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Répás Zsuzsanna: fontos az anyanyelvű oktatás kiterjesztése 

A külhoni magyarság számára fontos a magyar nyelvű oktatás kiterjesztése és 

minőségének megerősítése - erről a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszélt 

szombaton Budapesten, amikor köszöntötte a Collegium Talentum elsőéveseit. Répás 

Zsuzsanna a külhoni magyar egyetemistáknak meghirdetett Collegium Talentum program 

céljai közül kiemelte a normák elsajátítását, az identitás továbbörökítését és a 

versenyképes tudás megszerzését. A helyettes államtitkár azt mondta: a nemzetpolitika az 

oktatás területén két célt tűzött ki: a magyar nyelvű oktatás kiterjesztését és minőségének 

megerősítését. A versenyképes tudás megszerzéséhez azonban az intézmény léte 

önmagában nem elégséges, fontos, hogy a tartalom is megfelelő legyen - közölte, 

hozzátéve: a Collegium Talentum ezt sajátosan valósítja meg, nem a keretre, hanem a 

tartalomra koncentrál. Szólt arról, hogy a nemzetpolitikai stratégia külön figyelmet fordít a 

tehetséggondozás kérdésére. A tehetséges fiatalok tudásának kiteljesedése hozzájárul a 

magyarság kulturális és gazdasági potenciáljának megerősödéséhez. A helyettes 

államtitkár hangsúlyozta: a magyarság gyarapodása csak együttes munkával lehetséges. 

Azt mondta, az új alaptörvény a kölcsönös felelősség viselése mellett a világ 

magyarságának közös hitvallását is tükrözi, definiálva, hogy szerződés van múlt, jelen és 

jövő magyarjai között. Az ifjúságnak szüksége van perspektívára, egy biztos képre, 

ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a jövőről való közös gondolkodáshoz legyenek 

találkozási pontok, olyan közegek, ahol a fiatalok megélhetik identitásukat, részt vehetnek 

a magyar közösségi életben - mondta Répás Zsuzsanna. A Collegium Talentum egy 

láthatatlan kollégium típusú intézmény, célja, hogy a határon túli 30 ezer magyar 

egyetemista legtehetségesebbjei közül évente felkaroljanak 30-at, és három éven át 

támogassák magas színvonalú képzésüket. A Collegium Talentum a Modern Üzleti 

Tudományok Főiskolája részeként működő önálló elitképző szervezet, megalapításáról a 

főiskola szenátusa döntött 2010 júniusában. 

 

Julianus-program a diaszpóra magyar emlékeinek összegyűjtéséért 

A diaszpórában lévő magyar emlékek egységes szempontrendszer alapján történő 

felmérése, ezek széles hozzáférhetőségének megteremtése a célja a nemzetpolitikai 

államtitkárság Julianus-programjának, amelynek dokumentált anyaga a 2013-as 

Diaszpóra Tanács ülésére készülhet el - mondta el Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár. Az anyag magában foglalná továbbá az idősotthonok, magyar 

tulajdonban lévő temetők, múzeumok, gyűjtemények, könyvtárak szobrok, emlékművek, 

emléktáblák, utca- és térnevek, emlékparkok összegyűjtését is. A munkába a tulajdonosok, 

illetve használók mellett cserkészeket és önkénteseket is bevonnának. Nemcsak a 

kifejezetten magyar tulajdonokat keresik, hanem szeretnék, ha minden diaszpóra közösség 

felmérné, hogy milyen magyar emlékhelyek vannak náluk - mutatott rá, kiemelve: ez 

nagyon nagy igény a diaszpóra magyarsága részéről is, mert szeretnék ezeket az értékeket 

megőrizni, és átadni a következő nemzedéknek. A helyettes államtitkár elmondta: a 
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kataszter információforrásul szolgálhatna az adott országba utazóknak, turistáknak, és 

országimázs-építő anyagként a nagykövetségeken és a konzulátusokon ingyenes 

tájékoztató anyagként is elérhető lenne. Répás Zsuzsanna tájékoztatása szerint a 

programot a Magyarság Háza koordinálja. 

