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Diaszpóra stratégia és a külhoni magyar családi vállalkozások éve a 
diaszpóra tanács és a MÁÉRT napirendjén 

Ötpontos diaszpóra stratégia és a külhoni magyar családi vállalkozások éve, mint 

tematikus program szerepel a Magyar Diaszpóra Tanács és a Magyar Állandó Értekezlet 

idei ülésének napirendjén – közölte Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár. 

Potápi Árpád János elmondta: november 30-án lesz a Magyar Diaszpóra Tanácsa hatodik 

ülése, amelyet másnap a Magyar Állandó Értekezlet követ. Mindkét tanácskozást Orbán 

Viktor miniszterelnök nyitja meg, s várhatóan zárónyilatkozattal fejeződik be. A diaszpóra 

tanácsra ülésére közel száz meghívót küldtek ki, a résztvevők száma évről-évre nő – jelezte 

az államtitkár. A tanácskozás egynapos lesz, de előző nap délután már tartanak 

megbeszéléseket. Ismertetése szerint a tanácskozáson foglalkoznak azzal, hogy a Nyugat-

Európában, és a tengerentúlon működő hétvégi, vasárnapi iskolákban szerzett vizsgákat a 

hazai rendszerbe hogyan lehet beilleszteni. Az ülés után az iskolavezetőket is összehívnák 

– mondta az államtitkár. Szeretnék, ha a tanácson döntenének a diaszpóra stratégiáról is. 

Ez öt pontból állna, az oktatás fejlesztése mellett tartalmazza magyar emigrációs és 

diaszpóra központ létrehozását, a gazdasági kapcsolatok erősítését a diaszpóra és az 

anyaország között, a diaszpóra diplomáciai eszközeinek erőteljesebb hasznosítását. A 

MÁÉRT fő napirendje pontja a következő tematikus év lesz. Továbbra is a szülőföldön való 

boldogulást segítenék, a külhoni magyar családi vállalkozások éve lenne 2017. Az egész 

évre 1 milliárd forint áll majd rendelkezésre – közölte a nemzetpolitikai államtitkár. 

Kérdésre kitért arra, hogy az oktatási-nevelési támogatásra értékelhető javaslat nem 

érkezett, az ő kezdeményezéseikről pedig nem alakult ki kompromisszum. A mostani 

rendszerről mindenki látja, nem jó, szociális támogatássá vált, s nem biztos, hogy elérik a 

korábban kitűzött célt. Grezsa István kormánybiztos elmondta: a parlamenti közbeszédből 

mint belpolitikai ügyek kikerültek az elmúlt időszakban. Alapvetően a nemzetpolitika mint 

belpolitikai haszonszerzés lekerült a terítékről, és ez óriási eredmény – állapította meg, 

hozzátéve: egyúttal a magyar társadalom számára az, hogy élnek külhoni magyarok kezd 

természetessé válni. Területéről, Kárpátalja helyzetéről elmondta: a veszély óriási, hogy ez 

a terület az elkövetkező évtizedekben kiürül, s fokozott anyaországi erőfeszítések kellenek, 

hogy a 150 ezres magyarságot megtartsák. Szerinte ugyanakkor a terület kiürülése és az 

esetleges vízummentesség között összefüggés nincs. Kitért arra is: közülük 130 ezernek 

van magyar útlevele, és nagy az igény eziránt a többség részéről is. 

