt Dr. Lomnici Zoltánt, az Emberi Méltóság 

Tanácsának (EMT) elnökét hallgatta meg a bizottság. Elmondta, hogy négy 
évvel ezelőtt egy, az emberi jogokról, emberi méltóságról, annak tiszteletéről – 
idevéve a magyarellenesség és keresztényellenesség elutasításáról szóló 

gondolatokat is – készített felhívás indította útjára az EMT-t. Rövid idő alatt 
rengetegen csatlakoztak a nyilatkozathoz, pártok, egyházak, civil szervezetek 

és magánszemélyek is. Jelenleg két nagyobb jelentőségű, az Európai 
Parlament előtt lévő ügyet visznek, a szlovák állampolgársági törvény 
kapcsán benyújtott petíciót, illetve az erdélyi egyházi ingatlanok ügyében 

http://www.parlament.hu/irom39/13092/13092.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/13158/13158.pdf
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indított beadványt. Elmondta, hogy a határon túli magyarság mellett 
romákkal is foglalkoznak. 

Hidvéghi Balázs (Fidesz), a bizottság alelnöke az EMT tagságának 

összetételéről érdeklődött. Lomnici arról számolt be, hogy 14 országból, 
nagyrészt magyar nemzetiségű tagok alkotják az EMT-t, akiket néhány, más 

nemzethez tartozó tag egészít ki. Hangsúlyozta, ettől függetlenül elsősorban 
a magyar közösségek problémái állnak a szervezet tevékenységének 
középpontjában, és hozzáfűzte, hogy ezért állami támogatást nem kapnak, 

de nem is fogadnák azt el. Ez – amellett, hogy az anyagi mozgásterüket 
szűkíti – biztosítja szerinte, hogy a magyar államtól független partnerként 

tekintsenek rájuk az illetékes szervek. Hidvéghi megjegyezte, hogy nem 
kritikaként vetette fel az EMT tagjainak nemzetiségi összetételét, 
ellenkezőleg, úgy vélte, növelhetné a működés hatékonyságát például szlovák 

vagy román jogvédők csatlakozása. Kalmár Ferenc András (KDNP) ugyancsak 
azon az állásponton volt, hogy jó volna, ha a környező országok vezető 

értelmiségi szereplőit meg lehetne nyerni az ügynek. 

Szávay István (Jobbik) kifejtette azon meglátását, hogy az EMT munkájának 
jelentős részére egy jól működő országban nem lenne szükség. A képviselő a 

felvidéki magyarság példáját hozta, mint aminek a helyzete szimbolizálja azt 
a „gyáva és képmutató politikát, amelyet Németh Zsolték űznek”. Arról 

érdeklődött az EMT elnökétől, hogy mik a további várható lépések az 
állampolgárság ügyében. Lomnici elmondta, hogy a petíciót 
jogszabályellenesen vették le a napirendről, az ülés előtti héten továbbították 

is a keresetet a kérdés ismételt napirendre tűzése érdekében. A szervezet 
vezetője leszögezte, nemzetközi figyelem nélkül nem látszik esély arra, hogy 
pozitív végkifejlete lesz ennek az ügynek. 

Kőszegi Zoltán (Fidesz) Szávay István felszólalására reagálva úgy fogalmazott, 
érti, hogy a képviselő milyen politikai motivációk miatt ostorozza a kormányt, 

de ettől függetlenül szerinte szükséges és hasznos a civilek, és így a Lomnici 
Zoltán vezette EMT tevékenysége is. A megszólított képviselő szerint 
félremagyarázták a szavait, ő nem az EMT-t és a civileket illette kritikával. 

Szerinte az alapprobléma, hogy a felvidékieknek azt üzenték, tagadják le 
állampolgárságukat, ahelyett, hogy azt üzenték volna, „megvédünk titeket”. 

Emellett a magas szintű találkozókon sem tárgyal a kormányzat az érzékeny 
kérdésekről, az állampolgársági petíció kapcsán pedig érzése szerint a 
külügyi tárca is inkább negatív hozzáállást tükrözött. Potápi Árpád János 

bizottsági elnök azt a „költői kérdést” intézte a jobbikos politikushoz, hogy 
szerinte ugyan mit tud tenni a magyar kormányzat, ha egy másik mereven 

elzárkózik az együttműködéstől. Magyarország megteremtett minden feltételt, 
arról nem tehetünk, hogy a Fico-kormány nem partner a tárgyalásban. A 
megoldást Potápi inkább a civilekben látta, ugyanis szerinte, ha kiállna 100 

ezer felvidéki magyar ember a magyar állampolgársága mellett, azzal már a 
Fico-kabinetnek is foglalkoznia kellene. Mindemellett leszögezte, hogy nem 
ítéli meg Budapestről az ottani magyar közösséget. Lomnici mindehhez 

hozzáfűzte, hogy Szlovákiában hatékony a megfélemlítés, ezért lehetséges, 
hogy 400 ezer magyarból mindössze néhány ezer használta ki az 

egyszerűsített honosítás lehetőségét, míg például Kárpátalján – ahol szintén 
nem támogatott a kettős állampolgárság intézménye – a 150 ezer magyar 
emberből 50 ezer. Kőszegi Zoltán hangsúlyozta, az EMT-re minden 
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körülmények között szükség van, ha a Jobbik elégedett volna a kormány 
munkájával, akkor is, ha pedig a Jobbik lenne kormányon, akkor különösen. 

Kovács Ferenc (Fidesz), a NÖB alelnöke szerint azt kellene szem előtt 

tartanunk, ami összeköt bennünket, ezzel visszautalva a Lomnici Zoltán által 
felvetett nyitó gondolatokhoz. A bizottság ezt követően zárt ülés keretében 

hallgatta meg De Blasio Antonio eszéki főkonzul tájékoztatóját, valamint egy 
nagykövetjelölti beszámolót. 

Az Egyebek napirendi pont alatt a bizottság tagjai felvetették, hogy több 

időszerű téma napirendre tűzése is elmaradt az ülésszakban, például a 
cserkész-mozgalom helyzete. 

KMKF 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Társadalmi szervezetek 
munkacsoportjának ülése 

A munkacsoport működési rendje szerint abban a KMKF tagjai mellett részt 
vesznek a külhoni tagok által téma szerint érdekelt, általuk jelölt társadalmi 
szervezetek is. Így a Kápát-medencei ifjúság helyzetét napirendre tűző, 
december 12-i ülésen megjelentek a Magyar Ifjúsági Értekezlet, a MÉRT 
Egyesület, a MINTA és az Amőba Alapítvány képviselői Erdélyből, a Via Nova 
ICS képviselője a Felvidékről, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács Ifjúsági 
Bizottsága képviselője, a Magyar Ifjúsági Konferencia Állandó Bizottságának 
kárpátaljai tagja és a horvátországi Janus Pannonius Ifjúsági Szervezet 
képviselője. 

Az eredetileg Lukács Tamás (KDNP) és Szávay István (Jobbik) társelnöksége 
mellett összehívott ülés végig a kormánypárti képviselő elnöklése mellett 

zajlott, miután Szávay István bejelentette, hogy lemond a társelnöki 
pozícióról. Lépését azzal indokolta, hogy az ülés napirendjének 
összeállításába, a vendégek, felszólalók meghívásába nem volt beleszólása, 

így a csütörtöki tanácskozásért – szavai szerint – nem tud felelősséget 
vállalni.  

Lukács Tamás a képviselő lépését botránypolitizálásnak nevezte, és azt 
mondta, ebben nem hajlandó részt venni. Közlése szerint a társelnök 
megkapta a napirendet, és előzetesen jelezte neki, hogy nem Sneider Tamást 
(Jobbik) az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság elnökét, 
hanem az ifjúság témakörével foglalkozó ifjúsági albizottság fideszes elnökét 

hívják meg az ülésre, és ezt a társelnök elfogadta.  

Az ülés felvezetőjében az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
főosztályvezetője, Téglásy Kristóf elmondta, hogy 2010 után paradigmaváltás 

következett be a kormány gondolkodásában a fiatalságot illetően, és nem 
problémának, hanem erőforrásnak tekintik az ifjúságot. A főosztályvezető 

kiemelte: a kormány összmagyar fiatalságban gondolkodik. Nem számít, 
hogy egy fiatal Kaposváron, Pécsen, Kassán vagy Munkácson él, mindenki, 
aki magyar és fiatal, megérdemli és joga van a lehetőségekből részesülni. 

Fontosnak nevezte, hogy a fiatalok a szülőföldjükön boldogulhassanak, 
megtalálják számításukat és legyen jövőképük.  

Kitért rá, hogy a 2024-ig szóló nemzeti ifjúsági stratégia második, 2012-13-

as cselekvési tervének végén tartanak. Ez 32 intézkedést tartalmaz mintegy 
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350 milliárd forint értékben. Jelezte: zajlik a harmadik kétéves cselekvési 
terv kidolgozása, ehhez az eddigi adatok szerint 16 szervezettől, 
szakterületről 51 javaslat fogalmazódott meg. Hozzátette, hogy egyeztetni 

kívánnak a parlamenti pártok ifjúsági szervezeteivel is.  

Szávay István hozzászólásában együttműködésre képtelennek és 

szakmaiatlannak írta le a kormány ifjúságpolitikáját.  

A gyermekvállalás és a vegyes házasságok kérdése kapcsán Székely István 
(RMDSZ, főtitkár-helyettes) elmondta: „az utóbbi felmérések azt mutatják, 

hogy az erdélyi fiatalok körében kitolódott az első gyermek vállalásának 
időpontja – ez megegyezik a nyugat-európai tendenciákkal, ugyanakkor 

2008-hoz képest nőtt a két gyermeket tervezők aránya, illetve azok aránya, 
akik három vagy három gyereknél többet szeretnének. Ez erdélyi sajátosság, 
máshol nem tapasztalható a tervezett gyermekszám növekedése.” 