 

Biró Zsolt váltja Szász Jenőt az MPP élén 

Biró Zsoltot választotta elnökévé a Magyar Polgári Párt (MPP) szombaton 

Székelyudvarhelyen. Az MPP Országos Tanácsa rendkívüli, tisztújító gyűlésén 69 küldött 

támogatta Biró Zsolt megválasztását, 41-en ellene szavaztak. Székfoglaló elnöki 

beszédében Biró Zsolt egy „új magyar erkölcsi többség” kialakítását nevezte fő feladatának. 

Kijelentette, hogy az MPP csakis a szervezeti önállóság megőrzése mellett tud elképzelni 

bármiféle választási együttműködést. Az MPP élére azért kellett új elnököt választani, 

mivel az alakulat eddigi vezetője, Szász Jenő lemondott a tisztségről. Szász Jenő 

megbízatást kapott Orbán Viktor miniszterelnöktől, aki  felkérte a Nemzetstratégiai 

Intézet megalapítására és vezetésére. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnökének 

közleménye szerint az intézet a kormány nemzetpolitikai döntéseit előkészítő 

háttérintézményként működik majd a magyar közigazgatásban. Orbán Viktor és Szász 

Jenő egyetértettek abban, hogy a hatékony nemzetpolitikai cselekvéshez 

elengedhetetlenek a nemzetstratégiai alapkutatások és szükségesnek tartják a 

Magyarországon már újonnan átalakított, vagy átszervezés alatt álló, összefüggő gazdasági, 

közigazgatási, oktatási és egészségügyi rendszerek Kárpát-medencei kiterjesztését is.  

Az MPP új elnöke a párt legfontosabb céljaként Székelyföld területi autonómiájának 

elérését említette. Az Országos Tanács határozatot fogadott el az MPP önállóságának 

megőrzéséről és a pártnak a decemberi parlamenti választásokon való részvételéről. 

Utóbbi dokumentumban a párt ezúttal is a magyar pártok szövetsége mellett foglal állást. 

Ennek hiányában a Magyar Polgári Párt az Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP) való közös 

indulást szorgalmazza, de csakis saját zászlaja alatt. Ha ez sem valósulna meg, az MPP azt 

javasolja, hogy osszák fel az EMNP-vel a bejutás esélyét kínáló választókerületeket, és a két 

párt által támogatott független jelölteket indítsanak el ezekben. A párt meg is nevezte 

tárgyalócsoportja tagjait. Ha semmilyen együttműködést nem sikerül kialakítani, az MPP 

önállóan indul a választásokon, vagy független jelölteket támogat. A tanácskozás végén 

Bíró Zsolt pártelnök elmondta, néhány napon belül el kell dőlnie, hogy lesz-e valamiféle 

választási együttműködés a pártok között, ugyanis október végéig lehet jelölteket állítani a 

választásokra. A tisztújítást megelőzően Szász Jenő bejelentette: lemond az MPP elnöki 

tisztségéről. Elnöki beszámolójában úgy fogalmazott, hogy „a fociban sem menesztik az 

összes játékost” egy-egy sikertelen mérkőzés után, ott is „az edzőnek kell visszavonulnia”. 

Emlékeztetve arra, hogy az MPP a júniusban tartott önkormányzati választásokon 

lényegesen gyengébb eredményeket ért el, mint négy évvel korábban, hangsúlyozta, hogy a 

pártnak nagyobb szüksége van az alapszervezeteire és megyei szervezeteire, mint az 
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országos elnökségre. „Ezért a technikai stábnak kell levonnia a következtetéseket” – 

mondta az elnök, hozzátéve azonban, hogy a párt továbbra is számíthat szolgálataira. A 

december 9-én tartandó romániai parlamenti választásokkal kapcsolatban Szász ismét a 

