
2003. január 3.
Szlovákia magyarlakta területein megkezdték a Blikk című, Magyarországon megje-
lenő lap rendszeres árusítását, amelynek szlovákiai mutációját helyi vonatkozású hír-
oldallal egészítették ki. A Matica Slovenská provokációnak nevezte a Blikk óriáspla-
kátjait és a szlovák államnyelvről szóló törvény rendelkezéseire hivatkozva a szlovák
nyelvű szöveget kérte számon. A szlovák kulturális tárca szóvivője közölte: a plaká-
tok sértik az államnyelv védelméről rendelkező törvényt, de nem alkalmazhat bünte-
tő intézkedéseket, így az lenne a helyénvaló, ha a hirdetőirodák „maguk tiltakozná-
nak” ügyfeleik kívánságai ellen.

2003. január 7.
Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő kijelentette: a kedvezménytörvény
módosításának következménye lesz a kiábrándulás, a tömeges áttelepülés és olyan
radikális politikai megoldások születhetnek a határon túl, amelyek nem szolgálják a
jószomszédi politikát. Ezért javasolja a MÁÉRT azonnali összehívását, hogy a kor-
mány tájékoztassa a határon túliakat a nem létezőnek minősített törvénytervezetről.

2003. január 8.
Böndi Szabolcs, a magyarországi Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Kolozs
megyei tagszervezetének elnöke közölte: lemond tisztségéről, mert a román állambiz-
tonsági szervek állandóan zaklatták azóta, hogy tavaly év végén Erdély függetlensé-
gét követelő röpcédulák jelentek meg a városban. A fiatal kolozsvári egyetemista hoz-
zátette, szakít a mozgalommal, mivel „többé nem kíván azonosulni a revizionista
szervezet alapszabályzatával”.

2003. január 9.
Eörsi Mátyás kijelentette: az SZDSZ tárgyalásokat kezdeményezett Kovács László kül-
ügyminiszterrel a kedvezménytörvény módosításáról, mert a Fidesz nem fogja támo-
gatni a kedvezménytörvény módosítását, tehát az MSZP-nek az SZDSZ egyetértését
kell megszereznie. „Az a fajta szocialista párti koncepció, hogy a nemzeti közép irá-
nyába menjen a kormány, nem működőképes. A kabinet akármit tesz, a Fidesz úgyis
le fogja hazaárulózni” – mondta Eörsi.

2003. január 9.
Kovács László Eörsi Mátyásnak a nemzeti közép szocialista párti koncepcióját érintő
kijelentésére azt mondta, nem az a lényeg, hogy „a Fideszt akarjuk megnyerni, s nem
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is az ő irányukba tesz a kormány esetenként gesztusokat...” „Az úgymond nemzeti
közép megnyerése a választókra vonatkozik” – emelte ki.

2003. január 12.
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom erdélyi szervezeteinek Kolozsváron tar-
tott gyűlésén úgy döntöttek: új, önálló szervezetet fognak létrehozni, hogy törvényes
keretek között folytathassák tevékenységüket Romániában.

2003. január 17.
Görgey Gábor magyar és Rudolf Chmel szlovák miniszter Budapesten aláírta a ma-
gyar–szlovák kormányközi kulturális-oktatási megállapodást és a két ország kulturá-
lis minisztériumainak együttműködéséről szóló kétéves munkatervet.

2003. január 20.
Markó Béla megbeszélést folytatott Toró T. Tiborral az RT azon döntése kapcsán, hogy
nem delegál küldötteket az RMDSZ-kongresszusra. Az RT elnöke ismertette platform-
ja javaslatait az RMDSZ alapszabályzatának módosítására és rámutatott: amennyiben
ezeket nem foglalják bele a kongresszusi dokumentumokba, az RMDSZ számára ez
lesz „a vég kezdete”.

2003. január 21.
Szabó Vilmos levélben tájékoztatta Tőkés Lászlót, hogy a MEH az Ady-zarándokhely
pályázatra a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület által elnyert pályázati tá-
mogatást a Mecénás Alapítvány és a nagyváradi római katolikus püspökség rendelke-
zésére bocsátotta.

2003. január 21.
A bukaresti fellebbviteli bíróság jogerősen elutasította Tőkés László keresetét, amely-
ben azt kérte a román bíróságtól, hogy semmisítse meg az RMDSZ VII. kongresszusá-
nak megrendezéséről hozott határozatot, és kötelezze a szövetséget a belső választá-
sok megrendezésére.

2003. január 25.
Az MKP Országos Tanácsa a kedvezménytörvény ügyében elfogadott határozatokban
leszögezte: nyugtalanítónak tartja a törvény módosításával kapcsolatos hosszadalmas
módosítási folyamatot; a tervezett módosításoknak csak azt a változatát támogatja,
amelyek nem lépik túl a Velencei Bizottság ajánlásainak keretét; szorgalmazza a
MÁÉRT belátható időn belüli összehívását.

2003. január 26.
A Duna TV-nek nyilatkozó Orbán Viktor úgy vélekedett: nagyon nehéz sértődést nem
okozó, de kellően pontos magyar szavakat találni arra a levélre, amelyet Günter
Verheugen, az EU bővítési biztosa írt a kedvezménytörvény új szövegtervezetéről
Medgyessy Péternek. „Kultúrországban, egy olyan kontinensen, ahol az államok füg-
getlensége, egymás tiszteletben tartása a vezérlő elv, ilyen leveleket nem lehet írni.
Magyarország független állam, és ezt jó lenne, ha Verheugen úr is meg az EU is észre-
venné” – fogalmazott.
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2003. január 28.
Az ET parlamenti közgyűlésének jogi bizottsága megtárgyalta a kedvezménytörvény-
ről készült Jürgens-jelentés második, átdolgozott változatát. Tabajdi Csaba magyar
küldöttségvezető az MTI-nek azt mondta: magyar szempontból egyetlen olyan elem
maradt a jelentésben, amely nem minősül elfogadhatónak: az a kitétel, amely szerint
a magyar kultúrnemzet koncepciója azt az érzést kelti, hogy Magyarország nem
fogadja el a fennálló határokat.

2003. január 29.
Miután a vajdasági MNT delegációja ellátogatott több budapesti minisztériumba,
Józsa László elnök sajtótájékoztatón közölte: sikerült több konkrét tennivalóban meg-
állapodniuk. Bálint-Pataki József, a HTMH elnöke kijelentette: a jugoszláviai kisebb-
ségi törvény megalkotása és az MNT megalakulása példaként szolgálhat a Kárpát-
medencében.

2003. január 29.
Csapody Miklós sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: az MDF a kedvezménytörvény
módosításának új változatát – amely a Verheugen-levélre építve újabb módosítások-
ból áll – nem tudja elfogadni.

2003. január 29.
Haller István, a romániai Pro Európa Liga emberjogi központjának vezetője kifejtette
aggályait az egyesületek és alapítványok létrehozását szabályozó kormányhatározat
módosításának tervezete kapcsán, amely szerint a nemzeti kisebbségek csak akkor
hozhatnának létre új szervezetet, ha tagjaik létszáma meghaladja az illető kisebbség-
nek a legutóbbi népszámlálás során rögzített létszáma 30%-át.

2003. január 30.
Németh Zsolt Fidesz-alelnök antistátustörvénynek minősítette a kormány törvény-
módosítási javaslatát, jelezve, hogy többoldalú konzultációt kezdenek a kormány
szándékáról, amelybe a határon túli magyar szervezeteket is bevonják.

2003. január 30.
Csoóri Sándor sajtótájékoztatón közölte: aláírásgyűjtést kezdeményez a kedvezmény-
törvény módosítása ellen.

2003. január 31.
Szatmárnémetiben megkezdődött az RMDSZ VII. kongresszusa, amelyen jelen volt
Adrian Nastase román és Medgyessy Péter magyar kormányfő is. Mádl Ferenc ma-
gyar köztársasági elnök levélben köszöntötte a résztvevőket. A kongresszus az elnöki
posztra újraválasztotta Markó Bélát, ugyanakkor megszüntette a tiszteletbeli elnöki
tisztséget, amelyet addig Tőkés László töltött be. Az alapszabályhoz benyújtott mó-
dosításokat 308 igen szavazattal 27 nem ellenében, 9 tartózkodással fogadták el a
küldöttek. A módosításokhoz fűzött melléklet értelmében május 31-ig választásokat
rendeznek az RMDSZ-en belül, amelyek során megválasztják az RMDSZ belső parla-
mentjeként működő SZKT tagjainak több mint felét. A területi szervezetek joga dön-
teni arról, hogy közvetlen vagy közvetett szavazást rendeznek. A kongresszus alatt
Medgyessy Péter magyar miniszterelnök Markó Bélával, az erdélyi RMDSZ, Bugár
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Bélával, a felvidéki MKP és Kasza Józseffel, a vajdasági VMSZ elnökével megbeszélést
folytatott a kedvezménytörvény várható módosításaival és a vízumkényszer beveze-
tésével járó problémákról. Ugyanakkor Szatmárnémetiben Adrian Nastase román
kormányfő, a PSD és Kovács László, az MSZP elnöke aláírta a két párt közötti együtt-
működési megállapodást. A kongresszussal egy időben Tőkés László belmissziói-
nemzetpolitikai témákat megvitató egyházkerületi közgyűlést hívott össze Szatmár-
németibe.

2003. február 4.
Seregély István érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Bölcskei
Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és
Szebik Imre, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke közös nyilatkozat-
ban kérte a „nép felelős vezetőitől”, hogy őrizzék meg a kedvezménytörvény eredeti
célkitűzéseit.

2003. február 4.
A JSZK Képviselőháza kihirdette Szerbia és Montenegró államközösségének alkotmá-
nyos alapokmányát, amely kimondja, hogy a tagállamok szabályozzák, biztosítják és
védik az emberi és kisebbségi jogokat a saját területükön, amelyek szintje nem csök-
kenhet.

2003. február 6.
A KMKSZ elnöksége állásfoglalást tett közzé, amely szerint tárgyalási alapként sem
tartja elfogadhatónak a kedvezménytörvény módosításának szakértői tervezetét, és
csatlakozik a Csoóri Sándor által kezdeményezett aláírásgyűjtési akcióhoz.

2003. február 6.
Szekeres Imre, a MEH politikai államtitkára a népesedési kormánybizottság ülésén
hangsúlyozta: „Az európai uniós csatlakozás után nagyobb lesz a mozgás az ország-
ban, s ebből sok előnye származhat majd Magyarországnak.” Kiss Elemér, a Minisz-
terelnöki Hivatalt vezető miniszter kiemelte: a kormány arra törekszik, hogy a kül-
földön élő magyarok lakóhelyükön tudjanak munkát vállalni. Tóth Pál Péter, az MTA
Demográfiai Bizottságának elnöke arról szólt, hogy az elmúlt évtizedben a magyar ha-
tóságok mintegy 200 ezer személynek adtak huzamos tartózkodási vagy bevándorlá-
si engedélyt, az állampolgárságot megszerzők 92 százaléka magyar nemzetiségű.

2003. február 7.
Az UMDSZ Operatív Tanácsa Ungváron közzétette állásfoglalását a kedvezménytör-
vény tervezett módosításáról, amelyben leszögezte: a kedvezménytörvény ukrajnai
alkalmazása terén nem merült és merül fel semmilyen olyan ok, amely megkövetelné
a jogszabály módosítását, ellenkezőleg: a kárpátaljai magyarság minden más határon
túli magyar kisebbségnél jobban rá van szorulva a törvény által biztosított különböző
kedvezményekre.

2003. február 10.
Bartha Margit, az RMDSZ által létrehívott Communitas Alapítvány ügyvezetője Ko-
lozsváron sajtótájékoztatón bejelentette: az előző évihez képest több mint kétszeresé-
re nőtt az alapítványnak nyújtott román állami támogatás.
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2003. február 11.
Ágoston András, a VMDP elnöke Kovács László külügyminiszternek írt levelében
kifejtette: az uniós csatlakozási szerződéshez Magyarországnak olyan kiegészítő me-
morandumot kellene csatolnia, amely rögzítené a magyar állam és a határon túli ma-
gyarok különleges kapcsolatát. Arra is utalt, hogy Spanyolországban olyan törvény-
módosítást fogadtak el, amely nyomán egymillió latin-amerikai szerezhet spanyol
állampolgárságot.

2003. február 11.
Tőkés László sajtótájékoztatóján kijelentette: az, hogy az Ady-zarándokhely pályázat-
ra a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület által elnyert 320 millió forintos tá-
mogatást a magyar kormány végül a Mecénás Alapítványnak és a Nagyváradi Római
Katolikus Püspökségnek adta, kimeríti a nagy összegű szellemi értékek eltulajdonítá-
sának jogi fogalmát.

