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Pénteken tartotta plenáris ülését a KMKF 

Eddig 825 ezren szerezték meg vagy kapták vissza magyar állampolgárságukat a külhoniak 

közül - mondta Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) pénteki plenáris ülésén Budapesten. A 

politikus kiemelte: a célkitűzéseknek megfelelően a ciklus végéig tarthatónak látja az 

egymillió új magyar állampolgárt. Semjén Zsolt kitért arra is, hogy eddig soha nem látott 

források szolgálják a nemzetpolitikai célkitűzések megvalósítását, a minisztériumi keretek 

nélkül 22 milliárdos keret áll rendelkezésre a Bethlen Gábor Alapnál és a Nemzetpolitikai 

Államtitkárságnál. Jelezte: 2017-től azokra a fejlesztésekre lesz forrás, amelyek be vannak 

tervezve a költségvetésbe, ezért előre fel kell mérni, milyen fejlesztéseket kívánnak 

megvalósítani. Bejelentette: a vajdasági programhoz hasonló, „arányos nagyságrendű” 

gazdaságfejlesztési programot akar a kormány Kárpátalján indítani. Semjén Zsolt 

beszámolt a tematikus évekről, és jelezte: a magyar óvodások, kisiskolások és felsősök éve 

után fokozottan a gazdasági szempontokat szeretnék érvényesíteni. Ennek jegyében 

hirdették meg a szakképzés évét és fiatal magyar vállalkozók évét is. Utóbbi iránt óriási az 

érdeklődés - jegyezte meg. Hangsúlyozta: a külhoni magyarság akkor marad meg a 

szülőföldjén, ha ott meg is tud élni. A miniszterelnök-helyettes ismét rögzítette: a magyar 

nemzetpolitika elvi alapokon áll, és nem függhet az utódállamok tetszésétől vagy a 

világpolitikától. A külhoni magyarság soha nem kért olyan jogokat, amelyek ne az 

egyetemes emberi jogokon nyugodnának, és másoknak ne járnának - mutatott rá. 

Az Országgyűlés elnöke szerint létfontosságú stratégiai ügy a magyar munkaerő megőrzése 

a Kárpát-medencében, különös tekintettel a külhoni magyar közösségekre. Kövér László a 

KMKF plenáris ülésén kiemelte: nyilvánvalóan nem csak magyar gondról van szó, sőt, a 

szomszédos nemzetekhez képest a magyar munkaerő kiáramlása - akár Magyarországról, 

akár a külhoni magyar közösségek soraiból - lényegesen alacsonyabb, mint a többi közép-

európai országból, de a magyar politikusoknak a magyarok gondjaira kell megoldást 

találniuk. Hangsúlyozta: a következő években a magyar államnak korábban nem tapasztalt 

nagyságrendű anyagi erőfeszítéseket kell tennie egy olyan integrált Kárpát-medencei 

magyar munkaerő-gazdálkodás érdekében, amelynek stabilizáló ereje és hatása van 

minden magyarra. Az Országgyűlés elnöke kitért arra is: a nemzetpolitika 

érdekérvényesítő ereje azon múlik, hogy a legitim magyar törekvéseket a Kárpát-

medencében a térségi stabilitást erősítő tényezőkként meg tudják-e védeni a nagyvilágban, 

vagy politikai ellenfeleiknek sikerül meggyőzniük a nagyvilágot, hogy a magyar 

nemzetpolitika a Kárpát-medencében instabilitási és kockázati tényező. Megjegyezte: 

eddig az esélyek inkább az utóbbi felé billentek el. Az Országgyűlés elnöke kitért arra is, a 

veszélyek mellett új esélyek is nyílhatnak. Esély van arra, hogy a tornyosuló közös bajok 

súlya alatt a Kárpát-medencei államközi együttműködésekben ki lehet terjeszteni a 

visegrádi együttműködés szellemiségét és hatékonyságát. Lehetőséget látott arra is, hogy 

Közép-Kelet Európán belül kialakítható egy olyan politikai és gazdasági együttműködés, 

amely a térséget politikailag felértékeli az Európai Unióban, amely segíti az unió 
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döntéshozatalát a geopolitikai kérdésekben, és amely felértékelődésnek mindenki a 

nyertese lehet, és egyben új pályákat nyithat magyar nemzetpolitikai törekvéseinknek is. 

