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Balog Zoltán: a hálózatok építése mellett szükség van a személyes 
találkozásokra 

Balog Zoltán szerint a 21. század varázsszavának tekintett hálózatépítés mellett szükség 

van az igazi, személyes találkozásokra is - az emberi erőforrások minisztere Kolozsváron 

beszélt erről szombat délután a Kultivál kárpát-medencei kulturális ifjúsági fesztivál 

zárógáláján. A Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa programsorozatba illeszkedő fesztivál 

hat régió – Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Muravidék, Vajdaság és Magyarország – fiatal 

művészeit gyűjtötte össze Erdély fővárosába. „Fontos, hogy legyenek ilyen fesztiválok, 

hogy legyenek multiplikátorok, akik hazaviszik a tapasztalatot, és otthon továbbadják. Jó 

üzenetet kapni az interneten, de még jobb együtt lenni” - jelentette ki Balog Zoltán. A 

miniszter a fiatalok elvándorlására is kitért beszédében. „Európában nem sok értelme van 

az ellen beszélni, hogy a fiatalok külföldön próbáljanak szerencsét. Ehelyett azokat a 

feltételeket kell megteremteni, amelyek hazahozzák a fiatalokat, miután szerencsét 

próbáltak. Az itthon maradóknak pedig olyan életlehetőségeket kell kínálni, amelyek által 

jobb életük lehet, mint a szüleik generációjának” - jelentette ki Balog Zoltán. Horváth 

Anna Kolozsvár alpolgármestere ünnepi beszédében kijelentette, a város a Kultiválhoz 

hasonló rendezvényekkel tesz lépéseket az egykori európai jelentőségű értékteremtő 

centrumi rangjának a visszanyerése felé. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 

(EMKE) által megszervezett Kultivál a Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napok 

vándorfesztivál folytatása. A 2004-től évről évre más-más helyszínen szervezett, de az 

utóbbi években elmaradt fesztivál idén a kolozsvári helyszín miatt kapott ifjúsági jelleget.  

 

Hálaadó istentiszteleten adták át a felújított kolozsvári Farkas utcai 
templomot 

Hálaadó istentiszteleten adták át vasárnap az Európai Unió támogatásával felújított 

kolozsvári Farkas utcai református templomot, Délkelet-Európa legnagyobb egyhajós 

gótikus csarnoktemplomát. A magyar kormányt képviselő Balog Zoltán, az emberi 

erőforrások minisztere köszöntésében kijelentette: a felújításnál használt 21. századi 

újításoknak köszönhetően a templom ma jobb állapotban van, mint negyven, száz vagy 

kétszáz évvel ezelőtt. A miniszter a tradíció és az innováció ötvözését tartotta az egyház, a 

magyarság, de talán a románság legfontosabb feladatának is, „hogy a tradíció ne csak múlt 

legyen, az innováció ne csak jövő legyen”. „Ahol csak tradíció van, az múzeum. Ahol meg 

csak innováció, az kísérleti laboratórium. Ha a kettő együtt van, élő, szilárd alapokkal bíró 

közösségről beszélünk” – fogalmazott a miniszter. Balog Zoltán szerint a templom 

megtartása a közösséget is megtartja. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület 

püspöke prédikációjában elmondta: a felújítás otthonná és otthonosabbá tette a 

templomot. Hozzátette, hogy a kolozsvári magyarok az intézményeikben érezhetik igazán 

otthon magukat. Ezért kell minden évben új intézményeket építeni, a régieket pedig 
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felújítani. Emil Boc, Kolozsvár polgármestere arról beszélt, hogy a Farkas utcai református 

templom nemcsak a református egyház, hanem az egész város büszkesége. Megjegyezte: 

nem sok olyan város van a világon, ahol öt vallásfelekezet püspöke székel. Hozzátette: 

Kolozsvárnak olyan városnak kell lennie, amelyben mindenki otthon érezheti magát. A 

Farkas utcai református templomot tizenhét hónap alatt újították fel. A 18,9 millió lej 

értékű munkálat költségeit az Európai Unió és a román állam fedezte, az egyháznak csak 

mintegy 305 ezer lejes önrésszel kellett hozzájárulnia. A 60 méter hosszú, 19 méter magas 

belső boltozatú templom megépítését Mátyás király rendelte el 1486-ban. A ferences rend 

által 1489 és 1516 között felépített templomot a Boldogságos Szűz Máriának szentelték. Az 

épület megszenvedte a protestánsok és a katolikusok közötti villongásokat. Bethlen Gábor 

romos állapotban juttatta 1622-ben a református egyháznak. A templom melletti 

rendházból csak a kolostor kerengőjének északi része maradt meg. 

 

Bekérette a román külügyminisztérium Magyarország bukaresti 
nagykövetségének képviselőjét 

Bekérették hétfőn a román külügyminisztériumba a bukaresti magyar nagykövetség 

képviselőjét Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövetének kijelentései miatt. 

