
– Államtitkár úr, hogyan látja, mi-
lyen az összmagyarság helyzete és
fejlõdési potenciálja a XXI. század
küszöbén, a globalizálódó világban? 

– Mindenekelõtt az elmúlt tíz évnek
azt a tendenciáját szeretném kiemelni,
amely Magyarország és a kárpát-me-
dencei magyarság megerõsödésével
jellemezhetõ. Talán úgy bizonyíthatjuk
a legegyértelmûbben, hogy milyen for-
dulaton ment keresztül országunk, ha
a tíz évvel ezelõtti varsói szerzõdésbeli
tagságot szembeállítjuk a mostani 
NATO-tagságunkkal. Az atlanti-szerzõ-
déshez való csatlakozásnak évtizedek-
re kiható jelentõsége van, úgy tûnik,
hogy Magyarország s ezáltal a kárpát-
medencei magyarság szervezeti érte-
lemben is visszacsatlakozhat az euró-
pai népek közösségébe. Nemzetünk

fejlõdésének esélyei és kilátásai tehát
nagyon kedvezõek, való igaz, ilyen sze-
rencsés csillagzat talán csak a XV. szá-
zadban volt a magyarság felett. Élnünk
kell tudni ezzel a lehetõséggel, különö-
sen az anyaország és a határon túli
magyarság vonatkozásában. Hiszen a
határon kívül rekedt nemzettársaink
Magyarország elõnyeit nem fogják au-
tomatikusan élvezni, csak egy nagyon
tudatos politikai törekvés vezethet el
ahhoz, hogy az anyaország a szomszé-
dos államok felé is képes legyen ezeket
a kedvezményeket kiterjeszteni. A ha-
táron túli magyarságnak pedig hozzá
kell igazítania saját jövõképét és straté-
giáját az anyaország jövõképéhez és
stratégiájához. Ha ez sikerül, akkor
Magyarország megerõsödése a kárpát-
medencei magyarság felemelkedését

is magával hozhatja, ami végsõ soron
az egész térség stabilizálódását segíthe-
ti elõ. 

– Hogyan
v á l t o z t a t j a
meg Magyaror-
szág európai-
integrációja az
ország viszo-
nyulását a ha-
táron túli ma-
gyarsághoz? 

– Az európai
integráció na-
gyon ígéretes
folyamat, és
csak rajtunk áll,
hogy a magyar
nemzet jövõjére
nézve ez áldás
lesz-e, vagy
átok. Rajtunk,
azokon, akik
b e f o l y á s o l n i
tudjuk mindazt,
ami addig tör-
ténhet.

Azt, hogy mi-
ként megy vég-

be az integráció, és azt is, ami utána
következik. A lehetõségek adottak ar-
ra, hogy amennyiben jól használjuk ki

az integrációban
rejlõ esélyeket,
akkor ez rész-
ben megoldást
jelenthet azokra
a traumákra,
amelyek a ma-
gyarságot a XX.
században ér-
ték. A legfris-
sebb ország-
jelentés szerint
Magyarország a
legfelkészültebb
az Európai Unió
tagjelöltjei kö-
zött. Hozzánk
hasonló értéke-
lést kapott Len-
gyelország is, de
egyik szomszé-
dunk sem lehet
biztos abban,
hogy Magyaror-
szág nem fog
m i n d e n k i n é l

hamarabb bekerülni az Unióba.
Perszen az lenne a legjobb, ha mind-
annyian egyszerre válnánk az Unió
tagjává, azonban fel kell készülni arra
az akár évtizedekig tartó idõszakra is,
amikor Magyarország esetleg már az
EU része lesz, Románia pedig még
nem. 

Ennek a periódusnak az áthidalásá-
ra különféle technikákat kell kidol-
gozni. Különösen fontosnak tartom,
hogy a személyek szabad áramlása
ügyében  a schengeni övezet részévé
válhasson Románia is. A határmenti
együttmûködésben rejlõ lehetõségek
kihasználása, a közös uniós projektek
megpályázása, mind-mind gördüléke-
nyebbé teheti a két ország közötti kap-
csolattartást. Az erdélyi magyaroknak
mindamellett Magyarországon bizo-
nyos speciális jogosultságokat kell biz-
tosítani, amelyeknek – meggyõzõdé-
sem szerint – éppen a szülõföldön
való megmaradást kell elõsegíteniük.
Bár félõ, hogy nagyon nehezen egyen-
súlyozható az anyaország felõli szívó-
hatás. 

Folytatás a 2. oldalon
GUI ANGELA
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Amikor elõször beléptem a fellegvári pompás
portára, ahonnan az új erdélyi hírlap most
világba indul - meglepõdtem és megörvendtem.

