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Székelyek Nagy Menetelése: összeért az élőlánc 

„Amit célként kitűztünk, elértük!” – jelentette ki a Krónikának Izsák Balázs, a szervező 

Székely Nemzeti Tanács elnöke miután felolvasta a rendezvény kiáltványát, és az élőlánc 

résztvevői közösen elénekelték a magyar és a székely himnuszt. A szervezők a gyülekezési 

pontokra befutott jelentések alapján 120 ezerre, a csendőrség csupán 15 ezerre becsülte a 

résztvevők számát. A Székelyek Nagy Menetelésének résztvevői vasárnap kiáltványt 

fogadtak el, kijelentve, hogy élni akarnak az önrendelkezés jogával. A petíciót Izsák Balázs, 

a szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a rétyi keresztútnál olvasta fel. A 

kiáltványban leszögezték: ragaszkodnak a nyolc székely széket és 153 önkormányzatot 

magába foglaló Székelyföldnek a Gyergyóditrói Nemzetgyűlés által kijelölt ideiglenes 

határaihoz, és követelik, hogy a helyi közösségek népszavazással véglegesítsék azokat. 

„Székelyföld minden lakójának közös hazája, függetlenül nemzeti, etnikai, nyelvi 

hovatartozásától, ezért a területi autonómia Székelyföld minden lakója számára a teljes és 

tényleges jogegyenlőség intézményi garanciája lesz” – fogalmaztak a petícióban. 

Emlékeztettek, hogy március 10-én, a Székely Szabadság Napján a marosvásárhelyi 

Postaréten összegyűltek beadvánnyal fordultak Románia kormányához, amelyben 

követelik, hogy a Székelyföld alkosson önálló fejlesztési régiót, és szavatolja törvény annak 

autonómiáját. Mivel a beadványra nyolc hónap után sem érkezett válasz, arra kérik 

Románia kormányát, ne vegye semmibe 700 ezer polgárának akaratát. „Felhívjuk a 

kormány figyelmét, hogy a párbeszéd lebecsülése, a székelyek akaratának mellőzése, a 

székely jelképek folyamatos üldözése nem fogja sem elfárasztani, sem megtörni a székely 

autonómiatörekvést. A mai napot követően vagy érdemi párbeszéd kezdődik a székelység 

képviselőivel, a székely nép kinyilvánított akaratáról, Székelyföld jövőjéről, vagy sokasodni 

és erősödni fognak a tiltakozó megmozdulások, beleértve a polgári engedetlenséget is” – 

áll a kiáltványban, mely felszólítja Magyarország kormányát, hogy kérje Romániától a két 

ország közötti alapszerződés tiszteletben tartását.  

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzet Tanács (EMNT) elnöke az erdélyi magyar 

politikai szervezetek együttműködését üdvözölte. Rámutatott, hogy az erdélyi magyarság 

olyan önrendelkezési jogokért kénytelen saját hazájában demonstrálni, amilyeneket elődei 

biztosítottak a románoknak, szászoknak és székelyeknek. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

arra hívta fel a figyelmet, hogy a székelység, az erdélyi magyarság nem kíván másokat 

megfosztani semmitől, de maga akar dönteni saját dolgairól. „A közösségi akaratot 

kívánjuk fölmutatni, azt, hogy Székelyföldért, Székelyföld jövőjéért egységesen tudunk 

dolgozni, egységesen tudunk föllépni, és egységesen tudjuk építeni a mi otthonunkat, a mi 

szülőföldünket” – jelentette ki a szövetség elnöke.  Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) elnöke arra figyelmeztette a román hatóságokat, hogy nem lesz béke és 

nyugalom, amíg az erdélyi magyarság el nem nyeri közösségi jogait, és közülük a 

legfontosabbat, Székelyföld autonómiáját. Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke 

kijelentette, hogy a székelység nem akar kiszolgáltatottságban és alárendeltségben élni, és 

soha nem mond le „ősi jussáról”, az autonómiáról. Kifejtette: Trianon óta a székelységnek 

folyamatos román asszimilációs törekvéssel kell szembenéznie, megmaradása érdekében 
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ezt a folyamatot meg kell állítani. Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki szervezetének és 

a demonstráció helyszínéül szolgáló Kovászna megye önkormányzatának elnöke 

Székelyföld és Bukarest számára fogalmazott meg üzenetet. „Mi, székelyek szeretnénk 

tisztelni azt az országot, ahol élünk, szeretnénk számítani rá, bízni benne. De régi törvény: 

ha a hatalom azt akarja, hogy tiszteljék, tiszteletreméltónak kell lennie. És Romániának is 

tisztelnie kell a székely közösséget” – mutatott rá a tanácselnök. 

