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1. Revista presei maghiare nr 11/2022 
 

Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc – Secretar ungar de stat: Pelerinajul ecvestru organizat de Rusalii 
este un simbol al solidarităţii naţionale 

Pelerinajul ecvestru organizat de Rusalii nu este doar o reînviere a tradiţiilor hipice din Ungaria şi 
din Ţinutul Secuiesc, ci şi un simbol al solidarităţii naţionale, a declarat Árpád János Potápi, secretar 
ungar de stat pentru politica naţională, care, la fel ca în anii precedenţi, s-a alăturat grupului care 
păstrează tradiţia şi a pornit în şa alături de aceştia în pelerinaj spre Şumuleu Ciuc. Politicianul a subliniat 
că, acum, după pandemie, toată lumea poate veni fără nicio restricţie în Transilvania şi în Ţinutul 
Secuiesc, şi poate participa la pelerinajul de Rusalii de la Şumuleu Ciuc, care va fi sărbătoarea solidarităţii 
naţionale deoarece, anul acesta, coincide cu Ziua Solidarităţii Naţionale. 

Participanţii la cea de-a 5-a ediţie a pelerinajului ecvestru vor contribui la transmiterea mesajelor 
de rugăciune şi a mesajelor acelor persoane care nu vor putea participa fizic, dar vor fi prezenţi spiritual 
la pelerinajul de la Şumuleu Ciuc, care în acest an este organizat sub motto-ul “Pax et Bonum – Pace şi 
Bunătate”. Mesajele de rugăciune sosite din Bazinul Carpatic şi din diaspora maghiară din întreaga lume 
au fost adunate de Secretariatul de Stat pentru Politica Naţională din Ungaria. 

“Cel mai mare lucru pe care l-am realizat în ultimii 12 ani, şi poate cel mai important rezultat, este 
că am consolidat sentimentul de solidaritate naţională”, a explicat secretarul de stat. Tibor Kolozsvári, 
organizatorul pelerinajului ecvestru, a declarat pentru agenţia ungară de presă MTI că panglicile de 
rugăciune au fost create în timpul pandemiei de coronavirus, când prezenţa fizică nu era permisă sau era 
limitată. 

Pelerinajul ecvestru nu a fost suspendat nici în aceste condiţii, iar câţiva călăreţi au dus la Şumuleu 
Ciuc mesajele de rugăciune ale credincioşilor şi ale comunităţilor rămase acasă, scrise pe câte o panglică. 
Potrivit lui Tibor Kolozsvári, popularitatea crescândă a pelerinajului ecvestru se datorează faptului că 
mişcarea ecvestră din Ţinutul Secuiesc este în expansiune. Peste tot există echipe mari de echitaţie, tot 
mai mulţi copii practică acest sport şi din ce în ce mai multe persoane susţin sporturile ecvestre. 

În cadrul Forumului Ecvestru din Transilvania, care a avut loc în luna martie, secretarul ungar de 
stat responsabil pentru politici naţionale a subliniat că, în Transilvania, există aproximativ 80 de asociaţii 
de echitaţie şi practic toate beneficiază de sprijin din partea Guvernului ungar. În cea de-a doua fază a 
programului ecvestru, Ungaria alocă 120-150 de milioane de forinţi (aproximativ 300 000-380 000 
euro). 

Sursa: Hirado.hu din 02.065.2022 
 
Academia Agricolă Digitală în vizită în Ţinutul Secuiesc 
“Academia Agricolă Digitală reprezintă una din elementele cheie ale Strategiei Agricole Digitale 

din Ungaria, scopul acesteia fiind promovarea digitală a cunoştinţelor, pregătirea producătorilor în 
privinţa soluţiilor digitale agricole şi utilizării serviciilor şi instrumentelor de precizie. Academia Agricolă 
Digitală va veni în Ţinutul Secuiesc cu o serie de expuneri: fermierii vor putea participa, între 7-10 iunie, 
la 12 expuneri organizate în diferite localităţi din 3 judeţe din Ţinutul Secuiesc. 



 

2

Instrumentele, soluţiile digitale şi de precizie trebuie aplicate cât mai repede în scopul 
eficientizării activităţilor agricole şi rezolvării lipsei forţei de muncă. 

În cadrul programului Academia Agricolă Digitală, au fost adunate cele mai importante cunoştinţe 
din sfera agriculturii. Au fost elaborate peste 30 de materiale documentare şi o bază de date care pot fi 
accesate pe site-ul digitalisagrarakademia.hu. 

Materialele documentare au fost redactate de specialiştii în domeniul soluţiilor digitale. (…) Aceste 
materiale au fost redactate pentru a oferi o introducere în sfera digitalizării, pentru a cunoaşte 
problematica de bază.(…) Academia Agricolă Digitală oferă posibilitatea abordării problemelor din 
domeniu şi dobândirii de noi experienţe. În Ţinutul Secuiesc, primele cursuri ale Academiei Agricole 
Digitale vizează domeniile apicultură, zootehnie şi cultivarea plantelor. 

Printre temele seriei de expuneri de 4 zile din Ţinutul Secuiesc se numără activitatea albinelor, 
utilizarea dronelor şi aparatelor de muls şi prezentarea diferitelor soluţii digitale. Seria de expuneri din 
Ţinutul Secuiesc se derulează în parteneriat cu Universitatea de Medicină Veterinară din Budapesta şi 
Universitatea Agricolă şi de Ştiinţe ale Vieţii din Godollo (Ungaria). 

Sursa: Maszol din 03.06.2022 
 
Pelerinajul de la Sumuleu Ciuc: Sufleteşte, toţi maghiarii sărbătoresc împreună 
“Chiar dacă maghiarii din Ungaria, din Bazinul Carpatic şi din diasporă nu pot participa cu toţii la 

pelerinajul de la Şumuleu Ciuc, sufleteşte cu toţii sărbătoresc împreună, cu ocazia zilei solidarităţii 
maghiarilor – a declarat Potapi Arpad Janos, vineri seara (03.06.2022) la Şumuleu Ciuc, cu ocazia primirii 
participanţilor la pelerinajul călare organizat cu ocazia Rusaliilor. 

Secretarul de stat pentru politica naţională care a participat la pelerinajul călare a declarat: 
consolidarea conştiinţei solidarităţii naţionale se numără printre cele mai importante rezultate din 
ultimii ani. ‘Cel mai important lucru este să putem consolida, în sfera copiilor, tinerilor, în comunităţile 
maghiare, în Ungaria, în regiunile din Bazinul Carpatic şi în diasporă, identitatea maghiară şi sentimentul 
ataşamentului faţă de patrie’- a declarat Potapi Arpad Janos, care a sosit călare la Şumuleu Ciuc alături de 
211 husari păstrători de tradiţii. (…) 

În legătură cu mesajele trimise cu ocazia pelerinajului, Secretariatului de stat pentru Politica 
Naţională i-au fost trimise mesaje din fiecare colţ al lumii, din Canada, Australia, Argentina, la fel ca din 
multe localităţi din Ungaria şi din Transilvania. (…) 

Dorim pace Ucrainei Subcarpatice, dorim pace Ucrainei şi îi asigurăm pe maghiarii din Ucraina 
Subcarpatică de sprijinul nostru, de solidaritatea noastră (…) – a declarat secretarul de stat pentru 
politică naţională. 

Vineri seara (03.06.2022), la monumentul Diviziei Secuieşti din incinta Casei Fodor din Şumuleu 
Ciuc , a avut loc o festivitate dedicată zilei solidarităţii naţionale. 

Sursa: MTI din 03.06.2022 
 
Pelerinaj la Şumuleu-Ciuc – Conform oratorului, pacea trebuie înfăptuită 
Oratorul pelerinajului de la Şumuleu-Ciuc, arhiepiscopul de Veszprém, György Udvardy a declarat 

că pacea nu poate fi doar râvnită, ea trebuie înfăptuită, pentru pace este nevoie şi de asumarea unor 
riscuri. Tradiţionalul pelerinaj din sâmbăta Rusaliilor – care a putut fi organizat fără restricţii după doi 
ani de pandemie de coronavirus – a atras şi în acest an sute de mii de pelerini pe muntele Şumuleu de 
lângă Miercurea Ciuc. Arhiepiscopul György Udvardy şi-a construit predica pe motto-ul călugărilor 
franciscani, “Pax et bonum” (pace şi bunătate). El a spus: “pacea este darul lui Dumnezeu, dar pacea 
trebuie înfăptuită. Fericiţi sunt cei care fac pace” – a spus el, citând învăţătura din Biblie. El a adăugat: 
înfăptuirea păcii implică şi riscuri. Sunt multe forţe de tot felul care acţionează împotriva păcii şi a celor 
ce fac pacea – a spus el, făcând referire la războiul din Ucraina. Vorbitorul a citat din predica papei 
Francisc, rostită la Şumuleu-Ciuc în 2019: “cel care îşi asumă riscuri nu va fi abandonat de Dumnezeu. 
Aşadar, pacea este un risc care trebuie asumat, trebuie să ne luptăm pentru ea” – a adăugat. În opinia sa, 
pacea este întotdeauna rodul justeţei, fericiţi sunt făcătorii de pace, cei ce pot aduce sacrificii pentru pace, 
dar nu există pace pentru cei răi. Citând motto-ul franciscanilor, arhiepiscopul a spus: pacea o putem 
înfăptui făcând binele. El a adăugat: avem obiceiul să considerăm că pacea şi bunătatea sunt drepturi care 
ni se cuvin. Dar binele, ca şi pacea, poate fi obţinut prin efort. “Înainte de toate, iar şi iar, chiar dacă sunt 
neînţeles şi intimidat: fac binele, servesc binele celorlalţi. Nu există cale de ieşire din nelinişte, din relaţia 
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coruptă doar prin repetarea insultelor suferite, a adevărurilor reale sau imaginare, sau prin dorinţa 
insistentă ca alţii să le recunoască” – a precizat arhiepiscopul. El a considerat că datoria pelerinilor de la 
Şumuleu-Ciuc este să facă pace, să ia iniţiativa binelui, ceea ce necesită o alegere radicală între bine şi rău, 
între viaţă şi moarte. El a reamintit îndemnul papei Francisc la “luptă, vigilenţă, discernământ”. El a 
remarcat că, în multe cazuri, viaţa de zi cu zi a slăbit disponibilitatea oamenilor de a face eforturi. “Este 
uşor să te dai bătut, să renunţi la tradiţie, la sărbătoare, la festivităţi, la întâlniri, să renunţi la familie, la 
căsătorie, la copil, la părinte bătrân, la adevăr, la cultură, la naţiune, la viaţa de zi cu zi trăită în credinţă. 
Aşa cum spune papa, acest lucru este tocmai corupţia spirituală, un fel de orbire fudulă. Evident, există 
întotdeauna un motiv, dar acesta ne slăbeşte viaţa interioară, izvorâtă din credinţă, dorinţa vieţii veşnice, 
şi umbreşte realitatea judecăţii de apoi, ceea ce este foarte periculos” – a constatat oratorul. În opinia sa, 
trebuie să ne luptăm pentru binele care serveşte omului, comunităţii, bisericii şi naţiunii. Pentru această 
luptă, credinciosul are arme puternice, primite de la Dumnezeu. Cel care îşi trăieşte viaţa fără încrederea 
în puterea Duhului Sfânt, de la bun început a pierdut lupta. György Udvardy a formulat astfel: pacea şi 
binele trebuie să fie râvnite pentru toţi oamenii, “dar mai ales pentru cei cu care suntem uniţi prin suflet 
şi pentru care avem o responsabilitate specială”. Cu ocazia pelerinajului de la Şumuleu-Ciuc, un salut 
special a fost adresat peregrinilor sosiţi din Transcarpatia (Ucraina). 

