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 » RÖVIDEN

Újjáalakult az észak-írországi
önkormányzatiság
Három év szünet után újjáala-
kult szombaton a helyi kormány 
Észak-Írországban, miután a fő 
protestáns és katolikus pártok 
elfogadták a brit és az ír kormány 
rendezési tervét. A felekezeti 
hatalommegosztásra alapuló 
észak-írországi önkormányzatiság 
2017 januárja óta nem működött, 
mivel súlyos viták robbantak ki a 
két nagy koalíciós párt, a pro-
testáns britpárti Demokratikus 
Unionista Párt (DUP) és a brit 
fennhatóság ellen küzdő kato-
likus Sinn Féin között. A brit–ír 
közös rendezési kezdeményezés 
alapján azonban a két párt megál-
lapodott a belfasti parlament és 
a kormány újjáalakításában. Az 
észak-írországi törvényhozás, a 
Stormont épületében három év 
óta szombat délután volt az első 
ülésszak, és ezen megválasztották 
a parlamenti tisztviselőket, majd 
kinevezték Észak-Írország mi-
niszterelnökének Arlene Fostert. 
Egyébként brit–ír kormányzati 
rendezési terv rendelkezik egy új 
kormánybiztosi hivatal létre-
hozásáról az ír nyelvhasználat 
„elismerésének, támogatásának, 
védelmének és elősegítésének” 
feladatával, és előirányozza az ír 
nyelv hivatalossá tételét Észak-Ír-
országban.

Tűzvész: újabb lánglovag 
vesztette életét Ausztráliában
Életét vesztette tegnapra virradó 
éjjel a lángokkal harcoló egyik 
hivatásos tűzoltó Ausztráliában, 
rádőlt egy fa. A hatvanéves, 
kétgyermekes Bill Slade halálával 
legalább 27-re emelkedett a szep-
tember óta tomboló bozóttüzek 
halálos áldozatainak száma. Az 
áldozatok közül négyen tűzoltók 
voltak. A hatóságok igyekeznek 
kihasználni a jelenlegi, viszony-
lag kedvező időjárási körülmé-
nyeket a lángok megfékezésére, 
amelyek esőzések nélkül várha-
tóan még heteken át tombolnak, 
vélhetően ez lesz a leghosszabb 
bozóttűzidőszak a kontinensen. 
A válság következtében heves 
bírálatok érik Scott Morrison 
miniszterelnök konzervatív 
kormányát, amelytől több intéz-
kedést követelnek az általános 
felmelegedés megakadályozása 
érdekében, amely szakértők 
szerint szintén felelős a bozóttü-
zek súlyosbodásáért. Pénteken 
ezrek tüntettek Sydney-ben 
és Melbourne-ben, Morrison 
lemondását és a klímaváltozás 
elleni hatékonyabb ausztráliai 
fellépést követelve. Morrison az 
ABC televízióban kijelentette, 
hogy vizsgálóbizottságot kell 
létrehozni a bozóttüzek ügyében, 
és közölte, országos katasztró-
fa-elhárítási veszélycsökkentő 
programot dolgoznak ki a bel-
ügyminisztérium vezetése alatt a 
bozóttüzek, ciklonok, árvizek és 
aszályok kezelésére. A kormányfő 
azt nyilatkozta, 76 millió auszt-
rál dollárt terveznek fordítani a 
tűzoltóknak és a tűzvész érintette 
települések lakosainak nyújtandó 
pszichológiai tanácsadásra a már 
korábban bejelentette 2 milliárd 
ausztrál dolláros támogatásból.