Két õzike fogadott; a kutya hátul, a ház mögött volt
bekötve. Emlékezésekbõl tudtam, hogy a híres marosvécsi
kastélyban, a két világháború között, Kemény János és
nyaranta a Helikon otthonában ugyancsak õzek
társaságában-közelségében tanácskozhattak a 
meghívott írók. 
Feltámadt volna a múlt? A telek és az épület tulajdonosa
kedveskedni akar nekünk, mai Krónika-íróknak a
természet idevarázsolásával?
Az elsõ, tapogatózó látogatás óta eltelt hónapok
elegendõnek bizonyultak, hogy valós összefüggéseikben
szemléljük a dolgokat. Tulajdonképpen ez az õzike-
motívum futó mozzanat volt az oly annyira hiányzó
romániai magyar napilap, egy országos terjesztésû, de az
ország határain túl is terjedõ erdélyi közéleti krónika
megteremtésében. Természetesen nem tagadható le, sõt
kár is volna elfelednünk, hogy az álmodozások kora
számos régi sikeres lapvállalkozást elevenített fel.
Címkeresés közben, szûkebb-tágabb körben, egyszer-
kétszer sajtónyilvánossághoz is jutva, lehetetlen volt nem
gondolnunk a közel százhúsz éve indult Ellenzékre, az
1918 karácsonyán szintén Kolozsvárt útjára indított
Keleti Újságra (többek közt Paál Árpád, Szentimrei Jenõ,
Ligeti Ernõ, Kacsó Sándor, Nyírõ József, Dsida Jenõ
lapjára, a novellista Tamási Áron pályára állítójára). A
gyantai lepusztult parasztházban vagy a Korunk
szerkesztõségi szobáiban folyó beszélgetések
hozzátartoznak a Krónika elõtörténetéhez. 
És 1999 októberére gyõznie kellett a realitásnak: a
médiakörnyezet tudomásul vételének, a szembesülésnek
az ezredforduló igényeivel. A múlt nem támasztható fel, a
nosztalgiázás lehet az író, a mûvész öröme-bánata, de az
újságíró, a médiaszakember eleve a jelenben él. Az õzek
helyére autók, a szobákba számítógépek kerülnek, a cél
jelen lenni sok ezer erdélyi családban és a világban, a
világhálón, mindez annak a közösségnek az érdeke,
amelynek számára az új hírlap készül. Kemény harc
folyik mindenütt, ezt tudomásul kell venni, ebben helyt
kell állni. Nem mások, más nyelven beszélõk ellen
fordítva a médiaeszközöket, ellenkezõleg, keresve a
megértés módozatait, de nem feledkezve meg saját
érdekeinkrõl. Vagyis nem aludva át az ezredvéget.
Az õzek tehát a Fellegvárról elköltöztek. Én azért, a
számítógéppel készült lapoldalakat nézve, emlékezni
fogok rájuk. Remélem, hogy az unokáink sem csak az
interneten fognak találkozni velük. Ahogy nyilván a
vadászokkal sem. De az orvlövészektõl mindenkit 
õrizzen meg az isten. 
A mai olvasó pedig? Egy korántsem õz-szelíd világgal,
közvetlen környezetünk s a nagyvilág kõkemény
tényeivel, a közel és távol történtekkel találkozhat nap
mint nap a Krónika hasábjain. Kommentárokkal és
vitacikekkel ugyancsak; a hétvégi mellékletben - akár
õzekkel is.
Hogy mindez korszerû európai újsághoz méltó
keverékben valósuljon meg itt, a Kárpát-medencében,
ahhoz kívánjunk egymásnak, írók-újságírók és olvasók,
hosszú-hosszú éveket, évtizedeket, kétezersokadikig.
(Vagy az isteni gondviselésnek ne szabjunk határt?)

KÜLFÖLD. Választások Ukrajnában
Vasárnap választják meg Ukrajnában az új köztársasági elnököt. A tét nem
csekély: most dõl el, hogy az ország a Nyugathoz közeledik-e, vagy szorosabbra
fûzi kapcsolatait Moszkvával. Tizenöt jelölt száll harcba az államfõi bársony-
székért. A választási csalásokat kiküszöbölendõ, külföldi megfigyelõk felügyel-
nek majd arra, hogy minden rendben legyen.  2. oldal

BELFÖLD. Az Európai Unió küldöttsége Romániában járt
Günter Verheugen, az EU integrációs biztosa romániai látogatása alkalmával
kifejtette: az összeurópai közösség számít Romániára, az országnak csupán
meg kell felelnie azoknak a feltételeknek, amelyek a csatlakozást lehetõvé
teszik.  3. oldal

