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Marosvásárhelyen esőben kezdődött meg vasárnap délután a székely szabadság napja
elnevezésű autonómiatüntetés, amelyen a szervezők szerint mintegy 30 ezer személy vett
részt. A tüntetés szónokai Székelyföldnek autonómiát követelő petíciót adtak át a
prefektúra képviselőinek. Követelik továbbá, hogy a Székelyföld alkosson önálló fejlesztési
régiót az uniós források hatékony felhasználása érdekében, s hogy a Székelyföld legyen
önálló közigazgatási régió. A Maros megyei prefektusi hivatal szolgálatos tisztviselője
átvette a tüntetés szószólóitól a demonstráción közfelkiáltással elfogadott beadványt, de az
ajándékba hozott székely zászlót már nem. A demonstrálók követelik, hogy a román
hatóságok „szüntessék be a székely jelképek üldözését, a magyarul beszélő emberek
zaklatását és fenyegetését”, és tiltakoznak minden olyan közigazgatási átszervezés ellen,
amely a Székelyföldet román többségű régiókba tagolná. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti
Tanács elnöke a demonstráción kijelentette: az autonómiatüntetésnek azt kell üzennie
Románia kormánya számára, hogy Székelyföldért képesek megmozdítani az egész világot.
Izsák a tüntető tömeg skandálásai közepette kijelentette: a székely szabadság napján
ezentúl évről évre ki akarják nyilvánítani, hogy nem félnek, de azt is, hogy másnak sincsen
oka félni a székelyektől. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert idézve
nyomatékosította: félelemre nem lehet jövőt építeni. Tőkés László köszönetet mondott
azoknak az RMDSZ-es politikusoknak, akik vezetőik tiltása ellenére eljöttek a tüntetésre.
„Minden pártérdeket felül kell múlnia a nemzeti érdeknek” - jelentette ki a volt püspök. Az
EP-képviselő úgy vélte, a marosvásárhelyi demonstráció „a sereggyűjtés napja” kell, hogy
legyen. Hozzátette, az autonómia olyan a székelység számára mint a növények számára a
víz vagy a napfény. Emlékeztetett Kádár János 1958-as romániai látogatására, amikor az
egykori magyar pártfőtitkár „kiszolgáltatta az erdélyi magyarságot a román nacionalista
hatalom kényére-kedvére”. Utalt arra, hogy „Kádár János örökösei” szombaton Markó
Béla volt RMDSZ-elnökkel és Victor Ponta román miniszterelnökkel együtt ünnepeltek a
Magyar Szocialista Párt (MSZP) budapesti rendezvényén. A volt püspök
megbotránkoztatónak tartotta, hogy Mesterházy Attila MSZP-elnök igaz, bátor
hazafiságról beszélt a rendezvényen. „Igaz, bátor hazafiság meghívni Budapestre Victor
Pontát, aki újraélesztette Romániában az agresszív magyarellenességet?” - tette fel a
kérdést. Tőkés László románul is elmondta, arra kéri a románokat, hogy az ország
szuverenitását tiszteletben tartva közösen keressék a megoldást Székelyföld
autonómiájára.
