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HÍREK 

Nemzetpolitika az Országgyűlésben 

Tarnai Richárd (KDNP) november 25-én elhangzott azonnali kérdésében a 

határon túli magyarok autonómiatörekvései kapcsán szólalt fel. Kiemelte, 
immár elmondhatjuk, hogy a külhoni magyarok a nemzet részét képezik 
hivatalosan is, az állampolgárság megszerzése nem elérhetetlen álom, és az 

autonómiatörekvések sem azok. Rámutatott, hogy a szomszédos 
országokban az elkövetkező esztendőkben különböző közigazgatási reformok 

kerülhetnek napirendre, amelyek kedvező alkalmat teremthetnek az 
autonómiatörekvések érvényesítésére, ami a mindenkori magyar kormány 
evidens érdeke. Azt tudakolta, hogy milyen lépések történtek az utóbbi 

időben e téren. 

Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára 
válaszában hangsúlyozta, hogy valóban nem szabad, hogy a nemzetpolitika 

megmaradjon a szimbolikus politizálás színterén, fontosak a gyakorlati 
eredmények, hogy élő kapcsolat legyen a határon innen és határon túl élő 

magyarok között. E körben említést tett a Határtalanul! -programról, azon 
törekvésekről, hogy gazdaságilag is összefonódjanak az anyaországi és 
külhoni magyar közösségek, továbbá az európai területi társulások 

ösztönzéséről. 

Tarnai Richárd a fentiekre reagálva kijelentette, az államtitkár szavaiból is 
kitűnt, hogy egy abszolút európai megoldás az autonómia, és ennek a 

teljesen természetes együttműködésnek a jogi alapjait már megvetette a 
jelenlegi kormányzat. 

Rétvári Bence még hozzáfűzte, hogy a határon túli magyar felsőoktatás 
területén tapasztalható fejlődés szintén elősegíti és erősíti az autonómia-

törekvéseket. 

******* 

Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) az november 25-i ülésnapon napirend után 

szólalt fel „Sikeres magyar akció a délvidéki magyarokért az Európai 
Parlamentben” címmel. Ennek során arról az rendezvény-sorozatról, illetve 

akciókról számolt be, melyeken a délvidéki magyarságot ért jogsértésekre 
hívták fel a figyelmet. Elmondta, hogy ezen rendezvények első állomása az 
október első hetében, az Európa Tanácsban szervezett esemény volt, 

melynek az volt a célja, hogy hogy ráirányítsák a figyelmet a délvidéki 
magyarság sanyarú helyzetére, filmbemutatót tartottak, közmeghallgatásra,  
tüntetésre került sor, amellyel sikerült „elég nagy port kavarni és a figyelmet 

ráirányítani arra, hogy nincs minden rendben Szerbiában.” A szerb EU-s 
csatlakozási tárgyalási folyamatok során ennek ellenére az Európai Bizottság 

és a Vajdasági Magyarok Szövetsége is azt állítja, hogy minden rendben van 
az ott élő nemzetiségekkel.  

Beszámolt a november 19-én, Strasbourgban Morvai Krisztina jobbikos 

európai parlamenti képviselővel szervezett akcióról is, melynek keretében 
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közmeghallgatást tartottak „Állítsák meg az emberi jogi jogsértéseket 
Szerbiában!” címmel.  

A rendezvénysorozatok célja az volt, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy 

„változtatni kell azon, hogy az Európai Bizottság országjelentése Szerbiáról 
egy szót nem szól arról, hogy a magyarokkal mi a helyzet Délvidéken. 76 

oldalon keresztül listázzák a problémákat Szerbiával kapcsolatban, és azt 
mondják, hogy tökéletesen áll a helyzet a vajdasági kisebbségekkel 
kapcsolatban, sőt azt is, hogy nagyon jól kezelik a hatóságok az erőszakos 

eseményeket, mert általában szabálysértésnek minősítik őket, ahelyett, hogy 
bűncselekménynek kezelnék.” – mondta a Gaudi-Nagy. 

Elmondta azt is, hogy azok a francia, bajor, olasz és angol képviselők, akik 

részt vettek a rendezvényen, egybehangzóan elfogadhatatlannak tartják, ami 
zajlik. „Tehát Európa egyre jobban ébred föl, és rájön és elfogadja azt az 

álláspontot, amit képviselünk, hogy nem lehet Szerbia az Európai Unió tagja 
addig, amíg nem teljesíti a magyarsággal kapcsolatos összes igényt.” Ennek 
érdekében további rendezvényeket fognak tartani.  

******* 

Hidvéghi Balázs (Fidesz) napirend előtti felszólalása a 2013. november 26-i 

ülésnapon: „A szabadság csillaga” címmel. 

A képviselő napirend előtti felszólalásában úgy értékelte, hogy a Románia 
Csillaga becsületbíróságának döntése Tőkés László európai parlamenti 

képviselő kitüntetésének visszavonásáról azért történt, mert a politikus 
nyáron Tusnádfürdőn azt mondta, Magyarország vállaljon védhatalmat az 

erdélyi magyarság felett. A képviselő szégyenletesnek nevezte a döntést, 
amely súlyosan sérti a szólásszabadságot és az 1989-es forradalom szellemét 
tagadja meg. Mint mondta, „Románia demokratikus intézményei Közép-

Európa legvéresebb forradalmában születtek meg. Tőkés szerepének 
megkérdőjelezésével ezen emberek véráldozatát is megcsúfolják a mostani 
cinikus döntéshozók”. A képviselő méltatta Tőkés László romániai 

forradalomban betöltött szerepét. „Románia csillagát elvehetik tőle, de a 
szabadság csillaga mindig az övé marad.”- fogalmazott. 

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában azt 
mondta, a magyar kormány azt kéri Traian Basescu román államfőtől, hogy 
„ne hagyja Románia Csillagát visszavörösödni". Hozzátette: a magyar 

politikának az egységet meg kell őrizni az ügyben, és „élőláncot" kell 
alkotnia, mint ahogy az annak idején a temesvári parókia körül történt.  

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a döntéshozó testület nem független, az 
eljárást pedig a román miniszterelnök kezdeményezte. Véleménye szerint az 
elmúlt pár hónapban hisztériakeltés volt Romániában az üggyel 

kapcsolatban, amelynek okát román újságírók fogalmazták meg a legjobban, 
miszerint a Securitate soha nem tudta Tőkés Lászlónak megbocsátani 

Temesvárt, a romániai forradalmat, ezért a becsületbíróság döntése nem 
más, mint a Securitate bosszúja 25 év után.  

