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Nemzetpolitikai rendszerváltás valósult meg 

Nemzetpolitikai irányok és trendek Európában és világszerte címmel szervezett 

nemzetközi konferenciát a Nemzetpolitikai Kutatóintézet Budapesten, a Magyarság 

Házában. A hatalmas érdeklődés mellett lezajlott tanácskozáson köszöntőt mondott 

Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Gál 

Kinga EP-képviselő pedig videó üzenetben köszöntötte a konferencia előadóit és a 

hallgatóságot. Rétvári Bence szerint a kormányváltás óta eltelt két évben nemzetpolitikai 

rendszerváltás valósult meg. Az államtitkár beszédében emlékeztetett: a Parlamentben 

nem egy kis többség támogatta, hogy a határon túli magyarok megkaphassák a magyar 

állampolgárságot, hanem szinte minden képviselő megszavazta azt. Megjegyezte: a 2004. 

december 5-i, kettős állampolgárságról szóló népszavazás utáni trauma és a legutóbbi 

választások „földcsuszamlásszerű változása” nemcsak a jelenlegi kormánypártokat hozta 

helyzetbe, hanem minden pártban levonták a konklúziókat, és nagyon kevés kivétellel 

konszenzus van e kérdésben Magyarországon. Nem pusztán a belső politikai arányok 

rendeződtek át, hanem a korábban ellenző álláspontra helyezkedő pártok magatartása is 

megfordult – fejtette ki. A kereszténydemokrata politikus szerint a szavazati jog az 

állampolgárság elválaszthatatlan része, és lehetővé teszi, hogy megmaradjon a magyarul 

beszélő, de nem Magyarországon élő polgárok aktív kapcsolata az anyaországgal. Kitért az 

új alaptörvényre is, amely immár azt rögzíti, hogy Magyarország felelősséget visel a 

határon túli magyarokért. Ez az egységes magyar nemzetet, az összetartozást fejezi ki – 

hívta fel a figyelmet a parlamenti államtitkár. Répás Zsuzsanna a konferencián kifejtette: 

jogos törekvés a más országokban élő kisebbségek védelme. A nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár előadásában rámutatott: fontos ezt azért is tudatosítani, mert sok 

esetben védekező álláspontra szorulunk ebben a kérdésben. Répás Zsuzsanna hozzátette: a 

pénteki tanácskozás bebizonyította, hogy nemzetpolitikát a világ országainak jó része 

folytat, helyzetünkkel nem állunk egyedül sem Európában, sem a világban. „Hisszük, hogy 

az elmúlt 22 év során olyan magyar megoldások is születtek ebben a témában, amelyeket 

büszkén tárhatunk a világ elé” - fogalmazott. A helyettes államtitkár szerint fontos 

feladatuk elmagyarázni és megértetni a szomszédos államok és a világ más országai felé, 

hogy az, amit mi szeretnénk, nem egy realitásoktól elrugaszkodott törekvés, nem példa 

nélküli a világban. „Sok esetben viszont olyannyira a külhoni magyarságra koncentrálunk, 

hogy elfelejtünk meghallgatni másokat, tanulni más nemzetektől” - mondta, hozzátéve: az 

ilyen tanácskozások lehetőséget nyújtanak egymás közelebbi megismerésére. 

 

Semjén: a ciklus végére meglesz a félmillió új magyar állampolgár 

Eddig mintegy 320 ezer állampolgársági kérelem érkezett, a választási ciklus végére 

meglesz a félmillió, esküt tett új magyar állampolgár - mondta Semjén Zsolt a Szent István 

Társulat rendezvényén. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes beszámolt 

arról, hogy 270 ezren tették le az állampolgársági esküt, ennek fele névváltoztatási 

kérelemmel is járt. A honosítással kapcsolatos elutasítások száma fél ezrelék alatt van, 
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ezek nagy része abból adódik, hogy az érintettek nem hajlandóak bizonyos hiánypótlásra, 

elégtelen a magyar nyelv ismerete, és nem is hajlandóak annak tanulására. A KDNP elnöke 

leszögezte: ez nem valamiféle kvázi állampolgárság, nincs A és B kategóriájú állampolgár. 

