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MOGYE: a Sapientia lehet a mentőöv
A magyar kormány továbbra is támogatja a küzdelmet a marosvásárhelyi
római katolikus gimnázium és az
orvosi egyetem érdekében – jelentette ki tegnap Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.
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Folytatják a küzdelmet. Semjén Zsolt támogatást ígért az erdélyi oktatási intézményeknek

mondta: a nemzetpolitika mára egységes
ívet alkot, ami úgy vált lehetővé, hogy
2010-től az alapoktól tudták újjáépíteni
a területet. Jelezte: 2010 óta megtízszereződött a nemzetpolitikai célú támogatás.
Ennek formái között említette a nemzeti jelentőségű intézmények segítését, és a különböző pályázati forrásokat. Rámutatott:
a Magyar Állandó Értekezlet által javasolt
nemzeti jelentőségű intézmények ebben a
rendszerben kiszámítható módon kaphatják meg finanszírozásukat, a források felhasználása „értelmes és a cizellált módon”
történik. Kitért a külhoni gazdaságfejlesztési program elindítására is, hangsúlyozta:
ez jó az ott élő magyarságnak, a többségi
nemzetnek, jó az utódállamoknak, és jó
Magyarország gazdaságának is. Ismertette: ötezer külhoni magyar intézmény programjainak működéséhez járultak hozzá.
83 nemzeti jelentőségű intézmény van, és
12 nemzeti jelentőségű program, ennek keretében további 170 intézmény és szervezet
kaphatott támogatást – tette hozzá. Kárpátalja vonatkozásban megjegyezte: amíg
a magyarság szerzett jogait nem biztosítják

Reménytelen a sportközvetítések ügye?
A helyzet lényegében reménytelen – mondta Semjén Zsolt kormányfő-helyettes a
nemzetiösszetartozás-bizottság előtt a sportközvetítések kiterjesztésére vonatkozóan.
A kiterjesztést ellenzi az Unió 27 tagállama, maga az Európai Bizottság és a jogtulajdonosok is. Jelezte: felajánlották, hogy Magyarország megvásárolja a sugárzási jogot,
nem kis összegért, de erre sem mutattak hajlandóságot. Úgy fogalmazott: elmentek
nemcsak a falig, hanem a vakolatot is leverték, de ha átlépnek egy határt, akkor a
jogtulajdonosok még azt is megtilthatják, hogy Magyarország otthon közvetítse a
sporteseményeket. Annyit tudtak elérni, hogy a jogokat megvásárolták a téli és nyári
olimpiára, illetve a legfontosabb futballmérkőzésekre. Ezt a kábelszolgáltatókon
keresztül tudják biztosítani, ha ez nem működik, náluk kell reklamálni.