2003. február 14.
Budapesten az Európai Néppárt magyar tagpártjai vezetőinek megbeszélése után
Orbán Viktor kijelentette: egyetértettek abban, hogy Európa új alkotmányában szere-
peltetni kell a kisebbségek ügyét. A találkozón részt vett Dávid Ibolya, az MDF elnö-
ke, Markó Béla, az RMDSZ elnöke, Bugár Béla, az MKP elnöke és Kasza József, a
VMSZ elnöke is.

2003. február 15.
Magyarkanizsán megtartotta alakuló ülését az Önkormányzati Vezetők Fóruma, ame-
lyen 14 vajdasági önkormányzat magyar nemzetiségű polgármesterei, illetve alpol-
gármesterei, az önkormányzati végrehajtó bizottságok elnökei és helyettesei vettek
részt. Az MNT keretében megalakult fórum azt a célt szolgálta, hogy az MNT intéz-
ményesített kapcsolatot teremtsen a vajdasági önkormányzatokban vezető tisztségben
lévő magyarokkal.

2003. február 19.
Juhász Endre brüsszeli EU-nagykövet az Országgyűlés európai integrációs bizottsá-
gának ülésén kijelentette: nem lett volna célszerű a határon túli magyarokkal való
kapcsolattartás ügyében külön nyilatkozatot tenni a csatlakozási szerződéshez, mert
ha a témát ilyen kiélezett módon az EU fórumai elé viszik, akkor elkerülhetetlen lenne
egy nyilatkozatháború kialakulása. „Szerintem az a helyes, ha a kérdést Magyar-
ország saját hatáskörben próbálja megoldani” – mondta.

2003. február 27.
Kovács László magyar és Eduard Kukan szlovák külügyminiszter Pozsonyban meg-
beszélést folytatott a kedvezménytörvényről. A sajtótájékoztatón Kovács kijelentette:
a kedvezménytörvény nem lesz kibelezve, de olyan lesz, hogy megfeleljen a határon
túli magyar kisebbségeknek, a szomszédos országoknak és az EU-nak is. Kukan nem
is kommentálta Kovács szavait, arra hivatkozva, hogy csak a konkrét szöveg ismere-
tében tud nyilatkozni.
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2003. február 28.
A jugoszláv szövetségi parlament utolsó ülésén kihirdette az emberi és kisebbségi jo-
gokról, illetve polgári szabadságjogokról szóló alapokmányt. Kidolgozásában részt
vett Ispánovics István szabadkai polgármester is, aki a dokumentumot európai vi-
szonylatban is egyedülállónak, a vajdasági magyarság szempontjából kulcsfontossá-
gúnak nevezte.

2003. február 28.
A vajdasági parlament elfogadta a tartomány alaptörvényének előzetes tervezetét, és
felállított egy bizottságot, amelynek tervezetté kell csiszolnia a dokumentumot. A 120
tagú parlamentben 94 képviselő szavazta meg a dokumentumot, a jugoszláv államfő
vezette Szerbiai Demokrata Párt képviselői ellene voltak.

2003. február 28.
Kasza József, a VMSZ elnöke a NIN című belgrádi hetilapnak azt nyilatkozta, hogy az
elmúlt évtized gyűlöletszító politikája miatt ötvenezer magyar hagyta el a Vajdaságot,
ezért pártja felkérés esetén kész bizonyítékokat szolgáltatni Vojislav Šešelj radikális
pártvezér ellen a hágai Nemzetközi Törvényszéknek.

2003. február 28.
Kilenc magyarországi egyetem rektorhelyettese Kolozsvárott megbeszéléseket folyta-
tott a Babeş-Bolyai Tudományegyetem vezetőségével. Néda Árpád, a BBTE rektor-
helyettese elmondta, a tervek között diákcsere, közös magiszteri és doktorátusi prog-
ramok, közös ülésszakok, valamint a kreditrendszer összehangolása szerepel, amely a
diákok számára az egyetemek közötti átjárhatóságot biztosítja.

2003. március 1.
A magyarországi parlamenti küldöttség élén romániai látogatáson tartózkodó Szili
Katalin, az országgyűlés elnöke az RMDSZ ügyvezető elnökségével találkozva kije-
lentette: fontolgatják a határon túli magyarok ombudsmani tisztségének létrehozását.

2003. március 3.
Sepsiszentgyörgyön Toró T. Tibor, a Reform Tömörülés elnöke, Szász Jenő székelyud-
varhelyi polgármester, valamint Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szö-
vetség elnöke részvételével lakossági fórumot tartottak, amelynek zárónyilatkozata
kinyilvánította: „az RMDSZ jelenlegi csúcsvezetőit az egység megbontóinak tekintjük,
kik 50 év kommunista diktatúra átvészelése után újkori önkényuralmat teremtettek;
...az új politikai szövetség létrehozására felkérjük Tőkés Lászlót, akit nem tisztségétől
megfosztott tiszteletbeli elnöknek tekintünk, hanem a romániai magyarság elnökének,
szimbólum értékű egyéniségének”.

2003. március 5.
Rolf Ekeus, az EBESZ kisebbségi főbiztosa Pozsonyban Bugár Bélával, az MKP elnö-
kével, a szlovák parlament alelnökével a magyar kedvezménytörvénnyel kapcsolatos
kérdésekről tárgyalt. Bugár a találkozó után elmondta: a főbiztossal ismertette pártja
következetesen hangoztatott álláspontját, miszerint a szlovákiai magyarok igényt tar-
tanak a magyar jogszabály kínálta kedvezményekre.
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2003. március 7.
Markó Béla a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem két magyar rektorhelyet-
tesével és szenátusának magyar tagjaival az egyetem magyar karainak létrehozásáról
folytatott tárgyalás után közölte: a már működő két teológiai fakultás mellett egy, a
humán szakokat tömörítő kart, valamint egy természettudományi fakultást kívánnak
létrehozni.

2003. március 8.
Az RT Marosvásárhelyen megtartott VII. kongresszusán döntött feloszlatásáról és
mozgalommá alakulásáról. Toró T. Tibor addigi elnök szerint az RT nem tudta végre-
hajtani azt, amit a két évvel korábbi kongresszusán célként fogalmazott meg: az
RMDSZ-en belüli rendszerváltást. A kudarc külső okaként a magyarországi kormány-
váltást jelölte meg, és azt, hogy a román kormánypárt „rendkívül bekeményített”.
A belső okok között említette, hogy az RT tagjai – akiket a polgári értékrend vállalása
köt össze – nem voltak egységesek abban, hogy helyük az RMDSZ-en belül vagy a
szövetségen kívül van-e. Az új Reform Tömörülés Mozgalom elnökének Szilágyi Zsol-
tot, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselőjét, a feloszlatott RT alelnökét vá-
lasztották meg.

2003. március 8.
A szabadkai magyar főkonzulátus előtti téren néhány száz fiatal tiltakozott a
Medgyessy-kormány határon túli magyarokkal kapcsolatos politikája ellen. A tünte-
tést a Három Vármegye Ifjúsági Mozgalom nevű, bejegyzés alatt álló délvidéki ma-
gyar szervezet rendezte. A tiltakozók előtt felszólaló Patrubány Miklós, a MVSZ
elnöke hangoztatta, nem lehet Magyarország számára út az az uniós integráció, amely
lehetővé teszi, hogy ismét elszakítsa tőle az elszakított nemzetrészeket.

2003. március 10.
Az ET Parlamenti Közgyűlésének jogi bizottsága elfogadta a kedvezménytörvényről
szóló Jürgens-jelentést.

2003. március 14.
A Tőkés László kezdeményezésére Kolozsváron lezajlott Márciusi Fórum mintegy
ezer részvevője létrehívta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdeményező bizottsá-
gát. A 30 tagúra tervezett testületbe 19 főt választottak meg a Királyhágó-melléki Re-
formátus Egyházkerület javaslatára; a lista a fórum képviselőinek írásos javaslatai
alapján lesz majd teljes. A kezdeményező bizottságban szerepet vállalt az RMDSZ öt
parlamenti képviselője is.

2003. március 14.
Győrffy Csaba pozsonyi magyar nagykövet átadta a magyar kedvezménytörvény
módosításáról szóló tervezet munkaszövegét a szlovák külügyminisztérium hivatal-
vezetőjének.

2003. március 15.
Marosvásárhelyen több ezer ember gyűlt össze az RMDSZ központi ünnepségén,
amelynek fő szónoka Markó Béla és Kovács László volt. A magyar külügyminiszter
méltatta az RMDSZ fontos szerepét, hangsúlyozva: nem szabad megengedni a ma-
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gyarországi politikai indulatok behatolását a romániai magyar közösségbe.
Székelyudvarhelyen az ünnepi szónok a fideszes Kövér László volt, aki bírálta a ma-
gyar kormány politikáját. Szász Jenő polgármester meghirdette a polgári körök létre-
hozását a Székelyföldön és felolvasta a kolozsvári Márciusi Fórum üzenetét.

2003. március 15.
Horvátországban a HMDK Csúzán, a MESZ Kórógyon tartott március 15-i megemlé-
kezést. Mindkét eseményen jelen volt Csóti György zágrábi magyar nagykövet, Ma-
gyar József eszéki főkonzul és Varga Imre, a HTMH főosztályvezetője. A magyar
nagykövetség lemondta a hagyományos eszéki ünnepi megemlékezést azzal az in-
doklással, hogy mivel a horvátországi magyarság valamennyi szervezete külön-külön
megemlékezést tart, a rendezvény „értelmét és célját veszti”.

2003. március 18.
Pekár István elnök bejelentette: a Duna Televízió megkezdte a műsorsugárzást Auszt-
ráliába és Új-Zélandra, s ezzel, valamint a decemberben megkezdett észak-amerikai
sugárzással európai adóból a világmagyarság műholdas csatornájává vált.

2003. március 19.
Markó Béla bejelentette: az RMDSZ a választási törvény módosítását kívánja úgy,
hogy a helyhatósági választások esetében töröljék az 5%-os küszöböt, ami esélyt
nyújtana a független jelölteknek, valamint a kis pártok és a nemzeti kisebbségek kép-
viselőinek, hogy beválasszák őket a helyi tanácsokba. Az RMDSZ javasolja továbbá a
polgármesterek egyetlen fordulóban történő megválasztását.

2003. március 20.
A vajdasági képviselőház illetékes bizottsága elfogadta a tartományi kormány javas-
latát, mely szerint a Vajdaságban két magyar nyelvű gimnáziumot hoznak létre.
Zentán természettudományi-matematika szakos, Szabadkán pedig egy – Kosztolányi
Dezső nevét viselő – humán gimnázium nyitja meg kapuit. Branimir Andrić oktatási
titkárhelyettes a Magyar Szóban reményét fejezte ki, hogy az intézmények megnyi-
tásával sikerül otthon tartani a fiatalokat, akik korábban Magyarországra mentek
tanulni.

2003. március 21.
Budapesten megtartotta alakuló ülését az IKA új személyi összetételű kuratóriuma.
Szabó Vilmos emlékeztetett arra, hogy a 2003. költségvetési évben mintegy 1 milliárd
forintot biztosítottak a testület működésére, amely kiírhatja új pályázatait. Pomogáts
Béla, a kuratórium új elnöke arról beszélt: aggodalommal figyelte a testület törvényes-
sége körüli „herce-hurcát”, ami rosszat tett a határon túli magyarok ügyének is.

2003. március 22.
Patrubány Miklós az MVSZ elnökségének nyílt ülését követő sajtótájékoztatón beje-
lentette: az elnökség azt ajánlja a magyar állampolgároknak: szavazzanak nemmel az
EU-csatlakozásról döntő népszavazáson, hogy egy újratárgyalással jobb csatlakozási
feltételeket érjen el az ország. Az állásfoglalás tiltakozik a vízumkényszer bevezetése
ellen is, amely Kárpátalja és Délvidék magyarjait „vasfüggönyként választja majd el
az anyaországtól”.
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2003. március 25.
A KMKSZ elnöksége közölte: a kedvezménytörvény módosítására kidolgozott újabb
tervezet szövegében érdemi változás nem történt, az a szövetség számára továbbra is
elfogadhatatlan. Egyúttal értetlenségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az
IKA kuratóriuma erőeltolódásra hivatkozva megszüntette a kárpátaljai alkuratórium
hatáskörét, s azt három hónapra ideiglenesen a főkuratóriumhoz utalta át.

2003. március 26.
Kaltenbach Jenő, az Országgyűlés kisebbségi biztosa a Krónikának adott interjúban
kifejtette, örülne, ha Romániában kisebbségi ombudsmani hivatal jönne létre, a hatá-
ron túli magyar ombudsman intézményének létrehozására tett javaslatot viszont csak
hangzatos politikai fogásnak tartja.

