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Megakadályozzák a csíksomlyói búcsú UNESCO-védettségét? 

Kelemen Hunor szerint a romániai szakértői kormány megpróbálja megakadályozni, hogy 

a csíksomylói búcsú felkerüljön az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára. Az 

RMDSZ elnöke szombaton Csomakőrösön egy pódiumbeszélgetésen beszélt erről. Mint 

felidézte, kulturális minisztersége idején terjesztették fel 2011-ben a csíksomlyói búcsút az 

UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára. „Informálisan tudjuk, hogy az UNESCO ezt 

elfogadta, hivatalosan hátra van még egy szavazás az év végén. Azonban a beterjesztő 

állam – jelen esetben Románia – bármikor visszavonhatja a jelölések közül a csíksomlyói 

dossziét. Néhány hónapja a román külügyminisztérium és a kulturális tárca azon dolgozik, 

hogy a szakemberek által összeállított, minden érdekelt fél beleegyezését és támogatását 

élvező indítványt, dossziét visszavonja” – idézte Kelemen Hunort az RMDSZ hírlevele. 

Kelemen sérelmezte, hogy a Cioloș-kormány nem hozta létre a magyar pedagógusképző 

intézetet, holott a kormányhatározat hónapok óta elkészült, és az intézetre a 

költségvetésben pénzt különítettek el. „Tologatják a papírokat egyik minisztériumból a 

másikba, most éppen a külügyminisztériumban azt vizsgálják, hogy ennek az 

intézménynek milyen diplomáciai és külpolitikai vonzatai lehetnek. Ez abszurdum” – 

jelentette ki. Az RMDSZ elnöke azt is felrótta a kormánynak, hogy az erdélyi regionális 

műemlékvédelmi bizottságból minden indoklás nélkül felmentett két magyar szakembert: 

Guttman Szabolcsot, Nagyszeben volt főépítészét és Csók Zsolt régészt. A kormány 

számlájára írta, hogy késik a mezőgazdasági támogatások folyósítása, és a kormány a nyári 

költségvetés-kiegészítéskor egyetlen lejt sem juttatott a megyei önkormányzatoknak. 

„Ilyen körülmények között úgy vélem, nincs szükség technokrata kormányra” – idézte 

Kelemen Hunort a hírlevél. Az őszi parlamenti választásokra vonatkozóan elmondta, 

várhatóan mintegy felerészben megújulnak az RMDSZ parlamenti frakciói. Kijelentette: a 

szövetség két befutónak számító képviselői helyet ajánl fel a Magyar Polgári Pártnak 

(MPP). 

 

Kétpárti vita és az autonómia ügye az EMI-táborban 

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke és Biró Zsolt, a Magyar Polgári 

Párt (MPP) elnöke értekeztek az erdélyi magyar politika lehetőségeiről pénteken, a 12. 

EMI-tábor harmadik napján. A beszélgetésen megjelent két pártelnök a hárompárti 

egyeztetést szorgalmazta – számol be az EMI-tábor sajtószolgálata. A „Beke–Szőcs-ügy” 

kapcsán Szilágyi Zsolt kifejtette: rendkívül aggályos, hogy ilyen hosszú ideig bizonyítatlan 

alapon tartották fogva a két fiatalt, és nagyon kevés részletet hoztak nyilvánosságra. „Csak 

azért, mert magyar, senki nem ártatlan. De senkit ne hurcoljanak meg csak azért, mert 

magyar” – foglalta össze álláspontját Szilágyi. Ugyancsak nyugtalanítónak találta Szilágyi 

Zsolt a bírói testület múlt heti bejelentését, miszerint azt akarják elérni, hogy őket ne 

ellenőrizhesse a román titkosszolgálat. Úgy vélte, ez is azt bizonyítja, hogy a romániai 

igazságszolgáltatás nem független. Biró Zsolt szerint most van az az idő, amikor 
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„elkezdődhetne az értelmes együttműködés korszaka”, amelyet bizonyos célok mentén tart 

elképzelhetőnek, úgy, mint az autonómia vagy éppen a bebörtönzött fiatalok ügye. E 

tekintetben Szilágyihoz hasonlóan vélekedett, és hozzátette: „a bizonyítékok és a korrekt 

bírósági eljárás egyelőre számunkra láthatatlan”, és mindenek előtt átláthatóságra van 

szükség. A „Dan Mașca-jelenség” kapcsán mindketten úgy vélték, fennáll a veszélye, hogy a 

