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Kelemen Hunor szerint az RMDSZ-nek ébernek kell maradnia 

Kelemen Hunor szerint a Romániai az RMDSZ-nek ébernek kell maradnia, míg az erdélyi 

magyarság vívmányai visszavehetők. A szövetségi elnök Déván beszélt erről vasárnap, a 

szövetség megalakulásának a 25. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen. Kelemen 

Hunor arra figyelmeztetett, hogy még mindig vannak, akik szóval és tettel is visszavonnák 

a magyarság törvénybe foglalt jogait, még mindig megtörténhet a nyelvi és 

szabadságjogok, a kulturális és oktatási intézményrendszer megnyirbálása – idézte a 

politikust az RMDSZ hírlevele. Az elnök példaként hozta fel, hogy nemrég eltávolították 

Déva régi főteréről Barcsay Ákos erdélyi fejedelem emlékoszlopát. „Szövetségünk célja az 

volt, hogy jogaink természetesek legyenek (…) ne álljon elő egy olyan helyzet, hogy újra 

kelljen kezdeni ezt a harcot” – mondta Kelemen. A dévai operettszínházban tartott 

rendezvényen az RMDSZ elnöke azt is hangsúlyozta, hogy a szervezet születésnapján a 

szövetség eredményeit is ünnepli a közösség. „Nem kell szégyellnünk azt, amit elértünk, 

még akkor sem, ha vágyainkhoz mérten nem minden alakult úgy, ahogy szerettük volna” - 

jelentette ki Kelemen Hunor. Megemlítette, az RMDSZ-nek – a Kárpát-medencében 

egyedülállóan – nem kellett ideológiát, nevet és politikai programot változtatnia, hiszen a 

kezdetekkor megfogalmazott értékek ma is helytállóak. Az elnök úgy vélte, negyedszázad 

után is úgy kell tovább építkezni, hogy az RMDSZ-t a tömbben és a szórványban élő 

romániai magyar emberek is sajátjuknak érezzék. Az RMDSZ több helyszínen tart 

rendezvényeket az elkövetkező napokban megalakulása 25. évfordulója alkalmából. A 

rendezvénysorozat fénypontja a január 31-én, szombaton tartandó kolozsvári gálaműsor 

lesz. 

 

Választási reformok: arányos képviseletet kér az RMDSZ 

Olyan választási jogszabályokat szorgalmaz az RMDSZ, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

magyarság számarányának és súlyának megfelelő képviselethez jusson a bukaresti 

parlamentben és az önkormányzatokban – jelentette ki kedden Márton Árpád, az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezető-helyettese. Az MTI arról kérdezte a politikust, milyen 

mandátummal képviseli a szövetséget a romániai választási rendszer reformját előkészítő 

15 tagú parlamenti különbizottságban, amely a napokban kezdte meg munkáját. Márton 

Árpád rámutatott: az RMDSZ a parlamenti választáson az arányos (pártlistás) rendszerhez 

való visszatérést támogatná, de a parlament túlzott karcsúsítását nem, mert az 

csökkentené a magyar érdekképviselet politikai súlyát. Ha például 200 főre csökkentenék 

az alsóház létszámát, és abban a hat százaléknyi magyarság 12 törvényhozóval 

képviseltetné magát, akkor arányos képviselethez jutna ugyan, de politikai súlya 

jelentősen kisebb lesz a 18 tagú kisebbségi frakciónál, holott a romániai kisebbségi 

lakosság több mint felét a magyarság teszi ki – magyarázta az RMDSZ képviselője arra 

utalva, hogy az alkotmány szerint minden nemzeti kisebbségeknek jár legalább egy 

képviselői mandátum. Hozzátette: a szenátusban a magyar érdekképviselet politikai súlyát 
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azért veszélyeztetné a karcsúsítás, mert elveszítheti az önálló frakcióhoz való jogot. Arra a 