ismét, Magyarország Ukrajna minden NATO-s és uniós közeledését blokkolja. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programról
hangsúlyozta: összesen mintegy ezer óvodát építettek vagy újítottak fel. A 2018/19es tanévben 200 ezer magyar gyermek
után utaltak oktatási és tankönyv-taneszköz támogatást. Ötven magyar középiskola, kollégium és szórványkollégium működését biztosítják, és nyolc külhoni magyar
tannyelvű felsőoktatási intézmény, illetve
magyar kar működését finanszírozzák.
Beszámolt a honosítás és visszahonosítás eredményeiről is, kiemelve, hogy meghaladja a 1,1 millió az új magyar állampolgárok száma. Újdonságként említette,
hogy azok a magyar állampolgárok, akiknek nincs uniós lakcímük, már részt vehettek az európai parlamenti választásokon.
Bencsik János (Jobbik) a Trianon 100
évforduló kapcsán szóvá tette, hogy kevés konkrétum látszik, nem tudni, milyen
szemlélet alapján, milyen költségvetési forrásokból valósulna majd meg. Válaszában
jelezte: a kormány döntése alapján a Trianon-megemlékezések az első világháborús
emlékbizottság keretében történnek, Kásler Miklós irányítása alatt az Emmiben. Rámutatott: nem spórolható meg a nemzeti
gyász, lehetetlen, hogy ne gyászoljuk meg
azt, amit meg kell gyászolni. Hozzátette: a
magyarság nem veszítette le Erdélyt, addig
nem lehet ezt mondani, amíg van 1,5 millió magyar, aki meg akarja őrizni magyarságát. Hangsúlyozta a történelmi igazság
kimondását, nemcsak saját magunknak,
hanem nemzetközi színtéren és az utódállamok nyelvén is. Kitért a nemzeti büszkeség megélésére is, Magyarország nemcsak
megmaradt, hanem erősödik is.
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magyar kormány folytatja a küzdelmet a marosvásárhelyi római
katolikus gimnázium és az orvosi
egyetem ügyében is, de ha utóbbi esetben
reménytelenné válik a helyzet, akkor a Sapientia egyetem jelenti a megoldást – jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért,
egyházügyekért és nemzetiségekért felelős
miniszterelnök-helyettes az Országgyűlés
nemzetiösszetartozás-bizott sága előtt tegnap. A marosvásárhelyi katolikus gimnázium ügyéért küzdenek – jelezte. Hozzátette: az RMDSZ minden segítséget megkap,
és ő maga a Vatikánban is megtette a szükséges lépéseket. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE)
helyzetéről azt mondta: a döntést részint
a MOGYE-nak, részint az RMDSZ-nek kell
meghoznia, amíg azt mondják, harcolnak, minden támogatást megadnak. Ha a
helyzet reménytelenné válik, a Sapientia
keretében egy orvosi, gyógyszerészeti kar
kialakítását helyezte kilátásba.
A gazdaságfejlesztési programot ért
román nagyköveti kritikákról elmondta:
tételes szóbeli megállapodás született a
román féllel, a tárgyalásokat Kelemen
Hunor, RMDSZ-elnök vezette. Ezt a megállapodást érvényben lévőnek tekintik
– szögezte le Semjén Zsolt, aki felhívta a
figyelmet arra is, hogy az Unióban a személyek és a tőke szabadon áramolhat. A
politikus rámutatott: erős anyaország nélkül a határon túli magyarság támogatása
is több mint bizonytalan lenne – emelte
ki. Semjén Zsolt éves meghallgatásán azt

PSD: már idén jöhet a kormánybuktatás
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Szociáldemokrata Párt (PSD) nem zárja
ki, hogy még idén bizalmatlansági indítványt nyújtson be a kormány ellen – jelentette be Marcel Ciolacu, a nemrég ellenzékbe
szorult párt ügyvivő elnöke. A politikus vasárnap este az Antena 3 hírtelevíziónak elmondta, átalakítások kezdődtek a pártban,
és nem zárható ki, hogy már idén bizalmatlansági indítvánnyal próbálják megbuktatni
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) által megalapított kisebbségi kormányt, ugyanakkor
jelenleg nem ez a PSD legfőbb prioritása.
Kifejtette: mivel az önkormányzati választásokig hátralevő idő rövid, a legfontosabb
a tisztújító kongresszus megszervezése és a
felkészülés a választásra. Arra a felvetésre,

hogy a PSD benyújtja-e a bizalmatlansági indítványt, ha a kormány felelősségvállalással
akarja elfogadtatni az igazságügyi törvények
módosításait, közölte, ahhoz előbb látni
akarják, milyen formában nyújtják be a módosításokat. Leszögezte: ha a kormány felelősségvállalással akarja visszahozni a kétfordulós polgármester-választása, akkor a PSD
mindenképpen benyújtja a bizalmatlansági
indítványt, miután az RMDSZ is jelezte, hogy
támogatni fogja.
Mint arról beszámoltunk, az RMDSZ jelezte: a szövetség nem támogatja a kétfordulós polgármester-választást, mivel ebben
az esetben a második fordulóban a vegyes
lakosságú és a szórványrégiókban etnikai
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szavazás alakulna ki, így az RMDSZ elveszítené polgármestereinek mintegy egyharmadát. Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi
frakcióvezetője lapunknak elmondta: ha a
kormány felelősségvállalással akarja elfogadtatni a módosítást, megszavazzák a bizalmatlansági indítványt. Mint megírtuk, a
PNL mellett a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Népi Mozgalom Párt (PMP)
is szorgalmazza a visszatérést a kétfordulós
polgármester-választásra – előbbi egyenesen a kisebbségi PNL-kormány támogatásául szabta. Az USR–PLUS-szövetség tegnap
arra szólította Ludovic Orban miniszterelnököt: ne hagyja magát „megfélemlíteni” a
PSD és az RMDSZ fenyegetőzésétől. (B. L.)

