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Â Magyar–magyar kapcsolattartás − „Az akadálytalan magyar–magyar kapcsolattartás
elősegítése céljából új támogatási rendszert dolgozott ki a magyar kormány a schengeni
vízum kiváltására kötelezett vajdasági és kárpátaljai magyarság vonatkozásában” –
hangzott el egyebek mellett a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF)
Külügyi és Európa-ügyi Albizottságának legutóbbi budapesti ülésén − Az EU-n kívül
rekedt vajdasági és kárpátaljai magyarságot érintő új támogatási formát dr. Zilahi
László mutatta be. A Miniszterelnöki Hivatal főigazgató-helyettese rámutatott: a
kidolgozott program célja azoknak a gazdasági gyökerű gondoknak az áthidalása, mely
a magyar–magyar kapcsolattartást terhelhette volna meg Magyarország schengeni
csatlakozását követően a vízumköteles Kárpát-medencei magyarság vonatkozásában…
Gémesi Ferenc kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt, hogyan
hat Magyarország schengeni csatlakozása azon területek magyarságának helyzetére,
melyek belátható időn belül még nem csatlakozhatnak a schengeni rendszerhez.
"Kárpátalján jó megoldást kínál a kishatárforgalom, emellett pedig érvényes marad az
ingyenes nemzeti vízum rendszere. Ez a vízum megkönnyíti a Magyarországgal való
kapcsolattartást és a magyar identitás megőrzését. A nemzeti vízum hatálya
természetesen csak Magyarországra terjed ki – annak idején ugyanis csak ezzel a
feltétellel tudtuk elfogadtatni az unióval" – emlékeztetett Gémesi Ferenc (KárpátInfo)
Â Tesco-vízum − „Még egy új éra köszön be az elszakított területek magyarsága és az
anyaország közötti kapcsolattartásban. A schengeni zónának Magyarország külső
határaiig való kiterjesztése ugyanis az eddiginél nyűgösebb és költségesebb
határátkelési procedúrát „ígér”. Az új helyzet nem pártolhatja a szabad ember- és
eszmeáramlást, a megoldások pedig nem terjedhetnek túl a pótcselekvés kategóriáján…
kiábrándító a magyar hivatalosságok attitűdje is. Egyértelműen tetten érhető benne a
kishatárátlépős megoldás feletti elégedettség, az uniós tárgyalások sikerének
propagandája, valamint a rosszallás, hogy a vajdaságiak – „Kaszáék" – nem éltek a
felajánlott lehetőséggel. Ők inkább kettős állampolgárságot akartak, ami, lássuk be,
nem megy olyan könnyen. Így állunk hát most. A kárpátaljaiak valamivel olcsóbban és
gyorsabban jutnak bevásárlóvízumhoz, mint schengenihez, a vajdaságiak pedig egyék
meg, amit főztek. Feladat kipipálva, nem számítanak az újabb csonkok a
nemzettesten…” y− Csinta Samu cikke (Krónika)
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a Figyelőben közölt hírek olvasóink tájékoztatását szolgálják, kérjük, hogy a további felhasználást lehetőség szerint kerüljék
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Â Kárpátaljai magyar képviselőkkel találkozott Ungváron a magyar külügyminiszter −
Kárpátaljai magyar szervezetek és egyházak vezetőivel tartott találkozóval vette
kezdetét Göncz Kinga külügyminiszter keddi ungvári látogatása, amelynek keretében a
miniszter kishatárforgalmi engedélyeket ad át. Az ungvári főkonzulátuson rendezett
szűk körű találkozón mások mellett a két mérvadó kárpátaljai magyar szervezet, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
vezetői, valamint a történelmi egyházak kárpátaljai képviselői vettek részt. Göncz
Kinga Ungváron ünnepélyes keretek között átadja az Ukrajnával szeptemberben aláírt
új kishatárforgalmi egyezmény alapján kiállított első engedélyeket (MTI)
Â Kishatárforgalmi engedélyeket adott át Ungváron a magyar külügyminiszter − A
külügyminiszter a főkonzulátus épületében Konsztantyin Jeliszejev ukrán
külügyminiszter-helyettes jelenlétében ünnepélyes keretek között nyújtotta át az
Ukrajnával szeptemberben aláírt kétoldalú megállapodás alapján kiállított első
engedélyeket. „Az előző egyezményt 2003-ban Magyarország felmondta, miután
