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A stratégiaalkotás ideje jött el 

A nemzetpolitikai stratégiaalkotás fontosságát hangsúlyozta Répás Zsuzsanna, 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár „A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács 

stratégiái” címmel a budapesti Magyarság Házában rendezett tanácskozáson. Répás 

Zsuzsanna úgy fogalmazott: a stratégiaalkotás ideje következett el. Az elmúlt húsz évben 

nem nagyon születtek stratégiák, koncepciók, vagy ha születtek is, nem nagyon valósultak 

meg. Hiánypótlónak nevezte a tavaly novemberben, a Magyar Állandó Értekezlet ülésén 

elfogadott nemzetpolitikai stratégiát, és felidézte, hogy a dokumentumot konszenzussal 

hagyták jóvá. Ez azért nagyon fontos, mert ha valóban sikereket szeretnének elérni a 

nemzetpolitikában, ahhoz konszenzusra, egyetértésre van szükség – hangsúlyozta. 

Kiemelte: a vajdasági magyarságra bizonyos szempontból irigykedve tekintenek a kárpát-

medencei magyar közösségek, mivel az egyetlen olyan közösség, amely az autonómia 

törvényileg garantált formájával rendelkezik. Létrehozták a magyar választói névjegyzéket, 

belső választásokat lehetett tartani – sorolta az elért eredményeket a helyettes államtitkár. 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke beszédében a közösségépítés 

fontosságát emelte ki. Ez a válasz arra, hogyan lehet megmaradni magyarként, ahol élnek 

– mondta a határon túli pártvezető. Stratégiát alkotni szerinte azért is fontos, mert a közös 

gondolkodás eredményeként körvonalazódhat a közösségi szándék, és így lehet eljutni a 

közösségi akarathoz és ahhoz a konszenzushoz, amely az összefogás alapja. Hozzátette: 

ebben a politikának megkerülhetetlen szerepe van a szakemberek és a civil társadalom 

mellett. Hiába van stratégia, ha mögötte nincs olyan pártpolitika, amelyik rákényszeríti a 

döntéshozókat, hogy ehhez forrásokat biztosítsanak, és a megfogalmazottakat figyelembe 

vegyék. Kántor Zoltán, a rendezvényt szervező Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetője 

arról beszélt, hogy a stratégiák akkor valósulhatnak meg, ha a magyar állam és a határon 

túli magyar közösségek között élő együttműködés van. Ehhez a legjobb úton járnak – 

jelentette ki. Elmondta, az autonómia egyértelműen a fő cél, de egyúttal eszköz is, majd 

felidézte a vajdasági kulturális autonómia megvalósulását. Fontos, hogy ütőképes, 

összetartó magyar közösségek legyenek, mutatott rá, és azt mondta: a születések számának 

növelése mellett minél több magyar gyermeket kell magyar oktatási intézményekbe 

bevonni. Ezt a célt szolgálja az idén elindított, a külhoni magyar óvodák éve program – 

jelezte. 

 

Wetzel: sikertörténet az egyszerűsített honosítás 

Sikertörténetnek tartja az egyszerűsített honosítást a lebonyolításért felelős miniszteri 

biztos. Wetzel Tamás a kormány megalakulásának közelgő kétéves évfordulója alkalmából 

az MTI-nek adott interjúban elmondta: az érdeklődés gyakorlatilag változatlan, és 

számításaik szerint már jövő év végére meglehet a félmillió állampolgársági kérelem. A 

miniszteri biztos kifejtette: nagyon jól működik a rendszer, és az előzetesen végzett 

hatástanulmányoknak megfelelő infrastruktúrával és állománnyal bonyolítják a kérelmek 

fogadását, elbírálását. Emlékeztetett, míg 2010-ben csupán ötezer kérelmet kellett 
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feldolgozni egy év alatt, most az igénylések száma a negyvenszeresére nőtt. Wetzel Tamás 

azt mondta: a jogi környezet megfelelő, ősszel az állampolgársági törvénynél várhatók 

kisebb technikai módosítások, így például a formanyomtatványok egyszerűbbé válhatnak, 

és könnyebb lehet az állampolgársági eskütétel utáni magyarországi anyakönyvezés is. 

Eddig mintegy 250 ezer kérelmet és 110 ezer névmódosítási igénylést regisztráltak, és 

közel 157 ezren már letették az állampolgársági esküt. A kérelmek 70 százaléka Erdélyből 

érkezik, és 18-20 százalék a Délvidékről. Március végéig 177.984 kérelem esetében már a 

döntés is megszületett.  