 

Budapest üdvözli, hogy az EMNP nem indul a választáson 

A magyar kormány üdvözli az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) döntését, miszerint nem 

kívánnak önállóan elindulni a december 11-i romániai parlamenti választásokon, ezzel is 

segítve a magyarság esélyeit – mondta a nemzetpolitikai államtitkár hétfőn Budapesten, 

sajtótájékoztatón. Potápi Árpád János kifejtette: az EMNP elnökségével való hétfői 
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találkozón tájékoztatást kapott arról, hogy a párt a két héttel ezelőtti ülésén úgy döntött, a 

december 11-i romániai parlamenti választáson nem indul, nem állít jelöltet. Az 

államtitkár szerint ezáltal az alakulat segíti a magyar-magyar összefogást, és növeli a 

magyarság esélyeit a választásokon. Potápi a kormány részéről üdvözölte és megköszönte a 

döntést, amely – mint mondta – nyilvánvalóan nehéz lépés volt. Potápi Árpád János úgy 

fogalmazott: büszkék lehetnek az érintettek az elért eredményekre, és köszönetét fejezte ki 

azért, hogy a honosítás területén és egyéb ügyekben kiálltak az erdélyi magyarság mellett. 

Szilágyi Zsolt, az EMNP elnöke a döntéssel összefüggésben hangsúlyozta: továbbra is az 

autonómiáért való harcot tartják a legfontosabbnak, ezért azokat a jelölteket támogatják, 

akik hithű autonómiaharcosok a kampányidőszakon kívül is. Hozzátette, azt is támogatják, 

hogy Romániát a történelmi régiók alapján újra kell szervezni. Az elnök kitért arra is: 

természetesnek tartják, hogy a magyar kormány partnerként tekint más erdélyi magyar 

pártokra és más Kárpát-medencei pártokra, úgy gondolják, a kapcsolatokat az „is-is" és 

nem a „vagy-vagy" elve kell, hogy jellemezze. „Ennek tudatában az a politikai közösség, 

amelynek szószólói, partneri kapcsolatban továbbra is szövetségesként tekint a kormányra 

és a miniszterelnökre" – mondta Szilágyi Zsolt. 

 

Semjén: kiállunk az ártatlanul üldözött magyar vezetők mellett 

Magyarország mindig kiáll az ártatlanul üldözött, a magyarság megmaradását, értékeit és 

érdekeit szolgáló magyar közösségi vezetők mellett – hangsúlyozta Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes pénteken Csíkszeredában, amikor négy székelyföldi 

önkormányzati vezetőnek átadta a Külhoni Magyarságért Díjakat. Antal Árpádot, 

Sepsiszentgyörgy polgármesterét, Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós volt polgármesterét, 

Ráduly Róbertet, Csíkszereda polgármesterét és Szőke Domokost, Csíkszereda 

alpolgármesterét az államalapítás ünnepe alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök 

tüntette ki. A négy székelyföldi elöljáró ellen feltételezett közigazgatási vétségekért indított 

büntetőeljárást a román vádhatóság, korrupcióként értelmezve az esetleges ügyintézési 

szabálytalanságokat. Az erdélyi magyar érdekképviselet azt feltételezi, hogy a román 

hatóságok csak ürügyként használják fel az országban zajló korrupcióellenes hadjáratot 

arra, hogy a legnagyobb népszerűségnek örvendő, a magyarság megmaradásáért, nemzeti 

jelképei szabad használatáért síkraszálló közösségi vezetőket is lejárassa és meghátrálásra 

késztesse. „A korrupcióellenes harc ürügyén a magyarság megfélemlítése zajlik” – 

jelentette ki Semjén Zsolt. Hozzátette: természetesen helyesnek tartja a korrupció elleni 

harcot, és az sem mondható el, hogy arányaiban több magyart vádoltak volna meg, mint 

románt, a Romániában uralkodó állapotok mégis a jakobinus rémuralomra emlékeztetik. 