 

Grezsa: fontos erőforrást jelentenek a határon túli magyar 
közösségek 

A kormányzat fontos erőforrásként tekint a határon túli magyar közösségekre, de a cél az, 

hogy ezek tagjai szülőföldjükön boldogulva tudják megélni magyarságukat - hangsúlyozta 

Grezsa István, a Miniszterelnökség határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős 

miniszteri biztosa egy pénteki budapesti rendezvényen. A határon túli magyar közösségek 

támogatásáról szólva kulcskérdésként említette a fiatal vállalkozók felkarolását. A 

miniszteri biztos a magyarországi felsőoktatásban tanuló, határon túli, magyar 

nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet - Márton Áron Szakkollégium által 

szervezett állásbörze és szakmai vitanap megnyitóján arról beszélt: míg a kettős 

állampolgárság intézményének bevezetése a Vajdaságban felgyorsította a magyar közösség 

létszámának csökkenését, Kárpátalján ugyanez sokszor „életmentésként működött” a 

férfiak számára, akik a kelet-ukrajnai harcok idején behívót kaptak. Grezsa István 

elmondta: áprilisban írják ki az első kárpátaljai pályázatokat, amelyeken keresztül az év 

végéig mintegy kétmilliárd forintot terveznek kiosztani. A helyi sajátosságokat figyelembe 

véve a mezőgazdasági és az annak termékeire épülő feldolgozóipari, valamint az 

idegenforgalmi projekteket támogatják majd, de a támogatási célok között lesz a 

határátkelési lehetőségek fejlesztése, így az ingázó munkavállalás támogatása is. A Kárpát-

medence egészére vetítve gondolkodunk gazdaságfejlesztésben - fogalmazott, hozzátéve, ez 

nem jelent valamiféle revizionizmust, a cél az, hogy számban, gazdasági, szellemi és jogi 

értelemben is gyarapítsuk a térség magyar közösségeit. 

 

Fiatal vállalkozók támogatásáról beszéltek a Sapientián 

Tizennégy Kárpát-medencei települést keres fel a magyar Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve elnevezésű 

program keretében. A kezdeményezők, akik a csütörtökön Csíkszeredában tartottak 

előadást, az ifjú vállalkozók megsegítését tűzték ki célul. a Magyar Állandó Értekezlet 

2015. december 3-i plenáris ülésének döntése értelmében a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága útjára indította a 2016 a külhoni magyar fiatal 

vállalkozók éve programot. A magyar kormány szerint az elmúlt esztendők tanulságai azt 

mutatják, hogy a gazdaságfejlesztés tud a leginkább hozzájárulni a szülőföldön 

maradáshoz és boldoguláshoz, ezért az idén az 1976. január elseje után született külhoni 

magyar fiatalok kiemelt támogatásával kíván hozzájárulni a nemzetpolitikai célok 

M
a
g
ya
ro
rs
zá
g

 
E
rd
é
ly

 



 

 

 

 

 

 
4 

megvalósításához. Az államtitkárság 3-6 millió forint közötti vissza nem térítendő összeg 

megpályázását teszi lehetővé. A Csíkszeredában tartott előadáson elhangzott, hogy a 

program keretében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága össze kívánja 

gyűjteni a Kárpát-medencei magyar fiatal vállalkozókat, segítséget szándékozik nyújtani a 

vállalkozási ötlettel rendelkező ifjaknak cégük elindításához, amelyhez biztosítja a szakmai 

tanácsadást, képzést, hálózatépítő eseményeket, mentorálást. Az illetékesek külön 

hangsúlyt próbálnak fektetni az agráriumban vállalkozni kívánók támogatására is. A 

pályázati kiírás csak április elején jelenik meg, addig a vallalkozokeve.hu honlapon vagy a 

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve nevű Facebook-oldalon lehet a kérdéssel 

kapcsolatos információkat találni. A pályázati felhívás annak lebonyolítója, a Bethlen 

Gábor Alap Zrt. honlapjára is felkerül. Az idén mindkét kategóriában százöt-százöt 

pályázat jut támogatáshoz. 

