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Semjén: a külhoni magyarokról szóló hírek legyenek egyenrangúak 
az anyaországi hírekkel a közmédia híradásaiban 

A sajtó is segíthet a magyar közösségek szellemi gyarapodásában, hangzott el 

Esztergomban, a Kárpát-medencei médiaműhelyek találkozóján, amelyen a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal (MTVA) rendszeresen kapcsolatban 

álló külhoni tudósítók és televíziós műsorkészítők vesznek részt. A találkozó résztvevőit a 

Parlamentben fogadta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. A 

KDNP elnöke köszöntőjében kifejtette: a külhoni magyarságról szóló tudósításoknak és az 

anyaországi híreknek egyformán meg kell jelenniük a közmédia híradásaiban. Semjén 

Zsolt úgy fogalmazott: a Sepsiszentgyörgyről, Kassáról vagy Beregszászról érkező híreknek 

pontosan ugyanúgy kell szerepelniük a híradásokban, mint annak, hogy mi történt Győrött 

vagy Pécsett. Ez kardinális kérdés, és nem lehet a határon túli ügyeket gettószerűen 

kezelni - tette hozzá a politikus.  Beszélt arról, hogy a külhoni magyar közmédia 

felszereltsége belátható időn belül nem fog különbözni az anyaországiétól. Az a média 

lehet sikeres, amelyik „az egész világ magyarságáról” jó minőségű tájékoztatást tud adni - 

mondta. A találkozón a miniszterelnök-helyettes kitért arra is, hogy eddig mintegy 330 

ezer állampolgársági kérelem érkezett, és tartható az a korábbi ígéret, miszerint a ciklus 

végére félmillió új magyar állampolgár lesz szavazati joggal. Azon véleményének is hangot 

adott, hogy mindenkinek annyi állampolgársága lehessen, ahány identitása van. Semjén 

Zsolt megerősítette, hogy a magyar kormány elsősorban azon szervezeteket tekinti 

szövetségesének, amelyek etnikai pártként definiálják magukat. A Most-Híd szlovák-

magyar párttal kapcsolatban, kérdésre válaszolva rámutatott: nagy veszélyt hordoznak 

magukban a vegyes pártok, mert egy ilyen tömörülésben először tagozat, majd csupán 

néhány képviselő lesz az adott kisebbség részéről. Hozzátette: ez nem jelenti azt, hogy az 

ilyen pártokkal ne akarnának kapcsolatot tartani, de ez más jellegű, mint az etnikai 

magyar tömörülések esetében. Kérdésre válaszolva, a Nyirő-újratemetéssel kapcsolatban 

úgy fogalmazott: a magyar kormány erre kegyeleti aktusként tekint. Az egyik résztvevő 

azon felvetésére, hogy a temerini fiúk ügye szerepel-e a szerb elnök közelgő magyarországi 

látogatásának napirendjén, azt mondta: tudomása szerint ez nem szerepel a hivatalos 

témák között, „de az informális beszélgetések más természetűek”. Szólt még arról, hogy a 

kulturális autonómia megvalósítása elindult, ezt értékelik, de vannak ügyek, amelyeket 

szóvá kell tenni. Semjén Zsolt a második világháború végén a délvidéki magyarok ellen 

elkövetett vérengzésekre utalva továbbra is szorgalmazta a szerb fél bocsánatkérését. „A 

szerb államnak fejet kell hajtania a délvidéki áldozatok előtt” - fogalmazott a kormányfő 

kereszténydemokrata helyettese. 

 

Magyarország senkinek sem ad ki állampolgársági információkat 

Megfelelő garanciális elemeket kíván beépíteni a kormány a választási regisztráció 

folyamatába a külhoni magyar szavazók adatainak védelme érdekében – közölte Semjén 

Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az MTI-nek elmondta: a kezdet 
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kezdetétől nyilvánvalóvá tették, hogy Magyarország senkinek nem ad ki állampolgársági 

információt, ez vonatkozik a választási regisztrációra is. Hozzátette: a választási 

regisztráció folyamata során figyelmet fordítanak arra, hogy azon országok állampolgárai, 

akiket emiatt esetleg retorzió érhet, úgy tudjanak regisztrálni, hogy az ne jusson az adott 

állam tudomására. Ugyanakkor megjegyezte: abból jogilag még semmi nem következik, 

hogy valakiről tudják, magyar állampolgár. Vele szemben csak akkor lehetne fellépni, ha 

azt tudják bizonyítani, hogy az illető maga kérelmezte a magyar állampolgárságot. 