Zákonyi Botond egy, a România liberă napilapnak adott interjúban úgy vélekedett, hogy a 

román-magyar kétoldalú kapcsolatok alakulása az infrastrukturális együttműködésektől is 

függ, de e téren szerinte nem létezik „elegendő jóindulat” a román fél részéről. Példaként 

azt említette, hogy a gázvezeték, amelyen mind a két irányba kellene lehessen szállítani 

gázt, csak Magyarországról Romániába működik, vagy hogy probléma van tíz határon 

átvezető út befejezésével is. A bukaresti külügyminisztérium közleménye szerint a 

megbeszélésen a román fél kifejtette határozott „egyet nem értését” azzal, amit a magyar 

nagykövet a román-magyar kétoldalú kapcsolatok egészéről nyilatkozott. A szabadságáról 

hétfőn visszatért román kormányfő, Victor Ponta a Romania hírtelevíziónak adott, élőben 

közvetített interjúban reagált Zákonyi Botond kijelentéseire, amelyben úgy fogalmazott: 

Magyarország provokálja Romániát, miközben az európai országok és az Egyesült Államok 

részéről "rendszeres bírálatoknak" van kitéve. 2015. augusztus 11-én Magyar Levente, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára hivatalába kérette Victor Micula román 

nagykövetet, magyarázatot kérve Victor Ponta román miniszterelnök augusztus 10-én, a 

Romania TV esti adásában tett egyes kijelentéseire. Ezen vádak azt mutatják, hogy a 

román kormányfő újfent magyarellenes agitációval kívánja elfedni azt a belpolitikai 

válságot, amelyet kormánya tagjainak sorozatos vád alá helyezése és elitélése okoz. A 

Magyarországgal szembeni román kormányzati kirohanások immár komolyan hátráltatják 

a magyar-román kétoldalú kapcsolatok és jószomszédi viszony fejlesztését. Ennek alapján 

a magyar Kormány kéri, hogy a román állami vezetők a jövőben tartózkodjanak a hasonló 

nyilatkozatoktól. 
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Az erdélyi magyar pártok egyöntetűen elítélték a román külügyminisztérium, illetve 
Victor Ponta reakcióját Zákonyi Botond bukaresti magyar nagykövet nyilatkozataira. 
Markó Béla, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője, volt szövetségi elnök úgy vélekedett: 
a román külügyminisztérium nem járt el helyesen, a mostani feszültség pedig a 90-es 
éveket idézi fel benne. Úgy vélte, az ukrajnai helyzet, illetve a bevándorlók miatt sem 
Magyarországnak, sem Romániának nem érdeke a konfliktus. „Egy ilyen időszakban 
nem kellene mesterségesen konfliktushelyzetet teremteni. A román 
külügyminisztériumnak nincs igaza, amikor minden, a romániai magyarokkal 
kapcsolatos véleményt elutasít” – szögezte le a politikus. Hozzátette: nincs hivatalos 
párbeszéd Magyarország és Románia között, pedig mindkét ország érdeke lenne az 
együttműködés. Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetője csütörtökön 
az M1 aktuális csatorna műsorában elmondta: úgy látszik, hogy az utóbbi időben 
állandósultak a magyarellenes megnyilvánulások Romániában. Kántor Zoltán 
kifejtette: jövőre választási év lesz Romániában és ilyenkor mindig kicsit 
intenzívebbek a magyarellenes megnyilvánulások. Ugyanakkor úgy látja, hogy az 
utóbbi időben állandósultak a kedvezőtlen megjegyzések: míg korábban talán 
félévente voltak a romániai magyarság számára kedvezőtlenebb megnyilvánulások, 
most mintha havonta születne ilyen megjegyzés, kijelentés román részről. 

Berényi: Szent István példáját követve meg kell találni a 
megmaradás útját  

A felvidéki magyar közösségnek példát kell vennie Szent Istvánról, mivel ő megtalálta a 

megmaradás módját - jelentette ki Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke a 

csallóközi Vajkán az államalapítás ünnepe alkalmából szombaton rendezett 

emlékünnepségen. Berényi a község temploma mellett tíz éve felállított Szent István 

emlékműnél mondott beszédében kiemelte: még az ünnep kapcsán sem szabad 

megfeledkezni arról, hogy a Felvidéken komoly gondok vannak a magyarság identitásának 

megőrzésével, a helyi közösség megmaradásával és életterének gazdasági fejlődésével. 

Kifejtette: a felvidéki magyarságnak példát kell vennie Szent Istvánról, s ezen példa 

mentén a közösségnek meg kell találnia saját megmaradásának útját, egy olyan 

intézményes keretet Szlovákián belül, amely megállítja a magyarság létszámcsökkenését és 

lehetővé teszi a régió gazdasági fejlődését. "A kihívás nem kisebb (mint az 

államalapításkor), a feladat óriási, de szerencsére vannak példaképeink" - tette hozzá. 

"Szent István mindenkinek lehetővé tette identitásának megőrzését az országban" - 

hangsúlyozta Berényi, utalva az államalapító Imre herceghez intézett intelmeire. 

