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Európának csak akkor van jövője, ha összetartó nemzetek alkotják - mondta Navracsics
Tibor miniszterelnök-helyettes a sólyi református templom nemzeti emlékhellyé
nyilvánításának ünnepségén, valamint kisbaconi magyarok állampolgári eskütételén
Sólyban szombaton. A magyar összetartó nemzet, bizonyítjuk ezt az állampolgári esküvel,
a honosítással, vagy természeti katasztrófák idején, amikor egy emberként állunk ki
egymásért - tette hozzá Navracsics. Sóly nem csupán egy magyar falu, hanem a keresztény
Magyarország egyik jelképe: a legenda szerint Szent István innen indult Koppány
legyőzésére, innen indult biztosítani az ország jövőjét a keresztény nemzetek között mondta a közigazgatási és igazságügyi miniszter arra emlékezve, hogy a kormány tavasszal
nemzeti emlékhellyé nyilvánította a sólyi református templomot. Navracsics Tibor a 39
székelyföldi, kisbaconi állampolgári esküt tevőnek azt mondta, „soha senki számára nem
volt kétséges, hogy önök nem ma váltak magyar állampolgárrá, hanem mindig is a magyar
nemzet tagjai voltak. Ezért a mai állampolgári eskü szimbolikus, de ugyanakkor erőt ad
mindannyiunk számára” - tette hozzá. Erőt ad a magyarországi magyaroknak is, hiszen
mindaddig, amíg a magyar nemzet kellően erős tud lenni ahhoz, hogy kinyújtsa a kezét a
határon túl élő magyar közösségeknek, biztosítja számukra is a magyar nemzethez tartozás
lehetőségét, megadja azt a támogatást, ami önöknek szükséges ahhoz, hogy meg tudjanak
maradni magyarnak a szülőföldjükön, addig ez a nemzet nem veszett el - fejtette ki
Navracsics Tibor.
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Európának csak akkor van jövője, ha összetartó nemzetek alkotják

Kövér László Amerikában élő magyar származású fiatalokat
fogadott
Az Egyesült Államokban és Kanadában élő magyar származású fiatalokat fogadott Kövér
László, az Országgyűlés elnöke a Parlamentben. A házelnök a találkozón a magyar nemzet
legfőbb erényei között említette azt, hogy túlélte az elmúlt ötszáz évet, Trianont, a
kommunizmus évtizedeit. „Ez az a szellemiség és erő, amit kincsként kell megőriznünk,
ami a legfőbb erőforrásunk a jövőre nézve.” Kövér László azt mondta: „Húsz év után
kezdtük el törleszteni azon adósságunkat, amelyet az emigrációban élő magyarok felé
felhalmoztunk”. Azt kívánta a jelenlévőknek, családi kötődéseiket és gyökereiket
használják arra, hogy tanulmányaik végeztével sikeres pályafutásukkal legyenek
nagykövetei Magyarországnak. Reményét fejezte ki, hogy a fiatalok magyarországi
tartózkodása megerősíti kötődésüket felmenőik szülőhazájához, az Országház
meglátogatása pedig „kiváló indító élmény” lesz mindehhez. Kövér Lászlót a kormány és a
magyar diaszpóra közti kapcsolattartásról, a magyar állampolgárság felvételéről, a
magyarországi fiatalok előtti kihívásokról, a magyarság jövőképéről, a rendszerváltozásról,
a Fidesz megalakulásáról és a házelnök politikai karrierjéről kérdezték. A ReConnect
Hungary program keretében megszervezett találkozón 14 egyetemista és kísérőik vettek
részt. A többnyire magyar nagyszülőkkel rendelkező, harmadik, negyedik generációs,
magyarul már nem beszélő résztvevők az USA több államából (New York, New Jersey,
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Kiemelt téma lesz a Tusványoson a magyar-magyar párbeszéd
A magyar-magyar párbeszéd és a Nyugat-Balkán a kiemelt témája az idei Tusványosnak, a
24. Bálványosi Nyári Szabadegyetemnek július 23-28. Között Tusnádfürdőn – jelentette ki
Németh Zsolt külügyi államtitkár kedden az esemény budapesti sajtótájékoztatóján.