Robert Fico korábban egy újságírói kérdésre, miszerint aggasztja-e Szlovákiát annak 

lehetősége, hogy a szlovákiai magyarok szavazhatnának a magyarországi választásokon, 

azt válaszolta: jelenleg sehonnan sem derül ki, mely szlovákiai állampolgárok folyamodtak 

magyar állampolgárságért. Hozzáfűzte: a magyarországi választások kapcsán felvetődött a 

választók előzetes regisztrációja, amelyet Robert Fico szerint nyilvánosságra kell majd 

hozni, s így arra is fény derülhetne, hogy mely szlovák állampolgárok azok, akik magyar 

állampolgárságot szereztek, s így elveszítik a szlovák állampolgárságukat. „Ezt csak úgy 

kerülhetnék el, ha nem regisztrálják magukat, s nem mennek el szavazni” – szögezte le 

Robert Fico. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke szerint 

Semjén Zsolt megnyugtató választ adott azoknak a honosítást szorgalmazó felvidéki 

magyaroknak, akiket gondolkodóba ejthetett Robert Fico fenti kijelentése. 

„Megnyugtatónak tartom, hogy Robert Fico kormányfő és csapata nem fér hozzá a 

felvidéki honosítást kérők regisztrációs listájához” - hangoztatta Lomnici Zoltán, utalva 

Semjén Zsolt azon nyilatkozatára, mely szerint a választási regisztráció folyamata során 

figyelmet fordítanak arra, hogy azon országok állampolgárai, akiket esetleg retorzió érhet, 

úgy tudjanak regisztrálni, hogy az ne jusson az adott állam tudomására. 

 

Módszertani csomagok külhoni magyar pedagógusoknak 

2012 a külhoni magyar óvodák éve program keretei közt a külhoni magyar szakemberek, 

pedagógusok, óvónők által felvetett igényeket kielégítve módszertani csomagot állított 

össze a KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság. A csomag írott, oktató DVD és CD 

formájában foglalja magában az eddig hiányzó, a külhoni magyar óvónők számára 

könnyen elsajátítható és hasznosítható módszereket. A módszertani csomag az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Debreceni Egyetem és az 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatóinak, Fábián Éva és Szabó Zoltán, az Óbuda 

Népzenei Iskola tanárainak, valamint Timár Böske és Mayer Orsolya, a Csillagszemű 

Táncegyüttes művészeti vezetőjének és asszisztensének közreműködésével jött létre. A 

módszertani csomag a külhoni óvodák évéhez kapcsolódó honlapról, az alábbi linkről 

letölthető: http://kulhoniovodak.hu/index.php/letoltheto. Ezzel párhuzamosan 3500 

csomag jut el Kárpát-medence szerte minden olyan óvodai intézménybe, ahol magyar 

nyelven (is) nevelik az óvodásokat. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a 

vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, 

valamint a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség közreműködésével, a 
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módszerek könnyebb elsajátítása érdekében szervezett továbbképzéseken több száz óvónő 

kap ízelítőt valamennyi külhoni régióban ez év novemberében és decemberében. 

 

Hoffmann Rózsa: kiemelt terület a külhoni magyarság oktatásának 
támogatása 

Kiemelt kormányzati célnak nevezte a külhoni magyarság oktatásának támogatását az 

Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága ülésén Hoffman Rózsa oktatási 

államtitkár. Hoffmann Rózsa az elmúlt időszak intézkedései közül kiemelte a nyelvvizsga-

rendelet elfogadását, amit beszámolója szerint igen pozitívan fogadtak a külhoni 

magyarok. Ezzel megszűnt az a diszkriminatív állapot, amely szerint a magyar felsőoktatás 

preferálta azokat, akik horvát, román, szerb vagy ukrán középiskolában érettségiztek. 

