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Németh: a visszavonás jelentené a Románia csillaga meggyalázását 

Az jelentené a Románia csillaga érdemrend meggyalázását, ha Tőkés Lászlót megfosztanák 

a kitüntetéstől – nyilatkozta vasárnap Németh Zsolt államtitkár a Krónikának a román 

külügyminisztérium felszólítása kapcsán, miszerint vizsgálja felül a kitüntetés lehetséges 

visszavonásáról kifejtett álláspontját. Németh Zsolt semmi okát nem látja annak, hogy 

felülvizsgálja a Tőkés László román állami kitüntetésének tervezett visszavonásával 

kapcsolatosan a hét elején kifejtett álláspontját. A magyar Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára mindezt azután jelentette ki a Krónikának, hogy a bukaresti szaktárca 

nevében Radu Podgorean államtitkár álláspontja felülvizsgálatára és bocsánatkérésre 

szólította fel a budapesti politikust. Csütörtök este kibocsátott közleményében Podgorean 

„a román állam egyik szimbólumának minden alapot nélkülöző meggyalázásaként” 

értelmezte, és „teljességgel elfogadhatatlannak” minősítette Németh Zsolt napokban 

elhangzott parlamenti felszólalását. A külügy államtitkár november 26-án, kedden az 

Országgyűlésben egy napirend előtti kérdésre válaszolva egyebek mellett azt mondta, a 

magyar kormány azt kéri Traian Băsescu román államfőtől, hogy „ne hagyja Románia 

Csillagát visszavörösödni”. Németh Zsolt vasárnap úgy vélekedett: éppen az jelentené a 

román állami kitüntetés meggyalázását, ha Tőkés Lászlót megfosztanák az érdemrendtől. 

A magyar Külügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a román politika már 

eléggé messzire ment ezen az úton, hiszen a román miniszterelnök, a bukaresti 

képviselőház elnöke és mindazok a személyek, akik exponálták magukat a becsületbíróság 

keretei között, már elkötelezték magukat a kitüntetés visszavonása mellett. Németh Zsolt 

szerint e téren a Románia csillaga érdemrend becsületbíróságának tagjai közül a testület – 

egyben a Román Akadémia – elnökét mindenféleképpen kivételként kell említeni. „A 

bizottság határozata mindezidáig nem minősül a román állam döntésének. A román állam 

döntése akkor fog bekövetkezni, amint a köztársasági elnök állást foglalt ebben a 

kérdésben. Ezért úgy gondolom, immár Traian Băsescu államfő kezében van, hogy 

megmenti-e ezt a román nemzeti szimbólumot attól, hogy meggyalázzák” – jelentette ki a 

Krónikának a külügyi államtitkár. A fideszes politikus úgy vélekedett: ha Tőkés Lászlót 

valóban megfosztják a magas rangú kitüntetéstől, akkor az mindenféleképpen a 

posztkommunista erők győzelme lesz. 

 

Répás: az általános iskolásokon a sor 

Szükség van a közös cselekvésre az oktatásban – hangsúlyozta Répás Zsuzsanna 

szombaton Csíkszeredában, Az anyanyelv oktatása és a játék szerepe kisiskoláskorban 

című konferencián. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkára gondolatának alátámasztására a romániai magyar oktatás két 

aktuális problémáját, a magyar pedagógusok által írt tankönyvek megjelentetési 

lehetőségének beszűkülését és a gyereklétszám csökkenését említette példaként. A 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) által szervezett konferencia és képzés 

apropóját az adta, hogy zárásához érkezett a 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve 
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program. Ezt a KIM hirdette meg és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. finanszírozásával a 

Magyarország határain kívüli magyar nyelvű oktatás kiteljesítését, a hagyományápolást, az 

intézményrendszer erősítését, közösségépítést, a pedagógusok képzését tűzte ki célul. 

Ahogy a határon kívüli óvodások éve keretében, idén is módszertani csomagot állítottak 

össze a pedagógusok munkájának segítésére, amely a differenciált oktatással, a 

tehetséggondozással, az óvoda és iskola közötti átmenettel, a művészeti oktatással 

foglalkozik. Ezt az RMPSZ ajánlatára az Erdélyi Tankönyvtanács gondozásában az Ábel 

Kiadó által megjelentetett további három módszertani könyvből és segédanyagból álló 

csomag egészíti ki. A módszertani csomagokból, amelyek a tervek szerint év végéig minden 

iskolába el fognak jutni, kettőt Répás Zsuzsanna jelképesen átadott szombaton Bartolf 

Hedvig Hargita megyei főtanfelügyelőnek és Kiss Imre RMPSZ-alelnöknek. A helyettes 

államtitkár leszögezte, folytatni kívánják a megkezdett munkát, jövőben az általános 

iskolák felső tagozataiba járó diákokra koncentrálnak. 

