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Tisztelt Képviselő Úr!
Az Országgyűlésrбl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak
alapján az emberi er бforrások miniszteréhez benyújtott írásbeli választ igénylё,
„Hogyan készül а Kormány Marosvásárhely fekete márciusának 25 . évfordulójára?” című, és
K/1425. számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom.
Magyarország kormánya az erdélyi magyarság önbecsülése, megmaradása é s
függetlensége érdekében folytato tt küzdelme történelmi fordulópontjaként tekint а
25 évvel ezelё i marosvásárhelyi eseményekre . Tisztele ttel és együttérzéssel
fordulunk mindazok felé, akik áldozatául estek а kommunista diktatúra
könyörtelenségének . Az erdélyi magyarság sorsfordító napjaira, Marosvásárhel y
fekete márciusának 25 . évfordulójára а romániai magyar külképviseletek é s
kulturális intézetek számos rendezvénnyel készülnek.
А Csíkszeredai Fбkonzulátus, amelynek körzet ёbe tartozik Marosvásárhely,
kiemelt figyelmet fordít а városi megemlékezésre, és elб zetesen már egyeztetett is а
marosvásárhelyi szervezetekkel, valamint az illetékes személyekkel . Felvették а
kapcsolatot Peti Andrással, Marosvásárhely alpolgármesterével, aki elmondta, hog y
а 20. évfordulóhoz hasonlóan, most is а Bernády György Alapítvánnyal közöse n
terveznek programokat .
Egyeztettek Nagy Miklós Kunddal, а Bernády György Alapítvány elnökével, ak i
jelezte, megállapodtak arról, hogy el бreláthatólаg 2015 januárjában lehet
véglegesíteni а program részleteit. Megkeresték Kincses Elбdöt, а Fekete március című
kötet szerzбjét, aki az öt esztendбvel ezelбtti évforduló rendezvényeihez hasonló
konferenciával, emlékműsorral egybekötö tt megemlékezést tervez. А fбkonzulátus
javaslatára Baricz Lajos, marosszentgyörgyi plébános ökumenikus istentisztelet
keretében emlékezik az áldozatokra Marosszentgyörgyön. Ehhez а plébániához
tartoznak azok az áldozatok is, aki а roma közösség tagjai voltak .
А Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi Kulturális Központja -együttm űködve а
Bukaresti Magyar Intéze ttel - а Bozgor-tót Marosvásárhely fekete márciusáig címmel
emlékmű sort tervez, amelyen részleteket mutatnak majd be а Marosvásárhely fekete
márciusa című dokumentumfilmbё1, illetve beszélgetést terveznek Miholcsa
Gyulával, а film készítЩjével.
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06 1) 795 6975 Fax : (06 1) 795 0385

Simó Márton íróval, а Bozgor című regénytrilógia szerz бjével is találkozhatnak
majd az olvasók -azon kevés kortárs szerz бk egyikével -, aki szépirodalmi mííben i s
feldolgozta а marosvásárhelyi fekete március eseményeit . А megemlékezés terveze tt
idбpontja: 2015 . március 23 ., helyszíne а sepsiszentgyörgyi Székely Nemzet i
Múzeum lesz. А Balassi Intézet bukaresti Magyar Kulturális Intézete а 2015 . márciu s
16-22 . közötti héten több rendezvénnyel emlékezik meg аz évfordulóról . Tervezik
László Márton és Novák Csaba Zoltán : А szabadság terhe . Marosvásárhely 1990. március
n
16-21 . címй könyve román nyelvй fordításának а bemutatását, amеlу várhatóa
ekkor jelenik meg . А programok között szerepel Miholcsa Gyula Fekete Márciu s
címmel készült 11 órás dokumentumfilmjének vetítése több részben, romá n
feliratozással. Várhatóan mindkét eseményt követб en, beszélgetésekre kerül sor а
CNSAS (a Securitate Ira ttárát Vizsgáló Országos Tanács) fiatal kutatóinak
részvételével. А helyi rendezvények melle tt Budapesten is tervezünk
megemlékezéseket.
А Nemzetpolitikai Kutatóintézet szervezésében má r
megkezdбdött а programok elбkészítése, melyek felölelik а fekete március, illetve а
romániai rendszerváltozás eseménytörténetét.
Magyarország és а marosvásárhelyi magyarsága 20 . évfordulóhoz hasonlóan а
25. évfordulóról is méltó módon emlékezik meg, а főkonzulátus aktív szerepet válla l
а programok elбkészítésében . Itt jelzem Képvisel ő úr felé, а programokat 2015
januárjában lehet majd véglegesíteni . Az eseménysorozat hozzájárulhat ahhoz, hogy
а román közvélemény elsó kézb ёl megismerhesse, megérthesse а negyedszázaddal
ezel бtti marosvásárhelyi történelmi eseményeket, а velük kapcsolatos magyar
álláspontot. Különösen fontos ez azért is, mert Romániának szembe kell néznie a z
akkor történtekkel, а politika és az intézkedб hatóságok 25 évvel ezelбtti
szerepvállalásával . Tisztáznia kell, hogy pontosan mi is történt а fekete márciu s
napjaiban, és román részről kik voltak felel бsek а történtekért .
Magyarország kormánya határozo ttan elítéli а kisebbségek elleni uszítást, а
kisebbségek jogaival való súlyos visszaélést . Amikor а nemzetünk külhoni
közösségeit megilleg jogok melle tt határozo ttan kiállunk, soha nem kérünk, soh a
nem követelünk olyat, amire ne lenne precedens, ami ne lenne már m űködб
intézmény az Európai Unióban.

Budapest, 2014 . október 10.

Tisztelettel:

dr. Semjén Zsolt

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06 1) 795 6975 Fax : (06 1) 795 0385

MINISZTERELNÖKSÉG
DR. SEMJÉN ZSOLT
miniszterelnök-helyette s

I-2/МЕ/295/3/201 4

Kövér László
elnök úr részére
Magyar Országgy űlés

Tisztelt Elnök Úr !
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) ОСУ határozat 2 .
melléklet 43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Száуау István (Jobbik) országgyűlési képvisel б „Hogyan készül а Kormány
Marosvásárhely fekete márciusának 25 . évfordulójára? "című, K/1425. számú írásbel i

választ igénylő kérdésére ado tt válaszomat .
Budapest, 2014. október 10 .
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