KULTÚRA. A pécsi Jelenkor Erdélyben
Kolozsváron és Marosvásárhelyen, a Látó Irodalmi Színpadán mutatkozott be a
pécsi Jelenkor folyóirat. Az irodalmi esteken a lap magyarországi munkatársai
közül Bertók László, Kukorelly Endre, Karafiáth Orsolya, Márton László olvasott
fel saját mûveibõl.  4 oldal

ERDÉLYI  TUDÓSÍTÁSOK. Egy lejáratási kísérlet
története
Az Adevãrul október 25-i számában a marosvásárhelyi Dorin Suciu “leleplezõ”
tudósítást közöl, amely szerint Ágoston Hugó, a közismert erdélyi publicista, a
MÚRE nemrég leköszönt elnöke, A Hét fõszerkesztõ-helyettese, a Krónika vezetõ
szerkesztõje 1956-ban besúgó volt. Ágoston Hugó, aki a magyar forradalom
idején mindössze tizenkét esztendõs volt, cáfolja mindezt. Az egész történet jól
beleillik a sajtó útján történõ - Romániában oly megszokott - rágalmazás
logikájában.  7. oldal

GAZDASÁG. Székelyföld a legdrágább
Ebben az évben Romániában majdnem másfél milliárd hektárnyi
mezõgazdasági területet munkáltak meg. Az országnak ez a hatvankét
százalékát kitevõ térsége sokak számára jelenti az egyedüli megélhetési forrást
jelenti . Ennek következtében a földpiaci árak alakulása nagyban befolyásolja az
érintett régiók gazdasági fejlõdését.  9. oldal

A Las Vegas nyerte a kaszinókoncessziót
A budapesti Las Vegas kaszinót üzemeltetõ társaság és a Szerencsejáték Rt.
nyerte a magyar pénzügyminiszter által kiírt kaszinókoncessziós pályázatot,
amelynek eredményét hivatalosan a közeljövõben hirdetik ki.  9. oldal

SPORT. Szuzukára figyel a világ
A vasárnapi szuzukai Forma-1-es Japán Nagydíjon dõl el, sikerül-e 
a Ferrarinak húsz év után ismét megszereznie a világbajnoki címet, vagy 
újból Häkkinen lesz a gyõztes. Bár az olasz csapat pilótája, Eddie Irvine
négypontos elõnnyel vághat neki az ötvenhárom körös versenynek, 
a pénteki szabadedzéseken finn riválisa szerepelt jobban. A Japán Nagydíj
román idõ szerint reggel hétkor kezdõdik.  12. oldal

A kormányfõ tárgyalt a diákvezérekkel

Három pont lett a tizenháromból

Másfél órás huzavona után sem derült ki, hogy a diákok vagy a kormányzat hibájából késik-e a Radu Vasile által
kezdeményezett találkozó. A diákok a miniszterelnököt, a hatalom szószólói a diákokat okolják. Tudósításaink a 3.
és a 7. oldalon arról számolnak be, hogy a diákmegmozdulások kiterjedtek az ország más egyetemi központjaira is. 

Õzek  - igen és nem
K Á N T O R  L A J O S

A  N A P  E S E M É N Y E I

A Budapesti Rendõr Fõkapitányság
közleménye szerint a szerdán le-

tartóztatott Ambrus Attilát egyik, erdé-
lyi származású ismerõse jelentette fel.
A csíkszeredai születésû Kovács Do-
monkos budapesti lakásában rejteget-
te a viszkis rabló néven elhíresült volt
sportolót.

“Látom, hogy kik vagytok.”
Ezzel a mondattal fogadta Amb-

rus Attila, az elfogására érkezõ
rendõröket, miután ellenállás nél-
kül megadta magát. Úgy tûnik, hogy
ezzel végérvényesen lezárult az el-
múlt ötven év egyik legnagyobb sza-
bású magyarországi bûncselek-
mény-sorozata.

A székelyföldi származású Ambrus
Attila 1989-ben szökött át Magyaror-
szágra, szerzett magyar állampolgár-

ságot és lett az Újpest gyakorlatilag hi-
vatásos jégkorongozója. 