A vasárnapi tüntetők számáról eltérő becslések láttak napvilágot, míg a magyar sajtó 2530 ezer, a román lapok 5-6 ezer demonstrálóról írtak. A pontos szám ismerete nélkül is
megállapítható azonban, hogy a tömeg nagysága a szervezők várakozásait is felülmúlta, a
rossz idő ellenére rendkívül sokan mentek el a marosvásárhelyi Postarétre. A szervezetten
a helyszínre szállított tüntetők mellett nagyon sokan spontánul mentek el a
megmozdulásra, ebben minden bizonnyal szerepet játszottak az utóbbi időszak eseményei,
a fokozódó magyarellenes retorika a román politikusok és a román média részéről. A
székely zászló ebből a szempontból egy jelképpé vált, elsősorban a helyi sajátosságokra
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érzéketlen, a „romániai magyar világ” többségiek általi becsmérlő és ellenséges
hozzáállására adott válasz jelképévé. Nagyon fontos, hogy az autonómia ne ehhez hasonló
jelképként, hanem konkrét szakpolitikai programként jelenjen meg a közbeszédben, ebben
a teljes romániai magyar politikai elitnek feladata van. Az esemény jelentőségét –
elsősorban a román közvélemény felé – nagyban kisebbíti az RMDSZ szervezeti
távolmaradása, Victor Ponta miniszterelnök meg is fogalmazta, hogy „a tüntetők a
konfrontáció és a szélsőséges megnyilvánulások útját járják”. Bár az RMDSZ központi
vezetősége nem ment el a demonstrációra, az összes fontos székelyföldi elöljáró jelen volt,
nemcsak a Kovászna megyei vezetőség, hanem a Hargita megyei Borboly Csaba is, de
polgármesterek, valamint hazai és európai parlamenti képviselők is. Az RMDSZ elutasító
álláspontja persze a politikai logikában érthető: Kelemen Hunor elnök vagy Borbély László
alelnök jelenléte igencsak megnehezítette volna részvételüket azokon a bukaresti
háttértárgyalásokon, amelyek a régióátszervezés vagy a választási törvény témájában
jelenleg is zajlanak.

Martonyi: fontos a biztonság
A székelyzászló-botrány kirobbanása óta először találkozott személyesen Martonyi János
és Titus Corlăţean, miután a magyar külügyminiszter román kollégája meghívására hétfőn
kétnapos látogatásra érkezett Bukarestbe. A román fővárosba érkezését követően
Martonyi először román kollégájával tárgyalt, a megbeszélés után pedig leszögezte:
Románia és Magyarország is érdekelt a partnerség fenntartásában, de vigyázni kell a
szóhasználatra. Kifejtette: megegyeztek a román féllel, hogy együttműködésük alapjait
meg kell őrizni, és a létező nézeteltéréseket elsősorban egymás között, diplomáciai
csatornákon oldják fel. „Mind a két kormány pontosan tudja azt, hogy alapvetően érdekelt
a kapcsolatok és a partnerség fenntartásában. Ami minket illet, a magyar oldalt, mi
mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez történjék” – mondta a magyar
diplomácia vezetője. Martonyi János kiemelte: vigyázni kell a szóhasználatra, mert
félreértésekre adhat okot. Elmondta: arra kérte román kollégáját, „legyenek óvatosabbak a
politikai nyelvezetüket illetően”, hogy ne teremtsenek olyan légkört Romániában, amely a
veszélyeztetettség érzését kelti a romániai magyarokban. Martonyi a tárgyalások utáni
sajtótájékoztatón elmondta: egyetlen magyar politikai erő sem tekinti ellenségnek
Romániát, és hozzátette: mindkét ország kormánya érzi, hogy a kisebbségek ügye nem
lehet belügy, és nem is közös európai probléma. A kétoldalú viszony kapcsán leszögezte:
arra nem a viták jellemzőek, hanem a párbeszéd. Martonyi a székelyzászló-ügy kapcsán
kifejtette: ha valaki Romániában ki akarja tűzni a székely zászlót, ő nem ellenzi, hiszen
Gyulán és Méhkeréken is kint van a román zászló az önkormányzatok épületein. Titus
Corlăţean azonban azt hangoztatta: egy nemzetiség nem sértheti meg az ország törvényeit,
amikor önazonosságát kinyilvánítja. A találkozót követően Titus Corlăţean úgy vélte, egyes
mai politikusok hajlamosak felületesen kezelni a román-magyar stratégiai partnerséget,
amely mind a két ország, mind a tágabb régió számára pozitív kihatással lehet. Fontos
lépésnek nevezte a magyar–román megbékélés szempontjából az 1996-os jószomszédi
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szerződés aláírását, a státustörvény tárgyalásos rendezését, valamint a stratégiai
együttműködésről szóló egyezmény tíz évvel ezelőtti aláírását.