Elutasítóan nyilatkoztak és hatósági fellépést kértek a Székelyek Nagy Menetelése kapcsán 

a román politikusok. Crin Antonescu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke tegnap 

Focşaniban hangsúlyozta: Románia egységes nemzetállam, ahol az „enklávénak még csak 

a szimulációja is elfogadhatatlan”. A szenátusi elnök szerint a hatóságoknak bölcsen, de 

szigorúan kell fellépniük az autonómia-megmozdulás kapcsán. Úgy vélte, Románia egyike 

azon európai államoknak, amelyeknek a legfejlettebb a nemzeti kisebbségekre vonatkozó 

jogrendszere. Jóval vehemensebbnek bizonyult Bogdan Diaconu szociáldemokrata párti 

(PSD) képviselő, aki felszólította a parlamenti pártokat, hogy törvényben tiltsák be a 

Székelyek Nagy Meneteléséhez hasonló megmozdulásokat, mivel, mint rámutatott, 

államellenes és a románság ellen irányuló akciókról van szó. Anca Boagiu, a Demokrata–

Liberális Párt (PDL) első alelnöke szerint a tegnapi székelyföldi megmozdulás Victor Ponta 

kormányfő azon, az Egyesült Államokban tett kijelentésének következménye, miszerint 

Románia megváltoztathatja a Koszovóval szembeni eddigi elutasító álláspontját. 

Budapesten és számos magyarországi településen tartottak szimpátiatüntetést a Székelyek 

Nagy Menetelésével egy időpontban. Budapesten a Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a 

Székelyföldért Társaság kezdeményezett szimpátiamenetet a székelyföldi autonómia 

támogatásának kivívására. Székelyföld ügye aktivizálta a külföldön élő magyarokat is. 

London mellett Bécsben, Brüsszelben, Berlinben, Stuttgartban, Pozsonyban, Los 

Angelesben, Washingtonban, Torontóban, Canberrában és Dunaszerdahelyen is tartottak 

demonstrációkat. 

A magyarországi pártok többsége szintén kiállt a székely önrendelkezés megteremtésének 

fontossága mellett. A Fidesz minden tagját és támogatóját arra kérte, hogy vegyenek részt 

a Székelyföld területi autonómiája melletti budapesti szimpátiatüntetésen. A Jobbik 

támogatta a menetet, október 26-án a párt vezetői és tagjai buszokkal indultak a vasárnapi 

menetelésre. A párt körülbelül 100 emberrel képviseltette magát. Az LMP, valamint az 

Együtt-PM is az ügy mellé áll. A Demokratikus Koalíció szerint a magyarországi 

megmozdulások nem segítik a székelyföldi autonómia ügyét, inkább hátráltatják azt: „A 

székelyföldi autonómia a romániai magyar közösségek és a többségi társadalom ügye, 

amelyet a romániai politikai erőknek és szervezeteknek közösen kell megoldaniuk”. 
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Kerekasztal-beszélgetés az autonómiáról a Nemzetpolitikai 
Kutatóintézetben 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet szervezésében „Göröngyös úton: autonómia, regionális 

átalakítás, polgári kezdeményezés” címmel a budapesti Magyarság Házában kerekasztal-

beszélgetésre került sor. Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

megnyitójában kifejtette: fontos, hogy legyenek olyan ügyek, közös pontok, amelyek 

befolyásolják az erdélyi magyarság jövőjét, amelyek mentén lehetőség van közös fellépésre. 

Az autonómia ügye ilyen lehet - mutatott rá. Répás Zsuzsanna a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet létrehozását felidézve azt mondta: nagyon fontosnak tartották, hogy legyen 

egy tudományos bázis. Szükség van arra, hogy a kormányzati munkának megalapozott 

háttere legyen, amely alapján a konkrét társadalmi folyamatokat elemzik és 

következtetéseket vonnak le. Dabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja 

elmondta, az autonómia előfeltétele az egységes akarat. A közösségi akarat felmutatása 

tekintetében a székelység nagyon jól áll - fejtette ki. Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt 

elnöke kiemelte: az egyedüli konkrét változat e kérdésben a Székelyföldre kidolgozott 

statútum. Reményét fejezte ki, hogy a javaslat újra törvényhozás elé kerülhet, és hogy 

október 27-én, a Székelyek Nagy Menetelésén valóban együttműködve léphetnek fel. 