kérdésre, hogy igényli-e az RMDSZ az úgynevezett alternatív parlamenti küszöb 

fenntartását, Márton Árpád úgy vélekedett: erre egy arányos választási rendszerben nem 

lenne szükség, de egy kedvezőtlenül megalkotott többségi vagy vegyes rendszerben 

alternatív küszöb híján képviselet nélkül maradhat a magyarság. Márton Árpád 

ugyanakkor megjegyezte, az önkormányzatok esetében javasolni fogja, hogy – a 

szórványközösségeket hátrányosan érintő – ötszázalékos bejutási küszöböt három 

százalékra csökkentsék. Arra a kérdésre, hogy mi az RMDSZ álláspontja az elektronikus, 

vagy levélben való szavazásról, a képviselő azt mondta: az ellenőrizetlen elektronikus 

szavazást az RMDSZ nem tudja elfogadni, mert az nem garantálja a voksolás közvetlen, és 

titkos jellegét. A levélben való voksolást elfogadhatónak nevezte, abban az esetben, ha a 

magyarországi megoldáshoz hasonló garanciákkal párosul: legyen előzetes regisztráció és 

a levélben leadott voksokat küldjék el a szavazás napja előtt. 

 

Társadalmi konzultációt indított a nemzetpolitikai államtitkár 

A múlt héten leállított szepsi regionális televízióban kezdte felvidéki látogatását Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A helyszín szimbolikus értékű volt, a 

találkozón Szepsi városában magyarországi közpénzből épülő alapítványi iskola kérdéseit 

egyeztették. Az 1,4 milliárd forintos beruházás Magyarország kiemelt nemzetstratégiai 

projektjei közé tartozik. Az államtitkár „Eredmények és tervek a nemzetpolitikában” 

címmel folytatta Szepsiben, Királyhelmecen és Kassán a társadalmi konzultációját. A 

találkozókon a magyar nemzetpolitika új, gazdaságközpontú koncepcióját ismertette 

egyházi és civil szervezetek, magyar intézmények vezetőivel, valamint a régió magyar 

polgármestereivel. Potápi Árpád János elmondta, hogy a szimbolikus jelentőségű döntések 

– kiemelten a kettős állampolgárság – 2010 és 2014 között megszülettek, az aktuális 

legfontosabb feladat a szülőföldön való boldogulás elősegítése. „Magyar vállalkozásokat, 

vállalkozókat kell nekünk támogatni ahhoz, hogy ők magyar embereknek munkát adjanak, 

akik magyar családokat tudnak nevelni és jövőt biztosítani számukra. Ezáltal így a 

gazdaságpolitika, az emberek szülőföldön való tartása is nemzetpolitikai eszköz” - 

nyilatkozta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az államtitkár a mostani látogatásával 

is megerősítette, hogy nincsenek számukra kiemelt és elhanyagolt régiók. Minden terület 

fontos, ahol magyar emberek élnek. 
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A hetven éve történt délvidéki magyar népirtásra emlékeztek 
Szegeden 

A megbékélés folyamatát nem lehet visszafordítani - jelentette ki Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szombaton Szegeden. A vajdasági 

képviselőház elnöki posztját is betöltő politikus a Gál Ferenc Főiskolán, a hetven évvel 

ezelőtti délvidéki magyar népirtásra emlékezve hangsúlyozta, hogy az igazság előbb-utóbb 

megtalálja a maga útját. Pásztor István a megemlékezésen emlékeztetett rá, egy évvel 

ezelőtt még arról beszélt, hamarosan döntés születhet a Csúrog, Zsablya és Mozsor 

lakosságának kollektív bűnösségét kimondó jogszabály hatályon kívül helyezéséről. Ez 

megtörtént - emelte ki. November 2-án Aleksandar Vučić szerb miniszterelnök beszédet 

mondott a szabadkai megemlékezésen, fejet hajtott az áldozatok előtt, és elhelyezte az 

emlékezés virágait. Ezek olyan eredmények, melyeket nem lehet megkérdőjelezni, melyek 