Németh Zsolt egyben kijelentette, hogy „a romániai magyarság 

megfélemlítésének az eszköze Tőkés László kitüntetésének a visszavonása, 
ezt pedig elfogadhatatlannak tartjuk. A Tőkés László-ellenes hecckampány 
beleilleszkedik egy hosszú, másfél éves folyamatba, amelybe a 
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marosvásárhelyi orvosi egyetemtől elkezdődően az egyházi ingatlanok 
visszaadásával való packázás és számos egyéb intézkedés tartozik.”  

Közölte, a magyar-román jövőt meghatározó módon érinti, milyen alapokra 

építjük a jövőt: Magyarország 1989-es alapokra szeretné építeni a két ország 
kapcsolatát. 

Erdély 

A kormány az erdélyi magyarság mögött áll 

A Közép-Kelet-Európa–Kína csúcstalálkozón Bukarestben tartózkodó Orbán 
Viktor kormányfő november 25-én délután a magyar nagykövetség 

épületében megbeszélést folytatott Kelemen Hunorral. Az RMDSZ elnöke 
tájékoztatta a kormányfőt a román kormányzat decentralizációs döntéséről 

és annak következményeiről. Emellett egyeztettek a jövő évi európai 
parlamenti választásokra való felkészülésről, amellyel kapcsolatban Kelemen 

Hunor fontosnak nevezte, hogy a magyarság és ezen belül a romániai 
magyarság erős képviselete megmaradjon Strasbourgban. 

Orbán Viktor leszögezte: az erdélyi magyarság és politikai képviseletei ezután 

is minden ügyben számíthatnak a magyar kormány támogatására és 
együttműködésére. 

Az RMDSZ hírlevele szerint a szövetségi elnök beszámolt az alakulat által 

kezdeményezett regionális oktatáspolitika gyakorlatba ültetéséről is. 
Elmondta, a magyar nyelvű oktatás ügye ezekben az esztendőkben új 

szakaszba érkezett: egyrészt a három éve elfogadott oktatási törvény minden 
eddiginél több pontban tartalmazza azokat a tételeket, amelyeket az erdélyi 
magyarság érdekvédelmi képviseletén keresztül szükségesnek tart, másrészt 

számos jótékony megvalósításon túl van a magyar közösség. „Az a 
legfontosabb célunk, hogy minden magyar gyermek számára tudjuk 
biztosítani az anyanyelvi oktatást” – összegzett Kelemen Hunor. 

Forrás: MTI 

******* 

Az IPU magyar-román baráti tagozata képviselői bukaresti tárgyalásai 

A Simonka György (Fidesz), az Interparlamentáris Unió (IPU) magyar–román 
baráti tagozatának elnöke által vezetett küldöttség – melyben Rubovszky 
György (KDNP), a tagozat alelnöke és a Kovács Tibor (MSZP) alelnököt 
helyettesítő Varga Zoltán (MSZP), a baráti tagozat tagja vett még részt – azt 

kérte a november 27-i tárgyaláson a román törvényhozóktól: vegyék 
figyelembe a magyar kisebbségi igényeket a közigazgatási határok 

megváltoztatásánál és a kommunizmus idején államosított ingatlanok 
visszaszolgáltatásánál. 

Simonka György a tárgyalások után adott interjúban kiemelte: 2010 óta a 

magyarországi kisebbségi politika teljesen megújult, a magyarországi román 
önkormányzatoknak számos óvodát, iskolát adtak át, templomokat újítottak 

fel. Román partnereinek elmondta: hasonló hozzáállást várnak el 
Bukaresttől is. Az IPU bukaresti és budapesti tagozata egyaránt 
kormányközi megállapodást sürget az európai pénzekből előkészített magyar 

–román határpontok megnyitása érdekében. 
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Szabó Ödön, az RMDSZ parlamenti képviselője, az IPU román–magyar 
tagozatának elnöke az MTI-nek elmondta: olyan átkelőkről van szó, 

amelyeknél az odavezető utat mindkét oldalon uniós pénzből 
korszerűsítették. Szerencsés körülménynek nevezte, hogy az IPU bukaresti 
és budapesti tagozata élén is az adott országban kisebbséghez tartozó vezető 

áll, aki közvetlenül érdekelt a kapcsolatépítésben. Úgy vélekedett: a 
parlamenti diplomáciának az az előnye a kormányzatival szemben, hogy nem 
ideológiai alapon működik, mindkét oldalon kormánypárti és ellenzéki 

honatyák egyaránt részt vesznek a munkában, és a választási ciklusok 
„kevésbé zavarnak be”. Mint mondta: olyankor van nagy szükség a 

parlamenti diplomáciára, amikor a másfajta diplomáciai csatornák 
megmerevednek. 

Az IPU magyar–román tagozatának küldöttsége többek az RMDSZ vezetőivel, 

a bukaresti  kisebbségvédelmi államtitkárral, a kormánypártok vezető 
politikusaival és a regionális fejlesztési, valamint a vízügyi, erdészeti és 

halászati minisztérium illetékeseivel folytatott megbeszéléseket. 

A látogatást megelőzően Tőkés László európai parlamenti képviselő nyílt 
levélben hívta fel Simonka György figyelmét, hogy Szabó Ödönt – MSZP-s 

kapcsolatai és korrupciós ügyei miatt - alkalmatlannak tartja a „Fidesszel és 
kormányával való bizalmas együttműködésre”.  

Újságírói kérdésre Simonka György elmondta: Tőkés Lászlóban az 1989-es 

forradalom hősét tiszteli, ezen figyelmeztetését azonban politikai 
álláspontnak tekinti. Kifejtette: a román parlamentben szükség van a 

magyarság képviseletére, jelen pillanatban ezt az RMDSZ tudja betölteni. 
Hozzátette: az IPU nem egyetlen pártról szól, abban ellenzékiek és 
kormánypártiak baráti légkörben tudnak szót érteni, és érdekünk ezt a 

légkört fenntartani. „Ebben Szabó Ödön nagyon sokat tud segíteni és az IPU 
bukaresti tagozatának elnökeként az interparlamentáris kapcsolatoknak új 
lendületet adott”. 

******* 

Vita Tőkés László kitüntetésének visszavonásáról 

A kitüntetés visszavonásáról szóló döntésről, a magyarországi tiltakozó 
hangokról és a Nemzeti összetartozás bizottsága (NÖB) ezzel kapcsolatos 
november 25-i nyilatkozatáról előző számunkban írtunk. Az egyhangúan 

elfogadott nyilatkozatra másnap Magyarországon a Demokratikus Koalíció is 
reflektált, kifejtve, hogy a  „Fidesz által elfogadott bizottsági állásfoglalás 

nevetséges és kilóg a lóláb… a magyar törvényhozás most hivatalosan 
nyilvánít véleményt egy romániai kitüntetés sorsáról, amellyel beavatkozik a 
román belügyekbe, és oktalan módon felnagyít egy alapvetően jelentéktelen 

kérdést.” 

