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Napirendi javaslat  
 

1. A nemzeti értékek azonosításának és rendszerezésének helyzetéről, a nemzeti 

értékek fenntarthatóságáról és hasznosításáról, valamint a Hungarikum Bizottság 

működéséről a 2012. évre vonatkozóan címmel benyújtott jelentés (J/12229. szám) 

(Általános vita)  

 

2. Szenthe Sándor tiszteletbeli konzul (Edmonton, Kanada) és Corneliu Chisu 

kanadai parlamenti képviselő, az Interparlamentáris Unió Magyar-Kanadai Baráti 

Tagozata kanadai alelnökének tájékoztatója a Kanadában élő magyarságról  

 

3. A Nemzeti összetartozás bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, 

társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság megalakítása  

 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Hidvéghi Balázs (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csóti György (Fidesz)  
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Kovács Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Hidvéghi Balázsnak (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Gyaraki Zoltán főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Szenthe Sándor tiszteletbeli konzul (Edmonton, Kanada)  
Corneliu Chisu kanadai parlamenti képviselő, az Interparlamentáris Unió 
Magyar-Kanadai Baráti Tagozatának kanadai alelnöke  
Jakab Antal Géza (Apáczai Csere János Gimnázium, Kolozsvár)  
Krizbai Jenő (Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 09 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai 
bizottsági ülésünkön. Köszöntöm a Nemzeti összetartozás bizottságának tagjait, köszöntöm a 
teremben helyet foglaló szakértőket, és mindenkit, aki segíti a munkánkat. Szeretném 
köszönteni a bizottság új képviselőjét, Mile Lajos képviselő urat az LMP részéről; örülök, 
hogy ebben a bizottságban folytatja parlamenti tevékenységét. A bizottsági ülésünk 
2. napirendi pontjánál kapnak majd szót, de most kiemelten is szeretném köszönteni 
körünkben Corneliu Chisu kanadai parlamenti képviselő urat, az Interparlamentáris Unió 
Magyar-Kanadai Baráti Tagozatának kanadai alelnökét, és köszöntöm a körünkben Szenthe 
Sándor tiszteletbeli konzul urat Edmontonból; Edmonton és Calgary az ő területe, ha jól 
tudom, így pontos. Szeretném még köszönteni közöttünk a nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégium részéről Nagyenyedről, illetve Kolozsvárról a tanár urakat, illetve velük együtt a 
diákokat. Mint ahogy a bizottsági ülés előtt is megbeszéltük, majd az „egyebek” között – ami 
a 4. napirendi pontunk lesz – megkérném önöket, hogy röviden mutassák be azt a 
tevékenységet, amellyel foglalkoznak, illetve azt az egy hetet, ha jól tudom, ami miatt itt 
lesznek Magyarországon. Köszöntöm önöket is. 

Az 1. napirendi pontunknál köszöntöm Gyaraki Zoltán főosztályvezető urat a 
Vidékfejlesztési Minisztériumból, aki egyben a Hungarikum Bizottság titkára is. Mielőtt 
átadnám a szót, megkérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e az előre kiküldött 
napirendi javaslatot. Akik elfogadják, kérem, hogy jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

A jegyzőkönyv számára szeretném bejelenteni a helyettesítéseket: dr. Kovács Ferenc 
alelnök urat helyettesíti Hidvéghi Balázs alelnök úr, Gaal Gergely képviselő urat helyettesíti 
Varga László képviselő úr, Kalmár Ferenc András képviselő urat helyettesítem én, Kőszegi 
Zoltán képviselő urat helyettesíti Csóti György képviselőtársunk. Azt hiszem, hogy mindent 
elmondtam a napirend előtt, amit szükséges volt.  

A nemzeti értékek azonosításának és rendszerezésének helyzetéről, a nemzeti 
értékek fenntarthatóságáról és hasznosításáról, valamint a Hungarikum Bizottság 
működéséről a 2012. évre vonatkozóan címmel benyújtott jelentés (J/12229. szám) 

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra, a nemzeti értékek azonosításának és 
rendszerezésének helyzetéről, a nemzeti értékek fenntarthatóságáról és hasznosításáról, 
valamint a Hungarikum Bizottság működéséről a 2012. évre vonatkozóan benyújtott 
jelentésre; arról kell döntenünk, hogy általános vitára alkalmasnak találjuk-e. 

Megkérdezem főosztályvezető urat, hogy van-e kiegészítése.  

Dr. Gyaraki Zoltán (VM) szóbeli kiegészítése 

DR. GYARAKI ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nagyon szépen 
köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mintegy bő egy évvel ezelőtt, 2012. április 
2-án fogadta el az Országgyűlés a nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényt, 
azzal a céllal, hogy azt a munkát, ami társadalmi szinten már több éve nagyban működött, egy 
ilyen széles körű kiterjesztéssel, de egy törvényi háttérrel is megerősítve elindítsa. Ennek az a 
lényege, hogy felismerjük és számba vegyük, regisztráljuk, azonosítsuk nemzeti értékeinket 
és hungarikumainkat, gondoskodjunk ezen értékek széles körű megismertetéséről, 
bemutatásáról határon innen és határon túl egyaránt, ez járuljon hozzá az országimázs 
kialakításához, építéséhez, legyen lehetőség arra, hogy ez hozzájáruljon a nemzeti tudat 
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erősítéséhez, illetőleg ezeknek az értékeknek a védelmét lehetőség szerint különböző 
eszközökkel segítse a törvényi szabályozás. 

Lényegében egy többszörösen felépülő piramisszerkezetet mutat ez a törvény, 
amelynek során alulról fölfelé építkező módon, először a települési, helyi, megyei 
értéktárakra alapozva az egyik oldalon, másik oldalon pedig a határon túli gyűjtőmunkára 
alapozva, a külhoni értéktáron keresztül jut az előterjesztés a Hungarikum Bizottság elé, aki –
 megtárgyalva a feltételek alapján az előterjesztést – gondoskodik arról, hogy a magyar 
értéktárba felvehető legyen egy nemzeti érték. Ez a nagy kosárnak is nevezhető gyűjtőhely a 
magyar nemzeti értékek közös gyűjteménye, amelyből a Hungarikum Bizottság választhatja 
ki azt a kisebb kosárba való gyűjtést, amely a hungarikumok gyűjteményét jelenti, amely 
annyiban más, mint a nagy kosárban lévő nemzeti érték, hogy különös csúcsteljesítménynek, 
különös értéknek kell minősülnie határon innen és határon túl egyaránt. 

Ennek a munkának a megalapozását segítette ennek a törvénynek a létrehozása. Ebben 
a törvényben esik szó arról, hogy létre kell hozni a törvény hatálybalépésétől számított három 
hónap után a Hungarikum Bizottságot, amely múlt év október 18-án tartotta első alakuló 
ülését. A múlt évben lényegében két ülésről tudott gondoskodni a Hungarikum Bizottság: az 
első ülés október 18-án, a második ülés pedig november 27-én volt. Az első ülésre a 
Vidékfejlesztési Minisztérium épületében került sor, tekintettel arra, hogy a törvény 
szabályozása révén a Hungarikum Bizottság elnöke a vidékfejlesztési miniszter, tagjai pedig 
az egyes minisztériumok által delegált képviselők, a MÁÉRT három képviselője, az 
Országgyűlés két képviselője, a Művészeti Akadémia és a Tudományos Akadémia, valamint a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának egy-egy képviselője. Az október 18-ai ülésen a 
bizottság lényegében kimondta a megalakulását, ezután elfogadta az első alapszabályát, amit 
megtárgyalt, majd döntött arról, hogy hogyan hozzuk létre az ágazati bizottságokat, amely a 
Hungarikum Bizottságot segítő szakmai bizottságoknak a csoportja. A titkárság tervezete 
szerint mintegy tíz bizottság került előterjesztésre, a bizottság döntése alapján ezt csökkenteni 
kellett 6+1 bizottságra, és ezt a hat bizottságot terjesztette be a következő alkalommal a 
titkárság jóváhagyásra. 

Szó volt még a törvény ereje által hungarikumnak tekinthető tételeknek a 
megtárgyalásáról is, amellyel azonban a következő, november 27-ei ülésen is foglalkozni 
kellett, tekintettel arra, hogy amikor végigvitte és végignézte a bizottság, hogy a törvény által 
hungarikumnak tekinthető tételek hogyan is állnak, kiderült, hogy viszonylag sok olyan tétel 
van, ahol nehezen azonosítható pontosan, hogy mit is akarunk mi hungarikumnak tekinteni. 
Ezért a november 27-ei ülésen az az elhatározás született, hogy még abban az évben, tehát 
2012-ben kerüljön sor egy módosításra, amelynek során kizárólag az UNESCO által a 
szellemi kulturális örökség nemzetközi listáján és a világörökség nemzetközi listáján szereplő 
tételek legyenek csak automatikusan a törvény ereje által hungarikumok. Ez egyébként meg is 
történt a december 28-ai országgyűlési nap alkalmával. A Hungarikum Bizottság 
gondoskodott a november 27-ei értekezletén arról, hogy megvitatta a végrehajtási 
rendelettervezet első variációját, és ezekhez észrevételeket tett. A rendelet ebben az évben 
került elfogadásra, tehát majd az ez évi beszámolóban fogunk erről bővebben beszámolni, itt 
csak annyit, hogy a bizottság ezen az ülésen alkalmasnak találta továbbvitelre magának a 
végrehajtási rendelettervezetnek az első verzióját.  

Ugyancsak ezen a november 27-ei ülésen került beterjesztésre a szakmai ágazati 
bizottságoknak a listája, illetőleg az általános alapszabálynak az elfogadása. Ezeket 
megvitatta a bizottság, és végül is elfogadta. Az anyag tartalmazza annak a 6+1 bizottságnak a 
nevét, amellyel lényegében lefedjük az összes szóba jöhető területet, ahonnan egyáltalán a 
hungarikumnak, illetőleg a magyar nemzeti értéktárban fellelhető tételnek az azonosítása 
megtörténhet. Azért beszélek mindig 6+1 bizottságról, mert a hetedik tulajdonképpen egy 
olyan bizottság, amely – majd akkor, amikor a hungarikum védjegy működésbe lép – ennek a 
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védjegynek az ellenőrzéséért felelős testület lesz, tehát a védjegypályázatokban a tanúsító 
védjegynek az ellenőrzését fogja végezni, és javaslatot fog tenni a Hungarikum Bizottságnak, 
hogy elfogadja-e vagy nem a védjegypályázatot.  

Szeretném még elmondani azt, hogy végül is a törvény által hungarikumnak tekintett 
lista tizenkét tétellel indult; ebből négy a szellemi kulturális örökség nemzetközi listáján, a 
másik tizenkettő pedig a világörökség nemzetközi listáján található nyolc érték volt. 
Lényegében az október 18-ai és december 31-ei közötti állapotot rögzíti a Hungarikum 
Bizottság tagjainak a listája, ami az 1. számú mellékletben található. Azóta az alapszabály is 
árnyalásra, módosításra került, ahogy az élet adta problémák felvetődtek és szükségessé vált, 
és ebben az évben most már a hungarikumok listája is örvendetesen bővülni tudott. Úgy 
tervezzük, hogy erre az ez évi jelentésben fogunk kitérni. Én a magam részéről ennyit 
szerettem volna előzetesen elmondani, de ha kérdés van, akkor természetesen állok 
rendelkezésre. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Mint ahogy a jelentésben is láthatjuk, 
a törvényt az Országgyűlés 2012. április 2-án fogadta el, és július 1-jétől lépett életbe. Ez a 
jelentés immár másfél éves intervallumról szól, illetve most a szóbeli kiegészítésekkel együtt 
azt mondhatjuk, hogy másfél évre tekint vissza. Szeretném megkérdezni főosztályvezető urat, 
mi a véleménye erről – illetve nyilván nem csak az ön véleménye –, hogyan vált be a törvény, 
mennyire bizonyítja az azóta eltelt időszak, hogy erre a törvényre valóban szükség volt.  

Kitért a határon túli dolgokra is, illetve megjegyezte, hogy a külhoni magyarság 
értéktára is létrejött. Szeretném megkérdezni, hogy esetlegesen néhány dolgot fel tud-e 
sorolni, amelyek ebbe az értéktárba kerültek be.  

Az anyagot olvasva mint bonyhádi polgármester, örülök annak, hogy bekerült a 
nemzeti értékek tárába a lisszaboni megállapodás alapján a bonyhádi zománcáru és a 
bonyhádi zománcedény. Magyarországon már csak itt készítenek hasonló terméket, úgyhogy 
más hasonlót nehéz is lett volna betenni ebbe a listába, de tényleg egy több mint százéves 
gyárról van szó, amely annak idején egyébként dominógyárként jött létre, és ebből 
továbbfejlődve kezdtek el zománcárut készíteni. Először egyébként utcanévtáblákat 
készítettek, az összes nagyvárosunkat ők látták el – érdekességképpen megjegyzem, hogy 
például Tel-Aviv utcanévtábláit is ez a gyár készítette el, és állítólag még azóta is ezek a 
táblák vannak kint –, utána tértek át az edénygyártásra, és szerintem minden egyes 
háztartásban megtalálhatóak a termékeik.  

Amire még rákérdeztem volna: hogyan látja ön, hogy esetlegesen az Országgyűlés, 
illetve akár a Nemzeti összetartozás bizottsága az önök bizottságának a munkájában hogyan 
tudna tevőlegesen is részt venni, nyilván nem taggal, hanem alapvetően a véleményeinket 
hogyan tudnánk önöknek eljuttatni. Köszönöm. Megkérdezem, hogy van-e még hozzászólás, 
illetve kiegészítés. Szabó Rebeka képviselő asszony! 