2003. március 26.
„Az autonómia különböző formáinak gyakorlati megvalósítása a romániai magyar
közösség számára a kilencvenes évek óta az RMDSZ egyik alapvető célja” – jelentette
ki bukaresti sajtóértekezletén Markó Béla. Szerinte az RMDSZ vezetése és a szövetsé-
get bírálók között az a különbség ebben a kérdésben, hogy „mi az autonómia külön-
böző formáinak kivívását a román demokratikus politikai erőkkel folytatott dialógus
és konszenzus keresésével, a törvényes politikai küzdelem eszközeinek felhasználásá-
val kívánjuk megvalósítani, a bennünket támadó belső és külső ellenzék pedig úgy-
nevezett radikális, de meddő retorikával kíván célt érni”.

2003. március 26.
Sabin Gherman sajtóértekezletén bejelentette: Erdélyiek Pártja néven terveznek új pár-
tot alapítani, mert az illetékes román bíróság elutasította az Erdély–Bánság Liga párt-
ként történő bejegyzését. Eddig 17 ezer támogató aláírást gyűjtöttek össze, a támoga-
tók 15 százaléka magyar nemzetiségű. Közölte: az új párt létrehozását támogatja a
Provincia nevű román–magyar értelmiségi csoport, s ígéretet kapott a kormányon
lévő PSD-től is, hogy támogatni fogja az Erdélyiek Pártja bejegyzését.

2003. március 26.
Tőkés László bejelentette: a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület megvonja
támogatását az RMDSZ-től mindaddig, amíg „az RMDSZ jelenlegi, önfeladó és nem-
zeti érdekeinktől idegen politikai kurzusa, valamint egyházellenes magatartása nem
változik”.

2003. március 28.
Kolozsváron megtartotta alakuló ülését az IKA romániai alkuratóriuma. A testület,
amely korábban kizárólag az RMDSZ vezérkarából állt, kiegészült a civil társadalom
néhány képviselőjével. Markó Béla elmondta: a testületnek így is megmaradt a politi-
kai színezete, de ez a pályázatok elbírálásakor nem mutatkozhat meg, tudniillik az
alkuratórium egyáltalán nem bírál el pályázatokat, ezt a feladatot a szaktestületekre
ruházza. Megnőtt viszont az RMDSZ-politikusok száma az alkuratórium szaktestüle-
teiben.
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2003. március 29.
Az MKP V. közgyűlésén ismét Bugár Bélát választották elnökké, aki a 319 küldött
szavazatai közül 253-at szerzett meg. A pártelnökhelyettes Duka Zólyomi Árpád, az
ügyvezető alelnök Duray Miklós maradt.

2003. március 29.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom budapesti sajtótájékoztatóján Vona Gábor al-
elnök és Kékesi Raymund, a szervezet határon túli kabinetjének vezetője közölte: a
szervezet javasolja a külhoni magyar állampolgárság bevezetését, illetve azt, hogy a
határon túli magyarok legitim képviselőinek vétójoga legyen az őket érintő magyar-
országi törvényjavaslatokkal, kérdésekkel kapcsolatban.

2003. április 2.
Szabó Vilmos Szabadkán Csete Szemesi István református püspökkel és Dolinszky
Árpáddal, az evangélikus egyház szuperintendesével aláírta a szabadkai Magyar Ház
befejezésére szánt magyar kormánytámogatásról szóló szerződést. Kasza József, a
VMSZ elnöke megköszönte az anyaország támogatását, s elmondta, hogy az egyház
tulajdonát képező háromszintes épületben a politikai szervezetek mellett mintegy 20
civil szervezet kap majd helyet, s az egyházaknak is lesz ott irodájuk.

2003. április 4.
Takács Csaba ügyvezető elnök a Curentul számára elmondta: az RMDSZ belső költ-
ségvetése 18 milliárd lejt tesz ki, ebből 6,72 milliárd lej az állami költségvetési tá-
mogatás, amelyet az RMDSZ a pártok finanszírozási törvénye alapján kap, a maradék
összeget szponzorálásokból és tagdíjakból szerzik. Emellett az RMDSZ-hez tartozó
Communitas Alapítványnak 2003-ban 37 milliárd lejt irányoztak elő az állami költség-
vetésből, az IKA pedig 2002-ben csaknem 231 millió forinttal (34 milliárd lejjel) támo-
gatta az RMDSZ tevékenységét.

2003. április 7.
Adrian Paunescu PSD-szenátor a szenátusban bírálta az RMDSZ-nek a Hargita,
Kovászna és Maros megyéket felölelő régió kialakítására irányuló javaslatát. Kifejtet-
te: az RMDSZ tulajdonképpen nem is a Székelyföld elnevezésű régió létrehozását ter-
vezi, hanem „a Sztálin jóváhagyásával megteremtett, a román–magyar kapcsolatok-
nak sokat ártott szörnyűség, a Magyar Autonóm Tartomány visszaállítását Románia
szívében”. Markó Béla válaszában megerősítette: a szövetség kezdeményezni fogja
egy Hargita, Kovászna és Maros megyékből álló, Székelyföld elnevezésű régió létre-
hozását.

2003. április 7.
Eduard Kukan szlovák külügyminiszter a szlovák törvényhozás külügyi bizottságá-
nak tagjaival közölte: a magyar jogszabály területen kívüli joghatályával és diszkrimi-
natív voltával kapcsolatos szlovák ellenvetések továbbra is fennállnak. „Ha a magyar
kedvezménytörvényt a jövőben Szlovákia területén valamilyen módon mégis érvé-
nyesíteni próbálnák, a szlovák kormánynak kész terve van annak megakadályozásá-
ra” – mondta.
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2003. április 9.
Az Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsa megtiltotta lelkipásztorainak,
hogy politikai pártok jelöltjeként választott vagy fizetett tisztségviselőként tevékeny-
kedjenek, leszögezve: a határozat nem az RMDSZ ellen, hanem az egyház egységének
védelmében született.

2003. április 12.
A Hargita, Kovászna és Maros megyei románok 32 szervezete, ligája és alapítványa, a
román parlamenti pártok helyi szervezetei és a román ortodox egyház közös felhívás-
ban fordultak a kormányhoz: ismertesse álláspontját az RMDSZ-nek a Székelyföld
fejlesztési régió létrehozására vonatkozó indítványával kapcsolatban, és határozott
lépésekkel azonnal állítsa le az RMDSZ-t, amely „etnikai szegregáció révén enklávét
akar létrehozni Románia közepén”.

2003. április 23.
Budapesten megtartotta első munkaülését az IKA új összetételű kuratóriuma, amely a
kedvezménytörvény által biztosított nevelési-oktatási támogatásra beérkezett 50 ezer
pályázat közül aznap 310-et hagyott jóvá, 12 millió forint összértékben.

2003. április 26.
Székelyudvarhelyen mintegy ezerötszáz jelenlevő közfelkiáltással az erdélyi magyar
közösség tiszteletbeli elnökévé választotta Tőkés László református püspököt, és jóvá-
hagyta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács meg a Székely Nemzeti Tanács felállításá-
ra létrehozott kezdeményező testület 31 tagját.

2003. április 27.
Adrian Nastase román miniszterelnök felkérte a román főügyészt, vizsgálja ki az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács létrehozásának körülményeit, mert Romániában al-
kotmányellenes minden olyan szerveződés, amely az ország centralizált államberen-
dezkedésével szemben bármilyen alapon területi autonómiát szorgalmaz.

2003. április 29.
Sabin Gherman, az Erdély–Bánság Liga elnöke kijelentette: magának a magyar nem-
zeti közösségnek kell eldöntenie, jó-e vagy rossz a romániai magyarság számára, hogy
az RMDSZ-ben ennyire felerősödtek a szakadás jelei, tény viszont, „hogy az RMDSZ
rendkívüli módon eltávolodott választóitól, lassan egyszerű szatelitpárttá alakult át,
amely a mindenkori hatalmon lévő politikai erőkkel szövetkezik vagy egyezkedik”.

2003. május 5.
A Kolozsváron rendezett 5. Civil Fórumon húsz romániai magyar gazdasági civil szer-
vezet gazdasági civil parlamentet hozott létre. Somai József, a kolozsvári tanácskozást
szervező ERMACISZA elnöke elmondta, hogy a testületet nem jegyzik be jogi sze-
mélyként, a parlament az érdeklődő civil szervezetek szolidaritáson alapuló tevé-
kenységének kíván szervezeti keretet biztosítani.
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2003. május 5.
A szabadkai polgármesteri posztról április 29-én lemondott Ispánovics István sajtó-
tájékoztatót tartott, de az újságírók firtatására sem volt hajlandó magyarázatot adni
lemondására.

2003. május 9.
Megegyezés híján eredménytelenül ért véget Beregszászon nyolc magyar szervezet és
intézmény, valamint a három történelmi egyház küldötteinek kísérlete, hogy megtart-
sák az IKA új felállású kárpátaljai alkuratóriumának alakuló ülését. Az IKA kárpátal-
jai alkuratóriumának működését a központ még megbízatásának lejárta előtt felfüg-
gesztette, mivel a KMKSZ-szel szemben álló szervezetek a testület működését úgy
ítélték meg, hogy abban egyensúly-eltolódás tapasztalható a KMKSZ javára.

2003. május 11.
„A román oktatásba történő megengedhetetlen beavatkozásnak” minősítette Adrian
Vlad Casunean, a kormányon lévő román PSD Kovászna megyei szervezetének elnö-
ke azt a megállapodást, amelyet a magyar Informatikai és Hírközlési Minisztérium
kötött az RMDSZ-szel.

2003. május 13.
Gajdos István, az UMDSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője a Budapesten Szili
Katalin házelnökkel folytatott megbeszélés során kezdeményezte, hogy az Ország-
gyűlésben alakuljon egy, a határon túli magyarság helyzetével foglalkozó bizottság.

2003. május 14.
A Szövetség Románia Újjáépítéséért néven 2002-ben bejegyzett, elsősorban sikeres üz-
letemberek által vezetett párt „Út a normalitás felé” címmel közzétette „magyarság-
programját”, kifejtve: „A kisebbségek csak akkor válhatnak a nemzet részeivé, ha kép-
viselőik jelen lehetnek az állam valamennyi intézményében, feltéve, ha a nemzet szót
modern, európai módon, azaz polgári és nem etnikai szerveződésként értelmezzük.”

2003. május 16.
Az ukrán parlament többszöri nekifutásra elfogadta a Kisebbségi és regionális nyel-
vek európai chartájának az államfő által benyújtott ratifikációs törvénytervezetét.
A 450 fős törvényhozásban 249 szavazattal elfogadott jogszabály értelmében a charta
rendelkezései a fehérorosz, bolgár, gagauz, görög, zsidó (jiddis és ivrit), krími tatár,
moldovai, német, lengyel, orosz, román, szlovák és magyar nyelvekre vonatkoznak.

2003. május 17.
A Fidesz XVII. kongresszusa határozatot fogadott el „A magyar nemzetpolitika és a
státustörvény tárgyában”, amely leszögezi: „A Fidesz meggyőződése, hogy a nemze-
ti kisebbségek helyzetének rendezését térségünkben is végső soron e közösségek auto-
nómiáinak kiépítése és működése jelenti, Nyugat-Európa számos térségében bevált
példa alapján. A státustörvény fentiek szerint történő megőrzése hozzájárul a határon
túli magyar közösségek önszerveződésének segítéséhez, belső demokráciájuk erősíté-
séhez, saját intézményeik kiépítéséhez és ezáltal jelentős lépés közösségi autonómiá-
juk továbbépítésének útján.”
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2003. május 18.
Tizenöt nemzeti kisebbség, köztük a magyar először választott Horvátországban
4 éves megbízatási időre megyei, városi és járási szintű önálló kisebbségi önkormány-
zati tanácsot, illetve képviselőt a vegyes nemzetiségű tanácsokba. A horvátországi ma-
gyarok 5 megyében, 1 megyei jogú városban – Zágrábban –, 7 városban és 23 járásban
választhattak magyar kisebbségi tanácsot, valamint 2 megyében és 2 városban küld-
hettek 1-1 magyar képviselőt a vegyes nemzetiségű kisebbségi tanácsokba. Magyar
listákat állított a HMDK, a MESZ, a HMSZ, és voltak független listák is.

2003. május 21.
Kasza József kezdeményezésére Szabadkán egyetemi és főiskolai tanárok tartottak
eszmecserét a szabadkai egyetem alapításáról, és kezdeményező bizottságot alakítot-
tak az elképzelés részletezése céljából.

2003. május 22.
Csoóri Sándor Medgyessy Péterrel folytatott megbeszélése után közölte: tájékoztatta
a miniszterelnököt arról, hogy kétszázezer aláírást adott át Szabó Vilmosnak, ezzel til-
takozva a kedvezménytörvény módosítása miatt. A miniszterelnök kijelentette: szá-
mára a határon túli szervezetek véleménye az elsődleges. Csoóri Sándor vitába szállt
Medgyessy Péterrel, mert úgy gondolja, hogy a határon túli magyarság körében több-
féle vélemény is megfogalmazódik, a határon túli magyar pártok a helyi demokráciák-
ba beleilleszkedve nem egyértelműen az egyszerű emberek véleményét, illetve „az
igazságot” képviselik.