A pártnyilatkozatra viszontreagált Potápi Árpád János, a NÖB elnöke, 

kiemelve az állásfoglalás konszenzusos jellegét. 

Ugyanakkor a Hidvéghi Balázs (Fidesz) kitüntetéssel kapcsolatos november 
26-i napirend előtti kérdésére adott államtitkári válasz (3. oldal) felbőszítette 

a román külügyminisztériumot is: Radu Podgorean államtitkár álláspontja 
felülvizsgálatára és bocsánatkérésre szólította fel magyar kollégáját, Németh 

Zsoltot országgyűlési felszólalásáért, amelyben az erdélyi európai parlamenti 
képviselő érdemrendjének lehetséges visszavonásáról beszélt. November 28-i 

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/11/27/18/Nemzeti_osszetartozas_bizottsag_kadari_mentalitast_tukroz_a_DK.aspx


Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 32. szám 

 7 

nyilatkozatában Podgorean „a román állam egyik szimbólumának minden 
alapot nélkülöző meggyalázásaként" értelmezte, és „teljességgel 
elfogadhatatlannak" minősítette a magyar külügyminisztérium 

államtitkárának parlamenti felszólalását. Németh Zsolt kedden az 
Országgyűlésben egyebek mellett azt is mondta, a magyar kormány azt kéri 

Traian Băsescu román államfőtől, hogy „ne hagyja Románia Csillagát 
visszavörösödni". 

„Súlyos, és minden alapot nélkülöző vád azt állítani, hogy megvörösödött a 

Románia Csillaga érdemrend. Feltesszük mi is a kérdést: mit mondana 
Németh Zsolt, ha Romániában valaki azt állítaná, hogy Budapesten 
visszatértek a hatalomba a horthysták?" – szerepel Podgoreannak az 

Agerpres hírügynökség által idézett állásfoglalásában. Az államtitkár 
kijelentette: Románia szuverén joga a kitüntetések adása és visszavonása, az 

érdemrend pedig egyebek mellett a kitüntetett személyiség lojalitásának az 
elismerése Románia értékei, szimbólumai, és nemzeti érdeke iránt. 

„Románia tiszteli a hőseit, de a hősöknek is tisztelniük kell Romániát" – 

jelentette ki az államtitkár, hozzátéve, Tőkés László érdeme, hogy bátran 
szembefordult a kommunista diktatúrával. „Megérdemelte a tiszteletünket 

ugyanúgy, ahogy azok a román állampolgárok is megérdemlik, akik 1989 
decemberében élő láncot vontak köréje, hogy megvédjék a kommunista 
rezsim megtorló erőitől. Nem lehet feladatunk azonban tisztelni azt, aki ma 

azt kéri, hogy Románia kerüljön protektorátus alá" – jelentette ki az 
államtitkár. 

Megjegyezte, a Románia Csillaga érdemrendet éppen azért hozták létre 

annak idején, hogy Románia függetlenségét jelképezze. Podgorean szerint 
Németh Zsoltnak a diplomáciai elfogadhatóság határán mozgó gyakori 

kijelentései jól ismertek Romániában. „Esedékes lenne, hogy Németh Zsolt 
vizsgálja felül álláspontját, és kérjen bocsánatot a gyalázkodó kijelentéseiért, 
amelyek ellentétesek országaink barátsági és együttműködési szerződése 

szellemével". 

Németh Zsolt egy vasárnapi interjúban a román nyilatkozatról úgy 

vélekedett: éppen az jelentené a román állami kitüntetés meggyalázását, ha 
Tőkés Lászlót megfosztanák az érdemrendtől. A Magyar Hírlapnak elmondta, 
a román politika már eléggé messzire ment ezen az úton, hiszen a román 

miniszterelnök, a bukaresti képviselőház elnöke és mindazok a személyek, 
akik exponálták magukat a becsületbíróság keretei között, már elkötelezték 
magukat a kitüntetés visszavonása mellett.  

*** 

Németh Zsolt egyébiránt minden bizonnyal Tőkéstől „merített", amikor 

elvörösödő csillagról beszélt. Az EP képviselő november 22-i, Nagyváradon 
tartott sajtótájékoztatója alkalmából kiadott, a bukaresti becsületbíróság 
döntését kommentáló nyilatkozatát az EP-képviselő azzal a megjegyzéssel 

zárta: „Románia csillaga elvörösödőben...” 

Forrás: MTI, Krónika online 

******* 
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Román provokáció Székelyföldön 

Csendőrkordonnal kellett szétválasztani december 1-jén, Románia nemzeti 

ünnepén Sepsiszentgyörgyön az Új Jobboldal (Noua Dreaptă) tagjait és az 
ellenük tüntető magyar fiatalok csoportját. A szélsőséges román ifjúsági 

szervezet idén – Marosvásárhely és Csíkszereda után – a kovásznai 
megyeszékhelyre hirdette meg december elsejei rendezvényét, az alkalomból 
a szervezet mintegy 80 tagja érkezett a városba, akik román nemzeti 

lobogókkal felszerelkezve „Kovászna-Hargita román föld!”, „Székelyföld nem 
létezik!”, „A román nyelv az egyeduralkodó!” magyarellenes jelszavakat 
skandálták. 

Az Agerpres beszámolója szerint a szélsőséges megnyilvánulásra válaszként 
mintegy 30, többnyire a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) 

jelvényeit viselő magyar fiatal is felvonult „Székelyföld nem Románia!”, 
„Idegenek, menjetek haza!” jelszavakat kiabálva. A csendőrség kordont vont 
a két tábor közé, két magyar fiatalt pedig előállítottak a rendfenntartók, arra 

hivatkozva, hogy azok nem akartak engedelmeskedni parancsaiknak. 

Az incidensre a hivatalos ünnepség vége felé került sor, amikor az Új 

Jobboldal tagjainak gépkocsija és az őket szállító Szatmár megyei busz 
mellett várakozó vármegyések nem tettek eleget a hatósági felkérésnek, 
miszerint húzódjanak odébb. Az egyenruhások többszöri felszólítás után 

elkezdték az Erzsébet park irányába tolni a vármegyés fiatalokat, illetve azt a 
pár személyt, akik szintén a román szervezet jelenléte ellen tiltakoztak. Az 
indulatok pár másodperc alatt felkorbácsolódtak, dulakodásra is sor került, 

és két magyar fiatalt a csendőrök kiemeltek a tömegből és szemmel 
láthatóan erőszakot alkalmazva elszállítottak. A karhatalmi erők és a 

tiltakozók a park bejáratáig jutottak, ahol újabb lökdösődés kezdődött, sértő, 
fenyegető szavak hangzottak el. 