„nemzeti válogatott” felállításának szükségességéről beszélt. Kijelentette, hogy jónak 

tartaná az MPP és az EMNP választási együttműködését. „Felajánlom, hogy ők mint a 

kisebbek, a gyengébbek, induljanak az MPP színeiben” – fogalmazott Szász Jenő, 

hozzátéve, az MPP kész arra, hogy gesztusokat gyakoroljon az EMNP irányába, noha jobb 

eredményeket ért el a júniusi önkormányzati választásokon, így elfogadja, hogy paritásos 

alapon állítsanak jelölteket a parlamenti választásokon. Kövér László, a magyar 

Országgyűlés elnöke a gyűlésen közölte: továbbra is vállalja a romániai Magyar Polgári 

Párt (MPP) tiszteletbeli elnöki tisztségét, ha a párt megőrzi politikai alapelveit és 

szervezeti önállóságát. Kövér László úgy vélte, igaz emberek voltak az MPP politikusai, 

amikor azt képviselték, hogy egyetlen magyar ügy van, „miközben az RMDSZ csúcsvezetői 

támogatást nyújtottak a magyarországi balliberálisoknak ahhoz, hogy azok még a 

jogszabályokból is kitöröljék az egységes nemzet fogalmát”. Hozzátette, igaz emberek 

voltak, amikor a székelység területi autonómia iránti igénye mellé álltak, miközben az 

RMDSZ csúcsvezetői Bukarestben cserbenhagyták a székelyföldi területi autonómiára 

vonatkozó törvénytervezetet. Kövér László azt is az igaz megnyilvánulások sorában 

említette, hogy 2007-ben segítséget nyújtottak ahhoz, hogy legyen Brüsszelben az erdélyi 

magyarságnak egy független képviselője (Tőkés László megválasztására utalt). „Lett ilyen 

képviselő, aki aztán 2009-ben feladta a függetlenségét, nektek pedig megüzente, hogy 

bukott párt vagytok” – jelentette ki a tiszteletbeli elnök. 

 

Toró T. Tibor: nyitottak vagyunk az együttműködésre 

Természetesnek tartom, hogy minden párt védi a saját értékeit és identitását, tisztelem, 

hogy az MPP is őrzi ezeket, és ragaszkodik hozzájuk – mondta el vasárnap a Krónika 

kérdésére Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke a polgári párt 

tisztújítása kapcsán. Mint ismeretes, az EMNP vezetői korábban többször is jelezték, hogy 

az MPP-vel való szorosabb együttműködés legfőbb akadálya Szász Jenő személye, 

ugyanakkor annak a lehetőségét is fölvetették, hogy az elnökváltást követően a két párt 

fuzionálhatna. Toró elmondta: üdvözli, hogy az MPP új elnökséget választott, az új elnök 

személye szerinte azt jelzi, hogy a párt új utakon szeretne járni. „Mi nyitottak vagyunk az 

együttműködésre, előítélet-mentesen, megelőlegezett bizalommal szeretnénk leülni 

tárgyalni. Olyan megoldást szeretnénk, amely már középtávon biztosítja az 

autonómiaigény minél hatékonyabb képviseletét” – szögezte le Toró. Elmondta: a 

leghatékonyabbnak természetesen az egységes fellépést tartaná, de el tudják fogadni az 

együttműködés más formáit is. 

 

  



 

 

 

 

 

 
5 

Kelemen Hunor 5 százalékot vár 

Az RMDSZ állandó tanácsa csütörtökön javarészt véglegesítette az alakulat képviselő- és 

szenátorjelöltjeinek névsorát a decemberi parlamenti választások előtt – jelentette be 

kolozsvári sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor. A szövetségi elnök elmondta, a 452 

képviselői és szenátori választókerület közül 407-ben megszavazták a jelölt személyét, 28 

képviselő- és 17 szenátorjelöltre (elsősorban a Kárpátokon kívüli megyékben) az RMDSZ 

főtitkársága tesz javaslatot október 20-áig. Kelemen közölte, jóváhagyták a Kolozs megyei 

jelöltek listáját is, ennek kapcsán egyedül Eckstein-Kovács Péter volt szenátor indulása 

nem biztos, ugyanis az RMDSZ őt jelölte az ombudsmani tisztségre; amennyiben a 

parlament ezt jóváhagyja, a jogász valószínűleg visszalép a jelöltségtől. „Az RMDSZ 

felkészült a parlamenti választásokra, hiteles jelölteket indítunk, és biztosak vagyunk 

benne, hogy átlépjük az 5 százalékos választási küszöböt” – szögezte le a szövetségi elnök. 