Székely István, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség főtitkár-helyettese szerint az 

alkotmánymódosítás mögött nem áll politikai érdek. Kitért arra: hat javaslatuk közül négy 

átment, a különleges státusú régiók és a regionális nyelv kérdését vetették el. A főtitkár-

helyettes jó esélyt lát arra, hogy az aláírásgyűjtéssel, a Székelyek Nagy Menetelésével és 

egyéb lobbimunkával megállítható lesz az adminisztratív hatáskörű közigazgatási régiók 

létrehozása Romániában. Az autonómia keretét szerinte tartalommal kell feltölteni, 

szakpolitikai terveket kell hozzákapcsolni, mert egyébként a politikai csatározások 

eszközévé válhat. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke kiemelte: az 

átszervezések ügyében a legnagyobb vita a nagyobbik kormánypárt berkeiben zajlik. 

Szerinte a fejlesztési régió az RMDSZ „játékszere”, ők terjesztettek be erről javaslatot, 

amely most az asztalfiókban hever. Kitért arra is: az identitás szempontjából 

kulcsfontosságú, hogy ne Bukarestből vezényelt oktatásügy legyen. Az autonómiával 

kapcsolatban az egyik járható útnak különalku megkötését nevezte Bukaresttel, de szerinte 

eredményes lehet az „aszimmetrikus regionalizmus” is, amelyre komoly európai példák 

vannak, és ez nem csak a magyarlakta területek problémáit oldaná meg. Kántor Zoltán, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója hozzátette: az erdélyi autonómiatörekvések a 

leginkább intenzívek, kidolgozottak. Megjegyezte: az elmúlt húsz évben a politikai 

tiltakozások új fajtái is megjelentek, erre példa a Székelyek Nagy Menetelése is. 
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Tisztelgés a szolidaritás forradalmárai előtt 

Nem elég szóban elítélni a kommunizmust, rehabilitálni kell annak járulékos 

következményeit, azokat az intézményeket is amelyek a diktatúra áldozatául estek – vallja 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, aki szerdán Bihar megyébe látogatott az 1956-os 

érmihályfalvi csoport emlékművének megkoszorúzására. A szövetségi politikus 

emlékeztetett arra, hogy az októberi magyarországi forradalom volt „az első hasadás a 

kommunizmus falán”. A határon túli megmozdulás szelleme pedig átterjedt Romániára is, 

a szabadság iránti vágy összehozta az embereket. „Románia parlamentje és Traian Băsescu 

államfő elítélte a kommunizmust, ami nagyon jó dolog, de egyelőre csak részben lettek 

kijavítva annak hibái. Ilyen járulékos áldozat volt a kolozsvári Bolyai egyetem is” – 

magyarázta Kelemen. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 57. 

évfordulójára emlékezett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) is Nagyváradon, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

székházának panteonjában felállított emléktáblánál. A rendezvényen felidézték az erdélyi 

magyarság 1956-os szolidaritási megmozdulásait, egyebek közt a Szabadságra Vágyó Ifjak 

Szervezetének megalakulását, tagjainak későbbi meghurcolását. Sepsiszentgyörgyön a volt 

politikai foglyok Kovászna megyei szervezete a bajtársak sírjait, majd Szalai Attila 1956-os 

mártír emléktábláját koszorúzta meg. A szabadságharc tiszteletére este az ’56-os 

emlékparkban rendeztek ünnepséget, amelyen Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár is részt vett. Csíkszeredában a város önkormányzata, az ’56-os 

Bajtársi Társaság és Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa szervezett megemlékezést a 

Kalász lakótelepi temető bejáratánál felállított 1956-os kopjafánál. Délután az 1956-os 

téren, a Gloria Victis-emlékműnél rendeztek ünnepi megemlékezést, amelyen beszédet 

mondott Hidvéghi Balázs (Fidesz), az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának 

alelnöke, valamint Sógor Csaba európai parlamenti képviselő. Az RMDSZ marosvásárhelyi 

szervezete szerdán '56-os tematikájú történelmi csapatvetélkedőt rendezett az általános 

iskolások számára a Kultúrpalotában, délután pedig emléktáblát avattak a forradalmárok 

tiszteletére a Vártemplom udvarán. A Kolozsvár Társaság és az RMDSZ Kolozs megyei 

szervezete szervezésében a kolozsvári Sétatéren felállított '56-os emlékműnél is tartottak 

megemlékezést szerdán délután. 

