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Répás Zsuzsanna a nemzetpolitika elmúlt két évének eredményeit 
értékelte 

Gyökeres fordulat történt az elmúlt két évben a magyar nemzetpolitikában, a külhoni 

magyarság érdekeinek figyelembevétele áthatja az egész kormányzati munkát - mondta 

Répás Zsuzsanna a kabinet kétéves évfordulója alkalmából az MTI-nek adott interjúban. 

Ezt szolgálja a nemzetpolitikai tárcaközi bizottság, amelynek fő célja, hogy összehangolja a 

kormányzaton belül a nemzetpolitikával kapcsolatos cselekvési területeket. Felidézte, hogy 

még a kormány megalakulása előtt elfogadták az állampolgársági törvény módosítását, és 

a Nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényt. Az új alaptörvény is sokkal 

határozottabban rögzíti a felelősségviselést a külhoni magyarságért. Hat év után ismét 

összehívták a Magyar Állandó Értekezletet, amelynek már két plenáris ülése volt, 

folyamatosan üléseznek a szakbizottságok, létrehozták a Magyar Diaszpóra Tanácsot. 

Zökkenőmentes az egyszerűsített honosítás, mára több mint 250 ezer kérelem érkezett, és 

mintegy 157 ezren már letették az állampolgársági esküt is - sorolta. Szeretnének minden 

magyart személyesen is megszólítani, éljen bárhol a világon. Ezt szolgálja a Nemzeti 

Regiszter, amelyre bárki feliratkozhat. Új támogatáspolitikát alakítottak ki, amely 

összegzése szerint beváltotta az előzetes reményeket. A programok közül szólt még a 

külhoni magyar területekre szervezendő osztálykirándulásokról és a külhoni magyar 

óvodák évéről. Kiemelte a nemzetpolitikai stratégia megalkotását - ilyen dokumentum az 

elmúlt 22 évben nem született. Utalt a legfőbb célokra, hogy a magyar közösségek 

gyarapodó közösségek legyenek, és megerősítsék a magyar intézményeket. A közeljövőben 

elindul a nemzeti jogsegélyszolgálat, amelybe bevonnák a külhoni civil szervezeteket, és 

várhatóan lesz egy budapesti központ, amely folyamatos monitoring tevékenységet végez, 

és továbbképzéseket nyújt. Közölte: idén 13 milliárd forint áll rendelkezésre 

nemzetpolitikai célokra, de remélik, a gazdasági helyzet javulásával a források is bővülnek 

majd. 

 

A kilencvenéves magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatokról 
tartottak konferenciát 

A magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatok felvételének 90. évfordulója alkalmából 

nemzetközi konferenciát tartottak csütörtökön Budapesten, a rendezvényt Martonyi János 

külügyminiszter és Bay Fang, az Egyesült Államok külügyminisztériumának európai 

ügyekért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. 

A Külügyminisztérium, a budapesti amerikai nagykövetség és a Közép-európai Egyetem 

által rendezett tanácskozáson a diplomáciai kapcsolatok kezdeti éveit elevenítette fel 

mások mellett Sztáray Péter, a Külügyminisztérium politikai igazgatója. Andrew Ludányi 

amerikai magyar politológus, egyetemi tanár arról beszélt, miként vélekedtek az 

emigránsok a diplomáciai kapcsolatok felvételéről.  
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A hidegháború korszakát idézte fel mások mellett Jeszenszky Géza oslói nagykövet, volt 

külügyminiszter, míg Matthew Nimetz amerikai diplomata Szent István koronájának 

"utazása" címmel tartott előadást. A rendszerváltoztatás utáni évekről szólt Donald 

Blinken korábbi budapesti amerikai nagykövet, Kurt Volker volt amerikai NATO-

nagykövet és Magyarics Tamás dublini nagykövet, Amerika-szakértő. A konferenciát 

Szapáry György washingtoni és Eleni Tsakopoulos Kounalakis budapesti amerikai 

nagykövet beszéde zárta. 