Csak akkor volt olyan, hogy bárkit meg lehetett vádolni pusztán azért, mert valamely 

közösséghez tartozott, vagy politikailag nem tetszett az aktuális irányzatnak, és a közvádló 

vádja önmagában bizonyításnak minősült – magyarázta. A miniszterelnök-helyettes 

M
a
g
ya
ro
rs
zá
g

  

E
rd
é
ly

  



 

 

 

 

 

 
4 

szerint nyilvánvaló, hogy Romániában azokat a magyar vezetőket érte támadás, akik 

meghatározó szerepet játszanak közösségükben, akikre hallgatnak az emberek, és akiknek 

fontos szerepük van a magyarság megmaradásában. Hozzátette: a kitüntetés a személyes 

teljesítménynek és az adott közösségnek szól, de azt nem titkolta, hogy a mostani 

kitüntetés egyben világos üzenet is „barátnak és ellenségnek” egyaránt. „Magyarország 

soha nem fogja elengedni ezeknek az embereknek a kezét, (...) mindig számíthatnak 

Magyarországra, arra, hogy minden segítséget megadunk, minden létező fórumon, a 

nemzetközieket is beleértve, ki fogunk állni az üldözött magyar vezetők mellett, akik 

kiállnak a magyarság megmaradása, értékei és érdekei mellett” – szögezte le Semjén Zsolt 

az MTI beszámolója szerint. A díjakat egyházi méltóságok, a székelyföldi megyék 

önkormányzati vezetői és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök jelenlétében Magyarország 

csíkszeredai főkonzulátusának eskütermében adták át. Zsigmond Barna főkonzul szerint 

visszahonosított magyarok tízezrei – és többen a kitüntettek közül is – ebben a teremben 

tették le a magyar állampolgári esküt. A Külhoni Magyarságért Díjat Magyarország 

miniszterelnöke a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a 

kultúrában, a nemzet örökségének megőrzésében, az egyházi életben, a tudományban, a 

tömegtájékoztatásban és a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző 

személyeknek adományozza. 

 

Utcára vonult a „dühös és csalódott” erdélyi magyarság 

Hiába dolgoznak, alkotnak, hiába gazdagítják teremtő munkájukkal és adóikkal az 

országot, most is másodrangú állampolgároknak tekintik a magyarokat Romániában – 

hangoztatta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szombaton, a Római Katolikus 

Gimnázium védelmében rendezett marosvásárhelyi tüntetésen. A politikus – aki ezúttal az 

Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány közgyűlésének tagjaként szólt a Vársétányon 

összesereglett több ezer tüntetőhöz – az MTI szerint rámutatott: sem az egyház, sem a 

meghurcolt Tamási Zsolt iskolaigazgató, sem a katolikus iskola újraindítását támogató 

tanfelügyelő nem rövidített meg senkit, nem vette el más vagyonát, nem követett el 

törvénytelenséget. Kelemen Hunor szerint a román hatóságok kettős mércét alkalmaznak, 

amikor a törvény betartatásáról van szó, egyesek pedig „kifogástalan eljárásként” állítják 

be a kommunista diktatúra rablását, szabadságfosztását, ha a romániai magyarságról van 

szó. „Ki a tolvaj: az aki ellopta a vagyont és intézményeket, vagy az, aki visszaköveteli az 

elrablott vagyont és a bezárt iskolát?” – kérdezte a szónok. Kifejtette: az erdélyi magyarság 

dühös és csalódott jogfosztottsága miatt. „A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumot 

már államosították. Közigazgatási és bírósági határozatokkal évek óta korlátozzák a 

nemzeti és közösségi szimbólumok használatát, újraértelmezik a nyelvhasználati törvényt, 

és száműzik a magyar feliratokat a közterekről” – sorolta a sérelmeket, hozzátéve: az 

erdélyi magyarság nem fogja feladni, talpon fog maradni. Kelemen Hunor bejelentette: az 

RMDSZ memorandumot intéz az ügyben a román államfőhöz és miniszterelnökhöz. Holló 
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László, a marosvásárhelyi demonstrációt szervező Státus Alapítvány ügyvezető igazgatója 

kiemelte: az egyház az eltelt évszázadok alatt egész Erdélyt átfogó iskolahálózatot épített, 

amelyben nemcsak magyarok tanultak, ezek az intézmények a románságnak is jeles 

személyiségeket adtak. Most mégis elvitatják jogát, hogy saját, nehezen visszaszerzett 