Sursa: Hirado.hu din 04.06.2022 
 
Ziua solidarităţii naţionale – Zsolt Németh: Securitatea ţărilor din Bazinul Carpatic este şi 

securitatea noastră. 
Potrivit preşedintelui comisiei pentru afaceri externe a parlamentului ungar, Zsolt Németh, 

securitatea ţărilor din Bazinul Carpatic înseamnă şi securitatea maghiarilor care trăiesc în aceste ţări, 
prin urmare, securitatea trebuie să aibă un rol deosebit în politica externă a Ungariei în următorii patru 
ani. 

Zsolt Németh (Fidesz) şi-a exprimat ideile cu ocazia Zilei solidarităţii naţionale, în calitate de 
vorbitor invitat la comemorarea tratatului de la Trianon, care se organizează în mod regulat de 30 de ani 
la Sfântu Gheorghe. În opinia vorbitorului, destinul maghiarilor din Transcarpatia demonstrează că 
securitatea ţărilor vecine are o importanţă dublă pentru Ungaria, atât din cauza proximităţii lor, cât şi din 
cauza maghiarilor care trăiesc în aceste ţări. Németh consideră că Ungaria şi vecinii săi trebuie să se 
sprijine reciproc pentru a putea apăra securitatea şi libertatea din zonă. Aceasta este baza statutului de 
alianţă existent între Ungaria şi România, care garantează şi securitatea Ţinutului Secuiesc, şi ale cărei 
elemente cele mai importante sunt NATO şi Uniunea Europeană. El a adăugat că apărarea şi economia 
sunt strâns legate. Alianţa între Ungaria şi România este totodată o alianţă economică. După părerea lui, 
tot ceea ce contribuie la performanţa economică a celor două ţări, trebuie sprijinit. El a considerat că 
trebuie să fie apreciată şi performanţa economiei Ţinutului Secuiesc, a muncii poporului secuiesc şi a 
ingeniozităţii antreprenorilor de aici. “Trebuie să avem o prestaţie la nivel maxim şi să nu ne fie ruşine să 
spunem: hai Ţinutul Secuiesc, hai România! Acesta este interesul întregii zone. Trebuie să profităm de 
fiecare oportunitate de cooperare şi dezvoltare, trebuie să le exploatăm, să fim deschişi la toate ideile 
bune, astfel încât relaţia între cele două ţări să crească şi puterea economică a ambelor ţări”, a subliniat 
Németh. 

Referindu-se la problemele care trebuie soluţionate, el a spus că secuii aşteaptă pe bună dreptate 
ca relaţiile româno-maghiare să contribuie şi la rezolvarea problemelor individuale şi colective din 
domeniul drepturilor omului, al drepturilor lingvistice şi al celor culturale. El a adăugat că guvernul 
ungar consideră interesul comun al României şi Ungariei ca toţi cetăţenii celor două ţări să se simtă cât 
mai bine pe pământul natal. La nivel european, el a indicat ca interes comun obţinerea schimbării 
atitudinii Bruxelles-ului, astfel încât acesta să nu încerce să domine, ci să respecte cu stricteţe prevederile 
tratatului de bază şi să ajute statele membre în menţinerea şi creşterea securităţii şi prosperităţii 
cetăţenilor. Interesul solidarităţii naţionale a maghiarilor este ca Europa să se înalţe. “Cine ar susţine 
până la capăt valorile originale ale Europei, dacă nu secuii şi ceilalţi maghiari din Bazinul Carpatic, 
respectiv când ar putea fi spus acest lucru cu mai multă insistenţă, dacă nu la 4 iunie, la 102 ani de la 
dictatul de pace de la Trianon, în Ziua solidarităţii naţionale a maghiarilor?”, a spus în încheiere Zsolt 
Németh. Luând cuvântul la eveniment, Sándor Tamás, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi al 
UDMR Covasna, a spus că “Ţinutul Secuiesc va aparţine celor care cred în el.” El a reamintit că, în ultimele 
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decenii, ţările pe teritoriul cărora funcţionează autonomii interne au devenit mai puternice. El a 
menţionat ca exemple Italia, Spania şi Finlanda. 

Totodată a adăugat că numai o ţară mamă puternică poate reprezenta în mod eficient cauza 
maghiarilor care trăiesc în afara graniţelor sale. Comemorarea de la Sfântu Gheorghe începe în fiecare an 
cu sunetul clopotelor la ora la care a fost proclamat, la palatul Trianon de lângă Paris, tratatul de pace 
care a dezmembrat teritoriul Ungariei. 

Sursa: Hirado.hu din 04.06.2022 
 
200 de profesori din Ungaria călătoresc la pelerinajul de la Şumuleu-Ciuc în cadrul 

programului “Fără Frontiere” 
Aproximativ 200 de profesori din Ungaria călătoresc la pelerinajul de Rusalii de la Şumuleu-Ciuc 

în cadrul programului “Fără Frontiere” al Secretariatului de stat pentru politici naţionale al Cancelariei 
Prim-ministrului. Potrivit unei declaraţii transmise, vineri, de Secretariatului de stat pentru politici 
naţionale al Cancelariei Prim-ministrului agenţiei ungare de presă MTI, programul “Fără Frontiere”, 
lansat în 2011, are ca obiectiv construirea relaţiilor dintre maghiari, dezvoltarea şi aprofundarea 
legăturilor personale între maghiarii din Ungaria şi din alte ţări. În cadrul programului, elevii şcolilor din 
Ungaria participă la excursii cu clasele în zonele locuite de maghiari din ţările vecine, cu sprijinul 
guvernului ungar, dobândind astfel experienţe personale cu privire la comunităţile maghiare din 
străinătate. Până în prezent, programul a facilitat deplasarea peste graniţă a aproximativ 500 000 de 
elevi, precizează comunicatul. Una din noutăţile programului “Fără Frontiere” este faptul că profesorii se 
pot alătura şi ei elevilor în cadrul călătoriilor de studiu, cu scopul de a-i cunoaşte pe cei care trăiesc peste 
hotare, pentru a stabili relaţii, precum şi pentru a folosi cunoştinţele geografice, istorice şi etnografice 
dobândite în cursul călătoriei în munca lor de pedagog. Până în prezent, aproximativ o mie de profesori 
din Ungaria au participat la călătorii de studiu în cadrul programului. O parte din cei 200 de profesori 
care se deplasează sâmbătă la pelerinajul de Rusalii de la Şumuleu-Ciuc vor călători cu trenurile Rapidul 
Secuiesc şi Şumuleu Express, în timp ce alţii vor merge cu autobuzul până la locul de pelerinaj. În 
perioada anterioară, profesorii au vizitat Transcarpatia, Transilvania şi Voivodina în cadrul aceluiaşi 
program”, se arată în comunicat. 

Sursa: Hirado.hu din 06.06.2022 
 
O nouă investiţie în Parcul Industrial/ Eurotrade a pus piatra de temelie a unei investiţii de 3 

milioane de euro în Parcul Industrial din Sfântu Gheorghe. 
Eurotrade a pus piatra de temelie a unei investiţii de 3 milioane de euro în Parcul Industrial din 

Sfântu Gheorghe. Într-un cadru festiv, luni a avut loc punerea pietrei de temelie a investiţiei societăţii 
Eurotrade din Ungaria în Parcul Industrial de lângă Sfântu Gheorghe. La eveniment a luat parte 
proprietarul companiei Eurotrade, Szücs Attila, dar şi primarul Antal Árpád, preşedintele Consiliului 
Judeţean Covasna, Tamás Sándor, precum şi preşedintele Comisiei de Politică Externă a Adunării 
Naţionale din Ungaria, Németh Zsolt. 

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, a declarat că este un moment important nu 
numai în viaţa acestei societăţi comerciale, ci şi în viaţa oraşului nostru. „Pentru mine este o bucurie 
deosebită faptul că în acest parc industrial, după ce în decembrie s-a inaugurat o mică fabrică, astăzi 
porneşte la drum o altă investiţie, şi mai sunt 3-4 construcţii în Parc. Este o bucurie pentru că atunci când 
municipalitatea a achiziţionat acest teren şi am decis să facem parc industrial au fost foarte mulţi care au 
spus că niciodată nu se va umple acest parc, niciodată nu se vor crea aici locuri de muncă, dar astăzi 
suntem în situaţia în care va trebui să extindem parcul industrial pentru ca în următorii 10 ani să putem 
accepta noi şi noi investiţii pe acest teren. Vreau să doresc succes acestei societăţi comerciale care are 
sediul central în Ungaria. Sunt convins că relaţiile dintre cele două ţări, România şi Ungaria, trebuie să fie 
mai bune şi vor fi mai bune în momentul în care tot mai multe investiţii se vor realiza în cele două ţări. 
Trebuie să legăm cele două ţări prin investiţii. Trebuie să depăşim discuţiile care ţin doar de etnii, şi 
trebuie să înţelegem că e nevoie de cooperare pentru că este în interesul celor două ţări să coopereze. De 
fiecare dată când cele două ţări se vor certa, alte ţări vor profita. Nu în ultimul rând îi mulţumesc 
prietenului nostru Németh Zsolt pentru faptul că am depăşit cooperarea pe domeniul culturii şi sportului 
şi educaţiei şi în sfârşit am ajuns la cooperare economică, foarte importantă pentru regiunea noastră”, a 
spus Antal Árpád. Proprietarul companiei Eurotrade, Szücs Attila, a prezentat câteva detalii despre istoria 
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companiei şi despre investiţia care va avea loc în Parcul Industrial din Sfântu Gheorghe. „În 2020, când 
am decis să lansăm această investiție în Transilvania, am estimat că vom ajunge cu costurile la maxim 2 
milioane de euro. Acum suntem într-un punct în care ne așteptăm ca proiectul să coste cu cel puţin 50% 
mai mult, deci valoarea investiției se apropie de 3 milioane de euro. În ceea ce privește fondurile de 
investiții, am făcut solicitări și la Primăria Sfântu Gheorghe, printre altele, și am primit finanțare de la 
administraţia locală. Investiția, care se va întinde pe o suprafață de peste 15.000 de metri pătrați, va 
include un centru de service pentru vehicule comerciale, birouri, depozite și alte facilități de servicii. 
Noua sucursală se va concentra în principal pe vânzarea de vehicule grele și remorci noi și second-hand, 
dar va oferi, de asemenea, servicii independente de service pentru vehicule comerciale, inspecții și teste 
tehnice, service pentru anvelope și vânzări de autobuze electrice. De asemenea, pe același amplasament 
se intenționează să fie instalate stații de încărcare de mare capacitate. Forța de muncă inițială este 
estimată la 25 de persoane, dar în viitor vom putea angaja între 30 și 40 de persoane”, a declarat Szücs 
Attila. 