 

Elkezdődött a kampány 

Három magyar párt mintegy 15 ezer jelöltje mérkőzik meg egymással Erdély-szerte a 

június 10-i helyhatósági választásokon, a kampány pénteken kezdődött el, és június 9-én 

reggel 7 órakor, a szavazóhelyiségek megnyitása előtt 24 órával ér véget. A polgármesterek 

és megyei tanácselnökök megválasztásánál sem lesz második forduló: a legtöbb voksot 

összesítő jelölt foglalja el a tisztséget. A legkiélezettebb magyar–magyar verseny a 

Székelyföldön várható, de a Partiumban és Belső-Erdélyben is számos településen indít 

saját jelöltet az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt, ugyanakkor, 

bár elvétve, de arra is akad pár példa, hogy közös jelöltet támogatnak. Marosvásárhelyen 

Frunda György, az RMDSZ jelöltje visszalépésre szólította fel az MPP-s Benedek Imrét és a 

független, ám az EMNP által támogatott Smaranda Enachét, mivel szerinte csak az ő 

esélyeit gyengítik Dorin Florea jelenlegi városvezetővel szemben. Az RMDSZ-es 

polgármesterjelölt azt mondta, az általuk készíttetett közvélemény-kutatás eredménye azt 

mutatja, Enachénak és Benedeknek nincs esélye a polgármesteri tisztség elnyerésére. 

Frunda elismerte, hogy a véglegessé vált jelöltségek már nem vonhatók vissza, de szerinte 

a két jelölt nyilvánosan bejelenthetné, hogy őt támogatják. A magyar-magyar verseny 

valóban elképzelhetetlenné teszi, hogy Marosvásárhelynek újra magyar polgármestere 

legyen, de ugyanennyire bizonytalan a Maros megyei tanács elnöki tisztségének 

megtartása is, ahol Lokodi Edit Emőke jelenlegi RMDSZ-es politikus kihívója az MPP 

részéről Bíró Zsolt.  

 

Kelemen: feszültségeket okozhatnak a magyarellenes döntések 

Az RMDSZ elnöke Besztercén tartott sajtótájékoztatóján elmondta: ha a Ponta-kormány 

első intézkedései ilyen ütemben haladnak tovább, akkor súlyos feszültségeket okozhatnak 

a társadalomban. „Az igazságszolgáltatás működésével kapcsolatosan is súlyos aggályok 

merülnek fel. Ha csupán az elmúlt napokban hozott két döntésre gondolok, amelyek a 

MOGYE-ra vonatkoztak, akkor megállapíthatom, hogy a bíróság nem a törvényesség 

helyreállításán dolgozik, hanem ellenkezőleg, tovább erősíti az illegalitást ebben az 

ügyben” – utalt Kelemen Hunor arra, hogy a Marosvásárhelyi Táblabíróság előbb 

felfüggesztette a MOGYE magyar nyelvű karának megalakulásáról rendelkező 
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kormányhatározatot, majd érvénytelenítette a tanügyminisztérium februári átiratát, 

amelyben a szaktárca közölte az egyetem vezetőségével, hogy nem ismeri el az egyetem 

chartáját. Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szintén 

aggasztónak találta az elmúlt napok romániai eseményeit. A politikus az MTI-nek adott 

csütörtöki kolozsvári nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem ügye, továbbá a választójogi törvényre és a kisebbségi törvényre 

vonatkozó bukaresti kormányzati megnyilvánulások aggodalomra adnak okot. Azt 

mondta, Budapest elhibázottnak tartaná, „ha a biztatóan alakuló magyar-román 

kapcsolatrendszernek vége szakadna, ez nem csupán a két ország szempontjából, hanem 

az egész térség szempontjából elhibázott lenne; ennek Közép-Európa stabilitása, a közép-

európai fejlődés, a jólét is kárát látná”. Hozzátette, van lehetőség e veszély elkerülésére. 

„Ehhez politikai akarat kell, amely a magyar kormány részéről adott” – jelentette ki a 

külügyi államtitkár. 

 

A Most-Híd adhatja a kisebbségekért felelős kormánybiztost 

Robert Fico kormánya felajánlotta a Bugár  Béla vezette Hídnak, hogy a szlovák-magyar 

párt saját jelöltjével töltse be a kisebbségügyi kormánybiztos közeljövőben létrehozandó 

posztját. Az új hivatal szerkezeti felépítéséről és jogköreiről a pártelnök már tárgyalt Igor 

Federičcsel, a kormányhivatal vezetőjével. A második Fico-kormány felállásával 

egyidejűleg megszüntetett kisebbségekért és emberi jogokért felelős miniszterelnök-

helyettesi hivatal egy része várhatóan a biztoshoz kerül; értesülések szerint a kisebbségi 

kultúráért és a kisebbségek jogállásáért felelős osztály maradhat meg. Amennyiben a 