Kelemen nagy lehetőségnek és nagy kihívásnak nevezte, hogy az Európai Néppárt (EPP) 

október 16. és 18. között Bukarestben tartja kongresszusát. Elmondta, a román 

Demokrata-Liberális Párt és az RMDSZ által közösen szervezett kongresszuson húsz év 

után először módosítja programját és alapszabályát a legnagyobb európai parlamenti 

frakcióval rendelkező alakulat. Kelemen szerint a kongresszuson az RMDSZ javaslatára 

bekerül az EPP alapprogramjába az egységes kisebbségvédelmi normarendszer 

kidolgozásáról szóló fejezet, amely valamennyi tagállamnak kötelező lesz. „Az RMDSZ 

célja elsősorban az volt, hogy az alapprogram térjen ki a kisebbségi jogokra, állapítsa meg 

az őshonos etnikai kisebbségek fontos szerepét Európában, és az Európai Néppárt 

kötelezze el magát a nemzeti kisebbségek identitásmegőrző erőfeszítése mellett” – 

nyilatkozta Kelemen Hunor. 

 

Az RMDSZ az egyházaknak adná az EMNT hálózatát 

A honosítási eljárás politikailag függetlenné tételét, illetve a magyar állampolgárság 

megszerzéséhez szükséges iratcsomókkal foglalkozó irodahálózatnak, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) által működtetett demokrácia-központoknak a magyar 

történelmi egyházakhoz való átkerülését kéri a magyar kormánytól az RMDSZ csíki 

területi szervezete. „Számunkra nem kétséges, hogy e fontos nemzetpolitikai feladat 

ellátását a jelenlegi, pártpolitikai és egyéb viszonyok által átszőtt és vezérelt struktúra 

helyett a történelmi magyar egyházaink sokkal eredményesebben és tehermentesebben el 

tudnák látni, mint ahogyan az most történik. Ezért azt javasoljuk, hogy a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem felügyeletében alkalmazott konstrukcióhoz hasonlóan a másik 

fontos nemzetpolitikai intézményrendszer, azaz a demokrácia-központok hálózata 

kerüljön át történelmi magyar egyházaink felügyeletébe” – fogalmaznak közleményükben. 

Ugyanebben a közleményben egyébként a szövetség csíki politikusai arra is rámutatnak, 

hogy területi szervezetük az elmúlt két esztendőben több mint tízezer honosítási 

kérelemhez biztosította térítésmentesen az okiratok fordításával, másolásával, a fényképek 

elkészítésével és az űrlapok kitöltésével kapcsolatos feladatok ellátását. „Tettük a 
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dolgunkat, mert láttuk, hogy a honosítási eljárásban komoly szereppel rendelkező, évi több 

százezer eurós magyar állami támogatásban részesülő demokrácia-központok az anyagi 

teherrel járó feladatok átvállalásából egyáltalán nem veszik ki részüket” – tették hozzá. 

Válaszában az EMNT csíkszeredai szervezete abszurdnak nevezte az RMDSZ állításait, s 

arra kérte a szövetség politikusait, hogy „kicsinyes politikai harcaikba ne próbálják 

belerángatni a történelmi egyházakat, ennél azok jóval nagyobb tiszteletet érdemelnek”.  

 

Fico továbbra is nemzetközi szerződést szorgalmaz a kettős 
állampolgárság rendezésére 

Robert Fico szlovák kormányfő továbbra is meg van győződve arról, hogy a magyar 

állampolgárság egyszerűsített felvételét nemzetközi szerződéssel kell megoldani. 