 
SZABÓ REBEKA (független): Köszönöm szépen. Először is köszönjük szépen a 

beszámolót; azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a Hungarikum Bizottság valóban 
elkezdte a munkát, hiszen ahogy el is hangzott, nagyon sok áttekintenivaló feladat van. Ennek 
kapcsán, illetve a jelentés kapcsán csak néhány kérdést szeretnék megfogalmazni. Az egyik 
az – bár ez lehet akár egy hosszabb távú feladat, illetve látom, hogy itt a védjegyrendszer 
kapcsán történhet ez meg –, hogyan kívánják kezelni az olyan kaotikus jelenségeket, mint ami 
például, ahogy átnéztem a jelenlegi listát, amit felsoroltak a jelentésben, a makói 
vöröshagyma vagy hagyma kapcsán merülhet fel. Magyarországon azért elég sok az import 
vöröshagyma; a makói vöröshagyma már nem annyi, hogy ellátná az egész éves 
szükségleteket. Hogyan tudjuk azt elérni, hogy biztosan meg legyen különböztetve az, hogy 
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melyik a makói hagyma és melyik az EU-s vagy esetleg távolabbi országokból jövő import? 
Pontosan azért ugyanis, mert ezek a nevek így benne vannak a köztudatban, nagyon sok 
emberben szerintem fel sem merül, hogy az a vöröshagyma, amit vesz, nem a makói, hanem 
valami más, tehát itt valami nagyon szigorú lehatárolást kellene tenni. 

A másik dolog az, csak érdeklődnék, hogy van-e ennek a bizottságnak költségvetése, 
merthogy arról nem volt egy szó sem a jelentésben; ha van, akkor viszont talán nem ártana 
azért, ha az is benne lenne, ha már van egy jelentés a működésről. 

A harmadik pedig az, ami engem aggaszt, és már annak idején, a hungarikumtörvény 
vitájában is felvetettem, illetve módosítót is nyújtottam be – de persze elvetésre került –, hogy 
nem látom az intézményesített kapcsolatot a civil szférával. Én már akkor nagyon szerettem 
volna, ha a Hungarikum Bizottságban eleve nem kizárólag a kormány, a politika, a 
miniszterek által delegált tagok lennének, hanem mondjuk a civil szervezetek valamilyen 
megfelelő fóruma is delegálhatna oda tagot. Ez a módosító nem ment át, ez nem történt meg. 
Itt vannak a szakbizottságok, és adott esetben a szakbizottságokban is helyet kaphatnak a 
civilek, de abból, ami itt a jelentésben van, számomra nem derül ki, hogy erre lenne törekvés. 
Ha akár a természeti és épített környezet szakbizottságot nézzük, itt például a zöld civil 
szervezeteknek lehetne komoly szerepe.  

Őszintén remélem, hogy legalább gondoltak erre, de sokkal nyugodtabb lennék, ha 
valahol írásban megjelenne, hogy azért van arra szándék, hogy legalább a szakbizottságok 
munkájába a megfelelő területen tevékenykedő civil szervezeteket aktívan bevonják. Azt 
gondolom ugyanis, hogy ezek a civil szervezetek most is nagyon sokszor végeznek fontos 
munkát a hungarikumok megőrzése érdekében, még akkor is, ha lehet, hogy ezek a 
hungarikumok egyelőre nincsenek benne ebben a listában, de még akár lehetnek is. Nagyon 
örülnék, ha tudna erre válaszolni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincsen több kérdés, akkor megkérném 

főosztályvezető urat, hogy válaszoljon. 

Dr. Gyaraki Zoltán (VM) válaszai 

DR. GYARAKI ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Először elnök úr kérdéseire, nevezetesen hogy hogyan látjuk, beváltotta-e a hozzáfűzött 
reményeket a törvény: azt gondolom, hogy igen. Úgy gondolom, hogy az idei évi 
jelentésünkben nagyon-nagyon sok dologról beszámolhattunk, már csak azért is, mert felállt 
az a hungarikum bizottsági titkárság, amely most már motorjaként tud működni ennek az 
egész munkának. A múlt évben – amiről ez a jelentés még szól – nem is volt még külön 
függetlenített titkársági dolgozó, ketten foglalkoztunk az ügyekkel; ehhez képest ma öten 
vannak, akik felvételre kerültek kifejezetten erre a feladatra. Beindult egy igen jelentős 
munka, és óriási az érdeklődés határon belül és határon kívül is, ezt is szeretném elmondani. 

Határon belül nagyon nagy népszerűsítő kampányokat folytattunk, elsősorban most 
még azok felé, akik az érintettek, akik létrehozhatják az értéktárbizottságokat. Az 
önkormányzatoknál hét helyen tartottunk felkészítő tanfolyamokat, konferenciákat, és 
folyamatos munkakapcsolatban vagyunk a megyékkel. Külön a Hungarikum Bizottság 
koordinációs megbízottat választott azért, hogy a megyei és a területi értéktárbizottságok 
munkáját szervezze.  

A határon túli munka is beindult. Örömmel jelenthetem, hogy a tusványosi 
konferencián jelen lehettünk, és tarthattunk egy – azt gondolom – nagyon sikeres, nagy 
érdeklődésre szánt előadássorozatot, ezenkívül Nagyszebenbe hívtak még meg bennünket, 
ahol szintén tájékoztathattuk az ottaniakat a Hungarikum Bizottság munkájáról. Jelentkeztek a 
kárpátaljai kollégáink is, akik bejelentették, hogy ők már elindítottak egy gyűjtőmunkát. Ott 
leegyeztettük, hogy ezt a gyűjtőmunkát a továbbiakban hogyan lehet úgy végezni, hogy az 



- 9 - 

aztán bekerülhessen a külhoni értéktárba. Horvátországban is Jakab képviselő úr, a MÁÉRT 
képviselője egy nagyon aktív munkát kezdett el ezen a területen, tehát folyik a munka, nagyon 
nagy az érdeklődés, azt gondolom, hogy elég nagy lesz az érdeklődés. Most, a mai napon lesz 
kiírva az a pályázat, ami vissza nem térítendő támogatásokra is lehetőséget biztosít, hogy ez a 
munka folyjon.  

Itt kapcsolódnék rögtön Szabó Rebeka képviselő asszony kérdéseihez.  Nem fogom a 
makói hagymát elkerülni, de ide a költségvetési kérdés illeszkedik. Igen, tavaly nem volt még 
a hungarikumoknak, a Hungarikum Bizottságnak költségvetése, tavaly a Vidékfejlesztési 
Minisztérium a saját büdzséjén belül biztosította a lehetőséget; az idei évre már van 
költségvetésünk, és természetesen az idei beszámolóban erről részletesen be kell majd 
számolnunk. A makói hagymával kapcsolatosan szeretném kihangsúlyozni, hogy többféle 
védelem is van pont a makói hagyma esetében, és az értéktárban szereplő mostani tételek 
túlnyomó többsége olyan egyébként – az itt felsoroltak kivétel nélkül –, amelyek a törvény 
ereje által kerültek az értéktárba, azaz valamilyen nemzetközi szerződés, valamilyen 
nemzetközi elfogadási procedúra után kerültek a listára, nevezetesen a makói hagyma EU-s 
földrajzi jelző védelemben részesült. Ez azt jelenti, hogy elég szigorú szabályok vannak arra, 
hogy csak a termékleírásnak megfelelő hagyma nevezhető makói hagymának. Igen, mi is 
észleltük, hogy előszeretettel mutatják be a nem makói hagymát is makóinak. Ezzel 
kapcsolatosan az élelmiszer-ellenőrző hatóságnak volt is már a múlt évben is eljárása, de a 
legfontosabb az a munka, amit szeretnénk a makóihagyma-termesztés helyreállítása 
érdekében tenni. Bár nem idetartozik, de tudom, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumban egy 
komplett stratégiai program is megalkotásra került ezzel kapcsolatban, tehát próbáljuk 
ösztönözni és összeszervezni a makói térség képviselőit, hogy nagyobb kedvet mutassanak a 
makói hagyma termesztéséhez. Elsősorban gazdasági okai vannak pillanatnyilag annak, hogy 
ez elég lassacskán halad, de haladni fog. Egyébként a védelem tekintetében a versenytörvény, 
illetőleg a fogyasztóvédelmi törvény pillanatnyilag a fő támaszunk. Úgy érezzük, hogy 
valószínűleg a hungarikumtörvény esetleges módosításával kapcsolatosan végig kell majd 
gondolnia az Országgyűlésnek, hogy nem kell-e még esetleg sajátos szabályokat megalkotni 
ezen a vonalon. 

Az intézményesített képviselettel kapcsolatban azt mondanám, hogy igen, tudatos volt, 
hogy a Hungarikum Bizottságba nem kerültek civil szervezetek; nem azért, mert nem 
gondolnánk, hogy nagyon fontosak, hanem azért, mert azt gondoljuk, hogy nagyon sok fontos 
civil szervezet van, és szerettük volna, ha a Hungarikum Bizottság működőképességét 
megtartjuk, és ez a 16 fő szerintem az, ami még működőképessé tehető. A szakbizottságokat 
már eleve úgy írtuk ki, hogy ott szakemberek, szakértők és a civil szervezetek képviselői 
legyenek jelen, így is hirdettük meg. A 6+1 szakbizottságban összesen 155 körüli létszámunk 
van, tehát igen nagy a képviseleti létszám, nagyon nagy volt az érdeklődés, és igazából ott 
folyamatosan nyitottak vagyunk arra, hogy ha még jelentkezik szervezet, akkor be tudjanak 
lépni a szakbizottsági munkába. Azt gondoljuk, hogy ez a rész most megnyugtató módon 
rendeződött, hiszen a szakbizottság döntése kerül majd először a Hungarikum Bizottság elé 
mint javaslat. Úgy gondolom, hogy ezzel a széles körű szakmai és civil képviselet 
biztosítható. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Tisztelt Bizottság! Az általános vitára 
való alkalmasságról kell döntenünk. Megkérdezem, hogy kik tartják általános vitára 
alkalmasnak a jelentést. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag támogatta a bizottság. 
Megkérdezem, hogy a bizottság elfogadja-e azt, hogy bizottsági előadó legyek e törvény 
kapcsán. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Természetesen a vitában bármelyikük hozzá tud 
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szólni; azt nem tudom, hogy mikor kerül a parlament elé. Köszönöm szépen, főosztályvezető 
úr; további jó munkát kívánok.  

Szenthe Sándor tiszteletbeli konzul (Edmonton, Kanada) és Corneliu Chisu 
kanadai parlamenti képviselő, az Interparlamentáris Unió Magyar-Kanadai Baráti 
Tagozata kanadai alelnökének tájékoztatója a Kanadában élő magyarságról 

Megkérném Szenthe Sándor tiszteletbeli konzul urat, illetve Corneliu Chisu képviselő 
urat, hogy foglaljanak helyet az asztalnál velünk szemben; azt is mondhattam volna, hogy 
mellettünk, de formális a szembenállás. Azt beszéltük meg a bizottsági ülés előtt, illetve úgy 
egyeztettünk, hogy Szenthe úr adna egy 10-15 perces rövid tájékoztatót a nyugat-kanadai 
magyarság általános helyzetéről, illetve a saját tevékenységéről, és ezt egészítené ki nagyon 
röviden Chisu képviselő úr, ő pedig inkább a keleti partvidék dolgairól, a Toronto-környéki 
ügyekről, illetve a baráti tagozat működéséről tudna adni egy rövid tájékoztatót.  

Mielőtt elkezdenénk, hadd mondjam el, hogy dr. Hoppál Péter úr a magyar parlament 
részéről ennek a baráti tagozatnak az elnöke, talán képviselőtársaim nem tudják. Köszönöm 
szépen. Konzul úrnak adom át a szót. 

Szenthe Sándor tájékoztatója 

SZENTHE SÁNDOR tiszteletbeli konzul (Edmonton, Kanada): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Vendégek! Hölgyeim és Uraim! Megtiszteltetés számomra, hogy a kanadai 
magyarokat képviselhetem itt a mai ülésen. Bemutatkozásul egy pár szót azért hadd mondjak. 
35 éve élek Kanadában, 31 éve vagyok kanadai állampolgár és magyar állampolgár is, 6 éve 
vagyok tiszteletbeli konzulja Alberta tartománynak. Ez nem új számomra, mert korábban 
14 évig voltam az Edmontoni Magyar Kultúrkör, az Edmontoni Magyar Ház minden évben 
újraválasztott elnöke. 

Talán egy kis geográfiai ismertető, mert nem hiszem, hogy mindenki járt Kanadában. 
Kanada a világ második legnagyobb országa, mármint területileg, hosszúságban pedig 
szintén. Ha valaki a keleti partról, a keleti óceántól a nyugatiig akar utazni, mintegy 6 ezer 
kilométert kell megtennie, éppen ezért nagyon sok esetben úgy van, hogy beszélünk Nyugat-
Kanadáról és Kelet-Kanadáról; politikailag is, de jelen pillanatban a konzervatív párt van. Azt 
kell mondanom, hogy a nyugati rész egy kicsit konzervatívabb, a keleti rész inkább liberális 
és konzervatív. 