La rândul său, președintele Comisiei de Politică Externă a Adunării Naţionale din Ungaria, Németh 
Zsolt, a spus că investiţia este un nou exemplu bun al investiţiilor maghiare din zona noastră. „Menținerea 
unor relații bune între cele două țări este o condiție prealabilă pentru o viață economică de succes pentru 
ambele țări. În special ultima perioadă ne-a arătat că suntem interdependenți și interesați de succesul 
fiecăruia dintre noi. Succesul Eurotrade din ultimii ani a fost și continuă să fie acela că avem capacitatea 
de a coopera. În plus, avem aici o comunitate gazdă în Sfântu Gheorghe, în județul Covasna”, a spus 
printre altele Németh Zsolt. Nu în ultimul rând, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamás Sándor, 
a subliniat că realizările din domeniul sportului și culturii sunt un motiv de mândrie, dar și cele din 
domeniul economic sunt la fel de importante. „După realizările noastre remarcabile în domeniul 
sportului și al culturii, se pune, evident, problema puterii economice: construcția aeroportului, a 
autostrăzii și a variantei de ocolire din apropiere, toate vor servi dezvoltării economice a orașului Sfântu 
Gheorghe. Autoritățile locale nu desfășoară activități de tip comercial în sensul tradițional, ci pot sprijini 
creșterea întreprinderilor în principal prin crearea de oportunități de dezvoltare a infrastructurii. Sub 
greutatea acestor argumente, Szücs Attila, proprietarul Eurotrade, a fost convins să aleagă zona noastră 
pentru a-și dezvolta afacerea. În perioada următoare, ne dorim ca, alături de cultură, sport și educație, să 
consolidăm în egală măsură puterea economică, deoarece toate acestea sunt necesare în aceeași măsură 
și trebuie să se completeze reciproc”, a subliniat Tamás Sándor. 

Sursa: sfantugheorghe.info din 06.06.2022 
 
La Sfântu Gheorghe va fi ridicat un memorial dedicat victimei bombei care a explodat în oraş în 

urmă cu 38 de ani. 
La Sfântu Gheorghe, va fi ridicat un memorial dedicat copilului care a căzut victimă bombei 

explodate în oraş în urmă cu 38 de ani – a anunţat marţi (07.06.2022), în cadrul unei conferinţe de presă, 
primarul municipiului, Antal Arpad. 

Bomba a explodat pe 5 iunie 1984 lângă statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul, în centrul oraşului, 
ucigând un băiat maghiar de 12 ani. La momentul respectiv, autorităţile au clasificat incidentul ca un act 
de terorism cu scopul de a distruge statuia, autorul însă nu a fost identificat. 

Antal Arpad a declarat: în memoria copilului, considerat victima comunismului, se va realiza un 
memorial non-figurativ, conform proiectului elaborat de sculptorul Sarpatki Zoltan. “Ştim puţine lucruri 
despre ceea ce s-a întâmplat atunci, dar ştim că a murit un copil nevinovat de 12 ani, care ar fi împlinit 50 
de ani în luna octombrie a acestui an. Securitatea a secretizat dosarul şi, cu toate încercările de-a lungul 
deceniilor, nu s-a reuşit să se afle cine a amplasat dispozitivul exploziv, cine este responsabil de moartea 
copilului nevinovat. Ceea ce este sigur: Vaszi Janoska este o victimă a comunismului” – a afirmat primarul, 
citat de portalul Szekelyhon.ro. 

Puskas Attila, vicepreşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din judeţul Covasna, a declarat 
în cadrul conferinţei de presă, că a cercetat ani de zile circumstanţele exploziei. Împreună cu un jurnalist 
de la cotidianul Haromszek, au corespondat cu diverse autorităţi, dar li s-a spus că dosarul exploziei a 
fost predat Curţii de Apel din Braşov. Ei au putut vedea o dată dosarul gros pe biroul procurorului 
general din Braşov, însă nu li s-a permis să îl consulte. Ancheta a fost clasată la 15 ani după atentat, pe 
motivul perempţiunii. 
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Puskas Attila a considerat plauzibil că explozia ar fi fost o diversiune a serviciilor securităţii 
statului din acea vreme, creând un pretext pentru ca puterea comunistă centrală să poată demite liderii 
maghiari din Ţinutul Secuiesc, pe motiv de eficienţă insuficientă. Acest lucru s-a şi întâmplat. 

Mihai Viteazul a fost domnitor al Ţării Româneşti din 1593, iar în 1599 a ocupat şi tronul princiar 
al Transilvaniei şi în 1600 pe cel al Moldovei, însă în anul 1600 a şi pierdut suzeranitatea asupra celor trei 
state. Voievodul este descris în manualele de istorie româneşti ca “primul unificator al principatelor 
române”. 

Grupul statuar din Sfântu Gheorghe, opera sculptorul bucureştean Gir Rădulescu, a fost dezvelit în 
1982, în prezenţa dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu. În data de 5 iunie 1984, o explozie puternică 
produsă în spatele statuii a ucis un copil maghiar care se juca acolo, dar nu a deteriorat statuia. 

Sursa: MTI din 07.06.2022 
 
Universitatea Sapientia a primit calificativ maxim din partea ARACIS 
Universitatea Sapientia a primit din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior (ARACIS) calificativul “grad de încredere ridicat”, a anunţat conducerea 
universităţii, miercuri, printr-o conferinţă de presă. 

Este pentru prima oară când Sapientia primeşte, în urma acestor evaluări care au loc o dată la 
cinci ani, cel mai înalt grad de apreciere pe care îl poate obţine o instituţie de învăţământ superior din 
România, cel de “grad de încredere ridicat”. 

Rectorul Márton Tonk a relatat că în cadrul evaluării, pe lângă conţinutul profesional al educaţiei, 
sunt luate în calcul aspecte precum calitatea resurselor umane şi de infrastructură, formarea studenţilor 
care studiază sau au studiat la Sapientia, modul în care reuşesc să intre pe piaţa muncii şi succesul pe 
care îl înregistrează în carieră. 

Rectorul a adăugat că acum o spun nu doar liderii universităţii, ci şi autoritatea competentă din 
România că universitatea şi-a atins obiectivul şi îşi îndeplineşte atribuţiile la cele mai înalte standarde. În 
opinia rectorului, s-a reuşit şi depăşirea unei linii psihologice, ceea ce va constitui un avantaj pentru 
evaluarea următoare, care va avea loc peste cinci ani, totodată acum există şi o obligaţie pentru ca 
universitatea să menţină standardul de calitate. 

Potrivit rectorului, Universitatea Sapientia este unul dintre cele mai reuşite proiecte profesionale 
şi de politici naţionale al maghiarilor din Transilvania, care nu ar fi existat fără sprijinul constant şi 
continuu al statului ungar. Márton Tonk a remarcat faptul că posibilitatea efectuării unor dezvoltări la 
scară mai mare a existat mai ales în ultimii 10-12 ani. Astăzi, pe lângă facultăţile de la Cluj-Napoca, Târgu 
Mureş şi Miercurea Ciuc, se lucrează şi la înfiinţarea unei facultăţi la Sfântu Gheorghe. 

În plus, la Târgu Mureş se construieşte un centru de cercetare. Rectorul a menţionat, totodată, că 
statul ungar sprijină Universitatea Sapientia, respectiv Universitatea Creştină Partium din Oradea (PKE), 
care se află în parteneriat cu Sapientia, cu suma de 4,5 miliarde de forinţi (aprox. 11,5 milioane de euro) 
pe an. Instituţia a fost înfiinţată în 2001. În prezent, la cele 32 de programe de licenţă şi 12 programe de 
masterat studiază 2245 de studenţi, urmând ca de anul viitor, oferta de studii să fie extinsă cu încă un 
program de masterat. 

Activitatea de cercetare din cadrul instituţiei a arătat, de asemenea, progrese spectaculoase. 
Potrivit clasificării Webometrics, din 2020 până în ianuarie 2022, Sapientia a sărit de pe locul 5221 la 
nivel global, pe locul 3531, în timp ce în România a ajuns, în aceeaşi perioadă, de pe locul 38, pe locul 28, 
dintre cele aproape 100 de instituţii de învăţământ superior din ţară. 

Sursa: hirado.hu din 09.06.2022 
 
Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor a dispus oprirea producției de produse 

Csiki Csipsz din cauza inscripționării ilegale 
Joi (09.06.2022) Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a impus oprirea 

producţiei şi distribuţiei de produse sub marca “Csiki Csipsz”, din cauza inscripţionării ambalajelor a 33 
de produse care, în loc de România au trecut ca loc de provenienţă Ţinutul Secuiesc și a avertizat și ”Csiki 
Sor Manufaktura” să modifice denumirea Ținutul Secuiesc în România. Compania va depune contestație 
împotriva deciziei, a informat Tofalvi Margit, responsabilă pentru relații cu publicul al Csiki Sor 
Manufaktura, într-un comunicat remis portalului Szekelyhon. 
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Comunicatul arată că măsura a fost dispusă în urma sesizării activistului român de extremă 
dreapta și deputat AUR, Dan Tănasă. 

Ambele companii din Ținutul Secuiesc vor contesta decizia și nu vor opri producția și distribuția. 
Contactat de portalul nostru, Laurențiu Moldovan, șeful Inspectoratului Județean pentru Protecția 

Consumatorilor Harghita, a declarat doar că “nu este adevărat sub această formă”, însă a promis 
informații mai detaliate doar după ce autoritatea națională sau regională va transmite mai multe date 
despre acest caz. Conform spuselor sale, asta poate dura 10 minute sau două zile. 

Sursa: Szekelyhon din 09.06.2022 
 
O statuie a generalului János Czetz, fondator al Academiei Militare din Argentina, 

inaugurată în satul său natal din Covasna 
O statuie a lui János Czetz, cel mai tânăr general al Revoluţiei Ungare de la 1848-49 şi directorul 

fondator al Academiei Militare din Argentina (Colegio Militar de la Nación) a fost inaugurată miercuri 
(08.06.2022) în Ghidfalău, satul său natal din judeţul Covasna, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la 
naşterea sa. În discursul pe care l-a susţinut la eveniment, Carlos Maria Vallaríno, reprezentant al 
Ambasadei Argentinei la Bucureşti, a declarat că prin expertiza şi disciplina sa, militarul cunoscut în 
Argentina drept Juan Fernando Czetz a adus o contribuţie mare la crearea statului argentinian modern. 
Oficialul argentinian a amintit că la început, János Czetz a jucat un rol semnificativ în realizarea hărţilor 
militare ale ţării, iar apoi s-a alăturat armatei argentiniene şi a organizat facultatea de inginerie militară, 
care îi poartă şi astăzi numele. În 1870, preşedintele de atunci al statului i-a cerut să organizeze şi să 
conducă academia militară. S-a aflat la conducerea instituţiei timp de cinci ani. Amintirea sa mai este 
păstrată şi astăzi în cea de-a doua patrie a sa. Persoana sa reprezintă, şi astăzi, o punte de legătura între 
Argentina şi maghiari. În anii 1990, în memoria lui János Czetz, sabia sfântului patron al Argentinei a fost 
donată Budapestei. 

László Tóth, consulul general al Ungariei la Miercurea Ciuc, a enumerat caracteristicile lui János 
Czetz citând cuvintele generalului paşoptist József Bem: “rigurozitate necruţătoare, imparţialitate, 
duritate în pedeapsă, dar generozitate în răsplată, fără dorinţe de răzbunare, fără urmă de egoism”. 
Consulul a menţionat, totodată, că János Czetz a obţinut respectul care i se cuvenea doar în cea de-a doua 
sa patrie. Cu toate acestea, numele său se află pe lista celor mai remarcabili maghiari. “Atunci când treceţi 
prin faţa statuii, opriţi-vă o clipă şi gândiţi-vă la acest mare fiu al satului; să vi se umple sufletul de 
mândrie şi încredere”, i-a încurajat consulul general László Tóth pe oamenii din Ghidfalău. 