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester már november 28-án 

felszólította a december elsejei ünnepségsorozat szervezőit – a Kovászna 
megyei prefektúrát, az ortodox egyházat és a Románok Civil Fórumát –, hogy 

határolódjanak el az Új Jobboldal akciójától. Úgy vélte, a helyi magyar 
lakosságtól sem várhatja el senki, hogy tolerálja, amint három-négyévente 
román szélsőségesek vonulnak végig a város utcáin a magyar közösséget 

bántó feliratokkal és jelszavakkal. Az elöljáró újságírói kérdésre elmondta, 
idén sem vesz részt a Románia nemzeti ünnepe alkalmából szervezett 

rendezvényeken, mert „az elmúlt egy évben nem változott semmi, Románia 
nem teljesítette az 1918. december elsején a magyar közösségnek tett 
ígéreteit”. 

Az Új Jobboldal felvonulását Mădălin Guruianu, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) helyi elnöke is elutasította, rámutatva: nincs mit keresniük a 

szélsőségeseknek a városban. Guruianu felhívást intézett a lakosokhoz, azt 
kérve: ne hagyják, hogy jelentéktelen csoportosulások megrontsák a békés 
együttélést a városban. 
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Felvidék 

A megyei választások utóélete 

A megyei választások a november 23-i második fordulóval ugyan lezárultak, 
ám a voksolás fejleményei továbbra is a szlovákiai közélet kedvelt témájául 

szolgálnak. Az eredmények értékelése, a váratlan fordulatok, a választások 
idejére „elkendőzött” viták, vagy éppen a közigazgatási rendszer átalakítása 

mind napirenden maradtak az elmúlt időszakban. 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) mandátumszámának megőrzését, valamint 
a Nagyszombat megyei elnökválasztáson való helytállását sikerként 

könyvelte el, illetve kedvező alapnak a megyei tárgyalásokhoz, valamint 
hosszabb távon a következő választásokhoz. Berényi József, az MKP elnöke a 

párt Országos Elnökségének ülésén elmondta, az eddigi 36 képviselői helyük 
38-ra bővült, és elképzelhető további három független képviselő csatlakozása 
is az MKP-s frakciókhoz, azaz kedvező esetben 41 fős képviselettel lenne 

jelen a szervezet a megyei önkormányzatok munkájában.  

Öllös László politológus szerint ugyanakkor a megyei választások valós 

eredménye akkor mutatkozik majd meg, miután megtörténtek a megyei 
koalíciókötések. Jelen állás szerint a mandátumok számának csökkenését 
vagy növekedését lehet elemezni, ám politikailag annak van jelentősége, hogy 

a megyei frakciók mely testületekben válnak a koalíciók, a többség részévé. 
Mikorra ez kialakul, akkortól lehet valóban értékelni és pontosan 
összehasonlítani az egyes megyékben az MKP helyzetét a korábbival – 

fogalmazott Öllös.  

Az MKP a megyei hivatali helyek elosztása kapcsán megkezdte a 

tárgyalásokat potenciális partnereivel. Nagyszombat megyében alelnöki 
pozícióhoz jut a párt, Kassa megyében zajlik az egyeztetés erről. Pozsony 
megyében a tisztség megőrzését tűzték célul, míg Nyitrán – bizakodva a 

hosszú évek óta velük szemben összeálló szlovák nagykoalíció felbomlásában 
– a megszerzését. Besztercebányán ugyanakkor semmilyen tárgyalásba nem 

bocsátkoztak, ugyanis az MKP kizárta az együttműködés lehetőségét Marian 
Kotlebával. 

*** 

A szélsőséges politikus feltűnése és kiváltképp mostani sikeres szereplése 
komoly visszhangot váltott ki. Berényi József szerint „európai szinten a 

kisebbségi kérdés újra az asztalra fog kerülni” a történtek miatt és 
„bizonyára változni fog a politikai diskurzus Szlovákiában”, ismét nagyobb 
hangsúlyt fognak kapni az emberi jogi és szociális integrációs kérdések. 

Berényi mellett számos szlovákiai politikus és közéleti személyiség emelte fel 
a hangját a szélsőséges erők térnyerése miatt. De ki is az a Marian Kotleba? 

Az 1977-ben született politikus már besztercebányai tanárként is szélsőséges 
nézetei miatt került összetűzésbe környezetével. A Mi Szlovákiánk Néppárt 
(ĽSNS) elnöke a 2000-es évek elején állt a Szlovák Testvériség nevű szervezet 

élére. A romaellenes menetelések mellett számos, magyarok ellen irányuló 
megmozdulást szervezett. 2003 júliusában Kotleba hívei Komáromban a 
hírhedt Hlinka-gárda egyenruhájában vonultak fel, abból az alkalomból, 

hogy a városban felavatták Cirill és Metód szoborcsoportját. 2005-ben 
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Rozsnyón lépett fel: a szélsőséges demonstrálók felszólították a település 
polgármesterét, hogy távolíttassa el a nem sokkal korábban felállított 
Kossuth-szobrot, különben maguk döntik le, továbbá nemtetszésüket 

nyilvánították ki, hogy Kossuth Lajos és Klapka György szobrokat kaphatott 
Szlovákiában. Az újdonsült megyefőnök és követői évente megemlékeztek a 

világháborús fasiszta állam megalakulásának és Jozef Tiso akkori szlovák 
elnök halálának évfordulójáról is. 

A „magyarkártyát” azonban idővel hanyagolta Kotleba, szakértők szerint 

egyrészt azért, mert a magyarellenességet a Ján Slota vezette SNS 
hatékonyabban tematizálta, mintegy két évtizeden keresztül ez volt a párt 

húzótémája, másrészt rájöttek az ĽSNS-nél, hogy a „romakártya”, a szociális 
kérdések feszegetése többet hozhat számukra. Az ĽSNS létrehozásáról akkor 
hoztak döntést, amikor a Szlovák Testvériség pártként nem működhetett 

tovább. Rövid időn belül megalakult az új szerveződés: négy évvel ezelőtt már 
ennek színeiben mérette meg magát a Besztercebánya megyei választásokon 

Kotleba. Rá és pártjára irányította a figyelmet a krasznahorkai várban 
pusztító tűz, amelyet minden jel szerint helyi roma gyerekek okoztak, a 
szélsőséges szervezet pedig ezt kihasználva számos romaellenes 

demonstrációt tartott a településen. A nemzetközi sajtó figyelmét sem kerülte 
el a szélsőséges pártvezér friss győzelme. A cseh média – többek között a 
legolvasottabb online hírportál, az idnes.cz – arra hívta fel a figyelmet, hogy 

Kotleba sikere „figyelmeztetés” Csehország számára is, továbbá egyszerűen 
csak „neonácinak” nevezték az ĽSNS első emberét. Az amerikai AP 

hírügynökség ugyancsak a neonáci címkével illette Kotlebát, illetve pártját. 

