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Semjén Zsolt: rendezett a helyzet a nemzetpolitikai kérdésekben 

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint rendezett állapotok vannak a 

külhoni magyarságot érintő kérdésekben, és a legfontosabb programok működnek. 

Semjén Zsolt az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága előtti éves meghallgatásán 

kiemelte: eddig 801 ezer állampolgársági kérelem érkezett, 750 ezren már letették az 

esküt, az állampolgárság megállapítását 60 ezren kérték. A kérelmek közül 28 ezret 

utasítottak el - jelezte. Kitért arra is, hogy bár a kérelmek száma természetszerűleg 

csökken, főként a kihelyezett konzuli napokon nyújtanak be igényt, de az egymillió új 

állampolgár elérhető, ez reális szám. Megerősítette: autonómia tekintetében nincs kettős 

mérce, jár a magyarságnak. Szólt arról, hogy sikeres volt a tematikus évek programja, s 

idén a külhoni fiatal vállalkozók évére 750 milliót különítettek el. Attól, hogy kulturális 

területen biztosítják a magyar identitást, még nem biztos, hogy valaki a szülőföldjén 

marad, ha nehéz a gazdasági helyzet - indokolta a kezdeményezést. A kormányfő 

helyettese a diaszpóra kiemelten sikeres programjának nevezte a Kőrösi Csoma Sándor 

programot, amely a Kárpát-medencére vonatkoztatva kiegészült a Petőfi Sándor 

programmal. Előbbiben 100 ösztöndíjas vesz részt és közel egymilliárdos a keret, 

utóbbiban 50 ösztöndíjast küldenek ki és 350 milliós forrás áll rendelkezésre. Szólt a 

testvértelepülési programról, amelyre 150 milliós keretet fordítanak. Jelezte: a 

Határtalanul! program keretében a százezredik diák járt külhoni magyar közösségnél. 

Semjén Zsolt beszámolt a Vajdaságban indult 50 milliárdos gazdaság fejlesztési 

programról, és hangot adott azon véleményének, hogy ha a források rendelkezésre állnak a 

következő ilyen programot Kárpátalján kellene elindítani. Kitért arra, hogy tavaly a 

nemzetpolitikai terület támogatása - a tárcák forrásait nem számítva - mintegy 22 milliárd 

volt, az összeg folyamatosan bővült az elmúlt esztendőkben. Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár kifejtette: a 22,3 milliárdos támogatási keretből a 

nemzetpolitikai államtitkárság fejezetében 5,8 milliárd, a Bethlen Gábor Alapkezelőnél 

16,5 milliárd szerepelt és közel 5 milliárdot a rendkívüli kormányzati intézkedések 

fejezetéből különítettek el a tavalyi évben. Rendkívül fontos és kiemelten sikeres 

programnak nevezte a külhoni magyar szakképzés évét, ez még nem zárult le, különböző 

fejlesztésekre, programokra idén is 500 millió áll rendelkezésre és szeretnék a jövő évi 

költségvetésbe is betervezni ezt a forrást. Az államtitkár szerint a Kárpát-medencében nem 

munkanélküliség, hanem munkaerő-hiány van, és a szülőföldön való boldogulás egyik 

eszköze lehet a szakképzés fejlesztése. Kitért az idei programra és jelezte: áprilisban 

pályázatot hirdetnek a külhoni magyar vállalkozóknak 525 milliós kerettel, egy-egy 

vállalkozó 3-6 millióra nyújthat be kérelmet. Kitért arra, hogy a tervek között szerepel 

diaszpóra központ létrehozása, a források rendelkezésre állnak, felhasználják a Mikes és 

Julianus programok tapasztalatait, az összegyűlt értékeket. 80 millió forintot fordítanak a 

Márton Áron emlékévre, a programok már elindultak - jelezte. Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott elmondta: Joggal Európában címmel áttekintést készítettek a 

különböző autonómia törekvésekről és a szomszédos országok jogi szabályozásáról, arról, 
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mennyiben szolgálhatja az önrendelkezést. A megbízott hasonló látlelet készítene a 

szórvány magyarságról is. 

 

„A székely szabadságot éhezzük!” 