Sándor Tamás, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, a citat din memoriile generalului: “Am 
luptat pentru o ţară liberă, vreau să cunosc o ţară liberă”. În opinia sa, şi astăzi, sensul vieţii este acesta. 
“Dorim oamenilor din ţara care înconjoară Ţinutului Secuiesc să privească lucrurile cu claritate şi să 
realizeze că este mai bine cu noi, decât fără noi (…) să îşi dea seama că pentru a se putea bucura pe deplin 
de libertatea lor, trebuie să fim şi noi liberi”, a spus politicianul UDMR. 

Statuia ridicată în curtea şcolii din Ghidfalău, care poartă de asemenea numele generalului, a fost 
realizată din donaţii publice şi este opera artistului István Demeter din Odorheiu Secuiesc. În cinstea 
memoriei lui János Czetz, născut în urmă cu 200 de ani, la Sfântu Gheorghe va avea loc, joi, vernisajul unei 
expoziţii în aer liber, respectiv o conferinţă ştiinţifică, urmând să fie inaugurat şi un monument sculptat 
în lemn. 

Sursa: Hirado.hu din 09.06.2022 
 
Colegiul reformat din Târgu Secuiesc a fost reabilitat cu sprijinul ţării-mamă şi a primit 

numele lui Csiha Kalman. 
Duminică la prânz (12.06.2022) în localitatea Târgu Secuiesc a avut loc o serie de festivităţi, prilej 

cu care a avut loc prezentarea lucrărilor de reabilitare a bisericii reformate, după care a urmat sfinţirea 
grădiniţei confesionale, a sălii de sport şi a noilor clase ale colegiului reformat. Cu acest prilej, colegiul a 
primit numele renumitului episcop reformat din Transilvania, Csiha Kalman. 

Lucrările de reabilitare au avut loc cu sprijinul material al statului ungar. Seria de festivităţi cu o 
durata de peste 4 ore, a început cu o slujbă festivă celebrată în biserica reformată, de către Kato Bela, 
episcopul Eparhiei Reformate de Ardeal şi de Balogh Zoltan, protopopul Eparhiei Reformate Kezdi-Orbai. 
(…) Preotul Beder Imre din Târgu Secuiesc a enumerat numele oaspeţilor din ţară şi din ţara-mamă şi a 
adresat mulţumiri celor care au contribuit la reabilitarea bisericii.(…) 
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A urmat apoi discursul lui Brendus Reka, şef de departament în cadrul Secretariatului de stat 
pentru Politica Naţională al Oficiului Premierului. ‘În momentul de faţă, privirea lumii reformate din 
Transilvania se îndreaptă către Târgu Secuiesc. Se îndreaptă spre acea sărbătoarea care conexează 
biserica şi şcoala, prin care se acordă omagiu înaintaşilor şi atenţie viitoarelor generaţii. (…) Cel care 
contruieşte biserici, construieşte şi şcoli, comunităţi şi instituţii comunitare. Instituţiile comunităţilor 
noastre ajung astfel în cele mai sigure locuri: ajung în sfera bisericilor noastre, de care au aparţinut de-a 
lungul istoriei. (…)’- a declarat şeful de departament. La festivitate a fost prezent şi consulul Lukacs Bence 
Akos, în calitate de reprezentant al Consulatului general al Ungariei la Miercurea Ciuc. A urmat apoi 
citirea mesajului lui Fejer Laszlo Odon, senator UDMR, după care antreprenorul Balint Jozsef a prezentat, 
cu ajutorul unui material video, lucrările de reabilitare a bisericii şi grădiniţei, care au durat mai mulţi 
ani. (…) 

În cadrul festivităţii de inaugurare a grădiniţei confesionale, grădiniţă aflată în vecinătatea 
bisericii, viceprimarul localităţii Târgu Secuiesc, Szilveszter Szabolcs, a rostit o cuvântare de salut. 
Colegiul reformat din Târgu Secuiesc a primit numele de dr. Csiha Kalman În cadrul festivităţii care a avut 
loc în curtea şcolii, directorul şcolii Farkas Ferenc, a declarat că primele clase au fost înfiinţate în anul 
1990, instituţia de învăţământ funcţionând în mod independent din 1998.(…) 

Cu acest prilej, cuvântări de salut au fost rostite de Kiss Imre, inspector şcolar general al judeţului 
Covasna, de Burus Siklodi Botond, preşedintele Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România şi de 
preotul Szentgyorgyi Zsombor. (…) În curtea şcolii a fost dezvelit bustul dedicat lui Csiha Kalman. (…) 

Toţi cei care au luat cuvântul au subliniat ideea că lucrările de reabilitare din Târgu Secuiesc nu ar 
fi putut fi realizate fără sprijinul material al ţării-mamă. 

Sursa: Szekelyhon din 12.06.2022 
 

2.    Revista presei maghiare nr 112/2022 
Anul acesta, la Budapesta va avea loc Festivalul Secuilor 
După o pauză de doi ani, la Budapesta va avea loc din nou Festivalul Secuilor. De vineri până 

sâmbătă, publicul este aşteptat cu specialităţi gastronomice, produse artizanale, programe pentru copii şi 
concerte, în Parcul “Millenáris”. 

În cadrul conferinţei de presă care a avut luni (20.06.2022) şi la care a fost anunţat evenimentul, 
ministrul ungar al finanţelor, Mihály Varga, a relatat că evenimentul de trei zile va consolida nu numai 
relaţiile culturale, artistice şi gastronomice, ci şi cooperarea economică dintre Ţinutul Secuiesc şi Ungaria. 

Anul acesta, la festival se vor prezenta aproximativ 150 de companii maghiare din Transilvania. 
Oficialul ungar a adăugat că, după o pauză de doi ani – cauzată de epidemia de coronavirus – vizitatorii 
pot cunoaşte, din nou, ospitalitatea, comorile, lumea şi mesajul Ţinutului Secuiesc. 

După epidemie, abia aşteptăm să reluăm relaţiile personale, a subliniat ministrul. Mihály Varga a 
menţionat, de asemenea, că Universitatea de Vară de la Tuşnad (“Tusványos”) va avea de asemenea loc 
anul acesta, în perioada 19-24 iunie. 

Potrivit ministrului, pentru Guvernul Ungariei este important ca între maghiarii de peste graniţe şi 
cei din Ungaria să existe o legătură cât mai strânsă. De aceea, guvernul sprijină, de mai mulţi ani, cu sume 
semnificative, dezvoltarea economică a companiilor maghiare, dar şi de alt fel, din Bazinul Carpatic. 

În cadrul programului de dezvoltare economică a Bazinului Carpatic, guvernul maghiar a cheltuit, 
până acum, aprox. 200 de miliarde de forinţi, de sprijin bucurându-se peste 3500 de companii de peste 
graniţele Ungariei. Ministrul a subliniat că întreprinderile maghiare de peste graniţe sunt privite drept o 
resursă care întăreşte puterea economiei ungare. Acest lucru este valabil şi invers: economia ungară 
poate ajuta la consolidarea funcţionării acestora, a spus Varga. “În spiritul acestui lucru, pieţele de 
producţie şi de consum din Bazinul Carpatic trebuie conectate. De aceea, noi ne străduim ca aceste 
companii să se dezvolte şi să avanseze”, a spus ministrul finanţelor. Dacă maghiarii de peste graniţele 
Ungariei prosperă, acest lucru este benefic şi pentru ţara în care trăiesc. István Domokos, organizatorul 
festivalului, a spus că evenimentul îi aşteaptă pe vizitatori în fiecare zi de la ora 9:00 la 21:00, cu 
programe culturale şi gastronomice, dar şi unele de artizanat şi unele dedicate copiilor. Intrarea este 
liberă. Pe scena de optzeci de metri pătraţi din cadrul festivalului va urca, printre altele, ansamblul de 
dans populare “Szépszivárvány” (Sâmbriaş, judeţul Mureş), ansamblul de dans popular “Boróka”, trupa 
de dans “Válinka” şi dansatorii “Turul” (Odorheiu Secuiesc), precum şi formaţia de copii “Tisztás” (Poian, 
judeţul Covasna). 
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Anul acesta vor avea loc, în premieră, şi concerte de muzică uşoară: vineri seara, pe scenă va urca 
trupa rock Teddy Queen, iar sâmbătă seara, formaţia de jazz Lazy Jam. În cadrul expoziţiei intitulate 
“Ţinutul Secuiesc vă aşteaptă” se va prezenta în fiecare zi un alt judeţ: Harghita, Mureş şi Covasna. La 
standul “Székely Csárda”, vizitatorii sunt aşteptaţi cu peste douăzeci de specialităţi secuieşti. 

Sursa: Hirado.hu din 20.06.2022 
 
Casa Presei Maghiare din Ţinutul Secuiesc, în curs de construcţie 
“Şedinţa de alegeri a Asociaţiei Ziariştilor Maghiari din Ţinutul Secuiesc (SZMUE) a avut loc 

sâmbătă (18.06.2022) în sala de şedinţe a Palatului Elevilor din Sfântu Gheorghe. 
Fostul consiliu director a prezentat proiectele perioadei trecute şi proiectele de viitor. Adunarea 

generală i-a reales pe foştii conducători şi a adoptat cu această ocazie planul de acţiune. 
Lucrările exterioare ale Casei Presei Maghiare din Ţinutul Secuiesc, construită cu sprijinul 

Fondului Bethlen Gabor, vor fi finalizate în acest an, iar anul viitor vor fi finalizate lucrările interioare.  
Cea mai mare realizare a SZMUE este Casa Presei Maghiare din Ţinutul Secuiesc, construit cu 

sprijinul Guvernului ungar şi al Bethlen Gabor Alapkezelo Zrt, care nu este un simplu sediu – a subliniat 
vicepreşedintele Galbacs Pal- ci se doreşte ca acesta să devină un centru spiritual al jurnalismului 
maghiar al întregului Bazin Carpatic. 

SZMUE va organiza, la sfârşitul lunii septembrie, o conferinţă pe tema destinaţiei clădirii. Printre 
obiectivele asociaţiei figurează amplificarea relaţiilor profesionale, organizarea de întâlniri între 
jurnalişti, de tabere, de consfătuiri, schimburi naţionale şi internaţionale de experienţă, apărarea 
drepturilor celor care lucrează în domeniul jurnalismului şi consolidarea autoidentitară. 

Pentru realizarea acestor obiective, entitatea consideră necesară construirea casei maghiare, 
spaţiu necesar reuniunii personalităţilor cu acelaşi sistem de valori, a scriitorilor, politologilor, găzduirii 
colegilor din alte zone locuite de maghiari. 

Casa presei maghiare se află în curs de construcţie de trei ani. În acest an va fi finalizat exteriorul 
clădirii, iar anul viitor vor fi terminate lucrările interioare. În privinţa lucrărilor există o întârziere de un 
an, dat fiind faptul că sumele alocate nu au fost suficiente din cauza scumpirii materialelor de construcţii.  

Delegaţia SZMUE a participat anul trecut la adunarea generală a Uniunii Asociaţiei Ziariştilor 
Maghiari din Bazinul Carpatic, organizată în localitatea ungară Tengelic.  

