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Tizenegyedik alkalommal ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet 

A Magyar Állandó Értekezlet (Máért) Budapesten tartott tizenegyedik plenáris ülésének nyitó 

előadását Orbán Viktor miniszterelnök tartotta. Az október 9-ére szervezett ülésen a Kárpát-

medencéből 11 szervezet és a Diaszpóra Tanács hattagú elnöksége, illetve azok a magyar 

szervezetek vettek részt, amelyek választáson valamilyen szintű legális képviseletet nyertek. A 

kormányfő az IMF-tárgyalásokkal kapcsolatban azt mondta: Magyarország ahogyan idén is 

képes volt arra, hogy IMF-megállapodás nélkül működtesse a gazdaság finanszírozását, úgy 

2013-ban is képes lesz rá. A megállapodással persze könnyebb a finanszírozás, de anélkül is 

lehetséges - tette hozzá. 2013 ugyanakkor jobb évnek ígérkezik Magyarországon, mint 2012 - 

mondta a kormányfő a résztvevőknek, hangsúlyozva azt is, hogy a Kárpát-medence 

magyarságának arra kell készülnie, hogy az európai politikai és gazdasági közeg a következő 

években is kedvezőtlen marad, a válság egyelőre nem fog elmúlni. Orbán Viktor előadásában 

arra is kitért, hogy Magyarország és a Kárpát-medencei magyarság izgalmas év előtt áll. A 

jelen lévő szervezetek vezetőitől programközpontú fejlesztési javaslatokat kért, és azt mondta: 

ha kifejezetten célzott fejlesztési javaslatokat kapnak, azok megvalósítására van esély jövőre. 

Orbán Viktor viszont aggodalmának adott hangot amiatt, hogy Romániában nacionalista 

fordulat történhet. A kormányfő a választások előtti romániai politikai helyzetről Tőkés 

Lászlóval, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökével, az Erdélyi Magyar Néppárt 

védnökével és Toró T. Tibor Néppárt-elnökkel külön is tanácskozott. Az Erdélyi Magyar 

Néppárt vezetői kiemelték, most először nyílik lehetőség arra, hogy az RMDSZ mellett egy 

következetesen autonomista párt is bejuthasson a parlamentbe, a választási törvény "6+3-as", 

alternatív választási küszöbének köszönhetően. A miniszterelnök továbbra is 

együttműködésre bíztatta az erdélyi magyar pártokat. Orbán Viktor előadásában a szlovák-

magyar viszonnyal kapcsolatban azt mondta: a magyar fél az év végéig az összes olyan ügyet 

szeretné megvitatni, amelyben eredmény érhető el, 2013-ban pedig a nehezebb, kisebbség- és 

nemzetiségközpontú kérdésekről is megkezdődhetnek a tárgyalások. Kedvezőnek ítélte, hogy 

Szlovákiának olyan vezetése van, amelyik szereti az egyenes beszédet. Magyarországnak is 

ilyen kormánya van - mondta, hozzátéve: ugyanakkor egyik fél sem kívánja elfedni azt a tényt, 

hogy megoldatlan problémák terhelik a két állam kapcsolatát.  Szerbiáról szólva kiemelte: 

minden feltétel adott, hogy jó kapcsolatokat építsenek ki, és külön köszönetet mondott 

Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőjének az elmúlt évekbeli munkájáért. 

Ukrajna kapcsán Orbán Viktor rámutatott: megpróbáltak olyan lépéseket tenni, amelyekkel 

bizalmi alapon erősítik a kétoldalú kapcsolatokat, de az ukrán-magyar kapcsolatok ma nem 

jobbak, mint egy évvel ezelőtt voltak. A résztvevők többsége támogatta az Értekezlet 

zárónyilatkozatát, amelyben többek között üdvözlik az egyszerűsített honosítási eljárás során 

magyar állampolgárrá váló külhoni magyarok választójogát a magyarországi parlamenti 

választásokon, valamint meghatározzák, hogy a 2013-as év kiemelt programja keretében az 

alapfokú iskolákra, az óvoda-iskolai átmenetre, az iskolai beiratkozásokra koncentrálnak. A 

dokumentum szerint továbbra is nemzetstratégiai célnak tekintik és támogatják a Kárpát-

medencei magyar nemzeti közösségek autonómia-törekvéseit, mint egyetlen valós közjogi 

megoldást a külhoni magyar közösségek és a többségi államok közötti viszony hosszú távú 

M
a
g
ya
ro
rs
zá
g

 



 

 

 

 

 

