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Nemzeti összetartozás napi üzenetek 

A trianoni döntés egy minden ízében igazságtalan, a vesztes és a győztes népek számára is 

megalázó helyzetet teremtő békediktátum – írta a nemzeti összetartozás napjára kiadott 

elnöki nyilatkozatában az államfő. Áder János, aki kijelentette, hogy az ebből adódó 

veszteség és a fájdalom mindörökre a miénk marad, azt is hangsúlyozta, hogy az 

összetartozás érzése nem táplálkozhat másból, mint az egymásért viselt felelősség 

felismeréséből és vállalásából. Egyúttal viszont azt is hangoztatja, hogy ez a nap arra is 

alkalom, hogy a magyarok a világ szabadságszerető népeivel együtt önvizsgálatot 

tartsanak. Felteszi a kérdést, hogy vajon mindig méltányosak voltunk-e más népekkel, 

ahogy azt is megkérdezi, hogy megosztottságunk, nehézségeink idején nem keressük-e 

másban a rosszat, az okot, akár méltánytalanság árán is. Az összetartozás alapja nem lehet 

más, mint a pontos önismeret, ahogy az összetartozás érzése sem táplálkozhat másból, 

mint az egymásért viselt felelősség felismeréséből és vállalásából – jelentette ki az államfő.  

Egy nemzet nagyságát nem országának területe, hanem szellemisége határozza meg – 

fogalmazott Kövér László, az Országgyűlés elnöke megemlékező beszédében a 

parlamentben, aki az ülésen köszöntötte a határon túlról érkezett közösségek képviselőit 

is. A házelnök emlékeztetett arra: csaknem egy évszázada annak, hogy a magyarok 

elveszítették országuk területének kétharmadát, tízből három magyar ember pedig idegen 

ország fennhatósága alá került. 

Az összetartozás a közös jövőnk - hangsúlyozta Semjén Zsolt a nemzeti összetartozás napja 

ifjúsági programjainak megnyitóján a Magyarság Házában. A nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes a rendezvényen kiemelte: a magyar megmaradásnak két feltétele 

van, a nemzet közjogi egyesítése és a kulturális örökségünk megerősítése. Rámutatott: a 

magyar állam minden eszközt mozgósít azért, hogy mind a kulturális megerősítés, mind a 

közjogi egyesítés által a nemzeti örökséget meg lehessen őrizni, mert ez alapvetően nem 

csak a múltról szól, ez az összetartozás a közös jövő. Semjén Zsolt megköszönte a külhoni 

magyaroknak, hogy sokszor nehéz körülmények között is megőrizték magyarságukat. A 

miniszterelnök-helyettes kitért rá, hogy a Határtalanul program keretében 15 ezer diáknak 

nyílik lehetősége a látogatásra külhoni magyarlakta területre, és így élő kapcsolat alakulhat 

ki az egyetemes magyarság között az egész Kárpát-medencében. 

 

Dr. Szász Pál szülőföldi ösztöndíjat hirdetett a KIM 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Magyar Ügyvédi Kamarával közösen 

ösztöndíjat hirdetett külhoni magyar joghallgatóknak, melyről a megállapodást szerdán 

írta alá Répás Zsuzsa nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Gál András Levente 

kormánybiztos, Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke és Lélfai Koppány, a 

Bethlen Gábor Alapkezelő vezérigazgatója. Gál András Levente emlékeztetett, hogy az első 

Orbán-kormány alatt is létezett egy hasonló támogatás, az onnan kikerült hallgatók pedig 

mind magasan kvalifikált, nyelveket beszélő szakemberek lettek. Mint mondta, kellenek 

olyan jogászok, ügyvédek, akik megteremtik az élhető külhoni magyar lét lehetőségét. 

M
a
g
ya
ro
rs
zá
g

 



 

 

 

 

 

 
3 

Répás Zsuzsanna elmondta, hogy a Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én 

elfogadott Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia kerete című dokumentum 

is átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és 

jogi gyarapodását. Hangsúlyozta, hogy az ösztöndíj nem csupán a hagyományos 

nemzetpolitikai célokra fókuszál.  Mint fogalmazott, céljuk, hogy a gazdasági és polgári 

joghoz jól értő, határon túli jogászokat segítsenek. Az államtitkár ezzel összefüggésben 

fontosnak tartja megvizsgálni azt, miként tudnak a külhoni magyarok teljes életet élni. Az 

ösztöndíj részleteiről szólva elmondta, évente huszonöt jelentkező részvételére számítanak 

(10 fő Erdélyből, 5 fő Felvidékről, 3-3 fő a Vajdaságból és Kárpátaljáról, valamint 2-2 fő 

Szlovéniából illetve  Horvátországból), akik havi ötvenezer forint ösztöndíjban részesülnek 

egy évig. A pályázatot évente kiírják, amire minden évben újra kell pályázni, azonban már 

az első megkezdett tanév előtt is lehet jelentkezni.  A hallgatókat évközben ügyvédek 

tutorálják, a nyári gyakorlatukat pedig neves, budapesti ügyvédi irodáknál töltik majd. 