 

Felfüggesztette a bíróság a MOGYE magyar karát létrehozó 
kormányhatározatot 

Felfüggesztette a Marosvásárhelyi Táblabíróság a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar és angol nyelvű orvosi és gyógyszerészeti 

karát létrehozó kormányhatározatot. A döntés az egyetem vezetőinek a kormányhatározat 

hatályon kívül helyezésére irányuló keresete nyomán született, az ügyet mindössze 

decemberben tárgyalja érdemben a bíróság. A táblabíróság ugyancsak pénteken tárgyalta 

az egyetem vezető testületeinek egy másik keresetét is. Ebben az egyetem vezetői a magyar 

nyelvű oktatás struktúráját el nem ismerő egyetemi charta érvényesítését kérték a 

táblabíróságtól. Az ügyet a bíróság érdemben tárgyalta, az ítélethirdetést azonban május 

11-re halasztotta. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök nem kívánta kommentálni a bíróság 

döntését, hozzátette azonban, „ha a bíróság felfüggeszti a kisebbség szerzett jogait, ez azt 

jelenti, hogy mindent le lehet rombolni pár óra alatt, ami 22 év alatt felépült”. Mint 

mondta: a marosvásárhelyi táblabírósági döntés után immár szükségtelenné vált, hogy a 

felálló kormány újabb kormányhatározatot bocsásson ki a MOGYE ügyében. Markó Béla, a 

még hivatalában levő Ungureanu-kormány oktatásért is felelős miniszterelnök-helyettese 

visszaélésnek minősítette a Marosvásárhelyi Táblabíróság döntését. „Nem értem, hogyan 

történhet meg egy kormányhatározat felfüggesztése, amikor még nincsen ítélet a 

kormányhatározat törvényességéről” - jelentette ki Markó. „Talán a bíróság már tudja, 

hogy milyen döntést fog hozni decemberben, amikor érdemben tárgyalja az ügyet?” - tette 

fel a retorikus kérdést. A bíróság döntését úgy értelmezte, hogy „könnyedén elhatározták” 

hogy egy tanévvel elhalasztják a tanügyi törvény végrehajtását. Markó a per 

áthelyezésének a kérését is szükségesnek látta. A miniszterelnök-helyettes úgy értékelte, az 

elmúlt évtizedek a kisebbségi jogok kiterjesztéséről szóltak, most viszont megpróbálják 

szűkíteni a kisebbségi jogokat. Korábban Frunda György szenátor  jelentette be, hogy az 

Európa Tanács elé viszi a MOGYE ügyét, és Románia elmarasztalását fogja kezdeményezni 

a nemzetközi szervezetben. 
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Kisebbségi törvény kulturális autonómia nélkül 

Az USL vállalja, hogy a kisebbségi kerettörvényt a kormányzása alatt elfogadja - jelentette 

ki Victor Ponta kijelölt miniszterelnök vasárnap este. A politikus szerint ezt abba az 

együttműködési protokollumba is belefoglalta, amelyet hétfőn ír alá a nemzeti kisebbségek 

parlamenti csoportjával. „A parlamenti kisebbségek csoportjával kötendő egyezményben 

szerepel a kisebbségi törvény, amely évek óta a parlamentben vesztegel. Noha jó a 

törvénytervezet, tartalmaz olyan előírásokat, amelyeknek nincs mit keresniük a végső 

verzióban” - jelentette ki a leendő miniszterelnök. Székely István, az RMDSZ főtitkár-

helyettese, a Kulturális Autonómia Tanács (KAT) ideiglenes elnöke a hírre reagálva 

kijelentette: az „oda nem illő rendelkezések” kifejezés a kulturális autonómiára vonatkozó 

részt jelenti, ennek hiányában elfogadni a törvényt valójában semmilyen előrelépést nem 

jelent a kisebbségi jogok bővítése szempontjából, sőt, így a kulturális autonómia későbbi 

megvalósítása is veszélybe kerül.  

 

Hlina bocsánatot kért a magyaroktól 

Alojz Hlina vállalkozó, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek parlamenti 

képviselője május 4-én a szlovák törvényhozásban tartott beszédében bocsánatot kért a 

magyaroktól Ján Slota korábbi megnyilvánulásai miatt. Ján Slota számos alkalommal tett 

sértő, vulgáris kijelentést a magyarokra. Hlina nemcsak e miatt kért elnézést a 

magyaroktól, hanem azért is, hogy Ján Slotának hosszú éveken át befolyása volt a szlovák 

állam működésére is. Úgy véli, Slota mindent tönkretett, amit csak lehetett. „Elkövette a 

kölcsönös kommunikáció során elkövethető valamennyi hibát. Ha magyar lennék, mélyen 

meg lennék sértődve, s ez örökre megmaradna” – mondta, hozzátéve: a Slotához hasonló 

emberek egy életre lejáratják magukat. Hlina szerint a szlovákoknak van mit tanulniuk a 

magyaroktól: „tanulhatjuk, hogyan szeressük szülőföldünket. Az egészséges hazaszeretet 

fontos, stabilitást eredményez, még ha olykor nem is így tűnik. Minden jót kívánok magyar 

polgártársaimnak, szomszédaimnak" - mondta pénteki parlamenti felszólalásában Alojz 