Semjén Zsolt előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy az elszakított területeken és a 

diaszpórában az asszimiláció nagyon felgyorsult. Ennek fenyegetésével szemben a 

hagyományos támogatási formák már nem elégségesek, erős impulzusra van szükség, és ez 

az állampolgárság megadása, ami a nemzet közjogi egyesítésével azonos - jelentette ki, 

hozzátéve: ez a lehetséges válasz Trianonra, és a mai körülmények közötti folytatása a 

Szent István-i államalapításnak. Kitért arra, hogy előbb vagy utóbb meg kell állapodni 

Szlovákiával, hiszen az állampolgársági törvény nemcsak az egyetemes emberi jogokkal, az 

unió alapértékeivel, és a szlovák alkotmánnyal ellentétes, hanem szlovák nemzeti 

szempontból „a józan ésszel is”. Kitért arra is, a tömbmagyarság esetében a területi, a 

szórványmagyarság esetében a kulturális autonómia a megoldás. Ha Európában más 

népeknek lehet autonómiája, akkor mi „sem vagyunk alábbvalóak” - fogalmazott Semjén 

Zsolt, aki ismét megerősítette: az etnikai alapú magyar pártok mellett állnak ki, őket 

tekintik elsősorban szövetségesnek. A Bethlen Gábor Alap létrehozását ismertetve 

kiemelte: a határon túli magyarság támogatására ilyen összeg, mintegy 15,5 milliárd forint, 

még nem állt rendelkezésre. Az oktatás-nevelési támogatást minden gyermek számára 

biztosítják, aki határon túl magyar iskolába jár, 250 ezer gyermek után utal a magyar 

állam 20 ezer forintot - jelezte. A miniszterelnök-helyettes szerint abban az esetben lehet 

erős nemzetpolitikát folytatni, ha Magyarország is erős. Semjén Zsolt kiemelte: csak akkor 

tartható meg a magyarság, ha az egyetemes magyarságot megtartják, és csak akkor 

tartható meg az egyetemes magyarság, ha az anyaországi, a kárpát-medencei és a 

diaszpóra magyarságát megtartják. 

 

Orbán: erős politikai közösség az összetartozás megerősítésével 
jöhet létre 

A nemzeti összetartozás megerősítésének fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében 

Orbán Viktor szombaton Ópusztaszeren. A miniszterelnök Matl Péter kárpátaljai 

szobrászművész alkotásának, a Nemzeti Összetartozás Emlékművének az avatásán 

elmondta: a szobor arra figyelmeztet, hogy minden magyar elszámolással tartozik minden 

magyar felé. Hozzátette: a magyar világnemzet, hiszen az ország határai és a magyar 

nemzet határai nem esnek egybe, ráadásul milliók kerültek ezeréves szálláshelyükön 

kívülre, így, azért, hogy erős politikai közösség jöjjön létre, szükség van az összetartozás 

megerősítésére. A kormányfő hangsúlyozta: a Turul a magyarok ősképe, melybe mindenki 

beleszületik, mint a nyelvbe és a történelembe. Hangsúlyozta: ez az emlékmű azt üzeni, 

hogy egyetlen anyaország létezik, az, amely képes minden magyart a trianoni határokon 

innen és túl egyetlen közösségben egyesíteni. Orbán Viktor szerint aki politikára „adja a 

fejét”, annak tudnia kell olvasnia a jelekből, ennek képessége a kormányzáshoz 

nélkülözhetetlen. „Az, aki tud olvasni a jelekből, az láthatja, új törvények világa közeledik 

az európai kontinens felé. Ennek a formálódó új világnak az első parancsolata úgy hangzik: 
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az erősek egyesülnek, a gyengék széthullnak, vagyis az erős nemzetek tagjai összefognak, a 

gyenge nemzetek széthullnak. Azt kívánom minden magyarnak, legyen füle a hallásra és 

olvassanak a jelekből” - mondta. 

 

RMDSZ-SZKT: több szavazat kell a szövetségnek, nehéz kampány 
jön 

A Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) zilahi ülésén tartott politikai helyzetértékelő 

beszédében Kelemen Hunor friss szociológiai felmérésekre hivatkozva elmondta, ha 

holnap tartanák a parlamenti választásokat, az RMDSZ 520 ezer szavazatra számíthatna, 

és ezzel átlépné az ötszázalékos választási küszöböt. „Ahhoz a 490 ezer szavazathoz, 

amelyet megyei képviselőjelölt-listákra kaptunk, hozzá kellene tenni, és hozzá fogunk 

tenni” – jelentette ki az elnök. Kelemen Hunor megjegyezte, azért lesz minden korábbinál 

nehezebb a decemberi parlamenti választás az RMDSZ számára, mert az előrejelzések 

szerint a korábbiaknál nagyobb lesz a részvételi arány, és a magyar közösség szavazataira 

az RMDSZ mellett az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) is 

számít. Az RMDSZ elnöke megjegyezte, „Tőkés László pártja és Szász Jenő pártja” 

korábban azt hangoztatta, hogy csak a helyhatósági választásokon kíván versenybe szállni 

az RMDSZ-szel, és a parlamenti választásokon nincs szükség magyar–magyar versenyre. 