Nem kis meglepetésre a te-
heráni hatóságok bevallották: 
ellenséges gépnek nézték, és 
„emberi hiba” miatt az iráni 
légierő lőtte le az ukrán repü-
lőgépet 167 emberrel a fedél-
zetén. Miközben a nemzetközi 
közvélemény a felelősök meg-
büntetését követeli, Iránban 
hatalomellenes tüntetések 
robbantak ki.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Z árt ajtók mögött hallgatta meg 
tegnap Teheránban az iráni 
parlament Hosszein Szalamit, 

az iráni Forradalmi Gárda parancs-
nokát a gárda magas rangú tábor-
nokának amerikai likvidálásáról, 
az iráni válaszcsapásról és az ukrán 
utasszállító lelövéséről. Az ISNA fél-
hivatalos iráni hírügynökség szerint 
Szalami dandártábornoknak azzal 
kapcsolatban kellett beszámolnia, 
hogy Kászem Szulejmánit, a gárda 
műveleti főnökét a bagdadi repü-
lőtérnél január 3-án egy amerikai 
légi csapásban meggyilkolták. Sza-
laminak a hírügynökség értesülései 
szerint magyarázatot kellett adnia 
Irán válaszcsapására is, amelyet az 
iráni hadsereg mért szerdán iraki 
támaszpontokra, amelyeken ame-
rikai katonák állomásoznak. Végül 
tájékoztatnia kellett a válaszcsapás 
idején történt szerencsétlenségről.
Irán szombaton ismerte be, hogy 
tévedésből lelőtt egy ukrán utas-
szállító gépet, amely 176 ember-
rel a fedélzetén Teheránból tartott 
Kijevbe. Amirali Hádzsizadeh, az 
iráni légtér biztonságáért felelős 
parancsnok szombaton a teljes fe-
lelősséget vállalta a gép lelövéséért. 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
szombat esti videóüzenetében ígé-
retet tett arra, hogy gondoskodik 
az iráni légi katasztrófa ukrán ál-

TEHERÁN AZ ELKÖVETŐK FELELŐSSÉGRE VONÁSÁT ÍGÉRTE UKRAJNÁNAK

Irán beismerte a gép lelövését

Rendszerellenes jelszavakat skandáló tüntetők ezrei vonultak utcára Irán nagyvárosaiban

 » Amirali 
Hádzsizadeh, 
az iráni légtér 
biztonságáért 
felelős parancs-
nok szombaton 
a teljes felelős-
séget vállalta az 
ukrán repülőgép 
lelövéséért. 

dozatai holttestének mielőbbi haza-
szállításáról, és fogadkozott, hogy 
a tragédia felelősei nem kerülik el a 
büntetésüket. Zelenszkij kitért arra, 
hogy – Teherán kezdeményezésére 
– telefonon beszélt Haszan Róháni 
iráni elnökkel, aki bocsánatot kért az 
ukrán néptől, és kifejezte részvétét az 
áldozatok hozzátartozóinak. Róháni 
teljes mértékben elismerte, hogy a 
tragédia országa katonáinak hibájá-
ból következett be. Ígéretet tett ukrán 
hivatali partnerének, hogy minden-
kit felelősségre vonnak, akinek köze 
volt az utasszállító lelövéséhez, és 
az ukrán szakértői csoport minden 
szükséges támogatást megkap továb-
bi munkájához jogi és technikai téren 
egyaránt. A tragédiában 167 utas és 
a gép 9 fős ukrán személyzete vesz-
tette életét. Még két utas volt ukrán 
állampolgárságú, a többiek további 
hat ország állampolgárai: irániak, 
kanadaiak, svédek, afgánok, néme-
tek és britek. Justin Trudeau kanadai 
kormányfő szombaton leszögezte: 
Iránnak vállalnia kell a teljes fele-
lősséget, és felelősségre vonhatónak 
kell lennie a repülőgép lelövéséért.