PSD-elnök: rossz döntés volt
Viorica Dăncilát jelölni
Rossz döntés volt a Szociáldemokrata
Párt (PSD) részéről, hogy Viorica Dăncilă legyen az államfőjelölt, jelentette
ki Marcel Ciolacu, a párt ügyvivő
elnöke vasárnap este, hozzátéve, hogy
Dăncilának magának kellett volna
visszautasítania a jelölést még akkor
is, ha a többség támogatta a javaslatot. „Az európai parlamenti választások után egyike voltam azon ötlet
támogatóinak, hogy Viorica Dăncilă
legyen a pártelnök is (...), a kormányzás akkor jó és koherens volt. (...)
Rossz volt azonban az a döntés, hogy
ő legyen az államelnökjelölt. Ebben az
esetben a PSD-nek sokkal bátrabbnak
kellett volna lennie – mondta Ciolacu
az Antena 3 hírcsatornán az arra vonatkozó kérdésre, hogy miért vesztette
el az államelnöki választásokat a PSD.
Hozzáfűzte, a PSD szavazás útján
döntötte el, hogy Dăncilă legyen a
jelölt, és Dăncilának magának kellett
volna azt mondania, hogy nem vállalja a jelölést; akkor a dolgok másképp
történtek volna.
Putyin és Zelenszkĳ
tárgyal egymással
Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir
Zelenszkij ukrán elnök a „normandiai
négyek” tegnap délutáni párizsi csúcstalálkozóját követően tárgyal külön
is egymással, az egyeztetés hossza a
két vezetőtől függ – jelentette ki Jurij
Usakov, az orosz államfő külpolitikai
tanácsadója újságíróknak Moszkvában. A délkelet-ukrajnai válság rendezéséről tárgyaló „normandiai négyek”
– Oroszország, Ukrajna, Németország
és Franciaország – vezetői három év
után ülnek ismét tárgyalóasztalhoz
egymással. Sajtóértesülések szerint
a párizsi „plenáris” megbeszélést
háromórásratervezik.
Az orosz–ukrán különtárgyalások
témája Usakov szerint „mindenekelőtt”
a délkelet-ukrajnai válság rendezéséről
elfogadott minszki megállapodások
végrehajtása lesz. A TASZSZ orosz
állami hírügynökség a potenciálisan
naprenden szereplő ügyek között említette meg a gázszállításokat is.
Terrorcselekményre gyanakszik
a Szövetségi Nyomozóiroda
Terrorcselekményként vizsgálják a floridai katonai támaszponton elkövetett
lövöldözést – jelentette be floridai sajtótájékoztatóján vasárnap a Szövetségi
Nyomozóiroda (FBI) munkatársa.
„Feltételezésünk szerint terrorcselekmény történt” – közölte a pénteki
lövöldözés színhelyén, a floridai
Pensacolában tartott sajtókonferencián Rachel Rojas. Elmondta, hogy az
agyonlőtt elkövető, a szaúdi állampolgár Mohamed Száed Alsamráni
az eddigi ismeretek szerint egyedül
cselekedett, nem voltak bűntársai.
Jogszerűen vásárolta azt a 9 milliméteres Glock Model 45-ös típusú kézifegyvert, amellyel lövöldözött.
Rojas közölte, hogy a haditengerészeti
bázison tartott továbbképzésen részt
vevő valamennyi külföldit egyenként
megvizsgáltak, és a korábbi sajtóhírekkel ellentétben nem tartóztattak
le senkit. A Szaúd-Arábiából érkezett
hallgatókat irányító szaúdi parancsnok
elrendelte, hogy valamennyi szaúdi
állampolgárnak a támaszpont egyik
helyén kell tartózkodnia. Sajtóinformációk szerint jelenleg tíz szaúdi vesz
részt a továbbképzésen.