Adunarea generală a reales fosta conducere pentru o perioadă de 4 ani: Bedo Zoltan (preşedinte), 
Galbacs Pal (vicepreşedinte). 

Sursa: 3szek.ro din 21.06.2022 
 
Din nou împreună: după doi ani de pauză, la Budapesta are loc Festivalul Secuiesc 
 “După doi ani de pauză, în acest week-end (24-26.06.2022), în Parcul Millenaris din Budapesta, 

are loc Festivalul Secuiesc, eveniment care include în oferta sa specialităţi gastronomice, produse 
meşteşugăreşti, programe destinate copiilor şi concerte. 

Ultimii doi ani s-au referit la izolare, la luptă, la neîncredere, la situaţia epidemiologică şi la 
războiul din ţara vecină. Festivalul de acum reprezintă un moment de respiro dar mai mult decât atât, 
reprezintă o sărbătoare a solidarităţii – a declarat în cadrul festivităţii de deschidere de vineri 
(24.06.2022), Vargha Mihaly, ministru ungar de finanţe, evenimentul desfăşurându-se sub patronajul 
acestuia. 

Vargha Mihaly a declarat că Festivalul Secuiesc reprezintă un fel de ‘barometru’ care indică cât de 
vie este relaţia dintre ţara-mamă şi Ţinutul Secuiesc. În anul de dinainte de izbucnirea pandemiei, 2019, 
evenimentul a fost avut 40.000 de vizitatori. Festivalul se clădeşte nu numai pe trecut, ci indică şi viitorul 
– a subliniat ministrul ungar de finanţe, acesta amintind şi de ideea potrivit căreia manifestarea 
contribuie şi la amplificarea relaţiilor economice. 

Vargha a precizat: guvernul se străduieşte să creeze un spaţiu economic al Bazinului Carpatic, care 
consolidează capacitatea de producţie a zonei şi prezenţa sa pe piaţa de desfacere, sprijină 
întreprinderile de aici şi prin acest lucru dăinuirea celor care locuiesc aici. 

Acesta a amintit că în cadrul Programului de Dezvoltare economică a Bazinului Carpatic, în acest 
scop au fost alocate aproximativ 200 de miliarde de forinţi. 
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În cadrul programului de dezvoltare economică din Transilvania, lansat în anul 2017, bugetul 
ungar a susţinut peste 6000 de proiecte, sprijinind astfel realizarea de investiţii în valoare de 174 
miliarde de forinţi – a comunicat Varga Mihaly. 

Tarlos Istvan, consilier ministerial, fost primar al Budapestei, a declarat că participanţii la 
eveniment pot cunoaşte 150 de întreprinderi din Transilvania, 200 de artişti participând la evenimentele 
culturale. Tarlos Istvan a subliniat faptul că, graţie festivalului, relaţiile dintre Ţinutul Secuiesc şi capitala 
naţiunii se pot dezvolta. 

Peter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, a declarat că seria de evenimente are ca 
scop prezentarea modului secuiesc de viaţă, al culturii şi gastronomiei secuieşti. 

Tamas Sandor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, a declarat că în acest sfârşit de 
săptămână, secuii prezintă la Budapesta caracteristicile Ţinutului Secuiesc, în vederea experimentării 
sentimentului de comuniune. 

Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, a subliniat că pe lângă relaţiile 
economice, festivalul contribuie şi la amplificarea relaţiilor interumane.  

Expoziţia “Ţinutul Secuiesc Ospitalier” prezintă valorile culturale ale judeţelor Harghita, Mureş şi 
Covasna.  

Sursa: Kronikaonline.ro din 24.06.2022 
 
Secretar ungar de stat: Universitatea Sapientia îi încurajează pe maghiari să prospere în ţara lor 

natală. Arpad Janos Potapi, secretar de stat pentru politica naţională al Oficiului Premierului, a declarat că 
cel mai mare succes al Universităţii Sapientia este faptul că realizările sale servesc supravieţuirii 
comunităţii maghiare din Transilvania şi îi încurajează pe maghiari să îşi caute fericirea în ţara lor natală. 
Politicianul a vorbit despre aceste aspecte, sâmbătă (25.06.2022), la Târgu Mureş, la ceremonia de 
încheiere a anului universitar şi festivitatea de absolvire a celei de-a 21-a serie de studenţi a Universităţii 
Sapientia. 

Secretarul de stat a felicitat cadrele didactice şi studenţii universităţii pentru faptul că instituţia de 
învăţământ superior a obţinut cel mai înalt calificativ profesional “grad de încredere ridicat” din partea 
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). 

Acesta a promis că Guvernul ungar va continua să susţină realizarea lucrărilor mari de construcţie, 
cât şi asigurarea resurselor financiare pentru funcţionare. 

Arpad Janos Potapi a subliniat că numărul de citate, diplomele academice şi premiile pot fi 
cuantificate, dar la fel de importantă este şi menţinerea în funcţiune a universităţii, care este mai greu de 
măsurat. 

“Dacă comunitatea Universităţii Sapientia va rămâne pe plaiurile natale, putem presupune că şi-a 
găsit locul aici şi că este fericită şi mulţumită de ceea ce oferă astăzi Transilvania. Rezultatele 
recensământului din acest an vor fi, de asemenea, un indicator important în acest sens”, a declarat 
secretarul de stat pentru politica naţională, care a precizat că datele recensământului privind etnia, limba 
maternă şi confesiunea vor oferi un indicator despre cât de mulţumiţi sunt în ţara lor natală maghiarii din 
Transilvania, din Partium şi din Banat. 

Potapi a declarat că Universitatea Sapientia, fondată în urmă cu mai bine de două decenii, se 
apropie de maturitate, ceea ce ne îndeamnă să facem un bilanţ şi să stabilim noi obiective. 

“Scopul nostru este ca naţiunea maghiară să aibă succes, să fie fericită şi mulţumită pe plaiurile 
natale. Din partea Guvernului ungar putem sprijini dăinuirea pe plaiurile natale prin construirea unui 
sistem instituţional puternic. Cu ajutorul creşelor şi grădiniţelor, până la universităţi, acest lucru va ajuta 
noua generaţie să crească într-un mediu în care se vorbeşte limbă maternă, să înveţe despre cultura sa şi 
să dobândească cunoştinţe competitive”, a declarat secretarul de stat pentru politica naţională, 
încurajându-i totodată pe absolvenţi să descopere frumuseţile plaiurilor natale, care îi atrag pe toţi 
maghiarii în Transilvania. 

Calificativul profesional obţinut conferă şi o obligaţie, a declarat Marton Tonk, rectorul 
Universităţii Sapientia, un nivel pe care universitatea trebuie să-l menţină acum pentru a se asigura că 
aula sa va fi plină de studenţi şi peste zeci de ani. Acesta a spus că Universitatea Sapientia, ca instituţie 
care se concentrează pe maghiarii din Transilvania, este o universitate “regională”, dar nu-şi poate 
permite să rămână doar la acest nivel din punct de vedere profesional, ştiinţific şi în ce priveşte 
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cercetarea, deoarece performanţele sale vor fi întotdeauna comparate cu cele ale universităţilor din 
România şi din Europa. 

Episcopul reformat de Ardeal, Bela Kato, preşedintele Fundaţiei Sapientia, care a înfiinţat 
universitatea, a declarat în cadrul ceremoniei că scopul fondatorilor (bisericile maghiare istorice din 
Transilvania) a fost acela de a le oferi maghiarilor din Transilvania, în ţara lor natală, un învăţământ 
superior complet şi de a forma o intelectualitate maghiară recunoscută în Europa, care să poată întemeia 
viaţa comunitară, economică şi culturală a acestei regiuni. Pentru a-şi îndeplini misiunea, Sapientia a 
primit de la Guvernul ungar “în mod continuu şi programat” tot ceea ce a avut nevoie, a subliniat 
preşedintele fundaţiei. 

Universitatea Sapientia şi partenera sa, Universitatea Creştină Partium de la Oradea, sunt 
susţinute anual de statul ungar cu 4,5 miliarde de forinţi (11,21 milioane euro). Înfiinţată în anul 2001, 
instituţia are în prezent 2 245 de studenţi care studiază la 32 de programe de studiu de licenţă şi 12 
programe de studiu de master, iar din următorul an universitar se va adăuga un nou program de studiu 
de master. 

Sursa: Hirado.hu din 25.06.2022 
 
Secretar ungar de stat: În Transilvania a fost creată o structură completă de învăţământ în 

limba maghiară. 
Cu sprijinul Guvernului ungar, în Transilvania a fost creată o structură educaţională maghiară 

completă, de la grădiniţă până la universitate, a subliniat, sâmbătă, Arpad Janos Potapi, secretar de stat 
pentru politica naţională al Oficiului Premierului, după inaugurarea Centrului de zi romano-catolic 
pentru preşcolari, Casa “Marton Aron”, în judeţul Mureş, la Miercurea Nirajului. 

Politicianul a declarat telefonic pentru agenţia ungară de presă MTI că, la Miercurea Nirajului, la 
festivitatea de inaugurare a Centrului, în salutul său a făcut referire la faptul că, în paralel cu acest 
eveniment, la Universitatea Sapientia din Tirgu Mureş s-a desfăşurat ceremonia de încheiere a anului 
universitar a instituţiei maghiare de învăţământ superior, înfiinţată în urmă cu 22 de ani, sprijinită de 
statul ungar. 

Acesta a explicat că, datorită Programului de dezvoltare a grădiniţelor din Bazinul Carpatic, care 
se află acum în cea de-a patra fază, în Transilvania a fost creată şi consolidată o structură educaţională în 
limba maghiară completă. “Este bine să vedem aceste realizări. Dacă ar fi să scriem pe câte o pagină toate 
realizările pe care le-am făcut în ultimii 12 ani – şi mă refer doar la investiţii, nu la programe, ci la 
renovări şi investiţii finalizate, palpabile – atunci am putea citi o carte sau o publicaţie de 100 000 de 
pagini”, a declarat secretarul de stat. Acesta a adăugat că numărul investiţiilor (renovări şi construcţii 
noi), realizate în Bazinul Carpatic prin programul de dezvoltare a grădiniţelor, lansat în urmă cu 5 ani şi 
jumătate de Secretariatul de Stat pentru Politica Naţională, se apropie de 1 000. 

În Transilvania, în cadrul programului au fost construite 103 grădiniţe noi şi renovate 376 de 
grădiniţe, cu o investiţie totală de aproximativ 33 de miliarde de forinţi (82,21 milioane euro). 

Potrivit lui Arpad Janos Potapi, din cauza dificultăţilor economice din regiune, care nu se observă 
cu adevărat în Ungaria, cel mai important lucru este acum finalizarea peste tot a investiţiilor începute. 
Piatra de temelie a Casei “Marton Aron” a fost pusă în februarie 2019, iar Centrul a fost ridicat în curtea 
bisericii romano-catolice din Miercurea Nirajului, cu o finanţare din partea statului ungar în valoare de 
205 milioane de forinţi (peste 510 000 euro) şi a fost inaugurată sâmbătă. 

Imobilul are două săli pentru activităţi, două dormitoare, o cameră medicală, o bucătărie şi o baie, 
astfel fiind create condiţiile moderne pentru educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari. 

Tot în cadrul Programului de dezvoltare a grădiniţelor din Bazinul Carpatic, a fost construită o 
creşă reformată în Miercurea Nirajului, care a fost inaugurată anul trecut. 