A magyarokról kell egy pár szót szólnom, bár magyarokról akarok végig beszélni. 
Tájékoztatásul mondanám, hogy mintegy 350 ezer magyar él Kanadában, aki jelen pillanatban 
is tartja az anyanyelvét. Alberta tartománya, ha a nyugati partot nézem, a második kelet felé, 
tehát a legelső British Columbia, a második pedig Alberta. Alberta az ígéret tartománya, azért, 
mert ásványkincsekben a leggazdagabb, és mindig is az volt; az aranyláz idején az arany 
megvolt, a szén idején a szén, és most az olaj idején hatalmas nagy mennyiségű olajmezőink 
vannak, nem olajkutak, nem fúrva, nem a gáz által nyomva, hanem olajhomokban. Az 
olajhomok kitermelése költségesebb, mint a fúrt olajé, de hatalmas nagy mennyiség van. Ilyen 
mennyiségben, amit kitermelnek, még körülbelül 200 évig elég, és összességében több olaj 
van, mint Szaúd-Arábiában együttvéve, vagy Irak–Irán–Kuvaitban együttvéve. Nem akarok 
sokat erről beszélni, mert ez a szakmám, és ha elkezdem, akkor nem tudom abbahagyni. 
Alberta tartományban, ahol én vagyok a magyar konzul, nincsen tartományi tax, csak federal 
tax, egyetlenegy tartománya Kanadának, nálunk ingyen van a health care, tehát az orvosi, az 
egészségügyi ellátás, és ezért – különösen az elmúlt három évben – egyre több magyar 
érkezik, különösen az északi nagyvárosba, ami tulajdonképpen a fővárosa az 
olajkitermelésnek, Fort McMurray-be. Az én egyéni tapasztalatom, illetve statisztikám, hogy 
az elmúlt két-három évben körülbelül 200 család érkezett csak ebbe a városba. Megmondom 
őszintén, hogy ezek nagy része nem direkt Magyarországról érkezett, hanem gazdasági okok 
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miatt Írországból, Skóciából és Angliából jönnek át, ahol már egy bizonyos időt eltöltöttek, és 
az angol nyelvben aránylag járatosak. A tartomány két nagyvárosból áll. A tartomány 
összlakossága körülbelül 4,5 millió, amelyből majdnem a fele két nagyvárosban, 
Edmontonban, a fővárosba, ahol én is élek, és Calgaryben. Calgary tőlünk délre van, nagyon 
közel a hegyekhez, ezért nagyon közkedvelt, gazdag város, mert az összes nagy company, 
nagy cég ott építette a központi irodáját, és turisztikai szempontból látványosabb, mint 
Edmonton, mert 40 perces vezetéssel a sziklás hegységnél vagyunk. Körülbelül 45 ezer 
magyar él Albertában, javarészt a két nagyvárosban van, de a többi kisvárosban is elég 
számos a magyar lakosok száma. Edmontonban és Edmonton környékén mintegy tízezer 
magyar él, Calgaryben több, közel 15 ezer.  

Először is az edmontoni magyar szervezetekről szeretnék gyorsan beszámolni, mert 
rövid az időm, és túl sokat fogok beszélni; ha az elnök úr nem bánja, egy pár szót azért 
szeretnék beszélni a jelenlegi országos magyar helyzetről is. Az Edmontoni Kultúrkör a 
legnagyobb szervezet, 1942-ben alakult, tehát jó pár évvel ezelőtt. Minden szervezet, főleg 
Kanadában – kanadai szervezet a magyar szervezet – a multikulturális minisztériumhoz 
tartozik, és muszáj, hogy kultúrkör alapszabálya regisztrálva legyen a kormány által. Bármi 
változás, módosítás van, minden alkalommal regisztrálni kell, tehát a governmentnek el kell 
fogadnia. Maga az Edmontoni Kultúrkör egy ernyőszervezet, öt másik alapszervezete van, de 
el kell mondanom elöljáróban, hogy az egyetlen olyan szervezet, amelynek vallási és politikai 
elkötelezettség nélkül mindenki tagja lehet, akinek valami köze van a magyarsághoz.  

A kultúrkör öt másik szervezete a Csárdás Táncosok, ami egy magyar folk 
táncegyüttes, a Hungaria nevű futballcsapat, ami egy fiatal csapatból és az öregek csapatából 
áll, a Csárdás-bál Bizottság. Itt egy kicsit többet kell beszélnem, mert a Csárdás Bál Bizottság 
egy nagyon patinás high society-bál a városban. A városban ilyen high society-bál csak három 
van: a konzulok bálja – 28 konzul van, tehát más nemzetek konzulja is idetartozik –, a Johann 
Strauss-bál és a Csárdás-bál. A Csárdás-bál egy mintegy 47 éve jól menő bál, és nagyon 
kevesen tudják, ezért akarom ezt elmondani, hogy a bevétele, a profitja egy nagyon komoly 
összeg. Azért, mert a tandíj most már 12 ezer, egy albertai zenészt az elmúlt 27 évben –
 egyetlenegy magyar sem volt még, tehát kanadai zenészt –, aki a zenei tanszéken végzett a 
mi egyetemünkön, Kecskemétre küldjük a Kodály Intézetbe, a Kodály Akadémiára egy 
egyéves programra. Ez kölcsönös haszon; tulajdonképpen haszon az iskolának a kecskeméti 
Kodály Intézetben, mert by the way, a jelenlegi igazgatója, Nemes László karnagy korábban 
nálunk csinálta a master degree-jét kint, az albertai egyetemen. Ezért is egy kicsit szoros a 
kapcsolat, de sajnos a tandíjon nem tud engedni, ami 12-14 ezer dollár egy évben. 

Hogy miért kellemes a kapcsolat? Mert egyre elterjedtebb a Kodály-method, a 
Kodály-féle zenei oktatás Kanadában, Albertában, sőt az Egyesült Államokban is. Ezt 
változatlanul akarjuk folytatni, változatlanul csináljuk. Amikor a profit nem elég nagy, akkor 
az Edmontoni Magyar Kultúrkör egészíti ki, hogy azért minden második évben egy albertai 
zenész itt legyen Kecskeméten. Nagyon érdekes, nagyon sok zenész még egy évet rátesz, saját 
maga fizeti, mert bevallhatjuk, ha valami tényleg igazán megy – nemcsak az EU-ban, hanem 
az egész világon –, az a zenei oktatás, a zeneművészet, a zenészek. Erre igazán nagyon 
büszkék lehetünk. A másik szervezet a női kör és a nyugdíjasok videoklubja, valamint a 
Magor-vadásztársulat. Ez tartozik az edmontoni magyar kultúrkörbe.  

Még egy szót, mielőtt a Calgary-ekre térek. 14 éve működik a közép-európai tanszék a 
Univesity of Alberta egyetemen, az úgynevezett Wirth Institut. Wirth egy multimilliomos 
osztrák férfi, aki jó pár évvel ezelőtt ajándékozta, donálta ezt az összeget a tanszéknek, és 
ehhez tartozik Ausztria, Lengyelország, Csehország, Magyarország és Szlovénia. Ez a 
tizennegyedik év, hogy egy magyar ösztöndíjas is egy évet tölthet az albertai egyetemen, 
természetesen már a PhD-jét, tehát a doktorátusiját csinálja saját maga, a saját szakán, a saját 
témájában, annyi elkötelezettsége van csak, hogy heti 24 órát belefolyjon a tanszék 
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munkájába. Ő lesz különben az összekötő az edmontoni magyarság és az egyetem között; ha 
nincsen politikusunk, aki az ünnepi beszédet mondja március 15-én vagy október 23-án, ez a 
magyar ösztöndíjas teszi meg.  

Hála istennek, az elmúlt időben – ezt elismerésként vesszük – egyre több politikus vett 
részt a nagy nemzeti ünnepeinken. Ez nagyon fontos, mert ez egy kétirányú kommunikációt 
jelent. A politikusok nemcsak előadást, ünnepi beszédet tartanak, hanem az ünnepély után egy 
fogadás van a tiszteletükre, ahol el tudnak beszélgetni a magyarsággal, a kormány mostani 
politikájának ismertetőjét tudják adni, és a kérdésekre tudnak válaszolni. Csak a neveket –
 nem tudom, hogy szükséges-e – felolvasom. Az elmúlt években Kövér László, Pokorni 
Zoltán, Varga Mihály, Semjén Zsolt, Horváth János, Potápi Árpád voltak, és ha szerencsénk 
van, ez évben dr. Hoppál Péter lesz az ünnepi szónokunk. Feltétlenül el kell mondanom, hogy 
nem az Edmontoni Magyar Kultúrkör az egyetlen szervezet, de a legnagyobb szervezet, mert 
több mint 250 fizetett memberje van. Ez nem jelenti azt, hogy egy kis szervezet, mert a 
rendezvényeken több ezren megjelennek. Nekünk van egy quarterly, negyedéves magazinunk, 
ami körülbelül 1800 családnak megy ki negyedévenként. A másik két szervezet a Szent Imre 
Katolikus Egyház, ami a másik legerősebb tulajdonképpen. Hozzátartozott, de levált a 
katolikus egyesület, amihez a magyar iskola – nagyon jól működő magyar iskola van 30 
diákkal – és a cserkészet tartozik, ami jelen pillanatban nem kielégítően produkál. Itt sajnos 
szükség van supportra, segítségre akár az óhazából is. A másik szervezet, amit meg kell 
említenem, a kálvini Református Egyház és a hozzátartozó Corvin Történelmi Társaság. 
Sajnos egy kicsit rossz hullámban vannak, mert kiöregednek, egyre kevesebben vannak, és 
vérfiatalításra lenne szükség, de sajnos nem tudnak egy lelkészt szerezni Magyarországról; 
volt már kiválasztott, de senki nem maradt meg. Röviden ez az edmontoni helyzet.  

A calgaryekről gyorsan. Calgary ugyanakkora létszámmal – egymilliós város –, sőt 
valamivel többel, 10-15 ezerrel már megelőzött bennünket. Calgaryben egy nagy szervezet 
van, a Calgary-i magyar ház és több apró szervezet. A magyar házhoz nem tartozik más szak 
committee, de nagyon nagy a taglétszáma, sőt nagyobb, mint az edmontoni, és ők nem 
egyesültek a többi szak-committee-kkel, táncosokkal, focistákkal, sportolókkal, hanem külön 
van két tánccsoportjuk is, a Vadrózsa, a Bartók, és nagyon erős a katolikus, szintén egy kicsit 
gyengébb a református szervezetük. Ami nagyon erős, azt talán le kellene fordítanom, mert 
nem tudom pontosan, a Hungarian Arts and Heritage of Alberta, ami nagyon jól működik. Ez 
egy zenei és art egyesület, amelynek a vezetője Jónás Gabi zongoraművész, és minden évben 
koncertet szerveznek. A tavalyi évben két Liszt-év volt, nagy koncertet szerveztek, ahol én 
voltam az ünnepi szónok, mert sajnos nem találtunk senkit, aki elvállalta volna Magyarország 
nevében az ünnepi szónoklást, holott Red Deerben és a Calgary-i teremben, a nagyteremben, 
ahol a Liszt-koncert volt, már két héttel előtte minden jegy elkelt, úgyhogy zeneileg eléggé 
közkedvelt, és tudja értékelni a tartomány lakossága, tehát a kanadai lakosság is.  

Amiről szeretnék egy pár szót szólni, és szívesen válaszolok kérdésekre ezzel 
kapcsolatban, az a jelenlegi helyzet vagy probléma – mondhatom problémának –, és előre is 
elnézést kérek, ha őszinte vagyok és egy kicsit kritikus. Két évvel ezelőtt alakult meg a 
Kanadai Magyarok Országos Szövetsége, a KMOSZ, amelynek a székhelye Ottawa, ahol 
körülbelül ezer magyar él. Kinevezett elnöke Feszty Dániel, aki körülbelül három-négy éve 
érkezett Kanadába, egy korábban Csehországban élő magyar, mérnökember, aki azt hiszem, 
professzorként az ottawai egyetemen dolgozik, és mint mondtam, ő supportal és segítséggel 
alapította meg a Kanadai Magyarok Országos Szövetségét. Jelen pillanatban is működik a 
Kanadai Magyarok Kulturális Tanácsa, a KMKT, ami 2001-ben alakult meg Torontóban. 
Torontóban körülbelül százezer magyar él, Ottawában ezer. A Kanadai Magyar Kulturális 
Tanács jelen pillanatban is komoly supportot, elismerést kap, mert a felsorolt ünnepi 
szónokokat és a Magyarországról érkezett művészeket nagyon jól koordinálja, jut nekünk 
Nyugat-Kanadába is, és van Kelet-Kanadában is. Korábban is jól működött, eredetileg a 
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Kanadai Magyarok Világszövetségének volt tagja minden vezetője, korábban, 1991-ben pedig 
hasonló, mint a Kulturális Tanács, de más néven alakult meg.  

Nagyon érdekes – és itt jön a kritikám –, hogy a hazai jelentések felé szerintem nem 
egy valódi kép jön, ugyanis rámentem többször a website-ra, és ellenőriztem, hogy 
tulajdonképpen mi is a leírás, miről is beszélünk. Ha a website-ra, a kmosz-re rámennek, 
rögtön kijön, hogy alapító tagok. Alapító tag az Edmontoni Magyar Kultúrkör, 
ernyőszervezet, és öt egyesület van. Jelen pillanatban nem tagja, a vezetőség úgy határozott, 
hogy igen, belép a KMOSZ-be, de a tagság egy év türelmet kért, hogy nézzük meg, hogy ez 
az új szervezet tényleg hogyan működik. A következő a Calgary-i Magyar Szervezetek Közös 
Bizottsága 14 taggal. Ilyen nem létezik; van egy egyeztető bizottság, de ez nem egy szervezet. 
Az egyeztető bizottság azt jelenti, hogy a vezetők minden évben leülnek, és megbeszélik, 
hogy ne üssék egymás programját, hogy kinek mikor van a disznótoros vacsora, kinek mikor 
van a tavaszi bál, ki mikor tartja az ünnepeket. Ez úgy lenne tehát valós, ha az az egyeztető 
bizottság, amely nem tudom, hogy ki alatt fut, nálunk úgy van, hogy szintén van egy 
egyeztető bizottság, és ábécé szerint a következő kultúr- vagy akármelyik magyar egyesület 
tartja meg évente ezt az egyszeri egyeztető gyűlést. Ugyanez a véleményem a montreali 
magyarok szervezetéről. Húsz egyesület! Elnézést, egy kicsit gúnyos vagyok: ha ebben benne 
van a magyar étterem, a magyar hentes, a magyar delikátesz, akkor elhiszem – bocsánat, hogy 
ezt mondom –, de biztos vagyok benne, hogy 5-6 magyar egyesület nincs Montrealban sem. 
(Kőszegi Zoltán az ülésterembe érkezik.)  