Véleménye szerint Szlovákia és Magyarország a jövőben nem fogja elkerülni az ismételt 

vitát ebben a témában. „Szlovákia biztosan védeni fogja nemzeti-állami érdekeit” – 

jelentette ki, és hozzátette: bár az első szerződést Magyarország elutasította, kötelező új és 

új javaslatokkal előállni. Véleménye szerint a legegyszerűbb megoldás az, hogy mindkét 

ország törölje el a jelenleg hatályos állampolgársági törvényt. „Nem fogadhatjuk el 

teljesen, hogy egy szlovák állampolgár úgy szerezze meg a magyar állampolgárságot, hogy 

talán soha nem is lépett az ország területére, vagy nincs semmilyen viszonya vele. Ez egy 

nagyon különös elképzelés a nemzeti jog működéséről” – mondta, miután tárgyalt Knut 

Vollebaekkel, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosával. Fico tudatosítja, hogy a jelenleg 

hatályos szlovák törvény bizonyos szinten diszkrimináló és igazságtalan a külföldi szlovák 

állampolgárokkal szemben. „Várjuk az Alkotmánybíróság döntését, összhangban van-e a 

törvény az Alkotmánnyal, vagy sem. Ezután megvizsgálhatjuk a problémát” – jelentette ki. 

A törvényt a Híd képviselői az akkori jobbközép koalíció egyes honatyáival együttműködve 

adták az Alkotmánybíróságra. Arra a kérdésre, vajon Szlovákia nem tart-e a határon túli 

magyarok magyarországi választójogától, a kormányfő azt mondta: jelenleg senki, a 

magyar fél sem árulja el, mely magyar nemzetiségű szlovák állampolgárok vették fel a 

magyar állampolgárságot. Úgy véli, hogy a választói regisztráció magyarországi 

bevezetését követően tudható lesz, mely szlovák állampolgárok rendelkeznek magyar 

állampolgársággal is egyben. Ezzel aztán elveszthetik szlovák állampolgárságukat. „Ezt 

csak akkor kerülhetik el, ha nem regisztrálnak, így nem is szavazhatnak” – jegyezte meg 

Fico. Vollebaek nem csak a szlovák kormányfővel, hanem a szlovákiai magyarság 

képviselőivel is tárgyalt szerdán Pozsonyban. A kisebbségügyi főbiztosa által lebonyolított 

találkozókon többek között a kisebbségek nyelveinek használatára vonatkozó törvényi 

szabályozás, a szlovák állampolgársági törvény, a szlovák kormány által leminősítésre 

jelölt Selye János Egyetem ügye, valamint a Szlovákiai Magyarok Alapdokumentumának 

nevezett - a felvidéki magyarok megmaradásának feltételeit és legfontosabb törekvéseiket 

összegző – dokumentum került terítékre. 
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Kövér László újraavatta a honfoglalási emlékművet Vereckén 

Újraavatta a felújított magyar honfoglalási emlékművet Vereckén Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke, aki rövid megbeszélést folytatott Kárpátalja megye vezetőivel is. A 

honfoglalási emlékmű helyreállítási és új oltárkövének avatóünnepségén Kövér László 

több száz ember előtt elmondott beszédében hangsúlyozta: „Verecke a magyar lélekben az 

útkeresés és a hazatalálás jelképe, bizonysága annak, hogy a jól megtervezett út mindig 

célba visz. Bizonysága annak, hogy ami ma még álom, az holnap valóság lehet.” A vereckei 

emlékmű sorozatos megrongálására utalva a politikus emlékeztetett rá: megtanultuk, nem 

az fontos, hányszor gáncsolnak el bennünket, hanem hogy fel tudunk-e újra állni, s 

megtanultuk, hogy nem tudják úgy tönkretenni Magyarországot, a magyarságot, hogy azt 

ne tudnánk újraépíteni. „Időközben azt is megmutattuk, hogy mások nem tudják 

annyiszor megrongálni a vereckei emlékművet, hogy azt mi, magyarok ne tudnák 

helyreállítani” - mondta. Hozzáfűzte, hogy „miként vereckei elődeink is, a magyarok csak 

egymásra számíthatnak, senki másra, s olyan magyar államra van szükség, amely megvédi 

a magyar nemzetet; olyan magyar közösségekre van szükség, amelynek tagjai Vereckétől 

Budapestig, Torontótól Sydneyig tudják, hogy minden magyar felelős minden magyarért”. 