 

Kelemen a KMKF-en: meg kell erősítenünk a magyar emberek 
meggyengült biztonságérzetét 

„Otthon és a nemzetközi porondon, a külpolitikában is a megbélyegzést használják 

ellenünk, ami veszélyes, mert elvezethet oda, hogy a jogos követeléseinket, a 

nyelvhasználatot és nemzeti szimbólumaink használatát, beleértve a különböző 

autonómiaformákat úgy állítják be mint a biztonságot kockáztató politikai törekvéseket” – 

hangsúlyozta az április 1-jén, pénteken ülésező Kárpát-medencei Magyar Képviselők 

Fórumának plenáris ülésén elhangzott felszólalásában Kelemen Hunor. A szövetségi elnök 

rámutatott, hogy az általa vezetett szervezet tucatnyi magyarellenes 

törvénykezdeményezéssel néz szembe a román parlamentben, de az ilyen jellegű 

elszigetelési kísérletek ellen is fellépett az otthoni és az európai fórumokon. „Amióta 

Románia geostratégiai szerepe felértékelődött, azt látjuk, hogy olyan dolgokat enged meg 

magának, amelyeket 2007 előtt nem engedett meg. Például olyan perekkel szembesülünk, 

amelyekre korábban nem volt példa: legutóbb a csíkmadarasi és a szovátai 

polgármesterünket a magyar és székely zászló kifüggesztéséért büntették meg hatalmas 

pénzösszegekkel” – ismertette Kelemen Hunor a jogtiprással kapcsolatos legutóbbi 

történéseket.  A szövetségi elnök a Kárpát-medencei magyar képviselőknek azt is 

elmondta: egy választási évben az RMDSZ-nek ilyen körülmények között kell figyelnie 

arra, hogy a romániai magyarság képviselete a döntéshozás egyetlen intézményében se 

szoruljon le a pályáról. „2016-ban nekünk az a dolgunk, hogy a magyar emberek 

meggyengült biztonságérzetét megerősítsük, hogy közösségünk szülőföldjén még sokáig 

meg tudjon maradni” – szögezte le az RMDSZ elnöke. 
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Az RMDSZ arra biztatja a külföldön élő magyarokat, regisztráljanak 
a parlamenti választói névjegyzékbe 

„Arra biztatjuk a hivatalosan külföldön élő, állandó vagy ideiglenes lakhellyel és román 

állampolgársággal rendelkező magyar embereket, hogy a 2016-os parlamenti választáson 

éljenek szavazati jogukkal. Az idén először levélben is lehet voksolni, amennyiben 

előzetesen feliratkoztak a választói névjegyzékbe” – nyilatkozta Kovács Péter, az RMDSZ 

ügyvezető elnöke április 1-én, Kolozsváron annak kapcsán, hogy megkezdődött a 

regisztrációs folyamat az ország határain kívül élők számára. Az ügyvezető elnök kiemelte: 

a kényszerűségből Magyarországra vagy külföldre szakadt honfitársainkat továbbra is az 

erdélyi magyar közösség részének tekintik, számon tartják őket és számítanak rájuk a 

közös jövő megalapozásában. „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy szülőföldjükre 

visszatérjenek. Számunkra egyértelmű, hogy a végleges vagy időszakos elvándorlás fő oka 

a munkahelyek hiányához, az alacsony bérezéshez és a megrendült biztonságérzethez 

köthető. Az RMDSZ legfőbb teendője a továbbiakban is az, hogy megvédje a közösséget, 

megteremtse a magyarok biztonságát, és ez egyaránt vonatkozik a külföldön élő 

honfitársainkra is” – hangsúlyozta az ügyvezető elnök. Fontos tudnivaló, hogy a külföldön 

élők csak akkor voksolhatnak levélben az előreláthatóan novemberben sorra kerülő 

parlamenti választáson, ha betöltötték 18. életévüket, és előzetesen feliratkoztak a 

választói névjegyzékbe. Ehhez pedig szükségük lesz személyi igazolványuk és a külföldi 

hatóságok által kiállított tartózkodási engedélyük vagy lakhelyigazolásuk másolatára. A 

regisztrációs periódus mától, április elsejétől indul és az ősz folyamán zárul. Az ezt követő 

5 nap után a www.registrulelectoral.ro oldalon mindenki ellenőrizheti, hogy sikeres volt-e 

a regisztrációja. A külföldi szavazók postai úton kapják meg a voksoláshoz szükséges 

dokumentumokat, legkésőbb a szavazás napja előtt 30 nappal. 