összeegyeztethetetlen volt az akkor érvényben lévő európai uniós szabályozással” emlékeztetett Göncz Kinga. Az újabb dokumentum létrejöttére azután nyílt lehetőség,
hogy 2006-ban - részben magyar kezdeményezésre - megszületett a kishatárforgalmi
engedélyeket egységesen szabályozó uniós rendelet. A megállapodás alapján a határ két
oldalán ötven-ötven kilométeres övezetben élő ukrán és magyar lakosok számára akár öt
évig érvényes, ismételt belépést és hat hónapon belül három hónapos tartózkodást
lehetővé tévő kishatárforgalmi engedélyek állíthatók ki (MTI)
Â Schengen az EU-együttműködés leglátványosabb példája, de ez egyik
legnehézkesebb is – HÁTTÉR − Az Európai Unión belüli együttműködésnek az
átlagember számára két nagyon könnyen érzékelhető előnye van: a közös pénz, amellyel
az euróövezet bármelyik országában úgy fizethet, mintha saját hazájában lenne, és az
immár 3,6 milliárd négyzetkilométeres schengeni övezet, amelynek tagországai között
úgy lehet mozogni, hogy az ember közben észre sem veszi, határt lépett át (MTI)
Â Az EU a Schengenen kívül maradókra is gondol − A magyar-ukrán határon lévő
Uszka polgármestere szerint a brit lapkritika tanulsága: a magyar határőrségnek a
látszatát is el kell kerülnie, hogy nem jól őrzi az EU külső határát (Nsz)

Cikkek:
Schengen az EU-együttműködés leglátványosabb példája, de ez egyik legnehézkesebb
is - HÁTTÉR
Veres Béla, az MTI tudósítója jelenti:
Brüsszel, 2007. december 18., kedd (MTI) - Az Európai Unión belüli együttműködésnek az átlagember
számára két nagyon könnyen érzékelhető előnye van: a közös pénz, amellyel az euróövezet bármelyik országában
úgy fizethet, mintha saját hazájában lenne, és az immár 3,6 milliárd négyzetkilométeres schengeni övezet,
amelynek tagországai között úgy lehet mozogni, hogy az ember közben észre sem veszi, határt lépett át.
Utóbbi lehetőség péntektől a magyarok számára is nyitva áll, legalábbis a szárazföldön közlekedők számára - a
repülőtereken még a nyári menetrend életbe lépéséig, április legelejéig várni kell a külön Schengen-bejárat
használatára.
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A schengeni egyezmény tartalmazza azt a jogot, hogy az Európai Unió részt vevő tagországai (és az unióhoz
nem tartozó, de a schengeni övezethez csatlakozott két további ország) között a határok bárki számára szabadon
átjárhatóak, de ezzel párhuzamosan előírja, hogy szigorú ellenőrzéseket kell foganatosítani azokon a
határszakaszokon, ahol az EU-tagállamok más országokkal szomszédosak.
Magyarország mellett most csatlakozik az övezethez Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Észtország,
Lettország, Litvánia, Szlovénia és Málta.
Az egyezmény az Európai Unió egyik legsajátosabb és legellentmondásosabb dokumentuma. Végrehajtásának
egyes részletei máig nem teljesen tisztázottak, és alkalmazása néhány EU-tagállamban súlyos nehézségeket okoz,
Nagy-Britanniában és Írországban saját megítélésük szerint jóformán lehetetlen.
A szerződést már több mint húsz éve, 1985. június 14-én írta alá öt EU-tagállam: Németország, Franciaország,
Belgium, Hollandia és Luxemburg a nagyhercegség egyik kisvárosában, egy hajó fedélzetén. Ám az elhatározás
nehézségei hamarosan kiütköztek, és ahhoz, hogy a megállapodás kivitelezhető legyen, további öt évet kellett
várni - ez az időszak folyamatos tárgyalásokkal telt el. Hivatalosan a schengeni egyezmény csak 1995. március
26-án lépett életbe, de több aláírója még ekkor sem alkalmazhatta a szerződést, mert nem tudta
teljesíteni a határok ellenőrzésére vonatkozó szigorú előírásokat.
Ahhoz, hogy a schengeni övezet tagországainak külső határain fokozni tudják az ellenőrzést, kiépítettek egy
számítógépesített információs hálózatot is, amely a tagok rendőrségei, nyomozó szervei és vámhatóságai között
teremt összeköttetést.