Hozzátette, most viszont e kis pártok azokban a szórványmegyékben is jelölteket állítanak, 

amelyekből még az RMDSZ-nek sem sikerült képviselőt bejuttatnia a parlamentbe. 

Kelemen Hunor azt az értesülését is megosztotta, hogy Tőkés László is jelöltként száll be a 

parlamenti választások versenyébe. Kelemen Hunor eközben azon óhajának is hangot 

adott, hogy az SZKT-ülés legyen az utolsó alkalom, amikor a versenypártokkal foglalkozik 

a szövetség. „Nekünk a választók fele kell fordulnunk, és azokat kell meggyőznünk, akik 

valami miatt elbizonytalanodtak, akik otthon maradnának” – tette hozzá. Elmondta, 

október ötödikén zárul a jelöltállítás folyamata, de az már most látszik, hogy a 

szövetségnek több új képviselő- és szenátorjelöltje van, mint az utóbb választások 

bármelyikén. Az elnök szerint szükség van a fiatalításra, de azoknak a tapasztalatára is, 

akik az elmúlt húsz évben képviselték a szövetséget a politikai küzdőtéren. Az alternatív 

választási küszöb (három szenátori kerület és hat képviselői kerület megnyerése) nem 

alternatíva az RMDSZ számára, jelentette ki Kelemen Hunor. „Aki erről beszél, azt 

legyőzte a kishitűség, aki ezt mondja, az képviselet nélkül hagyná mindazokat a 

magyarokat, akik a Székelyföldön kívül élnek” – hangoztatta. A szövetségi elnök pénteki 

zilahi sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott, az RMDSZ csak mentőövként veszi számításba 

az alternatív küszöböt, az ötszázalékos küszöb átlépésére készül. Kifejtette, a választási 

törvény többféleképpen is értelmezhető. A szűk értelmezése esetén az alternatív küszöbbel 

bejutott pártok nem vesznek részt a szavazatok visszaosztásában, e pártoknak csak azok a 

jelöltjei szereznek mandátumot, akik kerületükben megszerezték a szavazatok több mint 

felét. Markó Béla szenátor, az RMDSZ volt elnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, 
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hogy az RMDSZ-nek és az erdélyi magyarságnak erős, nagy létszámú, jól felkészült és 

egységes parlamenti képviseletre van szüksége, hiszen az elkövetkező időszak döntő lesz az 

egész ország demokratikus berendezkedése, de az etnikai viszonyok, az etnikumok 

helyzete és a magyarság jogai szempontjából is. Rámutatott, Romániában nagy a 

visszarendeződés veszélye, és ez a magyar közösség helyzetét is közvetlenül érinti. „Az erős 

RMDSZ-képviseletre nincs alternatíva” – jelentette ki Markó. Borbély László, a szövetség 

politikai alelnöke eközben a szövetség erejét hangsúlyozta. „Az RMDSZ erős, és ezt semmi 

sem bizonyítja jobban, mint az, hogy bár ellenzékben van, sikerült megoldania a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar karának problémáját” – 

fogalmazott Borbély. 

 

Megszavazta a MOGYE szenátusa a hétpontos csomagot 

Betartotta a szavát Leonard Azamfirei, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) rektora, és megszavaztatta a hétvégén az intézmény szenátusával azt a 

hét pontból álló megállapodást, mely szeptember 22. hajnalán született. Az egyetem 

vezetője akkor arra tett ígéretet a maratoni tárgyaláson részt vevő Victor Ponta 

kormányfőnek, Ecaterina Andronescu oktatási, Vasile Cepoi egészségügyi és Mircea Duşa 

belügyminiszternek, valamint a magyar tagozatot képviselő három oktatónak, hogy 

meggyőzi román kollégáit, fogadják el azt a hétpontos csomagot, amely a magyar 

struktúrák kialakítását célozza. Hosszas viták után a felek többek között abban állapodtak 

meg, hogy az egyetem szenátusát hamarosan kiegészítik a magyar közösség képviselőivel, 

beveszik az egyetemi chartába a magyar vonalnak a létét, megválasztják a magyar rektor-, 

illetve dékán-helyetteseket és versenyvizsgát hirdetnek a megüresedett állásokra. A 

magyar nyelvű oktatás megszervezése és felügyelete a megválasztandó magyar rektor-

helyettes feladatkörébe fog tartozni. A rektor, kihasználva az oktatási törvény adta 

lehetőségeit, kikötötte, hogy bárkit hajlandó elfogadni helyetteseként, csak a magyar 

tagozat vezetőjének választott Szabó Bélát nem. A pénteki szenátusi ülést követően 