Székelyföld területi autonómiáját és az erről szóló párbeszéd elindítását követeli a székely 

szabadság napja alkalmából szervezett marosvásárhelyi tüntetés kiáltványa, melyet Izsák 

Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke olvasott fel csütörtökön a székely 

vértanúk emlékműve előtti megemlékezésen. A körülbelül hétezer résztvevő által 

közfelkiáltással elfogadott dokumentum leszögezi: a székelység mindaddig fenntartja jogi 

követeléseit, amíg a Székelyföld státuszát megnyugtató módon törvény garantálja. A 

tüntetés résztvevői követelték, hogy a történelmi Székelyföld alkosson sajátos 

hatáskörökkel felruházott önálló fejlesztési és közigazgatási régiót, és ezt a közjogi státuszt 

a Székelyföld autonómiastatútuma szavatolja. Kezdeményezték, hogy a román kormány 

folytasson párbeszédet a Székelyföld jogállásáról a Székely Nemzeti Tanáccsal (SZNT) és a 

székely önkormányzatokkal. Azt is követelték ugyanakkor, hogy Románia maradéktalanul 

tartsa tiszteletben Románia és Magyarország alapszerződését, különös tekintettel a 

dokumentumnak arra a szakaszára, amelyben a felek vállalják, hogy tartózkodnak minden 

olyan gyakorlattól, amely megváltoztatná a nemzeti közösségek által lakott régiók 

nemzetiségi összetételét. A székely szabadság napja marosvásárhelyi rendezvénye 

résztvevőinek nevében megfogalmazott dokumentum megállapítja: Románia, nem tartja 

be önként vállalt nemzetközi kötelezettségeit. A rendezvényen elsőként felszólaló Izsák 

Balázs után Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke szólt a 

körülbelül hatezer résztvevőhöz. Az európai parlamenti képviselő beszédében az elmúlt 

negyedszázad „önfeladó" politizálását bírálta, és az autonómia melletti következetes, 

megalkuvás nélküli kiállásra buzdított. „Nem vagyunk migránsok, tősgyökeres nép 

vagyunk" – hangoztatta a szónok, igazat adva Kövér László házelnöknek abban, hogy 

nemcsak a szabad mozgáshoz, hanem a szülőföldhöz való emberi jogot is biztosítani 

kellene. Az EMNT elnöke szerint a románok és magyarok is kisebbségbe juthatnak saját 

hazájukban, az európai nemzetek saját kontinensükön, ha nem becsülik jobban a 

szülőföldjüket. Tőkés László „a magyarellenes kurzus garázdálkodásainak" beszüntetésére 

szólította fel a román kormányt, és egy román–magyar kerekasztal összehívását sürgette. 

„A Székelyföld szabadságát éhezzük, szomjúhozzuk és felemeljük érte szavunkat egy olyan 

helyzetben, melyben nemhogy a jogainkat és autonómiánkat nem biztosítják, hanem még 

az értük való kiállás politikai akaratnyilvánítás, a gyülekezés és szólás szabadságától is meg 

akarnak fosztani bennünket" – fogalmazott az EMNT elnöke. Biró Zsolt, a Magyar Polgári 

Párt (MPP) elnöke arra mutatott rá, hogy a székely autonómia nem válhat a megosztás 

eszközévé, mert akkor a közös ügy vesztésre van ítélve. „Az önrendelkezés nem pártokról, 

nem politikusokról szól, hanem önökről. Ha ezt megértjük, lesz autonómiánk. Ha nem, 
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még sokszor kell összegyűljünk" – zárta beszédét a politikus, akit többször is kifütyült és 

leárulózott a tömeg. Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke arra 

mutatott rá, hogy a székelyek törekvései nem a románok ellen, hanem a közösség 

megmaradásáról, jövőjéről szólnak. „Békében, szeretetben, tiszteletben akarunk élni a 

románokkal. Tiszteletben tartjuk a nyelvüket, a kultúrájukat, és ugyanezt várjuk mi is 

Bukaresttől. Olyan országban élünk, ahol bolhából elefántot, petárdából bombát 

csinálnak. Hisszük, hogy Románia átszervezésekor a történelmi régiókat tiszteletben kell 

tartani. Jogunk van azt követelni, hogy a románokkal együtt az erdélyi autonómiát is 

megvalósítsuk, a románok is akkor lesznek szabadok, ha nem félnek a mi autonómiánktól" 

– fogalmazott beszédében Szilágyi, aki – arra utalva, hogy az RMDSZ részéről egyetlen 

politikus sem vállalta, hogy felszólal a rendezvényen – szégyenletesnek nevezte, hogy „nem 

vagyunk mindannyian jelen". Günther Dauwen, az Európai Szabad Szövetség (EFA) 

igazgatója beszédében elfogadhatatlannak nevezte, hogy 2016-ban az Európai Unió egyik 

tagállamában, Romániában korlátozzák a székelység jogait és a nemzeti jelképek 

használatát. „Mindez Klaus Johannis elnöksége ideje alatt történik, aki maga is kisebbségi. 