 

Lemondott az MKP elnöksége, tisztújítás június 11-én 

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa ülésén lemondott a párt elnöksége, vállalva 

ezzel a szélesebb körű felelősséget, amiért a párt sikertelenül szerepelt a március 5-ei 

parlamenti választáson. A testület így ügyvivő mandátummal készíti elő a tisztújító 

közgyűlést, mely június 11-én, Érsekújvárban lesz. Az OT amellett, hogy meghatározta a 

tisztújító közgyűlés előkészítésének a menetét, értékelte és elemezte a parlamenti 

választások eredményét, és a küldöttek tárgyaltak a kormánykoalíció megalakulásának 

körülményeiről és az új kormány prioritásairól is. Az MKP Országos Tanácsa nevében a 

testület elnöke a tanácskozás utáni sajtótájékoztatón a párt választási eredményeivel 

kapcsolatban elöljáróban megköszönte a pártra leadott szavazatokat, a 105 ezer szavazat 

azonban nem volt elégséges a parlamentbe jutáshoz, vagyis a párt nem érte el legfőbb 

célkitűzését, hogy visszakerüljön a parlamentbe. „A 105 ezer szavazat ugyanakkor kötelez 
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bennünket közösségünk megmaradása és gyarapodása érdekében végzett küzdelmünk 

folytatására” – fogalmazott Szigeti László, hozzátéve, a sikertelenség okait járási és 

központi szinten is elemezték, s ez alapján elmondható, hogy azt több tényező is 

befolyásolta. A tanácskozás egy kövezető napirendi pontja volt a jelenlegi politikai helyzet 

értékelése, a kormányalakítás és a meghatározott prioritások elemzése. „Meglepő, 

érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hogy milyen gyorsan megszületett a megállapodás az 

új koalícióról, főleg annak tükrében, hogy esély mutatkozott egy jobboldali kormány 

létrejöttére is.” Szigeti László úgy fogalmazott, ebben a helyzetben kulcsszerepe volt Bugár 

Béla pálfordulásának, aki a választások után alig egy héttel kijelentette, az SNS-szel is 

elképzelhetőnek tartja asz együttműködést, s ezzel szembe ment korábbi ígértével. „A 

koalíciós tárgyalásokon sem támasztottak olyan feltételeket, ami elvárható lett volna, 

minimális követelményeket szabott mind a Most-Híd, mind az SNS, így a kulcspozíciók a 

Smer hatáskörében maradtak” – mondta az OT elnöke, hozzátéve, a Most-Híd felelőssége 

is, hogy az oktatásügyi tárcát az SNS kapta. Szigeti szerint az a tény, hogy a magyarság 

számára kulcsfontosságú oktatásügyi tárca negyedik alaklommal is a nemzetiek 

hatáskörébe került, azt jelenti, Bugárék valószínűleg elfelejtették, „mint jelentett korábban 

a Paška-, Slavkovská- és Mikolaj-féle basáskodás a tárca élén“. A koalíció által 

meghatározott prioritások kapcsán Farkas Iván arra mutatott rá, hogy azokból több 

sarkalatos pont az MKP programjában is szerepelt. Ilyen például az élelmiszeripari-

termelés növelése, az élelmiszer-önellátás, a regionális különbségek kiegyenlítése, amelyet 

eddig minden kormány deklarált, de érdekében keveset tettek, illetve a 

munkahelyteremtés és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése a déli országrészekben is, 

avagy az adóterhek csökkentése és a kisiskolák helyzetének rendezése. A sajtótájékoztatón 

Őry Péter is azt hangsúlyozta, hogy bár az MKP nem járt ugyan sikerrel a választásokon, 

de a szavazóiknak az az elvárása, hogy folytassa a tevékenységét, a párt a régiókban 

továbbra is erős, a regionalizmus hangsúlyozása tehát fontos szerepet kap majd az 

elkövetkezőkben. „A párt nem zárkózhat be, továbbra is nyitott lesz mindenki előtt, 

emellett azonban az eddigieknél nagyobb figyelmet kívánunk szentelni azokkal az ellenzéki 

pártokkal való szorosabb együttműködésnek, amelyekkel hasonló értékrendet vallanak” - 

mondta Őry Péter. A tanácskozáson szó esett a Most-Híddal való esetleges tárgyalásról is. 