Magyarország támogatásáról biztosította a romániai magyarságot Martonyi János magyar
külügyminiszter, miután találkozott Bukarestben Kelemen Hunorral, az RMDSZ
elnökével. Az RMDSZ székházában tartott megbeszélést követően az Kelemen Hunort
elmondta: tájékoztatta a magyar külügyminisztert arról, hogy a következő időszakban
milyen kihívásokkal kell szembenéznie a romániai magyarságnak, amelyek meghatározzák
hosszú távon a sorsát. Az RMDSZ elnöke elsősorban a romániai közigazgatási régiók
tervezett kialakítását, az alkotmánymódosítást, valamint az új restitúciós törvény
kidolgozását nevezte meg. A régiók újrarajzolása ügyében Kelemen Hunor úgy vélte,
fennáll annak a veszélye, hogy a romániai magyarságnak az önkormányzati
döntéshozatalban való részvétele csökken. Leszögezte: az RMDSZ nem fogadhat el
semmilyen visszalépést az anyanyelvhasználat és a közösségi jelképek használata
tekintetében sem. Mint mondta, ehhez szükség van Magyarország támogatására, illetve
arra, hogy az RMDSZ partnereket találjon a román politikában. Ugyanakkor felhívta a
figyelmet arra, hogy a nacionalista, magyarellenes retorikának az a célja, hogy elszigetelje
az RMDSZ-t a politikában azért, hogy ne találhasson szövetségeseket a román pártok
között. Mint mondta: a közösségi szimbólumok használata nem lehet kérdés egy európai
államban. Martonyi János leszögezte: Budapestnek az a dolga, hogy segítse a romániai
magyar közösséget, ami azt jelenti, hogy Magyarország támogatja a romániai magyarság
különböző várakozásait és igényeit, legyen szó nyelvhasználatról, közösségi jelképek
használatáról vagy közigazgatási reformról. A külügyminiszter megismételte, hogy a
kisebbségi kérdés nem lehet belügy, és példaként említette, hogy bukaresti látogatása
alkalmából kapott egy listát a magyarországi román kisebbség problémáiról, amit
alaposan tanulmányozni fognak, jóllehet - mint mondta - Magyarország sokat tett a román
kisebbség érdekében. Martonyi János reményét fejezte ki, hogy a székely zászló kapcsán
felerősödött retorika véget ér. Úgy vélte, hogy Magyarország ezt nem viszonozta, és
példaként említette, hogy a magyar miniszterelnök meg sem szólalt ebben a kérdésben.

Hosszú lejáratú restitúció – részletekben fizetne az állam
A kommunizmus idején államosított ingatlanok természetbeni visszaszolgáltatását
részesíti előnyben a bukaresti kormány szerdán nyilvánosságra került törvénytervezete,
amely pontrendszer és árverés útján fizetne kárpótlást a vissza nem adható javakért. A
jogszabály tervezete első olvasatban szerepelt a kormány szerdai ülésének napirendjén.
Victor Ponta miniszterelnök bejelentette, az új restitúciós törvényért a kabinet március 19én vállal felelősséget a parlamentben, vagyis nem lesz vita a dokumentumról, viszont az
ellenzéknek lehetősége lesz bizalmatlansági indítványt beterjeszteni a kormány ellen. A
jogszabály szerint érvényben marad az a hatályos rendelkezés, hogy a még létező,
államosított ingatlanokat lehetőleg természetben adják vissza volt tulajdonosaiknak. Első
szakaszban a kormány a helyi önkormányzatokat arra kötelezné, hogy 2016 januárjáig
állítsa ki a visszaadható ingatlanok tulajdonjogi bizonylatait a restitúciót kérelmezők
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számára, és addig az időpontig oldja is meg a birtokba helyezést. Ha a természetbeni
visszaszolgáltatás nem lehetséges, akkor az állam a jelenlegi piaci értéken állapítja meg az
ingatlanért vagy földterületért járó kárpótlás értékét, amelyet azonban nem pénzben,
hanem úgynevezett „árverési pontok” formájában fizetne ki. A pontrendszer alapján egy
pont egy lejjel lenne egyenértékű, és ezeket a kárpótolt más, az állam által egy országos
ingatlanalapból áruba bocsátott épület megvásárlására használhatja fel. Vagy megvárhatja,
amíg azokat – 2017-től kezdődően, évenként legfeljebb 10 százalékos összeghatárig – az
állam visszavásárolja. A kárpótlási folyamat minden bizonnyal hosszadalmas lesz, mivel
anyagi kártérítésre az lesz jogosult, aki bizonyítja, hogy legalább három, távértekezlet
formájában, Bukarestből lebonyolított árverésen részt vett, ám pontszámait nem sikerült
ingatlanra váltania. Vagyis egy volt tulajdonos, akinek egykor államosított vagyonát már
nem lehet természetben visszaszolgáltatni, leghamarabb 2027-ben juthat hozzá az
ingatlanért, földterületért járó kárpótlás teljes összegéhez.