Javult a helyzetetek a megválasztása óta?" – tette fel a kérdést Dauwen, melyre a tömeg 

hosszan tartó füttyszóval válaszolt. Marc Gafarot i Monjó, a Katalán Demokratikus 

Konvergencia Párt külügyi kabinetvezetője magyarul köszöntötte az egybegyűlteket, majd 

hangsúlyozta, sajnálatos, hogy minden évben vissza kell jönni, és ugyanazt kell követelni. 

„Erdély semmit nem ér az erdélyi magyar kultúra nélkül. Erre büszkének kell lenni. Meg 

fogjuk mutatni Romániának és a világnak, hogy a mi megmozdulásaink demokratikusak és 

eszmékben gazdagok, mert előbb vagy utóbb a reményeink valósággá válnak" – 

fogalmazott a katalán politikus. José Mari Etxebarria, a Baszk Nemzeti Párt képviselője a 

párbeszéd fontosságát hangsúlyozta beszédében. „Amikor két közösség próbál békésen 

egymás mellett élni, elengedhetetlen a bizalom. Meg kell értetni, hogy az autonómia egyet 

jelent a hatékony közigazgatással, a demokrácia és az állami közszolgáltatások 

minőségének a növelésével" – fogalmazott Etxebarria. A beszédeket követően több ezren 

indultak el a Postarétről a prefektúra fele, a parajdi rezesbanda kíséretében. A székely 

zászlókkal felszerelt, „Autonómiát! Autonómiát!" skandálók tömege a forgalom elől lezárt 

Szent György utcán át haladva a kormányhivatal főtéri épülete előtt állt meg, ahol a 

szervezők küldöttsége átadta a megemlékezésen elfogadott petíciót a prefektúra 

képviselőjének. A ezek után résztvevők rendbontás nélkül elhagyták a teret. Bár korábban 

– a demonstrációt megelőző jogvitára hivatkozva – Maros megye prefektusa azt 

hangoztatta, hogy „nem tekinti engedélyezettnek" a felvonulást, a karhatalom nem 

próbálta a járdára szorítani a tüntetőket, mint két évvel ezelőtt, amikor ebből dulakodás 

alakult ki, hanem félpályás forgalomkorlátozással biztosította szabad mozgásukat. 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága csütörtökön jelezte: támogatja az 

SZNT által szervezett marosvásárhelyi felvonulást. A budapesti kormány álláspontja 

szerint a különböző autonómiaformák, amelyekkel más európai kisebbségek rendelkeznek, 

járnak a székelyeknek, és járnak valamennyi külhoni magyar közösségnek. „A 

nemzetpolitikai államtitkárság támogatja a székelység törekvését, hogy anyanyelvét és 
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szimbólumait szabadon használhassa, ugyanakkor a leghatározottabban elítéli a 

Székelyföld önkormányzati vezetői, polgármesterei ellen irányuló román hatósági 

fellépéseket" – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben. 

 

Nem akarnak az autonómia részleteiről tárgyalni a kampányban az 
erdélyi magyar pártok 

Az autonómia szükségességének egységes kinyilatkoztatásán túl a megvalósítás részleteiről 

nem kívánnak egymással vitát folytatni a 2016-os választási év kampányaiban az erdélyi 

magyar pártok és politikai szervezetek - áll az Erdélyi Magyar Egyeztető Autonómia-

Kerekasztal közös nyilatkozatában. A székely szabadság napja előtt kiadott közös 

nyilatkozatban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP), a Magyar Polgári Párt (MPP), az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) képviselői közösen tiltakoznak az erdélyi 

magyar közösségben félelmet keltő magyarellenes politikai lépések ellen, valamint 

kifejezik összetartozásukat és szolidaritásukat. "Biztonság nélkül nincsen szabadság és az 

ezt garantáló polgári tudat és akarat. Az utóbbi időben az erdélyi magyar közösség 

biztonságérzete megrendült, ilyen körülmények között a szabadság és biztonság 

deklarálása a hatalom részéről mélyen cinikus. Szabadság akkor van, ha az egyének, 