 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet: konferencia a nyelvi jogokról 

A kormány arra törekszik, hogy mindenki teljes értékű életet tudjon élni a Kárpát-

medencében, és mindenki szabadon, félelem nélkül használhassa az anyanyelvét – 

fogalmazott Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a 

„Nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvhasználat a Kárpát-medencében” című konferencián. Az 

elmúlt évben hívta életre a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézetet azért, hogy szakmailag jól megalapozott anyagokkal segítse az 

államtitkárság munkáját. Az intézet mögött azóta számos kutatási program áll, több 

konferenciát is szervezett, melyek közöl az egyik a mostani nyelvpolitikáról és nyelvi 

jogokról szóló konferencia – fogalmazott az államtitkár. A Nemzetpolitikáért Felelős 

Államtitkárság felfogása szerint a magyar nemzet határa a magyar nyelvi művelést 

biztosító intézetek hatáskörével esik egybe. Egy ilyen jellegű nemzetfelfogásban a nyelvi 

tényező nagyon fontos – szögezte le az államtitkár, hozzátéve: az anyanyelv művelése 

segítség lehet többek között abban is, hogy a fiatalok közösségen belül házasodjanak. 

Répás Zsuzsa kiemelte, a nyelvtanulásra az óvodások a legfogékonyabbak. Ezért is 

indította el a magyar kormány a „Külhoni magyar óvodák éve” kezdeményezést – mondta. 

A nyelvi nevelésben azonban a pedagógusok mellett a szülőknek is nagyon fontos szerepük 

van, hiszen törekedniük kell arra, hogy gyermeküket magyar nyelvű óvodába, majd 

iskolába írassák be – tette hozzá az államtitkár. 

 

Kelemen: győztünk! Toró: új politikai erő született 

„Elsősorban szeretnék köszönetet mondani minden erdélyi magyar embernek, aki elment 

szavazni, köszönetet mondok ugyanakkor mindenkinek, aki a Szövetség jelöltjeit 

választották. Köszönjük a bizalmat, politikai értelemben az RMDSZ ezt a választást E
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megnyerte” – nyilatkozta Kelemen Hunor szövetségi elnök vasárnap este a szavazóurnák 

zárása után, Kolozsváron. Kelemen hangsúlyozta: idén nagyobb volt a részvétel, mint 

2008-ban, ám a magyarok kisebb arányban mentek el szavazni. „Az már biztos, hogy a 

magyar-magyar verseny a részvételen, a mozgósításon nem segített, hisz azt láthatjuk, 

hogy interetnikus környezetben, ott, ahol a magyar-magyar verseny a közösség hátrányára 

volt, a magyar emberek kisebb számban mentek el szavazni. Azok, akik azt mondják, hogy 

a pártokat azért hozzák létre sejtburjánzáshoz hasonlóan, hogy a részvételt növeljék, és 

600 ezer szavazatot visszahozzanak, most bebizonyosodott, hogy tévedtek. Elriasztották az 

embereket az urnáktól, és nem hoztak semmiféle eredményt, esetleg annyit, hogy néhány 

helyen mandátumot veszít az RMDSZ, a magyar közösség, anélkül, hogy a magyar 

versenypártok bármit is nyertek volna. Ezt hozta a Magyar Polgári Párt és Tőkés pártjának, 

az EMNP-nek az önkormányzati választásokon való részvétele: rosszat, kárt okoztak” – 

nyilatkozta az RMDSZ elnöke. Toró T. Tibor, az EMNP elnöke ezzel szemben arról beszélt, 

hogy az általa megfogalmazott három fontos célt sikerrel teljesítette az önkormányzati 

választásokon az Erdélyi Magyar Néppárt: a nagyobb arányú részvétel, a több száz fiatal 

mozgósítása és önkormányzatba juttatása egyaránt sikerként könyvelhető el. Toró szerint 

új politikai erő született ezen a megméretkezésen, amelynek szűk nyolc hónap alatt 

sikerült a második legnagyobb erdélyi magyar politikai szervezetté válnia. Hangsúlyozta: 

az új egység jegyében a választások másnapjától kezdődően versenytársakból 

szövetségesekké kell válniuk az önkormányzati tisztséghez jutott erdélyi magyar 

képviselőknek. A Néppárt által megkezdett közösségépítő munka folytatódik a választások 

után is, szögezte le az elnök. 