Sursa: Hirado.hu din 25.06.2022 
 
Amplasarea unui monument la Chichiş. “Ordinul Istoric al Vitejilor a ridicat un monument în 

localitatea Chichiş în memoria eroilor căzuţi în revoluţia din 1848-49 şi în cele două războaie mondiale. 
Monumentul ce reprezintă Sfânta Coroană, amplasată sub o poart[ secuiască, a fost ridicată în curtea 
bisericii romano-catolice din Chichiş. 
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La festivitatea de inaugurare (nu se menţionează data evenimentului), la care au participat 
numeroşi membri ai ordinului istoric şi câţiva localnici, a luat cuvântul Mile Balazs, consul al Consulatului 
general al Ungariei la Miercurea Ciuc. 

După festivitatea de depunere a coroanelor, a fost rostit imnul naţional şi imnul secuiesc. 
Sursa: Haromszek din 27.06.2022 
 
Voi continua sub numele meu, așa cum am început în 2016! Ce se schimbă? Blogul lui Benke Csaba 
Am început să scriu pe blog în octombrie 2016. Nu știu de ce am început, dar îmi amintesc că eram 

un copil foarte deschis, cu capul înfierbântat. Așa m-au descris oamenii, majoritatea de la UDMR, pe care 
i-am deranjat deseori cu expunerea minciunilor și neglijențelor lor. Apoi au urmat atacurile și 
amenințările, așa că nu am îndrăznit să continui să scriu sub numele meu. Așa că a devenit Blogul lui 
Benke Csaba, Szabad Székelyföld, apoi Székely Szó și acum, deși numele de domeniu este tot Székely Szó, 
numele blogului a redevenit Blogul lui Csaba Benke. Până acum cred că am învățat să fac față atacurilor. 
În ultimele săptămâni, m-am gândit foarte mult să șterg totul, pentru că au apărut dezbateri politice care 
îmi fac stomacul să se întoarcă. Nu am vrut să cedez în fața acestei uri și nici nu mai vreau să o fac. Chiar 
și pe site-ul comunității, unde suntem peste 8.000 de persoane, mi-am imaginat că maghiari, secui, 
ceangăi, ne putem integra cu toții și ne putem respecta reciproc opiniile politice. Scrierile sau opiniile 
mele sunt doar o opinie în “marea maghiară”, doar o picătură. Nu contează prea mult, dar cred că, în 
calitate de persoană independentă din punct de vedere politic, într-o lume liberă, toată lumea ar trebui să 
aibă posibilitatea de a-și exprima opinia. 

Oricine a urmărit site-ul meu, mi-a citit articolele, știe că a existat o gamă foarte largă de persoane 
care au fost intervievate și care și-au spus părerea aici, de la extrema dreaptă la extrema stângă. Dar 
întotdeauna am fost atent să intervievez politicieni care nu-și schimbă ideologia peste noapte. De-a 
lungul anilor, am ajuns să realizez că poate cea mai mare sarcină a mea ca simplu secui în această lume 
virtuală este să încetinesc procesul de divizare conștientă a maghiarilor și secuilor. Pentru mine, este de 
asemenea o realizare dacă 5 persoane cu opinii politice diferite pot discuta între ele pe un ton civilizat și 
nu devin personale și pline de ură. 90% din cei 8.000 de urmăritori ai mei de pe Facebook au devenit 
astfel de oameni. Cei mai mulți dintre ei sunt susținători ai Fidesz și Mi Hazank, dar am și adepți de 
stânga care îmi arată respect mie și poporului secuiesc. Așa că nu am putut și nu voi face niciodată 
distincție între adepții mei. Respect opinia fiecăruia și vă rog pe toți să faceți la fel. Este un blog mic, dar 
pentru mine 2,2 milioane de vizualizări arată că este nevoie de el. 

În perioada următoare va exista un anumit conținut politic, dar aș dori să continui să călătoresc 
pentru a prezenta așezările secuiești și cele maghiare din Transilvania, să relatez despre evenimente și să 
continui să lucrez în interesul poporului secuiesc, ceangăiesc și maghiar. Vă mulțumesc pentru 
numeroasele mesaje pe care le-am primit, pentru încurajarea de a continua. În curând voi avea surprize 
pentru voi aici. 

Sursa: Benke Csaba Blogja din 27.06.2022 
 
Raport din umbră despre situația maghiarilor din România. 
Reprezentanții Comitetului Consultativ al Convenției-cadru a Consiliului Europei pentru protecția 

minorităților naționale au venit din nou în România. Pentru a cincea oară aceștia verifică la fața locului 
angajamentele României în privința protecției minorităților. În timpul vizitei lor, s-au întâlnit la Oradea 
pe 28 iunie cu reprezentanții organizațiilor profesionale, Institutul Balvanyos și Advocacy Group for 
Freedom of Identity (AGFI), care au înaintat un raport din umbră, alături de raportul de stat al României. 
După cum se știe, România a ratificat Convenția-Cadru a Consiliului Europei în 1995 și, în urma ultimei 
vizite de stat, în 2018, Comitetul Consultativ a adresat critici aspre la adresa situației minorităților 
maghiare. La fel ca și ultima dată, și în acest an Institutul Balvanyos și AGFI au sprijinit activitatea 
comitetului consultativ prin depunerea unui raport din umbră, pentru a obține o imagine mai realistă a 
situației drepturilor minorităților maghiarilor din România. În cadrul întâlnirii de o oră de la Oradea, 
Tibor Toró, din partea Institutului Balvanyos și András Bethlendi, din partea AGFI, i-au informat cu 
ajutorul datelor empirice și cazurilor juridice concrete, pe reprezentanții Comitetului Consultativ, despre 
mai multe probleme deosebite: Predarea limbii române în mod neadecvat și utilizarea acesteia la 
examene afectează elevii maghiari în ceea ce privește accesul la învățământul superior; Elevii care 
studiază în clasele de limba maghiară din școlile mixte sunt de obicei dezavantajați din punct de vedere al 
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infrastructurii; Lipsa educației interculturale adecvate în educația populației majoritare; Lipsa 
supravegherii și aplicării drepturilor administrative lingvistice este sistemică; Noua lege administrativă 
adoptată în 2019 a avut ca rezultat pierderea drepturilor în comunitatea de 50.000 de maghiari din Cluj-
Napoca; Conform cercetărilor Institutului Balvanyos, fenomenul sentimentului antimaghiar din România 
este larg răspândit. În ceea ce privește accesul la educație, cei doi experți au subliniat că elevii maghiari 
au manuale de calitate semnificativ mai slabă și mai puține decât colegii lor români și că elevii maghiari 
susțin examenul de bacalaureat la limba și literatura română în aceleași condiții ca și elevii români, astfel 
că elevii maghiari primesc note mai mici, ceea ce influențează numărul elevilor care au posibilitatea de a-
și continua studiile în învățământul superior. În cazul infrastructurii educaționale, experții au prezentat 
membrilor Comitetului Consultativ rezultatele unui studiu empiric privind dotarea școlilor mixte, în care 
se demonstrează că sălile de clasă folosite de clasele maghiare, în comparație cu sălile de clasă folosite de 
clasele românești, sunt mai puțin dotate cu instrumente moderne de învățământ, cum ar fi table 
inteligente, conectare la internet, calculatoare, proiectoare și televizoare smart. Pe lângă cele de mai sus, 
s-a subliniat lipsa educației interculturale, ca urmare, membrii societății majoritare au informații 
incomplete și adesea tendențioase despre minoritățile care trăiesc în România, inclusiv maghiari. În ceea 
ce privește utilizarea limbii minoritare în administrație, cei doi experți au prezentat în detaliu 
consecințele modificării Legii administrative, atrăgând atenția Comitetului Consultativ asupra faptului că, 
deși raportul de expertiză din 2018 privind România a formulat o serie de recomandări în acest sens 
(plăcuțe stradale multilingve, formulare multilingve, reducerea pragului de 20%, etc.) au fost până acum 
ignorate de România. Mai mult, noul cadru legal reprezintă un regres serios în unele privințe, întrucât 
Legea administrației publice locale 215/2001, care a fost în vigoare până în 2019, a stabilit pe baza 
datelor de la recensământul din 1992 care localități erau supuse pragului de 20%, însă Codul 
Administrativ 57/2019, adoptat în 2019, leagă deja acest lucru de rezultatele celor mai recente date de 
recensământ. Drept urmare, orașe precum Cluj-Napoca, unde locuiesc aproape 50.000 de maghiari, au 
fost scoase de pe lista localităților în care trebuie pusă în aplicare legislația. Pe lângă cele de mai sus, 
András Bethendi și Tibor Toró au abordat și situația formularelor bilingve, a căror utilizare este impusă 
de lege, dar nu s-au înregistrat progrese în implementare. Ultimul subiect discutat cu reprezentanții 
Comitetului Consultativ a fost atitudinea antimaghiară a populației românești. Experții, citând cercetările 
efectuate de Institutul Balvanyos, au spus că există un plafon de sticlă în România în privința acceptării 
drepturilor minorităților. Apariția anti-maghiarismului în public nu este tipică doar partidelor 
extremiste, ci este des întâlnită și în repertoriul politicienilor din partidele moderate. 

Sursa: Haromszek din 30.06.2022 
 

3. Revista presei maghiare nr 13/2022 
Zsolt Németh: Tusványos este un atelier unic al solidarităţii naţionale şi al voinţei naţionale de a 

dăinui. 
Tusványos este un atelier unic al solidarităţii naţionale şi al voinţei naţionale de a dăinui, a 