 

Formai kifogások a népszavazási kezdeményezések ellen 

Szilágy megye után Maros megyében is formai kifogásokat emelt a megyei önkormányzat 

jegyzője azok ellen az ívek ellen, amelyeken az RMDSZ a fejlesztési régiókról szóló 

népszavazás kikényszerítésére gyűjtötte az aláírásokat. Az RMDSZ pénteki hírlevele 

szerint a Maros megyei közgyűlés jegyzője kivárta a harmincnapos válaszadási határidő 

utolsó napját, és csak csütörtökön válaszolt a párt aláírásgyűjtéssel kapcsolatos 

beadványára. A jegyző azt követően tett javaslatot az aláírási ív módosítására, hogy Maros 

megyében immár több mint ötvenezer aláírás gyűlt össze a népszavazási kezdeményezés 

ívein. A jegyző fellépését követően Maros megyében sem polgári kezdeményezésként, 
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hanem az RMDSZ önkormányzati képviselőinek az indítványaként kerül a megyei tanács 

napirendjére a népszavazás kérdése. A szövetség képviselői kezdeményezték, hogy 

november 14-én vitassa meg az önkormányzati testület a népszavazás kérdését. "Tudjuk, 

hogy a nyomtatvány minden törvényes előírásnak megfelel, fontosnak tartottuk felmutatni 

a megye lakosságának a támogatását" – idézte a hírlevél Kelemen Mártont, a Maros 

megyei önkormányzat RMDSZ-frakciójának vezetőjét. A politikus úgy vélte, az aláírások 

továbbra is azt tanúsítják, hogy a népszavazás kiírása széleskörű támogatottságnak örvend 

a megyében. Szilágy megyében is formai kifogásokat emelt a megyei önkormányzat 

jegyzője az aláírási ívekkel szemben. Bihar és Szatmár megyében pedig maga az RMDSZ 

mondott le arról, hogy polgári kezdeményezéssel tűzze az önkormányzat napirendjére a 

népszavazás ügyét. E két megyében ugyanis megkésett az aláírásgyűjtés. Az RMDSZ 

szeptember 26-án kezdte gyűjteni az aláírásokat a december 8-ára tervezett megyei 

népszavazások kiírására. A székelyföldi Kovászna, Hargita és Maros megye lakosságától 

azt kérdeznék meg, akarják-e, hogy a három megye egyetlen fejlesztési régiót alkosson 

Marosvásárhely központtal. A partiumi Bihar, Szatmár és Szilágy megyében a kérdés a 

Nagyvárad központú régióra vonatkozna. 

 

Külhoni nemzetrészek védelméről egyeztetett Bukarestben a 
Nemzeti Összetartozás Bizottságának küldöttsége 

A Nemzeti Összetartozás Bizottsága támogatásáról biztosítja a székelység területi 

autonómia-törekvéseit – hangsúlyozta bukaresti tárgyalásai során Potápi Árpád János, a 

testület Fideszes elnöke. Potápi elmondta: Hidvéghi Balázs alelnökkel együtt a külhoni 

nemzetrészek védelméről folytatott megbeszéléseket a román parlamentben a határon túli 

románokért felelős társbizottság elnökségével és az emberjogi bizottság tagjaival. „A mi 

feladatunk is, hogy kiálljunk a székely autonómia mellett. A területi autonómia kérdését 

egyértelműen nem támogatták, de én azt is elmondtam: örülök annak, hogy egyáltalán 

közbeszéd kérdésévé tudtuk ezt tenni és már a román parlament épületén belül erről 

tudunk beszélni. Ez egy óriási előrelépés” - mutatott rá Potápi Árpád János. Hozzátette: a 

megbeszélésen az erdélyi magyarság nyelvhasználati jogaiért, a marosvásárhelyi magyar 