2003. május 24.
Budapesten a MÁÉRT VII. ülésén megszületett a megállapodás a kedvezménytörvény
módosításáról. A zárónyilatkozatot Németh Zsolt (Fidesz), Kovács Miklós (KMKSZ)
és Ágoston András (VMDP) nem írta alá. „A törvénymódosítás parlamenti elfogadá-
sa után a szomszédos országok tudomásul fogják venni a jogszabályt és az európai
intézményeknek sem lesznek kifogásaik ellene” – fogalmazott Kovács László külügy-
miniszter a sajtótájékoztatón.

2003. május 25.
A szlovén parlament kisebbségügyi bizottsága aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a
népszámlálás tanúsága szerint jelentősen csökkent a Szlovéniában élő magyar és olasz
kisebbségek tagjainak száma. Roberto Batelli bizottsági elnök szerint a csökkenés az
elmúlt 12 év hibás kormánypolitikájának eredménye. Pozsonec Mária, a magyarság
képviselője katasztrófáról beszélt, és úgy vélte, folyamatban van a magyarság beolva-
dása. A bizottság úgy döntött: az év végéig határozatot készít elő a kisebbségi politi-
káról, és ezt a parlament elé terjeszti.

2003. május 28.
A magyar kormány döntött a kedvezménytörvény módosított változatának az
Országgyűlés elé terjesztéséről és kezdeményezte, hogy kivételes eljárással, a ház-
szabálytól való eltéréssel tárgyalja az Országgyűlés.
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2003. május 28.
Pozsonyban ülésezett a magyar–szlovák kulturális vegyes bizottság. A testület társel-
nökei, Kocsi László és Kvarda József emlékeztettek rá: a bizottság másfél év után az-
zal a szándékkal ült asztalhoz, hogy egyebek között a két ország januárban aláírt kor-
mányközi kulturális egyezményének végrehajtásáról, a 2003-tól 2005-ig szóló munka-
tervről és a készülő kölcsönös műemlékvédelmi terv részleteiről tárgyaljanak. Kvarda
elmondta: a vegyes bizottság ülésén elsősorban a kisebbségi vonatkozású problémák,
a műemlékvédelmi teendők, a népművelést és a művészeti ágazatokat, valamint a
kulturális örökség területét és a levéltárak kölcsönös kutathatóságát felölelő kérdések
kerültek előtérbe. Kocsi László úgy ítélte meg, hogy gyakorlatilag minden kérdésben
megállapodásra tudtak jutni.

2003. május 29.
Bársony András tájékoztatta a Horvát Köztársaság, a Román Köztársaság, a Szlovák
Köztársaság, Szerbia és Montenegro, illetve Ukrajna diplomáciai képviselőit a
MÁÉRT üléséről, illetve a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvénynek
az értekezleten elfogadott módosításairól.

2003. május 29.
A szlovák külügyminisztérium diplomáciai jegyzékben fejezte ki sajnálkozását amiatt,
hogy a magyar kormány nem adott lehetőséget Pozsonynak véleménye kifejtésére a
kedvezménytörvény módosított változatának a kormány által történt jóváhagyása és
a parlament elé terjesztése előtt.

2003. május 29.
A szabadkai önkormányzat Kucsera Gézát, a VMSZ politikusát választotta meg pol-
gármesterévé az április 29-én lemondott Ispánovics István helyére.

2003. május 30.
Patrubány Miklós sajtótájékoztatón közölte: az MVSZ nem fogadja el a státustörvény
tervezett módosítását, mert abból a többi közt kimaradt az egységes magyar nemzet
fogalma, és a MÁÉRT-en jelenlévő Léh Tibornak, az MVSZ nyugati régióelnökének
nem volt felhatalmazása arra, hogy aláírja a jogszabály-módosítást támogató doku-
mentumot.

2003. május 30.
A MESZ által szervezett kerekasztal-beszélgetés zárónyilatkozata leszögezte: az új
horvátországi kisebbségi törvény a nemrég tartott önkormányzati választásokon meg-
választott kisebbségi tanácsok és képviselők közvetítésével lehetőséget ad arra, hogy
az ország összmagyarságának politikai és érdekképviseletét ezentúl ne a horvátorszá-
gi magyarság szervezetei, hanem a megválasztott helyi, járási és megyei kisebbségi
képviseletek lássák el.

2003. május 30.
Berényi József, a szlovák külügyminisztériumnak az MKP által delegált államtitkára
az MTI-vel közölte: csupán a sajtóból értesülhetett arról, hogy a szlovák külügyi tárca
a magyar kormánynak címzett diplomáciai jegyzékben fejezte ki nemtetszését a ked-
vezménytörvény módosítását célzó tervezet miatt. „Megítélésem szerint ez a kínos
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jelenség mindenképpen a külügyminisztérium teljesítőképességét csökkenti, ezért ke-
zelésre szorul: elsősorban a minisztériumon belül. Ha ez mégsem sikerülne és az ilyen
eljárás rendszeressé válna, abban az esetben kérni fogom, hogy a problémát a koalí-
ciós tanács fórumán vessék fel” – mondta.

2003. május 31.
Bálint-Pataki József, a HTMH elnöke és Juhász Attila zentai polgármester Zentán fel-
avatta a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet.

2003. május 31.
Tőkés László Sepsiszentgyörgyön kijelentette: a 2004. évi helyhatósági választások
nagyon fontosak lesznek a fórummozgalom számára, mivel lehetőséget adnak arra,
hogy új politikai felállásban szerveződjön meg az erdélyi magyarság: „Mi nem politi-
kai alternatíva vagyunk, sokkal több annál, mi a nemzet egészét képviseljük.”

2003. június 1.
A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség (Csemadok) közgyűlé-
sén Száraz Józsefet választották meg országos elnöknek, és úgy döntöttek, november-
re hívják össze a Csemadok programalkotó közgyűlését.

2003. június 2.
Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága 14 igen szavazat mellett – a fideszes képviselők
8 ellenszavazatával – találta általános vitára alkalmasnak a kedvezménytörvény mó-
dosítására vonatkozó javaslatot. Surján László (Fidesz) közölte, hogy a Fidesz módo-
sító javaslatokat nyújt majd be a kedvezménytörvény módosításához.

2003. június 3.
Medgyessy Péter Szabadkán találkozott a VMSZ és az MNT vezetőivel, valamint
Đorđe Đukić vajdasági és Zoran Živković szerbiai miniszterelnökkel. A megbeszélé-
sek után kijelentette: Budapest állami eszközökkel is támogatni kívánja, hogy magyar
befektetői tőke áramoljon a térségbe, de a magyar befektetőknek több ismeretre van
szüksége a vajdasági befektetési lehetőségekről, és ennek meg kell teremteni az intéz-
ményi feltételeit.

2003. június 3.
Az MTI Rt. és az IKA újabb egy évre szóló hírszolgáltatási szerződést írt alá 10 hatá-
ron túli lap szerkesztőségével, amelynek értelmében a nagyváradi Bihari Napló, a
csíkszeredai Hargita Népe, a sepsiszentgyörgyi Háromszék, a kolozsvári Krónika
illetve Szabadság, a marosvásárhelyi Népújság, a bukaresti Romániai Magyar Szó, a
pozsonyi Új Szó, az újvidéki Magyar Szó és az ungvári Kárpáti Igaz Szó szerkesztősé-
géhez jutnak el továbbra is az MTI hírei.

2003. június 4.
Az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága a kormánypártok,
valamint Csapody Miklós MDF-es képviselő támogató szavazatával általános vitára
alkalmasnak ítélte a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény módosí-
tására irányuló törvényjavaslatot. A testület 11 igen és 9 nem szavazattal hozta meg
döntését.
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2003. június 5.
Pozsonyban a szlovák–magyar kisebbségügyi vegyes bizottság ülését követő sajtótá-
jékoztatón Szabó Vilmos magyar társelnök kijelentette: „a szlovák fél nyitottnak ígér-
kezik a legújabb tervezet tanulmányozására. Remélem, ennek alapján majd bízvást
vissza tudunk térni a konkrét kérdésekre”. Ezzel szemben Miroslav Mojzita, a vegyes
bizottság szlovák társelnöke közölte: ha a módosítás európai fogadtatása „egyér-
telműen és deklaratíve kedvező lesz, az nyilván a szlovák álláspontot is befolyásolja,
de úgy vélem, az ilyen európai fogadtatás lehetősége inkább a sci-fi tárgykörébe sorol-
ható”.

2003. június 7.
Csíksomlyón a 437. alkalommal megtartott pünkösdszombati zarándoklaton több
százezer ember vett részt. Köszöntőbeszédében Jakubinyi György gyulafehérvári ró-
mai katolikus érsek a búcsún megjelent hívők sokaságát, az egyházi és világi méltósá-
gokat zarándokként köszöntötte, egyedül Tőkés Lászlót, a Királyhágó-melléki Refor-
mátus Egyházkerület püspökét említette név szerint. „Azt mondják, hogy az egyház
nem politizál. De ez nem jelenti azt, hogy az egyház népének jövőjét avatatlan kezek-
be adja” – mondta.

2003. június 10.
Pomogáts Béla, az IKA kuratóriumi elnöke és Bálint-Pataki József, a HTMH vezetője
aláírta a határon túli magyarok oktatási-nevelési, valamint taneszköz-támogatására
elkülönített 1,2 milliárd forint folyósításáról szóló megállapodást.

2003. június 10.
Az IKA vajdasági alkuratóriuma Szabadkán megtartott ülésen a szaktestületekben
dolgozók, illetve az alkuratórium tagjai elbírálták a beérkezett 517 pályázatot. Az
igénylés több mint ötszörösével meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeget. Az
alapítvány 2003-ban összesen 79 millió forint támogatás szétosztására jogosult. Had-
nagy Miklós, az IKA irodavezetője a vajdasági alkuratóriummal ismertette, hogy az
alapítvány a kormányhoz fordult többletpénzért, ugyanis a költségvetésben az erre a
célra előirányzott 1,2 milliárd forint még a 2002. évi pályázatok finanszírozására sem
elegendő.

2003. június 16.
Patrubány Miklós Kézdivásárhelyen kijelentette: „Az MVSZ három évvel ezelőttig a
magyar kormány titkosszolgálati akciókat szolgáló eszköze volt.”

2003. június 16.
Az Országgyűlésben megkezdődött a kedvezménytörvény módosítási javaslatának
vitája.

2003. június 17.
Andreas Gross svájci képviselő, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének alelnöke
benyújtotta a politikai bizottság számára készülő dokumentumtervezetet a regionális
autonómiák közös elveiről, amelyben a területi és kulturális autonómiát a kisebbség
és a többség közötti konfliktus megoldásának egyik legfontosabb eszközeként vizs-
gálja.
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2003. június 18.
Az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását felügyelő romániai kormánybizottság elvi
döntést hozott 35 ingatlan visszaadása tárgyában. Ebből huszonkettőt a magyar törté-
nelmi egyházak kapnak vissza. Az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló
501/2002. sz. törvény életbe lépését követően ez volt a kormánybizottság első döntése.

2003. június 18.
Romániában a Képviselőház elfogadta a Büntető Törvénykönyv, a Büntetőeljárási Tör-
vénykönyv és egyéb kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvény tervezetét,
amely értelmében a nemzeti kisebbségekhez tartózó személyek használhatják anya-
nyelvüket a büntetőeljárás során, és a román nyelvet nem ismerők számára az állam
köteles biztosítani, hogy tolmács útján megismerhessék az eljárási periratokat, felszó-
lalhassanak, illetve záróbeszédet tarthassanak.

2003. június 19.
A román parlament 267 igen és 7 ellenszavazattal jóváhagyta az új román kormány
összetételét. Parlamenti felszólalásában a román kormányfő elismeréssel szólt az
RMDSZ támogatásáról és kiemelte a román–magyar viszony jelentős javulását. A sza-
vazásban a kormányon levő PSD szenátorai és képviselői mellett csak az RMDSZ és a
magyartól eltérő nemzeti kisebbségek parlamenti csoportjának tagjai vettek részt, az
ellenzéki Nagy-Románia Párt, a Nemzeti Liberális Párt és a Demokrata Párt képvise-
lői és szenátorai a miniszterelnöki előterjesztésről szóló szavazás előtt kivonultak az
ülésről.

2003. június 20.
Jacques Chirac francia államfő az EU Porto Karraszban tartott csúcsértekezletét köve-
tő sajtóértekezletén támogatásáról biztosította Magyarországnak azt az igényét, hogy
a leendő európai alkotmányos szerződésbe kerüljön be a nemzeti és etnikai kisebb-
ségek jogainak hatékony védelme is. Közölte: rövid kétoldalú megbeszélést tartott
Medgyessy Péter miniszterelnökkel, amely során megerősítette, hogy támogatja a
magyar felvetést, és arra kérte Medgyessyt, hogy egy feljegyzésben fejtse ki neki pon-
tosan a magyar elképzelést.