visszafordíthatatlanná tesznek folyamatokat - közölte a VMSZ elnöke. Pásztor István úgy 

fogalmazott: „vannak még feladataink”, többek között a kárpótlás területén és a történész 

vegyes bizottság munkájának lezárásával kapcsolatban, de ezek jóval kisebbek ma, mint 

hat vagy akár csak egy évvel ezelőtt is. Számunkra az a legfontosabb, hogy a vajdasági 

magyar közösség legyen olyan erőben, hogy ezt a munkát végig tudja vinni - mondta az 

elnök.  

 

Ukrajnai mozgósítás: a magyar kormány figyelemmel kíséri az 
arányosság elvének betartását 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken egynapos hivatalos látogatásra 

érkezett Kárpátaljára. Ungváron megbeszélést folytatott a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) vezetőivel, s azon áttekintették a kárpátaljai magyarság helyzetét, 

megvitatták a napokban kezdődött katonai mozgósítás magyarokat érintő kérdéseit, a 

tervezett ukrajnai területi-közigazgatási reform nemzetiségi vonatkozásait és a magyar 

anyanyelvű oktatás problémáit. A találkozót követően a miniszter Vaszil Huballal, 

Kárpátalja megye kormányzójával és Volodimir Csubirkóval, a megyei tanács elnökével 

tárgyalt. A megbeszélés után Szijjártó Péter megállapodást írt alá Volodimir Csubirkóval 

az EU Keleti Partnerség programjának keretében Kárpátaljának nyújtott 155 millió 

forintnyi magyar kormánytámogatás harmadik szakaszáról. A miniszter egy másik 

megállapodást is aláírt az Ungvári Nemzeti Egyetemen Volodimir Szlivka rektorral arról, 

hogy a magyar kormány hatmillió forint támogatásban részesíti a felsőoktatási intézmény 

magyar karát és az Ungvári Hungarológiai Intézetet. Az ungvári magyar főkonzulátuson 

tartott sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter elmondta: a magyar kormány kiemelt 

jelentőséget tulajdonít a Kárpátaljával folytatott együttműködésnek, a helyi magyar 
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közösség folyamatos támogatásának és erősítésének. Hozzátette, örömöt jelent számára, 

hogy mind a kárpátaljai vezetők, mind Brenzovics László KMKSZ-elnök arról tájékoztatta: 

Kárpátalján harmonikus a magyar nemzeti közösség együttélése a többségi nemzet 

tagjaival. Szijjártó elmondta, a magyar kormány szorosan figyelemmel követi az 

Ukrajnában nemrég elrendelt katonai mozgósítás menetét Kárpátalján, és a helyi 

magyarság képviselővel közösen ügyel arra, hogy a magyarok összlakosságon belüli 

arányánál nagyobb mértékű behívására ne kerülhessen sor. A külgazdasági és 

külügyminiszter a Beregszászon folytatott megbeszéléseit követően elmondta, fontosnak 

tekinti, hogy a következő ukrajnai közigazgatási reform után is legyen magyar többségű 

járás Kárpátalján. A miniszter felkereste a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolát, megtekintette a nagyrészt magyarországi támogatásból felújított és középfokú 

szakképző intézettel bővített főiskola épületét. A politikus megbeszélést folytatott a 

kárpátaljai magyar történelmi egyházak vezetőivel, majd tárgyalt a város polgármesterével 

és a járás vezetőivel, valamint kárpátaljai magyar üzletemberekkel találkozott. 