*** 

Az MKP ugyanakkor nem csupán az új Besztercebánya megyei elnökkel 

került konfliktusba. A megyei választásokon tapasztalható kisebb 
pengeváltásokat követően, a voksolás lezárultával kemény hangon kritizálta 
a Berényi József által fémjelzett pártot Bugár Béla, a Most-Híd elnöke. A 

szlovákiai magyaroknak címzett nyílt kiáltványában az elmúlt időszak 
sérelmeit kérte számon az MKP-n és annak elnökén. Szerinte a Most-Híd 

mindig a korrekt versenyre törekedett, ám az MKP az együttműködés 
szándékának álcája mögé bújva, igyekezett ellehetetleníteni a vegyespártot. A 
kiáltvány itt olvasható. 

A nyílt levélre válaszul az MKP helyi vezetői, Kiss Beáta lévai járási alelnök és 
Forró Krisztián galántai járási elnök osztotta meg közlemény formájában (itt 

és itt) gondolatait: szerintük éppen a Most-Híd volt képtelen az 
együttműködésre, bizonyos esetekben vélhetően Bugár Béla és környezete 

utasítására, felrúgva akár már megkötött megállapodásokat is. 

*** 

A továbbélő ellentétek különösen kedvezőtlenek azt tekintve, hogy a kormány 

tervei szerint átfogó átalakításon menne át a megyerendszer. Robert Fico 
elképzelése szerint Szlovákia visszatérne a 3+1 megyés modellhez, egy 

nyugati, egy középső és egy keleti, valamint egy Pozsony központú térséggel. 
A változtatással a magyar képviselet nagymértékben gyengülne, a kelet-, 
valamint a közép-szlovákiai megyei parlamentekben feleannyi magyar 

képviselő ülne, mint most a kassai, vagy a besztercebányai kerület 
testületeiben. Nyugaton kisebb mértékű lenne a visszaesés, ám itt is 

http://www.most-hid.sk/sites/default/files/spravy-files/kialtvany_a_korrekt_politikaert.pdf
http://www.mkp.sk/cikkek/hirek/2013/11/27/valosag-tukreben
http://www.mkp.sk/cikkek/cikkek/2013/11/28/kedves-bugar-bela
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gyengülne az érdekérvényesítő-képesség. Ennek fényében tehát még nagyobb 
szükség lenne a hatékony együttműködésre a két, magyar szavazatokra 
nagyban építő párt között. 

Délvidék 

Vajdaság-szerte megünnepelték a Nagy Nemzetgyűlés évfordulóját 

A szabadkai Városházán november 25-én díszülésen emlékeztek meg a nagy 

népi közgyűlés 95. évfordulójáról, amely döntése után Vajdaságot Szerbiához 
csatolták, amely nap egyben az itt élő bunyevácok nemzeti ünnepe is. Az 
ünnepség díszvendége Tomislav Nikolić szerb elnök volt, akinek személyében 

először vett részt szerb elnök a bunyevácok szabadkai ünnepségén. 

A nagy népgyűlés, amelyet 1918. november 25-én tartottak Újvidéken, a 
bunyevácok négy nemzeti ünnepének egyike. Ezen a napon született döntés 
Bácskának, Bánságnak és Baranyának Szerbiához való csatolásáról. A 
népgyűlés munkájában akkor 757 képviselő vett részt, 578 szerb, 84 
bunyevác, 62 szlovák, 21 ruszin, 3 sokác, 2 horvát, 6 német és egy magyar. A 
népgyűlési döntést követően Vajdaságot december 1-jétől a Szerb–Horvát–
Szlovén Királysághoz csatolták és új közigazgatási formák jöttek létre. 

Nikolić beszédében a történelemre és a bunyevác kisebbség1 helyzetére 
összpontosított: „Szerbia autochton délszláv nemzetként ismeri el a 
bunyevácokat. Nem vagytok ti sem szerbek, sem horvátok, hanem 

autentikus szláv kisebbség, amely saját kulturális identitással, folklórral, 
történelmi örökséggel rendelkezik” – mondta a szerb elnök, aki kitért arra is, 
hogy 1945 után megpróbálkoztak a bunyevácok erőszakos asszimilálásával 

is. 

Maglai Jenő, Szabadka új VMSZ-es polgármestere alkalmi beszédében 

kiemelte, hogy a megrázkódtatások ellenére a bunyevácok mindig meg 
tudtak erősödni – ő ilyen eseménynek tartja azt, hogy a bunyevácok pártja 
része az új szabadkai hatalmi koalíciónak. Véleménye szerint nagy a 

jelentősége annak, hogy Tomislav Nikolić a jelenlétével tisztelte meg az 
ünnepséget. „Az utóbbi időben sok akadály gördült a bunyevác nemzeti 

közösség elé, több oldalról. Azonban az utóbbi események, a hatalom 
átrendeződése Szabadkán a közösség javát szolgálják.” 

Nikola Selaković igazságügy miniszter Újvidékre látogatott, ahol Milos Vučević 
polgármester oldalán ünnepelt. Nikola Selaković arról beszélt, hogy a város 

nem ismer jelentősebb dátumot 1918. november 25-nél, amikor a Nagy 
Nemzetgyűlés egyöntetűen elhatározta, hogy a felszabadított Bácska, Bánát 

és Szerémség elszakad Magyarországtól, feltétel nélkül és véglegesen az 
„anyaországhoz”, a Szerb Királysághoz csatlakozik.     

Forrás: Vajdaság Ma 

******* 

 

 

                                                 
1 A bunyevác kisebbséget Magyarország nem ismeri el, mint erről a H/2171 sz. 2011-es 

OGY határozat is tanúskodik. A döntés az MTA véleményére támaszkodott, amely nem tartja 
önálló etnikumnak a horvátokkal rokon jegyeket felmutató csoportot. 

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=2171
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Szabadlábon védekezhetnek az „új temerini fiúk” 

Gaudi-Nagy Tamás jobbikos parlamenti képviselő november 28-i közleménye 

szerint szabadon bocsátották az úgynevezett „új temerini fiúkat”. A 
közlemény szerint a 2012. október 22-e óta súlyos etnikai jellegű 
bűncselekmény gyanújával előzetes letartóztatásban tartott hét délvidéki 

fiatal szüleitől értesült arról az örömhírről, hogy a szabadkai börtönből mind 
a hét fiatalt szabadlábra helyezték, megszüntették előzetes letartóztatásukat. 