declarat, marţi, la Budapesta, Zsolt Németh, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului 
ungar, în cadrul unei conferinţe de presă legată de cea de-a 31-a ediţie a Universităţii de vară şi Taberei 
Studenţeşti de la Bálványos, care va avea loc în perioada 19-24 iulie. Zsolt Németh a descris evenimentul 
ca fiind o combinaţie unică şi inovatoare dintre o universitate de vară şi un festival, organizat cu 27 de 
corturi şi 400 de programe. Politicianul a subliniat că mai multe zeci de mii de persoane sunt aşteptate să 
viziteze Băile Tuşnad. La evenimentele din acest an pot participa chiar şi 60 000 de oaspeţi. Politicianul 
Fidesz a numit Tusványos un atelier unic al identităţii şi al percepţiei de suveranitate naţională subliniind 
că Tusványos este perceput şi ca o platformă pentru construirea unor alianţe. Acesta a declarat că 
alianţele durabile pot fi clădite doar pe baza unor valori solide. În ce priveşte programele Universităţii de 
vară, Zsolt Németh a anunţat că prim-ministrul ungariei, Viktor Orbán, şi László Tőkés, preşedintele 
Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania (CNMT), au acceptat invitaţia şi, alături de Hunor Kelemen, 
viceprim-ministrul României, preşedintele UDMR, şi Judit Varga, ministrul ungar al Justiţiei, vor face un 
schimb de opinii privind viziunea europeană. Pe lângă asta se va mai organiza şi o masă rotundă cu 
deputaţi ai Parlamentului ungar: Zsolt Molnár (Partidul Socialist Ungar – MSZP), Lóránt Keresztes László 
(Politica poate fi şi Altfel – LMP), Lőrinc Nacsa (Partidul Democrat Creştin Polular – KDNP) şi Máté Kocsis 
(Fidesz). Acesta a mai adăugat că sunt aşteptaţi mulţi participanţi şi din lumea sportului, printre care 
Marco Rossi, selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Ungariei, precum şi proprietarii unor cluburi de 
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fotbal, cum ar fi: Oszkár Világi (DAC din Dunajská Streda – Slovacia ), László Diószegi (Sepsi OSK – Sfântu 
Gheorghe) şi Ferenc Zsemberi (Topolya – Voivodina). Organizatoarea principală din partea Ungariei, 
Mária Tárnok, preşedintele Consiliului de Administraţie al Fundaţiei Pro Minoritate, şi-a exprimat 
bucuria că, după doi ani de absenţă cauzată de pandemia de coronavirus, Universitatea de vară îşi va 
putea organiza din nou programele. Tibor T. Toró, preşedintele executiv al Partidului Popular Maghiar 
din Transilvania, a subliniat că ar dori să păstreze evenimentul aşa cum l-au conceput fondatorii. 
Discuţiile din acest an se vor axa pe 4 teme majore: războiul din Ucraina, viitorul Europei, criza 
economică şi de mediu şi politicile naţionale. Potrivit lui Toró, principalele programe şi discuţii vor avea 
loc în cortul care poartă numele lui Csaba Lőrincz, temele legate de politicile naţionale se vor desfăşura în 
cortul Bethlen Gábor, în urma parteneriatului cu Fundaţia Bethlen Gábor, iar evenimentele legate de 
politică externă vor avea loc în cortul Bánffy Miklós, şi vor colabora şi cu Casa Tradiţiilor din Ungaria 
(Hagyományok Háza). Pe scena mare a evenimentului din acest an, scena Petőfi, vor concerta formaţiile: 
Transylvanium, Nagy Feró şi Beatrice, Tankcsapda, Margaret Island, Kowalsky meg a Vega, Aurevoir, 
Bagossy Brothers Company, 4S Street, Blahalouisiana, Szabó Balázs Bandája şi Honeybeast. 

Sursa: MTI din 05.07.2022 
 
Adevărata acuzație a fost dezvăluită după eliberarea secuilor condamnați pentru terorism? 
O nouă răsturnare de situație în cazul celor doi tineri secui, Beke Istvan și Szocs Zoltan, 

condamnați pentru terorism în 2018: Lomnici Zoltan Sr., președintele Consiliului pentru Demnitate 
Umană și deputatul Kulcsar-Terza Jozsef s-au adresat președintelui Camerei Deputaților din România 
pentru că un deputat pro-guvernamental care a inițiat expulzarea lui Lomnici şi a colegului său din 
România pentru că au oferit o medalie lui Beke, a divulgat informații care nu au fost incluse în 
rechizitoriu sau în procesul de judecată. Lomnici Zoltan Sr. a declarat pentru Index că așa au aflat și 
inculpații are era adevărata acuzație care li se aducea și de care nu se puteau apăra. 

Dovezi clasificate 
După cum a relatat anterior Index, în urmă cu patru ani, în iulie 2018, Curtea Supremă de Justiție a 

României i-a condamnat pe Beke Istvan și Szocs Zoltan la cinci ani de închisoare pentru comiterea unui 
act terorist. Cei doi activiști din Ținutul Secuiesc au fost inițial suspectați că au plănuit să detoneze o 
bombă artizanală în piața principală din Târgu Secuiesc în 2015, în timpul unei parade militare 
organizate pentru a marca sărbătoarea națională a României. Prin urmare, Beke Istvan a fost acuzat de 
tentativă de asasinat împotriva comunității și de tentativă de încălcare a normelor privind explozibilii, iar 
Szocs Zoltan a fost acuzat de instigare la comiterea unui asasinat împotriva comunității și de instigare la 
încălcarea normelor privind explozibilii. În primă instanță, Curtea de Apel București i-a achitat de o parte 
din acuzații și i-a condamnat la exact același număr de ani de închisoare pe care îi petrecuseră în arest 
preventiv doar pentru infracțiunile de pirotehnie. 

În apel, cazul a fost trimis la Curtea Supremă, a cărei hotărâre finală a schimbat încadrarea penală 
a lui Beke Istvan din tentativă împotriva comunităţii în act de terorism, citând dispoziția care clasifică 
posesia, fabricarea, achiziționarea, furnizarea, transferul și dezvoltarea de arme chimice și a tuturor 
explozibililor ca fiind un act de terorism. Cu toate acestea, Înalta Curte l-a achitat pe acuzat de acuzația de 
încălcare a normelor privind explozibilii. Szocs Zoltan a fost condamnat în calitate de instigator pentru 
prima acuzație, care a fost schimbată în terorism, și a fost achitat și pentru cea de-a doua acuzație. În cele 
din urmă, cei doi tineri au fost condamnați de instanță la pedepse de câte cinci ani de închisoare, cu 
PROBELE, DESPRE CARE SE SPUNEA CĂ SUNT DECISIVE, AU FOST ȚINUTE SECRETE ȘI NU AU PUTUT FI 
DEZVĂLUITE NICI MĂCAR INCULPAȚILOR SAU AVOCAȚILOR ACESTORA. 

Acuzația procuraturii s-a bazat pe ipoteza că petardele găsite de anchetatori în timpul percheziției 
la domiciliul unuia dintre inculpați ar fi putut fi folosite pentru a fabrica o bombă cu forță letală. Szocs și 
Beke și-au susținut întotdeauna nevinovăția și au calificat drept absurdă sugestia că ar fi vrut să comită 
un atac împotriva românilor din propria comunitate, într-un oraș mic cu majoritate maghiară, folosind 
petarde care nu erau potrivite pentru explozibili. 

O tentativă de explozie? 
În Transilvania, încă de la început, încarcerarea tinerilor secui a fost tratată ca un proces 

conceptual menit să-i intimideze pe maghiari, a declarat europarlamentarul Jozsef Kulcsar-Terza. 
Cu toate acestea, fitilul a sărit atunci când Lomnici Zoltan Sr, președintele Consiliului Demnității 

Umane, fost președinte al Curții Supreme și Toth Kalman, co-președinte al Asociației Civice Vasvari Pal, 
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pe 20 mai 2022 au ACORDAT PREMIUL VASVARI PAL PENTRU DOI TINERI SECUI, ISTVAN BEKE ȘI 
ZOLTAN SZOCS, CARE AU FOST PERSECUTAȚI DIN MOTIVE POLITICE. 

Adunarea generală a Asociației Civice Vasvari Pal, cu sediul la Budapesta  a decis să le acorde 
prestigiosul premiu în 2019, dar nu li s-a permis să primească distincția în închisoare, astfel că celor doi 
condamnați le-a fost arătată doar o fotografie a premiului. 

Ulterior, deputatul Partidului Social Democrat, Mirela Adomnicăi, i-a cerut ministrului de Externe, 
Bogdan Aurescu, să le interzică accesul în România lui Zoltan Lomnici Sr. și Toth Kalman pentru că i-au 
premiat pe Beke Istvan și Szocs Zoltan la Târgu Mureș. În scrisoarea adresată ministrului de externe, care 
a fost difuzată și în presa română, Adomnicăi a mai afirmat că cei doi condamnați secui au încercat să 
arunce în aer o conductă de gaz din Alba Iulia în timpul unei parade organizate cu ocazia sărbătorii 
naționale locale. 

Scurgerea de informații confidențiale 
Lomnici Zoltan Sr. a declarat pentru Index că trebuie să ia în serios plângerea, deoarece aceasta a 

fost depusă la ministerul român de externe prin canale oficiale. Din acest motiv, au decis pe 14 iunie, 
împreună cu deputatul Kulcsar-Terza Jozsef, să adreseze o scrisoare comună președintelui Camerei 
Deputaților din România. Aceștia îi cer lui Marcel Ciolacu să investigheze inițiativa deputatului Mirela 
Adomnicăi, din partea partidului de guvernământ. 

Lomnici Zoltan Sr. a explicat: În sesizarea adresată ministrului de Externe, Mirela Adomnicăi a 
susținut că Beke și Szocs ar fi încercat să arunce în aer o conductă de gaz din Alba Iulia. Cu toate acestea, 
nu a fost furnizată nicio astfel de informație nici în rechizitoriu, nici în timpul procedurilor judiciare, și 
este cu atât mai problematic faptul că acesta este modul în care inculpații au aflat că aceasta era 
adevărata acuzație împotriva lor, împotriva căreia nu au putut să se apere. 

Fostul președinte al instanței supreme a declarat că trebuie clarificat dacă independența justiției, 
garantată de Constituția României, a fost încălcată prin scurgerea de date confidențiale. Dar trebuie să se 
examineze, de asemenea, dacă a fost comisă infracțiunea de încălcare a secretului de stat sau a secretului 
de stat. 

Între timp, cazul celor doi secui a fost deja trimis la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la 
Strasbourg, unde se examinează legalitatea condamnării. 

Sursa: index.hu din 05.07.2022 
 
Realizarea unei statui dedicate renumitului prefect al fostului comitat Trei Scaune. 
Duminică (10.06.2022), cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la investirea în funcţie a fostului 

prefect al comitatului Trei Scaune, în localitatea Hătuica a avut loc inaugurarea unui bust dedicat lui 
Potsa Jozsef (1836-1903). 

Festivitatea organizată de Consiliul Judeţean Covasna, Primăria comunei Catalina, Institutul Liszt 
din Sfântu Gheorghe şi Centrul Cultural Judeţean Covasna a început cu o slujbă festivă, celebrată în 
biserica romano-catolică din Hătuica.  

Toth Laszlo, consul general în cadrul Consulatului General al Ungariei la Miercurea Ciuc, a 
menţionat: ‘Guvernele s-au succedat unul după altul, iar Potsa a făcut în aşa fel comitatul să devină un 
comitat model’. 

Învăţătorul Czibak Laszlo a propus amplasarea unei statui dedicate fostului prefect, în localitatea 
Hătuica. Tamas Sandor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna,a arătat în discursul său: administraţia 
judeţeană condusă de Potsa Jozsef a contribuit în mare măsură la dezvoltarea Ţinutului Secuiesc din 
punct de vedere educaţional, cultural, social, industrial şi turistic. 

Sursa: Szekelyhon.ro din 10.07.2022 
 
Ziua Strămoşilor la Belin/ Omagiu adus înaintaşilor care au avut un rol important în istorie 
La sfârşitul săptămânii trecute, la Belin, a avut loc un eveniment deosebit. În incinta conacului 

Tana achiziţionat recent de biserica unitariană, a avut loc Ziua Strămoşilor. Vineri (08.07.2022) Biro 
Andras Zsolt, antropolog, preşedintele Uniunii Ungaro-Turane, a susţinut expunerea intitulată ‘Maghiarii 
străvechi, emigrarea şi cultura lor’. 

Sâmbătă (07.07.2022), în curtea conacului, Kozma Albert, preşedintele Asociaţiei Păstrătoare de 
Tradiţii Ungaro-Turane-Ţinutul Secuiesc i-a salutat pe cei prezenţi. Preotul unitarian al comunei Belin şi-
a exprimat bucuria că această zi a strămoşilor este organizată şi în Transilvania. 
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Percze Laszlo, consul în cadrul Consulatului General al Ungariei la Miercurea Ciuc, i-a încurajat pe 
organizatori ca şi în viitor să se numere printre cei care consolidează identitatea naţională. 