Leonard Azamfirei elmondta, hogy már hétfőtől elkezdődhet a választások megszervezése 

a magyar oktatók körében a szenátusi képviseletre, illetve a dékán-helyettesi és egyéb 

tisztségek betöltésére. Az egy héttel korábban kötött kompromisszum értelmében 

szenátusi tag marad az az öt magyar személy is, akit nem a közösségük, hanem román 

kollégáik jelöltek. A meglehetősen furcsa helyzettel kapcsolatosan Szabó Béla a múlt héten 

kifejtette, hogy ez gyakorlatilag sajnos se nem oszt, se nem szoroz, mivel a román fél 

amúgy is kétharmados többséggel rendelkezik. 

 

Bírságot kapott Románia a Batthyáneum visszaszolgáltatásának 
gátolása miatt 

Huszonötezer euró kártérítés kifizetésére kötelezte a strasbourgi Európai Emberjogi 

Bíróság a román államot a római katolikus egyház javára amiatt, hogy nem szolgáltatta 
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vissza a gyulafehérvári érsekségnek a Batthyáneumot. A Batthyány Ignác erdélyi katolikus 

püspök által a 18. században alapított, páratlan értékű könyvtárnak és tudományos 

gyűjteménynek otthont adó épület restitúciójáról 1998-ban született kormányrendelet, ám 

a jelenleg is hatalmon lévő román Szociáldemokrata Párt (PSD) keresete nyomán a hazai 

igazságszolgáltatás megvétózta az ingatlan tulajdonba helyezését. A keddi ítélet indoklása 

szerint Bukarest megsértette az Európai Emberi Jogi Egyezmény első kiegészítő 

jegyzőkönyvének első cikkét, amely leszögezi, hogy minden természetes vagy jogi 

személynek joga van javai tiszteletben tartásához, senkit sem lehet tulajdonától 

megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből és a törvényben meghatározott feltételek, valamint 

a nemzetközi jog általános elvei szerint történik. Az ítélet azért marasztalja el Bukarestet, 

mert a kommunizmus idején a gyulafehérvári püspökségtől elkobzott ingatlanok 

visszaszolgáltatását lehetővé tevő 1998. július 7-ei, 13-as számú sürgősségi 

kormányrendelet hatályba lépése óta semmit sem tett az értékes könyvtár 

visszaszolgáltatásának ügyében, és nem tájékoztatta az érsekséget szándékairól. „A bíróság 

megállapította, hogy közel tizennégy évvel a rendelet által lehetővé tett előzetes eljárás 

kezdete óta a visszaigénylő fél nem kapott értesítést a döntésről, így bizonytalanságban él a 

vagyonelemek sorsát illetően. A bíróság szerint a kérdéses vagyon kulturális és történelmi 

értéke még érhetetlenebbé teszi ezt a mulasztást” – áll a bírói állásfoglalásban. „Nehéz 

válaszolni a jelenlegi román jogrend ismeretében arra a kérdésre, hogy előremozdítja-e a 

strasbourgi döntés a restitúció ügyét” – értékelte az ítéletet Potyó Ferenc, a Gyulafehérvári 

Római Katolikus Főegyházmegye érseki helynöke. Mint fogalmazott, tulajdonképpen 

pozitív lépésről beszélhetünk, mivel legalább rávilágít a hiányosságokra, s erre a 

nyilvánosság figyelmét is ráirányítja, azonban – tette hozzá – ettől még nem vár 

megoldást. „Nem szabad pesszimistának lenni, de sajnos semmi ok az optimizmusra” – 

mondta az érseki helynök, aki egyúttal ismételten leszögezte, hogy a harcot nem adják fel, 

tovább küzdenek jogos jussukért, hiszen „a tulajdonjog nem alku tárgya”. Szerinte 

egyébként a jelek arra utalnak, hogy a „játszma” lényege éppen az, elfárasszák, 

elkedvtelenítsék mindazokat, akik jogos tulajdonukat szeretnék visszakapni, a hatóságok 

tulajdonképpen időhúzásra játszanak. Az is a játszma része megítélésében, hogy miközben 

már az európai hatóságok jelezték, hogy Romániának itthon kellene rendeznie a 

visszaszolgáltatások kérdését, addig erre nem került sor. „Ehelyett barbár módszerrel, a 