„Az elmúlt hetekben valóban minden követ megmozgattunk annak 
érdekében, hogy szabadlábon védekezhessenek ebben a magyarellenes 
koncepciós perben, melynek kiváltó oka egy tavaly októberi esemény volt, 

minek során a magyar fiatalokra egy kocsmai verekedés során közel harminc 
szerb támadt, majdnem megölték őket, alig tudtak elmenekülni, és mégis 
ellenük indult büntetőeljárás, csak őket helyezték előzetes letartóztatásba. A 

támadó szerbek közül csupán egy fő ellen indult büntetőeljárás, de ő is 
szabadlábon védekezik” - olvasható közleményében. 

A Vajdasági RTV is megerősítette a hírt, miszerint a hosszúra nyúlt vizsgálati 
fogságukból kiengedték az „új temerini fiúk” néven ismert fiatalokat, akik 
ellen a vizsgálat és az eljárás folytatódik. 

Forrás: Vajdaság Ma, RTV 

Kárpátalja 

A KMKSZ az európai integráció pártján 

Mint ismert, Ukrajna az utolsó pillanatokban megszakította az európai uniós 

társulási szerződés aláírásának folyamatát, ezzel bizonytalanná téve 
csatlakozását a közösséghez. 

A lépés komoly vitát szült Ukrajna-szerte, tüntetések zajlanak az ország 
városaiban és az Európai Unió-párti erők egybehangzóan követelik a 
kormány és az elnök lemondását, valamint a döntés megváltoztatását. A 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ugyancsak kifejtette 
álláspontját a kérdésben: a párt elnöksége nyilatkozatban fejezte ki 

sajnálatát, hogy Ukrajna közeledése az európai közösséghez megakadt és 
abbéli reményüknek adtak hangot, hogy a csatlakozási folyamat újraindul, 
Ukrajna pedig továbbhalad az utóbbi időben elkezdett úton, azaz átveszi a 

nyugati civilizáció értékeit és csatlakozik annak intézményeihez. A 
nyilatkozat szövege itt olvasható. 

*** 

Kárpátalján a váratlan döntés bejelentését követően egymás után hívták 
össze a megyei, városi és járási tanácsok rendkívüli üléseit, amelyeknek 

egyetlen céljuk volt: nyilatkozatok elfogadása, amelyekben tiltakoznak az 
európai integrációs folyamat leállítása ellen, követelik az államfőtől a 
társulási szerződés aláírására való felkészülés leállítását kimondó határozat 

visszavonását, az EU képviselőivel folytatott tárgyalások felújítását, valamint 
az Ukrajna és az EU közötti társulási szerződés aláírását. A Kárpátaljai 

Megyei Tanács rendkívüli ülését november 27-re tűzték ki, ahol a megjelent 
képviselők – köztük a KMKSZ-frakció tagjai is – aláírták az integrációt 
támogató nyilatkozatot. A kezdeményezést azonban akadályozta, hogy a 

http://karpataljalap.net/2013/11/28/nyilatkozat
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testület nem volt határozatképes – az ülésről ugyanis távolmaradtak a 
Régiók Pártja és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség képviselői. 

Forrás: www.karpataljalap.net 

******* 

Mesterházy Kárpátaljára látogatott 

Az MSZP elnöke kétnapos kárpátaljai útja során november 29-én, 
Beregszászon elmondta, hogy látogatása része annak a programsorozatnak, 
amelynek keretében a határon túli magyar közösségekben ismerteti pártja 

nemzetpolitikai programját. Kiemelte, hogy a program fő pillére a határon 
túli magyarok szülőföldön való megmaradásának a segítése, hiszen - mint 
fogalmazott – „Magyarország immáron nem cél-, hanem kompország a 

határon túli magyarok számára, mert továbbmennek”. 

Kijelentette, hogy az MSZP nem akar beavatkozni a határon túli legitim 

magyar szervezetek belső ügyeibe. A politikus hangsúlyozta: a jövőben 
sokkal nagyobb figyelmet szeretnének szentelni a határon túli magyar 
közösségeknek. Hozzátette, hogy az egyik legfontosabb különbség attól, amit 

a mostani kormány tesz, az, hogy a szocialisták nem kívánnak válogatni a 
határon túli legitim magyar szervezetek között.  

Az országgyűlési választásokat érintve Mesterházy Attila kiemelte: az MSZP 
nem szeretné, ha a magyar belpolitikai viszályokat, vitákat kivinnék a 
határon túlra, s azok rányomnák bélyegüket a határon túli magyar 

kisebbségekre. „Az MSZP a be nem avatkozás elvét vallja, károsnak tekintve, 
ha magyarországi politikai pártok beavatkoznak a helyi magyarság ügyeibe. 

A közösségekre kell bízni, kit választanak, és hogyan képviselik a saját 
érdekeiket” - mondta, megjegyezve, hogy kerülni kell az olyan politikai 
nyilatkozatokat, amelyek tápot adhatnak a helyi nacionalista erőknek a 

magyar közösségek elleni támadáshoz. 

Az MSZP elnöke hozzáfűzte, hogy át kell alakítani, átláthatóvá, pályázati 
alapúvá kell tenni a határon túli támogatáspolitikát, bevonva az ezzel 

kapcsolatos döntéshozatalba az érintett közösségek képviselőit. Mesterházy 
Attila csütörtökön előadást tartott az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar 

karán, megbeszélést folytatott Gajdos István parlamenti képviselővel és az 
UMDSZ más vezetőivel, valamint Beregszászon találkozott a három 
történelmi magyar egyház vezetőivel. 

Horvátország 

Lezsák Sándor Horvátországban 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének a meghívására 

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke 2013. november 21-23. között 
Horvátországba látogatott, ahol önkormányzati vezetőkkel és a magyar 
szervezetek képviselőivel folytatott megbeszéléseket. 

A Bellyei járásban Željko Cickaj elöljáró, Déra Nándor és Varga Gábor 
elöljáró-helyettesek fogadták. A megbeszélésen közös projektekről is szó 

esett. Az Országgyűlés alelnöke a fennállásának 470 éves évfordulóját 
ünneplő Laskói Általános Iskolába is ellátogatott, az intézményt Kovacsevity 
Anna igazgató asszony mutatta be. Eszéken az Új Magyar Képes Újság 

http://www.karpataljalap.net/
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szerkesztőségével, és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának 
elnökével, Csapó Nándorral, majd a szeptember elején megnyitott eszéki 

magyar főkonzulátuson De Blasio Antonio főkonzullal találkozott. A délutáni 
találkozón Jakab Sándorral, a HMDK elnökével, dr. Lábadi Károly 
néprajzkutatóval és Pajrok Andorral, a Máért gazdaságfejlesztési és 

önkormányzati szakbizottságának HMDK-s tagjával konzultált a 
hungarikumokról, a külhoni magyar értékekről. A magyar politikus a 

látogatás során megbeszélést folytatott a HMDK ügyvezető elnökségével, a 
Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közösségének (HMIK) a vezetőivel és az 

információs iroda munkájába is betekintést nyert. 