épületében iskolát alapítson. Megállapította: a kommunizmus idején államosított egyházi 

ingatlanok visszaszolgáltatási folyamata leállt Romániában, a már megtörtént 

visszaszolgáltatások jogosságát megkérdőjelezik. „Elérkeztünk tűrőképességünk határáig” 

– mondta az egyházi vagyonkezelő intézmény vezetője, arra figyelmeztetve a hatóságokat, 

hogy amennyiben felrúgják az iskolaépületről kötött szerződést, azzal a benne működő 

Unirea főgimnázium épülethasználati jogát is megszüntetik. A marosvásárhelyi tüntetésen 

a Római Katolikus Gimnázium diákságának, tanári karának, szülőbizottságának egy-egy 

képviselője is szót emelt az iskola ellehetetlenítése ellen. Nemcsak Marosvásárhelyen, 

hanem Kolozsváron, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Szatmárnémetiben is 

tüntettek szombaton délután a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium és a magyar 

nyelvű egyházi iskolák védelmében. Több helyszínen is felolvasták azt a petíciót, amelyben 

az erdélyi magyar történelmi egyházak kijelentették: a marosvásárhelyi katolikus 

gimnázium elleni ügyészségi eljárás után úgy érzik, hogy Erdély valamennyi magyar 

iskolája veszélybe került. Az egyházak petíciója szerint véget kell vetni a közösség 

megfélemlítésének, a szerzett jogok bírósági és közigazgatási eszközökkel történő 

csorbításának, megvonásának. Az egyházak az oktatásban tapasztalt jogcsorbítás mellett a 

nyelv- és a szimbólumhasználat szabadságát sértő intézkedések ellen is szót emeltek. A 

kolozsvári tiltakozáson a Mátyás-szoborcsoport elé gyűlt mintegy félezer tiltakozó előtt 

Kovács Sándor római katolikus főesperes kijelentette: nem szeretné, ha az iskolaügy 

etnikumközi vitává alakulna. A kolozsvári tiltakozáson felszólaló Virág Erzsébet, a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) közép-erdélyi alelnöke arról beszélt, 

hogy egykor azt remélték: a szövetségnek egyre kevesebb dolga lesz az érdekvédelemben, 

és egyre több az oktatás szakmai kérdéseiben. Csalódottan állapította meg, hogy továbbra 

is szükség van az érdekvédelemre.  

A román Unirea főgimnázium által használt, a római katolikus egyháznak 2004-ben 

visszaszolgáltatott marosvásárhelyi épületegyüttes egyik melléképületében 2014-ben 

kapott helyet az újjáalakult római katolikus gimnázium: a líceumban jelenleg több mint 

400 diák tanul, és mintegy 50 pedagógus dolgozik. A katolikus gimnázium 

törvénytelennek vélt létrehozását azt követően kezdte vizsgálni előbb a minisztérium 

ellenőrző testülete, majd az ügyészség, hogy augusztusban tanteremvita alakult ki az 

egyházi épületeken osztozó két intézmény között. A korrupcióellenes ügyészség (DNA) a 

Római Katolikus Gimnázium törvénytelennek vélt létrehozása miatt múlt héten eljárást 

indított Tamási Zsolt iskolaigazgató és Stefan Somesan főtanfelügyelő ellen, előbbit 

hatósági felügyelet alá, utóbbit házi őrizetbe helyezve. 
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Éves konferenciáját tartotta a Kerekasztal 

Nem szívja el a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala elől a levegőt az MKP által 

kezdeményezett magyar–magyar párbeszéd, melyen a Híd és a szlovákiai magyar civilek is 

részt vesznek. Mi több, a Kerekasztal és több tagszervezete is részt vesz rajta – jelentette ki 