Ezzel egy időben az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciói kedden az egyházi
ingatlanok visszaszolgáltatásának lezárását szorgalmazó törvénytervezetet nyújtottak be a
parlamentben. Az indítvány az eddig érvényben lévő, az egyházi ingatlanok restitúciójára
vonatkozó jogszabály módosítása, amely pontosítaná a felmerült értelmezési problémákat.
Markó Attila Kovászna megyei képviselő elmondta, a tervezet a restitutio in integrum
jogorvoslat elvére alapoz, és az egyházak érdekeit támogatja. „A jogtalanul elvett egyházi
ingatlanok mielőbb vissza kell kerüljenek a jogos tulajdonosokhoz. A törvénytervezet
egyúttal felgyorsítja és lezárja ezt a folyamatot” – jelentette ki Markó, hozzátéve, a
törvényjavaslat azokat a helyzeteket hivatott megoldani, amelyeket az érvényben lévő
törvény értelmezésének folyamata bonyolított el. Az RMDSZ-es javaslat értelmében a
visszaszolgáltatási bizottságnak kötelező módon havonta egyszer üléseznie kell, illetve
amennyiben egy iratcsomó teljessé válik, az igénylő ez irányú bejelentését követően a
testületnek köteles lenne hatvan napon belül döntést hoznia. „Ezzel a rendelkezéssel
megakadályoznánk, hogy a bizottság évekig halasszon egy döntést egy ingatlanról, mint
ahogy az történik a gyulafehérvári Batthyaneum esetében” – nyilatkozta Markó Attila.
Egyébként a Ponta-kormány azért gyorsította fel a restitúciós folyamat rendezését, mert
Románia 2013. április 12-éig kapott újabb haladékot az Emberi Jogok Európai Bíróságától
(EJEB) arra, hogy működőképessé tegye a kommunista diktatúra idején elkobzott
ingatlanokkal kapcsolatos jogorvoslati rendszert.

Tőkés: érthetetlen az MSZP, Victor Ponta és az RMDSZ barátkozása
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke érthetetlennek nevezte,
hogy a Magyar Szocialista Párt (MSZP) azzal a Victor Ponta pártelnök-kormányfővel
barátkozik, akinek hatalomra kerülése óta - Tőkés megítélése szerint - magyarellenes
hangulat alakult ki Romániában. „Az az MSZP barátkozik ezzel a Szociáldemokrata
Párttal, amely most új nemzetpolitikát hirdet, de ugyanakkor szem elől téveszti azt, hogy
tavaly a demokrata-liberális kormányt, amelynek az RMDSZ is tagja volt, ez a Ponta-féle
politika buktatta meg, és azóta erősödtek fel a magyarellenes megnyilatkozások
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Bugár Béla Kelemen Hunorral és Bajnaival tárgyalt
Bugár Bélával, a Most-Híd párt elnökével és Kelemen Hunorral, az RMDSZ szövetségi
elnökével tárgyalt csütörtökön Bajnai Gordon, az Együtt 2014 társalapítója
Dunaszerdahelyen. Nem megosztásra van szükség, nem szabad a belpolitikai problémákat
határon túl élő nemzettársaink körébe exportálni – hangoztatta a volt magyar kormányfő.