A vegyesházasságok tekintetében a főtitkárhelyettes ismertette az erdélyi 
számadatokat, amely szerint: Székelyföldön 4,3 százalék az etnikailag vegyes 

házasságot kötők aránya, ezen régión belül, Hargita megyében például a 
magyarok 96 százaléka magyar-magyar házasságot köt. Dél-Erdélyben az 
újonnan megkötött házasságok 44,2 százaléka vegyes házasság, míg 

Bánságban ugyanez az arány 50 százalék feletti. „A vegyes családokon belül 
kiegyensúlyozatlan az etnikai szocializáció, ezért a vegyes házasságokban 
született gyermekek csak 32,3 százalékát regisztrálják a népszámlálás 

alkalmával magyarnak, ha kiegyensúlyozott lenne – akkor 50 százalék 
kellene legyen. Ez azt mutatja, hogy a vegyes házasságok az etnikai 

asszimiláció egyik forrását képezik”– jelentette ki Székely István. 

Sándor Krisztina (Erdélyi Magyar Néppárt - EMNP) azt kérdezte, hogy a 
Magyar Ifjúsági Konferencia milyen módon lesz részese a cselekvési tervnek, 

és arra is kíváncsi volt, hogy a Határtalanul! program illeszkedik-e a tervhez.  

Téglásy Kristóf kiemelte: számos olyan intézkedés lesz a következő cselekvési 

tervben, amit a MIK javasol. A szervezettel „abszolút stratégiai partnerei 
egymásnak” – jelezte.  

Gulyás Tibor, a Magyar Ifjúsági Konferencia állandó bizottságának elnöke 

kiemelte: a magyarság számaránya jelentős mértékben csökkent az elmúlt 
években a Kárpát-medencében. Az elnök a Mozaik kutatás alapján 

részletesen bemutatta a környező országok és a szórvány magyarlakta régióit 
és ifjúsági szervezeteit.  

Megállapította, hogy jelentős különbségek vannak az identitás tekintetében, 

a kisebb régiókban egyre bizonytalanabb a magyarnyelv-tudás, ezért 
mindent megtesznek a magyar nyelvápolás támogatásáért.  

A meghívott szervezetek képviselői beszámoltak a régiójukban általuk 
szervezett különféle identitás-megőrző, kulturális, sport- és egyéb ifjúsági 
programokról, kitértek az asszimiláció, a munkanélküliség, az iskoláztatatás 

gondjaira, a regionális és társadalmi különbségekre, a magyar kormányzattal 
történő együttműködésükre. 
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Nemzetpolitika az Országgyűlésben 

Hidvéghi Balázs (Fidesz) napirend előtti felszólalása az Országgyűlés 2013. 
december 10-i ülésnapján „Félmillió új állampolgár” címmel: 

A képviselő felemlítette, hogy december 5-én Böjte Csaba itt, az Országház 

falai ünnepélyes keretek között tette le az ötszázezredik állampolgári esküt. 
Mint mondta, a helyszín és a dátum is jelképes, mindkettő a magyar nemzet 

egységét hivatott szimbolizálni.  

Kijelentette, hogy talán valóban szokatlan, hogy Magyarország 
állampolgárságot ad olyan embereknek, akik nem Magyarországon élnek, de 

az is szokatlan, amilyen helyzetben a magyar nemzet van, és ez a törvény, ez 
a döntés egy erre adott válasz. Ha az ország határain kívül több millióan 

élnek magyarként, nyelvi kultúrájuk magyar, akkor az anyaországnak 
kötelessége válaszolni erre a helyzetre. Ennek a válasznak volt része az is, 
amikor néhai Antall József miniszterelnök hosszú évtizedek hallgatása után 

1990-ben úgy fogalmazott, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke 
kíván lenni. 

A szavazati joggal kapcsolatban idézte az RMDSZ elnökét, aki azt szerzett 

jogként jellemezte, amivel élni kell; a képviselő is erre buzdított, amihez az 
első lépés a minél nagyobb számú sikeres regisztráció. A majdani 

országgyűlési választások összefüggésében megemlítette az EP-választásokat 
is, ami európai és regionális dimenziót ad több országban is egy időben 
megrendezendő májusi választásoknak. 

Rétvári Bence, közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár 
hozzászólásában elmondta, hogy a siralmas végkimenetelű 2004. december 

5-i népszavazás után senki sem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan, pár éven 
belül mégis megteremtődik a határon túli magyaroknak a kettős 
állampolgárság lehetősége, és hogy 2013 végére az ötszázezredik 

állampolgársági eskütétel is lezajlik. Reményét fejezte ki, hogy a nemzet 
közjogi egyesítésének megvalósulása, hosszú távon nézve, eltörölhetetlen 

jegyet jelent majd a magyar nemzetpolitika területén. Elmondása szerint 
folyamatosan érkeznek a kérelmek, eddig összesen 90 országból nyújtottak 
be mintegy 540 ezer kérelmet. Emellett méltatta a magyar közigazgatás az 

ügyben tanúsított hozzáállását és az ügyintézés zökkenőmentes lezajlását is. 
Végül, utalva arra, a jövő évi választásokkor már az egész nemzet 
választhatja meg a 2014-től összeülő országgyűlés tagjait, elmondta, hogy az 

már nemcsak országgyűlés, de nemzetgyűlés is lesz.  

******* 

Szávay István (Jobbik) írásbeli kérdése az emberi erőforrás miniszterhez 
„Miért kérte a Kormány a Magyar Nemzeti Tanácstól a délvidéki magyar 
hallgatók egy része ösztöndíjának csökkentését? (K/13182.) címmel: 

A képviselő hangsúlyozva, hogy pártja a külhoni magyar hallgatók helyzetét 
kiemelt ügyként kezeli, a magyar állami forrásból a Magyar Nemzeti Tanács 

(MNT) által kiosztott délvidéki hallgatói ösztöndíjak egy részének 
csökkentését sérelmezte. Érthetetlennek, elfogadhatatlannak és jogtalannak 
tartja, hogy – a magyar kormány kérésének megfelelően – 30-40 euróval 

csökkentették a kollégiumban élők ösztöndíját, azzal az indokkal, hogy 

http://www.parlament.hu/irom39/13182/13182.pdf
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színvonalasabb kollégiumba költözhetnek. Azonban az indoklásban 
megjelenő Európa Kollégium várhatóan csak 2014 őszére készül el.  

Ezzel kapcsolatban arról érdeklődött, hogy miért kérte a kormány a MNT-től 

az ösztöndíjak csökkentését, s mivel még nem épült fel a beígért új Európa 
Kollégium, indokoltnak tartják-e a rossz körülmények között élő kollégisták 

ösztöndíjának csökkentését, illetve, hogy felülvizsgálja-e a kormány a 
helyzetet, vagy továbbra is támogatja-e ezt a lépést?  

A kérdésre Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 

válaszolt (K/13182/1). Ebben arról tájékoztatott, hogy – Szávay István 
állításával szemben – a magyar kormány soha nem fordult az MNT-hez az 
ösztöndíjak csökkentésének kérésével, attól ilyet a megkötött ösztöndíj-

szerződésben nem kért. A Tanács felsőoktatási ügyekkel megbízott 
tanácsosának, Lengyel Lászlónak az ösztöndíjakkal kapcsolatos interjújából 

egyes médiumok kiragadtak néhány mondatot, amelyeknek nem megfelelő 
tolmácsolása vezetett a felvetett félreértéshez. Elismerte, hogy az 

ösztöndíjasok támogatásának differenciálására, összesen 134 tanuló 
ösztöndíjának 30-40 eurós csökkentésére valóban sor került, azonban erről – 
lévén önálló, autonóm szervezet – a Magyar Nemzeti Tanácsban született 

döntés. Semjén Zsolt felhívja a figyelmet Korhecz Tamás MNT-elnök 

nyilatkozatára, melyben elhangzott, hogy az ösztöndíjasok számának 
növekedése miatt – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – jelenleg is zajlik az 

ösztöndíjprogram átalakítása, valamint – racionalizálási és igazságossági 
szempontok alapján – az elbírálási kritériumrendszer módosítása.  

Tájékoztatása szerint a Tanács döntését első sorban az albérlet és az állami 

kollégiumi elhelyezés költségei közötti eltérés motiválta, ezen szempont 
figyelembevétele mellett csökkentették azon diákok ösztöndíját, akik állami 
kollégiumi helyet kaptak. Az Európa Kollégium átadásával, amely mintegy 

440 diák befogadására lesz képes, előreláthatóan tovább fog emelkedni azon 
diákok száma, akik ösztöndíjcsökkentésre számíthatnak. 

Semjén Zsolt leszögezte: a kormány – azon túl, hogy biztosítja a diákok 
továbbtanulásához szükséges támogatást – nem kíván beleszólni a MNT által 
felállított kritériumrendszer meghatározásába és módosításaiba, mivel úgy 

ítéli meg, hogy minden döntés a diákok érdekeinek maximális 
figyelembevételével történik. 

******* 

Szávay István (Jobbik) „Fellép-e a Kormány a sepsiszentgyörgyi magyar 
hősi emlékmű magyartalanítása ellen?” címmel Hende Csaba honvédelmi 

miniszternek szóló írásbeli kérdést nyújtott be. 

A képviselő egy sepsiszentgyörgyi I. világháborús magyar emlékmű esetét 

ismertette kérdésében. Állítása szerint a helyi köztemetőben kialakított 
világháborús tömegsír – amelyben többségében magyar hősi halottak 
nyugszanak – felett hosszú időn keresztül egy magyar feliratokkal és magyar 

címerrel díszített obeliszk emelkedett, amelyet a Ceauşescu-rendszerben sem 
tudtak huzamosabb időre átalakítani. Több évtizednyi állagromlás után a 

helyi városvezetés elkezdte az emlékmű restaurálását, ám háromévi munka 
után egy „merőben más”, a magyar múltra csupán nyomaiban emlékeztető 
oszlopot adtak át a helyi lakosoknak, a magyar feliratokat eltüntetve, 

megváltoztatva és a magyar címert is lehagyva. Szávay leszögezte, szerintük 

http://www.parlament.hu/irom39/13182/13182-0001.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/13189/13189.pdf
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a leghatározottabban kell fellépni az ilyen és hasonló esetekkel szemben. 
Ennek kapcsán arról érdeklődött, a honvédelmi miniszternek mi a véleménye 
az ügyről, továbbá a kormány milyen lépéseket tervez az obeliszk eredeti 

formában történő helyreállítása érdekében. 