A házelnök kifejtette: a magyar állam felelősséget visel minden magyar emberért, még 

akkor is, ha Ukrajnában pénzbírsággal akarják megakadályozni a magyarok közjogi 

összetartozását. Ezzel a lépésével az ukrán politika minden ukrán állampolgár érdekét 

sérti, mert eltávolítja Ukrajnát Európától - állapította meg. A politikus méltatta az 

emlékmű tulajdonosa, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tevékenységét 

és vezetőinek munkáját, amelyet - mint mondta - a kárpátaljai magyarság érdekeinek 

védelmében a jog és a demokrácia alapján állva fejtenek ki. Egyúttal minden magyar 

ember nevében köszönetet mondott a kárpátaljai magyaroknak azért, hogy óvják a 

vereckei honfoglalási emlékművet, fenntartják az emlékezetet és a reményt, kitartanak 

nemzetük mellett. Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a 

vereckei emlékmű hányattatott sorsa hűen tükrözi a kárpátaljai magyarság sorsát. Annak a 

reményének adott hangot, hogy a honfoglalási emlékmű helyreállításával sikerül a 

kárpátaljai magyarságot is megerősíteni. Kövér László korábban a csapi határátkelőhelyen 

rövid megbeszélést folytatott Ivan Balogával, a Kárpátalja megyei tanács elnökével és Ivan 

Kacsurral, Kárpátalja megye kormányzó-helyettesével. A találkozón a házelnök, utalva 

kárpátaljai látogatásának céljára és a magyar emlékmű elleni támadásokra, emlékeztetett 

rá, hogy a vereckei honfoglalási emlékmű megépítése nélkülöz minden mögöttes 

szándékot. Kárpátalja megye vezetői annak a reményüknek adtak hangot, hogy a vereckei 

emlékművel kapcsolatos incidensek nem rontják Magyarország és Ukrajna általuk 

kiválónak nevezett kapcsolatait. Ivan Kacsur arról biztosította Kövér Lászlót, már 

történtek lépések annak érdekében, hogy a jövőben ne tudják megrongálni a vereckei 

magyar emlékjelet. 
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Németh Zsolt Kárpátalján 

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára felavatta gróf Bercsényi 

Miklós mellszobrát az ungvári várban. Beszédében Németh Zsolt a magyar történelem 

leghűségesebb magyar emberének nevezte Bercsényi Miklóst, Ung vármegye örökös 

főispánját. Méltatta a Rákóczi-szabadságharcban játszott kiemelkedő szerepét, 

megjegyezve, hogy az akkor harcostársaival együtt kitűzött célt nem sikerült ugyan 

elérniük, ám mindaz, amit elértek és a hűség, amellyel céljaikhoz ragaszkodtak, megvetette 

az alapját a modern értelemben vett magyar nemzet létrejöttének, ezáltal a magyarság 

fennmaradásának. A Rákóczi-szabadságharc idejének „státuskérdésére” utalva, a politikus 

kifejtette: ma is ez az egyik legfontosabb kérdés mind a magyarok, mind pedig Ukrajna és 

Európa számára. Ez azért fontos, mert a magyarlakta régiók megfelelő státusa, hatásköre, 

nyelvi jogai képesek biztosítani, hogy az a szín, amelyet a nemzetiségi közösségek 

képviselnek a világ kulturális örökségében, hosszú távon fennmaradjon. De fontos Európa 

számára is, hiszen az európai integráció egész gondolata a polgárok szabadságára, jólétére, 

biztonságára, vagyis arra épül, hogy az egységes Európa területén élők otthon érezzék, jól 

érezzék és biztonságban érezzék magukat – tette hozzá, megjegyezve, hogy ez a leendő 

tagállamok érdeke is, és „mi Ukrajnára mint jövőbeni EU-tagállamra tekintünk”. 