 
3 

rendezésére. Felkérik továbbá a Máért-tagszervezeteket, hogy aktualizálják a nemzeti 

jelentőségű intézmények és programok körét, ugyanakkor természetesnek tartják, hogy a 

határon túli támogatások jelentős részét a külhoni közösségek javaslatai alapján osszák szét. 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a testület ülésének végén azt 

mondta: a 2014-es országgyűlés valóban az egyetemes magyarság parlamentje lesz. Mint 

kiemelte: a zárónyilatkozathoz minden parlamenti párt és nemzetrész megtehette javaslatát, 

és szavai szerint maximális nyitottsággal viszonyultak ehhez, minden tartalmi javaslatot 

beépítve. A zárónyilatkozatot az MSZP és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

képviselője nem írta alá. A tanácskozás estéjén Áder János köztársasági elnök a Sándor-

palotában fogadta a Máért résztvevőit. Az államfő beszédében arról beszélt, hogy a Máért 

rendkívül fontos eszköz a magyarság kezében, s kiemelte: a magyarok cselekvő összefogására 

van szükség. 

Ülésezett a Magyar Diaszpóra Tanács 

Ülésezett a Magyar Diaszpóra Tanács, mely a világon szétszórtságban élő magyarság 

szervezeteinek közös fóruma. A Magyar Diaszpóra Tanács a diaszpórában élők sajátos 

igényeit és érdekeit tartja szem előtt, valamint megteremti a diaszpóra magyarságának 

önálló képviseletét. A Diaszpóra Tanács ülésén beszédet mondott Orbán Viktor 

miniszterelnök. A magyar kormányfő szerint kormánya arra kapott kétharmados 

felhatalmazást, hogy szerkezeti átalakításokat hajtson végre Magyarország sikeressége 

érdekében. Ehhez modern nemzetépítésre van szükség, amelynek pillérei az államadósság-

csökkentés, a versenyképesség-növelés, a demográfiai hanyatlás megállítása és a világ 

magyarságának közösségként való újjáépítése. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes tájékoztatása szerint a Magyar Diaszpóra Tanács szervezetei 

támogatják a külhoni magyarság levélben történő szavazásának lehetőségét. Semjén ezzel 

kapcsolatban elmondta, először nyilatkozni kell majd arról, hogy az érintett regisztrálja 

magát, vagy sem, és ezt követően kapja meg postafordultával a pártlistákat tartalmazó 

borítékot. A diaszpóra magyarsága így minden bürokrácia nélkül, a lehető legkönnyebben 

leadhatja a szavazatait - tette hozzá. Megjegyezte: a diaszpóra magyarságától nem várható 

el, hogy több száz, vagy ezer kilométert utazzon egy nagykövetségre szavazata leadása 

érdekében. Semjén szerint „a 2014-ben felálló parlament már valóban az egyetemes 

magyarság parlamentje lesz, minden magyarnak a szavazata benne lesz, éljen bárhol a 

világon”. A Magyar Diaszpóra Tanács támogatta továbbá a Julianus-programot, amelynek 

célja, hogy feltérképezzék a magyarsággal kapcsolatos értékeket, tárgyi emlékeket, 

épületeket, könyvtárakat, sírokat, emléktáblákat. A kormányfő helyettese kitért arra, hogy 

a nyugati magyarság legnagyobb problémája az volt, hogy ha lejárt az útlevele valakinek, 

akkor az állampolgárság megállapításához az egész bürokratikus folyamatot le kellett 

folytatni. Ezért egészen a harmincas évekig visszamenőleg átnézték az állampolgárság 

lemondásával kapcsolatos aktákat, és jövő év elejétől egy gombnyomással kideríthető lesz, 

hogy akinek az okmánya lejárt, magyar állampolgár-e vagy sem. Ha időközben nem 

mondott le arról, akkor minden bürokráciát leépítve megkaphatja az állampolgársági 

papírokat, útlevelét. Így minden akadály elhárult az elől, hogy a nyugati magyarok is 
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felvegyék a magyar állampolgárságot - jelezte. Semjén Zsolt közölte, hogy a tanácskozáson 

a kormány köszönetet mondott a diaszpóra magyarságának a kiállásáért a Magyarországot 

ért támadások kapcsán. Szólt arról is, hogy pozitív visszhangja volt a nemzeti regiszternek, 

és mint mondta, támogatják, hogy a nagyobb szervezeteknél az emigráció többedik 

generációja számára angol nyelvű szekciót hozzanak létre. Beszámolt arról a tervről, hogy 

egyetemet végzett, az adott ország nyelvét beszélő fiatalokat szeretnének a nyugati 

diaszpóra területeire küldeni, hogy ott magyarul tanítsanak, és a képzettségüknek, 

érdeklődésüknek megfelelő témát oktassanak. Ezek a fiatalok egyfajta „társadalmi 

konzulként” rövid képzés után az ottani magyaroknak segítenének űrlapok kitöltésében, 

állampolgársági ügyintézésben. 