közösségek és vezetőik maguk érzik, hogy a gondolat és az önazonosság szabadon 

kifejezhető" - áll a nyilatkozatban. "2016 választások éve, de - az autonómia 

szükségességének egységes kinyilatkoztatásán túl – a magyar politikai szervezetek a 

megvalósítás részleteiről nem kívánnak egymással a kampány idején vitát folytatni. Ennek 

szellemében a Székely Szabadság Napja előtt tiltakozunk az erdélyi magyar közösségben 

félelmet keltő magyarellenes politikai lépések miatt, és kifejezzük összetartozásunkat és 

szolidaritásunkat" - írják. A közös nyilatkozatot az RMDSZ részéről Székely István 

ügyvezető alelnök, az EMNP részéről Zakariás Zoltán alelnök, az EMNT részéről és az 

SZNT elnöke megbízásából Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke, az MPP részéről 

pedig Kulcsár Terza József, a párt önkormányzati tanácsának az elnöke írta alá. A politikai 

szervezetek képviselői Szili Katalin miniszterelnöki megbízott kezdeményezésére 

tanácskoztak hétfőn Kolozsváron. 

 

Kelemen: Ameddig veszélyben van az identitásunk, addig 
szabadságunk sem lehet teljes 

„Ameddig veszélyben van magyar identitásunk, addig szabadságunk sem lehet teljes. Mert 

akitől el akarják venni a nemzeti identitását, akinek az anyanyelvhasználati jogát vitatják, 

annak a szabadságát kérdőjelezik meg. Aki nem tudhatja biztonságban identitásának 

legértékesebb elemeit, a nyelvet, a kultúrát, az nem mondhatja magát szabad embernek. 

Igen, ez is az 1848-as magyar szabadságharc öröksége, tanulsága és üzenete. Közös 
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értékünk a szabadság, közös értékünk a szabadság szeretete, mert nem egymás ellenében 

szeretjük a szabadságot” – hangsúlyozta Kelemen Hunor március 15-én, kedden 

Szatmárnémetiben elmondott ünnepi beszédében. A Petőfi szobornál megszervezett 

ünnepségen az RMDSZ elnöke azt is kiemelte: a nemzeti ünnep a marosvásárhelyi fekete 

március óta hajszálpontosan mutatja, hogy hol tart a romániai magyar közösség a 

szabadságának és biztonságának megteremtésében, a közösség tagjainak megvan-e 

minden feltételük arra, hogy méltó életet élhessenek magyar emberekként. Kelemen 

Hunor arra is emlékeztetett, hogy a magyarság kollektív közérzetét egyre rontják az újabb 

és újabb, különböző szintekről érkező visszásságok, támadások – törvénytervezetek, 

intézményi túlkapások vagy éppen a médiából ömlő gyűlöletkeltés és közösségi 

megbélyegzés. „Bár nem látjuk, de pontosan tudjuk, ki az ellenfél. Többek között azért 

nem látjuk, mert mindig újabb arcot ölt, új formában jelentkezik. Nem látjuk az igazi 

arcot, de érezzük, hogy elszánt – nem akar hátrálni. Azt is látjuk, hogy új, profi eszközöket 

használ, amelyek úgy hatnak, mint a bumeráng: ha elmondjuk róluk a pőre igazságot, 

akkor ezek a szavak, bármennyire igazak is, kedvezőtlenül hatnak vissza ránk. Így lehet 

például az igazságszolgáltatás bírálójának kikiáltani azt, aki soha nem szűnt meg hinni 

ebben az elvben: csupán fájlalja eltorzított gyakorlatát. Igen, a támadások új eszközeit 

nehezebb kivédeni, hiszen gyakran politikától független intézmények mögött jelennek 

meg. Azt is látnunk kell, hogy ami ellenünk történik, az nem véletlen, hanem tervszerű és 

folyamatos” – mutatott rá az RMDSZ elnöke, aki szerint a közösség biztonságérzete 

ezeknek az új fenyegetéseknek tulajdoníthatóan rendült meg.  „Ki kell állnunk és el kell 

mondanunk, hogy nekünk ilyen körülmények között kell megvédenünk azt, ami a miénk. 