orvosképzés helyzetének rendezéséért, az államosított egyházi javak visszaszolgáltatásáért 

is szót emeltek és rámutattak, a magyarság számára elfogadhatatlan lenne egy olyan 

közigazgatási felosztás, amelynek eredményeképpen egyetlen magyar többségű régiója 

sem lenne Romániának. A találkozón a magyar politikusok támogatást ígértek 

Romániának a Szerbiában élő Timok völgyi románság jogainak érvényesítéséhez és 

hangsúlyozták, Magyarország nemcsak az erdélyi magyarok mellett áll ki, hanem más 

országok külhoni nemzetrészeinek védelmét is támogatja. A politikus elmondta: a román 

fél felvetései a Magyarországon élő románokra vonatkoztak. Az anyanyelvű rádió- és 

tévéműsor-szerkesztőségek létszámhiányának megoldását, a budapesti ortodox templom 

építését és a gyulai Saguna szobor felállítását sürgették. Potápi elmondta, a román 

tárgyalópartnerek is méltatták Magyarország kiállását a határon túli nemzettársak mellett, 

amelyet elmondása szerint tizenegyesre osztályoznának egy tízes skálán. „Jó érzés az, hogy 
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Bukarestben is úgy látják, mi mindent megteszünk a határon túli magyarságért” - 

összegezte Potápi Árpád János. 

 

Tovább zaklatják a szlovák hatóságok Hedviget 

Malina Hedviget a bíróság lenézése és rendelkezésének semmibevétele miatti 

vádemeléssel fenyegeti a főügyészség, ha nem jelenik meg a pszichiátriai szakértői 

vizsgálaton. Kedd este újabb idézést kapott október 28-ra, ezt két egyenruhás rendőr 

kézbesítette neki két gyermeke szeme láttára. A Katarína Sonderlich Roskoványi ügyész 

által aláírt idézésben az olvasható, hogy a szakértők minden lehetőséget kimerítettek, hogy 

Hedviget ambuláns kivizsgálásnak vessék alá, mert az október 8-ra kitűzött időpontban 

sem jelent meg a rendelőjükben. Roman Kvasnica, Hedvig ügyvédje leszögezte: az újabb 

idézést egy bűncselekmény áldozatának további traumatizálásakét értékelik. A főügyészség 

tájékoztatása szerint Žák-Malina Hedvig elmeállapotának kivizsgálását a Nyitrai 

Járásbíróság rendelte el, s a bíró 2012-ben kiadott utasítása a vizsgálatot végző ügyész 

számára kötelező érvényű. A főügyészség azért indított büntetőeljárást Malina Hedvig 

ellen, mert azzal vádolja: csak kitalálta, hogy hét évvel ezelőtt Nyitrán megverték őt. 

Kvasnica szerint az ügyészség máig nem tudatta velük, hogy a gyanú szerint Hedvig 

pontosan miben hazudott, emellett az utóbbi két évben az ügy kivizsgálása terén 

semmiféle előrelépés nem történt. Tavaly, amikor az egykori nyitrai diáklányt 

elmegyógyintézetben akarták kezeltetni, a Szlovák Orvosi Kamara pszichiátriai 

szakbizottsága is kiadott egy állásfoglalást, melyben hangsúlyozza: az elmeállapot 

kivizsgálását az eseményt követően a lehető legrövidebb időn belül kellett volna elvégezni. 

A bizottság szerint a történtek után hat évvel elvégzett szakértői vizsgálat nem adhat 

megalapozott választ arra a kérdésre, hogy Hedvig közvetlenül az eset után szenvedett-e 

valamilyen lelki zavarban. A szakemberek állásfoglalásukban arra is rámutattak, hogy az 

ügyészség a 2006-ban készült pszichiátriai szakvéleményeket is felhasználhatta volna.  

 

Pásztor: A szabadság hiánya, a szabadság kivívásának óhaja köt 
össze 

A palicsi befogadó tábornak emléket állító szobor megkoszorúzásával vette kezdetét a 

Vajdasági Magyar Szövetség központi rendezvénye október 23-án, a magyar forradalom és 

szabadságharc 57. évfordulóján. Mint elhangzott, Szarapka Tibor alkotásánál a nemzeti 

összetartozás hitével és a hősök iránti kegyelettel helyezik el az emlékezés virágait. 