A Magyar Diaszpóra Tanács ülése zárónyilatkozat elfogadásával zárult, melyben 

rögzítették, hogy a jövőben is kiemelt hangsúlyt kell fektetni a magyar fiatalok 

identitásának erősítésére, ennek megfelelően jó példának tartják a diaszpórában élő 

fiatalok esetében a ReConnect Hungary - Magyar Birthright Programot. Ennek célja, hogy 

a nyugati magyar fiatalok felmenőik származási országával kapcsolatba lépve családjuk 

múltját, illetve saját identitásukat jobban megértsék. A résztvevők kitértek arra is: 

támogatják a Külföldi Magyar Cserkészszövetség együttműködését a Kárpát-medencei 

magyar cserkészszövetségekkel és a nyugati magyar ifjúsági szervezetekkel, hogy a jövő 

nemzedékének erkölcsi stabilitása és magyarságtudata erősödjön. A dokumentumot 

aláírók rögzítették, hogy elismerik és támogatják a diaszpórában szolgáló egyházak 

munkáját a magyar közösségek megerősítéséért. A felek üdvözölték továbbá a Julianus-

program elindítását, amelynek célja, hogy részletes kataszter készüljön a magyar tárgyi 

örökségről. A zárónyilatkozat szerint a résztvevők fontosnak tartják, hogy a Magyarország 

elleni, sokszor politikai indíttatású támadásokat elhárítsák, tompítsák, és hozzájáruljanak 

az ország hiteles megítélésének helyreállításához. Kinyilvánították, hogy továbbra is 

figyelemmel kísérik a magyar közösségek helyzetét a Kárpát-medencében, és fontosnak 

tartják, hogy a kulturális kapcsolatok mellett a gazdasági kapcsolatok is megerősödjenek. 

 

Knut Vollebaek EBESZ főbiztost tájékoztatta a magyar kisebbségek 
helyzetéről a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

Knut Vollebaek, az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosa október 8-án Budapestre érkezett, 

ahol tárgyalásai során találkozott Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkárral. A találkozó fő témái a szomszédos országokban élő magyar közösségek 

aktuális problémái, valamint a választási és a választási eljárásról szóló törvénnyel 

kapcsolatos fejlemények voltak. A találkozó során Répás Zsuzsanna felhívta a főbiztos 

figyelmét a szomszédos országokban élő magyar közösségek nehézségeire a 

nyelvhasználat, az állampolgársági ügyek és a kisebbségi jogok biztosítása terén. A 

megbeszélésen szó esett többek között Szlovákia kapcsán a Selye János Egyetem 

leminősítésének veszélyéről, az állampolgársági és a kisebbségi nyelvhasználati törvény 

módosítása körüli vitákról, Románia viszonylatában pedig a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen a magyar oktatás helyzetéről és az egyházi javak restitúciós 
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folyamatának visszásságairól. Az ukrajnai helyzet elemzésének középpontjában az új 

ukrán nyelvtörvény alkalmazása állt, míg Szerbia kapcsán Vajdaság tartomány 

hatásköreinek csökkenése, és így a Magyar Nemzeti Tanács kulturális autonómiájának 

csorbítása volt a fő téma. Répás Zsuzsanna megerősítette a magyar kormány álláspontját 

az állampolgársági törvény módosítása kapcsán és kijelentette, hogy Magyarország a 

konfliktusokat konstruktív párbeszéd útján kívánja megoldani. Hasonló találkozóra 

legutóbb 2011. július 13-án került sor Hágában, ahol Répás Zsuzsanna a szlovák kisebbségi 

nyelvtörvény módosítását követő magyar aggodalmakról tájékoztatta Knut Vollebaekot. A 

mostani találkozó alkalmával Répás Zsuzsanna a szlovák államnyelvtörvényről és 

kisebbségi nyelvtörvényről szóló részletes elemzést adott át a főbiztosnak. 

 

Az önsajnálat ellen szólt Orbán Viktor Marosvásárhelyen 

Orbán Viktor szerint az önsajnálat és a „lebeszélés” veszélyezteti annak a lehetőségét, hogy 

a kialakuló új világrendben Magyarország és a magyarság megtalálja a méltó helyét. Az 

EMTE szenátusa Bocskai István Díjjal tüntette ki a magyar miniszterelnököt az egyetem 

alapításában és fejlesztésében betöltött szerepe elismeréseképpen. Laudációjában Tonk 

Márton, az EMTE természettudományi és művészeti karának dékánja azt az 

intézményalapítást megelőző időszakot elevenítette fel, amikor még az erdélyi magyar 

közélet számos szereplője is megkérdőjelezte az egyetem létjogosultságát. „Akkor Orbán 