Németh szerint a szabadegyetem alapgondolata, hogy a közép-európai térségben a
stabilizáció és a történelmi megbékélés legfontosabb eszköze a kisebbségi jogok
biztosítása. A múlt heti, a második világháború magyar és szerb ártatlan áldozatai előtti
magyar-szerb államfői főhajtás kapcsán hangsúlyozta, hogy a Tusványos kiemelt témái
között szerepel a Nyugat-Balkán is. Emellett valóságos „mini Máért", azaz Magyar Állandó
Értekezlet is lesz a szabadegyetemen, amelyre az összes kárpát-medencei magyar politikai
szervezet vezetőjét várják. Az államtitkár hangsúlyozta, a tábor nyitott mindenki számára,
így számítanak román politikusokra, köztük kormánypártiakra is. Dorin Florea,
Marosvásárhely polgármestere már jelezte részvételét – tette hozzá. Emellett várják az
RMDSZ vezetőit, és magyarországi ellenzéki politikusokat, köztük Schiffer Andrást, a
Lehet Más a Politika társelnökét is. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
elnöke annak kapcsán, hogy az idei Tusványos mottója A mi időnk!, arról beszélt, „talán
sikerül előrébb lépni az erdélyi együttműködésben". „Úgy lehetünk sikeresek, ha a magyar
politika szereplői Erdélyben és a Kárpát-medencében valamilyen közös nevezőt alakítanak
ki" – fogalmazott Toró, aki hangsúlyozta azt is, hogy a tábor a magyar-román párbeszéd
színhelye is, a kiemelt témák között pedig szerepel a Tőkés László néppárti európai
parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke által meghirdetett
autonómia éve, az erdélyi autonómia kérdésköre.
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Pennsylvania, Kalifornia) és Kanadából érkeztek. A Balassi Intézet és a Washingtonban
bejegyzett Kossuth Alapítvány közös kezdeményezésének célja, hogy a nyugati magyar
fiatal generáció tagjai felmenőik származási országát megismerve családjuk múltját, illetve
saját identitásukat jobban megértsék.

Egymillió „bónuszpolgár”
Mégsem csökkent húszmillió fő alá Románia lélekszáma – legalábbis ezt rögzíti a 2011 őszi
népszámlálás végeredménye, amelyet csütörtökön tett közzé az Országos Statisztikai
Intézet (INS). Romániában lélektani szerepe van a húszmilliós küszöbnek, a 2011-es
népszámlálási adatokat ezért felduzzasztották – jelentette ki a Krónika megkeresésére
Székely István. Az RMDSZ főtitkárhelyettese, aki a szövetség népszámlálási bizottságának
vezetője volt, elmondta, az Európai Unió által javallt módszertan alapján 19 millió
személyt regisztráltak, aztán a 2011-ben felvett adatokat kiegészítették az államigazgatási
szinten található adatbázisokkal, a lakossági nyilvántartások, a munkaügy, az adóhivatal
adatbázisaival, arra hivatkozva, hogy voltak, akik nem tartózkodtak otthon, nem nyitottak
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ajtót, tehát nem sikerült őket 2011-ben megszámolni. „Tény, hogy 1,1 millió személy
adataival növelték meg a 2011-es népszámlálási regisztrációkat, ám ennek az 1,1 millió
személynek nincs nemzetisége. Az adóhivatalban vagy a munkaügynél nem a
nemzetiségük alapján tartják nyilván az állampolgárokat" – szögezte le Székely István. A
politológus szerint az is aggodalomra ad okot, hogy a nemzetiségek arányát ehhez az 1,1
millióval megnövelt számhoz viszonyították, holott azoknak a számához kellett volna, akik
nyilatkoztak a népszámlálás során a nemzetiségükről. Ez azért jelenthet gondot, mert
lehetnek olyan települések, ahol éppen ezért 20 százalék alá csökken a magyarság aránya,
és nem érvényesíthetők a közigazgatási törvény által szavatolt jogok, magyarázta Székely
István. Ugyanakkor a hivatalos eredmény szerinti 6,5 százalékos magyarság az 1,1 millió
személlyel felduzzasztott végösszeghez viszonyítva azt igazolja, hogy a magyarság száma
stagnál, a magyarság fogyásához arányaiban felzárkózott a román nemzetiségűek fogyása.