Hende Csaba válaszában leszögezte, a honvédelmi tárca kiemelt figyelmet 

fordít a hadisírgondozás valamennyi területére. A konkrét esetet ugyanakkor 
bonyolultabbnak nevezte, ugyanis szerinte két emlékmű ügye keveredett. Az 
egyik egy 1917-es, osztrák-magyar és német hősöknek emelt obeliszk, 

amelyen szerepel magyar felirat is, valamint a magyar kiscímer, a most 
felújított emlékmű ezzel szemben az 1930-as években románok által állított 
emlékmű, amelyen eredetileg semmilyen felirat vagy jelkép nem szerepelt. Ez 

utóbbiak 1942-ben kerültek rá, a szakszerűtlenül lefordított nevekkel együtt. 
A miniszter szerint ugyanakkor a tárca megtette a szükséges lépéseket, még 

a hivatkozott cikk megjelenése előtt a romániai Nemzeti Hőskultusz 
Hivatalhoz fordult, mivel a vonatkozó államközi megállapodás ellenére nem 
kaptak tájékoztatást az emlékmű állapota megváltoztatásának szándékáról. 

Hende kijelentette, hogy a Minisztérium intézkedni fog a sepsiszentgyörgyi 
temetőben található hősi sírok történelmi szempontból hiteles 

rekonstrukciójáról, valamint az eredeti magyar-német emlékmű felújítása 
érdekében is. 

Európai Parlament 

Egyperces felszólalások az Európai Parlamentben 

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője Tőkés László 
kitüntetésének ügyében szólalt fel az EP-ben. 

A néppárti politikus beszédében felkérte Traian Băsescu román államfőt: 
alaposan fontolja meg, hogy megfosztja-e Tőkés Lászlót a Románia Csillaga 
kitüntetéstől csak azért, mert élt a szólás- és véleménynyilvánítás 

szabadságával. 

Kiemelte: a Tőkés László ellen folyó mostani eljárással ismételten 
megkérdőjelezik az egyén, így Tőkés elidegeníthetetlen, szabad szóláshoz és 

véleménynyilvánításhoz való jogát. Kitűntetésének visszavétele pedig azt 
jelezné, hogy a jogállamiság, a jogbiztonság gyengébb ma Romániában, mint 

a múlt szellemeinek újraélesztői. 

Gál Kinga egyben felszólította az európai parlamenti képviselőket és Viviane 
Reding alapjogi biztost: ne engedjék, hogy Romániában meghurcolják a 

szólásszabadságot, visszaállamosítsák az egyházi és közösségi vagyont, 
valamint az igazságszolgáltatás révén megfosszanak embereket jogaiktól, 

korlátozzák a jogbiztonságot.  

*** 

Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselője a nemzeti 

kisebbségek jogainak védelme témájában szólalt fel. „Az Európai Unió 
tagállamain is számon kell kérni a nemzeti kisebbségek jogainak 

biztosítását, ez ne csupán az újonnan csatlakozó országokkal szemben 
legyen elvárás” – hangsúlyozta a magyar képviselő az EP decemberi plenáris 
ülésén. 

http://www.parlament.hu/irom39/13189/13189-0001.pdf
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Az emberi jogok helyzete a világban 2012-ben és az Európai Unió ezzel 
kapcsolatos politikája című jelentés kapcsán szervezett vitában az RMDSZ 

politikusa elmondta: nagy örömére szolgál, hogy a jelentés kéri az Uniót, 
hogy a bővítési folyamat során is követelje meg a nemzeti kisebbségekhez 
tartozó személyek jogainak aktív védelmét az oktatás, az egészségügyi 

ellátás, a szociális és egyéb közszolgáltatások tekintetében. 

A jelentés hangsúlyozza továbbá, hogy a tagjelölt országok tegyenek 
lépéseket a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek a társadalmi, 

gazdasági, politikai és kulturális élet minden területén való teljes és 
tényleges egyenlőségének biztosítása iránt. Sógor Csaba szerint ezek a 

kívánalmak mindenképpen üdvözlendőek, ám sajnálatos az, hogy a 
tagországok tekintetében az EU már nem kéri számon ezeket az 
intézkedéseket. 

*** 

Bauer Edit, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselője 

egyperces felszólalásában a Szlovákiában mostanában elszaporodó 
kisebbségellenes intézkedésekre hívta fel Viviane Reding alapjogi biztos 
figyelmét. 

A magyar politikus emlékeztetett, a november végi szlovákiai regionális 
választásokon az egyik megye élére egy szélsőséges, xenofób és rasszista, a 

közvélemény túlnyomó része szerint fasiszta elveket valló elnök került. 
Ennek árnyékában kevés figyelmet kapott az a tény, hogy az ország 
szocialista miniszterelnöke egy másik megyében arra buzdított: a szlovák 

szavazók menjenek el szavazni, s így akadályozzák meg, hogy magyar 
nemzetiségű megyefőnököt válasszanak – tette hozzá Bauer Edit. „Az ilyen 
hátrányos megkülönböztetésre való buzdítás vezető politikusok részéről 

rendkívül veszélyes” – szögezte le az EP-képviselő. 

Az MKP-s politikus felhívta az Európai Unió alapjogi biztosának figyelmét, 

hogy a kormány sorozatos, elnyomó intézkedéseket tesz a magyarok és más 
kisebbségek ellen. „A legnagyobb kisebbségeket gyakorlatilag kiszorítják az 
effektív döntéshozatalból, a megszüntetendő kisiskolák csaknem fele magyar 

tanítási nyelvű, a kisebbségi nyelveken kiadott újságok és könyvek 
támogatását a kormány gyakorlatilag megvonta. Ilyen kisebbségellenes 
intézkedésre a múlt század ötvenes évei óta nem volt példa” – hangsúlyozta. 

Az MKP európai parlamenti képviselője felszólalása végén arra kérte Viviane 
Redinget, hogy kövesse figyelemmel ezeket a kedvezőtlen fejleményeket 

Szlovákiában. 

******* 

RMDSZ-MKP együttműködés az EP-választásokon 

Közös kampányrendezvényeket tervez a jövő évi európai parlamenti 
választások előtt a szlovákiai Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), ezen túlmenően a két párt 
programjait is össze akarják hangolni a jobb brüsszeli együttműködés 
érdekében.  A Krónika című erdélyi napilap december 13-i írása szerint 

egyebek mellett ezekről a kérdésekről egyeztetett Nagyváradon Csáky Pál, az 
MKP elnökségi tagja és az RMDSZ helyi képviselete. 

******* 
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A Kereszténydemokrata Platform támogatja Sógor Csabát  

Az RMDSZ Kereszténydemokrata Platformja Gyergyószentmiklóson 
megtartott év végi ülésén megszavazta és írásban biztosította támogatásáról 

Sógor Csabát a jövő évi európai parlamenti választásokra vonatkozóan. 
Kelemen Kálmán a platform elnöke elmondta: minden, a platformtól 

támogatást kérő EP-képviselőjelölttel találkozni kívánnak a jövő év elején, 
majd ezt követően állítanak össze egy listát a javasolt jelöltek névsorával és 
benyújtják azt az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsához.   

Erdély 

Tíz éve alakult meg az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megalakulásának tizedik évfordulója 
alkalmával a mintegy százötven meghívott1 részvételével december 14-én, 

szombaton Kolozsváron rendezett gálaesten Tőkés László elnök az elmúlt 
évtized történéseit összegezte és irányt szabott az autonomista elveket valló 

szervezet további munkásságának. Az EMNT megalakítására azért volt 
szükség, mert nem akartak beletörődni az RMDSZ által erőltetett „kis 
lépések politikájába”, illetve a fokozatos önfeladásba, vagy pedig az uralkodó 

hatalom kedvére megalkuvó kisebbségi kormányzati politizálásba. 
Hozzátette: az erdélyi magyarság általános helyzetének számbavétele után 

nemzetiségi, nemzetpolitikai rendszerváltozásra van szükség. 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács előtt álló főbb célokat illetően Tőkés 
László megemlítette a honosításban végzett munka folytatását, a 

magyarországi választásokon való minél magasabb erdélyi részvétel 
biztosítását, a székely menetelésen megnyilvánult akcióegység folytatását az 

autonómia érdekében, az EP-választásokon való összpárti koalíció 
szorgalmazását, továbbá természeti kincseink megőrzésében vállalt szerepet. 
Kiemelte továbbá az autonómia gondolatának népszerűsítését az Erdélyi 

Közszolgálati Szabadegyetem előadássorozatai által, a Mikó Imre Terv 
gyakorlatba ültetését, egy Kárpát-medencei ifjúsági és sportstratégia, 
valamint egy magyar cigányprogram megalkotását. 