Most-Híd megegyezik a Smerrel, akkor az új szlovák kabinet lesz az első, amelyben 

ellenzéki politikus is helyet kap. Bugár elmondta, pártja a kisebbségekért és a polgári 

társadalomért felelős kormánybiztos statútumába foglaltatná, hogy a minisztériumok 

kötelesek a biztos véleményét kikérni törvénytervezeteikkel kapcsolatban. A Radičová-

kormány idején hasonló kötelezettsége volt az oktatásügyi miniszternek is a kisebbségi 

miniszterelnök-helyettessel szemben. Bugár Béla az MTI-nek elmondta, a kormánybiztos 

posztjáról szóló tárgyalásokat még nem zárták le, mivel továbbra sem tisztázott, milyen 

hatáskörökkel rendelkezik majd a leendő kormánybiztos. „Kérdéses, milyenek lesznek a 

kompetenciái, ha azokat nem ítéljük elégségesnek, akkor nem töltjük be ezt a posztot” – 

mondta a pártelnök. Sajtóinformációk szerint a párt a kormánybiztosi posztra A. Nagy 

Lászlót, a párt elnökségének tagját jelöli. Csáky Pál, aki az első és a második Dzurinda-

kormányban a kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes volt, úgy látja, hogy Robert 

Fico és a Smer a Most-Hídnak tett ajánlatával csupán legitimmé kívánja tenni nemzetiségi 

politikáját, amely meggyőződése szerint ugyanolyan lesz, mint első kormányának 

regnálása idején, amikor szigorították az államnyelvtörvényt és megnyirbálták a szlovákiai 

magyarság szerzett jogait. Csáky szerint a Most-Híd vezetői arra törekednek, hogy a 

kisebbségi kultúrák finanszírozására szánt pénzek közelében maradjanak. 
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Államfőválasztás: csütörtökig dönt a VMSZ 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége csütörtökig eldönti, hogy kit támogat a 

köztársasági elnökválasztások második fordulójában - jelentette ki Pásztor István, a VMSZ 

elnöke vasárnapi sajtótájékoztatóján. Pásztor beszámolt a Boris Tadic-al folytatott 

tárgyalásairól: elmondta, hogy a két párt stratégiai együttműködésének kérdése rövid ideig 

szerepelt napirenden, hiszen a DS és a VMSZ is hasonló értékrendet képvisel, ugyanis 

alapelveik szerint Szerbia csakis a jogrendszerre és a polgári társadalomra épülhet. A közel 

egy órán át tartó tárgyalás legnagyobb része azzal telt, hogy Pásztor részletekbe menően 

tájékoztatta Tadićot a Szabadkán történő politikai eseményekről, illetve az önkormányzati 

választásokkal kapcsolatban felmerült gyanúról. Pásztor István még a sajtótájékoztató 

elején nyomatékosította, hogy a választási csalásokkal kapcsolatos nyilatkozatait és 

kijelentéseit nem vonja vissza, egyúttal reagált azokra a kérdésekre, hogy a VMSZ 

delegáltjai a Köztársasági Választási Bizottságban miért biztosították a többséget akkor, 

amikor a választások szabályosságáról szavaztak. Pásztor ezzel kapcsolatban kijelentette: 

amennyiben a Köztársasági Választási Bizottság szabálytalannak minősítette volna a 

választásokat és meg kellene azokat ismételni minden szinten országszerte, akkor az 

hatalmas káoszt idézett volna elő Szerbiában. A káoszból következő zavargások pedig 

mérhetetlen károkat okoztak volna az országnak. Az elnök hozzátette: a VMSZ soha nem 

volt híve a zavargáskeltésnek. Ugyanakkor Maglai Jenő, a VMSZ szabadkai szervezetének 

elnöke hangsúlyozta: a VMSZ szilárd meggyőződése, hogy Szabadkán meg kellene 

semmisíteni a választási eredményeket, ugyanis számos szabálytalanságra derült fény az 

önkormányzati választások anyagainak átvizsgálása során. A Vajdasági Magyar Szövetség 

az ügyet átadta az ügyészségnek és bűnvádi feljelentést tett. A sajtótájékoztatón Pásztor 

István pártelnök és Maglai Jenő szabadkai elnök is annak a reményének adott hangot, 

hogy bizonyítást nyer az igazság. Kijelentéseik szerint nyugodtsággal várják a 

fejleményeket, hiszen a VMSZ mindent megtett, amit megtehetett, most már csupán az a 

kérdés, hogy az illetékes ügyészségnek lesz-e elegendő ereje, hogy érvényesítse az 

igazságosságot. 