Rámutatott: ez és a Szent Korona szimbóluma a toleranciát a türelmet és a védelmet 
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jelentette mindenki számára, s az intelmek üzenete mentén az Árpád házi királyoknak 

évszázadokig sikerült megőrizniük az országos kereteket, és sikerült megvédeniük az 

országot a külső és a belső ellenségektől egyaránt. A megemlékezést a Vajk polgári társulás 

szervezte, az államalapító magyar király keresztség előtti nevét viselő település (Vajka) 

önkormányzatával, valamint a Csemadokkal, a felvidéki magyarság legnagyobb kulturális-

közéleti szervezetével együttműködve. 

 

A délvidéki magyarságon belüli egységre szólított Trócsányi László a 
Vajdaságban 

A magyarságon és kifejezetten a délvidéki magyarságon belüli egységre szólított fel Szent 

István napi ünnepi beszédében Trócsányi László igazságügyi miniszter a Szabadka melletti 

Palicson. A politikus a vajdasági központi ünnepségen kiemelte: "Magyarország elemi 

érdeke, hogy a határain kívül élő magyarok, a nemzetrészek egységben legyenek egymás 

között és egymással.” Megfogalmazása szerint a nemzet egységét a mindennapokban is 

meg kell élni, "egyébként üres szó marad"."Meg kell értenünk egymást, még ha nem is 

értünk mindenben egyet. Párbeszédet kell folytatnia helyi szinten egyik magyarnak a 

másikkal" - hangsúlyozta Trócsányi László, feltehetően üzenve a vajdasági magyar 

pártoknak, amelyek között és azokon belül az utóbbi időben vita alakult ki. Az igazságügyi 

miniszter kitért Szerbia európai uniós integrációjára, és az ebben a folyamatban megtett 

kisebbségi intézkedésekre, valamint a délvidéki magyarságot veszélyeztető elvándorlásra, 

illetve az Európai Unióra és azon belül Magyarországra nehezedő, egyre erősebb migrációs 

nyomásra, amelyet Szerbia is megérez. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a 

tartományi képviselőház elnöke a vajdasági aktuálpolitikai kérdések között a migrációs 

válság kezelését emelte ki. Mint mondta: egyre több európai politikus ért egyet abban, 

hogy a migrációs válságra megoldást kell találni, és egyre hangosabbak azok, akik azt 

mondják, hogy a hatalmas, kiszolgáltatott és sajnálatra méltó, ugyanakkor kockázatot 

jelentő embertömeget nem kívánják befogadni országukba. Kiemelte, hogy mára 

együttműködés alakult ki a szerbiai szociálpolitikai minisztériummal is a válság 

kezelésében. Aláhúzta, hogy Magyarország azért tudja határozottan kezelni a bevándorlók 

okozta helyzetet, mert megvan mindene, ami ahhoz kell, hogy "méltósággal képviselje a 

nemzetet".

 

A magyar közösség szociális helyzetéről tájékozódott Czibere Károly 
Kárpátalján 
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A magyar kormány soha nem fogja magára hagyni a kárpátaljai magyar közösséget a 

nehézségeivel, mindig vele lesz, amikor bajban van – jelentette ki szerdán Beregszászon 

Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkára, amikor részt vett a város ingyenkonyhájának 

kenyérosztásán. Czibere Károly, aki egynapos kárpátaljai látogatása során tájékozódott a 

helyi magyarság szociális helyzetéről, Beregszászon megbeszélést folytatott Zán Fábián 

Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével, Brenzovics Lászlóval, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökével, az ukrán parlament 

képviselőjével és Babják Zoltánnal, a város polgármesterével. A politikus felkereste a 

másfél hónapja működő beregszászi ingyenkonyhát, és részt vett a református egyház által 

szervezett kenyérosztáson. A megjelentekhez szólva az államtitkár hangsúlyozta, 

látogatásával is jelezni szeretné a magyar kormány és az anyaország cselekvő 

szolidaritását, közösségvállalását a nehéz időket élő kárpátaljai magyarsággal. Kifejtette, a 

magyar kormány nagyon helyes és fontos döntést hozott tavasszal, amikor elhatározta, 

hogy állami szintű, szervezett támogatást nyújt a kárpátaljai magyaroknak. „Ígérem, hogy 

a magyar kormány soha nem fogja magára hagyni a kárpátaljai magyar közösséget a 

nehézségeivel, mindig vele lesz, amikor bajban van” – hangsúlyozta a politikus. A 

Beregszászon szerzett tapasztalatairól szólva példaértékűnek nevezte azt az összefogást, 

ami az anyaországi testvértelepülések részéről nyilvánul meg a kárpátaljai magyarok 

érdekében. Kiemelten fontosnak mondta az egyházak segélyszervezetei által Kárpátaljának 

nyújtott széleskörű szociális támogatást. Az államtitkár az MTI érdeklődésére elmondta, 

kárpátaljai látogatása azt a célt is szolgálta, hogy személyesen tájékozódjon arról, mire van 

és mire lesz szüksége a kárpátaljai magyarságnak a következő hónapokban. Mint kifejtette, 

már most elkezdik a felkészülést az Ukrajnában igencsak nehéznek ígérkező téli időszakra. 

Hangsúlyozta, hogy mindenképpen folytatódni fognak a korábban elkezdett támogatási 

programok. 

  

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  


