
Erdélyi tudósítások2019. március 15–17.
péntek–vasárnap2

Rovatvezető: 
Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 

Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra, élet mód), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: 
Bí ró Blan ka 
(Sep si szent györgy – 0733–969681), 
Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka 
(Nagy vá rad – 0726–720292)

Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta

Reklámértékesítés, marketing: 
Szatmári Bence (0726–720280)

Lap terv: Mihály László

Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Ter jesz tés, előfizetés:
0264–705205 (Kolozsvár)
0265–260170 (Marosvásárhely)
0266–371100 (Csíkszereda)
0266–218361 (Székelyudvarhely)
0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:  Príma Press Kft.

535600 Székelyudvarhely, 
Bethlen Gábor u. 55.

tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség:
400027 Kolozsvár,

 Regele Ferdinand (volt
Wesselényi) utca 37. szám 

tel.: 0264-705205, 0264-705215
 e-mail: kronika@kronika.ro

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László

Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 

Főmunkatárs: 
Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés felvételeKézbesítésÁr (1 hónapra)Előfizetési határidő
nálunkáltalunk / posta által35 lej kb. 23-a (ha ez nem

munkanap, akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; újságos standjainkon (Csíksze-
reda, Székelyudvarhely); saját terjesztési hálózatunk-
ban lapkihordóinknál; vidéki partnerboltjainkban,
online (www.kronika.ro/elofizetes/csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Rákóczi-díjat adományoz-
tak csütörtökön Marosvásárhe-
lyen Szijjártó Péternek. A kül-
gazdasági és külügyminiszter 
szerint ahogy a római katolikus 
iskola helyzetét sikerült megol-
dani, úgy a MOGYE-n is létrejö-
het az önálló magyar kar.

 » KRÓNIKA

A marosvásárhelyi római ka-
tolikus gimnázium diákjai, 
tanárai és szülői közössége a 

bizonyíték arra, hogy a magyarság-
nak nemzeti identitásához, hitéhez 
ragaszkodó közösségként van jövője 
a Kárpát-medencében – hangoztat-
ta Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter csütörtökön, ami-
kor elsőként átvette a tavaly újra-
alapított iskola által adományozott 
Rákóczi-díjat. A gimnázium veze-
tése az iskola megmentésében és 
újraindításában vállalt szerepének 
elismeréséül tüntette ki Szijjártó 
Pétert – számolt be az MTI. Tamási 
Zsolt iskolaigazgató laudációjában 
megköszönte a magyar kormány 
diplomáciai erőfeszítéseit, amelyek 
sorsdöntőnek bizonyultak a hosszas 
pereskedés és jogi huzavona után 
kormányrendelettel újraindított isko-
la szempontjából.

 Szijjártó: komoly nyomás 
nehezedik a magyarságra
Az intézmény diákjai és tanárai előtt 
mondott beszédében a külügymi-
niszter leszögezte: a magyar kor-
mánynak kötelessége volt kiállni az 
iskolájukhoz, nemzeti identitásuk-
hoz és hitükhöz ragaszkodó maros-
vásárhelyi magyar katolikusok, az 
iskola tanárai mellett. Úgy értékelte: 
minden eddiginél komolyabb a nyo-
más a magyarságon, hogy adja fel 
nemzeti, vallási, kulturális örökségét 
és identitását. „Aki itt, a határon túl 
magyar katolikus iskolába jár, azt 
egészen biztosan nem sikerült meg-
téveszteni azokkal a hamis ideológi-
ákkal, amelyek a nemzeti és vallási 
identitástól való elszakadásra pró-
bálnak biztatni minket” – mutatott 
rá Szijjártó Péter. A miniszter szerint 
a magyar–román kapcsolatok előtt 
ma is számos kihívás áll, de éppen 
a marosvásárhelyi iskola bizonyítja, 
hogy megéri a kölcsönös tisztelet és 
bizalom helyreállításáért dolgozni, 

mert a közös sikertörténetek a re-
ménytelennek tűnő vitákat is köze-
lebb vihetik a megoldáshoz.

 
MOGYE-ügy: az önálló 
magyar kar is létrejöhet
Marosvásárhelyi látogatása alkalmá-
val Szijjártó Péter az Orvosi, Gyógy-
szerészeti, Tudomány- és Technoló-
giai Egyetemen (MOGYTTE) kialakult 
helyzetről is egyeztetett az intézmény 
magyar oktatóival és az RMDSZ veze-
tőivel. Az ezt követő sajtóértekezleten 
közölte: ahogyan egy pragmatikus, 
kisebbségi jogokat tiszteletben tartó 
megállapodás lehetővé tette, hogy a 
római katolikus magyar diákok ismét 
saját iskolájukban tanulhassanak 
Marosvásárhelyen, úgy a felsőokta-
tásban is elérhető a román törvénye-
ket tiszteletben tartó megoldás, és a 
már megalakult angol kar mintájára 
az önálló magyar kar is létrejöhet a 
MOGYTTE-n.

 Példamutató sikertörténetek
A miniszter hangsúlyozta: Magyaror-
szág büszke az Erdélyben élő magyar 
közösségre, erőforrásként tekint rá a 
magyar–román kapcsolatok fejlesz-
tése tekintetében is, és úgy értékelte, 
a magyar közösség szülőföldjén való 
boldogulása Románia sikeréhez is 
hozzájárul. A közös sikertörténetek 
között említette az idén 25 milliárd fo-
rint támogatásban részesülő erdélyi 
gadaságfejlesztő programot, amely-
nek keretében a magyar kormány 
520 vállalkozást támogatott, jelenleg 
pedig 490 pályázat elbírálása zajlik.