Mikó-üggyel riasztanak. Ki mer ilyen precedens mellett bármit aláírni, visszaadni?”  – 

tette fel szomorúan a kérdést Potyó Ferenc érseki helynök. A bukaresti 

külügyminisztérium szerint nem a tulajdonhoz való jog megsértéséről, hanem a 

panaszosnak okozott hosszasan elhúzódó bizonytalansági állapotról szól az az ítélet, 

amelyben az Emberi Jogok Európai Bírósága a gyulafehérvári Batthyáneum 

visszaszolgáltatása ügyében elmarasztalta Romániát. A külügyi közlemény szerint az 

Emberi Jogok Európai Bírósága keddi ítéletében amiatt marasztalta el Romániát, hogy 

hatóságai még mindig nem hoztak olyan döntést, „amelyben akár elutasították volna, akár 

jóváhagyták volna” a Batthyáneum visszaszolgáltatására vonatkozó kérelmet. A román 

külügyminisztérium értelmezése szerint a strasbourgi bíróság csupán azt állapította meg: a 

panasztevőnek legitim elvárása, hogy rövid idő alatt tisztázzák az ingó és ingatlan javak 
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fölötti tulajdon kérdését. A minisztérium úgy látja, a strasbourgi bíróság csupán annak az 

erkölcsi kárnak a megtérítését szabta meg, amely a hosszasan elhúzódó bizonytalansági 

állapot miatt érte a panaszost. A tárca szerint továbbá a román államra csupán az a feladat 

hárul, hogy tisztázza az örökség jogi helyzetét. Puiu Hasotti művelődési miniszter is 

megállapította: az Emberi Jogok Európai Bírósága nem szabta meg a Batthyáneum 

visszaszolgáltatását. A miniszter nyomatékosította: a Batthyáneum a tárcának alárendelt 

Román Nemzeti Könyvtár része, a román állam pedig minden bizonnyal fellebbez a 

strasbourgi ítélet ellen. A miniszter abbéli meggyőződését is hangoztatta, hogy a 

Batthyáneum a jogvita lezárása után is a Román Nemzeti Könyvtár része marad. 

 

Tanácskozás a Beneš-dekrétumokról 

Európa szégyenfoltjának nevezte Berényi József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke 

szombaton egy budapesti konferencián, hogy nem törölték még el a Beneš-dekrétumok 

szlovákiai magyarokat és németeket kollektív bűnösséggel sújtó részét. Miután 

Brüsszelben ismét terítékre került a dekrétumok ügye, a Hogyan tovább, felvidéki 

magyarság? című tanácskozáson Berényi arról beszélt: jó, hogy az Európai Parlament 

petíciós szakbizottságában vetődött fel a „súlyosan amorális, diszkriminatív jogszabályok 

eltávolításáról” szóló kérdés, mert szerinte szlovák–magyar kétoldalú tárgyalásokkal ezt 

nem lehet megoldani. Az MKP elnöke örvendetesnek nevezte, hogy a szlovák kormánytól 

írásban kért szakvéleményt a Beneš-dekrétumok vonatkozó részeiről az Európai 

Parlament petíciós szakbizottsága, „mert ez emberjogi kérdés”. Rámutatott: az EU-ban „a 

szavak szintjén ugyan kimondják, hogy egy egész népet nem lehet kollektíven bűnösnek 

tekinteni”, Szlovákiában ennek ellenére érvényben vannak az erről szóló jogszabályok. A 

konferencián Bugár Béla, a Most-Híd párt elnöke közölte: nem a szlovák állam 

jogfolytonosságát kérdőjelezik meg akkor, amikor a Beneš-dekrétumok egyes pontjainak 

eltörlését követelik. Elmondta, a szlovák kormányzat nem akarja, hogy az összes 

dekrétumot eltöröljék, de ezt a magyarok sem akarják. Nézete szerint van készség a 

jelenlegi szlovák kormány részéről a kérdés megtárgyalására. Megjegyezte, a mostani 

szlovák kormány másként, toleránsabban gondolkodik a kettős állampolgárság kérdéséről 