Lezsák Sándor a látogatás során elmondta: először járt a Drávaszögben, és 
noha felkészülten érkezett, mégis többet kapott emberségben, barátságban. 

Elmondása szerint megismerkedett azzal, hogy itt milyen munka folyik, 
milyen szervezetek, milyen körülmények között tevékenykednek, valamint 
fölmérhette azt is, hogy milyen helyi értékek vannak, kik azok, akik 

értékeket teremtenek. Másrészt pedig együttműködésről és támogatásáról 
biztosította a szervezetek, önkormányzatok vezetőit. 

Déra Nándor, a találkozó szervezője is eredményesnek minősítette az 
Országgyűlés alelnökének horvátországi látogatását. Elmondta: Lezsák 
Sándor alelnököt különösen a horvátországi magyar oktatás és kultúra 

érdekelte. Konkrét partnerségről is beszámolt: a laskói iskola tanulói és 
dolgozói meghívást kaptak a lakiteleki Népfőiskolára, a HMIK-kel pedig 
januártól egy közös projektben vesznek részt. Elmondta tovább, hogy Lezsák 

Sándor meghívta a Bellyei járás vezetőit, hogy megossza velük a 
magyarországi önkormányzat uniós pályázatokkal kapcsolatos 

tapasztalatait, a HMDK-nak pedig egy kihelyezett elnökségi ülést lehetőségét 
ajánlotta fel.  

Forrás: http://www.huncro.hr/ 

******* 

Emlékezés az 1991 es szentlászlói és dályhegyi eseményekre  

22 évvel ezelőtt, 1991 októberében a délszláv háború folyamán a szlavóniai 
nagyváros, Eszék védelmi vonalán elhelyezkedő kis falu, Szentlászló is 
elesett. A horvát hadsereg mellett harcoló védők tanúsították a legnagyobb 

ellenállást a környékén, összesen 152 napon át tudták tartani a falut. 
Amikor már a további ellenállás lehetetlenné vált, kénytelenek voltak 
elhagyni szülőfalujukat. A visszavonulás áldozatokat is követelt, 48 katona 

vesztette életét, 18-an pedig eltűntek2. A nagy ellenállás következménye volt 
az is, hogy a Jugoszláv Néphadsereg lerombolta a templomot és szinte az 

összes házat.  

 „Éltek, élni akartak és élni fognak emlékezetünkben örökké” – ez a felirat 
olvasható a szentlászlói emlékmű két oldalán, egyik felén magyarul, a 

másikon pedig horvátul. Harminchét katona és 11 civil áldozat nevét vésték 
bele ezüst betűkkel a faluközpontban felállított szobor középső elemébe, 

amely előtt minden év november 24-én emlékeznek meg a szentlászlóiak. A 

                                                 
2 E települést védelmezte a háborúban Eduardo Rózsa-Flores és harcostársai is.  

 

http://www.huncro.hr/
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hozzátartozók, a különféle egyesületek képviselői, a járási és önkormányzati 
tisztségviselők idén is elhelyezték az emlékezés koszorúit és mécsest 
gyújtottak az elhunytak és eltűntek tiszteletére. 

November 24-én a magyarországi Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a 
Jobbik és a horvát HČP Kórógyról induló közös felvonulása is csatlakozott a 

szentlászlói megemlékezéshez. 

A honvédő háborúban elesett civil áldozatok emlékére Dályhegyen is 
megemlékeztek: november 24-én szentmisét és koszorúzást tartottak a 

dályhegyi temetőben. A szerb megszállás alatt Dályhegyen húsz magyar civil 
áldozat vesztette életét. Az ő emlékükre gyűltek össze a dályhegyi Szent 
István-templomban, majd a koszorúkkal és a mécsesekkel együtt indultak a 

temetőbe, és lerótták tiszteletüket az értelmetlen cselekedet áldozatainak 
emelt emlékmű előtt.  

Az eseményen többek között részt vett Dragan Vulin, Eszék-Baranya megye 
zsupán-helyettese, Dario Vulić, az Erdődi járás elöljáró-helyettese és 

Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke. 
A megemlékezést azt tette még megrázóbbá, hogy a napokban újabb 
emlékművet avattak föl, azon a helyen, ahol további 23 horvát és magyar 

nemzetiségű személyt végeztek ki. 

Forrás: http://www.huncro.hr/ 

Muravidék 

Ülésezett a Nemzetiségi Bizottság 

A szlovén parlamenti Nemzetiségi Bizottsága legutóbbi, november 28-i ülésén 
két, a kultúra területére vonatkozó törvény azon cikkelyeit tárgyalta, amelyek 

a magyar és az olasz nemzetiségi közösségekre vonatkoznak. Az ülés végén 
szóltak arról is, hogy a szlovén RTV Felügyelő Tanácsa elvette a nemzetiségi 
programokra szánt fejlesztési alapból az Intézet Tanácsa által már 

jóváhagyott eszközöket.  

Az ülés beszámolóját itt hallgathatja meg. 

Forrás: http://www.rtvslo.si/hidak 

http://www.huncro.hr/
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7510
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A HÉT TÉMÁJA 

Közéleti és politikai preferenciák Erdélyben 

Társadalmi aktivitás 

Az alábbi elemzésben a Bell Research által az erdélyi lakosság3 körében 

végzett kvantitatív kutatás4 az erdélyi magyarok társadalmi aktivitással, a 
különböző egyesületekben, szervezetekben betöltött tagságsággal, tisztséggel 

kapcsolatos kérdéseinek eredményeit mutatja be. 

A válaszadók összetétele településtípus szerint arányosan oszlott meg. A 
felmérésben túlnyomórészt olyan településeken élők szerepeltek, ahol a 

magyarok vannak többségben. Az életkori megoszlást illetően legkisebb 
arányban a 18-27 év közötti korosztály (16%), míg legnagyobb részben a 45-
64 év közötti korosztály szerepel (31%). Iskolai végzettség tekintetében a 

többség alapfokú (41%) vagy középfokú (36%) végzettséggel rendelkezik. 