A politikus megjegyezte: az Együtt 2014 mozgalom létrehozásakor meghirdetett
korszakváltás egyik eleme, hogy orvosolni kell olyan hibákat is, amelyek az elmúlt húsz
évre többé-kevésbé jellemzőek. E lépések egyike, hogy a határon túli magyarok legitim
képviselőinek kell eldönteniük, hogy mi az, ami őket a leginkább segíti megmaradásukban
és a boldogulásban hazájukban. „A mindenkori magyar kormány dolga az, hogy ezeket a
legitim szervezeteket az igényeiknek a legjobban megfelelő módon támogassa ebben a
törekvésükben” – jelentette ki Bajnai Gordon, aki szerint e téren „korszakváltás kell, mert
ez nem így zajlik már jó néhány éve”. Hozzátette: a csütörtöki találkozó informális
beszélgetés volt, de határozott szándéka, hogy a következő fél esztendőben felkeresi a
határon túli magyarság legitim szervezeteit. Bajnai elmondta, nemzetpolitikai programjuk
kidolgozásának keretében április elején szaktanácskozást tartanak Budapesten, majd
javaslataikat megbeszélik a határon túliak képviselőivel. Bugár Béla megjegyezte:
Szlovákia és Magyarország vezetői az elmúlt időszakban, több találkozó után is elmondták,
hogy „nincs semmiféle probléma a két ország között, ugyanakkor kényes témákat a két
államfő, sőt a két miniszterelnök sem hozott elő”. Hiányolta például annak megvitatását,
hogyan rendezi Szlovákia a kettős állampolgárság kérdését, illetve hogyan tud ebben a
témában megegyezni a magyar kormánnyal. Ennek eredménye, hogy a pozsonyi
parlament által elfogadott „ellentörvény” következtében több mint háromszáz ember
vesztette el szlovák állampolgárságát, ezek tizede pedig magyar.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Dunaszerdahelyen Berényi Józseffel, a Magyar
Közösség Pártja (MKP) elnökével is megbeszélést folytatott. A találkozón elsősorban az
európai polgári kezdeményezésről tárgyalt a két elnök. Kelemen Hunor január 14-én DélTirolban együttműködési megállapodást írt alá a kisebbségi európai polgári
kezdeményezés elindításáról Richard Theinerrel, a Dél-tiroli Néppárt (SVP) elnökével és
Hans Heinrich Hansennel, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN)
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Romániában” - mondta Tőkés László. Az EMNT elnöke az RMDSZ vezetőit is bírálta,
amiért olyanokkal épít kapcsolatokat, akik szemben állnak a magyarországi kormánnyal.
Az EMNT elnöke Mesterházy Attilát, az MSZP elnökét, Bajnai Gordon volt
miniszterelnököt, az Együtt 2014 párt elnökségi tagját és Bugár Bélát, a szlovákiai HídMost párt elnökét nevesítette, akikkel a közelmúltban találkozott Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke. Tőkés László szerint az RMDSZ tömegbázisa és székelyföldi tagsága abban
sem ért egyet a szövetség vezetőivel, hogy elhatárolódtak a március tizedikére
Marosvásárhelyre meghirdetett autonómia-tüntetéstől.