Véleményem szerint tehát nagyon nagy szükség van a kanadai magyarok 
összefogására, és köszönöm, hogy ezen a kormány dolgozik, de feltétlenül – és ez nem 
kritika – egy felmérésre lett volna szükség, hogy kik a kulcsegyesületek, mert a legnagyobb 
egyesületek a kultúrkörök, tehát a torontói, az edmontoni vagy a Calgary-i vagy a Niagara 
Falls-i, akik komoly múlttal rendelkeznek. Mint említettem, az edmontoni is 1942-ben 
alakult, tehát vannak olyan vezetők, akik már 15-20-30 éve a magyarságért, a magyar kultúra 
fenntartásáért dolgoznak. Ezek egy kicsit – nem kicsit, teljesen – félreállították, és olyan 
vezetőket neveztek ki… Hogy például az egyiket említsem – a nevét nem –, Vancouverben él, 
két évig a magyar ház elnöke volt, és most az április 8-ai választáson olyan cirkusz volt, hogy 
nem választották meg, másfél éve a diaszpórában van bent, és két héttel ezelőtt Ottawába lett 
rendelve, és egy kormánykitüntetést kapott. Ez egy kicsit rossz fényt vet arra, hogy két-három 
évi munka is elég ahhoz, hogy valakit kellően supportáljanak és értékeljenek, holott rengeteg 
olyan ember él Kanadában, hála istennek, aki az óhazáért él lényegében, és még mindig az 
óhazát tartja igazi otthonának.  

Amit szerettem volna még elmondani, hogy nagyon-nagyon jól működött a Kőrösi 
Csoma Sándor-program; nálunk Regényi Júlia volt. Ezek a Kőrösi-programban kiküldött 
intelligens, értelmes fiatalok, akik nagyon sok hasznára voltak a szervezeteknek, nem akarok 
kritizálni, de pontosan ezek lettek volna arra alkalmasak arra, hogy felmérjék Kanada 
magyarságának a helyzetét, hogy melyek a kulcsegyesületek, kik azok a személyek, akikre 
lehet számítani, és ki az, aki az egész programot, az új szervezetet tudná futtatni. Elismerés 
tehát nekik, és kritikának ezt mondom, hogy talán egy előzetes felmérés, a kanadai magyarok 
megismerése lett volna a legeredményesebb. 

Még egyszer, elismerésemet szeretnék kifejezni az ottawai nagykövetség dolgozóinak, 
mert itt szeretném kiemelni Oláh Lajost, dr. Simon Évát, Megyeri Melindát, akik a gyorsított 
honosítással, a magyar állampolgárság megállapításával, az útlevelek azonnali intézésével 
foglalkoztak. Hála istennek, nem kell Ottawába felvezetni, a költség majdnem ugyanannyi, 
mintha hazajönnénk Magyarországra. Egy portable, mozgatható új gép van, amivel évente 
kétszer kiszállnak. Nálunk májusban voltak, mintegy 110 ügyet intéztek el. 27-en vannak, 
akik az eskütételre várnak a gyorsított honosítás miatt – főleg erdélyiek, egy pár vajdasági –, 
és most novemberben érkeznek újból hozzánk, mert annyi jelentkező van ismét, ez tehát 
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nagyon jól működik, nagyon jól megy, ezt örömmel tudom megállapítani. Számomra a másik 
örömhír, hogy megérkezett mind a 2500 a regisztrációs lap az én irodámba, akik az áprilisi 
választásra jelentkeznek, úgyhogy jelentkezők vannak, ezen a területen tehát, komolyan 
mondom, nagyon jó az együttműködésem az ottawai konzulokkal, főkonzulokkal. 

Köszönöm szépen, ennyi volt a beszámolóm. Elnézést kérek, ha a második felében 
egy kicsit keményebben nyilatkoztam, és ha valakit megbántottam, még egyszer elnézést 
kérek. Várom a kérdéseket, ha vannak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, konzul úr. Javaslom a bizottságnak, hogy a két 

tájékoztatót vonjuk össze, és utána legyenek kérdések. Chisu képviselő urat egy rövid 
tájékoztatóra szeretném kérni.  

Corneliu Chisu tájékoztatója 

CORNELIU CHISU kanadai parlamenti képviselő, az Interparlamentáris Unió 
Magyar-Kanadai Baráti Tagozatának kanadai alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszönöm szépen, hogy fogadtak a Nemzeti összetartozás bizottságának ülésén. 
Parlamentbeli kollégák, nagyon meg vagyok hatva, hogy tudok itt önökkel beszélni.  

Egy pár szót magamról. Szatmárnémetiben születtem, és a választókerületem, 
körzetem Kelet-Toronto és Pickering városa. A kanadai parlamentben a nemzeti védelmi 
bizottságnak, és a hivatalos nyelvek bizottságának vagyok tagja. Kanadában két hivatalos 
nyelv van: az angol és a francia. 2011-ben voltam választottak meg a parlamentbe, a 
konzervatív kormánypárt tagja vagyok, és 2011-ben megalakítottuk a kanadai-magyar 
parlamentáris barátsági bizottságot, annak az alelnöke vagyok. Volt lehetőségem, hogy 2011-
ben megemlítsem a kanadai parlamentben az 1956-os forradalom 55. évfordulóját. A 
magyarokhoz és Magyarországhoz nagyon jól állnak Kanadában; soha nem fogjuk elfelejteni, 
hogy 1956-ban megváltoztattuk a törvényt, hogy be tudjunk fogadni több mint 50 ezer 
magyart a forradalom után. Ahogy a kollégám mondta, ma körülbelül százezer magyar él 
Torontóban. Az én végzettségem mérnök, a Kanadai Magyar Mérnök Egyesületnek több mint 
20-25 éve tagja vagyok, 30 éve élek Kanadában. Vannak egyesületek, mint például a Rákóczi 
Alapítvány, amely előkelő munkát végez Magyarországon is, és annak is a tagja vagyok, és a 
Helikonnak a tagja is vagyok. Kanada és Magyarország között nagyon jó a kapcsolat, és 
várjuk szeretettel a parlamentáris barátsági kört. Dr. Hoppál Péter fog jönni 23-án, hogy 
megemlékezzünk az 1956-os forradalomról, és állítólag a köztársasági elnök, dr. Áder János 
is fog látogatást tenni Kanadában. Örülök, hogy itt vagyok, mindig jó Magyarországra 
látogatni, és a kollégákkal beszélgetni; minél több parlamenti vizit legyen a két ország között.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, hogy 

kinek van kérdése. Szávay képviselő úr jelentkezett először, utána Szabó Rebeka képviselő 
asszony. 

Kérdések, hozzászólások 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm konzul urat és 
képviselő urat is; köszönjük szépen mindkettőjüknek a tájékoztatást. Főként konzul úrhoz 
intézném a kérdéseimet; amely kérdésekkel én előre készültem, azoknak egy részét ön is 
érintette, hol mélyebben, hol kevésbé.  

A szervezet, a Kanadai Magyarok Országos Szövetségének honlapja szerint 64 
magyar szervezet van a tagjai között: egyházak, magyar házak, ifjúsági szervezetek, egyebek. 
Egyrészt nagyon örülök, hogy önök néhány olyan fontos kérdésben megnyilvánultak, ami 
Magyarországon is komoly feszültséget jelentett, és azt hiszem, sokat számított az ő 
szolidaritásuk. Akár az az ügy, ahogy a Kanadába menekült cigányokat bemutatták ott a 
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kanadai tévében, és ez ellen meg is fogalmaztak egy tiltakozást ennek az egyoldalúsága és egy 
kicsit Magyarországot rossz színben feltüntető híradása ellen, mint ahogy szerintem az is 
nagyon fontos, hogy a székely autonómia támogatása mellett is kiállt ez az egyesület. Itt volt 
szó Torontóról, és én főként Toronto kapcsán szeretnék kérdezni, hogy itt a Magyar Ház 
környékén most mi újság van konkrétan. 2011 decemberében a korábbi épületet eladták, 
mondván, hogy csökkent a tagság, kevesebben vannak, már nem tudják a korábbi nagy 
épületet fenntartani, ugyanakkor az új Magyar Háznak a berendezéséhez ahova költöztek –
 legalábbis ahogy olvastam – körülbelül másfélmillió dollár hiányzik. Azt szeretném kérdezni, 
hogy honnan lehet ezt az összeget előteremteni, a magyar kormánytól kértek-e, és kaptak-e, 
ajánlottak-e bármilyen segítséget ezzel kapcsolatban. 

Az Edmontoni Magyar Házzal kapcsolatban: megnéztem a honlapjukat, a hunmag.ca-
t, és nagyon tanulságos volt ott nem is csak a cikkeket, hanem főleg a kommenteket meg a 
hozzászólásokat olvasni, hogy kinek mi a véleménye, és hogyan viszonyulnak a helyi 
szervezetek munkájához. Egyrészt azt szeretném kérdezni, hogy az Edmontoni Magyar Ház 
rendezvényeire kik járnak, fiatalok vagy idősebbek, tehát hogy egyáltalán itt mennyire sikerül 
a fiatalságot megszólítani. Más helyeken olvastam, hogy nagyjából semennyire, illetve ahogy 
láttam, elég sok olyan vélemény megjelent, hogy nagyon sok fiatalt már csak azt tart vissza 
attól, hogy a közösségben részt vegyen, hogy azt látja, hogy az idősebb generáció tagjai 
között milyen ellentétek és veszekedések vannak. 

Megemlítette konzul úr a katolikus papnak a hiányát; gondolom a Szent Imre-
templomról van szó. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban keresték-e a Magyar Katolikus 
Egyházat, volt-e a püspöki karral valamilyen egyeztetés. Számomra furcsa egy kicsit, hogy 
ahogy ön mondta, nem sikerült megoldani ezt a kérdést. Mégis mi kellhetne ehhez?  

Engedje meg – megpróbálok udvariasan, de világosan fogalmazni –, amiket itt 
elmondott főkonzul úr, én nem tartom feltétlenül a bizottság elé valónak. Egyrészt nincs itt a 
többi érintett, akik meg lettek szólítva ön által, másrészt nem tudom, hogy a bizottság 
mennyire illetékes abban, hogy az önök veszekedéseiben igazságot tegyen, hogy melyik 
szervezetnek mekkora a tagsága és a legitimitása, és kit kellene kitüntetni és kit nem. 
Mindenesetre próbálom a helyén kezelni azt a mondatot, hogy a kormány dolgozik azon, hogy 
önök között egység legyen, bár ahogy látom, a kormány a legtöbbször nem feltétlenül ezen 
dolgozik. Jó lenne most már a kormányon belül – bár ezt három év alatt elég sokszor 
elmondtam – körülbelül eldönteni, hogy ki viszi a magyar kormányban a nemzetpolitikát, és 
milyen szempontok érvényesülnek. Az, ami önöknél van, hogy a kormánypártoknak a 
különböző képviselők, különböző szervezetek és különböző vezetők mögé állnak, nyilván 
nem segíti az ottani magyar szervezeteknek az egységét, és most nagyjából itt is körülbelül –
 sajnos láthatóan – erről van szó. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Konzul úr és képviselő úr, kérném azt, hogy gyűjtsük 

össze a kérdéseket, és akkor úgy lenne a válasz. 
Képviselő asszony! 
 
SZABÓ REBEKA (független): Nagyon szépen köszönöm a szót, és köszönöm szépen 

a beszámolót. Én mindennek csak egy nagyon picike szeletéhez szeretnék hozzászólni, ami 
talán önöknek furcsának is fog tűnni, de én azért azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem 
jelenti azt, hogy a beszámoló többi része ne lenne adott esetben nagyobb érdeklődésre számot 
tartó, csak azt gondolom, hogy ezzel az aspektussal talán más képviselők nem fognak 
foglalkozni. Nekem nagyon megütötte a fülemet konzul úr beszámolójának az elején az, hogy 
Albertában az olajhomok-bányászat mennyire kiterjedt, és milyen sok forrást biztosít. Nem 
tudom, feltételezem, hogy a kanadai magyar diaszpórában vannak környezetvédők is, vagy 
olyan emberek, akik ennek a befektetésnek vagy energia-előállítási formának az 
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árnyoldalaival foglalkoznak. Nagyon szeretném megkérdezni, illetve megjegyezni a 
jegyzőkönyv kedvéért is, hogy az olajhomok-bányászat az egy nagyon vitatott módszer, 
elképesztő mértékű környezetpusztítással jár, gyakorlatilag a tajga erdő helyén, tehát egész 
egyszerűen egy erdőirtással kezdődik, és az egész felszínt fel kell hozzá túrni. Mintegy 
1 tonna nyersolaj előállításához 2 tonna homokot kell feldolgozni. A rekultivációval az én 
információim szerint nem állnak különösebben jól, de ez is egy érdekes kérdés, ráadásul maga 
a folyamat is rendkívül energiaigényes, amiben az olajhomokot feldolgozzák. Tisztában 
vagyok azzal, hogy ez itt most nem a főtéma, ezért valóban csak megjegyezni szerettem 
volna, ha már ön erre kitért, hogy azért kíváncsi vagyok, hogy vajon a kanadai magyarságnak 
az álláspontja mennyire lehet egységes vagy nem egységes ebben a kérdésben. 