Híd-Mosthoz hasonló vegyes párt jelenjen meg Erdélyben is, és ez komoly fenyegetést 

jelenthet a magyarságra nézve. Szilágyi Zsolt tényként kezelte, hogy ősszel egy PSD-

RMDSZ kormány fog alakulni. Ugyanakkor Szilágyi szerint az „RMDSZ-MPP blokk” 

megbontotta a Székelyföld területi autonómiája körüli történelmi egységet. Biró Zsolt 

hangsúlyozta: a politikában eszközökre van szükség. „Az MPP ellenzéki pártként határozza 

meg magát, és ellenzéki szerepet tölt be az erdélyi magyar pártpolitikában” – szögezte le a 

pártelnök. 

 

Megalakult az új szerb kormány 

A kabinetet a 250 fős törvényhozásban a jelenlévők közül 163 képviselő támogatta, 62 

ellenezte, nem volt tartózkodó. Az áprilisi előre hozott parlamenti választásokon a Vucic 

vezette Szerb Haladó Párt (SNS) 131 mandátumot nyert, így ismét Vucic kapott 

kormányalakítási megbízást. Az új kormányban az SNS mellett az előző ciklusban vele 

együtt kormányzó Szerbiai Szocialista Párt (SPS) politikusai is miniszteri tisztségeket 

kaptak. A kulcstárcák élén nem történt személyi változás. Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke Vuciccsal június elején folytatott megbeszélése után 

közölte, hogy pártja az elmúlt két évhez hasonlóan ismét államtitkári szinten szeretne részt 

venni a kormányban.  

 

Koalíciós megállapodást írt alá a VMSZ és az SZHP 

Koalíciós megállapodást írt alá a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség – 

jelenti a Vajdaság Ma. A két párt célja a közös programcélok megvalósítása, valamint a 

szerbek és magyarok közötti lehető legjobb viszony kialakítása. A program elemei 

meghatározzák a társadalmi élet minden területét felölelő célokat, különös tekintettel a 

gazdasági tevékenység erősítésére, a polgárok jobb életére és Vajdaság Autonóm 

Tartomány további fejlesztésére. A VMSZ és az SZHP megegyezett abban, hogy támogatják 

az ország szempontjából létfontosságú infrastrukturális beruházásokat célzó projekteket, 

ugyanakkor közösen fognak tenni azért is, hogy javítsák a mezőgazdaság helyzetét, a 

mezőgazdasági termelés feltételeit, a termelők élet- és munkakörülményeit. A pártok 

megállapodása kiterjed a korrupció és a bűnözés elleni harc erősítésére, valamint az ország 

polgárai biztonságának növelésére is – áll a két párt Tanjughoz eljuttatott közleményében. 
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Egy működő rendszer megismerése 

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány 

küldöttsége járt tegnap Szabadkán, ahol a Prosperitati Alapítvány vezetősége fogadta őket, 

akik megismertették velük működésük részleteit. Berki Marianna, az alapítvány igazgatója 

ez alkalommal elmondta, azért jöttek Szabadkára, mert a Vajdaságban már elindult a 

gazdaságfejlesztési program, a Prosperitati már két pályázati körön van túl, Kárpátalján 

pedig még csak most van kiírva az első pályázati ciklus. Mint mondta, annak érdekében, 

hogy könnyebben menjen náluk is a munka, egy már beültetett és működő rendszert 

szerettek volna megismerni. Hozzátette, csakis pozitív tapasztalatokkal találkoztak, 

amelyeket fel tudnak otthon használni, így kevesebb probléma merülhet majd fel a munka 

során. Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője elmondta, Kárpátalján 

nemrégiben indult be az övékéhez hasonló program, amelyet az „Egán Ede” Kárpátaljai 

Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány valósít meg, ők most abban a 

fázisban vannak, amelyben a Prosperitati február végén, március elején volt, így 

tapasztalatszerzés céljából érkeztek Szabadkára. Irodákat néznek meg, a gyakorlati 

dolgokkal ismerkednek, és Juhász Bálint reményei szerint hasznos tapasztalatokkal 

térhetnek haza. 