 

Répás Zsuzsanna Csodasarkot adott át Bihardiószegen 

A Kárpát-medencei összefogás fontosságát hangsúlyozta a nemzetpolitikai helyettes 

államtitkár Bihardiószegen, amikor pénteken átadta a Miénk a város! játék 51 Csodasarok 

főnyereményének egyikét az ottani általános iskola első osztályos nyerteseinek. Répás 

Zsuzsanna az átadó ünnepség után az MTI-nek nyilatkozva kiemelte: a Kárpát-medencei 

összefogás az, amiből a jövőben építkezni lehet. A helyettes államtitkár örömét fejezte ki, 

hogy a játékba sokakat sikerült bevonni, a gyerekeket, szüleiket és a pedagógusokat 

egyaránt. Fontosnak nevezte, hogy a gyerekek egyszerre élhették át a közös munka sikerét 

és az adományozás örömét. A 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve program keretében 

a Miénkaváros.hu honlapon szeptember végén indult játék kisiskolások számára. Alig több 

mint egy hét után már hétszáz felhasználó kapcsolódott be, a játék végére kétezer 

kisiskolás játszott a honlapon. A legtöbb pontot összegyűjtő gyerekek közül 51 nyert egy-

egy Csodasarok főnyereményt. 

 

Nem kérnek Tőkésből 

Az RMDSZ és Tőkés László között kölcsönös a bizalmatlanság, bizalom nélkül pedig 

elképzelhetetlen az együttműködés az európai parlamenti választásokon – szögezte le 

szerdán Maksán Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke kifejtette, van egy határ, amit, ha 

valaki átlép, már nincs visszaút. „Tőkés László Tusnádfürdőn politikai maffiának nevezte 

az RMDSZ-t, majd másnap bejelentette, hogy a szövetséggel akar indulni az EP-

választásokon. 2009-ben azt gondoltuk, hogy bár sok mindenben nem értünk egyet, de 

lezártunk egy fejezetet, ehhez képest Tőkés László versenypártot hozott létre az RMDSZ 

ellen” – idézte fel Kelemen Hunor. A szövetségi elnök hozzátette, az RMDSZ továbbra is 

kiáll Tőkés László mellett, hogy ne vegyék vissza a forradalomban vállalt szerepéért kapott 

kitüntetést, ám a két téma között „nincs átjárás”. Kelemen Hunor szerint a szövetség 

számára jövő évben az EP-választás a legnagyobb kihívás, ugyanis szeretnék megőrizni a 
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jelenlegi képviseletet. A választásokon RMDSZ-listán, RMDSZ-identitással indulnak, 

hangsúlyozta Kelemen. Hozzátette, Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke levélben kért 

találkozót tőle az EP választásokkal kapcsolatban, amire december közepén kerítenek sort.  

Az erdélyi magyar politikai pártoknak az a feladata, hogy a közösségnek erős brüsszeli 

képviselete legyen, ezért az Erdélyi Magyar Néppárt továbbra is koalíció létrehozását 

javasolja a 2014-es európai parlamenti választásokra – jelentette ki Toró T. Tibor szerda 

este a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában. A néppárt elnöke közölte, meg sem 

fordult a fejükben, hogy az RMDSZ színeiben induljanak, az EMNP folyamatosan 

választási koalíciót szorgalmazott. „A választási törvény nem ír elő megemelt küszöböt a 

pártkoalícióknak: ugyanúgy 5 százalék szükséges, mint a pártok számára, tehát technikai 

akadálya nincs annak, hogy mi összefogjunk. Legfeljebb egyeseknek a különutassága lehet 

az akadálya, mi pedig nem akarunk különutasok lenni” – fogalmazott Toró. A néppárt 

elnöke szerint az erős brüsszeli képviselet egyik feltétele, hogy a pártok összefogjanak. Úgy 

vélekedett, ha az RMDSZ nem kíván erdélyi magyar konszenzust teremteni és külön indul 

az európai parlamenti választásokon, akkor számolnia kell azzal, hogy nem éri el a 

bejutáshoz szükséges 5 százalékot. „Ha viszont koalíció jön létre az összes erdélyi magyar 

párt részvételével, akkor van esélyünk ismét három képviselői mandátumot szerezni 