 

A cél továbbra is a magyar oktatás támogatása és népszerűsítése 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma idén is folytatja „A horvátországi magyar 

oktatásért” elnevezésű programját, és tovább dolgozik a minőségi magyar oktatás 

támogatásáért. A napokban osztják szét az iskoláknak az eszköztámogatásokat, és nemrég 

elkészült az a kisfilm is, amely a magyar oktatási intézményeket és az anyanyelven való 

tanulást népszerűsíti. A horvátországi magyar szakmai szervezet vezetője, Csapó Nándor 

az Új Magyar Képes Újságnak nyilatkozva elmondta, hogy idei programtervük jelentős 

részét az oktatás minőségi fejlesztését célzó programok alkotják. Ebben nagy segítséget 

kapnak az anyaországtól. Hangsúlyozta, hogy továbbra is nagy elismerés a 

pedagógusfórum számára, hogy az ún. nemzeti fontosságú intézmények sorába tartozik, 

valamint hogy a külhoni magyar óvodások, iskolák és felsősök éve programokban a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság partnerei voltak. Programjaikat pedig ebbeli státusuknak 

köszönhetően és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásából tudják megvalósítani. A 

külhoni magyar felsősök éve program folytatásaként a napokban közel húszezer kúna 

értékű fogyóeszközökből, DVD-kből és tansegédletekből álló csomagot osztott szét. 

Pálinkás Krisztián, a szervezet titkára elmondta, hogy a támogatást valós igények alapján 

használták fel, ugyanis olyan eszközöket és tansegédleteket szereztek be, amilyeneket az 

iskolák kértek. 
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Kövér László muravidéki látogatása 

Olyan világot kell teremtenünk gyermekeinknek, ahol közép-európai szomszédjaink hősei 

többé nem ellenségeink, hanem bajtársaink, igazi szövetségeseink - jelentette ki Kövér 

László szombaton a szlovéniai Maribor közelében fekvő Spodnja Volicina temetőjében a 

Muravidékről a jugoszláv hatóságok által 1945-ben ide internált csaknem 600 magyar 

emlékét őrző kopjafa avatásán. Az Országgyűlés elnöke kifejtette: csak szövetségben nyílik 

esélyünk közösen megküzdeni az előttünk tornyosuló gazdasági és társadalmi gondokkal, 

„szülőföldünkön megmaradni szlovénnak és magyarnak, megőrizni nemzeti kultúránkat és 

nemzeti államainkat az európai közösségi térben”. A Spodnja Volicina temetőjében 

felállított kopjafa avatását követően Kövér László házelnök, valamint vendéglátója, Milan 

Brglez szlovén házelnök Horváth Ferenccel, a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzetiségi Közösség elnökével, illetve Göncz Lászlóval, a szlovén parlament magyar 

képviselőjével közösen koszorút helyezett el a közeli Hrastovec várában két éve avatott, 

ugyancsak az internált magyarok előtt tisztelgő emléktáblánál. A megemlékezéseket 

követően Kövér László megbeszéléseket folytatott szlovén kollégájával. A találkozót 

követően elmondta, Magyarország és Szlovénia más országoknak, más népeknek is példát 

mutató módon tudta rendezni kapcsolatait, amelyek nemcsak problémamentesek, hanem 

kifejezetten jó perspektívával rendelkeznek. Az Országgyűlés elnöke a Milan Brglezzel 

folytatott nem hivatalos megbeszélés után, a közös sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy 

fontos elem a múlttal való őszinte szembenézés, akárcsak a magyarországi szlovén és a 

szlovéniai magyar közösséggel való tisztességes bánásmód. Szombat este Lendván a 

Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott ünnepségen vett részt Kövér László. 

Köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a magyarság történetében voltak olyan idők, amikor 

önálló államiságunk hiányában évszázadokon keresztül csak anyanyelvünk és kultúránk 

éltette a magyar nemzetet, nyújtott támaszt és menedéket mindazokkal szemben, akik 

szolgaszívűekké akartak bennünket tenni. Kövér László kijelentette: történelmi 

tapasztalatunk, hogy „nemzeti kultúránk az önálló magyar államiság hiányában is tudott 

időtálló értékeket teremteni”, ám a magyar állam a nemzeti kultúra szolgálata nélkül soha 

nem tudott időtálló teljesítményt nyújtani. 
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