Kérdésre válaszolva a miniszter 
megerősítette, Magyarország min-
dent megtett azért, hogy a feke-

te-tengeri lelőhelyekről kitermelendő 
romániai forrásokból földgázt vásá-
rolhasson: magyar cégek kötötték le 
a két ország közötti interkonnektor 
kapacitásának jelentős részét, ma-
gyar oldalon az infrastruktúra ké-
szen áll. Abba viszont nem szólhat 
bele, hogy Románia milyen szabá-
lyozásokat fogad el az energiaszek-
torban, csak jelezni tudja az érintett 
osztrák és amerikai cégek felé, hogy 
a termelés megkezdésében érdekelt.

Kelemen Hunor 
a közös EP-érdekekről
A sajtóértekezleten Kelemen Hunor, 
az RMDSZ elnöke beszámolt arról, 
hogy a magyar külügyminiszterrel 
egyeztetett az európai parlamenti 
választásokról, hiszen közös érdek, 
hogy a Kárpát-medencei magyarság 
erős képviseletet küldjön Strasbour-

A MAGYAR KÜLÜGYMINISZTER RÁKÓCZI-DÍJAT VETT ÁT, MAJD A HŐSÖKRE EMLÉKEZETT A MAROS-PARTI VÁROSBAN 

Szijjártó Vásárhelyen: itt a bizonyíték a magyar jövőre

 Köszönet. Szĳ jártó Péter és Tamási Zsolt a katolikus iskola diákjainak körében
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gba. Kitért az Európai Néppártban 
zajló vitára is, úgy értékelve, hogy a 
néppárt saját magának árt, ha leg-
erősebb tagpártját, a Fideszt kizárja. 
„Nem lehet ököllel rendet teremteni. 
A választási kampányban ez a meg-
osztás az ellenfeleinket segíti. Az az 
érdekünk, hogy az EU-ban a refor-
mok ritmusát, azok irányát a keresz-
ténydemokrata nagy politikai család 
diktálja. Miközben veszekszünk, a 
szocialisták már bontják, vagy leg-
alábbis hűtik a pezsgőt” – mondta 
Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke 
szerint a néppártnak meg kell nyer-
nie az EP-választást, amihez az er-
délyi magyarok voksaira is szükség 
van, a belső vitákat pedig ráér a vá-
lasztások után lefolytatni. 

„Együtt kell megvédenünk 
szabadságunkat”
Szijjártó Péter később a Székely 
vértanúk emlékműve mellett is be-
szédet mondott a nemzeti ünnep 
alkalmából tartott rendezvényen. 
A külgazdasági és külügyminiszter 
szerint a magyarságnak, akárcsak 
1848-ban, ma is összefogva kell 
megvédenie szabadságát. A múlt fel-
idézése nagy lehetőség annak meg-
mutatására, hogy a magyar nép ma 
is a szabadság népe, Magyarország 
ma is a szabadság országa – közölte 
Szijjártó Péter. Az 1848-as forradal-
márok a maguk jövőjét, a most élők 
jelenét építették, amikor Magyaror-
szág szabadságáért harcoltak. Ma a 
helyzet megint úgy áll, hogy Magyar-
ország szuverenitásáért és a magyar 
emberek döntési szabadságáért kell 
újra megküzdeni – jelentette ki.

 » Szĳ jártó 
Péter hangsú-
lyozta: Magyar-
ország büszke 
az Erdélyben élő 
magyar közös-
ségre, erőforrás-
ként tekint rá a 
magyar–román 
kapcsolatok 
fejlesztése te-
kintetében is, és 
úgy értékelte, a 
magyar közösség 
szülőföldjén való 
boldogulása Ro-
mánia sikeréhez 
is hozzájárul. 

Orbán Viktor a világ magyarságának: egy ütemre dobban a szívünk

A magyar szabadság születése napján tisztelettel köszönti a világ magyarságát, és felemelő ünnep-
lést kíván minden magyar honfi társunknak Orbán Viktor miniszterelnök március 15-e előestéjén 
közzétett levelében – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető 
helyettes államtitkár csütörtök délután. „1848. március tizenötödike szabadságunk, nemzeti 
függetlenségünk és összetartozásunk szimbóluma. Éljünk bárhol is a világon, ezen a napon egy 
ütemre dobban a szívünk, kokárdát tűzünk a kabátunkra, s együtt ünnepeljük a márciusi ifjakat. 
Emlékezünk a hősökre, akik bátran vallották, és a szabadságharc csatamezőin is bizonyították, 
hogy a haza minden előtt” – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve: 171 évvel ezelőtt ez a négy 
rövid szó magyar emberek millióinak sorsát fordította meg, és „azóta is arra tanít minket, hogy 
egyedül akkor győzhetünk, ha büszkén vállaljuk nyelvünket, kultúránkat és nemzeti jelképeinket. 
Hiszen akárcsak 1848-ban, úgy ma is igaz, hogy csak a jövőjük érdekében együtt cselekvő, erős 
és öntudatos nemzetek állhatnak meg a birodalmi fenyegetésekkel szemben” – írta Orbán Viktor. 
„Ezért amikor a forradalomra és a szabadságharcra emlékezünk, olyan férfi akat és nőket látunk ma-
gunk előtt, akik azzal mutattak példát Európának, hogy számukra a hazájuk volt az első, és közös 
otthonuk szabadságáért a rájuk törő túlerővel is bátran szembe szálltak. Meggyőződésem, hogy az 
ő hősies helytállásukból ma is erőt meríthetünk. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!” – zárja a 
világ magyarságához intézett üzenetét Orbán Viktor.