Elmondta: húszezer külföldi diák tanul a felsőoktatási intézményekben, és közel 5 ezer a 

külhoni magyar. A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: a kormány 

nemzetstratégiájának megfelelően a külhoni magyarság támogatására fordítható 

forrásokat kismértékben sikerült növelni idén. A közoktatás pályázati úton történő 

támogatására 221 millió forint jutott, 36 millióval több mint előző évben. Hasonló a 

növekedés az itthoni felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj-támogatásában, ez 

267 millió forint, ami 50 millió forinttal magasabb mint előző esztendőben. A szülőföldi 

intézményekben tanulók számára 43 millió forinttal növelték az ilyen jellegű kifizetéseket - 

jelezte. A diplomák kölcsönös elismerése területén is elég jól állunk - folytatta Hoffmann 

Rózsa, hozzátéve: megkönnyíti és gyorsítja a folyamatot, hogy a Magyarországgal 

szomszédos államok közül négy már tagja az uniónak. 

 

Föderális Románia, autonóm Székelyföld – Bemutatták az EMNP 
programját 

Jövőt Erdélyben! – ez a címe az Erdélyi Magyar Néppárt 2012-es választási programjának, 

melyben egy föderális berendezkedésű Romániát, ezen belül önálló Erdélyt képzelnek el 

autonóm közigazgatási régióként működő Székelyfölddel – mondta el Toró T. Tibor, az 

EMNP elnöke, erdővidéki-sepsiszéki szenátorjelöltje. Az Erdélyi Magyar Néppárt hiszi, 

hogy élve az alternatív küszöb nyújtotta lehetőséggel bejut a parlamentbe, készen állnak 

arra, hogy a programjukba foglaltakat elvigyék Bukarestbe, és ott következetesen, 

határozottan képviseljék – fogalmazott Totó T. Tibor a sepsiszentgyörgyi parkban, a ’48-as 

emlékműnél tartott kampánynyitó sajtótájékoztatón. Programjuk ismertetőjében 

elmondta: eurotranszilván szellemben gondolkodnak, hisznek Erdélyben, és abban, hogy 

Erdély helye Európában van, hogy az erdélyi szellemiség modell lehet az újraszerveződő 

Európában is. Szerepel benne elképzelésük arról, milyen államberendezkedést 

szeretnének. A föderalizmus elvei, módszertana mentén lehet lebontani az egységes, 
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homogenizáló román nemzetállamot, leszögezte: ez nem magyar ügy és nem is 

kimondottan magyar törekvés, hanem mindazok célja, „akik megelégelték, hogy 

központosított, korrupciótól átszőtt, rosszul működő államban éljenek”. Ezt nem 

puccsszerű döntéssel képzelik el, nem is kamarillapolitikával akarják érvényesíteni, egy 

folyamat része, amelynek ez a kampány a kiindulópontja, s remélik, a következő években 

sikerül támogatókat szerezniük elképzelésükhöz. Románia történelmi nagyrégióinak 

szövetségét kívánják létrehozni, ennek egyike lenne Erdély, amely így a magyarok hazájává 

is válhatna. Ezen belül sajátos jogállást, területi autonómiát akarnak a magyar többségű 

régióknak, Székelyföldnek is, a két törekvés – föderalizmus és autonómia – harmonikusan 

összeegyeztethető – hangsúlyozta. 

 

Kelemen Hunor az RMDSZ választási programját ismertette 

„A december 9-i választásokra a szövetség országos szinten minden választókörzetben 