Hlina. A Szlovák Nemzeti Párt mulatságosnak tartja Hlina bocsánatkérését. „Ismét annak 

a szlovák specifikumnak lettünk a tanúi, amikor valamilyen nulla meg akarja mutatni 

magát a politikai életben, azzal kezdi, hogy egy olyan politikust próbál beszennyezni, 

akinek nevét még a gyermekek is ismerik” - mondta Jana Benková, a párt szóvivője. 

Andrej Hrnciar és Solymos László a Most-Híd parlamenti képviselői szimpatikusnak 

tartják Alojz Hlina bocsánatkérését. Hrnciar örömét fejezte ki, hogy a parlamentbe nem 

jutottak be olyan pártok, amelyek a kisebbségek ellen lépnének fel. 
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Választások: előzetes eredmények 

A szerbiai parlamenti választások hétfő hajnali előzetes eredményei szerint a nacionalista 

Szerb Haladó Párt (SNS) a szavazatok 24,7 százalékának megszerzésével vezet, míg az 

eddig kormányzó, Boris Tadic vezette, Európa-barát Demokrata Párt (DS) 23,7 százalékot 

kapott. Előbbi párt így 73, utóbbi 68 képviselőt küldhet a törvényhozásba, így a harmadik 

helyen álló, várhatóan 45 mandátumot szerző Szerb Szocialista Párt (SPS) döntheti el, 

hogy milyen kormánya lesz Szerbiának. Ivica Dacic, a szocialisták vezetője bejelentette, 

hogy bár először eddigi szövetségesével, a demokratákkal szeretne tárgyalni, nem zárkózik 

el attól, hogy a Szerb Haladó Párttal is tárgyaljon. Az országos parlamentbe bejutott még a 

Liberális Demokrata Párt (LDP), az Egyesült Régiók (URS) és a Szerbiai Demokrata Párt 

(DSS). A Hágában elítélt Vojislav Seselj vezette Szerb Radikális Párt (SRS) nem érte el a 

parlamenti küszöböt. Ugyancsak bejutott a szerb törvényhozásba a Vajdasági Magyar 

Szövetség (VMSZ) a voksok 2,4 százalékával, ami öt képviselői helyhez elég. Egy 

mandátumot szerzett továbbá a Vlachok Pártja (VP) 0,5 százalékkal. Ugyancsak egy 

mandátuma lesz a Magyar Polgári Szövetség - Mindannyian Együtt tömörülésnek. Az 

elnökválasztási versenyben a kora hajnali új szavazati eredmények szerint Boris Tadic, a 

Demokrata Párt jelöltje 26,7 százalékkal átvette a vezetést, míg a nacionalista Tomislav 

Nikolic a második helyre került 25,5 százalékos támogatottsággal. Már biztos, hogy az öt 

évre megválasztott új államfő kettejük közül kerül ki, a május huszadikára kitűzött 

második forduló után. A 12 elnökjelölt között indult Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség színeiben, ő a voksok 2,3 százalékát szerezte meg. 

 

Interjú Orbán Viktorral 

A Magyar Szó a szerbiai választások előtt exkluzív interjút készített Orbán Viktorral, 

amelyben a miniszterelnök leszögezi: „a kettős állampolgárság első és legfontosabb 

üzenete az, hogy semmi se lehetetlen, vagyis ha az ember kitart a céljai mellett, ha nem ad 

fel bizonyos elveket, akkor a gyorsan változó világ fordulhat úgy, hogy ami lehetetlennek 

tűnt, az is lehetségessé válik. Nekünk, magyaroknak nem szabad elfelejtenünk, hogy a 

nyelvünk, a kultúránk, a hagyományaink, az érzésvilágunk és az észjárásunk miatt egy 

közösséghez tartozunk. Tisztában kell lennünk azzal, hogy azok lesznek a győztes 

nemzetek, amelyek tagjai segítik egymást, avagy jól meg tudják szervezni az egymással 

való együttélést, szolidaritást és segítségnyújtást. Tehát a kettős állampolgárság egy biztató 

jel, de minden, ami annak nyomában történik is az. Van már gazdasági együttműködés, 

sűrűsödnek a szálak, amelyek összekapcsolják a határon túli területeket az anyaország 

gazdasági életével”. Orbán Viktor szerint „létfontosságú, hogy a magyar állam határain 

kívül élő magyar közösségeknek saját politikai képviseletük legyen. Mi ebben a tekintetben 