Viktor azt mondta, hogy ahol tó van, ott előbb-utóbb békák is lesznek” – idézte az akkori 

és mostani miniszterelnököt Tonk. Köszönetében a kitüntetett Magyarország és a 

magyarság sikerének nevezte az Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrejöttét, 

fenntartását és fejlesztését, majd az egyetemalapításban bábáskodó történelmi egyházak 

szerepét méltatta. A Sapientia EMTE első tanévnyitójának 12. évfordulóján tartott 

előadásában a miniszterelnök kifejtette: érthető a sajnálkozás a magyar 

„szenvedéstörténet” miatt, de csak egy pillanatig. A következő pillanatban már a 

cselekvésre kell összpontosítani, és meg kell tanulni erőt meríteni a szenvedésekből a jövő 

számára. Azt is megjegyezte, nem szabad hagyni, hogy mások lebeszéljenek fontos 

dolgokról. „Az önsajnálat és a lebeszélés együtt a magyar nemzet biztos pusztulásához 

vezet a következő néhány évtizedben” - fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor 

„szívtudásuk” fejlesztésére biztatta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem diákjait. 

Elmondta, a „szívtudás” a test tudásának és az ész tudásának az alapja, ezen múlik, hogy a 

fiatalok mire használják az erejüket, kinek adják el a tudományukat. „A szív tudásán áll 

vagy bukik magán- és közéletünk, hogy igazságosak vagyunk-e társainkhoz. Ezen múlik, 

hogy szeretjük-e felebarátainkat, mesterségünket, lakóhelyünket, a hazánkat” - 

fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor Bocskai István erdélyi fejedelem politikai 

végrendeletéből vett idézettel zárta előadását. A fejedelem arra intette az erdélyieket, hogy 

„Magyarországtól, ha más fejedelemség alatt lesznek is, el ne szakadjanak”, a 

magyarországiakat pedig arra intette, hogy „az erdélyieket el ne taszítsák”. Orbán Viktor 
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marosvásárhelyi látogatásán elvi megállapodást írt alá a magyar kormány nevében a 

Sapientia Alapítvány, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi 

Keresztény Egyetem vezetőivel az erdélyi magyar felsőoktatás fejlesztéséről. A 

miniszterelnök az Egyetem Napja elnevezésű rendezvényen elmondta: a megállapodás 

értelmében a magyar kormány 2014 végéig négymilliárd forintot bocsát az erdélyi magyar 

felsőoktatási intézmények rendelkezésére, hogy az összegből az elmaradt fejlesztéseket 

végre tudják hajtani. A magyar kormány ugyanakkor kezdeményezni fogja, hogy a 

Sapientia román állami finanszírozásának kérdése kerüljön fel a román–magyar vegyes 

bizottság következő ülésének napirendjére – jelentette ki az MTI-nek Marosvásárhelyen 

Németh Zsolt. A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett, az EMTE 

román állami finanszírozásának kérdése több román–magyar közös kormányülésen is 

felmerült. „A román kormány kilátásba helyezte, hogy ha megtörténik a Sapientia 

akkreditációja, kész megállapodást kötni a magyar féllel a román állami finanszírozásról” 

– mondta az államtitkár. Németh Zsolt úgy vélte: tekintettel arra, hogy egy romániai 

intézményről van szó, amelyben román állampolgárságú diákok tanulnak, indokolt, hogy 

újból napirendre tűzzék a kérdést. Ezt szerinte az is aktuálissá teszi, hogy az oktatási 

intézményt a közelmúltban akkreditálták, és az is, hogy a magyar állam is kiemelt 

fejlesztési támogatásban részesíti az egyetemet. 

 

Aradi vértanúk - megemlékezések, koszorúzások Erdély-szerte 

Ünnepi rendezvények, koszorúzások, egyházi szertartások keretében emlékeztek meg 

szombaton az aradi vértanú tábornokokról Erdély-szerte. Aradon az egykori vesztőhelynél 

rendezett koszorúzással kezdődött el az 1848-49-es szabadságharc 163 évvel ezelőtt 

kivégzett tizenhárom tábornokának tiszteletére rendezett megemlékezés, majd a 

Szabadság-szobornál hangzottak el az ünnepi beszédek. Bár nekik a bitó vagy a golyó 

jutott, a történelem bebizonyította, a mártír tábornokok állnak a győztes oldalon - 

jelentette ki Rétvári Bence, a magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

parlamenti államtitkára. A fegyvereket elsütő katonákra, a tűzparancsot kiadó elöljárókra 

ma már senki sem emlékezik, itt azonban a látszólagos legyőzöttek sírjától nem olyan 

messze száz számra gyűlünk össze - mondta a politikus az 1848-49-es szabadságharc 163 