Brüsszelben. Ezt azonban csak együtt tudjuk megvalósítani” – fejtette ki a politikus. A 

műsorvezető kérdésére válaszolva elmondta, szerinte Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azért 

kerüli a találkozást a néppárttal, mert ebben az alakulatban látja igazából a politikai 

ellenfelet, holott az EMNP Toró szerint nem ellenfél, hanem szövetséges kíván lenni. A 

néppárt vezetője közölte, optimista az összefogás tekintetében, mivel az október 27-én 

lezajlott székely menetelés azt bizonyította, hogy az összes magyar pártnak, civil 

szervezetnek és történelmi egyháznak sikerült egy közös cél érdekében együttműködnie és 

akcióegységet kialakítania egy jó cél érdekében. 

 

Januárra készülhet el az MKP autonómia-koncepciója 

A jövő év elejére, a tervek szerint januárra elkészül a Magyar Közösség Pártja 

autonómiatervezete. A tervezet összeállításán dolgozók a különböző, Európában már 

használatos autonómiamodellek egyes elemeit felhasználva készítik a szlovákiai 

körülményekhez és elvárásokhoz igazított koncepciót. „Jelenleg a koncepció egyes 

részeinek, egyebek mellett az oktatási és kulturális résznek, valamint a jogállapotot érintő 

részeknek az összehangolása zajlik, egyidejűleg az elmúlt évek gazdasági támogatási 

rendszerének elemzésével” - mondta Őry Péter, a párt önkormányzati alelnöke, a 

koncepciót előkészítő szakértői csoport tagja. Hozzátette: a tervezetet annak elkészülte 

után társadalmi vitára bocsátják, ennek keretében fórumok létrehozását is tervezik. Az 

MKP autonómiakoncepciója olyan Európai autonómiamodellekre épül majd, amelyek a 

szlovákiaihoz hasonló körülmények mellett sikeresen működnek. Ilyen példa lehet a dél-

tiroli modell, ugyanakkor a belgiumi vagy dániai németek helyzete, illetve németországi 
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dánok helyzete is kiindulópontként szolgálhat. Tekintettel arra, hogy az egyes, magyarok 

által is lakott szlovákiai régiókban a magyarságnak a többségi, valamint a többi nemzethez 

viszonyított létszámaránya meglehetősen eltérő, a koncepció különböző megoldásokkal 

számol majd a tömbmagyarság és a szórványmagyarság által lakott területeken. Berényi 

József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke kijelentette: a mintául vett modellek 

sikeres működése azért is elvárás, mert az autonómiához kapcsolódó félelmeket pozitív 

példákkal lehet majd eloszlatni. Szerinte a szlovákok az autonómia fogalmát többségükben 

az erőszakos határmódosítással azonosítják. Ezért az autonómiamodell elfogadtatásának 

egyik alapfeltétele az önkormányzatiság működésének és céljainak nyilvánvalóvá tétele. 

Őry Péter szerint fontos szerepe van az autonómia gazdasági vonzatainak is. „Ha egy ilyen 

koncepció megvalósításával a régió fejlesztését, a munkahelyteremtést is lehet segíteni, 

akkor az nemzetiségtől függetlenül támogatottságot találhat” - mondta. Hozzátette: annál 

is inkább, mert a szlovákok is mondják, hogy a jelenlegi megyei felosztás rossz, és nem 

követi a természetes régiók határait. Hasonlóképpen vélekedett Csáky Pál, az MKP 

elnökségi tagja, aki szerint változtatni kell az önkormányzatisághoz kötődő kommunikáció 

súlypontjain. „Eddig csak a közösségi jog szempontjából néztünk erre a kérdésre, a 

jövőben a regionalizmus kérdéskörét, a gazdasági és szociális hátteret is bele kell hozni a 

kommunikációba és magába a dokumentumba is” - mondta Csáky Pál. Hangsúlyozta: 

Európának új arca, új elrendezése lesz 20-30 év múlva, és a felvidéki magyarságnak ott 

kell lennie ebben a folyamatban. 

