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kёpviseló űr rёszére
Маууак Országgy>ttléa

Eudapest,

Tisztelt Képviselő úr!

А közigazgatási és igazságtigyi miniszter toboz intézett, az Országgy űlésről szóló
2012. évi )XXVI. tárvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak alapján irásbelx válasz t
igénylő „Мilyeп k нЫи "dményekеt erf еI а Kormkпy - aIlaтközi egyeztetések,
пemrxtkózif fóruпvkvт való tiltakozós - az e1тй1 3 és fiéi &I«, az elcsatolt országrёszekeп
különös tekбпtettеl szerbúti, szlovákúti, ukrajnai, rormáпiaт тпúzeumokьап, aárakbап,
kяstё7уоkbaп, téтplomokьап tapasztalható törteneleml1атisítást illetően?" címiI, K/13281 .
számú kérdésére - minta téma szerint feladatkörrel rendelkez ő miniszter - az alábbi
tájékoztatást adom .

Аmagyar nemzetpolitika 2010 óta fantus feladatának tekinti а t8rténеlmi tények
eиеrd3tése, а zx аgyar t rrténel еm hamis értelmezése elleni fellépést. Nemzeti
identitásunk alapköve а Kárpát medencében való ezeréves létünk Ыiiszkesёgxе okot
adb története . Történelmi múltunk helyes megítélése, megbecsülése jövö Ьeпi
gyarаро&sunkra nézve is erőforrás . &m& keretélven kltiliínösел odafigyеll в1с а
~mtúl felleshető magyar emlékek ápolására, 4е5х1ёsére .

2012-ben sxéleskörй összefogás erеdrnéпyekéтt, az EMMY Egyházi, Nemzetiségi
és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, Kultúráért Felelős
Ацamtitkárságа és а KIS Nemzetpolitikai AIlamtitkársága összefogásával indult еI
újra а határon túlit Ёiаgyar vonatkozású ёpített örökség megóvásával, fe1ú^ Iásáva l
foglalkozó program. AKárpát-meдenсei Örökség ёdб рrogram keretéóen eddig
közel 50 múеrnlék, elsősorban kierпelkedбen értékes templom kapott tfimоgatást. А
ТeIeki r ászlб Aiаpftváпу szervezésébеп tеl̂ es kдrйien fdú#tották а рartiцпii
Vedresábróпy árpádkori református templomát, а munkálatok eredményeként ma
ismét rendszeres istentisztelet van а t ЪЬ évtizedig hаsználaton kiviit álló dél-erdélyi
alviпci refопnkuв templomban. Megújult Мezágecae értékes 18. század barokk
kúriája is, és sikerült megmenteni а biztos pusztulástól Fгdély egyik lеgértékesеЬЬ
reneszánsz épiiletёt, а rаdпöti Korиis -Rákóczi-Веtьlеn kastélyt, amelynek tetőzete
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reneszánsz épületét, а тadn6ti Komis-Rákбczi-Bethlen kastélуt, amelynek tetőzete
2012 ben 1eégеit. Megüjult а kйkй1иnт ri református templom értékes fгеskЩja,
feltárták és helyreállították а szászselлesY ferencrendi templom gбtikцs ablakait, és
befejeтбdótt а szёАе 1удályai református templom festett famennyezetének tíz év e
ьйz6dá felújítása. rtTj tffi alá került adél-erdélyi Вотьетеk геfoгю iаs teпрlоmáпаk
tornya. Az Ágoston Sándor Alapítvánnyal vaIб Оsszеfogás eredményeként megújult
а Hоrпorбd menti Ё е kicsiny református templоmа és Ьа iiа 0~an bеfejezбапek а
munkálatok а paгtiumi Siteг egyházában is . Elkezdбdött а felvidéki ftе sбváIyi
református istenházának tetőfelújítása és ixiár folynak а munkálatok а дё1-erdélyi
Hаlтйgy evangélikus tеmplоmán is. Elkészült а gyulafehérnári római katolikus
székesegyház fejedelmi kapujának és а mТgyатszaváti unitárius templam
kőrészleteinek restaurálása, ёs megújulhat а kiemelkеdően értékes XII. századi
rnяgyяrпistai református templom. Támógatást kapott а felvidéki TornaМ. századi
freskбkkal gazdagon dfszftett római katolikas templоmАnаk f e1а^ftása, és 1ehetбвég
lesz а huszti református templom falképeinеk feltárására

А ргogram eredményeként а magyar állam sеgítségéуеl kielnellcedб értékeket, а
magyarság történetének, jelenlétének tárgyi bizonyítékait örökítheti+ k tovább а jОv6
nemzedékének, valamint eddig kevésbé ismert, ám а magyar mí уеe ёdéatöгténet
smnроntjáb61 kiemelkedő értékű emlékеk kezйi tek napvilágra . А támоgatas növeli а
kt3lhоni magyar kёzösségеk összetartozását és magyar аzоnosságtudatát, valamint
muпkalehеtбségеt biztosít а helyi szakembereknek, ame11уe1 hOZZájárul а külhoni

magyarság gyazapodásáhоz. Ezen örökségek а többség számára is а valós történelет
kézzelfoghаtб bizonyítékai .