állított jelölteket, mert lehetőséget kell biztosítanunk a magyar embereknek a választási 

opciójuk kifejezésére. Az ország minden pontján élnek olyan választópolgárok, akik 

bizalmat akarnak szavazni az RMDSZ jelöltjeinek”- mondta el Kelemen Hunor szövetségi 

elnök Temesváron, az RMDSZ Temes megyei szervezetének székházában tartott 

sajtótájékoztatóján. A parlamenti választások kiemelt fontosságára hívta fel a figyelmet a 

szövetségi elnök, aki elmondta, jövőre létfontosságú döntések várhatóak, ezért fontos, 

hogy erős magyar képviselete legyen a romániai magyarságnak, ugyanis a meghozott 

döntések jelentősen befolyásolják majd az állampolgárok mindennapjait. Ezek közül 

kihangsúlyozta az alkotmánymódosítás fontosságát, a régióátszervezés jelentőségét és a 

fiskális reform szükségességét. „Tíz év alatt, a 2003-ban elfogadott alkotmánynak 

meglátszódtak a hiányosságai. Az RMDSZ-nek teljes alkotmánymódosítási javaslata van, 

amelynek egyik fontos pontja a szenátus szerepkörére vonatkozik. A szenátusnak a 

régiókat kellene képviselnie, elengedhetetlen, hogy feladatai között a regionális fejlesztés, 

a védelem, a közbiztonság, a külügy és a költségvetési felelősségek szerepeljenek. Jövőre 

átszervezik a régiókat, amely lehetőséget biztosít az Európai Uniós alapok hatékonyabb 

lehívására, adópolitikai javaslatunk az egységes adókulcs megtartása, mert csak így tudunk 

stabilitást biztosítani az országnak és csak így tudjuk vonzóvá tenni a befektetők számára, 

ez pedig a hosszútávú gazdasági növekedést szolgálja. Ezért fontos, hogy ott legyünk, ahol 

a számunkra létfontosságú döntéseket hozzák”- részletezte a szövetségi elnök. „Mi 2012-

ben a magyar embereket tekintjük szövetségeseinknek, nem vitatkoztunk más pártok 

képviselőivel, mert tőlünk az emberek azt várják el, hogy reális megoldásokat nyújtsunk a 

problémákra és a jövőbe tekintsünk” - nyilatkozta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. 
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2012 a külhoni magyar óvodák éve: Répás Zsuzsanna módszertani 
csomagokat adott át Galántán 

Sikeresnek nevezte a 2012. a külhoni óvodák éve programot Répás Zsuzsanna helyettes 

nemzetpolitikai államtitkár pénteken, az óvópedagógusok Galántán megrendezett éves 

konferenciáján, ahol ünnepélyesen átadta a felvidéki óvodáknak szánt első módszertani 

csomagokat. „Remélem, hogy sikerrel fogják tudni forgatni az óvónők ezeket a 

csomagokat. Minden olyan Kárpát-medencei óvodába eljuttatjuk őket, ahol magyar 

nyelven, vagy magyar nyelven is folyik az oktatás” – mondta el a hirek.sk hírportálnak 

Répás Zsuzsanna. A helyettes államtitkár tapasztalatairól szólva kifejtette: nagyok az 

eltérések a Kárpát-medence egyes országaiban az óvodai nevelés színvonalában. „Sajnos, 

vannak olyan helyek, ahol az óvodák gyakorlatilag gyermeknevelőként funkcionálnak. Ez 

szerencsére Szlovákiára nem igaz. Itt nagyon jó minőségű óvodai oktatás-nevelés zajlik, 

nagyon sok helyen jó módszereket alkalmaznak, és ezért reméljük, hogy ebbe be tud épülni 

az a programcsomag és módszertani csomag, amit most átadtunk az óvónőknek” - mondta 

a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Répás Zsuzsanna a konferencia résztvevői 

előtt méltatta a pedagógusok kitartó munkáját, mely nélkül nem lehetne előrelépni a 

magyar identitás megőrzésében. Hangsúlyozta: a külhoni magyar nyelvű óvodák 

megtartása azért is fontos, mert ha egy magyar család nem magyar óvodába íratja a 

gyermekét, nagyobb lesz annak a valószínűsége, hogy az iskolai beíratás során sem magyar 

oktatási nyelvű intézményt választ. Répás Zsuzsanna kiemelte továbbá: mivel korábban 

nem léteztek óvodákat célzó támogatási programok, az idén kiemelt szerepet szántak 

ezeknek az intézményeknek. Tisztában vannak ugyanis azzal, mennyire fontos, hogy a 

gyermek anyanyelvén ismerkedjen meg a világ dolgaival. A csütörtökön és pénteken 

Galántán zajló kétnapos konferencián az előadók többek között arra mutattak rá, hogy, 

hogy az óvópedagógusoknak ép lélekre van szükségük ahhoz, hogy minőségi munkát 

tudjanak végezni. „A kisebbségi létben még inkább fontos a rendkívüli szakmai 

teljesítmény, amelyet az elmúlt két évtizedben az óvónők vitalitása és jókedve teljesít ki" - 

mondta Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke. 