Magyarország képviseletében Korsós Tamás szabadkai főkonzul koszorúzta meg a köztéri 

szobrot, a Magyar Nemzeti Tanács nevében Lovas Ildikó, kulturális ügyekkel megbízott 

tanácsos és Várkonyi Zsolt, a Közigazgatási Hivatal elnöke, a VMSZ nevében Pásztor 
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István elnök, Fremond Árpád és Pék Zoltán parlamenti képviselők rótták le kegyeletüket, 

illetve a Vajdasági Magyar Szövetség községi szervezeteinek képviselői, az 

önkormányzatok tisztségviselői és számos civil szervezet helyezte el koszorúját Palicson. A 

megemlékezés késő délután a Szabadkai Népszínháznak otthont adó Jadran színpadon 

folytatódott, ahol Pásztor István, a VMSZ elnöke ünnepi beszédében hívta fel a figyelmet a 

"szabadság eszményének, a szabadságvágy elsöprő erejének" mai üzeneteire. „Ma, 1956. 

október 23-ára emlékezünk. Egy pillanatra gondolkodjunk el azon is, miért ünnepeljünk 

mi, itt, a Vajdaságban 1956-ot, miért emeltettük mi, elsőként a határon túl, köztéri szobrot 

Palicson, a forradalom 50. évfordulóján. A válasz mindezen kérdésre bennünk van. 23-a a 

Szabadság napja! ’56-ra emlékezünk, amikor ritkán látható monumentalitásként egységbe 

kovácsolódott a nemzet” – kezdte beszédét Pásztor. „A szabadság összeköt” jelmondat 

egyik lehetséges értelmezése, hogy a szabadság hiánya, a szabadság kivívásának óhaja köt 

össze. A közösség összetartása attól függ, hogy mennyire képes újra és újra megfogalmazni 

a szabadság kiteljesedésével kapcsolatos szándékát, mennyire képes újra és újra 

megújulni, önmaga szabadságát, önmaga kiteljesedését kutatva – mondta a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke a Szabadkán megrendezett megemlékezésen.  

 

A vajdasági magyarok regisztrálnak a legtömegesebben a jövő évi 
választásokra 

Több mint 12 ezer választási regisztrációs kérelem érkezett eddig Magyarország szabadkai 

főkonzulátusára, ami azt jelenti, hogy számarányukhoz képest a vajdasági magyarok 

kívánnak a legtömegesebben részt venni a jövő évi magyarországi választásokon - adta 

hírül hétfőn a Pannon RTV. A formanyomtatványok kitöltésében a főkonzulátus 

munkatársai mellett a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) aktivistái is segítenek, emellett 

ha igény van rá, el is juttatják a regisztrációs lapokat a főkonzulátusra, ahonnan a Nemzeti 

Választási Irodához továbbítják azokat. Korsós Tamás főkonzul a Pannon RTV-nek azt 

mondta, a legfontosabb az, hogy a honosítási okiratban és a lakcímkártyán szereplő 

adatokat pontosan másolják át a formanyomtatványra, és mindig az adott ország nyelvén 

adják meg az értesítési címet. "Amikor eljön a választások ideje, ezt megelőzően a Nemzeti 

Választási Iroda küld minden választói névjegyzékben szereplő választó számára egy 

információs nyomtatványt, valamint a szavazó ívet" - nyilatkozta Korsós Tamás. A VMSZ 

mintegy 700 aktivistája járta Vajdaságot azzal a céllal, hogy a kettős állampolgároknak az 

űrlapok kitöltésében segítsen. Pál Károly, a párt ügyvezető alelnöke határozottan 

kijelentette, hogy a VMSZ "nem rendelkezik, és nem is rendelkezhet a kettős 

állampolgárok névsorával", tehát nem egy előre elkészített lista alapján keresték fel a 

magyar családokat. 
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Beregszászi emlékezés az 1956-os forradalom évfordulóján 

A magyarok 1956-ban azzal erősítették meg civilizációs identitásukat, hogy készek voltak 

áldozatot hozni annak legalapvetőbb értékéért, a szabadságért – hangsúlyozta Kovács 

Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a szervezet október 

23-i központi megemlékezésén, Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán. Kovács Miklós rámutatott: a kárpátaljai magyaroknak is választani kell 

identitást, vagy annak alapján, amit a magyarság ezeréves története diktál, vagy úgy, hogy 