A kilencvenes évekhez képest a különbség kiegyenlítődött, akkor a magyarok száma
arányaiban gyorsabban csökkent, ám a 2007-es EU-s csatlakozás után a románok
tömegesen megindultak munkát vállalni külföldre.

Tüntetéseket szervez a néppárt és az EMNT a régióátszervezés
ellen
Tüntetéssorozatot indít útjára az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), valamint az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) a régióátszervezés ellen és az autonómia mellett –
hangzott el Toró T. Tibor, a politikai alakulat elnöke és Sándor Krisztina, az EMNT
ügyvezető elnöke által szerdán este Csíkszeredában tartott sajtótájékoztatón. „Nem nézzük
tétlenül, hogy a régiósítás kérdésében számunkra kedvezőtlenül alakuljanak a dolgok,
nincs vesztegetni való időnk, ezért július 20-án, szombaton este 8 órától sok erdélyi
településen megmozdulást szervezünk" – jelentette be Toró T. Tibor. Kifejtette: nem lesz
kiemelt helyszín, minden olyan településre számítanak, ahol szervezeteik vannak vagy ahol
partnereket találnak.„Július 20-án 20 percet kérünk mindenkinek az életéből, aki úgy
gondolja, hogy a román kormány régiósítási szándékával nem ért egyet. Marosvásárhelyen
a magyar közösség felfedezte erejét, és ezt az erőt a közösség továbbra is fel akarja
mutatni, mert közös ügyről van szó" – mutatott rá a néppárt elnöke. Toró T. Tibor
elmondta az is: levelet írt Kelemen Hunornak, és kérte az RMDSZ együttműködését is.
Felhívta az RMDSZ elnökének figyelmét arra, hogy a stratégiai kérdésekben csak akkor
tudnak sikeresek lenni, ha van egyeztetés. Erre kiváló lehetőséget biztosít az Erdélyi
Magyar Egyeztető Fórum, amit újra össze kell hívni és legalább négy fontos kérdésben
egyeztetni: a román alkotmánymódosítás, a területi közigazgatási átszervezés, az európai
polgári kezdeményezés, valamint a jövő évi európai parlamenti választások. „Ezek olyan
ügyek, amelyek nem szabad, hogy a magyarság számára kedvezőtlenül alakuljanak" –
állapította meg a néppárt elnöke.
Izsák Balázs SZNT-elnök csütörtökön közölte, a szervezet támogat minden tervet, amely
Erdély magyarlakta településein a lakosságot tiltakozó megmozdulásokra szólítaná, hogy a
közösségi akaratnak érvényt lehessen szerezni. Az SZNT elnöke üdvözli az EMNP és az
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EMNT kezdeményezését, a nemzeti tanács a települési székely tanácsok mozgósításával
csatlakozik a tervezett székelyföldi megmozdulásokhoz, ugyanakkor szorgalmazza az általa
már megfogalmazott, a polgári engedetlenség különböző formáit is magába foglaló
akciósorozat tervének elfogadását, amely lehetővé teszi a széleskörű és egységes fellépést.
Közben Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára azzal vádolja a néppártot, hogy „különutas
politikát" folytat az autonómia és a regionális átszervezés témájában megszervezett
tüntetés kapcsán, mivel szerinte az EMNP vezetői tisztában vannak azzal, hogy az RMDSZ
és az SZNT jó ideje egyeztet egy ősszel sorra kerülő nagyméretű utcai demonstrációról. A
politikus a Marosfőn zajló EU-táborban csütörtökön sajnálatosnak nevezte, hogy az EMNP
„egyszerű kampányeseménnyé degradálja az autonómia és a regionális átszervezés
témáját". „Az EMNP eljátssza az utcai nyomásgyakorlás súlyát és sok kicsi flash mobjellegű kampányrendezvény szervezésébe kezd. Az RMDSZ álláspontja szerint – amelyet
az elmúlt napokban már többször hangsúlyoztunk – az ősz folyamán kell egy nagyméretű,
az emberek összefogásán alapuló tiltakozást szervezni, amely nem a pártokról, hanem a
közösségünk erejének a felmutatásáról szól" – emelte ki a szövetség főtitkára.