Folytatás a 2. oldalon
BENCSIK GÁBOR (BUDAPEST)

Negyvenhárom millió dollár Marosvásárhelynek és Besztercének

Új hõközpontok épülnek 

R ománia 64 települése igényelt vá-
rosfejlesztési támogatást az Euró-

pai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól,
de egyelõre csupán két város, Maros-
vásárhely és Beszterce, kap segítséget.
A marosvásárhelyi Energomur hõszol-
gáltató vállalat 43 millió dolláros köl-
csönt kért a banktól különbözõ nagy-
méretû beruházásokra – tájékoztatta
a Krónikát Bauer Andrea, a vállalat
fejlesztési és beruházási osztályának
vezetõje. Elmondta: a kölcsön folyósí-
tásának elõfeltétele, hogy a bank a
helyszínen tanulmányozza az
Energomur gazdasági és pénzügyi
helyzetét. A tényállás felmérésére öt,
nemzetközileg elismert tanácsadó
csoport jelentkezett (WS Atkins,
Arthur Andersen, BCEOM, Beture
Environement, Pell Frischmann). Je-

lenleg folyik a beérkezett pályázatok
elbírálása. A bank 350 ezer euró érté-
kû vissza nem térítendõ hitelt nyújt a
vállalatnak. A pénz 90 százalékát az
Európai Unió adja, 10 százalékát pe-
dig a város helyi költségvetésébõl fede-
zik. Bauer Andrea szerint az
Energomurnak jó esélye van a hitel
elnyerésére. A befolyó összegbõl né-
hány év alatt teljesen felújítják Maros-
vásárhely távfûtési hálózatát, korsze-
rûsítik a kazánházakat, modern
mérõmûszerekkel látják el a fogyasz-
tókat.

Fodor Imre, Marosvásárhely pol-
gármestere lapunk kérdésére el-
mondta: teljesen újszerû kezdemé-
nyezésrõl van szó, mivel a város saját
erejére támaszkodva, a kormány se-
gítsége nélkül próbál javítani helyze-

tén. A polgármester hozzátette: pár
évvel ezelõtt elnyertek már egy ha-
sonló kölcsönt. Az akkori hét millió
dollárból modernizálták a város víz-
hálózatát. 

Mihelyt kiválasztják a nyertes ta-
nácsadó céget, 18 hónap alatt az illetõ
elkészíti a felmérõ tanulmányt, és
azután a vállalat már számíthat a
bank rendkívül kedvezményes feltéte-
lekkel nyújtott hitelére. 

Az Energomur hõszolgáltató jelen-
legi állapotáról, az adósok és adóssá-
gok helyzetérõl Szász Gyöngyvér, a vál-
lalat szóvivõje nyilatkozott. Többek
között kijelentette, hogy a lakosság 7
milliárd 118 millió lejjel tartozik, míg
a gazdasági egységek adóssága 1 milli-
árd 745 millió lejre rúg. A tartozási
körben a vállalatnak 19,6 milliárd le-
jes adóssága van a Romgazzal szem-
ben. A helyzet orvoslására az
Energomur vezetõsége november vé-
gére megbeszélésre hívta a lakóközös-
ségek képviselõit.

DEÁK GYÖNGYI

Megkezdõdött Ambrus Attila kihallgatása

Csíkszeredai
ismerõse buktatta le

A közeljövõben Marosvásárhelynek és Besztercének korszerû,
a nyugati standardoknak megfelelõ hõszolgáltató központjai
lesznek. A kitûzött cél eléréséhez az Európai Újjáépítési és Fej-
lesztési Bank várhatóan negyvenhárom millió dolláros köl-
csönt nyújt.
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Németh Zsolt: Az erdélyi magyarságnak is élveznie kellene az anyaország integrációs sikereit

Egyeztetni kell a kárpát-medencei magyar jövõképeket
Az elmúlt tíz évre jellemzõ, hogy Magyarország és a kárpát-me-
dencei magyarság megerõsödött. Ez rendkívül fontos az integrá-
ció szempontjából, amely részben megoldást jelenthet azokra a
traumákra, amelyek a magyarságot a huszadik században érték.
Errõl, valamint az anyaország és a határain kívül rekedt ma-
gyarság számos problémájáról kérdezte munkatársunk Németh
Zsoltot, a Magyar Külügyminisztérium politikai államtitkárát.

n Az európai integráció  ígé-
retes folyamat, és csak raj-
tunk áll, hogy a magyar nem-
zet jövõjére nézve ez áldás
lesz-e, vagy átok.

Az csoport tagja

II RR OO DD AA TT EE CC HH NN II KK AA
PP AA PP ÍÍ RR   -- ÉÉ SS   ÍÍ RR ÓÓ SS ZZ EE RR

Kolozsvár, Dorobantilor sugárút 33-37
Tel.: 064-194 255, Fax: 064-192-096

www.rtc.rowww.rtc.ro

Ma négy oldalas kulturális melléklet