Kifejtette: Magyarország miként a múltban, úgy jelenleg is mindenben támogatja Ukrajna 

európai integrációs törekvéseit. Magyarország eltökélt abban, hogy Bercsényi hűségéhez 

híven, Kárpátaljával és ott élő magyarsággal hűséges partnerként harcolja végig Ukrajna 

oldalán a célhoz vezető utat. A külügyi államtitkár, emlékeztetve arra, hogy Ukrajna 

parlamenti választásokra készül, reményét fejezte ki, hogy a választók – köztük a magyar 

nemzetiségű polgárok – bölcs döntést hoznak, és a magyar jelölteknek a kijevi 

parlamentbe juttatásával saját jogon teremtenek hathatós érdekképviseletet a kárpátaljai 

magyarság számára. Ungvári látogatása során Németh Zsolt ünnepélyes keretek között 

adta az Európai Unió Keleti Partnerség programja keretében felújított Magyar Tannyelvű 

Drugeth Gimnáziumot. 

 

Orbán Viktor Ivica Dačić szerb kormányfővel tárgyalt 

A kormány tiszteli a Magyarországon élő szerbeket, akik fontos és értékes közösséget alkotnak 

- hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök október 12-én, miután Budapesten tárgyalt szerb 

partnerével, Ivica Daciccsal, aki arról beszélt: a vajdasági magyarok képviselői és a szerb 

intézmények között kialakult jó kapcsolatnak is köszönhető, hogy az utóbbi években csökkent 

a nemzeti alapú konfliktusok száma. A találkozón új határátkelőhelyek nyitásáról is szó volt. A 

közös sajtótájékoztatón a magyar miniszterelnök közölte: kormánya támogatja és segíti 

Szerbia európai uniós integrációját, Magyarországnak ugyanis az az érdeke, hogy minden 

szomszédja az unióhoz tartozzon. A találkozón megkezdték továbbá egy szerb-magyar 
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kormányközi csúcstalálkozó előkészítését is, decemberben pedig újraindul a szerb-magyar 

gazdasági vegyesbizottság munkája. 

 

Dačić: a szerb kormány nem akarja korlátozni a tartomány 
autonómiáját 

A szerb kormány nem kívánja korlátozni Vajdaság autonómiáját – jelentette ki Ivica Dacic 

kormányfő vajdasági kollégájával, Bojan Pajtictyal folytatott szombati tárgyalását 

követően. A szerbiai alkotmányt és Vajdaság statútumát kellene akkor is alkalmazni, 

amikor a tartomány költségvetéséről van szó – nyilatkozta Pajtic. Ivica Dacic szerb 

kormányfő azt üzente, véget akar vetni azoknak a meséknek, amelyek szerint az új 

kormány korlátozni vagy csökkenteni kívánja Vajdaság autonómiáját, s hozzátette, a 

kormány tartani fogja magát mindahhoz, ami az alkotmányban, a törvényekben és 

Vajdaság alapszabályában le van írva, függetlenül attól, hogy a köztársasági és a 

tartományi hatalom jelenleg nem azonos politikai tömörüléshez tartozik. „Bojan Pajtic 

tartományi kormányfő és jómagam egyetértünk abban, hogy Vajdaság autonómiája 

Szerbián belüli autonómia, s nem Szerbia ellenében működő autonómia” – nyilatkozta 

Dacic a találkozót követő sajtótájékoztatón, s hozzátette, jelen esetben semmiképpen sem 

lenne szabad párt- vagy akár személyes síkra terelni ezt a témát. Dacic azt is megemlítette, 

hogy pénteki, Orbán Viktor magyar kormányfővel való találkozója során a magyar fél 

dicsérte Vajdaságon belül a nemzetek közötti viszonyokat. Bojan Pajtic elmondta, a szerb 

kormányfővel egyetértettek abban, hogy meg kell őrizni Vajdaság jelenlegi illetékességeit. 

Mint mondta, az alkotmányt csakúgy, mint a tartomány alapszabályát is, alkalmazni kell a 

tartományi költségvetés meghatározása esetében is. Pajtic bejelentette, a tartományi 

hatóságok kidolgozzák a tartomány pénzeléséről szóló törvényjavaslatot, hogy a jövőben 

elkerüljék a tartományi költségvetés nagyságának meghatározása körüli problémákat. 

Mint mondta, ily módon meghatározhatók lesznek a tartomány pénzforrásai is. Dacic és 

Pajtic közösen jelentették be, hogy a jövőben folyamatos kommunikáció és koordináció 

lesz Belgrád és Újvidék között a technikai és politikai problémák kiküszöbölése érdekében. 