Hangsúlyozta: a szakmaiság és az emocionális nevelés mellett a hagyományok őrzése is 

fontos a szlovákiai magyarság megmaradása szempontjából. A "2012 a külhoni magyar 

óvodák éve program" ezt szolgálja. Az anyanyelven történő óvodai oktatás fontosságára 

próbálja ráirányítani a szórványmagyarságban élő magyar szülők figyelmét” - magyarázta 

Pék László. 

 

A Nemzeti Összetartozás Bizottsága kiállt a felvidéki magyarok 
mellett 

Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága egyhangúlag elismeri és támogatja az 

Emberi Méltóság Tanácsának azt a tevékenységét, amelyet az állampolgárságuktól 

megfosztott felvidéki magyarok ügyében tanúsít. A dokumentum rögzíti, hogy a grémium 
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egyúttal csatlakozik a Lomnici Zoltán és Gubík László által jegyzett, az Európai Parlament 

elnökéhez októberben benyújtott petícióhoz, mivel annak tartalmával és céljaival egyetért. 

Lomnici Zoltán, az EMT elnöke és Gubík László érvelése szerint Szlovákia megsérti az 

uniós közösségi jogot azzal, hogy a magyar állampolgárság felvétele miatt - 

alkotmányellenes és diszkriminatív módon - megfosztja a felvidéki magyarokat szlovák 

állampolgárságuktól. Szerintük az EU-nak eljárást kell indítania Szlovákia ellen, kötelezve 

Pozsonyt az elkövetett jogsértések megszüntetésére és az okozott károk jóvátételére. Az 

Emberi Méltóság Tanácsának elnöke üdvözölte az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 

Bizottsága állásfoglalását. Lomnici Zoltán a szlovák állampolgárságától megfosztott négy 

felvidéki magyarral együtt tartott budapesti sajtótájékoztatón azt kérte a jogalkotóktól, ne 

legyen lehetőség arra, hogy a választási regisztrációnál visszaéljenek a külhoni magyarok 

nevével, adataival. Lomnici megjegyezte: az Országgyűlés bizottságának határozata 

mindenképpen kedvező fejlemény, s kiemelte, hogy azt egyhangúlag fogadták el. Szólt 

arról is, hogy Tamás Ilonka néni az uniós állam- és kormányfőktől, valamint EP-

képviselőktől is kérte a petíció támogatását, és másfél hét alatt 12 képviselőtől pozitív 

visszajelzés érkezett. 

 

A Vajdaság helyzetéről tárgyalt az Unió bővítési biztosával Pásztor 
István 

A Vajdaság helyzetéről tájékoztatta Pásztor István, a tartomány képviselőház elnöke Stefan 

Füle uniós bővítési biztost szerdán Brüsszelben. Pásztor István a találkozót követően arról 

tájékoztatta az MTI-t, hogy beszámolt az uniós biztosnak a Vajdaság státusával 

kapcsolatos nyitott kérdésekről, nevezetesen a szerb alkotmánybíróság pár hónappal 

ezelőtti döntéséről, amely Pásztor szerint 22 területen nyirbálta meg a tartomány 

autonómiáját. Beszámolt arról is, hogy a szerb kormány költségvetési javaslata jelenlegi 

formájában sérti az alkotmány azon előírását, hogy a források legalább hét százalékát a 

Vajdaságra kell fordítani. Ez a korábbi években is csak papíron teljesült, de a 2013-as 

büdzsé tervezetében már papíron sem szerepel az alkotmányban garantált összeg - fejtette 

ki a vajdasági magyar politikus. „Amennyiben ilyen módon sérti valaki az alkotmányos 

garanciákat, akkor azt gondolom, hogy ez szembemegy mindazzal az értékrenddel, amely 

az európai értékrend alapjait képezi” - adott hangot véleményének Pásztor István. A 