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Egeresit választották a Nemzeti Közösségek Tanácsának elnökévé
Szerdán tartották a tartományi képviselőház keretében működő Nemzeti Közösségek
Tanácsának alakuló ülését, amelyen a testület elnökévé Egeresi Sándort választották,
helyettesévé Zivota Lazarevicet nevezték ki. Egeresi első elnöki beszédében azt
hangsúlyozta, hogy tisztességgel és becsülettel kívánja végezni új munkáját és úgy vélte, e
testület munkája rendkívül fontos, mindenekelőtt a nemzeti közösségek jogainak
tiszteletben tartása, az általános emberi és kisebbségi jogok megőrzése és fejlesztése
szempontjából. Az új elnöknek gratulált Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke
is, aki elmondta, az Egeresivel való sokéves együttműködés tapasztalata azt bizonyítja,
olyan megfelelő ember került erre a helyre, akinek személye a legjobb választás egy ilyen
jelentős testület élére. A Nemzeti Közösségek Tanácsának 30 tagja lesz, amelyet a
közgyűlés választ meg annak megalakulása után. A tanács tagjainak fele a magukat
szerbnek, a másik fele pedig a magukat valamelyik nemzeti kisebbséghez tartozónak valló
képviselőkből kerül ki. A tanács döntéseit többségi szavazással hozza meg, azzal a
feltétellel, hogy a szavazás akkor érvényes, ha arra a szerb képviselőknek több mint fele,
illetve a nemzetiségek képviselőinek ugyancsak több mint fele szavazott. A tartományi
képviselőház illetékességébe tartozó olyan kérdésekről hozott döntésekben, amelyek a
nemzeti kisebbségeket is érintik, kötelezően ki kell kérni a Nemzeti Közösségek
Tanácsának véleményét is.

Felvidék
Vajdaság

elnökével. Az alapítók megállapodtak abban, hogy keretszabályozási csomagot készítenek
elő az európai nemzetiségek védelméért, amelyet csatolnak a kisebbségi állampolgári
kezdeményezés szövegéhez. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozik partnerként a Magyar
Közösség Pártja, mert ahogyan a felek fogalmaztak, ez a kezdeményezés az elmúlt ötven
esztendő legfontosabb kisebbségi törekvése Európában. Kelemen Hunor elmondta: „A
keretszabályozási csomag olyan lehetőséget jelent, amely ráirányítja az európai uniós
intézmények és a többségi társadalmak figyelmét a kisebbségi kérdésre. Olyan
javaslatcsomagot alkotunk, amely kitér az európai uniós jog minél több területére, és
amelyben valamennyi kisebbségi szervezet megtalálja a számára fontos előírásokat. A
csomag a következő egy-két évtizedre meghatározóan tartalmazza majd az európai
kisebbségvédelem alaptételeit”. Az RMDSZ elnöke köszönetet mondott a Magyar Közösség
Pártja által kifejezett szolidaritásért a székely zászló ügyében . Március 1-jén a
dunaszerdahelyi városházára a polgármester, a civil szervezetek és az MKP elnöke közösen
tűzték ki a székely zászlót, ezzel is hangsúlyozva a szolidaritás kifejezésének fontosságát.
Kelemen Hunor elmondta, a Magyar Közösség Pártjának szolidaritása nagyon fontos az
erdélyi magyarok számára, hiszen ismételten azt bizonyítja ez a gesztus, hogy a nemzeti
érdek átível a határokon, és közös érdekünk, hogy egymást segítsük és cselekedjünk az
összmagyarság ügyeiért.