 

Zombor: Konzuli fogadónap 

Október 2-án, valamint 9-én konzuli fogadónapot tartott Zomborban Magyarország 

szabadkai főkonzulátusa. Dr. Kovács Gábor konzul és munkatársai a CMH-irodában 

fogadták a magyar állampolgárságot kérelmezőket. Legutóbb május végén volt ugyanilyen 

alkalom az iratok helybeni átadására, és a konzulátus ígérete szerint ezentúl is lesznek 

kihelyezett fogadónapok Zomborban, a legközelebbi november 27-én. „Az eddigiek során 

elsősorban azokat vártuk ezekre az alkalmakra, akik egészségi állapotuk, illetve anyagi 

helyzetük miatt nem juthatnak el Szabadkára, mostantól azonban mindenkitől átvesszük 

kihelyezett fogadónapokon az iratokat, de természetesen továbbra is előnyt élveznek az 

említett nehézségekkel élők” – nyilatkozta dr. Kovács Gábor. Világszerte mintegy 320 
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ezren kérelmezték eddig a magyar állampolgárság elnyerését, s nagyjából minden tízedik 

kérelmező a szabadkai főkonzulátuson, ami annyiból nem meglepő, hogy a kettős 

állampolgárság intézményének bevezetésére irányuló anyaországgal szembeni kérelem 

Vajdaságban fogalmazódott meg először. A magyarság számarányához viszonyítva itt a 

legnagyobb az érdeklődés. A konzulátus továbbra is arra bíztat mindenkit, éljen a 

kínálkozó lehetőséggel. Konzul úr elmondása szerint több tévhitet el kell oszlatni. Olyan 

megalapozatlan híresztelések keltek szárnyra, hogy az állampolgársági kérelmek csak ez év 

végéig nyújthatók be, ami véletlenül sem igaz, hiszen ez egy hosszú távú folyamat. 

Ugyanígy az sem igaz, hogy magyar nyelvvizsgát kell tenniük a kérelmezőknek, viszont a 

magyar nyelv hétköznapi életvitelhez szükséges színvonalú ismerete elvárás, ez a feltétel 

nem kerülhető meg. Azokat sem utasítják el, akiknek az iratai rendben vannak, de hiányos 

a nyelvismeretük, hanem azt tanácsolják nekik, hogy tökéletesítsék nyelvtudásukat, és 

jöjjenek vissza. 

 

Tíz horvátországi magyar hallgató részesül tanulmányi ösztöndíjban 

A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége (HMIK) a Bethlen Gábor Alap 

támogatásával horvátországi magyar hallgatók számára írt ki ösztöndíjpályázatot, amelyre 

összesen húszan jelentkeztek. A HMIK azzal a céllal alakult meg kilenc hónapja, hogy 

minden lehetséges eszközzel segítse a horvátországi magyar fiatalokat. Ennek egyik 

lehetséges formája az ösztöndíj, amelyet olyan horvátországi magyar fiatalok nyerhetnek 

el, akik szülőföldjükön folytatnak egyetemi tanulmányokat. A támogatás összegét a 

Bethlen Gábor Alapnál bocsátja a HMIK rendelkezésére. „Összesen tíz hallgató számára 

tudunk biztosítani öt hónapon keresztül havi 500 kúna ösztöndíjat. A pályázati felhívásra 

összesen húszan jelentkeztek. Az értékelő bizottságnak nem volt könnyű dolga, hiszen 

szerettünk volna mindenkinek segíteni. De kénytelenek voltunk egy bizonyos sorrendet 

felállítani. Elsősorban a szociális helyzetet vettük figyelembe, majd a tanulmányi 

eredményeket, és természetesen pluszpontnak számított a magyar egyesületek 

munkájában való részvétel, például az, ha valaki néptáncol. A szóban forgó kritériumok 

alapján összesen tíz hallgató pályázata részesült kedvező elbírálásban” – nyilatkozta Déra 

Nándor, a HMIK elnöke. 
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