Vajdaság parlamentjének elnöke az MTI-nek adott nyilatkozatában közölte: nyilvánvaló, 

hogy Szerbia uniós csatlakozásának kulcskérdése Belgrád és Koszovó viszonyának 

rendezése, de ígéretet kapott arra az uniós biztostól, hogy ebben a folyamatban a Vajdaság 

sem marad észrevétlen, a népes magyar kisebbségnek otthont adó tartomány helyzete is 

Szerbia csatlakozási folyamatának egyik központi kérdése marad. Pásztor beszámolt arról 

is, ígéretet kapott a cseh bővítési biztostól, hogy következő szerbiai látogatása alkalmával 

Újvidékre is ellátogat. Stefan Füle a találkozót követően kiadott közleményében 

hangsúlyozza, hogy a bizottság elvárja szerb hatóságoktól, hogy állami és tartományi 
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szinten is az alkotmány és a törvények keretei között, együttműködően végezzék a 

dolgukat. „Azt szeretnénk, ha a Vajdaság továbbra is pozitív példaként szerepelne, ha a 

decentralizáció, az önkormányzatiság vagy a nemzeti kisebbségek kérdéséről van szó. Ezt a 

bizottság a jövőben is szorosan figyelemmel fogja kísérni” - áll a bővítési biztos 

közleményében. 

 

Nikolic elutasította Máriás István kegyelmi kérvényét 

Tomislav Nikolic elnök elutasította Máriás Istvánnak, a temerini fiúk egyikének a 2012. 

március 22-én beterjesztett kegyelmi kérvényét, tájékoztatta a Magyar Szó napilapot 

Bozóki Antal, Máriás védőügyvédje. Nikolic október 4-én hozta meg döntését, amelyet 

Bozóki Antal ügyvéd szerdán kapott kézhez. 2009. április 23-án már beterjesztettek egy 

kegyelmi kérvényt, ezt az akkori köztársasági elnök, Boris Tadic 2010. december 17-én 

elutasította, írja a lap. Az Újvidéki Kerületi Bíróságon 2005. április 11-én Máriás Istvánt 

gyilkossági kísérlet bűncselekménye miatt bűnösnek nyilvánították, és 15 év letöltendő 

börtönbüntetésre ítélték. A másik négy fiú esetében folyamatban van a kegyelmi eljárás, 

emlékeztet az újság. 

 

Németh Zsolt: megkérdőjelezhető az ukrajnai választás legitimitása 

Németh Zsolt az Országgyűlés külügyi bizottságának ülésén az ukrajnai parlamenti 

választásokat értékelve azt mondta, kérdéses a választások tisztasága, demokratizmusa, és 

több uniós tagállam szerint is „a választásokat elcsalták”. A problémákkal kapcsolatban 

kifejtette, Ukrajna új választójogi törvénye, amelyet az ellenzék is megszavazott, „ezer 

sebből vérzik”. A jogszabály nem teszi lehetővé, hogy a választási bizottságokban az adott 

körzetben induló pártok képviselői legyenek jelen, a bizottság tagjait az országban induló 

összes párt képviselői közül sorsolják ki - mutatott rá. Kiemelte, általános probléma volt a 

korrupció, gyakori volt a szavazatvásárlás, és nem volt kiegyensúlyozott a médiához való 

hozzáférés sem. A magyar kisebbséggel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy megszűnt a 

kárpátaljai, többségében magyar választókörzet, ezért három körzetre szóródtak szét a 

magyarok szavazatai. Ukrajna kulcsországa az EU keleti partnerségi programjának, és 