„követjük az itteni uralkodó divatot, alkalmazkodunk ahhoz, hogy „a közvetlen, pőre, 

primitív haszonelvűség átvételével próbálunk túlélni és boldogulni”. Emlékeztetett, a 

KMKSZ nemzeti szervezet, melynek feladata, hogy hitet, tanúságot tegyen a nemzethez 

való tartozás mellett, s megpróbálja a kárpátaljai magyarság egészét cselekedetei által a 

nemzethez való hűségben megtartani, illetve abba visszahelyezni. A KMKSZ elnöke úgy 

fogalmazott, „nem ugyanaz például Tiszamelléki járást követelni a jelenlegi ukrajnai 

maffiahatalomtól, mint Molotov-koktélt dobni 1956-ban egy orosz tankra, nem ugyanaz 

szemére vetni politikai ellenfeleinknek, hogy hazudnak, amikor azt állítják, hogy a 

nyelvtörvény jogokat biztosít a kárpátaljai magyarságnak, mint kiállni egy 

géppuskasorozat elé, de e tettek jellege mégiscsak azonos: kell hozzá bátorság, kell hozzá 

elszántság, hogy az elvont értékeket a gyakorlatban is komolyan vegyük”. Gulyás Gergely, 

az esemény ünnepi szónoka beszédében mindenekelőtt arra mutatott rá, hogy nincsenek 

erős közösségek közös múltunk ismerete és tisztelete nélkül. A Fidesz frakcióvezető-

helyettese beszédében hangsúlyozta, a nemzeti ünnep mindannyiunk számára alkalom 

arra, hogy olyan eseményre emlékezzünk, melyre mindannyian joggal vagyunk büszkék, 

mely a magyar nemzet valamennyi tagja számára ünnep. Az országgyűlési képviselő 

emlékeztetett, hogy 1956 a nemzeti összetartozás ünnepe is. „Az itt élő magyarok is 

reménykedtek a reménykedőkkel, csüggedtek a csüggedőkkel, és talán egy rövid időre még 

a csodában is hihettek, látva, hogy a megszálló tankok, páncélautók tömkelegét 

ócskavasként szállították vissza a Szovjetunióba” – mondta. Gulyás Gergely szerint a 

forradalom emléke örök figyelmeztetés, hogy a magyarok számára a szabadság, a jogállam 

és a demokrácia vérrel kiharcolt, szent érték, hiszen, mint azt Magyarország új alkotmánya 

és az első szabadon választott Országgyűlés által elsőként elfogadott emléktörvény 

egyaránt rögzíti: „mai szabadságunk az 1956-os forradalomból sarjadt ki”. 

 

Áder János észak-amerikai magyarokkal találkozott 

Áder János a magyar államfők közül elsőként az október 23-i forradalom évfordulóján 

kereste fel az észak-amerikai magyar közösségeket. Áder János Torontóban a 

megemlékezés virágait helyezte el a helyi emlékműnél Hoppál Páter, az Országgyűlés 

Magyar-Kanadai Baráti Tagozatának elnökének társaságában. A köztársasági elnök 

megtekintette a négyévi szünet után idén újból megnyitott torontói magyar főkonzulátus 
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leendő irodáját. Szabó Stefánia főkonzul elmondta: a hivatal 2009 elején zárt be. 

Emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi kormánynak választási ígérete volt, hogy a képviseletet 

a helyi magyarságra való tekintettel újból megnyitja. Erről az év elején hozott határozatot a 

kormány és az öt fővel működő hivatal már megkezdte a munkát az Első Magyar 

Református Egyház irodájában. A torontói főkonzulátus konzuli kerülete három 

tartományra terjed ki: Ontarióra, Manitobára és Saskatchewanra. A kanadai magyarság 

túlnyomó többsége, mintegy 80-100 ezer ember Ontarióban él. A másik nagyobb tömb 

Vancouver környékén található, ahova a köztársasági elnök észak-amerikai magyar 

közösségeket felkereső körútja során szintén ellátogatott. 