is, mint korábban. Haraszti Attila, a nemzetpolitikai államtitkárság kapcsolattartási 

főosztályának helyettes vezetője megnyitóbeszédében elmondta: a kollektív bűnösség elve 

szemben áll minden emberi jogi normával. Kifejtette: „célunk, hogy a magyar közösségek 

minél többször dönthessenek az őket érintő kérdésekben”. Megjegyezte, Magyarország 

sohasem fog elfogadni olyan intézkedéseket, amelyek ellentétesek az emberi jogokkal és a 

magyar közösségek érdekeivel. Az Eduard Beneš csehszlovák elnök által a 2. világháború 

után hozott rendeletek közül több lehetővé tette, hogy az akkori Csehszlovákia területén 

élő németeket és magyarokat kollektíven bűnösnek mondják ki, megfosszák 

állampolgárságuktól, kitelepítsék, földjeiket pedig elkobozzák. Ártatlan emberek milliói 
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váltak háborús bűnössé. A dekrétumokat az egykori Csehszlovákia mindkét utódállama, 

Csehország és Szlovákia is jogrendje részének tekinti. 

 

A felvidéki magyarok helyzetéről tájékozódott Orbán a Fico-
találkozó előtt 

A Robert Fico szlovák miniszterelnökkel való keddi találkozó előtt a felvidéki magyarság 

helyzetéről tájékozódott Orbán Viktor kormányfő, aki hivatalában fogadta Berényi 

Józsefet, a felvidéki Magyar Közösség Pártja elnökét. A szlovák és a magyar miniszterelnök 

október 2-án Pilisszentkereszten találkozik, ahol együtt adják át a Pilisi Szlovákok 

Központját. Berényi József a találkozón tájékoztatta Orbán Viktort a révkomáromi Selye 

János Egyetem szlovákiai leminősítéséről, valamint a szlovák állampolgárságuktól 

megfosztott felvidéki magyarokkal kapcsolatos legfrissebb fejleményekről. A 

megbeszélésen szóba került az is, hogy milyen szlovákiai visszhang volt a Beneš-

dekrétumok kollektív bűnösséget érintő részeinek az Európai Parlamentben elindult 

megtárgyalásáról. A Magyar Közösség Pártja elnöke ismertette továbbá a kormányfővel a 

szlovákiai magyar szervezetek egy héttel ezelőtt aláírt közös politikai nyilatkozatát, amely 

rögzíti a kulturális és regionális önkormányzatiság szükségességét. Orbán Viktor a 

dokumentumban foglalt elemeket nélkülözhetetlennek nevezte a felvidéki magyarság 

megmaradásához és gyarapodásához. 

 

Bojan Pajtic: Vajdaság nem hagyja magát 

Bojan Pajtic vajdasági kormányfő kijelentette, hogy a költségvetésről szóló törvény 

módosítása teljesen ellentétes az alkotmány rendelkezésével, s Vajdaságot eleve 

megfosztja évi 9 milliárd dinártól. Ezt a veszteséget a tartomány nem engedheti meg, s 

nem is fog ebbe belenyugodni. A kormányfő bejelentette, hogy élni fog minden politikai és 

jogi eszközzel, hogy elvitassa a jogszabályt, amely – mint hangoztatta - igazságtalan, 

alkotmányellenes és ellentétben van Vajdaság polgárainak a fejlődésre és a minőségesebb 

életre való jogaival - számolnak be róla a hírügynökségek. Ivica Dacic szerb kormányfő 

szerint Vajdaság pénzelésére olyan megoldást kell találni, amely figyelembe veszi az ország 

reális helyzetét és a tartomány követelését, s nem szabad megengedni, hogy veszélybe 

kerüljön az ország politikai stabilitása amiatt, hogy eltérő színű hatalom állt fel tartományi 

és a köztársasági szinten. A kormányfő bejelentette, hogy tanácskozni fog Mladan Dinkic 

pénzügyminiszterrel, hogy Vajdaság követelései indokoltak-e. Hozzátette, hogy az új 

kormány nem fogja megszüntetni a tartomány autonómiáját, de védelmezni fogja az 

ország alkotmányát és Vajdaság statútumát, amelyet a szerb szkupstina fogadott el. 