évvel ezelőtt kivégzett tizenhárom tábornokának tiszteletére rendezett megemlékezésen az 

aradi Szabadság-szobornál. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kifejtette, büszkék 

vagyunk a múltra, a magyar szabadságharcra, erőt és hitet merítünk belőle, hogy a mában 

élő és a jövőt tervező nemzedékünk ne tévesszen utat és célt. A nemzet értékei szilárd 

múlton állnak, s nekünk kötelességünk gyarapítani ezeket az értékeket, nem elég 

megőriznünk, ápolnunk, hanem gazdagítani kell a mában és beépíteni a holnapban - 

mondta. A 21. század kihívásai csak részben különböznek a 19. század nemzetalkotó 

időszakáétól: ma is szabadságot, testvériséget és egyenlőséget akarunk. A szabadság iránti 

törekvésünk ma sem mások ellen irányul - fogalmazott a politikus. Azt akarjuk, amit 163 

évvel ezelőtt elődeink, azt, hogy sorsunkat mi magunk irányíthassuk, hogy mi döntsünk 

azokról a kérdésekről, amelyek napjainkat és a holnapot alakítják – hangsúlyozta az elnök. 
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Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) közös 

megemlékezést tartott Zilahon. A megemlékezést a Wesselényi-szobor előtt rendezték és 

azon felszólalt Toró T. Tibor, a EMNP elnöke. Toró T. Tibor ünnepi beszédében az egyik 

aradi vértanú szavait idézve tette fel a kérdést: „Milyen világ az, amelyben a nemzet és a 

haza iránti hűségért bitó (jó esetben golyó) az árulásért pedig hatalom és zsarnoki 

megbecsülés jár?” Toró szerint 1956-ban és 1989-ben is majdnem úgy történt, mint 1848-

ban. „Ne engedjünk a '48-ból, ne engedjünk az '56-ból és ne engedjünk '89-ből!” - 

jelentette ki az EMNP elnöke. Szerinte ma az erdélyi magyarságnak egy olyan nemzeti 

minimum kidolgozására volna szüksége, amelyből a közösség egyetlen helyi, országos vagy 

európai képviselőjének sem szabadna engednie. 

 

Jelöltként indulnak a választásokon az EMNP vezetői 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) mind az öt elnökségi tagja jelöltként indul a 

decemberi parlamenti választásokon – jelentették be a párt vezetői a keddi kolozsvári 

elnökségi ülés szünetében tartott sajtótájékoztatón. Mint kiderült, Gergely Balázs 

Kolozsváron, Zatykó Gyula Nagyváradon, Szilágyi Zsolt pedig Bihar megyében vállal 

szenátori jelöltséget, azt pedig a későbbiekben döntik el, hogy Papp Előd alelnök, illetve 

Toró T. Tibor, a néppárt elnöke melyik választókerületben indul. Az EMNP értékelése 

szerint egyébként reális annak az esélye, hogy két magyar párt jut be a decemberi 

választásokon a román parlamentbe. Az utolsó simításokat végezzük a választási stratégia 

kidolgozásán és a jelöltlista felállításán. A Néppárt nem akar az ország minden egyéni 

választókerületében elindulni, azonban az erdélyi megyéket mindenképpen szeretnénk 

lefedni, hogy minden magyar választópolgárnak megteremthessük a választási 

lehetőséget” – mutatott rá Toró. Az EMNP elnöke kifejtette, Erdélyben 15 képviselői és hét 

szenátori választókerület van, amelyekben a magyarság többséget képez, ezekben 

mindenképpen valamelyik magyar párt jelöltje nyeri meg a versenyt, és két magyar 

alakulat is átlépheti az alternatív választási küszöböt, azaz elnyerhet három szenátori és 

hat képviselői mandátumot. „Az RMDSZ vezetői tudatosan félretájékoztatják a magyar 

közösséget az alternatív választási küszöbbel kapcsolatban, hiszen gyakorlatilag 

elképzelhetetlen, hogy a magyarság parlamenti képviselet nélkül marad a decemberi 

választások után” – magyarázta a pártelnök. Toró emlékeztetett, a Néppárt több 

alkalommal is sikertelenül tett kísérletet az erdélyi magyar alakulatok együttműködésére, 

a pártkoalíciók bejelentésének határideje pedig lejárt. „A Magyar Polgári Párttal (MPP) 

ennek ellenére még sor kerülhet egyeztetésre, hiszen jövő hét végén kerül sor a többször is 

elhalasztott országos közgyűlésükre és a tisztújításra. Az EMNP szívesen látja soraiban a 

polgáriak rátermett jelöltjeit, ha az MPP úgy dönt, hogy nem indul a választásokon. Akár 

arra is sor kerülhet, hogy egyesítsük a két alakulatot” – hangsúlyozta Toró T. Tibor. 
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Pilisszentkereszten találkozott a magyar és a szlovák kormányfő 