Elisabeth Nauclér, az Åland-szigetek finnországi parlamenti képviselője 

köszöntőjében a hazájában működő kisebbségvédelemről beszélt. Mint 
ismeretes, a finnországi Åland-szigetek svéd anyanyelvű lakóinak 

önrendelkezése a kisebbségi területi autonómia egyik mintapéldája az 
Európai Unióban. Elisabeth Nauclér hangsúlyozta: sokan megkérdőjelezik és 

kritizálják az ottani autonómiát, de a Baltikumban ez az egyetlen sziget, 
amelynek lakossága folyamatosan növekszik, ami igazolja azt, hogy az 

autonómia megoldást jelent a kisebbségek számára. 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár kifejtette: 
miközben a temesvári rendszerváltozáskor hittünk annak őszinteségében és 

abban, hogy az erdélyi magyar közösség visszakapja mindazt, amit a 
diktatúra elvett, ma már azt látjuk nemzeti szimbólumaink szabad 

használatáért is mindennapi csatát kell vívnunk. Véleménye szerint az EMNT 
az elmúlt tíz évben nagyban hozzájárult az erdélyi magyar nemzeti közösség 

                                                 
1
 Az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága képviseletében Csóti György képviselő 

vett részt az eseményen. 
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jogainak érvényesítéséhez, az autonómia népszerűsítéséhez, továbbá ahhoz, 
hogy minden magyar a maga teljességében élhesse meg magyarságát. 

Toró T. Tibor, az EMNT korábbi ügyvezető elnöke, az Erdélyi Magyar Néppárt 

elnöke beszédében kifejtette: tíz évvel ezelőtt, amikor az RMDSZ 
szatmárnémeti kongresszusán a szövetség megvonta a tiszteletbeli elnöki 

tisztséget Tőkés Lászlótól, száműzte az RMDSZ-ből azt a gondolkodásmódot, 
amelyet Tőkés László képviselt, kétfajta gondolkodásmód rajzolódott ki 
világosan az erdélyi magyar politikában: míg az egyik célja az, hogy 

beleépüljön a főhatalomba, kormányzatra kerüljön, paktumokat kössön, 
addig a másik irányvonal az autonómia ügyének a képviselete. Toró szerint a 

két táborra oszlott erdélyi magyar politika nagy kérdése az, hogy lehet-e 
közös platformot kialakítani, van-e közös jövőképe a két oldalnak. A Néppárt 
elnöke szerint fel lehet oldani az elvi ellentétet, mivel vannak közös célok, és 

lehetséges az akcióegység kialakítása. „Találjuk meg a két tábor 
együttműködése mentén a közös ügyet, mivel ha a két tábor 

kiegyensúlyozódik, akkor képesek leszünk nagyon jól együttműködni. Ez az 
előttünk álló feladat. Egyensúly, együttműködés a közös jövő érdekében.” – 
fejtette ki Toró. 

Az EMNT idén első alkalommal osztotta ki a Kós Károly-díj az 
autonómiáért elnevezésű kitüntetést. A díjjal – amelyet ezentúl évente 
kiosztanak majd – olyan személyiségeket tüntetnek ki, akik 

tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy az autonómia ügye 
kiteljesedjen, vagy példaértékűen támogatták az autonómia ügyét. 

Kós Károly-díjat kapott: Király Károly egykori háromszéki szenátor, aki az 
autonómiagondolat egyik első frontembereként az 1970-es évek 
Romániájában, elindította az erdélyi magyarság morális és intellektuális 

felébredését; Juhos Gábor Magyarországon élő, székelyhídi származású 
maratonfutó, aki két hét alatt, naponta egy maratoni távot lefutva 

körbeszaladta a Székelyföldet az autonómiáért, céltudatosságával és 
kitartásával pedig, nem keresve kifogásokat, az akadályokkal megbirkózva 
megmutatta az önrendelkezés elérésének a módját; Bakk Miklós politológust 

az autonómia ügyének képviseletéért, ez irányú tudományos munkásságáért, 
valamint a néhai Birtalan Ákos háromszéki parlamenti képviselő, aki a 

parlamentben az egyik első aláírója volt a benyújtott autonómiatervezetnek. 

Az ünnepség keretében  mutatta be Borbély Zsolt Attila politológus, az EMNT 

alelnöke Az autonómiaharc egy évtizede – az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
az erdélyi közéletben című kötetét.  

Az EMNT választmánya A mi igazságunk: a mi erőnk címmel nyilatkozatot 
adott ki. A nyilatkozat szerint egy olyan székelyföldi önkormányzati testület 
létrehozásában kell gondolkodni, amely a területi autonómia kivívásáig a 

székely parlament „előképe” lehetne. Az EMNT felkérte a Székely Nemzeti 
Tanácsot (SZNT), hogy álljon e kezdeményezés élére, az RMDSZ-t, a Magyar 

Polgári Pártot (MPP) és az EMNP-t pedig arra, hogy támogassák e testület 
létrehozását. Az EMNT továbbá leszögezi: az erdélyi magyar 
autonómiatörekvések közös stratégiába való integrálását egy erdélyi magyar 

kerekasztalra bízná, amelyet az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum (EMEF) 
utódaként hoznának létre, minden közképviseleti szervezetet magában 

foglalva. (Forrás: erdely.ma) 

http://erdely.ma/dokumentum.php?id=154689
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******* 

A MOGYE rektora a magyar közösség identitását sértő kijelentéseket 
tett 

Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási főtitkárhelyettese szerint Leonard 
Azamfirei, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem rektora 

„kicsinyes és csökevényes gondolkodásmódját leplezi le” december 10-i 
kijelentéseivel, miszerint: „Meggyőződésem, hogy a magyar nyelv, kultúra és 
önazonosság megőrzését elsősorban otthon, a színházban és a könyvtárban 

kell biztosítani, és nem szakmai vonalon, hiszen a szakmát román nyelven 
kell megtanulni”. A főtitkárhelyettes álláspontja szerint viszont ,,A magyar 

nyelv része nem csak az, amit a konyhában, a hálószobában, a színházban 
beszélünk, hanem része a tudományos, szakmai szókincsünk is”. Hozzátette: 
szerinte ennek kétségbevonásával a MOGYE rektora egy bizarr, gyermeteg 

nézetet vall valamely nemzeti közösség identitásáról. „Úgy állítja be a 
dolgokat, mintha a román egy felsőbbrendű nyelv lenne, szakmai képzésre 

alkalmasabb, mint a magyar. Ezzel megsérti a magyar közösséget, és a 
jogvédő, diszkrimináció-ellenes szervezeteknek el kellene gondolkodniuk, 
hogy foglalkozzanak ilyen és hasonló kijelentésekkel. Ezek is a közösségi 

identitást kérdőjelezik meg” – fogalmazott Magyari. 

Az ügy hátterében az áll, hogy a rektor nehezményezte a magyar oktatók 
azon szándékát, hogy a jelenlegi rendszert megváltoztatva az elméleti oktatás 

mellett, a gyakorlati képzés is magyar nyelvű legyen a magyar tagozatos 
diákok számára. Szerinte a diákok ezt valójában nem is igénylik, mert az ő 

érdekük az – mondta –, hogy minél jobban elsajátítsák a román szaknyelvet. 
Azamfirei szerint a magyar tagozatot nem is lehet újraakkreditálni csak 
abban az esetben, ha a gyakorlati képzés vegyes csoportokban történik, 

ugyanis a magyar tagozat nem rendelkezik elegendő oktatóval.  

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) ugyanakkor nyílt levélben fordult 
Magyari Tivadarhoz, amelyben az RMDSZ felelősségére hívja fel a figyelmet: 

„A CEMO évek óta figyelemmel követi a MOGYE kapcsán tett keménynek 
álcázott politikai nyilatkozatokat, a hatékony politikai lépéseket azonban 

nem látjuk, mert azokat eltakarja a politikai porhintés … Talán itt az ideje, 
hogy elgondolkodjanak és kidolgozzanak hatékony politikai és érdekvédelmi 
eszközöket, amelyeket az oktatási rendszeren belül tapasztalt magyar 

nyelvhasználattal kapcsolatos jogsértések és a magyar közösséget 
diszkrimináló nyilatkozatok, megnyilvánulások esetén bevetnek.” –áll 

nyilatkozatukban. Végezetül az RMDSZ által létrehozott Mikó Imre Jogvédő 
Hálózatot jelölik meg a MOGYE-ügyben tapasztalt jogsértések kezelésére 
hivatott szervezetként. 

Az egyetemen 2011 óta ismét fellángolt a vita a román és magyar oktatók 
között arról, hogy milyen státusa legyen a magyar tagozatnak. A 2011-ben 
hatályba lépett román oktatási törvény előírásait a MOGYE román többségű 
szenátusa nem alkalmazta, így nem alakulhattak meg az önálló magyar 
intézetek, amelyek nagyobb önállóságot biztosítottak volna a magyar 
tagozatnak.  

http://www.erdely.ma/dokumentum.php?id=154654&cim=a_cemo_allasfoglalasa_magyari_tivadar_politikai_porhintese_kapcsan
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Felvidék 

Bárdos Gyula az MKP köztársaságielnök-jelöltje, Zachariaš István Kassa 
megye alelnöke 

Az MKP bejelentette, hogy a 2014-ben tavaszán esedékes köztársaságielnök-

választáson Bárdos Gyulát, az MKP elnökségének tagját indítják a párt 
jelöltjeként. Emellett a héten Zachariaš Istvánt, Szepsi polgármesterét Kassa 

megye alelnökévé választották.  

December 7-én, az MKP kibővített elnökségi ülése után Berényi József, a 

párt elnöke arról adott tájékoztatást, hogy az MKP Bárdos Gyulát javasolja 
köztársaságielnök-jelöltnek. Mint ismert, a párt a megyei választások 
második fordulója után, november 26-án jelentette be, hogy saját 

államfőjelöltet indít: „a magyar elnökjelölt személye jelentősen hozzájárulhat 
ahhoz, hogy gyengítsük a Robert Fico által épített nemzetállami kereteket, és 

igazoljuk, egyenlő állampolgárai vagyunk Szlovákiának, akik szabadon 
kívánnak élni az Alkotmány adta lehetőségeikkel” – nyilatkozta akkor 
Berényi. 