2003. június 23.
Lubomír Lintner, a szlovák kormánykoalícióhoz tartozó Új Polgár Szövetség alelnöke
sajtótájékoztatón azt mondta: tudomása szerint a magyar kedvezménytörvény ellen-
törvényének tervezete kész, mégpedig „paragrafus formájában”. Lintner nem volt
hajlandó elárulni, hogy a tervezetet ki készítette elő. „A koalíciós tanács ülése után ez
is kiderül” – mondta.

2003. június 23.
Az Országgyűlés 195 igen szavazattal 173 nem ellenében fogadta el a kedvezmény-
törvény módosítását, amely szerint Magyarország, ha az érintett állam igényli, két-
oldalú kormányközi megállapodás alapján nyújt oktatási, kulturális támogatást a ha-
táron túli magyarságnak a szülőföldön. A törvény preambulumában „az egységes
magyar nemzethez tartozás” megfogalmazást a „magyar kulturális örökséghez való
kötődés” kifejezés váltotta fel. A kormánypárti többség egy módosító javaslatot sem
fogadott el.
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2003. június 23.
A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar oktatói sajtóértekezleten cáfol-
ták Tonk Sándornak, a Sapientia rektorának kijelentéseit a magyar nyelvű oktatás
leépüléséről. Kása Zoltán rektorhelyettes közölte, hogy 1993-ban a magyar nyelven
folyó oktatásra csak háromszázan felvételizhettek, jelenleg a felvételire kiírt helyek
száma eléri az ezret.

2003. június 25.
Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése határozatában üdvözölte a magyar kedvez-
ménytörvény módosítását, de sürgette a magyar kormányt és parlamentet a törvény
további átalakítására. Ugyanakkor Frunda György szenátort Erik Jürgens ellenében
többségi szavazattal nevezték ki raportőrnek a „nemzet, nép, nemzeti közösség, nem-
zeti kisebbség, állampolgárság” kérdésekben.

2003. június 26.
A magyar kormány jóváhagyta a Magyarország és Románia közötti vízummegál-
lapodást, amely értelmében a két ország polgárai 90 napig tartózkodhatnak vízum-
mentesen a másik ország területén.

2003. június 26.
A szlovák kormány nyilatkozatban utasította el a magyar kedvezménytörvényt, mert
az „a módosítás után is ellenkezik a szlovák fél álláspontjával, ezért Szlovákia sem
most, sem később nem kíván annak végrehajtásáról megállapodni”. A szlovák kor-
mánypártok miniszterei a nyilatkozat mellett, az MKP kormánytagjai ellene szavaz-
tak.

2003. június 27.
Tabajdi Csaba, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűléséhez delegált magyar küldött-
ség vezetője budapesti sajtótájékoztatóján kijelentette: „A kedvezménytörvényen már
egy betűt sem szabad változtatni, hiszen az eurokonform, teljes mértékben védhető és
képviselhető”. Szerinte nem volt korrekt és demokratikus az az eljárás, ahogy Erik
Jürgens holland jelentéstevő a jogi és az emberi jogi bizottság összehívása nélkül, utó-
lag, szóbeli előterjesztéssel fogadtatta el és illesztette a határozatba azt a mondatot,
amely a kedvezménytörvény további módosításait javasolja Magyarországnak.

2003. június 27.
Az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Gazdasági Főosztálya, valamint az RMDSZ
udvarhelyszéki szervezete Székelyudvarhelyen megrendezte az Erdélyi Magyar Üz-
letemberek Találkozóját, amelyen Markó Béla rámutatott: az RMDSZ politikájában
alapvető változást jelent az, hogy a közösségi, kulturális, oktatási célkitűzések mellett
a kormánypárttal folytatott együttműködésben az RMDSZ a magyarok lakta megyék
fejlesztésére vonatkozó gazdasági célokat helyezi előtérbe.

2003. június 27.
Az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását felügyelő romániai különleges kormány-
bizottság az előtte lévő 8000 visszaigénylésből (amelyek közül csupán a magyar törté-
nelmi egyházak 1900 ingatlant kérnek vissza) 49 egyházi ingatlan visszaszolgáltatásá-
ról döntött.
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2003. június 28.
Marosvásárhelyen megtartotta alakuló ülését az RMDSZ új összetételű vezető testüle-
te, a Szövetségi Képviselők Tanácsa, amelynek 144 tagja közül 74-et az RMDSZ tagsá-
ga választott meg közvetlen, illetve közvetett szavazással. Elnöknek ismét Frunda
György szenátort választották meg, és nyolc frakció megalakulását jelentették be,
amelyek közül a legnépesebb a Partiumi frakció, 27 taggal. Az RMDSZ belső ellenzé-
keként számon tartott korábbi frakciók Nemzeti Polgári Centrum néven közös frak-
ciót hoztak létre, s 22 taggal a második legnagyobb csoportot alkották.

2003. június 29.
Pavol Hrusovsky, a szlovák parlament elnöke a szlovák közszolgálati televízió vita-
műsorában kijelentette: „Szlovákiának egyelőre nincs oka arra, hogy radikális ellenin-
tézkedésekkel állja útját a kedvezménytörvény szlovákiai érvényesítésének”, mert
Pozsony és Budapest között még mindig elegendő lehetőség kínálkozik a megállapo-
dásra. Az MKP-t képviselő A. Nagy László, a szlovák parlament emberi és kisebbségi
jogi bizottságának elnöke a vitaműsorban azt állította: a szlovák igazságügyi, a kül-
ügyi és a belügyi tárca titokban közösen készítette elő a szlovák ellentörvény terveze-
tét, csak eddig hallgattak róla. Ez a körülmény súlyos fordulatot jelent, ezért az MKP
a koalíciós tanács elé viszi az ügyet.

2003. június 30.
Románia képviselőháza megszavazta az alkotmánymódosítást, amely kimondja a ma-
gántulajdon szavatolását, eltörli a kötelező katonai szolgálatot, szűkítően határolja kö-
rül a parlamenti mentelmi jogot, bevezeti az ötéves államfői mandátumot, megszün-
teti a képviselőház és a szenátus közötti egyeztetést, mert felszámolja a két ház tevé-
kenysége közötti párhuzamosságot, valamint szentesíti a kisebbségek anyanyelvhasz-
nálatát az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban.

2003. június 30.
Rasim Ljajić Szerbia és Montenegró emberi jogi és kisebbségügyi minisztere Budapes-
ten Szabó Vilmossal megbeszélést folytatott a kétoldalú kisebbségvédelmi megállapo-
dásról, amely előirányozza egy vegyes bizottság felállítását.

2003. július 2.
Eduard Kukan szlovák külügyminiszter kijelentette: elfogadta Budapest kedvez-
ménytörvényt érintő tárgyalási ajánlatát, és most arra vár, hogy Kovács László magyar
külügyminiszter javaslatot tegyen kettejük találkozójának időpontjára.

2003. július 3.
Szász Jenő, Székelyudvarhely polgármestere kijelentette: Magyar Polgári Szövetség
néven új magyar politikai szervezet alakult Székelyföldön az RMDSZ alternatívája-
ként a hivatalosan bejegyzett Udvarhelyért Polgári Egyesület, valamint a magyar-
országi polgári körök mintájára alakult polgári körök összevonásával. „A választás
szabadságát kívánjuk megteremteni a székelyföldi magyar emberek számára ott, ahol
semmiképpen nem kerül veszélybe a magyar képviselet” – mondta.
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2003. július 12.
Beregszászon az UMDSZ I. kongresszusa támogatásáról biztosította a módosított stá-
tustörvényt, síkraszállt az ukrán–magyar államközi kapcsolatok gazdasági eredmé-
nyeket is hozó fejlesztése mellett, és kérte a magyar kormányt, gyorsított eljárásban, a
legmérsékeltebb áron adja a vízumot, s a feszültség oldása végett emelje főkonzulátusi
rangra az Ungvári Magyar Főkonzulátus beregszászi irodáját.

2003. július 15.
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter és Józsa László, a vajdasági MNT
elnöke Budapesten a határon túli magyarok információs társadalomba való beillesz-
kedését célzó együttműködési keretmegállapodást írt alá.

2003. július 16.
Ágoston András a VMDP intéző bizottságának nevében levélben fordult a vajdasági
magyar pártok elnökeihez, hogy indítsanak közös aláírásgyűjtési akciót a kettős ál-
lampolgárságért. Javasolta, hogy közösen szövegezzenek meg egy levelet, amelyben
arra kérnék Medgyessy Péter miniszterelnököt, „kezdeményezze a kettős állampol-
gárság s a vele összefüggő kérdések alapos és szakszerű megvitatását”.

2003. július 17.
A román kormány jóváhagyta a Magyarország és Románia közötti vízummegállapo-
dást, amelynek értelmében a két ország polgárai 90 napig tartózkodhatnak vízum nél-
kül a másik állam területén.

2003. július 18.
A román művelődési minisztérium köztéri műemlékekkel foglalkozó bizottsága egy-
hangú szavazással úgy döntött: esztétikai és történelmi okokból nem járul hozzá az
aradi Szabadság emlékmű újbóli felállításához.

2003. július 19.
Pozsonyban a szlovák–magyar külügyminiszteri találkozó után megtartott sajtótájé-
koztatón Eduard Kukan megismételte a kedvezménytörvény szlovákiai érvényesíté-
sétől elzárkózó szlovák álláspontot, ugyanakkor hangsúlyozta: meg tudtak állapodni
abban, hogy „a Magyar Köztársaság oktatási támogatást nyújt a Szlovákiában élő ma-
gyar kisebbség nyelvi és kulturális identitásának megőrzése céljából a szlovák jog-
renddel összhangban olyan szervezet közvetítésével, amely a szlovák jogrend szerint
került bejegyzésre, és jogi személyiséggel bír”. Kovács László a sajtótájékoztatón azt
mondta: „Nem az a lényeg, hogy milyen dokumentum alapján kapják meg a támo-
gatást, hanem az, hogy megkapják, és én biztos vagyok abban, hogy meg is fogják
kapni.”

2003. július 21.
Az EU külügyminiszteri tanácsának vitáján Magyarország kérte, hogy részt vehessen
Románia csatlakozási tárgyalásain. Juhász Endre magyar EU-miniszter azzal indokol-
ta a kérelmet, hogy így el lehetne kerülni az esetleges problémákat Románia csatla-
kozásának jóváhagyásakor a magyar parlamentben. „Elképzelhetetlen, hogy jóvá-
hagyunk valamit, amiben nem veszünk részt” – fogalmazott.
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2003. július 22.
A VMDP javaslatára a vajdasági magyar pártok képviselői Temerinben egyeztettek a
kettős állampolgárság elnyeréséhez szükséges jövőbeni teendők megtételéről. Egyet-
értés született arról, hogy közös levelet küldenek Medgyessy Péternek, kérve a kettős
állampolgársággal kapcsolatos kérdések alapos és szakszerű megvitatását.

2003. július 23.
Szabó Vilmos bejelentette: elkészült az az adatbázis, amely nyilvántartja a határon tú-
li magyarok szervezeteinek nyújtott támogatásokat és a beadott valamennyi pályázat
adatait is. Beszámolt arról is, hogy a kormány és a bíróság is jóváhagyta a Magyar-
ország és a határ menti magyarlakta régiók közötti gazdasági együttműködést elő-
segítő Új Kézfogás Közalapítvány kuratóriumát, amelynek elnöke Lábody László, a
HTMH volt elnöke lett.

2003. július 25.
Orbán Viktor Tusnádfürdőn, a XIV. Bálványosi Nyári Egyetemen tartott előadásában
kifejtette: Erdélyben erős kis magyar világra és nem erős pártra van szükség. Ha az er-
délyi magyarság az egységes képviselet mellett döntött, ennek vállalni kell következ-
ményeit, ezzel a döntéssel összeférhetetlen, hogy kiszorítják a bírálatokat megfogal-
mazókat. „Az erdélyi magyaroknak maguknak kell eldönteniük, hogy együtt marad-
nak-e vagy külön-külön úton indulnak” – mondta, hozzátéve: véleménye szerint az
volt az „őshiba”, hogy nem tartották meg a belső pluralizmust ténylegesen kifejező
belső választásokat.

2003. július 25.
Vladimír Palko szlovák belügyminiszter sajtótájékoztatón ismertette a szlovákiai vá-
lasztási törvény módosításának tervezetét, amely szerint – az 1994-ig fennálló helyzet-
hez visszatérve – az országot ismét négy választókörzetre osztanák. Az MKP jelezte:
a tervezet megvalósítása hátrányos helyzetbe hozhatja a nemzeti kisebbségeket.

2003. július 29.
Tóth Tamás külügyi szóvivő az MTI érdeklődésére közölte: „A magyar diplomácia
nem foglalkozik a kettős állampolgárság kérdésével, figyelembe véve az európai rea-
litásokat, a közelgő EU-tagságot és azokat a tapasztalatokat, amelyeket a kedvez-
ménytörvénnyel szerzett.”