az etnikai, a nemzeti alapú magyar pártokat támogatjuk. Ezért mi úgy teszünk 

különbséget, hogy vannak egyfelől a magyar pártok és vannak másfelől a vegyes pártok. A 

vegyes pártokkal nekünk sok tennivalónk nincs, majd diplomáciai kapcsolatba fogunk 

lépni velük, ha az élet úgy hozza, hogy jól szerepelnek egy választáson. De az etnikai pártok 
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a magyar közösségeknek a másik országban működő politikai képviseletei. Ezért így is 

viszonyulunk hozzájuk”. A magyar kormányfő kifejtette: „a mindenkori magyar 

kormánynak kutyakötelessége a világban élő magyar közösségek összetartozásának 

erősítése. Amikor tehát a magyar kormány erkölcsi vagy anyagi támogatást ad a magyar 

közösségeknek iskolára, szociális- és kulturális intézményekre, akkor ennek a 

kötelességének tesz eleget: nem ajándékot oszt, hanem ellátja a feladatát és kötelességét 

teljesíti”. 

 

Nem lesz magyar többségű választókörzet 

Az ukrán Központi Választási Bizottság (CVK) április 28-án kijelölte az októberben 

esedékes parlamenti választások egyéni választókörzeteinek határait. Eldőlt, hogy az 

előzetes várakozásokkal ellentétben, számos nemzetközi szervezet és a magyar kormány 

közbenjárása ellenére mégsem lesz Kárpátalján magyar többségű választókörzet. 

Korábban a magyar kormány több tagja, illetve európai szervezetek képviselői is azt kérték 

Kijevtől, hogy tegye lehetővé a kárpátaljai magyarság parlamenti jelenlétét azáltal, hogy 

magyar többségű egyéni választókörzetet alakítanak ki Kárpátalja magyarok által sűrűn 

lakott régiójában. Legutóbbi kijevi látogatása alkalmával, idén márciusban Orbán Viktor 

magyar miniszterelnök is közbenjárt a kárpátaljai magyarság érdekében. A KMKSZ ezzel 

egy időben azt szorgalmazta az illetékes hatóságoknál, hogy olyan körzethatárokat 

állapítson meg Kárpátalja magyarlakta régiójában, hogy azokon belül minél nagyobb 

legyen a magyar választók aránya. A KMKSZ a CVK mostani döntését magyarellenesnek 

tartja, ezért elítéli azt. „Miután a 150 ezres magyarságunknak nincs esélye az ötszázalékos, 

körülbelül egymillió szavazatot jelentő választási küszöb átlépésére, az egyéni körzet 

jelenti a parlamenti képviselet megszerzésének egyetlen lehetőségét” – mutat rá az 

érdekvédelmi szövetség nyilatkozata. A KMKSZ szerint a magyarok lakta területnek a 

különböző körzetekhez való besorolásáról szóló döntés nagymértékben csökkenti a magyar 

parlamenti képviselet megszerzésének esélyét, így az egyértelműen a magyarság érdekei 

ellen irányuló lépés. 

 

Jakab Sándort fogadta Orbán Viktor 

A horvátországi magyarság helyzetével összefüggő kérdésekről és a szomszédos ország 

belpolitikai életének aktuális fejleményeiről volt szó Orbán Viktor kormányfő, Semjén 

Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Jakab Sándor, a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) elnökének szerdai, május 2-ai budapesti 

találkozóján. Jakab Sándor a megbeszélésen kitért a legfontosabb nemzetmegtartó 

területeken, így az oktatás, a közművelődés, valamint a hagyományápolás terén végzett 
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tevékenységükre, emellett hangsúlyozta a gazdasági életben való erőteljesebb részvétel 

fontosságát is - közölte Szijjártó Péter, a kormányfő szóvivője az MTI-vel a találkozóról. A 

közlemény szerint a vendéglátók Magyarország kormányának támogatásáról biztosították 

a HMDK törekvéseit és nemzetépítő szolgálatát. A találkozót követően Jakab Sándor 

kifejtette: „megtisztelő számunkra, a HMDK számára, hogy miniszterelnök és 

miniszterelnök-helyettes úr minden elfoglaltságuk ellenére időt szakított a találkozóra. 

Beszámolhattam anyagi gondjainkról is, amelyek egyik forrása a horvát költségvetési 

pénzek igazságtalan, és a kulturális autonómia ismérveit figyelmen kívül hagyó elosztása. 

Elnök úr és alelnök úr biztosítottak arról, hogy a továbbiakban is erkölcsileg, politikailag 

és anyagilag is támogatják a HMDK-nak a horvátországi magyarság fennmaradása 

érdekében kifejtett törekvéseit”. 
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