A szerződés botladozásainak azonban éppen az volt az egyik fő oka, hogy a reméltnél lassabban halad a
tagországok közötti hatósági együttműködés kiteljesítése. Egyes tagállamok túl féltékenyen őrzik belügyi
adatbázisaikat is. A most belépő új EU-tagállamok csatlakozását technikai problémák is lassították: máig nem
készült el az új számítógépes rendszer, amely biztosítani tudná immár 24 ország korszerű kiszolgálását. Emiatt a
most csatlakozók ideiglenesen a régi rendszerre kapcsolódtak rá - a terhelési próbák szerencsére azt mutatják,
hogy ez nem okoz majd fennakadást.
A schengeni joganyagba tartozik a külső határellenőrzés szabályai mellett a repülőtereken és a kikötőkben a
schengeni térség polgárainak elkülönítése a térségen kívülről érkező utasoktól, továbbá a vízumszabályok
egységesítése, a határőrizeti szervek együttműködése, jogi együttműködés (kiadatás, információszolgáltatás) és a
menekültügyi kérdések.
Az induló öt állam után folyamatosan csatlakozott a szerződéshez Olaszország, Spanyolország, Portugália,
Görögország, Ausztria, Dánia, Svédország, Finnország, illetve két nem EU-tag észak-európai állam, Norvégia és
Izland is. Az övezet bővítése a legtöbb esetben nehézkesen bonyolódott: Görögország viszonylatában például
csak 2000-ben szűnt meg az ellenőrzés a repülőtereken, Olaszországban pedig 1997 októberében megszűnt ugyan
a vámellenőrzés a repülőtereken, de a vízi és szárazföldi határokon ugyanez csak egy évvel később történt meg.
Két EU-tagállam - Nagy-Britannia és Írország - nem kíván csatlakozni az egyezményhez. Azzal érvelnek, hogy
szigetországok lévén számukra legegyszerűbb mindenkit ellenőrizni. Az EU az amszterdami szerződésben
elismerte e két államnak azt a jogát, hogy a schengeni egyezmény egyes elemei alól felmentést kapjanak, bármely
ez irányú kérésük teljesítéséhez azonban szükség van a többi tagország egyhangú egyetértésére.
Az EU további három tagállama, Ciprus, Bulgária és Románia még nem tudta teljesíteni a schengeni
csatlakozás feltételeit, belépésük időpontja egyelőre nem jósolható meg. Két unión kívüli ország, Svájc lés
Liechtenstein társultak az övezethez, azaz a rendőrségi és igazságügyi együttműködés egy részében részt
vesznek.
Az újonnan belépő EU-tagországok együttes csatlakozásának azért tulajdonítottak nagy jelentőséget, mert a
külső határszakaszok miatt külön-külön történő átállásuk sokkal nagyobb feladatot jelentett volna. Ezzel együtt
nem kívántak várni egymásra: Magyarország például már a csatlakozási tárgyalásokon értésre adta, hogy akár
már az EU-ba lépésétől kezdve képes a schengeni normák szerint működtetni megerősített külső határait.
Az övezet bővítése jelentős költségeket is jelentett: csak Magyarország esetében a mérhető költségek 51
milliárd forintot tettek ki. Ennek nagy részét - 41 milliárdot - az unió biztosította.
A csatlakozás előtt az EU alapos vizsgálatokat végzett mind az eltűnő belső határokon, mind a szigorítandó
külsőkön, hogy eleget tudnak-e tenni az új elvárásoknak.
A schengeni övezethez tartozó országok lakói az övezeten belül személyi dokumentumokkal mozoghatnak.
Külső államok lakóinak a legtöbb esetben vízumra van szükségük, ám néhány környező országból olcsóbb vagy bizonyos csoportok esetében - akár ingyenes vízummal lehet beutazni.  vissza

Kárpátaljai magyar képviselőkkel találkozott Ungváron a magyar külügyminiszter
Pálfy M. Katalin, az MTI különtudósítója jelenti:
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Ungvár, 2007. december 18., kedd (MTI) - Kárpátaljai magyar szervezetek és egyházak vezetőivel tartott
találkozóval vette kezdetét Göncz Kinga külügyminiszter keddi ungvári látogatása, amelynek keretében a
miniszter kishatárforgalmi engedélyeket ad át.