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A nyelvtörvény végrehajtását kéri a KMKSZ
Az ukrán nyelvtörvény következetes végrehajtását és teljes körű alkalmazását
szorgalmazza az illetékes állami szerveknél a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség –
döntött a szervezet választmánya szombaton Ungváron megtartott ülésén. Elnöki
beszámolójában Kovács Miklós hangsúlyozta, hogy Kárpátalján a nyelvtörvényt a
gyakorlatban nem hajtják végre. A kijevi kormányzatnak ezért ki kell dolgoznia és el kell
fogadnia a jogszabály végrehajtási mechanizmusát. „Tekintettel a kérdés rendkívüli
fontosságára, a KMKSZ-nek lépnie kell a jogszabály végrehajtását illetően, hiszen a
nyelvtörvény – fogalmazott Kovács – nagyon sok olyan fogódzót tartalmaz, különösen az
anyanyelvű oktatás terén, amely elősegítheti a kárpátaljai magyarság nemzetiségi jogainak
érvényesítését.” Figyelmeztetett arra, ha az ukrajnai magyarok megengedik, hogy
esetükben az állam ne alkalmazza a nyelvtörvényt, akkor ez más jogszabályok esetében is
meg fog ismétlődni. Ebből adódóan határozottabb fellépésre van szükség a nyelvtörvény
érvényesítésének érdekében a kárpátaljai magyarság részéről, beleértve az érdekvédelmi
szervezeteket, intézményeket, települési önkormányzatokat és magánszemélyeket egyaránt
– mondta. A KMKSZ választmánya határozatot fogadott el, amelyben kimondta, hogy az
ukrán kormánytól kéri a nyelvtörvény végrehajtási utasításainak elfogadását és a
végrehajtáshoz szükséges eszközök biztosítását, mivel a jogszabályt a gyakorlatban nem
érvényesítik. Egyben felszólította a kárpátaljai magyar intézményeket, mindenekelőtt az
iskolákat és szülői közösségeket, hogy lépjenek fel kezdeményezőként a hatóságoknál a
nyelvtörvényben rejlő lehetőségek biztosítása érdekében. A tanácskozáson Kovács Miklós
bejelentette, hogy heteken belül bekamerázzák a vereckei honfoglalási emlékművet,
amelyet az utóbbi években rendszeresen megrongáltak. Az emlékjelet bárki élőben láthatja
majd az interneten – mondta, hozzátéve hogy mozgásérzékelőket is felszerelnek az

Vajdaság

A II. világháborúban eltűnt bácsgyulafalvi születésű magyar honvédek tiszteletére avattak
emléktáblát március 10-én, vasárnap megemlékező szentmise keretében a helyi Magyarok
Nagyasszonya plébániatemplomban. A harminc nevet tartalmazó emléktábla elkészítését
Magyarország Külügyminisztériuma támogatta. A Délvidéken egyedülálló eseményre a
gyulafalvi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület szervezésében került sor, amelynek
elnöksége nevében Elvegyi Ákos mondott alkalmi beszédet. Az emléktábláról Kasza Teréz
és Váci Péter, a táblán szereplő egyik honvéd hadiárvaként felnőtt gyermekei vonták le a
leplet. A kegyelet virágait Magyarország belgrádi nagykövetsége nevében Harasztia László
tanácsos helyezte el, továbbá a helyi közösség, a művelődési egyesület, a VMDK helyi
tagozata és hozzátartozók koszorúztak. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Cseresnyés
Magdolna, a budapesti Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944/45 Alapítvány
kuratóriumi elnöke.

Kárpátalja

Emléktáblát avattak Bácsgyulafalván
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Ünnepi megemlékezés Csúzán
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából megemlékezést tartott a Horvátországi
Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) vasárnap Csúzán. A rendezvény keretében
Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a helyi református
temetőben felavatta Ács Gedeonnak, Kossuth tábori lelkészének a magyar kormány
támogatásával felújított sírhelyét. „Legyen ez az emlékhely annak szimbóluma, hogy a
legdrámaibb módon megfogyatkozott közösség előtt is nyitva áll a megújulás lehetősége,
és a legkisebb faluban is lelhetünk reményre és hitre” - hangsúlyozta ünnepi beszédében
Répás Zsuzsanna, arra utalva, hogy az egykori csúzai lelkész, Ács Gedeon visszatérése az
amerikai száműzetésből a Drávaszögbe új erőt és hitbéli támogatást tudott nyújtani
közösségének. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a sírkerti koszorúzást
követően részt vett az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának
tiszteletére szervezett rendezvényen a csúzai művelődési otthonban, ahol szép számban
képviseltette magát az asszimiláció által erősen fenyegetett, alig valamivel több mint 14
ezer fős horvátországi magyar közösség.

Horvátország

emlékmű védelmének érdekében. Az emlékművédelmi projektet a magyar szervezet
anyaországi támogatással valósítja meg – emelte ki a KMKSZ-elnök.
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