 

Szabadkára látogatott Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár 

„2013 a Külhoni Magyar Kisiskolások Éve” program keretében tartottak múlt hétfőn 

továbbképzést vajdasági magyar pedagógusok részére Szabadkán, ahol Répás Zsuzsanna, 

Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a 

megjelenteket, majd átadta az osztálytanítók munkáját segítő módszertani csomagokat. A 

Magyarságismeret című előadást Maglai Jenő, Szabadka Város polgármestere és Joó Horti 

Lívia, a Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Bizottságának elnöke nyitotta meg. A 

továbbképzésen több mint 150 pedagógus vett részt 40 különböző iskolából. Répás 

Zsuzsanna elmondta, azért tudott hatékony lenni Magyarország idei közoktatási 

programja, mert megkapták a szükséges támogatást a pedagógus szervezetek, a 

közoktatási intézmények, a pedagógusok és a szülők részéről. Ezáltal célzottan 

támogathatták a közösségeket a szakmai fejlődésben, a beiskoláztatás folyamatában, a 

magyar identitás megtartásában. A régiók egyedi problémáinak megismerését követően 

továbbképzések, szakmai rendezvények sorát szervezték meg a Külhoni Magyar 

Kisiskolások Éve programban. „Azt láttuk, hogy a legfontosabbak a közösségek: az óvodák, 

a kisiskolások körül szerveződő közösségek, amelyek egy biztonságos közeget jelentenek a 

szülőknek, és nagyon sokat segítenek az egész oktatási nevelési programban, a magyar 
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identitás továbbadásában“. Az idei program a tavalyi Külhoni Magyar Óvodások Éve 

program folytatása is volt egyben, jövőre a felsősök kerülnek fókuszba, a 

tehetséggondozásra és a pályaválasztásra helyezik a hangsúlyt a támogatások és 

programok szervezésénél – mondta a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 

Répás Zsuzsanna a délután folyamán részt vett a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Karon megtartott hagyományos Kar napi ünnepségen, ahol az anyanyelvi 

felsőoktatás jelentőségére hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, minden régióban kell, hogy 

legyen magyar nyelű felsőoktatási intézmény. Jelentős létszámemelkedést hozott a Magyar 

Nemzeti Tanáccsal közösen megvalósított ösztöndíjprogram, amelynek köszönhetően a 

vajdasági magyar fiatalok számára elérhetővé vált a felsőoktatás. 

 

Lengyel László: A demonstrátorok példát mutatnak az 
elsőéveseknek 

A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának harmadik generációja 

kezdi meg tanulmányait a szerbiai egyetemeken és főiskolákon, az ő beilleszkedésüket 

segíti az a 86 felsőéves hallgató, akivel csütörtökön írt alá demonstrátori 

ösztöndíjszerződést a tanács. Idén két és félszeres volt a túljelentkezés az 

ösztöndíjpályázatra. Az MNT demonstrátorai 10 hónapon át segítik az elsőéves 

ösztöndíjasokat az egyetemi évek kezdetén a beilleszkedésben, a munkában és a 

felkészülésben. A legeredményesebb egyetemisták, akik elnyerték a 150 eurós havi 

támogatást, illetve az MNT alaptámogatásán túli 30 eurós ösztöndíj-kiegészítést, 

rendszeres kapcsolatban állnak majd az azonos szakra iratkozott mentoráltakkal. Várkonyi 

Zsolt, az MNT Közigazgatási Hivatalának elnöke elmondta, hogy a demonstrátor 

hallgatókat beleszámítva a nemzeti tanácsnak immár 1084 ösztöndíjasa van. A 

demonstrátorok állandó kapcsolatban állnak az MNT megbízott munkatársaival, így ők 

azonnal értesülnek a felmerülő problémákról, követni tudják az ösztöndíjasok 

előmenetelét. Óriási a lemorzsolódás bizonyos felsőoktatási szakokon – hangsúlyozta dr. 

Lengyel László, a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ügyekkel megbízott tanácsosa 

méltatva a demonstrátorok kiemelt szerepét a Vajdaságban. Mint elmondta, az agrár-, 

bölcsész- és építészeti karokon akár a 80 %-ot is eléri azon hallgatók száma, akik az első év 

után nem folytatják tovább tanulmányaikat. Az MNT felsőoktatási ösztöndíjprogramja 

éppen ezért a gólyákat célozza meg, mégpedig azáltal, hogy a felsőéves hallgatók amellett, 

hogy segítenek a sikeres beilleszkedésben, átadják tapasztalataikat az elsőéveseknek, jó 

példát is mutatnak a felsőoktatási tanulmányok sikeres elvégzéséhez. 
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