Brüsszelnek el kell döntenie, hogy a történtek után parkoló pályára állítja-e az ukrajnai 

kapcsolatokat, vagy folytatja az eddigi együttműködést - vélekedett. Megjegyezte, a 

társulási megállapodást még nem írták alá Ukrajnával. Megítélése szerint az EU-nak 

továbbra is együtt kell működnie Ukrajnával, a demokratikus értékek és intézmények 

megerősítését kell támogatnia. Az eredményekkel kapcsolatban kiemelte, a legaggasztóbb 

a szélsőséges nacionalista Szvoboda (Szabadság) párt sikere. A szavazatok több mint tíz 

százalékát megszerző párt erős magyar- és lengyelellenes retorikát folytat, és a magyar-

ukrán kapcsolatokra kedvezőtlenül hathat a megerősödése - mondta. Németh Zsolt szerint 
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a Régiók Pártja megnyerte ugyan a voksolást, de az eredményei némileg elmaradnak a 

várakozásoktól, ezért a belpolitikai instabilitás növekedhet Ukrajnában. 

 

A KMKSZ tovább küzd a kárpátaljai magyarság érdekeinek 
érvényesítéséért 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) annak ellenére folytatja küzdelmét a 

kárpátaljai magyarság érdekeinek érvényesüléséért, hogy a szövetség jelöltjeinek nem 

sikerült parlamenti mandátumot szerezniük az ukrán törvényhozási választásokon - 

döntött a KMKSZ alapszervezeti elnökeinek kétnapos konferenciája, amelyet az 

Ungvárhoz közeli Antalócon tartottak. A tanácskozáson Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke a 

parlamenti választások eredményeit értékelő beszédében hangsúlyozta, hogy „a KMKSZ a 

kárpátaljai magyarság önálló politikai személyiségének megtartása és megjelenítése 

érdekében vett részt a voksoláson”. Mint kifejtette, a mostani volt a harmadik olyan 

választás, amelyen a szövetség közel azonos számú, 20 ezer körüli szavazatot kapott, 

jóllehet a KMKSZ jelentős erőfeszítéseket tett a magyar voksok mennyiségének növelése 

érdekében. Ebből adódóan a szervezetnek új stratégiát kell kidolgoznia, hogy növelni tudja 

támogatottságát a magyar nemzetiségű választók körében - tette hozzá. A konferencia a 

parlamenti választások kapcsán nyilatkozatot fogadott el, amely a többi között 

megállapítja, hogy az ukrán államhatalom több választókörzetre szabdalta a tömbmagyar 

vidéket, s ezért a KMKSZ-nek három olyan körzetben kellett jelölteket állítania, 

amelyekben a magyarok aránya 17 és 30 százalék között van. A szövetségnek minden 

körzetben az Ukrajnában megszokottnak tekinthető adminisztratív nyomással, 

fenyegetésekkel és szavazatvásárlással kellett szembesülnie - áll a nyilatkozatban, amely 

szerint az utóbbi jelenség ezúttal soha nem látott mértéket öltött és teljesen általánossá 

vált. A KMKSZ-nek ennek ellenére sikerült jelentős mértékben növelnie a támogatottságát, 

megerősítve ezzel legitimitását és fenntartva a kárpátaljai magyarság önálló politikai 

személyiségét - olvasható a dokumentumban. A KMKSZ alapszervezeti elnökei 

megvitatták a kisebbségbarát ukrán nyelvtörvény megvalósításának lehetőségeit is. A 

kérdésről nyilatkozatot fogadtak el, amely a többi között kimondja, hogy a jogszabály 

normaszövege lehetőséget nyújt ugyan a magyar nyelv állami szférában történő széleskörű 

alkalmazására, ám az illetékes hatóságok eddig nem sokat tettek ennek előmozdítása 

érdekében. „A KMKSZ határozottan síkra száll a törvény érvényesítése mellett” - olvasható 

a nyilatkozatban, amely szerint „a törvény végrehajtásának elmulasztását regionális és 

helyi szinteken különféle kétes jogi érvényű nyilatkozatok elfogadásával leplezik”. Mivel 

Kárpátalján a hatalom szándéka egyértelműen lelepleződött azáltal, hogy a helyi 

államhatalom elutasítja a 12 százalékot kitevő magyar lakosság anyanyelvét megillető 

jogok érvényesítését, a KMKSZ a magyar nyelv regionális státusát kimondó határozatok 

elfogadását szorgalmazza a regionális és helyi önkormányzatokban – zárul a nyilatkozat. 
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