Az ungvári főkonzulátuson rendezett szűk körű találkozón mások mellett a két mérvadó kárpátaljai magyar
szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség vezetői,
valamint a történelmi egyházak kárpátaljai képviselői vettek részt.
Göncz Kinga Ungváron ünnepélyes keretek között átadja az Ukrajnával szeptemberben aláírt új
kishatárforgalmi egyezmény alapján kiállított első engedélyeket.
Az egyezmény értelmében a határ menti övezetben élő ukrán, illetve magyar lakosok számára akár öt évig
érvényes engedélyek állíthatók ki, amelyek a kijelölt határ menti övezetbe való ismételt belépést és hat hónapon
belül három hónapos tartózkodást tesznek lehetővé.
Az egyezmény a határ ukrán oldalán mintegy 400-500 ezer embert érint, köztük a közel 170 ezer fős
kárpátaljai magyarság mintegy 90 százalékát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi jelentősebb városa,
valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye egy része válik elérhetővé a kishatárforgalmi engedéllyel rendelkezők
számára.
Ungvári látogatása végén Göncz Kinga a külügyminisztérium ajándékaként történelem tankönyveket ad át a
város magyar nyelvű középiskolája, a Dayka Gábor Középiskola számára.  vissza

Kishatárforgalmi engedélyeket adott át Ungváron a magyar külügyminiszter
Pálfy M. Katalin, az MTI különtudósítója jelenti:
Ungvár, 2007. december 18., kedd (MTI) - Göncz Kinga magyar külügyminiszter nyújtotta át kedden
Ungváron az új ukrán-magyar kishatárforgalmi egyezmény alapján kiadott első kishatárforgalmi engedélyeket.
A külügyminiszter a főkonzulátus épületében Konsztantyin Jeliszejev ukrán külügyminiszter-helyettes
jelenlétében ünnepélyes keretek között nyújtotta át az Ukrajnával szeptemberben aláírt kétoldalú megállapodás
alapján kiállított első engedélyeket.
Az előző egyezményt 2003-ban Magyarország felmondta, miután összeegyeztethetetlen volt az akkor
érvényben lévő európai uniós szabályozással - emlékeztetett Göncz Kinga.
Az újabb dokumentum létrejöttére azután nyílt lehetőség, hogy 2006-ban - részben magyar kezdeményezésre megszületett a kishatárforgalmi engedélyeket egységesen szabályozó uniós rendelet.
A megállapodás alapján a határ két oldalán ötven-ötven kilométeres övezetben élő ukrán és magyar lakosok
számára akár öt évig érvényes, ismételt belépést és hat hónapon belül három hónapos tartózkodást lehetővé tévő
kishatárforgalmi engedélyek állíthatók ki.
A kijelölt határövezetben élők - Magyarország schengeni csatlakozása után is - a vízumhoz képest könnyített
feltételekkel igényelhetik a határövezetben való tartózkodásra feljogosító engedélyt. Az engedély díja húsz euró.
A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a határ ukrán oldalán mintegy 400-500 ezer embert érint a
kishatárforgalmi egyezmény, köztük a közel 170 ezer fős kárpátaljai magyarság mintegy 90 százalékát. SzabolcsSzatmár-Bereg megye valamennyi jelentősebb városa, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye egy része válik
elérhetővé a kishatárforgalmi engedéllyel rendelkezők számára. A magyar állampolgárok vízum nélkül
utazhatnak Ukrajnába.
- A magyar kormány arra törekszik, hogy a schengeni rendszerhez való csatlakozás minél kevésbé jelentsen
akadályt a Kárpátaljával, Ukrajnával való kapcsolattartásban, a könnyítések egyike a kishatárforgalmi engedély is
- mondta a külügyminiszter újságíróknak.
Miután Magyarország december 21-ével a schengeni övezet tagjává válik, megszűnik az ukrán állampolgárok
korábbi vízumdíj-mentessége. A számukra Magyarországon kiállított schengeni vízum azonban egy magyarukrán vízumkönnyítési megállapodás értelmében hatvan euró helyett 35 euróba kerül.
A magyar nyelv és identitás ápolásának, családi kapcsolatok ápolásának céljára szolgáló ingyenes nemzeti
vízum kiadásának rendje a schengeni csatlakozással nem változik.