Tokár Géza, az ernyőszervezet szóvivője. A Kerekasztal a hétvégén tartotta éves 

konferenciáját Érsekújvárban, az egyik fő feladata az volt, hogy az ernyőszervezet 

definiálja önmagát. Az első napon, pénteken oktatási és forrásteremtési kérdéseket 

vitattak meg, szombaton a civil szektor – így a Kerekasztal – céljai és lehetőségei kerültek 

górcső alá. Tokár szerint a konferencia fő tanulsága az, hogy tudatos, konkrét működési 

stratégiát kell kidolgoznia a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának. Emellett megfelelően el 

kell magyarázni és közvetíteni a működését is, mivel kulcsfontosságú területeken végez 

szakmai tevékenységet, és nagy igény van a munkájára. A szóvivő lapunknak azt mondta, 

decemberre készülhet el a stratégia, amely a részletes feladatokat tartalmazza, és az 

ezekhez kapcsolt határidőket is. Tokár Géza kimondottan örül a tervezett magyar–magyar 

párbeszédnek az MKP és a Híd között, főleg annak, hogy elkezdődhet a párbeszéd alapú 

politizálás. Az egyeztetéssorozat szerinte nem ütközik az ernyőszervezet tevékenységével, 

csak azt a feladatot veszi el tőlük, hogy egy asztalhoz ültessék a politikusokat. Hozzátette: 

az ernyőszervezetnek számtalan feladata van ezen kívül is, például a szakmai alapú 

érdekérvényesítés, jogi és emberi jogi ügyek, a tagszervezetek képviselete és hangjuk 

közvetítése magasabb fórumoknak vagy az érdekérvényesítő mozgalmak motiválása. 

Megerősítette: a Kerekasztal is meghívást kapott a magyar–magyar párbeszédre, és részt is 

vesz rajta. A konferencián minden évben kiosztják a Civil Társadalom Fejlesztéséért díjat 

is. Az elismerést idén in memoriam Tóth Károly, a Kerekasztal egykori szóvivője, a Fórum 

Intézet volt igazgatója és több polgári kezdeményezés elindítója kapta, életművéért és a 

civil társadalomért végzett áldozatos munkájáért. Petőcz Kálmán méltatásában 

rámutatott, Tóth Károly öröksége tovább él a társadalomban. Sándor Eleonóra, a díjazott 

özvegye arra hívta fel a figyelmet, hogy az életmű is jelzi, fel kell lépni a gyűlöletkeltés 

ellen. 

 

Új programdokumentumot fogadott el és tisztújítást végzett a 
Most-Híd 

Három pillérre épülő programdokumentumot fogadtak el és a párt szerveiben 

megüresedett helyeknek – köztük egy alelnöki posztnak – a betöltéséről is döntést hoztak, 

illetve az elmúlt két évet értékelték a Most-Híd párt 9. közgyűlésének résztvevői 

Érsekújvárban. Az új programdokumentum a Most-Híd Polgári vízió elnevezésű választási 

programján alapul, három pillérre épül, a jogállammal, a fejlett régiókkal, valamint a 

kisebbségi és nemzetiségi jogokkal összefüggő célkitűzésekre összpontosít, illetve ezek 

terén vázol fel egy középtávú tervet. A programdokumentum egyes pilléreiben felvázolt 

Fe
lv
id
é
k

  



 

 

 

 

 

 
7 

tervekkel a jövőben külön munkacsoportok foglalkoznak majd, illetve azokért a párt egy-

egy alelnöke lesz felelős. A közgyűlés Tóth Marián és Nagy László személyében két új tagot 

választott a párt legszűkebb döntéshozó szervébe, az elnökségbe, az ennél bővebb Országos 

Tanácsba pedig öt új tagot delegáltak, valamint új alelnököt is kineveztek a párt tavasszal 

megüresedett egyik alelnöki posztjára. Ez a poszt, amelyet a jövőben Ravasz Ábel, a 

kormány romaügyi kormánybiztosa fog betölteni, azt követően üresedett meg tavasszal, 

hogy Simon Zsolt addigi alelnök kilépett a pártból, mivel nem értett egyet azzal, hogy a 