És ezredszer is vissza kell szereznünk azt, amit már egyszer megszereztünk, amiről azt 

hittük, hogy a miénk. Egyet azonban biztosan tudok: a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetséget nem lehet megfélemlíteni. Nem alkuszunk, nem bújunk a sarokba a 

fenyegetések láttán. A nehéz időkben is határozottan ki kell állnunk igazunk mellett, és 

világosan, erős hangon kell állást foglalnunk az igazságtalanság ellen. Bizonyosak vagyunk 

abban, hogy ameddig a magyar közösség szolidaritása is erősíti harcunkat, addig ellen 

tudunk állni minden ilyen törekvésnek. Szélmalomharc ez? Gyakorta tűnhet annak is. Így 

nem csodálkozhatunk azon, hogy sokan ingerültté, elégedetlenné és indulatossá válnak. 

Értjük ezt a türelmetlenséget, értjük ezt az elkeseredést” – nyomatékosította Kelemen 

Hunor, aki szerint elsősorban a magyar közösségen belül kell megteremteni a tartós békét. 

Kelemen Hunor szerint ma is küzdeni kell az 1848-as, de az 1989-es célok eléréséért is, és 

ahogyan bő másfél évszázada, úgy erre ma is csak a bátrak képesek. Az RMDSZ elnöke azt 

mondta: ahol az összefogás helyett a széthúzás az úr, ott nincs erős közösség. Ezért 

folytatni kell az elkezdett utat, cselekedni kell a családokért, mindezt pedig úgy, hogy a 

közösségen belül az összefogás és a béke lehetőségeit keressük közösen. Hiszen 

tulajdonképpen ez március 15. üzenete. „Kiállni, képviselni, kiharcolni – ez a hármas 

parancs vezérli az RMDSZ munkáját a következő időszakban, közösségünk szabadságáért 

és biztonságáért” – zárta beszédét a szövetségi elnök. 
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A Smerrel és a Szlovák Nemzeti Párttal kormányozna a Most-Híd 

Kétnapos maratoni tárgyalássorozat után kedd délutánra létrejött a megállapodás a Smer, 

az SNS, a Híd és a Sieť között a négypárti koalíció prioritásairól. A tárgyalássorozat azt 

követően vette kezdetét, hogy a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elutasította egy jobboldali 

kormány létrehozását és a pártelnök, Andrej Danko elmondta, ha a Smer nem tud 

kormányt alakítani, akkor egy szakértő kormányra lesz szükség. Ezt követően a Bugár Béla 

vezette Most-Híd párt intézett felhívást „a standard parlamenti pártokhoz (Smer, SaS, 

SNS, Sieť), hogy a helyzet stabilizálásának érdekében hozzák meg azokat a 

kompromisszumokat, amelyek egy stabil kormány létrehozásához vezethetnek”. A 

harmadik Fico-kormány leendő vezetői azt ígérik, visszaszorítják a korrupciót, javítják a 

vállalkozói környezetet és megőrzik az erős szociális államot. Több kisebbségi kérdés is 

bekerült a prioritásokba. Robert Fico, a Smer elnöke kiemelte, szigorúan az alkotmány 

alapján járnak el, már a kétoldali egyeztetések is nagyon korrektek voltak, és ebben a 

konstruktív szellemben sikerült folytatni a négyoldalú megbeszéléseket is. A Smernek nem 

volt részletes választási programja, Fico a maga részéről az erős szociális állam 

megtartását emelte ki, a többi konkrét téma inkább a koalíciós partnerek elképzeléseit 

tükrözi. Andrej Danko, az SNS elnöke azt mondta, ő nem árulta el pártja választóit, a 

megállapodás tartalmazza az SNS számára kulcsfontosságú kérdéseket. Ilyenek például az 

IC-járatok visszaállítása, a fürdők kiemelt kezelése, a stratégiai jellegű üzemek állami 

kézben tartása. Bugár Béla szerint a négypárti koalíció egyik legfontosabb célja az állam 

stabilizálása, ez a megállapodás a további tárgyalások alapját képezheti. A Sieť elnöke, 

Radoslav Procházka sem garantálta egyelőre pártja részvételét a kormányzásban, viszont 

rámutatott, hogy két fő prioritásukat, az offshore cégek korlátozását és a politikusok 

vagyoni felelősségvállalását sikerült érvényesíteniük. A koalíció prioritásai között helyet 

kapott az oktatásügy, Fico alapvető belső változtatásokról beszélt, és a további 

tárgyalásokon az oktatásügy képviselőire is számítanak. Az egészségügy felügyeletét a 

kormány átengedné az ellenzéknek. Hangsúlyt fektetnének a regionális fejlesztésre: az R2-

es, R3-as, R4-es és R7-es gyorsforgalmi utak megépítése is a megállapodás része. Robert 

Fico beszámolt a kisebbségi jogok terén várható intézkedésekről: a Kisebbségi Kulturális 

Alapról szóló törvény elfogadása, a kisebbségi nyelvhasználati törvény összeegyeztetése a 

gyakorlattal és a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken található kisiskolák 

fenntartása.  