A külügyminiszter ungvári látogatása kárpátaljai magyar szervezetek és egyházak vezetőivel tartott
találkozóval vette kezdetét és könyvadományok átadásával, a helyi magyar nyelvű középiskolában zárult.
Az ungvári főkonzulátuson rendezett szűk körű találkozón mások mellett a két legnagyobb kárpátaljai magyar
szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség vezetői,
valamint a történelmi egyházak kárpátaljai képviselői vettek részt.
Látogatása végén Göncz Kinga a külügyminisztérium ajándékaiként történelem tankönyveket adott át a város
egyetlen magyar nyelvű középiskolája, a Dayka Gábor Középiskola számára.  vissza
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Az EU a Schengenen kívül maradókra is gondol
Népszabadság • Szőcs László • 2007. december 18.
A magyar-ukrán határon lévő Uszka polgármestere szerint a a brit lapkritika tanulsága: a magyar határőrségnek a
látszatát is el kell kerülnie, hogy nem jól őrzi az EU külső határát.
Az EU a külső határain túl is biztonságos övezetet akar látni. A szomszédságpolitika (ENP) jegyében anyagi
áldozatra is kész: 2013-ig mintegy 12 milliárd euróval támogatja külső szomszédait – hangzott el abban a
(brüsszeli zsargonban) "strukturált párbeszédben", amelyet kedden az EU külügyi biztosa, Benita FerreroWaldner folytatott az unió Régiók Bizottságával (CoR). Sértő-Radics István (SZDSZ), a rendezvény házigazdája,
a CoR külügyi bizottságának alelnöke a NOL-nak elmondta: Ukrajna az ENP fekete-tengeri dimenziójába
tartozik, bár időnként vonakodva vesz részt a környezetvédelemtől a migrációig több területet átfogó
együttműködésben. Azt reméli ugyanis, hogy nem szomszédként, hanem tagjelöltként számítanak rá. Erre
Brüsszel válasza: a kettő nem zárja ki egymást, az ENP nem csukja be a kapukat, noha nem is tárja őket szélesre.
Brüsszelben a Régiók Bizottságában, amúgy pedig a magyar-ukrán határon lévő, párszáz lelkes Uszka
polgármestere, tiszabecsi székhelyű körorvos. Kérdésünkre elmondta: a schengeni határnyitással kapcsolatban a
helybéli lakosság nem annyira az osztrák félelmeket osztja, hanem attól fél, nehezebb lesz az átjárás a
határszakasz két oldala között. A polgármester örömmel nyugtázza, hogy sikerült elérni az EU-nál a
kishatárforgalom jóváhagyását, tudomása szerint az ungvári magyar főkonzulátusán nagy az érdeklődés az erre
jogosító igazolvány iránt. A Sunday Telegraph igen kritikus beregsurányi riportjáról az a véleménye: az újságíró
problémafelvetése jogos, mert ez egy széleskörű érdeklődésre számot tartó téma, de biztos benne, hogy a
határőrség képes megfelelni az elvárásoknak. Cigarettacsempészektől kezdve az embercsempészekig bukkannak
fel szabálysértők. – A brit lap cikkének tanulsága: a magyar határőrségnek a látszatát is el kell kerülnie, hogy nem
megfelelően őrzi az EU külső határát – mondta Sértő-Radics.
Brüsszel
y Kishatárforgalmi engedélyek átadása
Tegnap Ungváron Göncz Kinga külügyminiszter adta át az első tizenegy kárpátaljai kérelmezőnek a
magyarországi kishatárforgalmi engedélyt. Erre azután vált lehetőség, hogy idén szeptemberben a kárpátaljai
megyeszékhelyen a magyar és az ukrán diplomácia vezetője aláírta a két szomszédos ország közötti
kishatárforgalmi megállapodást. Az egyezmény a határ két oldalán 50 kilométeres térségben 244 magyarországi
és 382 ukrajnai település lakosait érinti. Az engedély egytől öt évig szólhat, fél éven belül legfeljebb 90 napos
tartózkodást tesz lehetővé, kiállítási díja 20 euró, ám a nyugdíjasok és a gyerekek kedvezményt élveznek.