2003. augusztus 4.
Bagoly Miklós, a Kovászna megyei Kis- és Középvállalkozások Egyesületének elnöke
kijelentette: az RMDSZ nem képviseli a vállalkozók érdekeit. A Kovászna megyei
üzletemberek elégedetlenek a szövetséggel fennálló kapcsolataikkal, ezért többé nem
fizetnek tagsági díjat az RMDSZ helyi szervezeteinek.

2003. augusztus 6.
A Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete sepsiszentgyörgyi ülése után köz-
leményben adta hírül, hogy október 12-én a székelyföldi településeken létrehozzák a
Települések Székely Tanácsait, és széki küldötteket választanak, majd az SZNT meg-
alakulása után közvitára bocsátják a Székelyföld Autonómia Statútumát.
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2003. augusztus 8.
Öt vajdasági magyar párt és mozgalom (VMSZ, VMDP, VMDK, VMPM, KDEM) kö-
zös levélben kérte Mádl Ferenc államfőt, Medgyessy Péter kormányfőt és Szili Katalin
házelnököt, vessék latba tekintélyüket annak érdekében, hogy a kormány, majd a par-
lament tűzze napirendre a kettős állampolgárság kérdését, és oly módon módosítsák
az állampolgárságról szóló hatályos törvényt, hogy a vajdasági magyarok is jogosul-
tak legyenek magyar útlevélre, amennyiben erre igényt tartanak.

2003. augusztus 9.
Mádl Ferenc köztársasági elnök az MTI-nek kijelentette: „A kettős állampolgárság
ügye rendkívül fontos kérdése a magyarságnak, amelynek esélyeiről, lehetőségeiről és
jogi feltételeiről a politikai elit és a társadalomtudományok képviselői előbb-utóbb
megnyugtató állásfoglalást alakíthatnak ki.”

2003. augusztus 13.
A Székely Nemzeti Tanács kezdeményező testülete etnikai hovatartozás alapján, ala-
nyi jogon járó magyar állampolgárságot kért a határon túli magyarság számára.

2003. augusztus 19.
Az MVSZ tájékoztatta az MTI-t: népszavazást kezdeményez annak érdekében, hogy a
külhoni magyarok, kérelem alapján, magyar állampolgárságot nyerhessenek. A Sza-
bad Magyarországért Mozgalom, a Jobbik Magyarországért Mozgalom és több civil
szervezet jelezte csatlakozását az aláírásgyűjtéshez, amely azután kezdődhet el, hogy
az Országos Választási Bizottság hitelesíti a népszavazást kezdeményező aláírás-
gyűjtő ívet.

2003. augusztus 20.
A Romániai Magyar Szabadelvű Szövetség etnikai szervezetként akar részt venni a
2004. évi helyhatósági választásokon, és saját polgármesterjelöltet állít Marosvásár-
helyen, a jelöltek személyére vonatkozó javaslatokat azonban nem hozza nyilvános-
ságra, hogy az RMDSZ ne gyakorolhasson nyomást rájuk – közölte Kiss Kálmán, a
szervezet vezetője.

2003. augusztus 22.
Tizenegy vajdasági párt és mozgalom – köztük a VMSZ – közös nyilatkozatot írt alá,
amelyben kérték a tartomány autonómiájának biztosítását, beleértve a törvényhozói
és a végrehajtói önállóságot. Nenad Čanak, a tartományi parlament elnöke viszont
nem írta alá a kérelmet, amit azzal indokolt, hogy a szerb alkotmányjogi albizottság
elnökeként nem tehet ilyesmit.

2003. augusztus 29.
Kasza József az MTI-nek kijelentette: pártja, a VMSZ és a VMDP között komoly poli-
tikai nézetkülönbségek vannak a kettős állampolgárság kérdését illetően. Az Ágoston
András vezette VMDP szerint a magyar és szerbia–montenegrói állampolgárságra az
útlevél és a magyarországi demográfiai tényezők javítása miatt van szükség, vagyis a
párt tulajdonképpen a délvidéki magyarok elköltözését szorgalmazza. Ezzel szemben
a VMSZ úgy látja, hogy a délvidéki magyarok helyben maradását és biztonságát kell
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szolgálnia a kettős állampolgárságnak. Ez óriási különbség, és homlokegyenest eltérő
politikai álláspont” – mondta Kasza.

2003. szeptember 4.
A marosvásárhelyi Látó, a kolozsvári Korunk, a pozsonyi Kalligram és az újvidéki
Híd, valamint a HTMH és az IKA képviselői szándéknyilatkozatot írtak alá, melyben
kifejezték azon törekvésüket, hogy egy – további résztvevőket is felölelő – nyitott
program keretében bővítsék a határon túli magyar szellemi műhelyek ismertségét és
műveik terjesztését Magyarországon. A tervek konkretizálásával az Apáczai Sajtóhíd
Alapítványt bízták meg.

2003. szeptember 10.
Megalakult a nagyváradi Bihari Napló, a sepsiszentgyörgyi Háromszék, a csíkszere-
dai Hargita Népe, a szatmárnémeti Szatmári Friss Újság, a kolozsvári Szabadság, a
marosvásárhelyi Népújság és az aradi Nyugati Jelen napilapok kezdeményezésére a
Romániai Magyar Nyelvű Helyi és Regionális Lapkiadók Egyesülete, amely a romá-
niai magyar napilappiac 90 százalékát képviselte.

2003. szeptember 12.
Passauban a negyedik dunai csúcstalálkozón Edmund Stoiber bajor, Erwin Teufel
baden-württembergi, Wolfgang Schüssel osztrák és Medgyessy Péter magyar kor-
mányfő elfogadott egy zárónyilatkozatot, amely rögzíti az államok egyenrangúságát
az EU-ban, illetve kiáll a nemzeti és etnikai kisebbségek védelmének szerepeltetése
mellett az EU készülő alkotmányos szerződésében.

2003. szeptember 12.
Budapesten megtartották a környező országok magyar nemzetiségű parlamenti
képviselőinek első találkozóját, amelyen Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke kijelen-
tette: „Az Országgyűlésnek és a határon túli magyar nemzetiségű parlamenti kép-
viselőknek történelmi felelőssége van abban, hogy az anyaország uniós csatlakozása
egyben az egész nemzet és szomszédjaink európai integrálódását is elősegítse.”

2003. szeptember 13.
Aleksandra Joksimović, Szerbia és Montenegró külügyi helyettes államtitkára az új-
vidéki televízió magyar műsorában a vajdasági magyarok kettős állampolgárságával
kapcsolatban kijelentette: „E kérdés elsősorban a magyar államra tartozik. Ez azt
jelenti, hogy amennyiben Budapest meg akarja adni a kettős állampolgárságot, a mi
törvényeink ez elé nem gördítenek akadályt.”

2003. szeptember 15.
Mádl Ferenc és Ion Iliescu budapesti megbeszélései után a román államfő kijelentette:
egy megbékélési szoborparkot kellene felállítani Aradon, ahol a Szabadság-szobor
mellett több más olyan alkotás is helyet kapna, amely a két ország közötti összekötő
elemeket szimbolizálná. Az indulatokat Iliescu szerint az okozta, hogy „az emlékmű
nem ugyanazt jelenti a magyar és a román közvélemény számára, mivel 1848-ban a
két nép nem ugyanazon az oldalon harcolt”. Úgy vélte, a szobornak korábban volt egy
olyan jelentése, amely „kétségbe vonja a románság Erdély iránti igényeit”.
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2003. szeptember 19.
Eckstein-Kovács Péter szenátor kijelentette: az SZKT ülésén javasolni fogja, hogy az
RMDSZ mondja fel a Szociáldemokrata Párttal kötött együttműködési megállapodást,
mert a román szakhatóságok formai hibákra hivatkozva leállították az aradi Szabad-
ság-szobor felállításának előkészítő munkálatait.

2003. szeptember 23.
Adrian Nastase román és Medgyessy Péter magyar kormányfő Bukarestben aláírta a
kedvezménytörvény alkalmazásáról szóló megállapodást.

2003. szeptember 24.
A Kovács László és Kasza József budapesti megbeszélését követő sajtóértekezleten
Kasza a vajdasági magyarok kettős állampolgárságra vonatkozó igényével kapcsolat-
ban kijelentette: a skála széles; a kettős állampolgárság jelenthet csak utazási könnyí-
téseket, de lehet teljes körű is, szavazati joggal, egészségügyi ellátással. Kovács Lász-
ló közölte: amennyiben sikerül megállapodni a vajdasági magyar pártok szakértőivel,
akkor tárgyalóasztalhoz ülnek a szerbia-montenegrói kormány képviselőivel, és azt
követően a nemzetközi szervezetek, így az EU és az Európa Tanács álláspontját is meg
kell tudakolni. Kasza találkozott Orbán Viktorral is, aki megígérte, mindent megtesz
annak érdekében, hogy a VMSZ mielőbb az Európai Néppárt teljes jogú tagja legyen.

2003. szeptember 24.
A Vajdasági Képviselőház Petar Teofilović jogászt választotta meg az állampolgári
jogok biztosává.

2003. szeptember 25.
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy az
IKA halogatja a kárpátaljai magyar családoknak megítélt oktatási-nevelési támogatá-
sok kifizetését: a benyújtott 9264 pályázat közül mindössze 534 pályázónak folyósí-
tották a megítélt támogatást, a szórványban kialakított oktatási rendszert pedig a
2003–2004-es tanévben sem az IKA, sem az Apáczai Közalapítvány nem támogatta.

2003. szeptember 25.
Lábody László, az Új Kézfogás Közalapítvány Kuratóriumának elnöke közölte: az ala-
pítvány 2003-ban 560 millió forintból gazdálkodik, és kiemelt figyelemben kívánja ré-
szesíteni Kárpátalját és a Vajdaságot, mert ott a tulajdonszerzés, illetve a piacra jutás
feltételeinek az elősegítése a legsürgetőbb feladat.

2003. szeptember 26.
A HMDK az MTI-hez eljuttatott közleményben cáfolta Kovács László állítását, amely
szerint a horvátországi magyarok részéről nem vetődött fel a kettős állampolgárság
igénye. Mellékelték azt a levelüket, amelyet augusztus 26-án írtak Szili Katalinnak, az
Országgyűlés elnökének, Medgyessy Péter miniszterelnöknek és Mádl Ferenc köztár-
sasági elnöknek.

2003. szeptember 27.
Szarka László az Új Szóban az MKP működésével kapcsolatban három nagy hibafor-
rást nevezett meg: a párt nem tudta kellőképpen tisztázni magában, mennyire marad-
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jon etnikai és mennyire regionális párt; nincs stratégiai szövetségese, egy ilyen szerke-
zetű koalícióban viszont önmagában semmilyen párt nem képes eredményeket elérni;
nincs tisztázott magyarságpolitikája, sem identitáspolitikája, folyamatosan a kisebb
ellenállás irányába módosítja lépéseit.

2003. szeptember 28.
Ismeretlen tettesek 77 sírt rongáltak meg Újvidéken a Futaki úti katolikus temetőben,
ahol túlnyomórészt magyar halottak nyugszanak.

2003. szeptember 29.
Dávid Ibolya a parlamentben napirend előtt az állampolgárságról szóló törvény mó-
dosítását kezdeményezte oly módon, hogy a magyar állampolgárság megszerzése
ügyében további kedvezményben részesüljenek azok a határon túli magyarok, akik
magyar nemzetiségűnek vallják magukat és felmenőik magyarok. Bársony András kö-
zölte, várják, hogy a vajdasági magyar szervezetek kijelöljék szakértőiket az egyezte-
tésre. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy azok az államok, amelyek Magyaror-
szág uniós felvételét támogatták, a tízmilliós Magyarország integrációjára mondtak
igent.

2003. szeptember 29.
Eduard Kukan szlovák külügyminiszter közölte: „kormányfőnk levelére megkaptuk
Chirac elnök válaszát, amelyben egyértelműen kimondja, Franciaország nem fogja tá-
mogatni, hogy az új európai alkotmány a nemzeti kisebbségek kollektív jogait is rög-
zítse”.

2003. október 1.
Patrubány Miklós az MVSZ által a kettős állampolgárság ügyében kezdeményezett
népszavazás kampányának nyitó rendezvényén kijelentette: meggyőződése szerint az
ország választópolgárainak 80 százaléka igent fog mondani arra, hogy magyar állam-
polgárságot kaphassanak a külföldön élő magyarok. Rácz Sándor, az MVSZ tisztelet-
beli elnöke, az 1956-os Nagy Budapesti Munkástanács elnöke kiemelte, hogy a 13 mil-
lió magyart, akiknek „megkérdezés nélkül egyik napról a másikra elrabolták a
magyarságát, vissza akarjuk szerezni” az ország javára.