Mindez hivatalossá az MKP Országos Tanácsának (OT) december 14-i 
döntésével vált. Pozsonyban a testület titkos szavazással, egyhangúan 
választotta meg Bárdos Gyulát köztársaságielnök-jelöltnek. Az önálló 

Szlovákia történelmében először fordul elő, hogy az elnökválasztáson magyar 
jelöltre is szavazhatnak majd az arra jogosultak. Ehhez 15 ezer támogató 

aláírásra lesz szükség, mivel az MKP nem parlamenti párt. Az OT azt a célt 
tűzte ki, hogy legalább 20 ezer aláírást gyűjtsenek Bárdos Gyula 
elnökjelöltségének támogatására. 

Berényi József MKP-elnök szerint a magyar elnökjelölt indítását indokolja a 
magyarság helyzetének alakulása az elmúlt két évtizedben és a szlovák 
politikusok megnyilvánulásai. Bauer Edit és Mészáros Alajos európai 

parlamenti képviselők örömüket fejezték ki a döntés miatt.  

Bárdos Gyula szerint a magyar választópolgárokat magyar jelölt tudja 

leginkább mozgósítani. Úgy vélte, ezt megmutatták a megyei választások is, 
hiszen az eredmények tükrében jó döntésnek bizonyult, hogy Berényi József 
személyében az MKP saját megyei elnökjelöltet indított. „Elérkezett az ideje, 

hogy megtegyük ezt a lépést. Láttatnunk kell, hogy itt magyarok vannak. Ez 
fontos lépés a párt szempontjából és a közösségünket tekintve is. 

Valamennyi magyar jelöltje akarok lenni, de képviselni kívánom a többi 
nemzetiséget és az itt élő szlovákokat is. A jelöltségemet a kampány során 
közösségünk érdekében akarom megjeleníttetni. Köszönöm a bizalmat” - 

mondta Bárdos. Az OT ülésén elfogadott, a felvidéki magyarságot érintő 
aktuális kérdésekről szóló nyilatkozatot itt olvashatja. 

Elnökjelöltként az első hivatalos szereplésén is túl van a politikus: a TA3 
hírtelevízió Politikában című vitaműsorában az MKP köztársaságielnök-
jelöltje és Ján Čarnogurský polgári államfőjelölt voltak a vendégek. A magyar 

politikus úgy nyilatkozott, egyrészt a párt megyei választásokon elért sikere, 
másrészt a miniszterelnök magyarellenes kijelentései2 ösztönözték az 

                                                 
2 A megyei választások második fordulója előtt igyekezett a „magyar kártyát” kijátszva a 
szavazáson való részvételre mozgósítani a szlovák szavazókat. Felhívta a szlovák 

http://www.mkp.sk/cikkek/hirek/2013/12/14/magyar-kozosseg-partja-orszagos-tanacsanak-nyilatkozata
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elnökválasztáson való indulásra. Elutasította ugyanakkor a feltevést, hogy 
jelöltként elsősorban a szlovák-magyar viszonyt helyezné előtérbe. Elmondta, 
hogy ezekről a témákról is akar beszélni, de leszögezte, nemcsak a magyar, 

hanem az összes szlovákiai kisebbséget is képviselni akarja, és beszélni 
kíván a problémáikról. 

Bárdos Gyula a Csemadok elnöke, a Magyar Koalíció Pártja Országos 
Elnökségének tagja. 1958. március 15-én született Pozsonyban. Diplomáját a 
Comenius Egyetem Bölcsészkarán szerezte 1982-ben. Polgári foglalkozása 
újságíró, a rendszerváltozás után a Szabad Újságnál főszerkesztő-
helyettesként dolgozott, majd a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom 
szóvivője lett. Bárdos 1994–1998 között a Magyar Koalíció Pártja parlamenti 
képviselője, a Közigazgatási és Nemzetiségi Bizottság tagja volt. 1998–2002 
ben az MKP parlamenti képviselője, az MKP frakcióvezetője. 2006-ban 
újraválaszották az MKP frakcióvezetőjévé. 2010–2012 között az MKP 
Országos Tanácsának elnöki tisztségét töltötte be. 

*** 

Kassa megyében megtartotta alakuló ülését az új megyei önkormányzat. A 
testületnek két alelnöke lesz, egy a Smer-SD és egy az MKP frakció soraiból. 

Az MKP színeiben Zachariaš István fogja betölteni a tisztséget. 

A megye régi-új elnöke, Zdenko Trebuľa és a megyei képviselők december 9-
én tették le esküjüket. 

Az önkormányzat alelnökeinek személyét már az alakuló ülést megelőző 
napon bejelentették. Trebuľa javaslatára Emil Ďurovčík és Zachariaš István – 

aki egyúttal Szepsi polgármestere is – fogják betölteni a tisztséget. Az ülésen 
megalakultak a frakciók: az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) 40 tagú 
frakciójában a Smer-SD-nek 26, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) 4 tagja 

lesz, továbbá 7 független és 3 Most-Hídhoz tartozó képviselő csatlakozott a 
képviselőcsoporthoz. A Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH), a Szlovák 

Demokratikus és Keresztény Unió - Demokrata Párt (SDKÚ-DS), valamint a 
Szlovákiai Konzervatív Demokraták (KDS) frakciója 13 fővel alakult meg. 
Négy független képviselő egyik csoporthoz sem csatlakozott, és saját frakciót 

hozott létre. 

Forrás: www.felvidek.ma, www.hirek.sk 

******* 

A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság ülése 

2013. december 11-én a pozsonyi külügyminisztériumban tartotta 12. ülését 

a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság. A felek nem egyeztek meg a 
vitás kérdésekben, így nem írtak alá dokumentumot.  

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár az 
elhúzódott ülés után elmondta: „Sajnos, nincs eredmény, a vegyes bizottság 
mai ülésén nem tudtunk aláírni jegyzőkönyvet, mert van néhány olyan 

kardinális, fontos kérdés, melyekről nem tudtunk megállapodni. Az utóbbi 
időben sajnálattal tapasztaljuk, hogy sorozatban történnek olyan 

                                                                                                                                                         
választópolgárokat arra, hogy ne hagyják, hogy magyar nemzetiségű jelölt töltse be 
Nagyszombat megye elnöki tisztségét. 

http://www.felvidek.ma/
http://www.hirek.sk/
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intézkedések, amelyek a szlovákiai magyarság helyzetét negatívan 
befolyásolják.” 

A problémák között említette Répás Zsuzsanna a status quo sérülését, amit 

konkrét példákkal támasztott alá. A magyar kisiskolák létének 
veszélyeztetése, a magyar vasúti helységnévtáblák kihelyezésének 

megoldatlansága, a peredi népszavazás eredményének semmibevétele, 
továbbá hogy a kormányhivatal mellett működő kisebbségi bizottságban 
aránytalanul csökkent a magyarság szavának súlya. 

Megemlítette azt is, hogy négy kiadó3 a mai napig nem kapta meg azt a pénzt 
2012-es kiadásaira, amelyet az uniós szabályokkal való vélt 
összeférhetetlenség miatt késleltetett a szlovák fél. A várt forrásokat azonban 

azt követően sem utalták – immár a kiadók fennállását is veszélyeztetve –, 
hogy ez téves feltételezésnek bizonyult. 

A szlovák fél vezetője, Miroslav Mojžita próbálta tompítani magyar 
tárgyalópartnerének szavait. Úgy látja, annak ellenére, hogy nincs eredmény, 

komoly munkát végeztek, számos korábbi ajánlást ellenőriztek, és újakat is 
megfogalmaztak. 

A vegyes bizottság jövőre folytatja munkáját. Répás Zsuzsanna hangsúlyozta, 

ismét asztalra teszik a vitás kérdéseket. A www.felvidek.ma hírportálnak 
adott nyilatkozatában a helyettes államtitkár kiemelte, hogy a közös 

dokumentum aláírásának elmaradása a felvidéki magyarság utóbbi időben 
megszaporodott problémáival magyarázható. Úgy vélte, az ülésen általuk 
feltett kérdésekre a szlovák fél nem adott elfogadható választ. A jövőre 

tekintve kifejtette, egyértelműen jelezték partnereiknek, hogy a legutóbbi 
fejlemények nem elfogadhatóak számukra, tárgyalni szeretnének a közös 
megoldásukról, ám csak olyan megoldásokról, amelyek a felvidéki magyarság 

számára is elfogadhatóak és segítik megmaradásukat, gyarapodásukat. 

******* 

Megalakult a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 

Új felvidéki magyar párt alakulásáról jelentek meg hírek 2012 őszén. A 
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) 2013. október 9-i 

belügyminisztériumi bejegyzésével immár megtalálható a hivatalos 
nyilvántartásban is. 

A Fehér Csaba vezette MKDSZ-t egy 2004-ben alakult párt 

névváltoztatásával jegyezték be a pártok sorába. A 2004 óta létezett Régiók 
Pártja Szlovákiában először 2011-ben cserélt nevet, s lett a neve Szlovákiai 

Vállalkozók Pártja, ebből lett aztán októberben Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség. 

Mint ismert, az MKDSZ előkészítő bizottsága tavaly október 22-én Búcson 
jelentette be, hogy új pártot kíván alapítani. Még akkor ősszel elkezdték az 
ehhez szükséges tízezer aláírás összegyűjtését. Politikai alapvetésükben a két 

világháború közötti magyar kereszténydemokrata politizálás hagyományaira, 
Esterházy János és Szüllő Géza politikai örökségére hivatkoztak.  
Mint azt a párt honlapján megfogalmazta: az MKDSZ az egységes magyar 

nemzet gondolatának jegyében kívánja kifejteni politikai tevékenységét. 
Meggyőződésük, hogy a politikai és társadalmi élet minden területét, a 

                                                 
3 Madách, PetitPress, Lilium Aurum, Kalligram 

http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/43024-ebben-az-evben-is-huzodik-a-kisebbsegi-kiadok-tamogatasainak-kifizetese-
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/43024-ebben-az-evben-is-huzodik-a-kisebbsegi-kiadok-tamogatasainak-kifizetese-
http://www.felvidek.ma/
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kultúrát, az oktatásügyet, az ifjúságpolitikát, az egészségügyet, a gazdaság-, 
az adó-, a pénzügyi- és szociálpolitikát és nem utolsó sorban a 
családpolitikát újra keresztény alapokra kell helyezni. 

