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A Jobbik Magyarországért Mozgalom fontosnak tartja az elcsatolt területeink kisebb
régióiban élő magyarság ügyét is, hisz ezen közösségek hangsúlyozottan ki vannak téve
az asszimiláció veszélyének. Szávay István országgyűlési képviselő, a Jobbik
Nemzetpolitikai Kabinet elnöke ezért a közelmúltban három, horvátországi magyarokat
érintő ügy kapcsán tett fel írásbeli kérdést a kormány több tagjának. A miniszteri
válaszok a napokban érkeztek meg.
Szávay az eszéki magyar főkonzulátussal
kapcsolatos kérdésében emlékeztetett, az intézményt 2002-ben nyitotta meg az első
Orbán-kormány, ám a balliberális kormányzat 2006-ban „ideiglenesen” megszüntette annak
működését. Németh Zsolt külügyi államtitkár idén júniusban az Országgyűlésben Szávay
kérdésére kijelentette, a kormány támogatja a konzulátus újranyitását, és hamarosan konkrét
fejlemények várhatóak. Az elmúlt hónapokban azonban semmilyen előrelépést nem
tapasztalhattunk az ügyben, a jobbikos képviselő ezért érdeklődött újfent. Martonyi János
válaszában rámutatott, hogy kihelyezett konzuli napokat jelenleg is minden héten tartanak
Eszéken, sőt volt már példa ünnepélyes állampolgársági eskütételre is a városban. Ezzel együtt
a miniszter hangsúlyozta, hogy a főkonzulátus újranyitását napirenden tartják, és megvizsgálják
az ehhez szükséges anyagi lehetőségeket.
A jobbikos képviselő a fiumei magyarok érdekében is intézett egy kérdést a külügyminiszterhez.
A kikötővárosban élő tiszteletbeli konzul ugyanis nem ismeri a magyar nyelvet, ezért az ott élő
magyarok szerint nem tudja munkáját megfelelően ellátni. Szávay aziránt érdeklődött, hogyan
kívánja a külügy a hatékony konzuli jelenlétet biztosítani Fiumében. Emellett az érintettek
kérését tolmácsolva azt is megkérdezte, hogy a helyi magyarok állampolgársági
ügyintézésének megkönnyítése érdekében tervezi-e a kormány kihelyezett konzuli napok
tartását a városban. A külügyminiszter válaszában ígéretet tett rá, amennyiben a gazdasági
helyzet megengedi, megfontolják a konzuli jelenlét „legmegfelelőbb formában történő
biztosítását”. A Külügyminisztérium emellett megvizsgálja a kihelyezett konzuli napok
tartásának lehetőségét is.
A Semjén Zsolthoz intézett kérdésében Szávay István értetlenségét fejezte ki, amiért a horvát
szervek évek óta folyamatosan akadályokat gördítenek az elé, hogy a spliti magyarok Klissza
várában elhelyezhessék Árpád-házi Szent Margit általuk készített emléktábláját, IV. Béla király
ugyanis itt ajánlotta fel a várban született leányát, Margitot Magyarország megmentésére. A
jobbikos politikus érdeklődött, hogy a kormányzat milyen lépéseket tesz az ügyben. A
nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter kifejtette, hogy a legkülönbözőbb indokokkal
utasítják el az engedélyezést folyamatosan, ám a valós ok minden bizonnyal a Kliski Uskoci
horvát hagyományőrző csoport és az önkormányzat tiltakozása. Semjén biztosította a
képviselőt, hogy a kormány eddig is mindent megtett az ügy érdekében, továbbá ígéretet tett
arra, hogy a Horvát-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság soron következő ülésének
napirendjén is szerepelni fog az emléktábla kérdése.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom örömmel vette tudomásul a miniszteri válaszokat,
amelyek végrehajtását a későbbiekben is figyelemmel fogja kísérni, bízva abban, hogy
mindhárom, az érintettek számára fontos ügy hamarosan kedvezően rendeződik majd.
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