Most-Híd – amelynek egyik alapítója volt – kormánykoalícióra lép a Szlovák Nemzeti 

Párttal és a Robert Fico vezette Smerrel. „Új alelnököt választott a kongresszus Ravasz 

Ábel személyében, az ő feladata lesz egyebek között a polgári és kisebbségi jogok 

felügyelete és az ott elkészítendő javaslatoknak a továbbvitele” – mondta Bugár Béla, a 

Most-Híd elnöke. „Logikus lépés volt, hogy a megüresedett pozícióra éppen Ravasz Ábelt 

javasoltam, aki átfogó módon foglalkozik a polgári társadalom és a kisebbségek 

kérdéseivel” – indokolta meg választását az elnök. Véleménye szerint a Most-Híd teret 

biztosít a fiataloknak is. „Azok, akiket kormányzati posztokra juttatunk, bebizonyították, 

hogy képesek ellátni a feladatot. Ezzel is meg akarjuk mutatni azt, hogy ennek a pártnak 

sok fiatal, perspektívával rendelkező képviselője, tehát jövője van” – tette hozzá Bugár. A 

Most-Híd közgyűlése a párt elmúlt kétéves tevékenységét, illetve a koalíciós kormányban 

eltöltött fél évet is értékelte. Utóbbi kapcsán Bugár Béla annak a meggyőződésének adott 

hangot, hogy kormányszereplésük minőségét leginkább az elfogadott javaslatok száma 

mutatja. „Azt kell, hogy mondjam, hogy ha ma dönteni kellene újból, ugyanezt a döntést 

hoznánk meg” - mondta Bugár Béla a kormánykoalícióba való belépésről. A Most-Híd 

elnöke indoklásában úgy vélekedett: az elmúlt fél év alatt annyi eredményt tudtak 

felmutatni kisebbségi téren, amennyit sem a két Dzurinda-kormányban, sem pedig a 

Radičová-kabinetben nem sikerült. Bugár Béla újságírói kérdésre a jövő évben sorra 

kerülő megyei választásokon kialakítandó, pártok közötti együttműködés lehetőségeiről is 

beszélt, egyaránt elképzelhetőnek nevezve az együttműködést a Magyar Közösség Pártjával 

(MKP), illetve a jelenlegi kormánykoalíciós partnereikkel is. „Még csak az út elején 

vagyunk, tárgyalásokat fogunk folytatni, azt tartjuk, hogy ha komoly az együttműködési 

szándék az MKP részéről, akkor lehet bizonyítaniuk ezt a megyei választásokon is, de 

biztos, hogy lesznek olyan kerületek is, akár északon, ahol megtámogatjuk a koalíciós 

partnerek jelöltjeit” – jelentette ki a pártelnök. 

 

Bemutatták az EP-ben a 2016-os szerbiai országjelentést 

Johannes Hahn uniós bővítési biztos bemutatta a 2016-os Szerbiára vonatkozó európai 

bizottsági országjelentést az Európai Parlament külügyi szakbizottságában. Deli Andor 

vajdasági származású EP-képviselő örömét fejezte ki, hogy a jelentés elismerően szól a 

szerbiai folyamatokról és sürgeti a Kisebbségi Akcióterv megvalósítását. Johannes Hahn 
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kiemelte: Szerbia a közigazgatási szervek reformjában komoly lépéseket tett az ország 

gazdaságának stabilizálása terén, valamint fontos szerepet játszik a Balkán országainak 

együttműködésében. Ugyanakkor megjegyezte: a Pristinával való párbeszédet az EU-

integrációval párhuzamosan kell folytatni, továbbá fontos Szerbia külpolitikájának 

összehangolása az EU kül- és biztonsági politikájával. Deli Andor néppárti EP-képviselő az 

ülést követően kiemelte: "Nagy örömömre szolgál, hogy az idei jelentés nagy részben 

pozitív megállapításokat tartalmaz Szerbiáról. A jelentés sürgeti a 23-as és 24-es tárgyalási 

fejezethez kapcsolódó kötelezettségek mielőbbi megvalósítását, s mint az már ismeretes, a 

23-as fejezethez kapcsolódik a rendkívül fontos Kisebbségi Akcióterv megvalósítása is. Két 

héttel ezelőtt a frakcióközi kisebbségügyi bizottsági strasbourgi ülésén az illetékes 

minisztertől hallhattuk, hogy a szerb kormány prioritásként kezeli ezeket a fejezeteket. 