Az államfő felkereste a Torontói Egyetemet, ahol megbeszélést folytatott Robert Austinnal, 

a tanintézmény magyar programjának vezetőjével. A találkozón részt vettek az egyetem 

magyar származású oktatói, valamint több üzletember is. Áder János csoportos 

állampolgársági eskütételen is részt vett és ünnepi beszédet mondott az Árpád-házi Szent 

Erzsébet Magyar Katolikus Templomban. Beszédében hangsúlyozta: a magyar szabadság 

ügye mindennél szorosabb kötelék a nemzethez tartozók között, és az új évezred szabad 

Magyarországa számít a világmagyarságra. Az ünnepségen részt vevő hatszáz ember előtt 

rámutatott, hogy a forradalom hősei, tanúi, szabadságharcosai közül sokan éppen 

Torontóban leltek menedékre. A köztársasági elnök köszönetet mondott a befogadó 

országoknak, köztük Kanadának is, amely „az új élet reményét és a szabadság földjét 

jelentette a szabadság nemzetéhez tartozóknak”. 

 

Semjén Zsolt ausztráliai megemlékezéseken vett részt 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes részt vett az 1956-os 

forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ausztráliai ünnepségeken és 

állampolgársági eskütételen, és konzuli irodát nyitott meg Melbourne-ben. Semjén Zsolt 

megkoszorúzta a magyar hősök emlékművét Ausztrália legnagyobb magyar közösségi 

épületében, a Wantirnai Magyar Központban, és részt vett a forradalom emlékére 

szervezett hagyományos gyertyafényes megemlékezésen. A miniszterelnök-helyettes több 

száz fő jelenlétében konzuli irodát nyitott meg a melbourne-i Bocskai Komplexumban. A 

miniszterelnök-helyettes látogatása során tájékoztatta Ausztrália magyarságát a jövő évi 

magyarországi választásokra való regisztráció lehetőségeiről is. Melbourne-i látogatását 

követően Semjén Zsolt Sydney magyar szervezeteit kereste fel. A miniszterelnök-helyettes 

a sydneyi Erzsébet Otthonban tájékoztatót tartott az aktuális nemzetpolitikai kérdésekről, 

majd a Délvidéki Magyar Szövetség klubházában részt vett csaknem ötven, külföldön 

született magyar állampolgársági eskütételén. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából megrendezett megemlékezésen a rookwoodi temető magyar 

részlegében megkoszorúzta a Hősök Keresztjét, majd a magyar hősök emlékére tartott 

ökumenikus istentiszteleten vett részt, ezután pedig megtekintette a sydneyi Magyar Ház 

által szervezett emlékműsort. 
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Az 1956-os forradalomra emlékeztek a dél-afrikai Fokvárosban 

Az 1956-os forradalomra emlékeztek a dél-afrikai Fokvárosban szombaton, az ünnepségen 

részt vett Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár is. A helyettes államtitkár 

- aki útja során a helyi magyarság képviselőivel találkozott - az MTI-nek telefonon 

elmondta: a központi ünnepséget a Visegrád Házban tartották, és az ottani magyarság 

mellett nem magyar származású fiatalok is részt vettek rajta. Ezt Répás Zsuzsanna úgy 

értékelte, hogy az ott élő magyar fiatalok egyfajta „nagykövetként” hirdetik Magyarország 

jó hírnevét, és meg tudják szólítani a dél-afrikaiakat is. A helyettes államtitkár a helyi 

magyarság képviselőivel találkozva azt tapasztalta, hogy nagy az érdeklődés a magyar 

állampolgárság iránt, sokan jelezték, hogy nem csak az egyszerűsített honosítás 

lehetőségével kívánnak élni, hanem a jövő évi országgyűlési választáson is részt vesznek 

majd. Elmondta, hogy az idei évben a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében dolgozott 

egy ösztöndíjas a Dél-afrikai Köztársaságban, és amennyiben lehetőség lesz rá, jövőre is 

utazik majd oda ösztöndíjas. Répás Zsuzsanna elmondta: kezdeményezni fogja, hogy a 

helyi magyar fiatalok kérésének megfelelően az ösztöndíjas működjön közre egy fokvárosi 

magyar központ kialakításában, ahol rendszeresen összegyűlhetnek, és nem csak a 

nemzeti ünnepi alkalmakkor találkozhatnának, hanem egyéb programokat tarthatnának. 

A helyettes államtitkár október 29-én Pretoriában magyar állampolgársági eskütételen 

vesz részt. 
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