A 150 fős törvényhozásban a leendő koalíció támogatottsága jelenleg 81 mandátumnál jár, 

miután a Fico vezette Smerrel történő tárgyalások megkezdésének hírére a Sieť három 

képviselője jelezte, nem fogják támogatni a Ficóval felálló kormányt. Csatlakozott hozzájuk 

a Most-Híd egyik alelnöke, Simon Zsolt is, aki elmondta, hogy a Smerrel való 

együttműködés nem összeegyeztethető az értékrendjével. „Azokkal nem lehet együtt 
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dolgozni, akik kiűzték az országból Malina Hedviget, akik a peredi népszavazás 

eredményét nem vették figyelembe, ismert a dunaszerdahelyi szurkolók esete is. Amíg 

nem látszott eldöntöttnek, hogy milyen koalícióba lépünk be, addig nem tartottam 

fontosnak elmondani a véleményemet. A kampány során végig azt mondtuk, hogy nagyon 

rossz, ha a Smer fog kormányozni, és ettől csak az a rosszabb, ha az SNS-szel együtt 

kormányozna. Most a Híd ilyen koalícióba készül belépni” – mondta el a párt alelnöke, aki 

szerint a Híd és az MKP szoros együttműködésére lesz szükség annak érdekében, hogy a 

szlovák törvényhozásban ismét legyen erős magyar érdekképviselet. 

A Most-Híd és az MKP vezetői egyébként március 14-én találkoztak volna, ám miután 

Bugár Béla bejelentette a koalíciós tárgyalások megkezdését, az MKP elnöksége úgy 

döntött, „a hétvégi váratlan fordulat után, vagyis, hogy a Most-Híd egyértelművé tette, 

hajlandó tárgyalni az SNS-szel is a kormányalakításról, egyelőre nem kíván 

tárgyalóasztalhoz ülni”. A Magyar Közösség Pártja szerint elfogadhatatlan és 

vállalhatatlan, amit Bugár Béla és a Most-Híd csinál, ezért egyelőre, amíg a leendő 

kormány összetételéről nem születik döntés, elnapolják a tárgyalást. 

 

VMSZ-VMDP-MEP: Aláírták a hárompárti koalíciós szerződést 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség, Csorba Béla, a Vajdasági Magyar 

Demokrata Párt és Szmieskó Zoltán, a Magyar Egység Párt elnöke 2016. március 8-án 

Újvidéken aláírta a 2016. április 24-én sorra kerülő választásokon való közös indulásról 

szóló koalíciós szerződést, közölte a VMSZ sajtószolgálata. A pecséttel ellátott koalíciós 

szerződés értelmében a VMSZ programjába beépítésre kerülnek a VMDP és a Magyar 

Egység Párt által megfogalmazott programelemek. A szerződés szerint köztársasági szinten 

a Vajdasági Magyar Szövetség listáját támogatják, tartományi szinten a VMDP és a MEP 

jelöltjei is szerepelnek a listán. Mind a köztársasági, mind a tartományi lista neve: 

Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István. A pártelnökök által aláírt koalíciós 

megállapodás alapja a közös vajdasági magyar érdekérvényesítés, a hatékony és valós 

együttműködés. Pásztor István, Csorba Béla és Szmieskó Zoltán ezúton is arra kéri a 

vajdasági magyar közösség tagjait, minél tömegesebben támogassák aláírásukkal a közös 

fellépést az április 24-ei választáson. Mint ismeretes, a VMSZ megkezdte az aláírásgyűjtést 

a köztársasági listára, amihez legalább tízezer hitelesített aláírásra van szükség. Ezzel 

egyidejűleg folyik az önkormányzati listaállításhoz szükséges támogató aláírások gyűjtése 

is, írja a Vajdasági Magyar Szövetség Sajtószolgálata. 
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Pásztor István: Az a cél, hogy a vajdasági magyarságnak mindenhol 
legyen képviselete 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) célja, hogy a választásokat követően is a hatalom 

minden szintjén, azaz országos, vajdasági és önkormányzati szinten is legyen képviselete a 

magyar közösségnek - hangsúlyozta Pásztor István, a legnagyobb délvidéki magyar párt 

elnöke a szabadkai Pannon RTV Közügyek című hírháttér műsorában hétfőn. A politikus 

kijelentette: pártja mozgalmas és erőteljes kampánnyal készül az április 24-i választásokra, 

a jelöltek listája már lényegében összeállt, a választási program pedig készül. A VMSZ két 

másik vajdasági magyar párttal, a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal, valamint a 