Amennyiben a Dacic – Pajtic találkozó kompromisszummal ér véget, a tartományi 

kormány visszavonja az alkotmánybíróságnál a költségvetési törvény módosítása miatt tett 

panaszát, jelentette ki Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. Mint mondja, az 
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alkotmánybíróságnak minden alapja megvan ahhoz, hogy elvitassa a szóban forgó törvény 

alkotmányosságát, hiszen az – mint mondja – relativizálja a tartomány pénzeléséről szóló 

alkotmányos garanciát. 

 

A kisebbségi jogokkal megbízott iroda igazgatója az MNT elnökénél 

Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és az MNT Közigazgatási Hivatalának 

munkatársai Szabadkán fogadták Dusan Ignjatovicot, a Szerb Kormány Emberi és 

Kisebbségi Jogokkal Megbízott Irodájának újonnan kinevezett igazgatóját és 

munkatársait. A bemutatkozó és munkajellegű egy órás találkozón a felek röviden 

áttekintették az MNT működésével kapcsolatos általános kérdéseket, valamint 

megbeszélték a folyamatos kapcsolattartás, információcsere és tájékozódás kölcsönös 

fontosságát. Ignjatovic kifejezte őszinte szándékát, hogy előítéletek nélkül és folyamatosan 

kezeli az esetlegesen felmerülő problémákat, illetve közvetít a Magyar Nemzeti Tanács 

valamint a Szerb Kormány és az illetékes minisztérium között. Az igazgató türelmet is kért, 

ugyanis az együttműködés megkezdését nehezíti az, hogy az Iroda munkahelyi szabályzata 

még nem készült el és nem lehet pontosan tudni, hogy az irodának hány munkatársa 

foglalkozik majd a nemzeti kisebbségek jogaival. 

 

Ünnepélyes tanévnyitó a beregszászi magyar főiskolán 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola anyaország általi támogatása, jövőjének 

biztosítása jóval több, mint adminisztratív gesztus, mert ez a felsőoktatási intézmény 

generációknak segít megtartani szülőföldjükön a magyarságukat – jelentette ki Semjén 

Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes Beregszászon, a főiskola 

ünnepélyes tanévnyitóján. A beregszászi református templomban elmondott ünnepi 

köszöntőjében Semjén Zsolt hangsúlyozta: az intézmény a Kárpát-medencei magyar 

nyelvű oktatás fellegvára, amelynek vezetői és tanárai évtizedek óta küldetést teljesítenek 

azzal, hogy szülőföldjükön oktatják anyanyelvükön a kárpátaljai magyarok nemzedékeit. A 

politikus rámutatott: Magyarország kormánya üdvözli az ukrán parlament által nemrég 

elfogadott nyelvtörvényt, és figyelemmel kíséri annak napi gyakorlatba történő ültetését. A 

kárpátaljai magyar közösség elemi érdeke és alapvető emberi, s immár törvény adta joga, 

hogy a magyar nyelv regionális státusra emelkedjen Kárpátalján – emlékeztetett, 

megjegyezve, hogy bízik abban: az ukrán állam és a különböző szintű helyi 

önkormányzatok nem csak részleges döntéseket hoznak, hanem biztosítják, hogy a magyar 

nyelv teljes jogú regionális státussal rendelkezzen azokban a közigazgatási egységekben, 

ahol a magyarok aránya meghaladja a 10 százalékot. A miniszterelnök-helyettes sürgette, 

hogy - az új nyelvtörvénnyel összhangban - az ukrajnai emelt szintű érettségi tárgyak közé 

bekerüljön és szabadon választható vizsgatárgy legyen a magyar nyelv és irodalom. 

Egyúttal aggasztónak, Magyarország és a kárpátaljai magyarság számára 
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elfogadhatatlannak nevezte, hogy egyes ukrán politikusok szerint a nyelvtörvény csak az 

orosz kisebbségre vonatkozik, s a többi ukrajnai nemzetiségre nem. 

 

Répás: Egyetértünk Szlovéniával a kisebbségi jogok ügyében 

Azonos elvi alapokon állunk, Szlovénia és Magyarország között nincs alapvető elvi 

különbség a kisebbségi jogok és támogatások ügyében - mondta a nemzetpolitikai 

helyettes államtitkár. A szlovén parlament által hamarosan tárgyalandó kisebbségi törvény 

és a magyarországi szlovén közösség parlamenti képviselete szerepelt egyebek között a 

Magyar- Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésének napirendjén szerdán 