Céljaik megvalósítása érdekében a keresztény egyházakkal a lehető 
legszorosabb együttműködésben kívánják folytatni a tevékenységüket. 

A párt alapító elnöke, Fehér Csaba egy korábbi interjúban még azt 
nyilatkozta, tavaszra összegyűjtik a pártalakuláshoz szükséges aláírásokat, 
és az őszi megyei választásokon már indulni szeretnének. Ez azonban nem 

történt meg, ezért a párttá válás más módját választották:  névváltoztatással 
jutottak bejegyzett párthoz. 

Fehér korábban azt is elmondta: pártja az MKP-val és a Most-Híddal is 

párbeszédre szeretne törekedni. Hangsúlyozta: kereszténydemokrata 
pártként nem a megosztás a céljuk, ez ugyanis ellentétes a keresztény 

értékekkel. 
Az elődpártok tagságával az MKDSZ egyben teljes jogú tagja lett az Európai 
Szabad Szövetségnek (EFA; ebben a pártcsaládban találjuk pl. Rui Tavarest 
és Daniel Cohn-Benditet is). 

Az MKDSZ vezetése, Fehér Csaba elnök és Sárközi János, valamint 

Krivánszky Miklós alelnökök december 4-én tettek látogatást Brüsszelben. Az 
Európai Parlament épületében az MKDSZ elnökségének tagjai tárgyalásokat 

folytattak baszk és flamand EP képviselőkkel, akik támogatásukról 
biztosították az MKDSZ politikai törekvéseit. A megbeszélésen az MKDSZ 
meghívást kapott az EFA februári Santiago de Compostela-ba összehívott 

találkozójára, amelynek fő témája a soron következő EP választások lesznek. 

Az utóbbi időben sikereket elérő Magyar Közösség Pártja (MKP) számára 
kifejezetten hátrányos az MKDSZ megjelenése, ami szavazatokat vehet el a 
parlamenti küszöb eléréséért évek óta küzdő MKP-tól. Nyilvánvaló ugyanis, 
hogy az új párt elsősorban nem a Most-Híd, hanem az MKP szavazóit kívánja 
elhódítani és a párt megalapításának gondolta is az MKP-val szemben álló, 
ellenérdekelt körökből származik. Az MKP a veszélyt érzékelve hozta létre az 
év folyamán saját kereszténydemokrata platformját. 

Forrás: www.felvidek.ma 

Délvidék 

Jelentés készül a szerbiai kisebbségek helyzetéről 

Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének Esélyegyenlőségi és 
Diszkrimináció Elleni Bizottsága 2012 októberében Kalmár Ferenc András 

KDNP-s képviselőt bízta meg a „Hagyományos európai etnikai kisebbségek 
helyzete és jogai” című jelentés elkészítésével.  

A képviselő ennek a munkának a keretében Dél-Tirol és Finnország után, 

múlt héten Szerbiában tájékozódott a kisebbségek helyzetéről. Látogatása 
keretében december 13-án Újvidékre látogatott, ahol Egeresi Sándorral, a 

vajdasági tartományi parlament Nemzeti Közösségek Tanácsának elnökével 
folytatott megbeszéléseket. Egeresi Sándor a testületnek a nemzeti 
közösségek tényleges helyzetének felméréséért tett intézkedéseiről számolt 

be, valamint azt is elmondta, hogy milyen intézkedéseket és megoldásokat 
javasolnak a helyzet javítása érdekében. Elmondása szerint a terepen 

http://www.felvidek.ma/
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begyűjtött információk alapján jelentés készül a kisebbségi jogok 
megvalósításáról. A dokumentumot várhatóan már januárban napirendre 
tűzi a vajdasági parlament. Egeresi és Kalmár megállapodtak abban, hogy a 

jelentést eljuttatják az Európa Tanács illetékes bizottságának, amely jelentős 
figyelmet szentel majd ennek a dokumentumnak is a nemzeti kisebbségek 

jogairól készülő helyzetértékelésben – közölte a vajdasági parlament 
sajtószolgálata. 

Egy nappal korábban, Kalmár Ferenc december 12-én Belgrádban a szerbiai 

parlament képviselőivel, többek között a bosnyák és az albán közösség, 
valamint a Vajdasági Magyar Szövetség tagjaival is tárgyalóasztalhoz ült. A 
megbeszélésen a szerbiai kisebbségeket érintő legégetőbb kérdések kerültek 

napirendre. A problémák között kiemelt helyet kapott a kisebbségek 
alacsony számaránya a hivatalos szervekben és testületekben, például a 

rendőrség kötelékében. A megbeszéléseken szó volt a nemzeti tanácsokról 
szóló törvényről és a szerbiai médiaprivatizációról is.  

Kalmár Ferenc kiemelte, hogy Szerbiában vannak törvények, amelyeket a 

legmagasabb szinteken jól alkalmaznak, harmonizációjuk „többé-kevésbé 
sikeres”,  azonban a mindennapokba való átültetésük problematikus. 

Hozzátette, hogy erre is megvan az akarat. „Ahogy a demokrácia, úgy a 
kisebbségi kérdések is örök témák, mindig foglalkozni kell velük” – jelentette 
ki, hozzátéve, hogy amint felmerülnek a problémák, azonnal meg kell oldani 

őket.  

Kalmár Ferenc arra nem adott konkrét választ, hogy véleménye pozitív vagy 
negatív lesz-e Szerbiáról. „Vannak pozitív dolgok, amelyeket pozitív 

jelenségként könyvelünk majd el, amelyek a demokrácia irányába és a 
kisebbségek irányába terelik az országot. A problémákról azonban 

ugyancsak beszámolunk majd” – mondta Kalmár Ferenc. A problémákról 
szólva azt is kiemelte, hogy negatív példák például Finnországban is vannak, 
s ez nem szerbiai vagy kelet- és közép-európai sajátosság.  

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti frakcióvezetője a 
találkozó után elmondta, azokra a gondokra igyekezett felhívni a figyelmet, 

amelyek minden nemzeti kisebbséget érintenek. „Az Alkotmánybíróság a 
szerbiai törvények értelmében független és önálló szerv, ugyanakkor az 
alkotmány tiltja a kisebbségi jogok szerzett szintjének a csökkentését, és 

nagy veszélyt látunk ebben az Alkotmánybíróság előtt folyó tárgyalásban. 
Abban bízunk, hogy az Alkotmánybíróság nem fogja kiüresíteni a nemzeti 

tanácsokról szóló törvényt, és nem fogja csorbítani a nemzeti tanácsok 
intézményalapításra vonatkozó jogát” – nyilatkozta. Elmondta tovább, hogy 
Kalmár Ferenc Kovács Elvira VMSZ-es köztársasági képviselő 

kezdeményezésére készíti el helyzetértékelését. Pásztor Bálint hozzátette, a 
jelentés reményeik szerint tárgyilagos és átfogó képet fest majd a szerbiai 

kisebbségek helyzetéről. 

A készülő jelentést január végén tárgyalhatja újra az Esélyegyenlőségi és 
Diszkrimináció Elleni Bizottság, majd áprilisban kerül a parlamenti 

közgyűlés elé. „Az Európa Tanácsnak modelleket kellene kidolgoznia, többek 
között a nemzeti kisebbségek helyzetének kezelésére. A most készülő jelentés 
egyik deklarált célja, hogy a Nyugaton már bevált modelleket és jó 

gyakorlatokat próbáljuk kelet felé hozni” – szögezte le korábban az ET 
magyar kisebbségügyi jelenéstevője. 
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Forrás: Pannon RTV, MTI 

******* 

A magyar nyelv hivatalos! Használd!  

A szabadkai Városházán december 10-én az Emberi Jogok Napja alkalmából 
konferenciát tartottak, ahol Vukašinović Éva tartományi ombudsman-

helyettes elmondta: Vajdaságban adottak a feltételek, a jogi keretek a 
nemzeti közösségek nyelvhasználatához, amely a gyakorlatban azonban nem 
mindig valósul meg, amelyek esetenként abból fakadnak, hogy az eljáró 

szervek nem ismerik a törvényeket.  A törvény szerint, ha egy ügyintéző a 
hivatalos ügyintézés során nem tud magyarul, kötelező tolmácsot biztosítani 

az ügyfélnek. Az ombudsman-helyettes elmondta: egyre többen fordulnak a 
hivatalukhoz, hogy segítséget kérjenek.  

Maglai Jenő, Szabadka új VMSZ-es polgármestere szerint is akad még 

tennivaló a nyelvi egyenjogúság tekintetében: „Rengeteg olyan eset van, ahol 
ezeket a jogokat tiszteletben kell tartani, azonban sokat kell még tenni 

annak érdekében, hogy elérjük azt a szintet, amelyet a nemzeti kisebbségek 
tagjai elvárnak.” – fogalmazott. 

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács kisfilmekkel hívja fel a figyelmet a 

magyar nyelv használatára, amelyben arra is felszólítanak, hogy akit nyelvi 
jogsértés ér, forduljon a nemzeti tanácshoz. 

Forrás: Pannon RTV 

Kárpátalja 

Továbbra is középpontban az európai integráció ügye 

A Kijevben zajló események elérték Kárpátalját is, Munkácson és Ungváron 

ezrek vonultak utcára, a megye kormányzója pedig fogadta a tüntetőket. 
Kovács Miklós a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke 
elmondta, hogy a pártnak nem áll szándékában belefolyni az eseményeket 

körüllengő pártpolitikai ellenségeskedésekbe. A KMKSZ újabb 
nyilatkozatában is kiállt Ukrajna európai integrációja mellett. A Kárpátalja 

című hetilap hasábjain megjelent dokumentumban a szervezet elítélte a 
rendőri erőszakot. 