Az iráni lapok tegnap a szeren-
csétlenségben elhunytak emléke 
előtt tisztelegtek. „Bocsássanak 
meg, mondjanak le” címmel közölt 
írást az Etemad reformista napilap. 
A kormánypárti Iran című lap sze-
rint – amely valamennyi áldozat 
nevét közölte – a katasztrófa meg-
bocsáthatatlan. Az ultrakonzerva-
tív Kajhan első oldalon közölte Ali 
Hameneinek, Irán legfőbb vallási 
és politikai vezetőjének parancsát, 
amely minden hanyagság helyre-
hozását sürgette a jövőbeli hasonló 
balesetek elkerülése érdekében. Teg-
nap ugyanakkor immár második nap 
gyülekeztek tüntetők Teheránban 
és más városokban, rendszerellenes 
jelszavakat skandálva. „Hazudnak, 
a mi ellenségünk nem Amerika, a mi 
ellenségünk itt van” – skandálták a 
teheráni egyetem előtt összegyűlt 
tüntetők, bírálva az ország legfőbb 
méltóságait, és szemére vetették ve-
zetésének, hogy napokig tagadta az 
ukrán repülőgép lelövését. Donald 
Trump amerikai elnök a Twitteren tá-
mogatásáról biztosította a demonst-
rálókat.
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 » KRÓNIKA

Az idei a közösségépítés éve a 
nemzetpolitikában; a kormány 

kiemelt célja a külhoni magyar kö-
zösségek szülőföldön való boldo-
gulásának segítése, ezért folytatja 
a határon túli családok támogatását 
és a magyar közösségek gazdasági 
megerősítését – közölte a budapesti 
Miniszterelnökség tegnap az MTI-
vel. A tájékoztatás szerint a megva-
lósuló programok mindegyikében 
kiemelt fi gyelmet kap az ifj úság, a fi -
atal nemzedék. Elindul idén az erős 
magyar közösségek éve tematikus 
programsorozat. A program célja, 
hogy bemutassa a magyar nemzet 
elmúlt száz évben elért közös ered-
ményeit, a világszínvonalú sikerek-
től a kisközösségi eredményekig, 
olyan magyar közösségeket állítva 
a középpontba a Kárpát-medence 
és a világ minden tájáról, amelyek 

példaként szolgálhatnak az összma-
gyarság számára.

A Miniszterelnökség közleménye 
szerint a határon túli magyarság idén is 
számíthat a régiós gazdaságfejlesztési 
programok támogatására. A Vajdaság-
ban úttörő jelleggel tavaly elindított, 
a külhoni magyarság gazdasági meg-
erősítését szolgáló nagyvállalkozói 
mentorképzést pedig a többi, határon 
túli magyar régióra is kiterjesztik 2020-
ban. Folytatódik a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program is, ennek 
köszönhetően mintegy 110 új óvoda és 
bölcsőde épül, és több mint 700 intéz-
mény újul meg a Kárpát-medencében. 
A Határtalanul! program keretében a 
2019/2020-as tanévben több mint 101 
ezer magyarországi iskolás kap lehető-
séget arra, hogy a határon túli magyar 
területekre utazzon, és megismerked-
jen a külhoni magyar közösségekkel. 
Megduplázott keretösszeggel valósul 
meg a magyar kultúráért és oktatá-

sért című pályázat, amely az ifj úsági 
és cserkészközösségek, a diaszpóra, 
valamint a testvértelepülési kapcsola-
tok támogatását célzó pályázatokkal 
együtt az idén is több ezer külhoni 
magyar szervezet programjainak lebo-
nyolítását teszi lehetővé.

Folytatódik a diaszpórában és szór-
ványban élő magyarság identitásának 
megerősítését célzó Kőrösi Csoma 
Sándor- és Petőfi  Sándor-program, 
amelyek keretében idén is több mint 
kétszáz ösztöndíjas segíti a magyar 
közösségek megmaradását a világ 
minden táján. Továbbra is kiemelt 
támogatásra számíthatnak a külhoni 
magyarság megmaradását szolgáló 
oktatási és kulturális intézmények. 
„A cél, hogy az anyanyelvi oktatás 
lehetősége továbbra is minden régi-
óban biztosítva legyen a határon túli 
magyarság számára a bölcsődétől az 
egyetemig” – közölte a Miniszterel-
nökség.

A fi atalokra összpontosít idén a magyar nemzetpolitika

 » A budapesti 
Miniszterel-
nökség szerint 
a határon túli 
magyarság idén 
is számíthat a 
régiós gazda-
ságfejlesztési 
programok támo-
gatására.