Kérem, bocsássanak meg, nem udvariatlanságból kell most elmennem, hanem egy 
sajtóeseményre kell távoznom, de mindenképpen meg fogom nézni a jegyzőkönyvet, hogy mi 
volt erre a reakció, hiszen azért vetettem ezt fel, mert egy komoly kérdésnek tartom. Nagyon 
szépen köszönöm, és elnézést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hidvéghi alelnök úr! 
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Vendégeink! 

Engedjék meg, hogy röviden reagáljak képviselő asszony szavaira; tudom, hogy távoznia kell, 
de miközben távozik. (Szabó Rebeka: Sajtóeseményre megyek.) Értem, nem is lesz hosszú. 
Szerintem ez a téma az olajhomokról abszolúte nem tartozik ennek a mai ülésnek a témái 
közé. (Közbeszólások. – Szabó Rebeka: Elhangzott.) Elhangzott róla néhány szó, ez 
kétségtelen, de ez szerintem minket itt egyáltalán nem érint (Varga László: Ami nem tartozik 
ide, arról nem kell beszélni.), úgyhogy szerintem erről nem érdemes itt vitát nyitni. Ellenben 
érdemes beszélnünk szerintem a kanadai magyarságról és a kanadai magyarság részvételéről a 
magyarországi politika alakításában, nevesül a választásokról és a választásokon való 
részvételről beszélek, amiről konzul úr is tett említést.  

Azt szeretném ez ügyben egyrészt mondani és egyben kérni is, hogy itt egy számunkra 
nehezebben elérhető magyarságról van szó, amikor a diaszpóráról beszélünk. Ön is mondta a 
számot – 350 ezer magyar, hatalmas szám –, azonban ezeknek csak egy részét tudjuk 
beazonosítani, hogy kikről van szó. Nyilván önök és a kinti szervezetek ezt már sokkal jobban 
tudják, ezért is működünk együtt önökkel, működik együtt a kormány. Ezért hoztuk létre a 
Diaszpóra Tanácsot, amelynek nemsokára, novemberben lesz ismét ülése itt, Budapesten, 
tehát folyik egy munka, de kétségtelen – és ezt minden szereplő elismeri –, hogy ez egy jóval 
nehezebb terep, mint mondjuk a Kárpát-medencében megtalálni a magyarokat, és őket 
mozgósítani a választáson. Ezért azt hiszem, hogy minden kinti szervezetre – legyen akár 
egyébként egyet nem értés is köztük bizonyos kérdésekben – kulcsszerep hárul majd, sőt már 
most is, jelen időben ennek az ügynek a sikerében. Mi nyilván mindent megteszünk azért, 
hogy ezt elősegítsük innen, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy a regisztrációban való 
segítségnyújtás, illetve az erről való információnak az átadása és minél szélesebb körben való 
terjesztése, vagy akár annak az elmondása, hogy lehet már szavazni, szerintem a következő 
hónapoknak a legfőbb feladata. Eddig is sokan állampolgárok voltak, de mégsem tudtak 
szavazni, most azonban már lehetőségük lesz erre sokkal könnyebben és nagyobb számban, 
mint eddig. Kérem ebben konzul úr segítségét is, mint ahogy minden szervezetnek az 
együttműködését, és felhívom a figyelmet, hogy a Nemzeti Választási Iroda is, amely nyáron 
megalakult új vezetővel, nyilván ebben egy fontos szereplő, tehát részben az ő honlapjukon, 
részben a velük való együttműködésben is ezt elő lehet segíteni. Ez ügyben hangsúlyozottan 
kérném tehát az eljárást, a részvételünket pedig – mindnyájunkét –, azt mondhatom, hogy 
felajánljuk. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Csóti képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Mindenekelőtt köszönöm 

konzul úrnak meg képviselő úrnak is a beszámolót. Három kérdésem és egy kérésem vagy 
javaslatom lenne. Mind a három kérdésről már részben szóltak, érintették, de én kicsit 
bővebben szeretnék ezekről hallani. 350 ezer magyar él Kanadában. Ez egy rendkívül 
imponáló szám; kérdés, hogy hányan élnek magyarként vagy kettős identitással, kanadai és 
magyar identitással, vagyis hányan érzik szükségét annak, hogy a magyar nyelvvel, a magyar 
kultúrával foglalkozzanak, és a magyar identitásukat ilyen formában is kifejezzék. Az első 
kérdésem tehát az, hogy lehet-e tudni, hogy hányan kértek magyar állampolgárságot a kanadai 
magyarok közül, és milyen tendencia várható további állampolgársági kérdések 
vonatkozásában. Említette konzul úr a regisztrációra való hajlandóságot. Itt is szeretném 
kérdezni a látható tendenciát, hogy körülbelül mit lehet várni a magyarországi választásokon 
való részvétel ügyében, mert mint ahogy rendkívül fontos a Kárpát-medencei magyarok, 
magyarság, az elcsatolt nemzetrészek választáson való részvétele, ugyanolyan fontos a 
diaszpórában, a világban szétszórtan élő magyarok aktív részvétele is.  

A második kérdés a nyelvvel kapcsolatos – a gyerekekről, a fiatalokról beszélek csak –
, hogy a fiataloknak, a kisgyerekeknek milyen nyelvtanulási, nyelvápolási és nyelvgyakorlási 
lehetőségei vannak az iskolában és az iskolán kívül.  

A harmadik ugyancsak ehhez kapcsolódik: az anyanyelvű vallásgyakorlás lehetőségei. 
A különböző történelmi egyházaknál – engem legalábbis csak a történelmi egyházak 
vonatkozásában érdekel – van-e elég lelkész, van-e elég lehetőség a gyerekeknek, hogy akik 
gyakorolják a vallást, azok azt anyanyelvükön gyakorolhassák. 

Jön egy kérés vagy javaslat. A Székely Nemzeti Tanács az év első felében rendezett 
nagyszabású marosvásárhelyi tüntetése, amelyen körülbelül 30 ezren voltak, rendkívül nagy 
jelentőségű volt, és rendkívül nagy hatást gyakorolt a román politikai vezetésre, de a Székely 
Nemzeti Tanács értékelése szerint még ennél is sokkal nagyobb hatást fejtett ki az, hogy a 
világ számos pontján a román nagykövetségek előtt tüntetések zajlottak le. Most 
nagyságrenddel nagyobb részvételre számít a Székely Nemzeti Tanács, és hisszük és 
reméljük, hogy úgy is lesz. Változatlanul úgy gondolják, és kérik – egy ilyen kérés 
megfogalmazásra került, még nem tudom, hogy eljutott-e önökhöz –, hogy a világ számos 
pontján az ott élő magyarok szervezzenek tüntetést ugyanezen a napon, ugyanezen oknál 
fogva a román nagykövetség előtt, egy békés demonstrációt a székely nép és az egész erdélyi 
és partiumi magyarok önrendelkezési jogának biztosítása érdekében. Konkrétan ez az október 
27-ei székely menetelés a székely autonómiáról szól. Ez lenne a kérés, javaslat, amit 
tulajdonképpen kéretlenül tolmácsolok, a Székely Nemzeti Tanácsnak van egy ilyen kérése, 
ami belső körökben forog, hogy ha lehet, szervezzenek önök is a román nagykövetség előtt 
egy ilyen békés demonstrációt. 

Végül szeretném megköszönni a saját nevemben is mindkettőjüknek – konzul úrnak és 
képviselő úrnak is – a magyar nemzet ügyében kifejtett tevékenységüket a távoli Kanadában, 
a hatezer kilométeres országban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hoppál Péter képviselő úr! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Vendégeink! Nyilvánvalóan mindnyájunk számára nagy öröm az, hogy valóban ezt a 
nagy távolságot áthidalva itt vannak közöttünk, és ilyen értelemben magam is hozzájárulok 
konzul úr, illetve képviselőtársam köszöntéséhez. Úgy látom – egy politikai fricskát 
engedjenek meg –, hogy csak a Párbeszéd Magyarországért választók által a parlamentbe 
ugyan nem delegált, de mégis itt valahogy létrejött szervezetének a jelenlegi vezetője vétette 
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el az irányt, hogy a nemzeti összetartozásról szóló beszámolójukhoz miképpen kellene 
viszonyulni és hozzászólni, de ez legyen az ő problémájuk. 

Megköszönve valóban az elhangzottakat, illetve azt a munkát, amit önök a két ország 
közötti kapcsolat erősítésében, építésében a saját hivatali helyükön túl magánemberként is 
vállalnak és visznek, azért arról semmiképpen ne feledkezzünk el, hogy több szempontból is 
érdekeltek vagyunk abban a tekintetben, hogy ez az erős partnerségi viszony, ami Kanada és 
Magyarország között fennáll a rendszerváltás óta, stabilizálódjon, és még tovább erősödjön. 

Az egyik ilyen vonatkozás a szövetségesi partnerségünk mindenekelőtt a NATO-ban. 
A másik ilyen vonatkozás a kanadai befektetői tőkének a nagyon magas volta 
Magyarországon, tehát az elsők között foglal helyet ilyen szempontból Kanada. A második 
vonatkozás pedig nyilvánvalóan a határok kinyílásával, illetve az európai uniós tagságunkkal 
párhuzamosan jelentkező kérdés, hogy nagyon sok magyar ember megpróbál hosszabb-
rövidebb ideig más országok területén boldogulni átmeneti ideig; reméljük, sokan vagy 
legtöbben csak átmeneti ideig. Ebben a vonatkozásban Kanada egy fontos célpontja volt a 
magyar gazdasági szerencsepróbálóknak az elmúlt években, mint ahogy ez korábban, az első 
nagy gazdasági világválság idején, 1929-33 között is így volt. Köszönettel tartozunk 
egyébként Kanadának, mert a sokkal kisebb mértékű cseh kivándorlással szemben újra 
vízumkényszert vezetett be Kanada, Magyarországgal szemben a nagyobb mértékű 
bevándorlás vonatkozásában pedig ezt nem tette meg. Innen is szeretnénk a bizottság részéről 
a kanadai kormány partnersége és érzékenysége előtt fejet hajtani, és köszönetet mondani. Azt 
gondoljuk, hogy ez volt a helyes irány, tehát azzal a törvényi szabályozással, amit a parlament 
elvégzett, és amivel – nagyon helyesen – a magukat gazdasági vagy politikai 
megfélemlítetteknek nyilvánítókat egy vizsgálat alá helyezik egy új törvény szerint, amit 
Corneliu Chisu képviselőtársamék szavaztak meg, azt gondolom, hogy a butaságoknak gátat 
szabnak, és ilyen értelemben normális mederbe terelhető ez a kérdés, ami korábban 
feszültséget okozott a két ország között. Azt hiszem, hogy mindenféle kapcsolattartásnak a 
jövőben is fontos szerep jut. Ha áttekintjük, hogy korábban, az elmúlt évtized során a 
kormányközi, illetve a parlamentáris diplomáciai kapcsolatok milyenek voltak, azt 
mondhatjuk, hogy stabilak és erősek voltak. A körünkben jelen lévő Szili Katalin korábbi 
országgyűlési elnök asszony is jelentős figyelmet szentelt a kanadai-magyar 
együttműködésnek, számos alkalommal fogadott magas szintű delegációkat, illetve ő maga is 
kint járt, tehát azt gondolom, hogy ez a helyes, hogy ebben az irányban folytatás következett 
be, és helyes, hogy a magyar Országgyűlés elnöke is tiszteletét tette odakint.  

Egy fontos kérdésem azért felmerül, amellett, hogy magamnak is le kell tennem a 
voksot az együttműködés mellett. Ne haragudjanak, a szervezetek közötti feszültséget nem 
kommentálom. Nekünk furcsa helyzetünk van. Ha mi kint vagyunk pár napig, akkor nem 
tudunk békét tenni – mi hazajövünk, önök meg ott maradnak –, ezért aztán nagyon fontos, 
hogy amit önök úgy látnak, hogy mi segítségként meg tudunk adni, hogy ne romoljon a 
magyar szervezetek közötti kapcsolat, hanem javuljon, azt várjuk, hogy miben látják úgy, 
hogy mi esetleg segíteni tudnánk. A jelzésekre mindenesetre figyelünk, és próbálunk ebben a 
lehetőségekhez mérten segíteni. 

Egy kérdésem van. Az ismert intenzív kanadai gazdasági aktivitás ellensúlyozására a 
lehetséges magyar szolgáltatások, különböző vállalkozások kanadai bemutatkozását lenne jó 
segíteni. Erre vonatkozóan azt gondolom, hogy a Magyar-Kanadai Kereskedelmi Kamara elég 
fontos lépéseket tett már, úgyhogy ha ebben bármiféle ötletük van, hogy a magyarországi 
vállalkozások, akik kilépnének a kanadai piacra, vagy bemutatkoznának odakint, hogyan 
tudnának egy-egy portfóliót eljuttatni az ottani, kinti gazdasági körökhöz, akkor azt hiszem, 
hogy azt örömmel vennénk. Így talán ez a szál, ez a vonal is erősödhetne, és ez a két ország 
együttműködését tovább segíthetné. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? Szávay István! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, csak nagyon röviden. Csak kíváncsiságból 

szeretném képviselő úrtól kérdezni, hogy a kanadai politikai életben vagy a parlamentben 
hányan magyar gyökerekkel is rendelkező vagy magyarul beszélő képviselő van, lehet-e ezt 
tudni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha több kérdés, hozzászólás nincsen, akkor engedjék 

meg, hogy nagyon röviden én is köszönetet mondjak képviselő úrnak, hiszen ő az a kanadai 
képviselő, aki a kanadai törvényhozásban nagyon sok magyar vonatkozású dologban benne 
van, illetve nemcsak a parlamenti baráti tagozat munkájából adódóan, hanem egyáltalán 
képviselői munkájából adódóan is a két ország kapcsolatrendszerében nagyon tevékenyen 
részt vesz. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy legalábbis a két ország törvényhozásában az ő 
munkájának köszönhető az, hogy nagyon jó viszony alakult ki az utóbbi években a kanadai 
törvényhozás, illetve a Magyar Országgyűlés között, és személyes munkájának és személyes 
ambíciójának érzi azt, hogy ez töretlenül fejlődjön tovább. De nemcsak a szoros parlamenti 
munkában vesz részt a képviselő úr, hanem gyakorlatilag minden nagyobb magyar társadalmi 
rendezvényen, nemzeti ünnepen, megemlékezéseken ott van, és demonstrál a barátság mellett. 
Ez egy óriási dolog, hiszen úgy gondolom, hogy egy ekkora és ilyen világpolitikai súlyú 
ország képviselőjeként nekünk ez nagyon nagy segítség, és ezt szeretném megköszönni. 
Szeretném megköszönni azt is, hogy budapesti látogatása során időt szakított arra, hogy a mi 
bizottságunkat meglátogassa, illetve számunkra egy tájékoztatót nyújtson, és a kérdésekre 
válaszoljon. 