Az MKP továbbra is szorgalmazza a közös magyar politikai fellépést, mert azt vallja, hogy a 

magyar közösség számára csak az összefogás adhat esélyt. A vegyes párttal való 

tárgyalással kapcsolatban azonban úgy döntött, hogy arra a tisztújító országos kongresszus 

által megválasztott új vezetés döntése alapján kerülhet sor. Az Országos Tanács határozott 

arról is, hogy a párt kongresszusa június 11-én Érsekújvárban lesz, addig meg kell tartani 

alapszervezeti, járási és kerületi szinten is a regionális üléseket, ahol a jelöltállításról is 

döntések születnek, vagyis a tagok javaslatokat tehetnek a párt vezetőjére és vezetőségére 

is. A tisztújító kongresszuson vélhetően módosul az alapszabály is, mégpedig azzal a céllal, 

hogy az idomuljon az európai modern pártok alapszabályaihoz. Az elképzelés, hogy 

nemcsak a kongresszus, hanem az országos elnökség javaslatára az OT is módosíthatná az 

alapszabályt, háromötödös többséggel, rugalmasabbá téve ezzel a jelenlegi helyzetet. 
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Az állampolgársági törvény módosítását kezdeményezi az ellenzék, 
a Híd nem támogatja 

Nyilvánosan felszólította Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét Ondrej Dostál, az SaS 

képviselője arra, hogy támogassa az állampolgárságról szóló törvény módosító javaslatát, 

amelyet benyújtottak a törvényhozásba. A helyzetet bonyolítja, hogy ugyanezt a javaslatot 

terjesztette be 2014 szeptemberében a Most-Híd képviselőcsoportja is, akkor még 

ellenzékiként. Most azonban a vegyespárt már jelezte, nem támogatja a javaslatot, vagyis 

Bugárék lemondtak egy, a felvidéki magyarság számára fontos ügyről. A liberális 

Szabadság és Szolidaritás (SaS) képviselői, Ondrej Dostál, Peter Osuský és Martin Poliačik 

múlt héten benyújtott indítványukban azt javasolják, hogy a hatályban lévő törvényből 

töröljék mindazon rendelkezéseket, amelyek alapján a Szlovák Köztársaság állampolgárait 

akaratuk ellenére megfosztják állampolgárságuktól, csupán azért mert időközben felvették 

egy másik ország állampolgárságát. Ezen rendelkezések még 2010-ben, a Robert Fico 

vezette első kormány emelte be a törvénybe. „A Polgári Konzervatív Párt (OKS) s a Most-

Híd is bírálattal illették akkor a lépést. Iveta Radičová kormánya idején együtt próbáltuk 

módosítani a törvényt, ám még az akkori kormánykoalíción belül sem találtunk erre kellő 

akaratot. Együtt írtuk alá az alkotmánybírósági beadványt, mert a törvény jelen formáját a 

Szlovák Köztársaság Alkotmányával ellentétesnek tartjuk. A parlamenti képviselők 

említett csoportját Gál Gábor, a Most-Híd jelenlegi frakcióvezetője képviselte. Végül az 

Alkotmánybíróság sem volt képes határozni a kérdésben” – magyarázta levelében Ondrej 

Dostál, aki egyben az OKS elnöke. Jelenleg a Híd ismét a kormányzó többség része, 

amelyben a Smer-SD és a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) a partnerei, amelyek az 

állampolgársági törvényt 2010-ben módosították. „Eközben mindkét párt deklarálja, hogy 

megváltoztak, hogy a magyarellenes nacionalizmus, amely politikájukban jelen volt, s 

amely az állampolgársági törvény 2010-es módosításának tényleges oka volt, immár a 

múlté. Éppen ezért a Most-Hídra apellálok, hogy használja ki a kormányon belüli 

befolyását, hogy közösen minél hamarabb eltörölhessük az állampolgárságról szóló 

törvény mindazon rendelkezéseit, amelyek azt eredményezik, hogy szlovák 

állampolgárokat akaratuk ellenére fosztanak meg állampolgárságuktól” – mondta Dostál. 