Magyar Egység Párttal közösen fogalmazza meg programját, amelynek legfőbb pontjai a 

gazdaságot, a mezőgazdaságot, a közbiztonságot, a migrációt, az egészségügyet, a szociális 

ügyet, a környezetvédelmet, a szerbiai politikai rendszer átalakítására vonatkozó 

elképzeléseket, valamint az európai integrációs elvárásokat érintik - magyarázta a VMSZ 

elnöke. Hozzátette: a három pártot a közös érdek, a vajdasági magyar közösség képviselete 

köti össze. "Arra készülünk, hogy továbbra is megőrizzük politikai befolyásunkat országos, 

tartományi és önkormányzati szinteken, ami azt jelenti, hogy érvényesíteni tudjuk az 

elképzeléseinket azokkal a partnerekkel, akikkel most stratégiai partnerségi viszonyban 

vagyunk, és akikkel a választások után együtt tudunk működni, közösen megfogalmazva 

azokat a célokat, amelyeknek a részét képezik a magyar érdekek is" - utalt Pásztor István a 

legnagyobb szerb párttal, a Szerb Haladó Párttal való koalícióra. Ez megerősíti Pásztor 

Bálintnak, a VMSZ parlamenti frakcióvezetőjének pénteki nyilatkozatát, amelyben 

kijelentette: az utóbbi évek bebizonyították, hogy csak akkor lehet a vajdasági magyarság 

számára fontos ügyekben előrelépéseket elérni, ha a párt kormánypozícióban van, így a 

VMSZ arra törekszik, hogy az állampolgárok bizalmának megszerzésével koalíciós 

tárgyalási pozícióba kerüljön a választásokat megnyerő párttal. 

 

Kihirdették a VMSZ választási listáját 

Kihirdette a Vajdasági Magyar Szövetség választási listáját a Köztársasági Választási 

Bizottság.  11.698-an támogatták aláírásukkal a párt indulását az április 24-i előrehozott 

köztársasági parlamenti választáson. A VMSZ szombaton délben adta át listáját, amely a 

Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István nevet viseli, kétszázötven jelölt nevét 

tartalmazza, jelszava pedig VMSZ – a biztos pont. A Vajdasági Magyar Szövetség a 

programját a Vajdasági Magyar Demokrata Párttal és a Magyar Egység Párttal hangolta 

össze, ez a két tömörülés támogatja a VMSZ köztársasági listáját. A párt szlogenje VMSZ, a 

biztos pont, és az utóbbi években éppen ezt bizonyította be a párt – fogalmazott Pásztor 

István pártelnök a lista átadását követően Belgrádban. “Az az elsődleges célunk, hogy 

továbbra is jelentős politikai erőt tudjunk képviselni, az önmagunk mércéjét tekintve, hogy 

parlamenti erő maradjunk, hogy kellő súlyunk legyen a parlamenti munkában. Ez azt 
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gondolom, hogy a VMSZ-nek fontos, a partnereinek fontos, a vajdasági magyar közösség 

összes tagjának fontos, és azt gondolom, hogy fontos a szerb politikai színtér 

szempontjából is.” Pásztor Bálint listavezető az elkövetkező négy év feladatairól beszélt. 

Kiemelte az alkotmánymódosítás, a nemzeti tanácsokról szóló törvény, valamint a 

kisebbségi akcióterv megvalósításának fontosságát. “Elkészült a kisebbségi akcióterv, 

amelyet a szerbiai kormány az utolsó ülésén elfogadott, ami azért fontos, mert a 

választások után elkezdődhet az akciótervnek a megvalósítása. Ez azt fogja eredményezni, 

hogy számos olyan törvény fog módosulni, amelyek a kisebbségi jogérvényesítés 

szempontjából jelentősek.” Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István 

nevű lista jelöltjeként kiemelte, hogy a következő négy éves parlamenti időszaknak is 

kulcsfontosságú feladata lesz az uniós csatlakozás. “Szerbia keményen dolgozik azon, hogy 

még az idei év első felében, várhatólag – most már körülbelül dátumot is tudunk – június 