„Magyarország célja ezzel a könnyített lehetőséggel is segíteni a magyar–magyar kapcsolattartást az anyaország
schengeni csatlakozása után” – fejtette ki egyebek mellett Göncz Kinga.  vissza

Magyar–magyar kapcsolattartás
KárpátInfo y 2007-12-19 02:10:00
Az akadálytalan magyar–magyar kapcsolattartás elősegítése céljából új támogatási rendszert dolgozott ki a
magyar kormány a schengeni vízum kiváltására kötelezett vajdasági és kárpátaljai magyarság vonatkozásában –
hangzott el egyebek mellett a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Külügyi és Európa-ügyi
Albizottságának legutóbbi budapesti ülésén.
Dr. Szili Katalin, illetve az albizottság elnöke, Németh Zsolt egyaránt sikeresnek ítélte meg a KMKF eddigi
tevékenységét. Az Országgyűlés elnöke jelentős előrelépésként könyvelte el a nemzetstratégia konszenzusos
elfogadását. Bejelentette: a dokumentum eredményeként rövidesen autonómia-műhely nyílik Budapesten és
magyar lobbi-iroda Brüsszelben. Az első feladat megvizsgálni az európai hasonló formációkat, és megtalálni a
megoldást a felmerülő magyar igényekre, a másik feladat pedig az összmagyar érdekek megjelenítése lesz
európai uniós szinten.
Az EU-n kívül rekedt vajdasági és kárpátaljai magyarságot érintő új támogatási formát dr. Zilahi László mutatta
be. A Miniszterelnöki Hivatal főigazgató-helyettese rámutatott: a kidolgozott program célja azoknak a gazdasági
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gyökerű gondoknak az áthidalása, mely a magyar–magyar kapcsolattartást terhelhette volna meg Magyarország
schengeni csatlakozását követően a vízumköteles Kárpát-medencei magyarság vonatkozásában.
A program lényege, hogy pályázat útján az érintett személyek visszaigényelhetik a vízumdíjat, illetve az egyéb
járulékos költségeket (fordítás, közjegyzői hitelesítés stb.)
A magyar kormány 2008-ra 720 millió forintot különített el erre a célra. A pénzt a Szülőföld Alap Oktatási és
Szakképzési Kollégiuma kezeli majd. A kollégium pályázatot ír ki a lebonyolító jogi személy kiválasztása
céljából. A program végrehajtásába várhatóan maximálisan bevonják a már meglévő státusirodákat és
előreláthatóan a Magyar igazolvánnyal rendelkezők részesülhetnek ebben a támogatásban. Az Ukrajnai Magyar
Demokrata Szövetség (UMDSZ) tanácskozás munkájában részt vevő képviselője, Kőszeghy Elemér javaslatára –
miszerint Kárpátalja esetében a támogatandók körét terjesszék ki a schengeni vízumot igénylők mellett a
kishatárátlépőt igénybevevők körére is – pozitív válasz született. A rendszer várhatóan jövő év februárjától áll fel,
de lehetőség lesz visszamenőlegesen is igényelni a magyar–magyar kapcsolattartási támogatást.
Az albizottság által elfogadott Állásfoglalás egyebek mellett leszögezi: a testület ez úton is megerősíti
elkötelezettségét Szerbia és Ukrajna európai integrációja mellett. Az Állásfoglalás kimondja: az Albizottság
támogat minden olyan kezdeményezést, amely a nemzetpolitikai koncepcióba foglalt külügyi és Európa-politikai
vonatkozású javaslatok mind teljesebb körű megvalósítását szolgálják. Különös tekintettel a saját – területi vagy
kulturális alapon érvényesülő – önigazgatásukért teljes mértékben alkotmányos eszközökkel fellépő Kárpátmedencei magyar közösségek céljainak megvalósítására vonatkozó legitim igényekre.
A mögöttünk hagyott héten dr. Avarkeszi Dezső és Balog Zoltán elnökletével a KMKF Jogi Albizottsága is
ülésezett. Tíz pontból álló állásfoglalásukban egyebek mellett üdvözlik a 2007. november 25-i romániai európai
parlamenti választások eredményeit. Támogatják továbbá a vajdasági magyar pártok közös jelöltállítását,
valamint együttes programalkotását a 2008. évi szerbiai elnökválasztáson. Az Albizottság szintén támogatásáról
biztosította a szlovákiai magyar közösség erőfeszítéseit a Pátria Rádió folyamatos működésének megőrzéséért.