„Arra szeretnénk emlékeztetni Dostál urat, hogy, az állampolgársági törvény módosító 

javaslatát már a Radičová kormány idején is elfogadhatták volna, ha például ellenzéki 

kollégája, Igor Matovič nem szavazott volna ellene. Ugyancsak hamarabb 

megvalósíthattuk volna talán ezt a törvénymódosítást, ha Dostál úr, az SaS-szel és az 

Egyszerű Emberekkel (OĽaNO) nem az Iveta Radičová vezette kabinet bukására szavaztak 

volna” – reagált Matej Kováč, a Most-Híd szóvivője. Elmondása szerint a Most-Híd 

jelenleg a kormányprogram megvalósítására koncentrál, amely több alapvető változást 

tartalmaz majd a kisebbségek életére vonatkozólag, így például a kisiskolák kérdését, a 

kisebbségi kulturális alap létrehozását, a kétnyelvűség megszilárdítását, a szlovák nyelv 

nemzetiségi iskolákban történő oktatási módszertanának módosítását, amelyek mind 
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részét képezik az új kormány prioritásainak. A Most-Híd tehát a parlamentben nem 

szavazza meg az ellenzék javaslatát az állampolgársági törvény módosításáról, ami azt 

jelenti, Bugárék lemondanak egy olyan kérdés megoldásáról, amely fontos lenne a 

felvidéki magyarság és az állampolgárságuktól akaratukon kívül megfosztottak számára. 

 

Németh Zsolt vajdasági körúton 

Vajdasági körútra érkezett Németh Zsolt. A Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának 

az elnöke Zomborban kezdte útját. Az anyaországi politikus gazdasági kapcsolatokról, 

határnyitásról és nemzetpolitikáról egyeztetett a nyugat-bácskai régió képviselőivel. A 

nyugat-bácskai régióban számtalan gazdasági lehetőség van, fogalmazott Németh Zsolt. A 

Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke elmondta, a Magyar Kormány 

mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse az ott élőket. Magyarország jelenleg is egy 

olyan gazdaságfejlesztési stratégián dolgozik, amely elősegítené azt, hogy ez a 

Horvátországgal és Magyarországgal szomszédos terület felzárkózhasson. Az anyaországi 

politikus a helyi Városi Tanács és a Magyar Nemzeti Tanács képviselőivel egyeztetve 

ígéretet tett arra, hogy az anyaország pénzügyi és politikai erőforrásokkal is segíteni fogja 

az itt élők boldogulását. Németh Zsolt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnökének meghívására érkezett Vajdaságba. Itt tartózkodása alatt számos települést 

meglátogat és előadást is tart majd a Magyar Kormány Vajdaságot segítő gazdasági 

programjairól, és az anyaországi nemzetpolitika eredményeiről. Az előttünk álló 

választásoknak igen komoly tétje van, éppen ezért rendkívül fontos, hogy a választók azt a 

politikai erőt támogassák majd szavazatukkal, amely tovább tudja vinni az elmúlt évek 

során elért eredményeket, hangsúlyozta péntek délutáni zentai látogatása során Németh 

Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. Németh Zsolt Pásztor 

Istvánnal, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, Juhász 

Bálint tartományi gazdasági, foglalkoztatási és nemi egyenjogúsági titkárhelyettessel, 

valamint Ceglédi Rudolffal, Zenta község polgármesterével és a helyi önkormányzat több 

tisztségviselőjével a Tisza Automotive autóipari alkatrészeket gyártó vállalatban tett 

látogatást, majd az ezt követő nyilatkozatában kitért a küszöbön álló választások 

jelentőségére is. „Újra választások előtt áll a vajdasági magyarság, és a legfontosabbnak azt 

tartom, hogy tudatosítani kell, nagyon komoly a tétje ennek a választásnak. Azok az 

eredmények, amelyeket az elmúlt években a VMSZ fel tudott mutatni, most már mindenki 

számára láthatóak. Mindenféleképpen ki kell emelnem a gazdaság- és területfejlesztési 

programot, hiszen éppen a tegnapi napon zárult le a pályázatok beadásának a határideje, 