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) közvetítői szerepet vállal a magyar politikai alakulatok
között, hogy rábírja azokat, vegyenek valamennyien részt az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által július 20-ra bejelentett,
várhatóan mintegy száz erdélyi településen sorra kerülő tüntetéseken – idézte az Agerpres
hírügynökség Izsák Balázs pénteki marosvásárhelyi bejelentését. Izsák derűlátó, azt
mondja, hogy a Kelemen Hunor RMDSZ-, Toró T. Tibor EMNP-, valamint a Biró Zsolt
MPP-elnökkel folytatott párbeszéd arra engedi következtetni, hogy van esély a
konszenzusra, de annak kapcsán, hogy milyen szintű konszenzus körvonalazódik, egyelőre
nem kívánt becslésekbe bocsátkozni.
Eközben a hét végén Cristian Diaconescu államfői tanácsos, a Traian Băsescu nevével
fémjelzett Népi Mozgalom Alapítvány képviseletében a hét végén szintén
Marosvásárhelyen arról beszélt, hogy Romániában egyetlen régió határait sem húzzák meg
etnikai kritériumok alapján. Szerinte a magyar alakulatok által tervezett tüntetések
megszervezése mindössze populizmusnak minősül, ami meglátásában nem fog sikerrel
járni. „Romániában nem lesz egyetlen etnikai alapú régió sem. Pont" – szögezte le az
ellenzéki politikus.

EU-tábor: ideje, hogy az erdélyi magyarság is beleszóljon az új EU
kialakításába
A jövő Európájának össze kell hangolnia politikáját és egységes elveket kell kialakítania,
hogy megfelelő válaszokat tudjon adni a kihívásokra – mondta az EU-táborban tartott
előadásában Markó Béla. Az RMDSZ szenátora szerint ugyanakkor sajátos, történelmi
kérdés, hogy mi lesz a különböző európai etnikumokkal, kultúrákkal, nemzetekkel,
népekkel, nyelvekkel, hogy lehet egységesíteni egy ilyen Európát úgy, hogy ezek a kultúrák
a maguk önállóságát, sajátosságukat meg tudják őrizni. Hangsúlyozta: természetes, ha az
EU-val szemben is ilyen igénnyel lépünk fel, amelynek kötelező kritériuma kisebbségi
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Magyar-szlovák kormányzati csúcstalálkozó
Magyarország és Szlovákia egymáshoz fűződő viszonya a politikai és személyes bizalmon
nyugszik - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök múlt hét kedden Budapesten, a
magyar-szlovák kormányzati csúcstalálkozót követő sajtónyilatkozatában. Orbán Viktor
elmondta, hosszas előkészítés után került sor a mai találkozóra hiszen bizalmi viszonyt
kellett kialakítani Szlovákia és Magyarország között, ami a politikai és a személyes
bizalmat is magában foglalja. A mai találkozó ennek a bizalomnak az eredménye. A
megállapodás, amit ma aláírtunk, az is a kölcsönös bizalmon alapul – tette hozzá a
miniszterelnök –, és ezzel új fejezet nyitunk Szlovákia és Magyarország történelmében. A
kormányfő szólt arról is, hogy Szlovákia és Magyarország közös úton halad, „hiszen
mindketten részesei vagyunk az uniónak és lehetőségeink is szélesebbek, mint korábban
voltak” – hangsúlyozta. A magyar miniszterelnök elmondta: fontos kérdésekről határoztak
a keddi megbeszélésen. Orbán szerint nem természetes állapot, hogy a szlovákok és a
magyarok 25 kilométerenként képesek csak átkelni a közös határszakaszon, miközben ez
nyugaton mindössze 7,5 kilométer. Ezért 2014 és 2020 között 25 új határátkelőt nyitnak
meg, továbbiakat pedig felújítanak és akadálymentesítenek. A közlekedési infrastruktúrát
is összekapcsoljuk – mondta el Orbán. A találkozón a komáromi Duna-híd tervét is
megerősítették, sőt a határon átnyúló közösségi közlekedés fejlesztéséről is tárgyaltak.