Mindezek mellett az Albizottság felhívta a KMKF határon túli tagjainak figyelmét, hogy a jövőben
hatékonyabban használják ki a törvényjavaslatok véleményezésével kapcsolatos lehetőségeiket.
A KMKF albizottságainak ülései mellett szerdán sor került a tavaly ősszel életre hívott, a Máért utódjának is
tekinthető magyar–magyar kormányzati konzultáció második ülésére. Ezen Gyurcsány Ferenc magyar
miniszterelnök kijelentette: "A szélsőséges megnyilvánulásokra nem válaszolhatunk szélsőséges
megnyilvánulásokkal, a türelmetlenségre türelmetlenséggel, a nacionalizmusra nacionalizmussal." Gyurcsány
Ferenc elmondta: helyes volt kiemelt támogatást előirányozni a közeli uniós perspektívát nélkülöző két terület, a
Vajdaság és Kárpátalja magyarsága számára, helyes volt, hogy a folyamatos alkuk rendszere helyett hosszú távú
megállapodásokra alapítottuk támogatásainkat.
A kormányfő emlékeztetett, hogy ez a kormányzati konzultáció nem pártpolitikai intézmény. A résztvevők
egyetértettek abban, hogy a magyarországi politikának nem szabad beleszólnia a határon túliak belső ügyeibe.
Gémesi Ferenc kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt, hogyan hat Magyarország
schengeni csatlakozása azon területek magyarságának helyzetére, melyek belátható időn belül még nem
csatlakozhatnak a schengeni rendszerhez. "Kárpátalján jó megoldást kínál a kishatárforgalom, emellett pedig
érvényes marad az ingyenes nemzeti vízum rendszere. Ez a vízum megkönnyíti a Magyarországgal való
kapcsolattartást és a magyar identitás megőrzését. A nemzeti vízum hatálya természetesen csak Magyarországra
terjed ki – annak idején ugyanis csak ezzel a feltétellel tudtuk elfogadtatni az unióval" – emlékeztetett Gémesi
Ferenc.  vissza
KISZó-összeállítás

Tesco-vízum
Krónika y 2007-12-19
Még egy új éra köszön be az elszakított területek magyarsága és az anyaország közötti kapcsolattartásban. A
schengeni zónának Magyarország külső határaiig való kiterjesztése ugyanis az eddiginél nyűgösebb és
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költségesebb határátkelési procedúrát „ígér”. Az új helyzet nem pártolhatja a szabad ember- és eszmeáramlást, a
megoldások pedig nem terjedhetnek túl a pótcselekvés kategóriáján.
De legfőképpen alkalmatlanok arra, hogy támogassák a nemzethez való tartozás érzését a két, perifériára szorult
régió, a Vajdaság és a Kárpátalja magyar ajkú lakosságában. Az utóbbiakban például igencsak ambivalens
érzéseket kelt a tegnap útjára bocsátott kishatárátlépős projekt. A kommunista időkben mifelénk is ismert
határátlépősdis módi hozzájárult ugyan a kedvezményezett családok komfortérzetének pillanatnyi javításához, ám
a csencselések időszakának lejártával ma már nem több a gettósítás modern kori eszközénél. A kiszorítottság
érzését tovább erősíti a schengeni normák betartásával indokolt, esetenként személyre szabott szigorú vámolási
procedúra, amely nyomán kétszer is meggondolja a határátkelést az, akit megélhetése, tanulmányai vagy
vállalkozásai nem szólítanak feltétlenül a határ túloldalára.
De kiábrándító a magyar hivatalosságok attitűdje is. Egyértelműen tetten érhető benne a kishatárátlépős megoldás
feletti elégedettség, az uniós tárgyalások sikerének propagandája, valamint a rosszallás, hogy a vajdaságiak –
„Kaszáék" – nem éltek a felajánlott lehetőséggel. Ők inkább kettős állampolgárságot akartak, ami, lássuk be, nem
megy olyan könnyen.
Így állunk hát most. A kárpátaljaiak valamivel olcsóbban és gyorsabban jutnak bevásárlóvízumhoz, mint
schengenihez, a vajdaságiak pedig egyék meg, amit főztek. Feladat kipipálva, nem számítanak az újabb csonkok
a nemzettesten. Tesco-élmény tényleges segítség, szabad átjárást biztosító állampolgárság helyett. A
magyarigazolványok egyre mélyebbre kerülnek az ereklyés fiókokban.  vissza
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