2003. október 2.
Az MDF-es Csapody Miklós az MTI-nek elmondta: lát esélyt arra, hogy a frakciók tá-
mogassák az általa májusban kezdeményezett határon túli magyarok parlamenti bi-
zottsága létrehozását, amelynek feladata lenne a kedvezménytörvény végrehajtásá-
nak figyelemmel kísérése mellett a nemzetpolitikai stratégia kérdéseinek megvitatása,
az alapkérdésekben a parlamenti ciklusokon átívelő nemzeti konszenzus megterem-
tése és a MÁÉRT találkozóinak előkészítése.

2003. október 2.
Leonyid Kucsma ukrán elnök Gajdos István parlamenti képviselőt, az UMDSZ elnö-
két nevezte ki az államfő mellett működő, az ukrajnai országos nemzetiségi szerveze-
tek vezetőiből álló tanácsadó testület elnökévé.
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2003. október 2.
Medgyessy Péter miniszterelnök az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén hangsú-
lyozta, rendkívül fontosnak tartja az ET kisebbségvédelmi munkáját, ezért ajánlja fel
a magyar kormány segítségét ahhoz, hogy a testület égisze alatt, budapesti székhely-
lyel jöjjön létre a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Európai Központja, amely a hagyo-
mányos nemzeti kisebbségek jogainak tudományos kutatásán túl az új, bevándorló
kisebbség gondjaival is foglalkozna.

2003. október 8.
Kasza József, a VMSZ elnöke Szabadkán zárt ajtók mögött tárgyalt Patrubány Miklós-
sal, az MVSZ elnökével. Közölte, pártja messzemenően nem ért egyet a Világszövet-
ség népszavazási kezdeményezésével, mert az EU-s csatlakozással kapcsolatos nép-
szavazás fényében egyáltalán nincs róla meggyőződve, hogy az MVSZ referenduma
sikeres lesz, az esetleges kudarc pedig 10-15 évvel visszavetné a vajdasági magyarok
ügyét, ezért „nem elég az, hogy Patrubány Miklós vállalja a népszavazás következmé-
nyeit”.

2003. október 9.
Magyarország és Ukrajna megállapodást írt alá, amelynek értelmében a magyar ál-
lampolgárok továbbra is vízum előzetes beszerzése nélkül utazhatnak Ukrajnába,
ahol az első belépéstől számított hat hónapon belül legfeljebb 90 napig tartózkod-
hatnak.

2003. október 11.
Az SZKT marosvásárhelyi ülésén állásfoglalást fogadott el, amelyben leszögezik: nem
támogatják a székely vagy magyar nemzeti tanácsok megalakulását, továbbá az
RMDSZ helyi, területi és országos tisztségviselői nem vehetnek részt ezekben a testü-
letekben, s azok létrejöttét semmilyen formában sem támogathatják.

2003. október 12.
Tulit Attila, az SZNT kezdeményező testületének tagja a Sepsiszentgyörgyi Helyi
Székely Tanács alakuló ülésén kijelentette: az RMDSZ-nek nem lett volna joga úgy
dönteni, hogy helyi, területi és országos tisztségviselői nem csatlakozhatnak az auto-
nomista kezdeményezésekhez, mivel a székely tanácsok a magyar közösség szerveze-
teiként a szövetség programjában szereplő egyik pontot támogatják.

2003. október 12.
Lezsák Sándor, az MDF alelnöke az MTI-hez eljuttatott közleményben kérte a magyar
külügyminisztert, lépjen fel a határokon túl élő magyarok jogbiztonsága érdekében,
mivel szaporodnak az SZNT aktivistáit, vezetőit érő rendőri zaklatások.

2003. október 12.
Mádl Dalma asszony, a köztársasági elnök felesége Szabadkán megkezdte három-
napos vajdasági látogatását, amely során karitatív szervezetekben és oktatási intézmé-
nyekben járt. Látogatása végén felkereste az újvidéki Futaki úti temetőt, amely példát-
lan méretű sírgyalázásnak volt a színhelye.
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2003. október 13.
Magyar Bálint magyar oktatási miniszter Kolozsváron Andrei Margával, a Babeş-
Bolyai Tudományegyetem rektorával folytatott megbeszélés után kijelentette: min-
denképpen szükség van arra, hogy az akár önálló, akár egyetemi karok keretében
megszervezett magyar nyelvű felsőoktatás ne legyen kiszolgáltatott. „Ugyanakkor
nagyon fontos szembenézni azzal a ténnyel, hogy a kialakuló romániai magyar felső-
oktatásnak versenyképesnek kell lennie a magyarországi felsőoktatással, mert ha
Románia néhány éven belül szintén tagja lesz az EU-nak, akkor a romániai magyar
diákok szabadon vándorolhatnak és jelentkezhetnek az EU országainak egyetemein.
A határon túli magyar nyelvű felsőoktatás csak abban az esetben tud megélni a Ma-
gyarországról érkezett állami támogatással, ha az valódi versenyhelyzetben minőségi
oktatást tud nyújtani” – mondta.

2003. október 13.
Patrubány Miklós közölte, hogy egy nappal a fellebbezési határidő lejárta előtt, októ-
ber 7-én óvást nyújtottak be az MVSZ kettős állampolgársággal kapcsolatos népsza-
vazási kezdeményezése ellen, és az ügy az Alkotmánybíróság elé került. Mivel az
óvást benyújtó személy nevét a törvény védi, nem tudták kideríteni, hogy ki lehetett.
Véleményük szerint segíthet az azonosításban Dávid Ibolyának a Vasárnapi Újság
című rádióműsorban tett nyilatkozata, hogy az Országos Választási Bizottság már
döntött, de az Alkotmánybíróság még nem.

2003. október 14.
Herényi Károly az MDF képviselőcsoportjának sajtótájékoztatóján kijelentette: „Az
MDF szerint a határon túli magyarok sorsával felelősséggel való törődés úgy biztosít-
ható, ha erre önálló parlamenti bizottságot hoz létre az Országgyűlés.” Csapody Mik-
lós, a bizottság létrehozását célzó képviselői önálló indítvány benyújtója elmondta:
eddig három pozitív válasz érkezett; a kormánypártok véleménye is pozitív. „A Fidesz
elutasító álláspontját nem vagyok hivatva interpretálni” – fogalmazott.

2003. október 15.
Eszéken megalakult az IKA horvátországi alkuratóriuma. A tízfős testület elnöke Kell
József kórógyi polgármester lett. Mivel a HMDK nem vett részt az alakuló ülésen, a
testületben az őket illető három hely egyelőre betöltetlen maradt.

2003. október 15.
Az Európai Bizottság közleményt fogadott el az uniós szerződés 7. cikkéről, amely
kimondja, hogy az unió a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető
szabadságjogok tiszteletben tartásán alapul, és eljárást helyez kilátásba azokkal a tag-
államokkal szemben, amelyekben e jogokat súlyosan és tartósan megsértik. A közle-
mény tisztázza, hogy az alkalmazás esetei a tagállami hatáskörbe tartozó területekre
éppúgy kiterjednek, mint a közösségi kompetenciákra, és hogy értelmezése szerint az
etnikai és nemzeti kisebbségek kollektív jogaira is érvényes lehet.

2003. október 21.
Medgyessy Péter és Zoran Živković aláírta a két ország közötti vízummegállapodást,
valamint a Szerbia–Montenegróban élő magyar és a Magyarországon élő szerb ki-
sebbség jogainak védelméről szóló egyezményt.
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2003. október 22.
Az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciói együttes ülésükön úgy döntöttek,
hogy visszahívják Szilágyi Zsolt Bihar megyei képviselőt az Európai Integrációs
Bizottságból, Pécsi Ferenc képviselőt pedig az Európai Népcsoportok Föderatív Unió-
jából (FUEV), mert az SZKT határozata ellenére az alkotmánymódosítás ellen kam-
pányoltak.

2003. október 23.
Szlovákia parlamentje döntött a révkomáromi önálló magyar egyetem megalapításá-
ról. A 150 tagú törvényhozásban 75 szavazattal bíró koalíció képviselői mellett két
független honatya is igennel szavazott, az ellenzék 49 ellenszavazata és 6 tartózkodás
mellett. A Selye Jánosról elnevezendő egyetem azért jöhetett létre, mert 2002 szeptem-
berében, Mikulás Dzurinda második kormányának megalakulásakor az MKP az egye-
tem létrehozásához kötött feltételekkel vállalt kormányzati pozíciót.

2003. október 26.
Sepsiszentgyörgyön megtartották a Székely Nemzeti Tanács alakuló ülését, amelyre
Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megye 97 településének képviseletében több mint
kétszáz küldött érkezett. Elfogadták az SZNT szabályzatát, megválasztották a tanács
elnökét, Csapó József egykori RMDSZ-szenátort. A testület határozatot fogadott el a
Székelyföld autonómia-statútumának véglegesítéséről és Románia parlamentje elé
terjesztéséről. Csapó József javaslatára a küldöttek nyilatkozatot fogadtak el arról,
hogy az SZNT kéri a magyar országgyűléstől és a magyar kormánytól „a nemzeti
hovatartozás alapján igényelhető kettős állampolgárságot”.

2003. október 26.
Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök erdélyi magánlátogatása során Kolozsváron
az RMDSZ vezető tisztségviselőivel folytatott megbeszélést követően újságíróknak el-
mondta: elsősorban tájékozódni jött Erdélybe, hogy megismerje a romániai magyar
közösségen belül meglévő különböző véleményeket. Markó Béla úgy fogalmazott: a
magyar köztársasági elnök egyértelműen az egység és a szolidaritás üzenetével jött
Erdélybe, mert úgy véli, a romániai magyarság számára elsőrendűen fontos, hogy
egységes maradjon.

2003. október 27.
Budapesten szakértői megbeszélések kezdődtek a Külügyminisztérium és a vajdasági
magyar szervezetek között a kettős állampolgárságról.

2003. október 28.
Az Országgyűlés Rendészeti Bizottsága nem támogatta az MDF-frakció önálló indít-
ványának tárgysorozatba vételét, amely szerint a határon túli magyarok egyszerűsí-
tett honosítási eljárással, könnyebben válhatnának magyar állampolgárokká. A Be-
vándorlási és Állampolgársági Hivatal képviselője emlékeztetett: az állampolgárság
olyan jogi kötelék, amely azt fejezi ki, az állampolgár csak egy államhoz kötődik olyan
mértékben, ahogy egyetlen másikhoz sem. A kötődés nem érzelmi, főleg nem nemze-
tiségi származáson alapuló érzelmi kapcsolat, hanem beilleszkedés, életmódbeli azo-
nosulás, és ha nincs meg ez a kötődés – a lakóhely létesítése –, akkor nincs meg az
állampolgárság legfontosabb alapeleme.
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2003. október 29.
A külföldön tartózkodó román államfőt helyettesítő szenátusi elnök bejelentette: bel-
ügyminisztériumi vizsgálatot kért a Székely Nemzeti Tanács megalakulásával kapcso-
latban. Nicolae Vacaroiu ugyanakkor közölte: a szenátus házbizottsága elutasította a
Nagy-Románia Pártnak azt a kérését, hogy a felsőház plénumában vitassák meg az
SZNT-ügyet.

2003. október 29.
A VMDP közleményében azt kifogásolta, hogy a Magyarország és Szerbia–Monteneg-
ró által aláírt kétoldalú kisebbségvédelmi megállapodás említi ugyan a perszonális
autonómiát, de a szerb félnek „ködös kötelezettsége” csak a Magyar Nemzeti Tanács
iránt van. Józsa László, az MNT elnöke kijelentette: Ágoston András pártja figyelmen
kívül hagyja, hogy a két ország kisebbségi törvénye a magyar, illetve a szerb kisebb-
ség képviselőjeként a magyarországi országos szerb önkormányzatot és az MNT-t
határozza meg.

2003. november 10.
A Romániai Magyar Szó szerint Gyurcsány Ferenc magyar gyermek-, ifjúsági és sport-
miniszter Marosvásárhelyen a város kimagasló személyiségeivel találkozva „beveze-
tő mondataival igen markáns, az MSZP csúcsvezetőségétől elég szokatlan véleményt
fogalmazott meg a magyar nemzet egészéről”, amikor azt mondta: a nemzet egy, és
Magyarország pénze a nemzeté, „a magyarországi és az azon kívül élő magyarok nem
szülő és gyermek viszonyban vannak egymással, hanem testvéri viszonyban, és az a
normális, ha egy családon belül egyformán oszlanak el a javak...”

2003. november 11.
A KMKSZ választmánya értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy az ukrán–magyar kor-
mányközi vegyes bizottság ülését megelőzően a felek a korábbi gyakorlattól eltérően
nem egyeztettek a kárpátaljai magyar szervezetekkel, a KMKSZ képviselőjét kirekesz-
tették a bizottság munkájából, és több mint egy hónappal a tanácskozás után sem is-
mertették az érintett és érdekelt kárpátaljai magyarsággal, illetve annak szervezeteivel
az ülés döntéseit.