Martonyi János magyar és Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter a találkozójukon
megállapodtak abban, hogy közös szakértői munkacsoportot hoznak létre a kiemelkedő
történelmi személyiségek szerepének megvitatására. A külügyminiszterek hasonló
eszmecsere elindítását javasolják a két országban élő kisebbségi közösségek oktatási és
nyelvhasználati lehetőségeinek javításáért.

Erdély
Felvidék

ügyekben vajmi kevés van, ezért is fontos az RMDSZ Európai Polgári Kezdeményezése,
amelyhez más kisebbségi közösségek is csatlakoztak. Sógor Csaba európai parlamenti
képviselő statisztikai adatokkal alátámasztva olyan jelenségekre hívta fel a figyelmet, mint
az illegális bevándorlás, a fiatalok körében terjedő munkanélküliség, a jelentős méretű
iskolaelhagyás, a gyermek-eltűnések növekedő száma, vagy Európa elöregedése. Ezek
mellett eltörpülhet az erdélyi magyar kisebbség ügye, az Európai Polgári Kezdeményezés
azonban megteremtheti azt a lehetőséget, hogy az erdélyi magyar kisebbség ügyét az
európai kisebbségek közös ügyeként lehessen Európa elé tárni. Sógor az EP strasbourgi
plenáris ülésén elfogadott, Magyarországot elmarasztaló Tavares-jelentés kapcsán
elmondta: a jelentésnek az lehet a pozitív hozadéka, hogy az európai döntéshozók
felismerik, hogy a koppenhágai kritériumokat számon kell kérni a tagállamokon, nem
csupán a csatlakozáskor, hanem az azt követő időszakokban is. A jelentésbe bekerült a
nemzeti kisebbség fogalma, erre pedig a jövőben hivatkozni lehet – mondta az EPképviselő.
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Lezajlott a XXI. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem, ahol a szabadegyetem
előadássorozatának kezdő témája a 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve volt. Répás
Zsuzsanna ismertette a nemzetpolitikai államtitkárság ezzel kapcsolatos programjait,
melynek kapcsán ez év áprilisában Kárpátaljára is körutat szerveztek, Visk, Técső,
Munkács és Ungvár iskoláiba látogattak el. Céljuk az volt, hogy bemutassák a szülőknek,
miért érdemes magyar tannyelvű iskolát választani gyermekeik számára. Németh Zsolt
államtitkár Magyarország nemzetpolitikai kérdéseiről tartott beszédében kitért a nemzeti
összetartozást erősítő pozitív változásokra és a szomszédságpolitika fontosságára. Mint
mondta: Magyarország és a környező országok között sikerült megőrizni, sőt fejleszteni a
kialakult együttműködést. Az érintett területek képviselői külön-külön is beszámoltak
régiójuk politikai, választási helyzetéről. Elsőként Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar
Néppárt elnöke beszélt a magyar érdekek érvényesítésének lehetőségeiről Romániában. A
magyarság történelemére visszatekintve emlékeztetett, hogy akkor vagyunk és leszünk jó
helyzetben, ha a „kuruc” és „labanc” erőviszonyok egyensúlyban vannak. Duray Miklós
felvidéki politikus, közíró a történelemnél maradva elmondta, hogy a trianoni
békediktátum idején a magyarságot az ellenséges hangulat reményében tudatosan olyan
népekkel vették körbe, akikkel nem tudott szót érteni. Erre a körülményre a szomszédos
országoknak még meg kell érniük. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a
szerb politikai megbékélés előzményeiről és hátteréről beszélt. Brenzovics László, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke pedig az Ukrajnában sajnos oly
gyakorivá vált szavazatvásárlásra, s annak okaira hívta fel a jelenlévők figyelmét. Emellett
a kettős állampolgárságra, a vízumkiadásra és a beregszászi főiskolát érintő sikerekre is
kitért.
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