Szenthe konzul úr beszámolójához: Szávay képviselő úr is említette, és egyébként 
Szávay István képviselő úr véleményével többé-kevésbé egyetértek, talán annyit fűznék 
hozzá, hogy a kommentekből általában általános véleményt alkotni egy-egy ember, társadalmi 
szervezetnek vagy bárminek a tevékenységéről szerintem sokszor elmehet egy hamis irányba. 
Itt ülünk a teremben jó néhányan; ha minket csak a kommentekből szűrnénk le, hogy hogyan 
ítélnek meg, nemcsak a választópolgáraink, hanem mások is, akkor nem biztos, hogy teljesen 
objektív képet kapnánk, bár lehet, hogy az az objektív kép. Amennyire láttam a kinti 
szervezeteknek a munkáját Edmontonban, illetve Calgaryban – és most csak erre a kettőre 
térek ki, mert alapvetően konzul úrnak a tevékenysége is a nyugati partra, illetve Albertára 
vonatkozik –, ott a gyerekektől, a kisdiákoktól az idősekig mindenki be van vonva ebbe a 
munkába. Hogy ki mennyire elégedett ezzel, illetve milyen létszámokat lehet produkálni? 
Ahhoz képest, hogy egy tízezres magyarság van Edmontonban, több százan vettek részt egy 
nemzeti ünnepen, ami egy magyar kisvárosban se kicsi szó. Látva tehát azt, hogy tánccsoport 
működik, hogy kórus működik, hogy gyerekek szavalnak, hogy cserkészélet van, úgy 
gondolom, hogy ez teljes körű. Nyilván mindenkit nem lehet megszólítani. Ha csak a tegnapi 
rendezvénysorozatra gondolunk itt Magyarországon, a saját városomat mondom – igaz, hogy 
nagyon rossz volt az idő –, 5 ezer szórólapot küldtünk ki, és körülbelül százan jöttek el a 
színházi előadásra, illetve azon még annyian se voltak, a koncerten voltak talán százan. Nehéz 
megszólítani az embereket, nehéz bevonni a társadalmi életbe mindenkit, mindig csak az 
emberek töredékét tudjuk bevonni, viszont akik így elmennek, nemzeti ünnepeken 
megjelennek, rendezvényeken vesznek részt, valószínűleg a saját közösségeikben olyan 
véleményalkotók, hogy így sokkal több emberhez jut el egy-egy magyar háznak a 
tevékenysége is. Csak általánosságban szóltam ehhez a kérdéshez hozzá. 

Azt láttam konzul úr tevékenységénél, hogy ő szinte mindenhol ott volt, szinte baráti 
társaságokig lemenően részt vesz a magyar életben, igen elismert emberről van szó, és én csak 
örülnék annak, ha a magyar diplomácia mind olyan tagokból állna, mint Szenthe Sándor, mert 
akkor úgy gondolom – nem lenézve egyáltalán a magyar diplomáciát –, hogy óriási sikereket 
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aratnánk mindenhol a világban. Nagyon jó vendéglátóról van szó, aki este vacsorát főz a 
vendégeknek, de reggel már az utat szervezi, utána sofőrről van szó, közben honosítást végez 
és a többi, tehát egy személyben látja el a nagykövet, a konzul és a mindenes szerepét abban a 
térségben. Csak gratulálni tudok ehhez a tevékenységhez, és innen is szeretném megköszönni 
azt, hogy a tavalyi évben olyan jó vendéglátó volt, hogy szerintem ameddig élek, nem tudom 
elfelejteni. Még egyszer köszönöm szépen.  

Át is adom önöknek a szót. Ha lehet kérni, akkor egy kicsit röviden kellene válaszolni 
a kérdésekre, mert még két napirendi pontunk van, és utána viszont kezdődik a plenáris ülés; a 
teremben lévő óra késik 7-8 percet. Köszönöm. 

Szenthe Sándor válaszadása 

SZENTHE SÁNDOR tiszteletbeli konzul (Edmonton, Kanada): Megegyeztem a 
kollégámmal, hogy amire tudok, arra megpróbálok én válaszolni. Mindenekelőtt nagyon 
szépen köszönöm, a szavait, elnök úr, igazán nagyon megható volt. Köszönöm, hogy értékelte 
azt a rövid időt, amit az albertai magyarokkal, az albertai magyar közösséggel töltött el. 
Megérte, és még egyszer mondom, hogy akármikor nagyon szívesen látunk akármilyen 
politikai vagy kulturális küldöttséget, mert ez számunkra nagyon megtisztelő Albertában. 

Nagyon jólesett volna, nagyon sokat tudtam volna beszélni arról – Szabó Rebeka a 
hölgynek a neve, aki kérdezte –, amiről nem beszélhetünk: az olajhomokról és a 
környezetvédelemről. 32 évet dolgoztam ugyanannál az olajos companynál, Kanada 
legnagyobb olajhomok-kitermelő cégénél, olajgépészmérnök vagyok. Sajnos nagyon rossz a 
propaganda a környezetvédelemről. Különösen a fiatalok, ami érthető, és maga az én fiam is 
egy nagy harcosa ennek, éppen elég családi vitánk is van. Nem pontosan így van, ahogy ő 
mondta, úgyhogy nem is foglalkozok vele, mert a kolléga mondta, hogy ne is törődjünk ezzel, 
hiszen tényleg nem ezért vagyunk itt. 

Ha mindenre kellene válaszolnom a kedves felszólaló kolléga úrnak, akkor azt hiszem, 
hogy új beszédet kellene mondanom. A kezdet kezdetére csak azt szeretném mondani 
kiegészítésül, hogy én nem azért mondtam ezt, hogy valakit is megbántsak, hanem azért 
vetettem fel – és ezt kihangsúlyoztam az elején –, mert úgy érzem, hogy nem tiszta a kép, ami 
ide érkezik. Úgy érzem, hogy jobban oda kell figyelni az információ hitelességére, mert ez az 
úgynevezett 64, amiről beszélünk… Még egyszer ezt mondom, szüksége van Kanadának, a 
kanadai magyaroknak egy összefogásra, de úgy gondolom, és elnézést kérek, hogy javaslatot 
teszek, hogy az összefogásra a legjobb hely pontosan Magyarország lenne, tehát az irányítás 
innen történne. A kiválasztott emberek, személyek főleg olyanok, akiknek nincs 
backgroundjuk, nincs kellő referenciájuk, csak egy-két éve működnek – elnézést, hogy ezt a 
kifejezést mondom, de kis embernek nagy hatalom, máris kész a bonyodalom –, és ez bántja a 
többi olyan vezetőt, akik 25-30 éve dolgoznak a magyarok kultúrájáért, a magyarság 
fenntartásáért. Valaki, már megint valakire térek rá, egy-két év alatt több érdemet vív ki 
magának, mint az a körülbelül 16-20-24 magyar ház – végigmegyek, egészen Montrealtól, 
Niagara Falls-tól, Winnipegtől, Regina-tól Edmontonig, Calgaryig, Kelowna, Vancouver és 
Victoria –, akik félre lettek téve bizonyos okok miatt, holott a legtöbb tapasztalatuk, a legtöbb 
érdemük ezeknek az embereknek, ezeknek a kultúrköröknek van, és pontosan erre kellett 
volna építeni. Az információ, az első információ tehát az, hogy felismerjék ezt, és ehhez egy 
előzetes tanulmányra lett volna szükség. Ezért említettem, hogy én a Kőrösi Csoma Sándor-
programot tartottam a legjobbnak, mert értelmes, intelligens fiatalok érkeztek, akik hat 
hónapig ott voltak, és visszaérkezhettek volna, és vissza is érkeznek ezzel a tudással és 
experience-szel.  

Amit szeretnék mondani, hogy Edmontonban élek, és a mai napig is kikérik a 
véleményemet; mint említettem, 14 évig voltam minden évben újraválasztott elnöke az 
edmontoni magyaroknak, és nincsen probléma, nincsen vita és nincsen veszekedés. Azt 
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hiszem, összetéveszti – bocsásson meg, hogy tegezek mindenkit, de nagyon nehéz 30 év után 
magázódnom –, összetévesztitek a torontói helyzettel. A torontói helyzet nem most kezdődött. 
Nem élek Torontóban, 3500 kilométerre van tőlem. A torontói helyzet már 5-6 évvel ezelőtt 
kezdődött, tehát ez nem a jelenlegi kormánynak a problémája, és talán nem is az elmúlt 
kormánynak a problémája, ez egy teljesen egyéni dolog, hogy ahol nagyon sok magyar van, 
talán több a baj. Torontóról beszélünk tehát, ahol Torontóban és környékén körülbelül 
százezer magyar él (Corneliu Chisuhoz:), de azt hiszem, hogy inkább visszalépek erről, mert 
te vagy a torontói, és jobban ismered ezt a helyzetet, jobban tudsz erre a kérdésre válaszolni. 

Azt hiszem, a másik téma a fiatalok. A fiatalokról: különösen az elmúlt években 
érkező fiatalok gazdasági okok miatt jönnek, tehát nem azért jöttek, mint az ’56-osok, akiknek 
jönniük kellett. Ezt én is mindig megkaptam annak idején, és igazuk van, én bizonyos 
politikai, bizonyos gazdasági okok miatt érkeztem ’78-ban, de a jelenlegi fiataloknak a 
legfontosabb az anyagi gyarapodás, azonnal a megfelelő jólét biztosítása, és nem az, hogy 
magyarságát fenntartsa, hiszen most érkezett egy pár évvel ezelőtt Magyarországról, és az új 
karrier, az új állás fontosabb. Ezek a magyarok, akik így érkeznek, a legnagyobb kritikusok, 
de semmit nem tesznek azért, valahogy nem voltak „betrainelve” arról, hogy van olyan, hogy 
társadalmi munka. Itt senki sem kap fizetést a magyar közösségekben, mindenki társadalmi 
munkát végez. Ezek a fiatalok tehát a legkritikusabbak, de ugyanazok a fiatalok, akik 
érkeztek – középkorúak, bocsánat – ezelőtt 10-15-20 évvel is, megkapják és megtalálják a 
kultúrájukhoz szükséges igényt, hiszen minden évben körülbelül 14-16, sőt 18 programja van 
az Edmontoni Magyar Kultúrkörnek, ugyanígy a calgaryeknek is, amely a popzenétől, a 
klasszikus zenétől elkezdve az operetten át minden igényt kielégít. Csak hogy említsem, a 
mostani Csárdás-bálunkon Mészáros a díszvendége, aki nem tudom, melyik vetélkedőn nyert 
tavaly, tenor, és nagyon befutott. Az előző évben Érdi Tamás zongoraművész volt Szeredi 
Krisztinával, de sorolhatnám a művészeket, annak idején még Simándi is vendége volt az 
Edmontoni Magyar Kultúrkörnek, illetve a Csárdás-bálnak. A rendezvények tehát olyanok, 
hogy van tavaszi bál, őszi bál, szüreti bál, március 15-e, október 23-a, külön művészek, akik 
érkeznek – most is Calgaryből jön át egy megasztár, el is felejtettem, hogy ki ő –, tehát 
műsorok vannak, a fiataloknak megvan a szórakozási igényük. 

Hadd mondjak egy pár szót a kulturális dologról és az iskoláról. Mint ahogy elnök úr 
is említette, komoly szombati magyar iskola van, iskola Edmontonban és Calgaryben is. 
Edmontonban mintegy 35 fő tanuló van, Calgaryben sokkal több. Edmontonban nem nagyon 
működik a cserkészet, Calgaryben viszont nagyon jól megy. Körülbelül 50 vagy annál is több 
gyerek tagja a Calgary-i cserkészcsapatnak. Tényleg megható minden ünnepélyen, tehát a 
március 15-ein és az október 23-ain is, hogy nemcsak az iskolások, nemcsak a cserkészek, 
hanem a táncosok is fellépnek, és a műsorukban tényleg megható, amikor a második vagy 
harmadik generációs magyar gyerek még mindig tökéletesen beszéli a magyart, és amikor a 
Himnuszt énekli, könnyezik a szeme, de lehet, hogy még soha nem is járt Magyarországon. A 
hazafiság tehát nagyon bele van nevelve a második és harmadik generációba is. Higgyék el, 
sok olyan magyar van – elnézést, hogy személyeskedek –, aki nagyobb magyar ott kint, mint 
idehaza jó pár ember, a távolság tehát egy kicsit mélyebb érzéseket hoz ki az emberből és a 
hazafiasságból, mint azokból, akik a mindennapi életüket élik itt. Elnézést kérek, hogy egy 
kicsit eltérek a témától.  