 

MKP: a kisebbségi kormánybiztos egy fogatlan oroszlán lesz 

Visszalépést jelent a kisebbségi érdekképviselet terén a kisebbségügyi kormánybiztos 

statútumának javaslata a Magyar Koalíció Pártja szerint. A felvidéki magyar párt úgy véli, 

hogy amennyiben az a jelenlegi formájában kerül jóváhagyásra, a szlovákiai magyarok 

kormánybiztos helyett egy „önálló döntéshozói jogkörök nélküli kirakati bábut” kapnak. A 

szlovák kormány leendő kisebbségügyi kormánybiztosának a hatásköreit felölelő statútum 

tartalmáról több héten át folyt az egyeztetés a szlovák kormány és a Most-Híd szlovák 

magyar párt képviselői között. A javaslatról, illetve a statútum végleges formájáról múlt 

héten tárcaközi egyeztetés kezdődött. Az MKP több konkrét észrevételt is megfogalmazott 

a javaslattal kapcsolatban, ezekkel szerdán levélben fordult Robert Fico kormányfőhöz és 

Igor Federičhez, a kormányhivatal vezetőjéhez. A levélben a magyar párt többek közt arra 

mutat rá, hogy a javaslat szerint a leendő kormánybiztosnak nem lesz önálló 

törvényjavaslat-kidolgozási jogköre, és mivel a kisebbségi érdekérvényesítés jogkörei 

átkerültek a kormányhivatalhoz, a kormánybiztos csak tanácsadói szerv szerepét látja 

majd el. „A kisebbségi nyelvhasználati törvényből következő jogok felügyeletére a 

kormánybiztosnak csak közvetett jogköre lesz. A magyar nyelvhasználat esetleges 
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megsértéséért járó pénzbírságról nem a kormánybiztos dönt, hanem a szlovák 

államhatalom” - olvasható többek közt az MKP fenntartásait megfogalmazó levélben. 

Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke az MTI-nek adott nyilatkozatában 

rámutatott: a javaslat a kormánybiztosnak csak hiányos vagy érdekérvényesítésre alig 

alkalmazható jogköröket ad. „A szlovákiai magyarság jövője érdekében minél erősebb, 

elvszerű, a hatalomnak nem behódoló érdekvédelemre van szükség. Nem pedig egy rács 

mögé zárt, fogatlan és beteg állatkerti oroszlánra, akit a világ előtt a status quo jogcímén 

mutogatni lehet” - szögezte le az MKP elnöke. Kiemelte: a kormánybiztos egyedüli komoly 

hatásköre a kisebbségi kultúrák finanszírozására szánt pénzcsomag felügyelete lesz, ami 

elég pontosan mutatja azt, hogy a feltételekről egyeztető párt számára mi volt a fontos.  

 

A VMSZ a parlamenti többség része, de nem kormányalakító 

A Vajdasági Magyar Szövetség a Demokrata Párt körül kialakítandó többség részét képezi 

a köztársasági parlamentben, de nem száll be a kormányalakításba – jelentette ki Pásztor 

István, a VMSZ elnöke. Arra a kérdésre, vajon miért nem kíván a VMSZ a szerbiai 

kormány része lenni, Pásztor azt mondta, a VMSZ regionális párt, ezért tevékenysége 

inkább Vajdaságra és az itteni önkormányzatokra fókuszál. A vajdasági kormány 

megalakításáról szóló tárgyalások szerinte egyszerűek lesznek, „lévén, hogy az előző három 

vajdasági kormány partnerei folytatják az együttműködést”. Pásztor hozzátette: 

várakozásai szerint június végére megalakul a tartományi képviselőház is. A VMSZ elnöke 

ugyanezt az időpontot, vagyis június végét jelölte meg akkor is, amikor a szabadkai 

helyzetről kérdezték. Mint mondta, az előzetes tárgyalások már lezajlottak a DS köré 

tömörülő koalíció és a VMSZ között. „Szabadkán új lappal akarunk indulni, vagyis 

változtatni akarunk a VMSZ és a DS között fennálló eddigi viszonyon. Szeretnénk 

megállapodni abban, hogy a végrehajtó hatalomba egyik pártból sem jelöljenek 

képviselőket az előző összetételből, s úgy vélem, ennek nem is lesz akadálya” – szögezte le 

Pásztor. 
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