 

   Településtípus       Magyarok aránya 

 
           Életkor                        Legmagasabb iskolai végzettség 

 
 

A társadalmi aktivitást firtató kérdésnél az egyesületekben, szervezetekben 
való aktivitást illetően elmondható az erdélyi magyarságról, hogy viszonylag 

magas részvétel jellemzi: 10-ből 6 megkérdezett erdélyi magyar tagja 
valamilyen egyesületnek vagy szervezetnek. 

 
 

                                                 
3 A felmérés három határmenti (Bihar, Szilágy, Szatmár) és három székelyföldi (Kovászna, 

Hargita, Maros) megyében készült. 

4 Az adatfelvétel 2012. augusztus 21. és október 3. között zajlott, melynek során összesen 

1804 sikeres személyes interjú készült véletlen sétás mintavétellel. A teljes mintára 
vonatkozó hibahatár: ±2,31%. 
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Tagja-e valamilyen egyesületnek, szervezetnek?  
Bázis: összes válaszadó [n=1 804] 

 
 

Régió szerint különbontva az eredményeket, Székelyföldön magasabb arány 
(64%) figyelhető meg az egyesületi aktivitást illetően, míg a határmenti 

megyékben a válaszadóknak mintegy a fele egyesületi tag.  

Összefüggés figyelhető meg az iskolai végzettség és az egyesületi tagság 
között, míg az alapfokú végzettségűeknek a fele, addig a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezőknek már háromnegyede tagja valamilyen 
szervezetnek. 

Egyéb demográfiai jellemzők szerint nincs számottevő különbség az egyes 
csoportokon belül: a városban élők valamivel nagyobb arányban 
rendelkeznek tagsággal, mint a községben élők, illetve a férfiak körében 

valamivel magasabb az arány, mint a nők esetében. 

Ugyanennél a kérdésnél a területi eloszlást vizsgálva megállapítható, hogy 
Hargita és Maros megyében a legmagasabb azon válaszadók aránya, akik 

tagjai valamilyen szervezetnek, egyesületnek. Kovászna megyében az 
egyesületekben, szervezetekben való aktivitás hasonló a határmenti 

megyékhez. Határmentén egy megye sem éri el a Székelyföldön megfigyelhető 
magas tagsági arányt. 
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Tagja-e valamilyen egyesületnek, szervezetnek? 

Bázis: összes válaszadó [n=1 804]  

 

 

A legnépszerűbb közösségi társulások Erdélyben az egyházi, vallási 
szervezetek, melyeknek az összes megkérdezett közel negyede tagja. Régió 

szerint bontva, Székelyföldön magasabb arány (25%) figyelhető meg, mint a 
határ mentén (17%). Viszonylag gyakori még a hagyományőrző, néptánc 

egyesületben, valamint a kulturális vagy hobbi körben való tagság, mely a 
válaszadók közel egy ötödére jellemző. Szakszervezetnek a válaszadók 17%-a, 
sportklubnak 16%-a tagja. Politikai szervezetben a megkérdezett erdélyiek 

12%-a vállalt tagságot. Azok, akik tagsággal rendelkeznek valamely 
szervezetben, az esetek többségében csak egyféle egyesülethez tartoznak. 
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Milyen egyesületnek, szervezetnek tagja? 

[Igen válaszok, %] 

 

 

 

A társadalmi aktivitás másik mérőszáma, a tagság mellett az egyesületekben 
betöltött tisztség. A vizsgált erdélyi megyékben élő magyaroknak 16%-a tölt 

vagy töltött be korábban tisztséget bármilyen egyesületben, vagy 
szervezetben. A tisztség minden esetben az egyesület érdekei mellett 
elkötelezettebb, aktívabb, érdeklődőbb válaszadót jelent. 

A demográfiai jellemzőket figyelembe véve, az iskolai végzettség kivételével 
nincs számottevő különbség az egyes demográfiai csoportok körében a 
tisztségviselést illetően: férfiak és nők, városiak és községben élők, 

székelyföldiek és határmentiek nagyjából hasonló arányban vállalnak 
tisztséget egyesületben. 

Az iskolai végzettség esetében a tagságra is jellemző tendencia figyelhető 
meg: a magasabb iskolai végzettségűek körében magasabb arányban 
vannak, akik tisztséget vállalnak valamilyen egyesületben, mint az 

alacsonyabb végzettségűek között. 
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Tölt-e/töltött-e be bármilyen tisztséget valamely egyesületben?  

Bázis: összes válaszadó [n=1 804]  

 

 
 

 

Az egyes szervezetekben tagsággal rendelkezők legnagyobb arányban civil 
szervezetekben és közösségépítő társulatokban töltenek be tisztséget. A civil 
szféra és a közösségépítő társulatok jelentik a leggyakoribbi lehetőséget az 

aktív szerepvállalásra. 

A tagsághoz hasonlóan, tisztséget is többnyire csak egy szervezetnél töltenek 

be a válaszadók. A sokféle aktív szerepet, a több egyesületben tagságot és 
vagy tisztséget is vállalók aránya meglehetősen csekély. 

Mindössze 3 olyan szervezet, egyesület van, ahol a válaszadók legalább egy 

ötöde tisztséget tölt be, a már említett civil szféra és közösségépítő társulat 
mellett a szakmai körök, társaságok is fontos szerepet játszanak az erdélyi 

magyarok életében. 



Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 32. szám 

 21 

Mely szervezetben tölt/töltött be tisztséget?  
[Igen válaszok, %] 

 

 

Forrás: A Bell Research által végzett közvélemény-kutatás 
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KITEKINTŐ A KÖVETKEZŐ KÉT HÉTRE 

2013. december 2-16. 

December 5. 9:00-18:00 

Kisebbségi kompetenciák, Az etnokulturális közösségek működési 
sajátosságainak kutatása 1989 után – az MTA Társadalomtudományi 

Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének konferenciája  

További információk: itt. 

Helyszín: MTA TK, Jakobinus terem (1014 Budapest, Országház u. 30.) 

December 5. 10:00 

„Pusztába kiáltott szó? – Jancsó Benedek breviárium” c. 

könyvbemutató – a Nemzeti összetartozás bizottsága és a Jancsó Alapítvány 
szervezésében  

Helyszín: Országház, Esterházy János terem (Fsz. 1.) 

December 7. 18:00 

Jótékonysági aukció és hangverseny a ráti Szent Mihály 

Gyermekotthon javára 

Részletes információk: itt. 

Helyszín: Magyarság Háza, Corvin terem (1014 Budapest, Szentháromság tér 

6.) 

 

http://www.mtaki.hu/data/userfiles/Meghivo_Kisebbsegi%20kompetenciak_131205.pdf
http://bgazrt.hu/_files/MH/aukcio_meghivo_ONLINE_2_hun.jpg