Mire kellett volna még válaszolnom? Kielégítette a válasz, vagy valamit kihagytam? 
(Nincs jelzés.) A 64 szervezetet említette, azt hiszem, és arra már válaszoltam, hogy 
tulajdonképpen ez az egyetlenegy dolog, hogy én csak az információ hitelességére hívom fel a 
figyelmet, hogy jobban ellenőrizni is kell és jobban oda is kell figyelni, hogy tulajdonképpen 
milyen statisztika jön ki. A probléma ott van, megmondom őszintén, hogy volt egy KMKT és 
van is Kulturális Tanács, aki dolgozik, dolgozott is, ugyanakkor az új országos szövetség, a 
Kanadai Magyarok Országos Szövetsége valahogy sohasem jött koalícióra, vagy soha nem 
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jutottak el odáig, hogy együtt dolgozzanak, soha nem lett felajánlva, hogy folyjanak be, és a 
meglévő 10-15-20-25 éves tapasztalatukkal éljenek. Ez az egyetlenegy probléma, és van egy 
kilépési hullám is, de erről már tényleg nem akarok beszélni, mert úgy néz ki, mintha a 
Kanadai Magyar Kulturális Tanács ellen lennék. Szeretném támogatni, és támogatom is, ezért 
is az edmontoni magyar kultúrház vezetősége úgy határozott, hogy tagja lesz a Kulturális 
Tanácsnak, de sajnos a legnagyobb erő a tagság, és a közgyűlésen a tagság úgy határozott, 
hogy kéri a vezetőséget, hogy egy évig még figyeljük és értékeljük ki a munkájukat. 

Ez lett volna a válaszom. (Corneliu Chisuhoz:) Ki akarsz esetleg segíteni, vagy akarsz 
valamit hozzátenni?  

 
CORNELIU CHISU kanadai parlamenti képviselő, az Interparlamentáris Unió 

Magyar-Kanadai Baráti Tagozatának kanadai alelnöke: Igen, szeretnék. Volt egy kérdés a 
magyar identitásról. Én büszke vagyok a magyar identitásra, és én is magyar állampolgár 
vagyok; azt hiszem, hogy a kanadai parlamentben én vagyok az egyetlen magyar állampolgár 
is. Nálunk az alaptörvényben benne van a multikulturalizmus, úgyhogy ez megadja a 
lehetőséget, hogy minden nemzet, aki Torontóban vagy Kanadában él, a saját identitását 
ápolja. Amikor az iskolákról beszélünk, elmondanám, hogy Torontóban például van magyar 
iskola, még a lányom is oda járt iskolába, és ott megvannak a lehetőségek, sőt Toronto város 
is támogatja az iskolákat.  

Ebből a szempontból tehát megvannak a lehetőségek Kanadában, és ha a vallásról, 
szabadságról beszélünk, a vallásszabadság nálunk egy fontos dolog. Van egy kormányhoz 
tartozó alapítvány, a Freedom of Religion; mint az Egyesült Államokban, Kanadában is 
megvan. A parlamentről: ketten vagyunk, akik beszélünk magyarul, de még van még két 
kollégám, aki magyar származású, Vancouverből és British Columbiából. Amikor a gazdasági 
kapcsolatokról beszélünk, azok nagyon fontosak a kereskedelmi kamarák és a board of trade, 
ahogy nálunk hívják például, az én körzetemben van a Board of Trade Ajax-Pickering, és 
örömmel mondhatom, hogy vannak kapcsolatok a Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamarával, 
amelynek körülbelül száz tagja van, értékesítik a magyar technológiát, és jelenleg egy cég 
Magyarországról kiállítást rendez Torontóban. Ennyit mondhatok. Még egyszer szeretném 
elmondani, hogy a magyar identitás nekem sokat számít, már abból a szempontból is, hogy a 
rokonaim a pestszentlőrinci református templom alapítói, a Mányoki-családból valók, és az én 
nagynéném Zilahy Irén volt, egy híres színésznő, aki sajnos meghalt az első budapesti 
bombázásban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem konzul úr nagyjából mindenre válaszolt. 
 
SZENTHE SÁNDOR tiszteletbeli konzul (Edmonton, Kanada): Egyetlenegy dologra 

nem, amit nagyon szerettem volna elmondani a választásokkal kapcsolatban. Kétféle magyar 
van: külföldön élő és külföldön tartózkodó magyar. A külföldön élő magyarok egy részének 
állandó, bejelentett lakcíme van Magyarországon, mint nekem is, akik a szavazást ugyanúgy 
bonyolíthatják, mint akármelyik magyar állampolgár itt, Magyarországon. Egyetlenegy 
probléma van, hogy nekik a szavazólapokat majd Ottawában, a nagykövetségen kell 
bedobniuk. Mint említettem, 6 ezer kilométerről beszélünk, tehát aki Vancouverben van vagy 
Victoriában van, jobb, ha hazajön, és itt dobja be.  

Arra kérem tehát a tisztelt kormányt, aki ezt a kérést odáig el tudja vinni, hogy 
legalább két vagy három helyen útközben is, például Winnipegben, esetleg Edmontonban és 
Vancouverben is a konzulátusokon legyen szavazásra lehetőség. Tudom, hogy talán a törvény 
azt mondja ki, hogy csak nagykövetségen, tehát a nagykövet jelenlétében lehet, aki 
tulajdonképpen képviseli Magyarországot, de ha van rá lehetőség, egy ilyen nagy országnál, 
mint Kanada, tegyenek kivételt. Ezért nem tudom megállapítani pontosan azok számát – ami 
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adatom van, hogy Kanadában a mai napig 85 fő regisztrált a választásokra –, akiknek állandó 
lakhelyük van, és szavazni akarnak majd Ottawában, vagy esetleg itt, Magyarországon. Ezt 
megkönnyebbíti november 1-től az elektronikus regisztráció, ami remélem, hogy felgyorsítja 
a szavazásra történő jelentkezést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, konzul úr. Alelnök úr, és akkor utána szeretném lezárni a 

napirendi pontot, mert tényleg kicsúszunk az időből. 
 
HIDVÉGHI BALÁZS (Fidesz): Csak egy nagyon gyors reagálás erre a konkrét ügyre. 

Akinek állandó lakcíme van Magyarországon, azt úgy kezeli az itteni hatóság, mintha itt 
lenne, tehát azoknak nem kell regisztrálniuk se most, se november 1-je után, hanem nekik kell 
jelezni azt, ha nem itt szavaznak, hanem máshol lesznek. Megfontoljuk a javaslatot 
egyébként, mert azt gondolom, mindannyian megértettük, hogy praktikus lenne több helyszínt 
kijelölni számukra, de ez a többieket nem érinti, hogy azokat regisztrálni kell, és ebben 
segítségre van szükség. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csóti György, Szávay István! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak egy fontos kérdés az október 27-

ei székely meneteléssel kapcsolatban, hogy vették-e az üzenetet vagy a kérést, és van-e rá 
esély. Ha esetleg valami információra van szükség, szívesen megadom.  

 
SZENTHE SÁNDOR tiszteletbeli konzul (Edmonton, Kanada): A helyzet az, hogy 

erre van lehetőség. A legnagyobb létszám Torontóban van, tehát a székely közösség nagyon 
erős Torontóban és nagyon erős Calgaryben, valamint Edmontonban is. Feltétlenül viszem az 
üzenetet, és felhívom a székely közösségek figyelmét mind a három helyen, hogy 
cselekedjenek. (Csóti György: Köszönöm szépen.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Három rövid megjegyzésem van. 

Egyrészt amit főkonzul úr felvetett, az egy elég komoly probléma. Én ennél továbbmennék –
 egyébként már az Alkotmánybíróság előtt van ez a kérdés –, itt azokkal értek egyet, akik azt 
mondják, hogy a levélben szavazás lehetőségét biztosítani kell egy külföldön dolgozó 
magyarnak. Nem is vagyok benne biztos, hogy azt kell tenni, amiről itt szó volt, hogy több 
leadási lehetőséget kell biztosítani, mert most egész egyszerűen az van, hogy önöknél egy-egy 
városban ott lakó magyar szavazhat levélben, egy ott dolgozó vagy akár már évek óta ott 
dolgozó meg nem szavazhat, hanem el kell mennie a nagykövetségre. Ez a kérdés még most 
az Alkotmánybíróság előtt van, ezzel kapcsolatban nyilván fognak dönteni. Ez az egyik. 

A másik – ha már a választásokról volt szó –, bizonyára a főkonzul úr is tudja, hogy 
Magyarországon van egy-két olyan politikai erő, akik próbálnak Magyarországon és főleg 
határon túl is riogatni a választásokkal vagy bizonyos választási visszaélésekkel kapcsolatban. 
Nyilván szeretném kifejezni abbéli reményemet, hogy ezzel önök is tisztában vannak, és 
odafigyelnek, hogy semmi olyan ok vagy indok ne merülhessen fel a választások tisztaságát 
vagy befolyásmentességét illetően, amit bárki fel tudna használni esetleg politikai célú 
riogatásra vagy haszonszerzésre.  

A harmadik: nagyon jó szívvel hallottam, hogy kormánypárti, fideszes 
képviselőtársaim milyen aktívan látogatják az önök közösségeit. Itt elhangzott, hogy 
bármilyen közösséget szívesen fogadnak; amennyiben ilyen megkeresést kapunk, akkor mi is 
nagyon szívesen élünk vele. Köszönöm. 
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CORNELIU CHISU kanadai parlamenti képviselő, az Interparlamentáris Unió 

Magyar-Kanadai Baráti Tagozatának kanadai alelnöke: Szeretnék mondani valamit. Amikor a 
választásokról van szó, akkor a kanadai kormánnyal is meg kell beszélni, hogy hol lehet 
választani, mert nem lehet akárhol választani, ugyanis két ország között megállapodás van 
arról, hogy hol lehet az állampolgároknak választani. Ez nem megy tehát úgy, hogy ott 
választunk az egyik templomban, a másik templomban vagy valahol, hanem meg kell 
beszélni, hogy hogyan lehet és mi a modalitás, mi a process, mert ez egy fontos dolog a két 
ország kapcsolatában. Előfordult ez már Olaszországgal – ezt csak azért akarom mondani, 
mert 1-2 millió olasz van Kanadában –, tehát nem lehet választási irodákat felállítani akárhol 
az országban. Ez tehát egy fontos dolog, hogy amikor már tudják, hogy mikor lesznek a 
választások, akkor megbeszélik a diplomáciai kapcsolatokon keresztül, hogy hol lehet 
választani, milyenek a körülmények, hogyan lehet a választóknak megmondani, hogy kivel 
válasszanak. A választási propagandával kapcsolatban tehát tárgyalni kell a kanadai 
kormánnyal. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretnénk megköszönni még egyszer mindkettőjüknek a 

tájékoztatókat, a kérdésekre adott válaszokat. Azt gondolom, hogy teljes körűek voltak a 
kérdések is egyébként, de a válaszok is. Szeretnék képviselő úrnak, illetve konzul úrnak is 
további jó munkát kívánni, és köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek. Jó munkát 
kívánok otthon is önöknek, meg itthon is. Köszönöm szépen.  

A Nemzeti összetartozás bizottsága feladatkörébe tartozó törvények 
végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság 
megalakítása 

Gyorsan folytatjuk tovább az ülésünket. 3. napirendi pontunk: a Nemzeti összetartozás 
bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását 
figyelemmel kísérő albizottság megalakítása. Szeretnék egy öttagú albizottságra javaslatot 
tenni, mégpedig a bizottság állna Szabó Vilmos, Szávay István, Csóti György, Kalmár Ferenc 
András és Gaal Gergely képviselőkből. Az elnök személyére szeretnék javaslatot tenni Szabó 
Vilmos személyében, az alelnökre pedig Csóti György képviselő úr személyében. Így akkor 
biztosított lenne a kormánypárti többség is, hiszen hárman lennének kormánypártiak, kettő 
pedig ellenzéki képviselő. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Szávay képviselő 
úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen; természetesen hozzá kívánok szólni. 

Egyrészt a bizottság megalakítására én magam tettem javaslatot, ezért szeretném jelezni, hogy 
jó szívvel bevállalom ennek a bizottságnak az elnöki feladatait, annál is inkább, mert elnök úr 
Szabó Vilmos képviselő úrral nem egyeztetett ebben a kérdésben, tehát ő most úgy tesz 
javaslatot Szabó Vilmos elnökségére, hogy erről Szabó Vilmos nem tud. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ön újra jól értesült; Szabó Vilmos képviselő úr vállalta 

az elnökséget, de természetesen szavazunk arról is, hogy ön szeretne lenni az elnök. Én 
megtettem a bizottságra az indítványomat; megkérdezem, hogy van-e még hozzászólás. 
(Nincs jelentkező.)  

Szavazás 

Ha több hozzászólás nincsen, akkor van egy módosító javaslat ezzel szemben, Szávay 
képviselő úr módosítója, miszerint ő szeretne ennek az ellenőrző albizottságnak az elnöke 
lenni. Kik támogatják ezt a javaslatot? (Szavazás.) Három támogató szavazat. Kik nem 
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támogatják? (Szavazás.) Öt. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás. A bizottság nem 
fogadta el a javaslatot. 

Megkérdezem, hogy kik támogatják az eredeti javaslatot, illetve a javaslatomat. 
(Szavazás.) Aki támogatja, kérem, hogy jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Ki nem támogatja? 
(Nincs jelentkező.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás. Köszönöm szépen. (Dr. 
Szili Katalin jelentkezik.) Tessék! 