21-én megnyíljon a 23-as és a 24-es fejezet. Várhatólag az 5-dik fejezet is meg fog nyílni, és 

reméljük, hogy az idei év folyamán még jó néhány, tehát öt-hat, és felgyorsulnak a 

folyamatok.” A VMSZ választási programjában emellett a korábbiakhoz hasonlóan 

továbbra is gazdasági, mezőgazdasági, oktatási és szociális ügyi témák jelennek meg, 

illetve a migránskérdéssel is foglalkozni kívánnak. A VMSZ a hatodik szerbiai párt, amely 

átadta listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak. 

 

Beregszásznak nyújtott magyar támogatást jelentett be Grezsa 
István 

Beregszász szociális gondjainak enyhítésére és kulturális életének fejlődésére szolgáló 

magyar kormánytámogatást jelentett be pénteken a kárpátaljai városban Grezsa István, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációjáért felelős kormánybiztos. A beregszászi magyar konzulátuson Babják 

Zoltánnal, a város polgármesterével közösen tartott sajtótájékoztatón Grezsa István 

hangsúlyozta: a kormány évek óta kiemelt figyelmet fordít a kárpátaljai magyar 

közösségre, miközben nem feledkezik meg a régióban élő ruszin-ukrán többségről sem, 

amelyet erejéhez mérten szintén igyekszik segíteni a jelenlegi nehéz helyzetben. Ezt jelzi az 

a 12,5 millió forintos mostani támogatás, amelyet a kormány Beregszász szociális 

problémáinak az enyhítéséhez és kulturális életének a fejlődéséhez nyújt - tette hozzá. A 

kormánybiztos közölte, a magyar kormány gratulál ahhoz, ahogyan Beregszász vezetése a 

rászorulók élelmezését - nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül - szolgáló 

ingyenkonyhát működteti, ezért annak fenntartásához pénzbeli támogatással járul hozzá. 

A kormány ugyancsak magára vállalja az ukránok nemzeti költőjének, Tarasz 

Sevcsenkónak Beregszászon emléket állító szobor öntési költségeit - mondta, megjegyezve, 

hogy reméli, a Petőfi-emlékmű közelében felállítandó Sevcsenko-szobor a városban élő 
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ukránok nemzeti emlékhelyévé válik. Babják Zoltán köszönetet mondott a kormánynak a 

sokrétű támogatásért. A város nagyon nehéz téli időszakon van túl, de a 

megpróbáltatásoknak még közel sincs vége - fogalmazott, rámutatva, hogy ezért is 

rendkívül fontos a támogatás, amelyet a kormány a sok rászorulón segítő ingyenkonyha 

működéséhez nyújt. 

 

Lezsák Sándor a kisebbségi nyelvhasználatról tárgyalt Kijevben 

A nemzetiségi nyelvek ukrajnai használatának újraszabályozásáról folytatott megbeszélést 

pénteken Kijevben Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke Okszana Szirojiddal, az ukrán 

házelnök helyettesével. A magyar parlament alelnöke az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc március 15-i kezdetének tiszteletére tartott rendezvényekre érkezett az 

ukrán fővárosba. A négyszemközti beszélgetést az ukrán törvényhozás elnökhelyettese 

kezdeményezte. Az ukrán fél részéről elhangzott, hogy a kisebbségi nyelvhasználatot érintő 

elképzeléseikről készek egyeztetni ukrajnai társadalmi és politikai szervezetekkel 

kiemelten a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel (KMKSZ), valamint a magyar 

parlament azon tagjaival, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak. A Magyar Országgyűlés 

alelnöke jelezte ukrán partnerének azt a problémát, hogy már hosszú ideje nincs 

Ukrajnának kinevezett nagykövete Budapesten. Szirojid ígéretet tett arra, hogy 

szorgalmazza a nagykövet mielőbbi kinevezését, egyetértve tárgyalópartnerével abban, 

hogy ez a helyzet nehézségeket okoz a két ország közötti együttműködés koordinálásában. 

Lezsák hangsúlyozta: Magyarországnak, mint szomszédos országnak, „elemi érdeke, hogy 

béke legyen Ukrajnában, megőrizze függetlenségét, erősödjön és gazdagodjon”. 
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