2003. november 13.
Pomogáts Béla, az IKA elnöke és Kovács Péter, a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Szü-
lők és Pedagógusok Tanácsának (KAMOT) elnöke aláírta a 2002. évi oktatás-nevelési
támogatások kifizetésének kárpátaljai lebonyolítását szabályozó együttműködési
keretmegállapodást.

2003. november 13.
Kasza József kijelentette: „a VMSZ kész választási koalícióra lépni azokkal a szerbiai
pártokkal, amelyek a reformokat, az átalakulást szorgalmazzák és európai Szerbiáért
küzdenek”, a Demokrata Párttal és a G17 Plusszal tartja elképzelhetőnek a választási
szövetséget.

2003. november 14.
Medgyessy Péter miniszterelnök Budapesten Markó Bélával folytatott megbeszélése
után újságíróknak elmondta: lehetőség szerint már 2004 közepétől működhet egy
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magyar nyelvű televízió Erdélyben. Az RMDSZ vezetőiből, valamint a HTMH-t ellen-
őrző kancelláriaminiszter köréből két munkacsoport jön létre, hogy kiválasszák azt a
jogi formulát, amely megfelel mindkét ország jogrendszerének, és kialakítsák azt a
pénzügyi konstrukciót, amelyen keresztül támogatható a televízió létrehozása és
működtetése.

2003. november 15.
Beregszászon a KMPSZ XI. közgyűlésén Hutterer Éva programfelelős közölte: a
KMPSZ a sajtóból értesült arról, hogy egy másik szervezetet bíznak meg a Szülőföl-
dön magyarul program lebonyolításával. „A felháborodást nem is ez váltotta ki, ha-
nem az a nyilatkozat, miszerint a KMPSZ-től azért veszik el a program lebonyolítását,
mert nem rendelkezik ukrajnai bankszámlával” – mondta.

2003. november 17.
Az MTI közölte: Ispánovics István volt szabadkai polgármester, a VMSZ köztársasági
és tartományi parlamenti képviselője átlépett a G17 Plus nevű szerbiai ellenzéki párt-
ba. Nem kívánta megindokolni döntését, csak annyit közölt, hogy világéletében
szabadelvű politikus volt, s az ezt az irányvonalat képviselő G17 Plus áll hozzá a leg-
közelebb.

2003. november 19.
Gerhard Schröder német kancellár Budapesten a Medgyessy Péter miniszterelnökkel
közösen tartott sajtókonferencián kijelentette: a tervezett új alkotmány vonatkozásá-
ban „a német és a magyar álláspont nem minden területen egyezik”. Országának
„semmifajta fenntartása” nincs azzal a magyar törekvéssel kapcsolatban, hogy az új
alkotmány szövegébe kerüljön bele a nemzeti kisebbségek jogainak védelme, mégis
azt tanácsolja, hogy több más ország ellenkezése miatt „a magyar kormány ne helyez-
ze előtérbe ezt a kérdést”. Medgyessy Péter azt válaszolta: „A német kancellár sok jó
tanácsát megfogadjuk, de ez nem tartozik azok közé.”

2003. november 19.
Miután a Demokrata Párt úgy döntött, hogy senkivel sem lép választási szövetségre,
legfeljebb beolvasztja magába az erre hajlandó kisebb pártokat, a VMSZ szabadkai
székházában megbeszélést tartott az öt vajdasági magyar párt elnöke. Megállapodás
nem született.

2003. november 21.
Szabadkán kétnapos konferencia kezdődött a vajdasági magyar felsőoktatás jelenéről
és jövőjéről, amely kiemelten foglalkozott a szabadkai többnemzetiségű egyetem lét-
rehozásának gondolatával. Az MNT rendezésében zajló fórumon részt vett Magyar
Bálint magyar és Gašo Knežević szerbiai oktatási miniszter is. Tárgyalásuk után
Knežević hangsúlyozta, hogy „rendkívül magas fokú az egyetértés”, a létrehozandó
egyetemnek minőségi oktatást kell nyújtania, gazdaságosnak és versenyképesnek kell
lennie. Magyar Bálint elmondta: „Szívesen támogatok minden életrevaló kezdemé-
nyezést, amely nem pusztán presztízsberuházás, de a jövőre nézve is nyújtani tud
valamit.”
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2003. november 21.
Markó Béla aláírta a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és az RMDSZ közötti
együttműködési szándéknyilatkozatot, amelyet Csillag István gazdasági és közleke-
dési miniszter már korábban ellátott kézjegyével. A felek megállapodtak a magyaror-
szági román és romániai magyar befektetések ösztönzéséről, valamint a gazdasági,
közlekedési, infrastrukturális és turisztikai együttműködésről, a határokon átnyúló
kistérségi együttműködésről és az EU-s programokban való közös munkáról.

2003. november 23.
A VMSZ elvi megállapodásra jutott a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, a Szandzsáki
Demokrata Párt és a Liga Šumadijáért nevű párt vezetőivel a választási szövetség lét-
rehozásáról, amelynek Együtt a toleranciáért Čanak-Kasza-Ljajić lesz a neve.

2003. november 23.
A horvátországi parlamenti választásokon a kisebbségi választókörzetből a magyar
parlamenti képviselőhelyet Ádám Jenő, a HMDK jelöltje szerezte meg 57,14 százalé-
kos eredménnyel.

2003. november 24.
Tőkés László Budapesten kijelentette: az erdélyi magyar televízió létrehozása csak azt
jelentené, hogy az RMDSZ önálló televízióhoz jutna. „Egy RMDSZ-televízió nem az
erdélyi magyarság televíziója, hanem az RMDSZ jövő évi választásokra tekintő mé-
diamonopóliumának kulcsintézménye lenne” – mondta.

2003. december 1.
Mádl Ferenc köztársasági elnök közzétette állásfoglalását a kettős állampolgárság
könnyített megszerzéséről, amely leszögezi, hogy a magyar állampolgárság megszer-
zésének egyszerűsítése a szerbiai és horvátországi magyarok számára „nem ütközik
kényszerítő jogi akadályba sem a magyar alkotmány, sem a nemzetközi és az európai
jog alapján, tehát nem kizárt az állampolgárság kérelemre történő megadása magyar-
országi letelepedési engedély és áttelepülés nélkül azoknak, akiknek a felmenője ma-
gyar állampolgár volt, és alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven vizsgát tesz-
nek.”

2003. december 11.
Egy nappal az esedékes aláírás előtt a szlovák kormány rendkívüli ülésén jóváhagyta
a szlovákiai magyar és a magyarországi szlovák nemzeti kisebbség oktatási-nevelési
törekvéseinek anyagi támogatását szabályozó egyezmény tervezetét.

2003. december 12.
A magyar és a szlovák külügyminiszter a brüsszeli EU-csúcs idején aláírta a két
országban élő magyar és szlovák kisebbségnek nyújtandó oktatási-nevelési támogatá-
sokról szóló megállapodást.

2003. december 13.
Kolozsváron megalakult az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Elnökévé és tiszteletbeli
elnökévé Tőkés Lászlót választották. A rendezvényen Kövér László azt mondta:
„Több mint 80 éve viseljük a megaláztatásokat, a nemzeti létünkre törő folyamatos
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támadásokat, és mindig csak alkotmányos, békés eszközökkel küzdöttünk a nekünk
emberi mivoltunkból fakadóan eleve járó jogokért, és azt látjuk, hogy akik nem voltak
restek fegyverhez, az erőszak eszközéhez nyúlni, sokkal rövidebb idő alatt, sokkal
többet is el tudtak érni, mint mi. S mi pedig tűrünk. Megérte?”

2003. december 13.
Az RMDSZ SZKT üléséről kiadott közlemény az egyéni választókerületi szavazási
rendszer bevezetésére vonatkozó javaslatok kapcsán rámutatott: az RMDSZ nem tá-
mogatja a választási törvény semmiféle olyan módosítását, amely „a magyarság par-
lamenti vagy önkormányzati képviseleti arányát csökkentené, illetve veszélybe sodor-
ná az országon belüli stabilitást”.

2003. december 15.
A PSD közleményben tudatta: az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megalakulásával
kapcsolatban tájékoztatni kívánja az európai fórumokat a „magyar irredenták provo-
kációiról”, és tiltakozni készül a magyar Országgyűlésnél amiatt, hogy a Fidesz „meg-
engedhetetlen módon beavatkozik a román politikai életbe”. Úgy ítélte meg, hogy „ez
a mostani incidens minden korábbinál súlyosabb, mivel nyílt és egyértelmű buzdítást
jelent a területi szeparatizmusra, és e cél fegyveres úton történő megvalósítására”.

2003. december 17.
Budapesten kiosztották a Kisebbségekért Díjakat. Elismerésben részesült Szabó
Kálmánné Caruha Vangelio irodalmár, a görög közösség képviselője, Hajnal Jenő zen-
tai művelődésszervező, Hegyesiné Orsós Éva, a NEKH volt elnöke, Lakatos Tibor, a
sátoraljaújhelyi Hagyományőrző Cigány Egyesület művészeti vezetője, Vetési László
erdélyi szórványlelkész, a Barátság kulturális és közéleti folyóirat, valamint a Magyar
Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége.

2003. december 28.
Szerbiában előrehozott parlamenti választásokat tartottak. A Szerb Radikális Párt
kapta a legtöbb szavazatot, de nem tudott kormányt alakítani sem önállóan, sem
együtt a Szerbiai Szocialista Párttal. A Kasza József VMSZ-elnök nevével is fémjelzett
Együtt a toleranciáért koalíció az 5%-os küszöb miatt nem jutott be a parlamentbe.
Képviselői helyhez jutott viszont a G17 Plus listáján Ispánovics István egykori szabad-
kai VMSZ-es polgármester, valamint Takács István, a G17 Plus zentai szervezetének
elnöke.

2003. december 29.
A VMDP közleményben tudatta, hogy a legrövidebb időn belül a nyilvánosság elé lép
a Vajdasági Magyar Koalíció megalakítására vonatkozó elképzeléssel, miután a szer-
biai parlamenti választáson egyetlen magyar párt sem jutott be a köztársasági tör-
vényhozásba.

2003. december 30.
A VMSZ elnöksége nem fogadta el Kasza József elnök amiatt felkínált lemondását,
mert a párt nem jutott mandátumhoz a szerbiai parlamenti választásokon.
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Rövidítések

BBTE Babeş-Bolyai Tudományegyetem
EBESZ Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
ERMACISZA Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány
ET Európa Tanács
EU Európai Unió
Fidesz Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
FUEV Európai Népcsoportok Föderatív Uniója
HMDK Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
HMSZ Horvátországi Magyar Szövetség
HTMH Határon Túli Magyarok Hivatala
IKA Illyés Közalapítvány
JSZK Jugoszláv Szövetségi Köztársaság
KAMOT Kárpátaljai Magyar Oktatásért Szülők és Pedagógusok Tanácsa
KDEM Kereszténydemokrata Európa Mozgalom
KMKSZ Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
KMPSZ Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
MÁÉRT Magyar Állandó Értekezlet
MDF Magyar Demokrata Fórum
MEH Miniszterelnöki Hivatal
MESZ Magyar Értelmiségiek Szövetsége
MKP Magyar Koalíció Pártja
MNT Magyar Nemzeti Tanács
MSZP Magyar Szocialista Párt
MTI Magyar Távirati Iroda
MVSZ Magyarok Világszövetsége
NEKH Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
PSD Szociáldemokrata Párt
RMDSZ Romániai Magyar Demokrata Szövetség
RT Reform Tömörülés
SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége
SZKT Szövetségi Képviselők Tanácsa
SZNT Székely Nemzeti Tanács
UMDSZ Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
VMDK Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége
VMDP Vajdasági Magyar Demokrata Párt
VMPM Vajdasági Magyar Polgári Mozgalom
VMSZ Vajdasági Magyar Szövetség
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Források

B92 rádió honlapja: http://www.b92.net/magyar/
Duna Televízió, Budapest: http://www.dunatv.hu
HTMH Observer: http://www.htmh.hu
Kossuth Rádió: http://www.radio.hu
Magyar Hírlap On-line: http://www.magyarhirlap.hu
Magyar Nemzet On-line: http://www.mno.hu
Magyar Szó On-line: http://www.magyar-szo.co.yu
Magyar Távirati Iroda: http://hirek.mti.hu/
MTV On-line: http://www.mtv.hu/
Népszabadság On-line: http://www.nepszabadsag.hu
Népújság, Marosvásárhely: http://www.hhrf.org/nepujsag/
Romániai Magyar Demokrata Szövetség honlapja: http://www.rmdsz.ro/
Romániai Magyar Szó (napilap), Bukarest: http://www.hhrf.org/rmsz/
Szabadság, Kolozsvár: http://www.hhrf.org/szabadsag/szamok.htm
Új Szó, Pozsony: http://www.ujszo.com/
Vjesnik, Zágráb: http://www.vjesnik.hr
VMSZ-honlap: http://www.vmsz.org.yu
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