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Kelemen Johannisnál: kisebbségi paktumot! 

Politikai megállapodást javasolt a többségi pártok és a kisebbségek között Kelemen Hunor, 

az RMDSZ szövetségi elnöke azon a múlt hétfői találkozón, amelyre Klaus Johannis 

államfő hívta a parlamenti pártok vezetőit annak érdekében, hogy egyeztessenek a védelmi 

kiadások olyan módon történő növeléséről, hogy azok 2017-től elérjék a bruttó hazai 

termék (GDP) 2 százalékát. Kelemen Hunor a találkozót követően elmondta: a Johannis 

által felvetett kezdeményezés mellett – amelyet támogatnak – egyéb témákat is fölvetettek. 

Ezek egyik legfontosabbika a többségi pártok és a kisebbségek között kötendő 

megállapodás, amely Kelemen szerint szükséges a stabilitás érdekében, és Románia javát 

szolgálná. „A megállapodás lényege az volna, hogy a román pártok ne használják ki a 

nemzetiségi kártyát a kampányban és a politikai diskurzusban, ne csorbítsák a szerzett 

jogokat, a nemzeti identitás megőrzését szolgáló intézkedésekről legyen folyamatos 

egyeztetés a többségi pártok és a kisebbségek között” – mutatott rá Kelemen. Az RMDSZ 

elnöke emellett elmondta: azt javasolta az államfőnek, hogy írjanak alá pártközi 

megállapodást az oktatás és az egészségügy finanszírozásának növeléséről is, az oktatás 

esetében az RMDSZ azt szeretné, hogy a finanszírozás mértéke érje el a GDP 6 százalékát. 

 

Meghallgatja az SZKT-t az ügyészség 

Egy hónapos hallgatás után „hallgatózásba” fogott a bukaresti főügyészség 

Szervezettbűnözés- és Terrorizmusellenes Főosztálya (DIICOT) Antal Árpád nagy port 

kavart nyilatkozata ügyében. Az RMDSZ bejelentése szerint a nyomozó hatóság a 

napokban írásban kérte az alakulatot, hogy bocsássa rendelkezésére Sepsiszentgyörgy 

polgármesterének a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) december 13-ai ülésén 

elhangzott beszéde hanganyagát. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára közölte, eleget tettek a 

vádhatóság kérésének. „Reméljük, hogy a DIICOT-nak elküldött hangfelvétel, valamint a 

felszólalás írásos kivonatának román változata elegendő bizonyíték arra, hogy a 

szövetséget, Antal Árpádot ne vizsgálják ki terrorizmus gyanújával, illetve a mondvacsinált 

eljárást berekesszék” – idézte Kovácsot a szövetség hírlevele. A politikus emlékeztetett 

decemberi kijelentésére, miszerint az RMDSZ 25 év alatt a politikai színtéren minden 

egyes alkalommal a párbeszédet választotta, olyan körülmények között is, hogy Románia 

határain túl ebben az időben nem minden esetben ez történt. „Ezért is nevetséges az 

ügyészség kivizsgálása” – tette hozzá a főtitkár. Hasonlóképpen vélekedik Antal Árpád is, 

aki a Krónika kérdésére kifejtette: ha az ügyészek meghallgatják a beszédét, megértik, 

hogy alaptalan a vizsgálódásuk. Sepsiszentgyörgy polgármestere megerősítette, hogy az 

SZKT-n elhangzottakat továbbra is fenntartja. „Furcsa, hogy most, amikor egész Európa a 

szólásszabadság korlátozásának veszélyeiről beszél, Romániában felmerül, hogy egy 

politikai nyilatkozatért bűnvádi eljárást indítsanak” – állapította meg a polgármester.  

E
rd
é
ly

  



 

 

 

 

 

 
3 

 

Történelmi maximumon a magyar–szerb kapcsolatok 

A Szerbiát és Magyarországot is érintő geopolitikai helyzet, valamint a Déli Áramlat 

gázvezeték projektjének lemondása miatt felértékelődtek a magyar-szerb kapcsolatok - 

hangoztatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ivica Dacic szerb 

külügyminiszterrel szerdán Belgrádban folytatott megbeszélését követően. A közép-

európai energiabiztonság kérdése újra aktuálissá és egyre égetőbbé vált - fogalmazott 

Szijjártó Péter. Hozzátette: abban állapodott meg szerb kollégájával, hogy együtt keresnek 

megoldást az energiabiztonság növelésére. Ennek érdekében Ivica Dacic februárban 

Budapestre utazik, hogy ott újra tárgyalóasztalhoz üljenek. A két ország 

külügyminisztereinek gyakori találkozója világosan mutatja, hogy a Magyarország és 

Szerbia közötti kapcsolat soha nem volt még ilyen jó - emelte ki Szijjártó Péter. 