Ezért bízom abban, hogy hamarosan konkrét eredményeket fogunk látni, ami minden 

bizonnyal nagy jelentőséggel fog bírni Vajdaság és a kisebbségek helyzetének további 

javításának terén”. 

 

Magyarországi diákok emlékeztek a kárpátaljai magyarok 1944-es 
elhurcolására Szolyván 

Elhallgatott történelem címmel tartottak rendhagyó történelemórát közel 200 

magyarországi középiskolás részvételével, nemzeti zarándoklat keretében november 11-

én Szolyván, a sztálini terror kárpátaljai magyar és német áldozatainak tiszteletére 

létesített emlékparkban. A Gulág Emlékbizottság szervezésében Magyarország egész 

területéről érkezett diákoknak Dupka György, a Szolyvai Emlékparkbizottság tagja, Gulág-

kutató ismertette a kárpátaljai magyar férfilakosság szovjet hatóságok által 1944 

novemberében végrehajtott deportálásának előzményeit, lefolytatásának körülményeit és 

következményeit. Az előadó emlékeztetett arra, hogy a 4. Ukrán Front katonai tanácsa 

1944. november 13-án kiadott 0036. számú parancsában elrendelte a 18 és 50 év közötti 

kárpátaljai magyar és német nemzetiségű egykori katonák és hadköteles személyek 

deportálását. Több mint húszezer magyar nemzetiségű férfit hurcoltak el, nagyobb 

részüket a Kárpátokon túli lágerekbe történő útnak indításuk előtt a Munkácshoz közeli 

Szolyván tartották fogva egy laktanya területén létesített gyűjtőtáborban, ahol több ezren 

meghaltak közülük – tette hozzá. A csupán a nemzetiségük miatt elhurcolt ártatlan 

emberek pusztulásának helyszínén helyi kezdeményezésre 1990-ben emlékpark létesült. 

Ennek siratófalára 130 kárpátaljai magyarlakta település közel tízezer áldozatának nevét 

vésték fel. Dupka György elmondta, 1989 után Kárpátalja száz településén állítottak 

emlékművet az 1944-es elhurcolás áldozatainak. 

A rendhagyó történelemórát záró előadásában Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (EMMI) parlamenti államtitkára, a Gulág Emlékbizottság tagja 
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hangsúlyozta, szimbolikus jelentősége van annak, hogy a nemzeti zarándoklat helyszíne a 

magyar Golgotának is nevezett szolyvai emlékpark, ahol a magyarországi iskolások Gulág-

túlélőkkel találkozhatnak, s azok személyes élményeinek megismerése által, ha virtuálisan 

is, de részesei lehetnek az egykori tragikus eseményeknek – tette hozzá. A politikus utalt 

arra, hogy az emlékező rendezvény címe, az Elhallgatott történelem azt jelzi, a tragikus 

eseményekről évtizedeken át nem volt szabad beszélni, ami – mint fogalmazott – a mai 

fiatalok számára elképzelhetetlennek tűnhet. A nemzeti zarándoklat helyszíne azért is 

fontos – emelte ki az államtitkár -, mert míg Magyarországról minden tizenkettedik 

embert vitték el a Gulágra, addig Kárpátaljáról minden ötödik magyart, vagyis nem volt 

olyan magyar család, amelyből ne hurcoltak volna el valakit. A deportált kárpátaljai 

magyarok harmada elpusztult – mutatott rá. 
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