 

Huszonöt éves az ungvári magyar külképviselet 

Ünnepi műsorral és fogadással ünnepelték szombaton Ungváron a magyar főkonzulátus 

megnyitásának 25. évfordulóját. Buhajla József főkonzul beszédében hangsúlyozta: az 

ungvári magyar külképviselet egyidős az ukrán függetlenséggel. Kiemelte: Magyarország 

az elsők között ismerte el a független Ukrajnát, s miközben Kijevben még magyar 

főkonzulátus működött, Ungváron már 1991. augusztus 11-én megnyílt annak konzuli 

képviselete, majd ugyanezen év december 3-án, amikor Ukrajna függetlenné vált, s a kijevi 

főkonzulátus nagykövetséggé alakult át, az ungvári képviselet konzulátusként folytatta a 

munkáját. Az ungvári magyar konzulátus 1993-ban vált főkonzulátussá, amely 2006-ban 

költözött a mostani, céljának megfelelően készült épületébe, ahol jelenleg csaknem 60 

munkatárssal működik sikeresen. Méltató beszédében Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak koordinációjáért felelős kormánybiztos 

elismeréssel szólt Magyarország ungvári főkonzulátusának tevékenységéről. „A 

főkonzulátus munkájának fontosságát jelzi, hogy a beregszászi konzulátussal együtt ez a 

magyar diplomácia egyik legnagyobb konzulátusa a világon” - fogalmazott. Hozzátette: a 

magyar kormány kiemelt figyelemmel követi az ungvári főkonzulátus munkáját, hiszen a 

magyar diplomaták rendkívül fontos és izgalmas területen állnak helyt nap mint nap 

Ungváron és Beregszászon. Emlékeztetett arra, hogy az ungvári főkonzulátus diplomáciai 

feladatainak ellátása mellett pótolhatatlan kulturális missziót és gazdasági kapcsolatépítési 
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funkciót is ellát. „A negyedszázados jubileum jó alkalom arra, hogy a magyar kormány 

nevében köszönetemet fejezzem ki az ungvári magyar főkonzulátus jelenlegi és korábbi 

munkatársainak” - mondta a kormánybiztos. Kiemelte: „az a feladatunk, hogy a magyar 

kormány, a Magyar Köztársaság hírnevét öregbítsük, helytálljunk Kárpátalján, és 

hathatósan támogassuk a magyar közösség megmaradásért folytatott küzdelmét minden 

nap”. 

 

Ismét megrongálták Petőfi Sándor szobrát Ungváron 

Ismét megrongálták Petőfi Sándor szobrát Ungváron, az ismeretlen elkövetők letörték a 

szoboralak kardját - adták hírül pénteken kárpátaljai ukrán hírportálok. A beszámolók 

szerint a szoborrongálás napokkal ezelőtt történt, a vandálok ismét a költő egész alakos 

szobrán lévő szablyát törték le és vitték magukkal. A híroldalak emlékeztetnek arra, hogy 

az ungvári Petőfi-szobrot rendszeresen meggyalázzák. Az 1990-ben felavatott Petőfi-

szobrot legutóbb tavaly augusztus 20-án rongálták meg, a tettest - egy kelet-ukrajnai 

nyugdíjas férfit - a rendőrség gyorsan elfogta. Az emlékművet 2009-ben, ugyancsak a 

nemzeti ünnepre időzítve, március 15-re virradó éjszaka fehér festékkel öntötték le. Az 

elkövetőket akkor nem sikerült kézre keríteni. 2011 áprilisában lefűrészelték, majd 

ugyanezen év szeptemberében letörték a szoboralak kardját. Az elkövetők mindkét esetben 

ittas fiatalok voltak. A további szoborrongálások megelőzése érdekében 2012-ben 

Magyarország ungvári főkonzulátusának támogatásával a város polgármesteri hivatala 

térfigyelő kamerákat szereltetett fel a Petőfi-térnek azon a részén, ahol a költő szobra áll. 
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