 

Külhoni magyar óvodák éve: elindult a Kárpát-medencei körút 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett, „2012 a külhoni magyar óvodák éve” 

programsorozat első állomása május 9-én Kopácson volt, a helyi óvodában. A 

foglalkozáson a gyerekek és a pedagógusok a meseszövés módszerével ismerkedhettek meg 

Fábián Éva népzenész-pedagógus és Szabó Zoltán néprajzos-zenész közreműködésével. A 

rendezvényen részt vett Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság H
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főosztályvezetője is. A programmal az erősen fogyó nemzetrészek további pusztulásának a 

megállítása a célunk egy szellemi, intézményi és gazdasági növekedés elindítása révén - 

mondta Pirityiné Szabó Judit, hozzátéve, hogy itt nemcsak egyetlen akcióról van szó, a 

jövőben az óvónők számára magyarországi szakmai konferenciát szerveznek, valamint egy 

módszertani csomagot is eljuttatnak minden magyar óvodába, és a pályázatok során is 

nagyobb figyelmet szentelnek a kicsikkel foglalkozó intézményeknek. A programsorozat 

következő állomása Zágráb, ezt követi a Vajdaságban Újvidék, Bácskossuthfalva, 

Nagybecskerek, Torontálvásárhely és Székelykeve. Szlovéniában a dobronaki óvoda és 

Lendva, Ausztriában Felsőőr és Felsőpulya, a Felvidéken Kassa, Kolon, Tornagörgő és 

Pozsonypüspöki a helyszín, míg Kárpátalján Ungvár, Munkács, Nagyszőlős és 

Aknaszlatina, Erdélyben Temesvár, Resicabánya, Nagyenyed, Kolozsvár és 

Marosvásárhely szerepel a programban. 

 

Martonyi János Argentínába és Brazíliába utazott 

Hétnapos dél-amerikai látogatásra utazott szombat este Martonyi János. A 

külügyminiszter Argentínát és Brazíliát keresi fel, mindenekelőtt gazdasági témákról 

folytat megbeszéléseket, és találkozik a helyi magyarság képviselőivel. A miniszter az 

argentin fővárosban, Buenos Airesben részt vett a Mindszenty József bíboros, 

hercegprímás születésének 120. évfordulója alkalmából rendezett szentmisén a 

Mindszentynumban, az Argentínai Katolikus Magyarok Szövetségének székházában, ahol 

találkozott a helyi magyar közösségek képviselőivel is. Hétfőn megkoszorúzta Raoul 

Wallenberg köztéri szobrát, és részt vett azon a rendezvényen, amelyet az embermentő 

svéd diplomata emlékére tartottak, valamint megbeszélést folytatott Héctor Timerman 

argentin külügyminiszterrel. A magyar diplomácia irányítója kedden az argentin 

képviselőház külügyi bizottságának elnökével, Guillermo Carmonával és a külügyi 

bizottság tagjaival, valamint a képviselőház első elnökhelyettesével, Norma Amanda 

Abdala de Matarazzóval konzultált, és előadást tartott az argentin külügyi intézetben 

Magyarország helyzetéről, európai kötődéséről. 

Szerdától Martonyi János Brazíliában tárgyal. Rio de Janeiróban találkozik Carlos Mariani 

Bittencourt-ral, a Rio de Janeiró-i Gyáriparosok Szövetsége elnökhelyettesével, majd 

beszédet mond a szervezet tagjai előtt. Még aznap továbbutazik Sao Paulóba, ahol a 

találkozik a helyi magyarság képviselőivel.  

Pénteken a fővárosban, Brazíliavárosban előadást tart a brazil diplomáciai akadémián, a 

Rio Branco Intézetben, és tárgyal Antonio de Aguiar Patriota brazil külügyminiszterrel, 

majd megnyitja a Raoul Wallenberg életéről szóló kiállítást. 
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