Pilisszentkereszten találkozott egymással Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák 

miniszterelnök. A rendezvényre a Pilisi Szlovákok Központjának átadása alkalmából került 

sor, de több más dokumentumot is aláírtak, köztük egyezség született az új komáromi 

hídról is. Orbán Viktor rámutatott: ma a szlovák-magyar határon 28 helyen van közúti 

kapcsolat, vagyis átlagosan 24 kilométerenként van összeköttetés, a mostani 

egyezménnyel azonban célul tűzhető ki az, hogy 90-re nőjön a közúti kapcsolatok száma, s 

így a jövőben 7,5 kilométerenként lenne összeköttetés a két ország között. Orbán Viktor 

szerint mind Magyarország, mind Szlovákia részéről nemzetpolitikai sikernek nevezhető a 

Pilisi Szlovákok Központjának átadása. „A Pilisi Szlovákok Központja a két nemzet 

együttes erőfeszítései révén épült fel. Azért előremutató eredmény ez, mert tudjuk, voltak 

nehézségek és viták, de a két népnek, a két országnak együtt, együttes erővel sikerült 

legyőznie az akadályokat” - mondta a kormányfő. Orbán Viktor beszédében egyúttal 

hangsúlyozta: a magyar kormány arra törekszik, hogy a szlovák kisebbség otthon 

érezhesse magát Magyarországon, és azt szeretné, ha a szlovákiai magyar kisebbség is 

otthon érezné magát Szlovákiában. 

 

Fico: a Beneš-dekrétumok megváltoztathatatlanok  

Nem lehet megváltoztatni a Benes-dekrétumokat, Magyarországnak és Szlovákiának 

elsősorban a gazdasági problémákkal kell foglalkoznia – nyilatkozta Robert Fico szlovák 

miniszterelnök, aki a Duna Tv Közbeszéd című műsorának adott interjút, magyarországi 

látogatása alkalmából. A magyar-szlovák együttműködésről, a két ország viszonyáról, 

valamint a szlovákiai magyar és a magyarországi szlovák kisebbség helyzetével kapcsolatos 

kérdésekre válaszolva Robert Fico azt mondta, hogy Szlovákiának és Magyarországnak 

sikerekre van szüksége, és mint ennek kapcsán fogalmazott: „valóra vált a konstruktív 

párbeszéd trendje”. Hangsúlyozta, hogy a szakpolitikai kérdésekkel foglalkozó 

kormányközi vegyes bizottságokban meg lehet beszélni a kisebbségeket érintő témákat, 

valamint a szlovák állampolgársági törvénnyel kapcsolatos kérdéseket is. A szlovákiai 

magyar kisebbség helyzetéről úgy nyilatkozott, hogy tiszteletben tartják annak jogait, még 

azokon a településeken is, ahol a nyelvhasználathoz szükséges 20 százalékos arányt nem 

éri el a magyarok száma. Az egyetlen szlovákiai magyar egyetem, a révkomáromi Selye 

János Egyetem esetleges visszaminősítéséről szólva azt hangsúlyozta, hogy szakmai 

kritériumok alapján Szlovákiában három intézményt, köztük a Selyét minősíthetik vissza 

főiskolává. Ha a Selye teljesíti a szükséges feltételeket, a későbbiekben újra megkaphatja 

az egyetemi rangot. Robert Fico a második világháború után a csehszlovákiai magyarokat 

kollektív bűnösként kezelő, Csehországban és Szlovákiában jelenleg is érvényben lévő 

Benes-dekrétumokat firtató kérdésre azt válaszolta, hogy a szlovák kormány álláspontja 

szerint a dekrétumok megváltoztathatatlanok, az ezzel kapcsolatos felvetések szerinte 

inkább a vegyes bizottságokra és a történészekre tartoznak, számára sokkal fontosabbak az 

emberek megélhetését befolyásoló gazdasági ügyek. 
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Kassai Gyula kettős állampolgár megtarthatja az útlevelét 

Részleges siker született Kassai Gyula, a magyar állampolgárságát nyíltan vállaló, lévai 

református lelkész ügyében. A Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság határozata értelmében 

Kassai ugyanis megtarthatja a szlovák útlevelét. Korábban a Lévai Járási 

Rendőrkapitányság szólította fel Kassait az okmányai beszolgáltatására, amit a lelkész 

megfellebbezett. Kassai szerint precedensértékű határozat született, mely szerint a lévai 

járási rendőrség jogtalanul járt el vele szemben, ezért annak határozatát a kerületi 

rendőrkapitányság megsemmisítette. Indokként a törvények közötti ellentmondásokat 

hozták fel. „Útlevél-ügyben tehát győzelmet arattunk ebben a kaotikus országban, s ez 

hivatkozási alapul szolgálhat a magyar állampolgárságukat szintén felvállaló sorstársaim 

esetében is” – mondta Kassai Gyula. 