 
DR. SZILI KATALIN (független): Elnézést kérek, elnök úr, csak egy javaslatom 

lenne, nyilván nem konkrétan ehhez. Tekintettel arra, hogy az Autonómia albizottság 
paritásos, és Dorosz Dávid képviselő úr helyét pótolnunk kellene, aki jelenleg nem ebben a 
bizottságban dolgozik, kérem az elnök urat, hogy ez ügyben akkor jövő hétfőig egy egyeztetés 
történjen, vagy pedig Csóti György alelnök urat hatalmazzuk fel arra, hogy az egyeztetést 
folytassa le. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lefolytatjuk nagyon szívesen. Akkor mi ketten… 
 
DR. SZILI KATALNIN (független): Én ezt vagylagosan mondtam; nyilván elnök úrra 

gondoltam elsősorban, tehát elnök urat kérem akkor, csak nem szerettem volna önnek 
feladatot adni. 

Egyebek 

ELNÖK: Jó, megbeszéljük. Köszönöm szépen. Az „egyebekben” szeretném akkor újra 
bemutatni az előbb már hiányosan bemutatott nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium tanárát, 
illetve diákjait, és a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum tanárát és diákjait. Tanár 
urakat megkérném, hogy nagyon röviden mutassák be jövetelük célját, illetve mutatkozzanak 
be.  

 
JAKAB ANTAL GÉZA (Apáczai Csere János Gimnázium, Kolozsvár): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Néhány gondolatban szeretném ismertetni jövetelünk rövid történetét. 
A külügyi igazgatóság néhány hónappal ezelőtt pályázatot írt ki, amelynek témája az erdélyi 
magyar közösség kilátásairól írt esszépályázat volt, és ebben két iskola diákjai vettek részt: a 
nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium diákjai, illetve a kolozsvári Apáczai Csere János 
Gimnázium diákjai. Az eredményhirdetésre tanévzárókor került sor, majd utána sor került erre 
a kirándulásra – nem is kirándulásra, egy tanulmányútra –, amelynek új a témája „Ismerkedés 
az Országgyűlésben folyó munkával”, és szeptember 29-e és október 6-a között folyik ez a 
tanulmányút.  

A tanulmányúton három diák vesz részt a Bethlen Gábor Kollégiumból, és kettő a 
kolozsvári Apáczai Csere János Gimnáziumból, és nap mint nap az Országházban 
megismerkednek az Országház különböző bizottságaival, illetve látogatást tesznek a 
különböző intézményeiben. Szeretném megköszönni önöknek, hogy tudom, hogy időszűke 
van, ezzel a rövid bemutatkozással mégis lehetővé tették, hogy a Nemzeti összetartozás 
bizottságának ülésein nemcsak megfigyelői, hanem aktív részesei is lehessünk.  

 
KRIZBAI JENŐ (Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed): Tiszelt Elnök Úr! Alelnök 

Urak! Tisztelt Bizottsági Tagok! Krizbai Jenő vagyok, a Bethlen Gábor Kollégium tanára. 
Diákjaimmal együtt részt veszünk ezen a tanulmányúton, amelyet kollégám bemutatott. A mai 
nap volt az első igazi találkozás a parlamenti bizottságok egyikének a munkáján, amely 
tanulságos és tapasztalatszerző volt, ezért köszönetet mondok én is a bizottság elnökségének 
és tagjainak, hogy ezen részt vehettünk.  
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Annyit szerettem volna mondani a kanadai sorstársainknak – ha lehet úgy mondani –, 
ugyancsak mint határon kívül élő magyaroknak, hogy Torontóban él és dolgozik egy elismert 
szoprán énekesnő az állami operánál, akit Farkas Ibolyának hívnak, aki 1995-ben a 
nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban fejezte be tanulmányait, utána pedig elvégezte a 
kolozsvári Zenekonzervatóriumot. Bízom abban, hogy az elkövetkezendő napokban is 
hasonló és érdekes tapasztalatokban lesz részünk. Kívánok a bizottságnak a továbbiakban jó 
munkát és sok sikert. Köszönjük, hogy itt lehettünk. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Még egyszer jó tanulmányutat kívánok önöknek 

itt, Magyarországon – természetesen a diákoknak úgyszintén –, és jó munkát kívánok utána. 
Köszönöm szépen. 

Van-e az „egyebekben” még bárkinek valami bejelentenivalója? Varga László 
képviselő úr! 

 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Egyetlenegy mondat. Mivel ma a hungarikumokról 

beszéltünk, és konzul úr megemlítette, hogy Kanadában is a Kodály-módszert használják, 
kérdésem, hogy a Kodály-módszer miért nem hungarikum. (Csóti György: Ez egy jó kérdés.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök Úr! Alelnök 

Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Nyilván nem szeretnék, meg nem tisztem válaszolni 
képviselő úrnak, de mivel 2012 év végéig tartott a beszámoló, azt gondolom, hogy az a 2013-
asban fog szerepelni, hiszen a hírekből már erről hallottunk. (Varga László: Már benne van?) 
Én úgy tudom, hogy igen, de szerintem biztos, hogy a jövő évben ez elénk fog kerülni, hiszen 
2012. december 31-éig, és összesen két ülésről szól. (Varga László: A névsor is? A felsorolás 
is?) Minden, az egész jelentés. 

Elnök úr, egy javaslatom lenne; meg kell mondanom, hogy Csóti György 
képviselőtársam, az Autonómia albizottság alelnöke inspirálta ezt a megszólalásomat. 
Tekintettel az október 27-ei régiós megmozdulásra, javasolom, hogy a bizottságunk fontolja 
meg, hogy egy kicsit szolidarító, de mégis az ügyet elősegítő valamilyen nyilatkozatot 
október közepén, illetve az akörüli időben adjon ki a bizottság. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Megjöttünk a hatodik határon túli kihelyezett bizottsági 

ülésünkről, volt már öt ilyen bizottsági ülésünk, és egyik bizottsági ülés után sem történt az 
égvilágon semmi. Soha három percet nem beszéltünk arról, hogy a külhoni magyarság vezetői 
minket milyen ügyekkel kerestek meg, soha semmivel a kormányhoz nem fordultunk, 
azonkívül, hogy a tisztelt kormánypárti képviselők napokon keresztül boldog-boldogtalannak 
nyilatkoztak, hogy mekkora történelmi lépés volt ez, hogy a bizottság kihelyezett ülést tartott, 
és hogy mennyire fontos nekünk a külhoni magyarság, holott valódi értelme, lecsapódása és 
folytatása az öt bizottsági ülésünk egyikének sem volt. Sok értelme nem volt egyébként most 
a kétnapos délvidéki kihelyezett ülésünknek se, azonkívül, hogy lehetett megint napokon 
keresztül nyilatkozgatni, hogy ez mennyire fontos számunkra, és a mai ülésen sincs erről az 
ügyről semmi szó. 

Azt szeretném megkérdezni, hogy elnök úr ennek a többi öt látogatásnak a sorsára 
kívánja-e hagyni a délvidéki bizottsági ülésen elhangzottakat, vagy esetleg szíveskednek az 
ott felvetett ügyekkel valamilyen formában esetleg foglalkozni, és hogy a bizottság fog-e 
folytatni ezzel kapcsolatban egy konzultációt. Köszönöm. 



- 27 - 

 
ELNÖK: Az élet más területein is úgy vagyok, hogy a saját személyes, illetve 

magánéletemet vagy érzéseimet sosem szeretem kivetíteni a munkámra, de ha nem erről van 
szó képviselő úrnál, akkor már kezdem megszokni azt, hogy ugyanazokat az eseményeket 
teljesen másképp éljük meg, ami nem gond, el kell fogadni, hiszen ezerszínű a világ, mi is 
ilyenek vagyunk. Én másképp ítélem meg ezt a kihelyezett ülést, a többi kihelyezett ülést is 
egészen másképp ítélem meg; szerintem az összesre szükség volt. Hogy milyen eredményei 
vannak ezeknek a kihelyezett bizottsági üléseknek – nem kiragadva egyébként az egészből –: 
több mint 510 ezren kértek magyar állampolgárságot, és 430 ezren tették le az 
állampolgársági esküt. Tudom, hogy semmi semmivel sem függ össze, de én úgy gondolom, 
annál inkább összefügg, és ez is összefügg egyébként. 

Három-négy olyan konkrét dolog volt, amit mi felvetettünk, bár ön ott helyben, illetve 
ahogy kijöttünk a szerb parlament épületéből, a Szkupscsinából, már ott szóvá tette, meg 
utána más módon is szóvá tette, hogy a szerb elnök asszonyt nem szólítottam fel, hogy adjon 
választ a kérdéseinkre. Úgy gondolom, hogy ez egyrészt abszolút diplomáciaellenes, másrészt 
pedig egy szerb bizottságnak az ülését én nem tudom se kezelni, se irányítani. Ők nagyon jól 
tudták, hogy miért nem válaszoltak ezekre a kérdésekre. Mi – nem egy képviselő egyébként, 
hárman-négyen – ugyanazokat a kérdéseket, problémákat megfogalmaztuk, nyilván ezeket 
jegyzőkönyvezték, mi mindenesetre megtettük, megfogalmaztuk ezeket. Hogy ők nem 
akartak erre válaszolni? Megtehették volna, de ez szívük joga; nyilván megszületik erre a 
válasz. Elsősorban nem az ő feladatuk egyébként, hogy ennek érvényt szerezzenek, illetve 
eljárjanak. Két állam közt megvannak azok a hivatalos szervek, megvannak a kormányok is 
egyébként, akik meg fogják oldani ezeket a dolgokat, de úgy gondolom, hogy nekem nem 
kellett volna még egyszer rájuk kérdeznem, illetve rájuk pirítanom, hogy akkor mi a válasz 
erre, és miért nem csinálja meg ezeket a dolgokat. Én másképp viselkedem, de lehet, hogy én 
tudom ezt rosszul. Kőszegi Zoltán! 

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Úgy gondolom a 

délvidéki kihelyezett ülésnek és az egész látogatásnak több mint szimbolikus jelentősége volt, 
viszont szeretném megkérdezni, hogy ott a főkonzul úr által is szorgalmazott vagy javasolt 
témák tekintetében vagy legalább egy téma tekintetében nem lenne-e szerencsés a jövő heti 
külügyminiszteri találkozó előtt valamilyen bizottsági állásfoglalást vagy legalább egy 
javaslatot megfogalmazni. Meg egyúttal javasolnám is, hogy fontoljuk meg, beszéltünk róla, 
hogy valamilyen formában öntsük azt, hogy mit szeretnénk, illetve a vajdasági magyarok mit 
szeretnének elérni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek megkeressük a módját, hogy hogyan tegyük meg. 

Csóti György képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Szávay István 

képviselőtársunk által felvetett gondolatkörből egyet szeretnék kiemelni, mégpedig azt, hogy 
valóban hasznos lenne, ha a mi kihelyezett üléseinket valamilyen módon kiértékelnénk, és 
tudom, hogy időhiány meg ilyen felvetések is szerepet játszanak, de legalább a ciklus vége 
előtt – én úgy gondolom – ezt megfontolásra javasolom. Tehát nem konkrét javaslat, de hogy 
a bizottság állítson össze egy kis füzetet, amelyben leszűri a tapasztalatokat és a jövőre 
vonatkozólag esetleg ajánlásokat tesz vagy gondolatokat fogalmaz meg, ez szerintem egy jó 
gondolat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr! 
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm. Örülök, hogy Kőszegi és Csóti képviselő 
urak értették, hogy mit akartam mondani, elnök úrral ellentétben, aki olyan témákról kezdett 
beszélni, amiket nem hoztam ide. Egy meglehetősen egyszerű kérdésem volt, amit lehet, hogy 
egy kicsit túl bőven fejtettem ki, ez igaz, de a kérdésem arra vonatkozott, elnök úr, hogy lesz-
e folytatása ennek a kihelyezett ülésnek, és a bizottság le kívánja-e szűrni azokat a 
tapasztalatokat, amelyeket ott begyűjtöttünk. A kérdésem erre vonatkozott. Az, hogy a szerb 
parlamentben mi történt, majd érdemes lenne arról is beszélni, mert hiszen meglehetősen 
máshogy látjuk, meg máshogy látom azt, hogy önnek mi lett volna a feladata, elnök úr, azon a 
tárgyaláson, de ezt a kérdést én most nem hoztam ide. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Majd hogyha olyan helyzetben lesznek önök, hogy 

esetleg kormányrúdnál vagy más módon, akkor nyilván szóvá teheti, meg megkérdezheti, 
hogy hogyan tevékenykedtem. De azt gondolom, hogyha mindjárt így kérdezte volna meg a 
bizottsági kihelyezett üléssel kapcsolatosan a kérdéseit, ahogy másodszor megfogalmazta, 
akkor nem vitt volna engem vakvágányra. A vakvágány számomra azt jelenti az ön 
megfogalmazásában, ahogy az első kérdését értettem, hogy semmi értelme nem volt a 
kétnapos kihelyezett ülésnek, illetve az eddigieknek sem volt értelme, és a mostaninak sem 
volt értelme. Hogyha én ezt rosszul értettem, akkor elnézést kérek. Én egészen másként éltem 
meg ezt a két napot, de erről vitatkozhatunk még egy pár percig. Hogy ki hogyan élte meg. 
Szili Katalin elnök asszony!  

 
DR. SZILI KATALIN (független): Elnök Úr! Bocsássanak meg, tisztelt 

képviselőtársaim. Képviselő Urak! Lehet, hogy eljön a pillanat, amitől óvtam magunkat, hogy 
egyszer nevet kelljen változtatnunk: nemzeti széthúzás bizottsággá. Nyilván ez humor volt, de 
én azt gondolom, hogy keressük ebben azt, ami a közös cél irányába visz bennünket. 
Bocsánat, hogy beleszóltam.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenkinek jó étvágyat kívánok és jó munkát! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 05 perc) 
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