A nyilatkozat szerint a KMKSZ támogatja Ukrajna nyugati irányú 

választását, hiszen tény, hogy olyan nyugati alapértékek, mint a 
törvényesség, a szólás- és gyülekezési szabadság tiszteletben tartása nélkül 

az ország káoszba süllyed. A közleményben kijelentették, hogy a KMKSZ 
azokkal ért egyet, akik szerint hiba volt leállítani Ukrajna közeledését az EU-
hoz. Elítélték a békés tüntetők elleni rendőri erőszakot, az utcai 

vandalizmust, s a kialakult politikai válság békés és törvényes keretek 
közötti rendezését tartják az egyetlen elfogadható megoldásnak. A párt 
elnöke hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem szólítják a tagságot az utcára. 

Kárpátalja egészében véve különbözik Nyugat-Ukrajna megyéitől, e régióban 
nem nyertek teret az ukrán nacionalizmust képviselő politikai erők és 

eszméik, így csendesebb a térség, mint a környező megyék: nem siet 
támogatni a nemzetiségeivel türelmetlen nacionalistákat, de Viktor 
Janukovics államfővel szemben is távolságtartó. 
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Horvátország 

Kisebbségi jogokat sértene siker esetén a nyelvhasználati jogról szóló 
horvát népszavazás 

A vukovári horvátok „jogainak” védelmében november elején indult 

aláírásgyűjtés, amellyel népszavazás kiírását kezdeményezik, annak 
érdekében, hogy a kisebbségi nyelvhasználatról szóló jog elismeréséhez 

szükséges, törvényben meghatározott kisebbségi arányt 33-ról 50%-ra 
emeljék.  

A horvát alkotmány jelenleg azokon a településeken engedélyezi a 

kétnyelvűséget, ahol a nemzeti kisebbség aránya meghaladja a lakosság 
egyharmadát.  

 Az aláírásgyűjtést háborús veteránok kezdték, abból a célból, hogy 

megakadályozzák, hogy a kelet-horvátországi Vukováron cirill és latin betűs 
kétnyelvű feliratokat helyezzenek ki. A kétnyelvű feliratok elleni tiltakozások 

még a nyáron kezdődtek a városban, a kihelyezett táblákat ekkor többször le 
is szerelték. A tiltakozók azt sérelmezték, hogy a cirill betűs feliratok a 
délszláv háborúk (1991-1995) pusztításaira emlékeztetik őket. A horvát 

Honvédők Egyesülete december 7-én bejelentette, hogy összesen 650 ezer 
aláírást gyűjtöttek össze, amely elegendő a népszavazás kiírásához 

A horvát sajtó december 9-én az üggyel kapcsolatban arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a kezdeményezés sikere esetén nemcsak a szerb kisebbség 
jogai sérülnének, a szabályozás ugyanis a többi nemzetiségre is vonatkozna, 

így a Horvátországban élő magyar, cseh, szlovák és olasz közösség jogai is 
csorbulnának. EU-diplomatákra hivatkozva kiemelték: a változtatás emellett 
súrlódást okozhatna Horvátország és más országok között, valamint 

csökkentené az ország nemzetközi tekintélyét. 

A lap azt írta, hogy ha a népszavazás sikerrel járna, Horvátország figyelmen 

kívül hagyná nemzetközi kötelezettségeit, elsősorban a Regionális vagy 
Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját. Ennek elfogadásával ugyanis arra 
vállalt kötelezettséget, hogy védi a kisebbségi nyelveket, például támogatja, 

hogy a hivatalos szervek és a közintézmények biztosítsák ezeknek a 
nyelveknek a hivatali használatát. A Charta azonban nem tér ki arra, hogy 
milyen lakossági arány esetén szükséges a fentieket alkalmazni, ennek 

meghatározását rábízza az aláíró országokra. Ennek alapján tehát 
Horvátországnak nem kell szankcióktól tartania – fogalmazott a Vecernji List. 

Magyar szempontból vizsgálva a helyzetet, jelenleg kétnyelvűség van a 
Hercegszőlősi és a Bellyei járásban, de csak a Hercegszőlősiben haladja meg 
a magyarok aránya a harminc százalékot (38,6 %), a többi járásban csak a 

többségében magyar lakta településekre vonatkoztatják a jogszabályt. 
Amennyiben sikeres lenne a népszavazás, már Hercegszőlős település neve 

sem lenne kiírható magyarul. Más nemzetiségek esetében példaként 
említhető Koncanica település, ahol a cseh kisebbség 47 %-os, illetve 
Puntovce település, ahol a szlovákok 36,94%-os arányt érnek el.  

Az esettel kapcsolatban Tomislav Karamarko, az ellenzéki Horvát 
Demokratikus Közösség (HDZ) elnöke, aki korábban a referendum mellett 

foglalt állást, a Honvédő Egyesület bejelentését követően közölte: „Nincs itt 
az ideje, hogy ebben a kérdésben népszavazást tartsunk.” 
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A jelenlegi horvát nyelvhasználati szabályozáshoz képest visszalépésnek 
tekintené Magyarország, ha sikeres lenne az a horvát népszavazás, amely a 
kisebbségi nyelvhasználatról szóló jog elismeréséhez szükséges, törvényben 

meghatározott kisebbségi arány megváltoztatásáról szólna – mondta Iván 
Gábor zágrábi magyar nagykövet december 11-én a horvát közszolgálati 

televízió (HRT) késő esti híradójában. 

Tabajdi Csaba szocialista EP képviselő, az Európai Parlament Kisebbségügyi 

Intergroup (frakcióközi munkacsoport) december 12-i ülésén szólalt fel a 
témában. A munkacsoport társelnökének véleménye szerint is nemzetközi 
jogot sért a tervezett alkotmányos referendum. Elfogadhatatlannak és 

Horvátország nemzetközi kötelezettségeivel összeegyeztethetetlennek nevezte 
a népszavazási kezdeményezést. „A kezdeményezés szembe megy a 

Horvátország által is elfogadott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 
Chartájával is, hiszen ha a nemzeti kisebbségek aránya meghaladja az ötven 
százalékot, akkor már nem kisebbségről beszélünk. A jelenlegi 

kezdeményezés a mintegy 16 ezer lelket számláló horvátországi magyar 
kisebbséget is hátrányosan érintené például a Hercegszőlősi járásban, ahol a 
magyarok aránya 40 százalék körüli. A népszavazási kezdeményezést és 

annak kisebbségellenes törekvéseit a Kisebbségügyi Intergroup 
társelnökeként elfogadhatatlannak tartom és számos EP-képviselővel együtt 

nyílt levélben utasítom azt el.” – hangsúlyozta. Meglátása szerint a 
kezdeményezés azért is elfogadhatatlan, mivel az eddigi – alkotmányban 
rögzített – egyharmados kisebbségi arány is jelentősen meghaladja a 

környező országokban tapasztalható küszöböt: Szlovákiában a 
nyelvhasználati jogok a kisebbség 15%-os, míg Magyarországon 10%-os 

arányától érvényesülnek. Megnyugtatónak nevezte, hogy a horvát kormány 
és parlament olyan alkotmánymódosítás elfogadását tervezi, amely 
megemelné a népszavazások érvényességi küszöbét, valamint lehetetlenné 

tenné, hogy emberi jogi kérdésekben népszavazás dönthessen. „Horvátország 
az Európai Unió tagállamaként nem sértheti az emberi jogokat, nem 
diszkriminálhatja a nemzeti kisebbségeket.” – hangoztatta.  

Forrás: www.huncro.hr, MTI 

Muravidék 

A magyarság megmaradásáról tanácskoztak muravidéki magyar fiatalok 

A Lendvai Ifjúsági Tanács és a Fiatalok Világa Intézet december 9-én 
második alkalommal tartott kerekasztal-beszélgetést Lendván, ez 
alkalommal az „Új paradigma a magyar nemzetiségi kisebbségpolitika 

szervezettségében?” címmel. A muravidéki magyar fiatalok jelenlétében 
zajlott eszmecsere vendége dr. Göncz László nemzetiségi országgyűlési 

képviselő volt. A beszélgetés során a jelenlévők több kérdést tettek fel, 
észrevételeket, ötleteket fogalmaztak meg, amelyek alapján produktív 
eszmecsere alakult ki.  

A résztvevők egyebek mellett azt javasolták, hogy a középiskolás diákok 
idevonzása érdekében fontos lenne egy diákotthon létrehozása, ezáltal a más 
régiókban élő magyar tanulók számára is elérhetővé válna a Lendvai 

kétnyelvű középiskola.  

http://www.huncro.hr/
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A találkozón szóba került a fiatalok kisebbségpolitikában történő 
szerepvállalása, illetve annak hiánya is, melynek okaival sokan egyetértettek.  

A megbeszélésen jelen volt Halász Albert, a Lendva községi Magyar Nemzeti 

Önkormányzati Közösség elnöke is, aki elmondta: nemzetiségi vagy 
önkormányzati képviselőnek bárki jelöltetheti magát, információért, 

segítségért pedig a szakszolgálathoz lehet fordulni. A jelölteknél nagyon 
fontos az aktív szerepvállalás. Ebben a véleményben osztozott Horváth 
Ferenc is, a MMÖNK elnöke is, aki azt is szóvá tette, hogy elavult a 
nemzetiségi rendszer, hiszen ilyen formában, főállású szakemberek nélkül 
lehetetlen jelentős fejlődést elérni. 

A jelenlevők kifejtették, hogy szükség van a politikai szervezettségre, 
mégpedig azért, hogy az a kétnyelvű intézmények védelmében álljon, 

kifogásolták azonban a nemzetiségi politikusok sokszor radikális 
hozzáállását.  

Az egyik fiatal felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi problémák a 

magyar nyelvhasználat csökkenésében keresendőek, egy másik pedig 
hangsúlyozta: a család ülteti el a gyermekben a magyarságtudatot. 
Elhangzott az is, hogy nagyon kevés helyen tartják be következetesen a 

magyar nyelvű tájékoztatást a felhívások, táblák, reklámok esetében.  