Bejelentette, hogy Magyarország továbbra is elkötelezett támogatója Szerbia európai 

integrációjának, ezért Budapest delegálja Szerbia európai uniós főtárgyalójának stábjába 

az Európai Unió mellé rendelt korábbi brüsszeli állandó képviselőjét, Iván Gábort. A 

sajtótájékoztatón emellett elhangzott, hogy a két ország közötti átjárhatóság növelése 

érdekében úgy tűnik, semmi akadálya nincs annak, hogy a nyáron megnyíljon a régi 

röszkei határátkelő - jelentette be Szijjártó Péter. 

Ivica Dačić kiemelte, hogy a két országban megmutatkozott politikai szándéknak, a 

Vajdasági Magyar Szövetség közvetítő szerepének és az elmúlt évek során foganatosított 

lépéseknek köszönhetően jelentős eredményeket lehet elkönyvelni a kapcsolatok 

rendezése terén. Ennek megvannak a pozitív következményei a gazdaság terén is. Olyan 

szintre emelkedett az együttműködés Magyarország és Szerbia között, hogy a közös 

érdekeket immár konkrét közös projektumokban tudják kifejezésre juttatni, hangsúlyozta 

Dačić, aki egyúttal köszönetet mondott magyar kollégájának az európai integrációs 

folyamat során nyújtott támogatásáért. 

 

A magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségét tartották 
Zentán 

Megtartották a magyar kultúra napja délvidéki központi ünnepségét Zentán, ahol átadták 

a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség legrangosabb elismeréseit. Kilenc Kárpát-

medencei település templomainak egymásba kapaszkodó harangjátékával, valamint a 

Himnusszal vette kezdetét a magyar kultúra napja délvidéki központi ünnepsége. Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszédében az anyanyelv, valamint a 

Magyar Nemzeti Tanács jelentőségét emelte ki. „Idegen nyelvet tudni szép, a hazait pedig 

lehetségig mívelni kötelesség. Ez az alapvetés ma is irányadó. Magyar anyanyelvünk 
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kapcsol legerősebben kultúránkhoz, nemzetünkhöz.” Lovas Ildikó a Magyar Nemzeti 

Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja pedig egyebek között az MNT-nek a kultúra 

területén elért eredményeiről és kitűzött céljairól beszélt, hangsúlyozva, 2015-ben felül kell 

vizsgálni a kulturális stratégiát. „Felül kell vizsgálni a stratégiát megfogalmazva, hogy mit 

sikerült elérnünk, és mit nem. Miben döntöttünk helyesen, és mi volt tévedés. Le kell 

vonnunk a következtetést és azok fényében folytatni a munkát.” Az ünnepségen átadták a 

plaketteket és a Magyar Életfa díjakat. 

 

Újabb  részleges mozgósítás Ukrajnában – 3000 kárpátaljait hívnak 
be a hadseregbe 

Mintegy háromezer, 20 és 60 év közötti katonaviselt vagy katonai szakképesítéssel 

rendelkező hadköteles személyt hívnak be az ukrán hadseregbe Kárpátaljáról a részleges 

mozgósítás 2015. január 20-án kezdődő, negyedik szakaszában A Kárpátalja megyei 

hadkiegészítő parancsnokság parancsnoka elmondta, hogy az április 1-jéig tartó, 

országosan ötvenezer főt érintő újabb mozgósításra azért van szükség, hogy felváltsák a 

kelet-ukrajnai terrorellenes műveleti övezetben tavaly óta szolgálatot teljesítő katonákat. 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke reményének adott hangot, 

hogy a kárpátaljai magyarok behívása az ukrán hadseregbe nem lesz aránytalan. 

Brenzovics László, aki nem szavazta meg a mozgósításról szóló elnöki rendeletet, 

sajnálatosnak nevezte, hogy nem történnek megfelelő lépések a béke irányába, jóllehet ezt 

a konfliktust – mint fogalmazott – nem lehet fegyveres úton megoldani. Az idei évtől 

visszaállított sorkatonai szolgálattal kapcsolatban Brenzovics elmondta: a 20 és 27 év 

közötti fiatalokat érintő sorozást, amelyet az év első negyedében fognak elrendelni, külön 

kell választani a mozgósítástól. Mint kifejtette, az államvezetés részéről ígéret van arra, 

hogy a sorkatonák csak kiképzésben fognak részt venni, nem viszik őket a kelet-ukrajnai 

hadműveleti övezetbe. Hozzáfűzte, problematikusnak tartja a sorozást, mert szerinte 

Ukrajna gazdasági helyzete olyan, hogy még azokat a csapatokat sem tudják megfelelően 

ellátni, amelyek Kelet-Ukrajnában harcolnak. Brenzovics László azt is elmondta, hogy a 

KMKSZ igyekszik támogatni a hadseregbe tavaly behívott kárpátaljai magyarok családjait. 

A szövetség gyűjtést szervezett számunkra, és a befolyó pénzt folyamatosan juttatja el 

mintegy nyolcvan érintett családnak – közölte a KMKSZ elnöke. 
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