Lpített Srökségünk védelme mellett а történelmi gyúlt valós mеgítélésе
érdekébеn számos állaтnfйi, kоrПlánуzati, illetve bizottsági sziхtй tárgyalás,
egyеztеtéв zajlott . Kliilönöseп hangsúlyos szerbiai ТеIёсiбban а történelmi
шеgbékёlési program. А 2009. oktбber 12-1 ,korábbi magyaк és szerb ~I(
találkoxójа új fеjеzetet nyitott а magyar-szerb megbékélés törtéпеtében. А
105ztársasági elnökök mфgá ароdása értelmében 2011-ben kétoldalú tёгtéтész vegyes
bizottság jött 1~ а két nemzet életének 1941 és 1948 közötti időszakának feltárására.
А feltárása Szerb és Magyar Tudományos Akadémiák kiSzгеm iködésévеl zajlik. А
magyar bizоtt g intézményes hátterét az MTA Tr гЁéiiеtudom 1лyi Intézete adja. А
délvidéki kutatásokat а Magyar Nemzeti Tanács felügyelete mellett а Vajdasági
Magyar M1Ciуе Iбdési Intézеt végzi А kutatások elsts szakaszának 1еzárulása iii л az
eгесьnёnyek és az adatok nyilvánosságát külön honiap és adatbázis segíti . Аdеr
János magyar és Tomislav Nikolic szerb köztáxsаsági elnök 2012. november 13-i
budapesti tárgyalása eredményeként Csfirogon 2013. jйnт ii$ 26-áп kёzös á]Iamfбi
fBьа tósra került sor. А megbékélés jegyében а magyar féi а asíYrogi Topalov raktár
múzeummá történő átalaldtását vállalta, am еlу az 1942-е5 délvidéki „hideg napok„
áldоzatаinak állit emléket, а szerb fél pedig az 194115-fis ártatlan magyar áldozatok
emlékére а teleplilés szélén, az egykori vesztőhelyen emelt emlékművet . А ~agyaz
kormány elmúlt 3 é'тi munkájának eredrnёnyeképрen 2013. június 21-én а szerb
paгlаmеnt геnаkivü]i iiiésén elfogadta а vajdasági magyar polgári lakosság е11en
1944-45-ben elkövetett aktusoknak а Szerb Kaztáх5а$ g Képviselбliázа által ttirténó
elitélésértíl szóló képviselбhаzi Nyilatkozatot. А Nyilatkozat rögzíti, hogy а Szerb
Köztársaság Képviselőhaza legerélyesebben elftéli а vajdasági magyar polgári
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lakosság e11еП 1944-1945-ben elkövеtett azon aktusokat, amеlуekkel пYeghat rагott
személyeket nemzeti hovаtaхtozásuk miatt életükttS1, sxaьаdságu1(64 vagy más
jogailctбl ьfrбsági vagy közigazgatási döntés пё1kü1 mеgЕоsztottak. Várjuk továbbá

С йгоg, Zsablya és Mozsor magyar lakosságának kollektív Ь ёssёgét 1~atálуon
kfчlil helyező kormаnуhatározat elfogadását, amelyre határozott ígéretet kaptunk а
szerь féltől.

Меggyбzбаёsiiпk, hogy а két nép közös múlta ezen idбszаlcának hiteles
feltárása megszűnteti а tört€melelmhamisítás taуаььi lehetőségeit, valamint, lwgy az
igazságot mhi deáki számára ьеm'itatja .

Мtiлdeл régióban támogatunk olyan hagyom uпуápоlб intёхméпуеket, amellyek
fá feladatukként а hiteles magyar örökség megóvását tekintik . Azt reméljük, hogy

közös muлkáпk eredményeként а 1 teles töríénelemszemlёlet egyrе szélesebb köxьen
lesz jellemző аKárpátшedmcéЪer~

Budapest, 2013. december 20.

Tisztelettel :

~~t. ~-
~. Semjén Zsolt
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