A résztvevők egyetértettek abban, hogy rajtuk múlik, hogy éljenek a 

biztosított nemzetiségi jogok adta lehetőségekkel. A gazdaság fontosságára is 
felhívták a figyelmet, illetve felmerült egy olyan ötlet is, hogy lehetővé kellene 
tenni a múltban szlovénosított nevek díjmentes visszamagyarosítását.  

Göncz László a felvetett kérdésekre reagálva hangsúlyozta: csupán a 
nemzetiségi jogok biztosítása nem jelenti a nemzetiség, a magyar nyelv és 

kultúra megmaradását a Muravidéken. A megmaradás érdekében meg kell 
fogalmazni a jövőbeli célokat, melyeket bele kell építeni a megmaradási 
stratégiába. 

Göncz László hozzátette, úgy látja, hogy a fiatalok reálisan közelítik meg a 
nemzetiségi kérdést, a megbeszélésen a problémákat mélységükben 
érintették. Az egyre bővülő fiatalok csoportja – véleménye szerint – képes lesz 

komoly válaszokat is megfogalmazni ezekre a kérdésekre a jövőben, hiszen a 
ma huszonéves nemzedék nélkül a jövőt nem lehet megtervezni. 

A fiatalok is hasznosnak és ítélték a kerekasztal-beszélgetést, mely sorozatot 
– minél több fiatal bevonásával – a jövőben is folytatni fogják. 

A találkozóról készült teljes összefoglaló itt hallgatható meg.  

Forrás: RTV Hidak 

Nyugati magyarság 

Megalakult az Egyesült Államok Nyugati Parti Magyar Tudósklubja 

Kaliforniában tevékenykedő, magyar származású tudósok, kutatók, 

mérnökök és feltalálók részvételével Los Angelesben megalakult az USA 
Nyugati Parti Magyar Tudósklubja. A 14 tudós részvételével megtartott 

december 10-i alapító üléshez levélben csatlakozott Oláh György Nobel-díjas 
kémikus, akadémikus, akit megválasztottak a tudósklub tiszteletbeli 
elnökének. Az alapítók a klub fővédnökének Pálinkás Józsefet, a Magyar 

http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7593
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Tudományos Akadémia elnökét, védnökének pedig Kálmán László Los 
Angeles-i főkonzult kérték fel. 

A szándéknyilatkozat elfogadása után megkezdődött a klub bejegyeztetési 

folyamata. Az alapítók 19 amerikai állam területéről várják jelentkezni 

szándékozó kollégáikat. A klub tagjai a jövőben negyedévente találkoznának 

Los Angelesben. 

Kálmán László az MTI-nek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a 

tudósklub számtalan pozitív lehetőséget hordoz a tudományos, az oktatási és 

nemzetpolitika terén, de szerepet játszhat a magyar-amerikai kapcsolatok 

elmélyítésében is.  

A keleti parton már korábban létrejött a tudósklub. A New York-i Magyar 

Tudományos Társaság megalakítását a metropoliszban működő magyar 

főkonzulátus kezdeményezte. Az első közgyűlést 2010. november 3-án, a 

Magyar Tudomány Napján tartották. A keleti parti társaság elnöke Bergou 

János fizikus, az MTA doktora, alelnöke Záborszky László agykutató, az MTA 

külső tagja. 

Forrás: MTI 
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A HÉT TÉMÁJA 

Közéleti és politikai preferenciák Erdélyben 

Érdekérvényesítés 

Az alábbi elemzésben a Bell Research által az erdélyi lakosság4 körében 

végzett kvantitatív kutatás5 az erdélyi magyarok közügyek iránti 
érdeklődésével, valamint érdekérvényesítési szokásaival, gyakorlatával 

kapcsolatos kérdéseinek eredményeit mutatja be. 

Megjegyezzük, hogy az adatfelvételre a 2012. évi önkormányzati választás 
után és a parlamenti választás előtt került sor. 

A válaszadók összetétele településtípus szerint arányosan oszlott meg. A 
felmérésben túlnyomórészt olyan településeken élők szerepeltek, ahol a 
magyarok vannak többségben. Az életkori megoszlást illetően legkisebb 

arányban a 18-27 év közötti korosztály (16%), míg legnagyobb részben a 45-
64 év közötti korosztály szerepel (31%). Iskolai végzettség tekintetében a 

többség alapfokú (41%) vagy középfokú (36%) végzettséggel rendelkezik. 

 

   Településtípus       Magyarok aránya 

 
           Életkor                        Legmagasabb iskolai végzettség 

 
 

A vizsgált kérdéskörben az eredmények szerint megállapítható, hogy a – 
kutatás szerint – az erdélyi magyarok érdekérvényesítő képessége relatíve 
alacsony szintű. A leggyakoribb érdekérvényesítési mód a politikussal vagy 

                                                 
4 A felmérés három határmenti (Bihar, Szilágy, Szatmár) és három székelyföldi (Kovászna, 

Hargita, Maros) megyében készült. 

5 Az adatfelvétel 2012. augusztus 21. és október 3. között zajlott, melynek során összesen 

1804 sikeres személyes interjú készült véletlen sétás mintavétellel. A teljes mintára 
vonatkozó hibahatár: ±2,31%. 
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önkormányzati képviselővel való személyes kapcsolatba lépés, ez az összes 
válaszadó ötödével fordult elő a felmérést megelőző egy évben. A válaszadók 
13%-a tevékenykedett politikai pártban, vagy részt vett pártrendezvényen, és 

ugyanennyien választottak passzívabb érdekérvényesítési módot, vagyis írtak 
alá petíciót, tiltakozó levelet. Közösségi oldalon 10-ből 1 erdélyi magyar 

posztolt, vagy szólt hozzá közéleti témában, tüntetésen az összes 
megkérdezett 9%-a vett részt. 
 
 

Az elmúlt évben előfordult-e Önnel, hogy …?  

Igen válaszok 

Bázis: összes válaszadó [n=1 804] 

 
 

 
 

Ugyanennél a kérdésnél a területi eloszlást vizsgálva megállapítható, hogy 
Hargita és Maros megyében a legmagasabb azon válaszadók aránya, akik 
tagjai valamilyen szervezetnek, egyesületnek. Kovászna megyében az 

egyesületekben, szervezetekben való aktivitás hasonló a határmenti 
megyékhez. Határmentén egy megye sem éri el a Székelyföldön megfigyelhető 
magas tagsági arányt. 
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Milyen tiltakozási formát választana, ha a bukaresti kormány magyarsággal 
kapcsolatos  intézkedését  ellenezni kívánná? 

(Összes válaszadó véleménye) 

 
 

A fenti ábra alapján látható, hogy az erdélyi magyarok többsége enyhébb 
tiltakozási formában fejezné ki ellenzését, ha valamely magyarsággal 
kapcsolatos intézkedéssel nem értene egyet. A válaszadók fele esetében a 

legvalószínűbb, hogy aláírások gyűjtésével fejezné ki véleményét. A 
válaszadók negyede ugyanakkor legvalószínűbb, hogy nem csinálna semmit, 

passzív maradna. 

Az aktív tiltakozás, vagyis sztrájkkal, tüntetésen való részvétellel való 
vélemény-kifejezés csak másodlagos/harmadlagos ellenállási forma a 

válaszadók többsége esetében, azonban az ezt a formát választók aránya 
egyáltalán nem elhanyagolható, ugyanakkor a normaszegő magatartás 
gondolata, mint közlekedési blokád, vagy jelszavak falra festése csak egy 

szűk rétegre jellemző. 

Regionális bontásban vizsgálva eltérőek az eredmények, a tiltakozás a 

következőképpen alakul: Székelyföldön magasabb azon válaszadók aránya, 
akik legvalószínűbbnek az aláírásgyűjtéssel való tiltakozást tartják. 
(Székelyföld 54% vs. Határmente 41%). Megállapítható az is, hogy 

Székelyföldön valamivel aktívabbak a válaszadók a tiltakozást illetően, 
hiszen esetükben magasabb azoknak az aránya, akik nem választották a 

„Nem csinálnék semmit” lehetőséget. Négyszeres válaszelutasítás jellemzi 
Határmentét Székelyföldhöz képest, ami egy rejtőzködő magatartásra utal. 
Határmentén magasabb válaszmegtagadási arány is figyelhető meg e kérdés 

tekintetében, mint Székelyföldön. Összességében a két régió teljesen más 
mintázatot mutat.  
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Milyen tiltakozási formát választana, ha a bukaresti kormány magyarsággal 
kapcsolatos  intézkedését  ellenezni kívánná?  

(Regionális bontásban) 

Bázis: Határmente n=911, Székelyföld n=893 

 

 

 

Forrás: A Bell Research által végzett közvélemény-kutatás 

 

Határmente 

Székelyföld 
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KITEKINTŐ A KÖVETKEZŐ KÉT HÉTRE 

2013. december 16-29. 

2013. december 19. 17.30 óra 

Esterházy-megemlékezés és könyvbemutató Dunaszerdahelyen – a 
Pázmáneum Társulás, a Kortárs Magyar Galéria, a Dunaszerdahelyi Városi 

Művelődési Központ és az MKP Keresztény Platformjának rendezvénye 

A résztvevők megkoszorúzzák Esterházy János dunaszerdahelyi emlékművét, 
majd Dr. Sztyahula László: A csehszlovákiai magyar katolikus egyház 

története 1918-1950 című könyvének bemutatójára kerül sor. 

Helyszín: Dunaszerdahely, Fő utcai emlékmű (koszorúzás), illetve Vermes-

villa (könyvbemutató) 

További információk: itt. 

http://www.felvidek.ma/idopont/esemenyek/details/6912-esterhazy-megemlekezes-es-sztyahula-laszlo-konyvbemutatoja-dunaszerdahelyen