 

Elemér: Az aradi vértanúkra csak mi lehetünk büszkék 

A vajdasági központi megemlékezés az aradi vértanúkra Eleméren volt. Gyászmisével 

kezdődött a Szent Ágoston templomban, amely misét msgr. Gyuris László nagybecskereki 

plébános celebrált paptestvéreivel együtt. A szertartáson jelen volt a református egyházból 

Kiss Nándor nagybecskereki lelkész és Dolinszky Gábor, evangélikus lelkész, akik a 

szentmise végén szóltak az egybegyűltekhez. A gyászmisét követően a szervezőbizottság 

nevében Tóthné dr. Glemba Klára, a nagybecskereki Petőfi MME elnök asszonya a 

templom homlokzatán levő emléktáblánál koszorúzott, valamint a kegyelet virágait 

ugyanitt elhelyezték a budapesti Nemzetőrség képviselői is, Kiss János őrnagy, Kiss 

Kornélia főhadnagy és Palczer Lajos ezredes. A templom előtti téren elsőként Nikowitz 

Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete mondott beszédet: „ezeket az embereket a 

bitófa tette magyarrá. Sokan közülük nem is tudtak magyarul. És a magyar ügyben, ők az 

egyetemes szabadság, a legszentebb eszmék, a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméit 

látták. És az, hogy a magyar nép tiszteli őket, ez a mi kincsünk, ez a mi pluszunk, ez a mi, 

egyetlen más népnek sem a jussa, csak a miénk. Ők csak a mieink. A mi mártírjaink, és 

csak mi lehetünk rájuk büszkék”. A gyászünnepen ifj. dr. Korhecz Tamás, a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke is mondott megemlékező beszédet: „emlékezni, gyászolni és 

tisztelegni jöttünk össze itt, Eleméren. Mi itt Kiss Ernő, honvédtábornok sírjánál, az 

eleméri templomnál, számtalan helyszínen pedig ezerszám honfitársaink a Kárpát-

medencében megannyi más helyszínen emlékeznek a vértanúkra. Gyászoljuk a 13 aradi 

vértanút, és azt a sok száz emlékezetben megőrzött áldozatot, akik a császári bosszúnak 

áldozatul 1849-ben” – mondta a többek között az MNT elnöke. A megemlékezés 

koszorúzással zárult. Kiss Ernő családi sírboltjában, ahol a tábornok földi maradványa 

nyugszik, elhelyezték a kegyelet virágait. Magyarország képviseletében Nikowitz Oszkár 

nagykövet, Hajgató Zsolt ezredes, véderő-, katonai és légügyi attasé, Babity János, a 
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Szabadkai Főkonzulátus vezető konzulja és Tomka Orsolya, az Igazságügyi Minisztérium 

képviselője koszorúzott. 

 

Szabadkán járt ma Bába Iván, a magyar Külügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára 

Belátható időn belül sort kell keríteni a szerb-magyar megbékélésre, jelentette ki 

Szabadkán Bába Iván, a magyar Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára, aki részt 

vett a főkonzulátuson, az ünnepélyes állampolgársági eskütételen. Mint mondta, Szerbia 

uniós csatlakozása előtt rendezni kell ezt a kérdést, mert megoldatlan problémák nem 

vihetőek be az unióba. „A szerb-magyar megbékélés napirenden lévő kérdés a két ország, a 

két kormány között. Belátható időn belül ennek megtárgyalására sort kell keríteni. Szerbia 

uniós tagállam szeretne lenni, s nyilvánvalóan megoldatlan történelmi problémákat nem 

vihet be magával az Európai Unióba. Ezért mi rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ez a 

történelmi megbékélés megtörténjék” – mondta Bába Iván. Bába Iván az ünnepélyes 

eskütételen után munkaebéden találkozott a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőivel, 

akikkel a vajdasági magyarok érdekképviseletének aktuális kérdéseiről tárgyalt. 

 

Ünnepség Szabadkán: Idén 485 hallgató részesül az MNT 
ösztöndíjában 

Szabadkán kedden ünnepélyesen aláírták a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjszerződéseit. 

A Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően az MNT ösztöndíjában idén négyszáz 

elsőéves egyetemi és főiskolai hallgató részesül, valamint 85 felsőbb éves hallgató juthatott 

demonstrátori ösztöndíjhoz. A Városháza dísztermében az ünnepélyes szerződés-aláíráson 

Lélfai Koppány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója és Korhecz Tamás, az 

MNT elnöke köszöntötte a diákokat. A tanács Oktatásfejlesztési Stratégiájának egyik 

alappillére a tavaly útjára indított felsőoktatási ösztöndíjprogram, célja pedig a vajdasági 

magyar fiatalok továbbtanulásának ösztönzése a szülőföldön, a magyar közösség 

képzettségi szintjének és szellemi erőnlétének jelentős javítása. „Az MNT felsőoktatási 

ösztöndíjprogramja nem kevesebbet tűzött ki céljául, mint hogy ezen keresztül az itteni 

magyar közösség ledolgozza a képzettségbeli hátrányát, amellyel itt Szerbiában 

rendelkezik a többségi nemzethet képest. Megfogalmazza ugyanakkor azt az ambíciót, 

hogy a magyar közösség a képzettségéről, tanultságáról válik ismertté” – fogalmazott 

köszöntőjében Korhecz Tamás. Idén 13 ezer és 16 ezer dinár közötti összegre számíthatnak 

a program résztvevői, s cserébe az MNT nem vár mást, minthogy a fiatalok szorgalmasan 

tanuljanak, s cselekvő magyarok legyenek. Üdvözölte a fiatalokat Lélfai Koppány is, aki 

elmondta, három alappillére van a magyarok helyben maradásának, az egyik a minőségi 

anyanyelvű oktatás biztosítása, a másik a munkahelyteremtő beruházások ösztönzése, 

valamint a civil önszerveződési formák támogatása. Mint mondta, nagy örömmel 

támogatják az MNT ösztöndíj programját. 
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Pénzbüntetés a kettős állampolgároknak 

Október 2-án Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa törvénymódosítást fogadott el, s megállapította 

a kettős állampolgárság eltitkolása, illetve a törvény által megszabott időn belüli be nem 

vallása esetén kiszabható bírságok összegét. A jogszabály értelmében azok az ukrán 

állampolgárok, akik nagykorúként önként vették fel egy másik ország állampolgárságát, 

erről hat hónapon belül kötelesek írásban tájékoztatni a központi végrehajtó szerv 

állampolgársággal kapcsolatos ügyekben illetékes szervezetét, illetve annak helyi 

kirendeltségét, vagy Ukrajna diplomáciai külképviseletét, konzulátusát. Amennyiben az 

ukrán állampolgárok nem jelentik be időben második állampolgárságukat, büntetésük tíz 

és harminc adómentes minimumig terjedhet. Ugyanakkor, ha az érintett kettős 

állampolgár állami hivatalnok vagy a helyi önkormányzatok tisztviselője, a bírság ötven és 

száz adómentes minimum között szabható ki. A módosítás értelmében kettős 

állampolgársággal rendelkező személy nem lehet az ügyészség és a nyomozóhatóság 

alkalmazottja. Nem vehető fel kettős állampolgárságú a nemzetbiztonsági szolgálat 

soraiba, amennyiben ez az állomány tagjáról kiderül, el kell bocsátani a szolgálatból. Nem 

lehet a monopólium-ellenes bizottság elnöke olyan személy, aki más ország 

állampolgárságát is felvette. Ugyanez vonatkozik az állami meghatalmazottakra, a Legfelső 

Igazságügyi Tanács tagjaira, Krím Autonóm Köztársaság képviselőjelöltjeire. 

A magyar kormány megdöbbenéssel értesült arról, hogy Ukrajnában pénzbüntetéssel 

akarják sújtani azt, aki felveszi más ország állampolgárságát - mondta el Répás Zsuzsanna 

az MTI kérdésére. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint az ukrán lépés 

azért is érthetetlen, mert nincs összhangban az ukrán valósággal. Ukrajna nyugati 

szomszédai közül többen biztosítják az állampolgárság felvételének lehetőségét az ott élő 

nemzeti kisebbségeknek, de számuk elenyésző ahhoz képest, hogy az ország keleti 

részében százezrekre vagy milliókra tehető azok száma, akik orosz állampolgársággal 

rendelkeznek. Egyes hírek szerint az ukrán legfelsőbb politikai vezetésben is vannak 

olyanok, akik orosz állampolgársággal rendelkeznek. Répás Zsuzsanna kérdésre válaszolva 

elmondta: a magyar állampolgárságot igénylőket ért korábbi zaklatások a határozott, 

nyilvános és nem nyilvános diplomáciai magyar fellépésnek köszönhetően mára 

megszűntek. 
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