és közel kétezer-ötszáz pályázat beadására került sor, amit ha csak öttel-tízzel fölszorzunk, 

akkor láthatjuk, hogy hány embert fog elérni, és milyen mértékben fogja befolyásolni az itt 

élő magyarok életét” – hangsúlyozta Németh Zsolt. „A magyar–szerb kapcsolat is a tétje 

ennek a választásnak. Bízunk benne, hogy olyan politikai erő fogja folytatni a kormányzást 
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ebben az országban országos, tartományi és helyi szinten is, amellyel egyrészt az itt élő 

magyarok és a VMSZ szoros szövetséget tud alkotni, másrészt az a kétoldalú 

kapcsolatrendszer, ami az elmúlt években nagyon látványosan fejlődött, tovább tud 

haladni, hiszen az európai integráció célkitűzésében nagyon sok együttműködési lehetőség 

van a két ország között, akár a térségfejlesztés, a kétoldali infrastruktúrafejlesztés terén, 

akár egyéb területeken is. A vajdasági magyarságnak tehát az elkövetkezendő egy-két hét 

áll a rendelkezésére arra, hogy eldöntse, részt vesz a választásokon, és támogatja a 

szavazataival azt a politikai erőt, amely az elmúlt években kiérdemelte a vajdasági magyar 

közösség bizalmát” – tette hozzá a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. 

 

A Regionalizmus Központ, az MNT és a magyar-szerb vegyes 
bizottság tanácskozott 

Felívelő pályára került Magyarország és Szerbia kapcsolata – hangzott el a Regionalizmus 

Központ, a Magyar Nemzeti Tanács, valamint a magyar-szerb kisebbségi kormányközi 

vegyes bizottság szerbiai képviselőinek keddi szabadkai tanácskozásán. A két nemzet 

között nincsenek nyitott kérdések. Az anyanyelven történő oktatás, tájékoztatás, 

ügyintézés, valamint a részarányos foglalkoztatás voltak a legaktuálisabb témái a 

Regionalizmus Központ, az MNT, valamint a magyar-szerb kisebbségi kormányközi vegyes 

bizottság szerbiai képviselőinek találkozóján. A magyar-szerb kisebbségi kormányközi 

vegyes bizottság utoljára 2011-ben ülésezett. Az akkor felvetett, a két nemzeti közösséget 

érintő problémák többsége mára a múlté. Nenad Ivanišević társelnök, magyar-szerb 

kisebbségi kormányközi vegyes bizottság: „Hosszú évek óta először fordul elő az a helyzet, 

hogy nincs egyetlen nyitott kérdés sem, ami akadályozná a kapcsolatot. Nem mondhatjuk, 

hogy a magyar nemzeti közösség részéről valami nyomatékos nyitott kérdés létezne, sem 

pedig azt, hogy a szerb nemzeti közösségnek lenne ilyen nyitott kérdése Magyarországon. 

Amikor a két nemzet történelmi megbékéléséről beszélünk, mint a két államfő csúrogi 

megemlékezése, vagy Vučić miniszterelnök látogatása a Vergődő madár szobránál 

Szabadkán, ezek olyan fontos politikai tettek, amelyek alapul szolgáltak ennek a jó 

kapcsolatnak.” Az ülésen jelen volt Maglai Jenő, Szabadka polgármestere, aki 

hangsúlyozta, hogy az észak-bácskai város jó példája a nemzetek közötti 

együttműködésnek, hisz Szabadkán a szerb mellett a magyar és a horvát nyelv használata 

is hivatalos. Szerbiának összesen négy állammal, Magyarországgal, Horvátországgal, 

Macedóniával és Romániával van bilaterális együttműködésről szóló egyezménye. 
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