Ljubjanában - mondta el Répás Zsuzsanna az MTI-nek. A nemzetpolitikai helyettes 

államtitkár kiemelte: a kisebbségekről szóló új törvény nagyon fontos az ottani magyar 

közösség számára, ennek előkészítésében jelentős szerepet vállalt a szlovéniai magyar 

közösség parlamenti képviselője, Göncz László. Hozzátette: a szlovén fél felvetette az új 

magyar választójogi és nemzetiségekről szóló törvényt, és ezzel összefüggésben a 

magyarországi szlovén közösség parlamenti képviseletét. Szó volt még a Kétvölgy és 

Felsőszölnök közötti út megépítéséről is - mondta a helyettes államtitkár. A két település 

közötti 5,1 kilométeres útszakasz megépítésére a kormány még egy márciusi ülésén 

különített el forrást. Répás Zsuzsanna úgy fogalmazott: könnyű szívvel jött Ljubljanába, 

mert Szlovénia és Magyarország között nincs alapvető elvi, megközelítésbeli különbség a 

kisebbségi jogok és a kisebbségek támogatása ügyében. Mint mondta: Szlovénia ugyanúgy 

elfogadja és támogatja a kisebbségi közösségek, a nemzetiségek egyéni és kollektív jogait, 

és biztosítja számukra a lehető legjobb feltételeket. Ebből a szempontból azonos elvi 

alapokon állunk - fogalmazott Répás Zsuzsanna, aki azt mondta, dolgoznak azon, hogy a 

felmerülő kérdéseket, például a pénzügyi támogatások területén, megoldják. 

 

Esküt tettek a rijekai magyarok 

A HMDK rijekai székhelyű, Tengermellék-Fennsíki Megyei Egyesületének elnöke és az 

egyesület több tagja is élt a lehetőséggel, hogy végre magyar anyakönyvi kivonattal is 

megerősíthessék nemzeti öntudatukat. A múlt szerdán az egyesületből elsőként öten tettek 

ünnepélyes esküt a zágrábi magyar nagykövetségen. „Nagyon fontos volt nekünk és 

büszkeséggel tölt el bennünket, hogy végre magyar állampolgárok lehetünk. Rijekában 

egyre többen érzik, hogy ez milyen nagy jelentőségű, így megszaporodott a kérelmezők 

száma” – mondta Viola Éva, az egyesület elnöke. A rijekaiak mellett még egy spliti és egy 

dubrovniki honosított is jelen volt az eskütételen. H
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Áder: Minden eddiginél inkább számíthatnak a hazájukra 

Amerika új magyar állampolgárai minden eddiginél inkább számíthatnak a hazájukra, és a 

haza is minden eddiginél jobban számít rájuk – jelentette ki Áder János annak a közel száz 

új magyar állampolgárnak, aki a New York-i magyar főkonzulátuson a köztársasági elnök 

jelenlétében tette le kedden az esküt. „Ma közös szándékkal, azonos akarattal lépték át e 

ház küszöbét. Tanúságot tenni jöttek. Arról, hogy nem csupán magyarnak érzik és vallják 

magukat. Nem, önök ennél többet vállalnak: azt, hogy a világ előtt is készek osztozni a mi 

egymásért érzett felelősségünkben” – hangoztatta az államfő. „Azt vállalják, hogy jóban és 

rosszban, ínségben és bőségben cselekvő tagjai lesznek nemzetünknek. Egy nagy közösség 

részesei, és immár nemcsak lélekben, hanem a jog által szentesítve is” –  mondta Áder 

János. „Nem ettől a mai eskütől válnak magyarrá. Mostantól másképpen lesznek 

magyarok. Minden eddiginél inkább számíthatnak a hazájukra, és a haza is minden 

eddiginél jobban számít önökre.” Áder János azt kívánta a jelenlévőknek, hogy az eskütétel 

estéje hozza el nekik a révbe jutás, a lelki hazatérés érzését. Mert az igazi hazát nem a 

határok jelzik, nem is a zászló vagy a címer, az igazi haza ott és azokban él, akik hisznek 

benne – jelentette ki. A köztársasági elnök a New York-i és a metropolis környéki 

magyarság képviselőinek részvételével megtartott fogadáson átnyújtotta Vermes Gábor 

történésznek a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét több évtizedes tudományos 

tevékenységéért és a magyar kultúra egyesült államokbeli terjesztéséért. Vermes 

professzor aktív és meghatározó tagja a New Brunswick-i és a New Jersey-i magyar 

közösségi és tudományos életnek, és alapító tagja a magyar főkonzulátus 

kezdeményezésére létrehozott New York-i Magyar Tudományos Társaságnak. 
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