Sursa: 3szek.ro din 11.07.2022 
 
Sandor Krisztina: “Fiecare informație este valoroasă” 
Cum a ajutat Consiliul Național al Maghiarilor din Transilvania în faza de autorecenzare a 

recensământului? Centrele de democrație CNMT din Transilvania i-au ajutat pe cei care ne-au contactat 
în procesul de autorecenzare, acest proces fiind realizat cu programare la sediile noastre. Împreună cu 
Partidul Popular Maghiar din Transilvania, am desfășurat o campanie publicitară pentru a sensibiliza cât 
mai mulți maghiari din Transilvania cu privire la importanța de a fi activi în această etapă. Având în 
vedere că recensământul are loc o dată la zece ani și că aceste date stau la baza a numeroase decizii de 
politică publică, este esențial ca noi, maghiarii, să fim numărați într-un număr cât mai mare posibil. Acest 
lucru este important, în primul rând, pentru măsurile adoptate de statul român, dar este important și 
pentru comunitatea noastră, care trebuie să se confrunte cu cifrele, să formuleze și să coordoneze planuri 
și direcții de dezvoltare viitoare pe baza acestora. Este bine că și județul Harghita a obținut rezultate 
bune la nivel național în faza de autorecenzare. Prin urmare, campaniile de comunicare ale organizațiilor 
de reprezentare a intereselor maghiare și organizarea de către municipalități a punctelor de recensământ 
au fost utile. (…) Ce credeți că ar trebui să facem pentru a atinge ținta preconizată de 1 milion de 
persoane? Trebuie să continuăm să menținem această chestiune în atenția publicului, să ajutăm pe 
oricine are nevoie, iar celor neinformați, să le spunem să îi primească pe recenzori, deoarece toate datele 
sunt importante și ne stabilesc opțiunile și cadrul pentru următorii zece ani. Pragul de un milion de 
persoane este o limită psihologică pentru noi, maghiarii din Transilvania. Știm că procesul de îmbătrânire 
continuă, că se nasc mai puțini oameni, că mor mai mulți și că mulți lucrează în străinătate. Tocmai din 
aceste motive, fiecare cifră are valoare. Este important să fim numărați cu toții, atât în funcție de 
naționalitate, cât și de religie. 

Sursa: Szekelyhon din 12.07.2022 
 
Festivalul Tiltott la finalul săptămânii viitoare, cu încărcătură emoţională. 
La finele săptămânii viitoare, în data de 24.07.2022, Festivalul ‘Tiltott’, organizat de Fabrica de 

bere artizanală ‘Tiltott Csiki Sor’ din Sânsimion, îi aşteaptă pe cei interesaţi cu un eveniment neobişnuit: 
în ziua dedicată încărcării emoţionale, vor putea participa gratuit la programele şi concertele susţinute. 
Mai mult de atât, cu acest prilej va porni din Sânsimion şi Turul Ciclist Franciscan/ FerBit. Tofalvi Margit, 
responsabil pentru relaţii publice al Fabricii de bere artizanală ‘Tiltott Csiki Sor’, a precizat: noutatea din 
acest an este că Festivalul ‘Tiltott’ îi aşteaptă pe participanţi nu numai la concerte, ci inclusiv la zile 
tematice. În 24 iulie, duminica viitoare, se va organiza ziua dedicată încărcării emoţionale, ziua cu 
tematică confesională.  Evenimentul se va derula sub înaltul patronaj al lui Berczi Laszlo Bernat, abate de 
la Abaţia Cisteriană din Zirc/ Ungaria, oaspetele de onoare al manifestării. Tofalvi Margit a subliniat că 
ziua dedicată încărcării emoţionale va fi şi zi comunitară şi aceasta se va adresa nu numai 
transilvănenilor, ci va reprezenta ziua comunitară a maghiarilor din Bazinul Carpatic. Aceasta a mai 
adăugat: ediţia a 15-a a Turului Ciclist Franciscan se va derula în perioada 24-31 iulie.  În 24 iulie, ziua 
tematică se va deschide la ora 14:00,  îşi vor rosti cuvântările călugării franciscani Bojte Csaba şi Focze 
Bonaventura din Deva. 

Sursa: Szekelyhon din 13.07.2022 
 
Inaugurarea stadionului din Miercurea Ciuc s-ar face cu ocazia meciului Ținutul Secuiesc-

Ungaria – românii sunt revoltați. 
Inițial, naționala de juniori a României trebuia să joace cu ungurii la inaugurarea stadionului, dar 

aceștia au spus că sunt ocupați și au anulat, așa că a intrat în scenă meciul dintre naționala secuiască și 
cea ungară, pentru care românii au început să se agite. 

Oficialii partidului AUR care urăsc maghiarimea au acum probleme cu faptul că noile tribune ale 
stadionului din Miercurea Ciuc vor fi inaugurate pe 23 iulie, cu un meci de fotbal U18 între Ținutul 
Secuiesc și Ungaria. 

AUR, bineînțeles, a fost imediat șocată de veste. 
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George Simion, huliganul de fotbal al partidului devenit președinte, a cerut oficialilor 
guvernamentali să împiedice meciul, deoarece ar fi echivalat cu recunoașterea caracterului de stat al 
Ținutului Secuiesc. 

Simion preconizează că astfel Transilvania ar arăta ca un stat maghiar care se joacă cu un alt stat 
maghiar. El vede în toate acestea o manifestare a revizionismului maghiar, care ar putea avea loc ca 
urmare a maghiarizării guvernului de la București și a șantajului exercitat asupra UDMR. 

Claudiu Târziu, liderul partidului în Senat, a calificat meciul drept un risc pentru siguranța 
națională și a cerut intervenția Guvernului și a prefecturii județului Harghita. 

Cel mai îngrijorător este faptul că organizatorii plănuiseră inițial să inaugureze stadionul cu un 
meci România-Ungaria U18, dar Federația Română de Fotbal a refuzat invitația, invocând programul 
încărcat al echipei naționale. Ca urmare, au decis să invite echipa națională a Ținutului Secuiesc, care va 
include jucători de la Sepsi OSK și FK Csíkszereda, dar și fotbaliști din alte orașe din Ținutul Secuiesc. 

Szondy Zoltan, președintele clubului din Miercurea Ciuc, a declarat că dacă românii se vor lăsa 
convinşi, stadionul va fi inaugurat, bineînțeles, odată cu meciul româno-maghiar programat inițial. 

De asemenea, a atras atenția asupra contradicțiilor din discursul public românesc. Una dintre 
contradicţii ar fi că Ținutul Secuiesc nu există – caz în care îngrijorarea nu este necesară. O altă 
contradicţie spune că Ținutul Secuiesc există și că ar trebui să fie abolit. Ar trebui totuşi să se decidă în 
sfârșit care este adevărata lor problemă. 

Sursa: Szent Korona Radio din 14.07.2022 
4. Revista presei maghiare nr 14/2022 

Universitatea Liberă de Vară ”Tusvanyos este și o scenă pentru construirea de alianțe: Nemeth 
Zsolt despre starea maghiarilor din Transilvania și “cerințele” lui Aurescu 

Universitatea Liberă de Vară și Tabăra Studențească ”Tusvanyos” (organizată la Băile Tușnad) 
este și scena construirii de alianțe, manifestarea faptului că suntem deschiși la o cooperare internațională 
și interetnică funcțională, bazată pe valori și interese, a declarat pentru cotidianul Kronika, Nemeth Zsolt, 
fondatorul Universității Libere de Vară și al Taberei Studențești ”Tusvanyos”, președintele (Fidesz) 
Comisiei de Politică Externă din Parlamentul Ungariei. 

Potrivit acestuia ultimii 12 ani au reprezentat perioada consolidării comunităților maghiare din 
afara granițelor și împlinirii sentimentului de apartenență națională. 

Î: După o pauză de doi ani, cum vă așteptați să fie cea de-a 31-a ediție a Universității Libere de 
Vară și Taberei Studențești Tusvanyos din 2022? 

R: Este de înțeles că există o mare așteptare înaintea evenimentului, iar noi facem tot posibilul să 
ne ridicăm la înălțimea acestora.  Motto-ul din acest an – Există ceva etern – se referă la trei caracteristici 
importante și durabile ale manifestării. Prima este natura sa: o combinație unică și inovatoare de 
universitate liberă și festival.  În al doilea rând, este un atelier și un forum comunitar pentru exprimarea 
apartenenței naționale și suveranității naționale, a voinței de a trăi. În cele din urmă, este și scena pentru 
construirea de alianțe, o declarație a deschiderii noastre către o cooperare internațională și interetnică 
funcțională, bazată pe valori și interese. 

Î: Din punct de vedere al politicii naționale și cel al comunității, cum vedeți starea maghiarilor din 
Transilvania? 

R: Ultimii 12 ani au fost o perioadă de consolidare a comunităților maghiare din afara granițelor și 
de creștere a sentimentului de apartenență națională.  Fiind cea mai mare comunitate maghiară din afara 
Ungariei din punct de vedere numeric, este firesc ca maghiarii din Transilvania să fie de o importanță 
deosebită pentru patria mamă. Este îmbucurător să constatăm că  maghiarii din Transilvania sunt în 
măsură să exercite o influență semnificativă asupra politicilor guvernului român prin reprezentarea lor 
în Parlament. 

Î: Recent ministrul român al afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat că este încrezător că 
Universitatea Liberă de Vară Tusvanyos se va derula în spiritul parteneriatului strategic româno-ungar. 
Manifestarea de 31 de ani are, poate avea vreun impact asupra relațiilor bilaterale? 

R: Ungaria și România, ca două state de dimensiuni medii din Europa Centrală, sunt dependente 
una de cealaltă din multe puncte de vedere și interesate de succesul reciproc, așadar, consider 
cooperarea ca fiind o relație naturală. La asta mă refeream când am spus că Tusvanyos este locul unde se 
construiesc alianțe. În cei 30 de ani noi am prezentat tot felul de aspecte în spiritul parteneriatului 
strategic. Unul din 15 maghiari trăiește în România, iar unul din 20 de cetățeni din România este maghiar 
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– acest lucru reprezintă o legătură fără pereche între cele două țări, care, mai degrabă ne unește, decât ne 
desparte. 

Sursa: Kronika din 19.07.2022 
 
Universitatea Liberă de Vară și Tabăra Studențească Tusvanyos a început official. 
În 20.07.2022, cu motto-ul “Există ceva care este etern!”, a început oficial cea de-a 31-a ediție a 

Universității Libere de Vară și Taberei Studențești Balvanyos, cunoscută sub numele de Tusvanyos. 
Organizat în stațiunea Băile Tușnad (Harghita), festivalul cu evenimente de viață publică, politice și de 
divertisment, oferă o gamă largă de programe interesante. Deși seria de programe a început marți seara 
(19.07.2022) cu concertele, deschiderea oficială a avut loc miercuri dimineața (20.07.2022), debutând cu 
o rugăciune comună. 

Popa Ilona, organizator principal din Transilvania, a declarat că aproximativ 250 de persoane au 
lucrat în ultima săptămână și jumătate pentru ca tabăra să înceapă și speră că fiecare va identifica un 
program potrivit, în cele aproximativ 30 de corturi. 

În discursul de bun venit, Butyka Zsolt, primarul localității Băile Tușnad, a afirmat că este 
îmbucurător că, în această săptămână, ochii lumii vor fi îndreptați asupra așezării și că vor încerca să 
profite de acest lucru. Pornind de la motto-ul taberei, a opinat că, colaborarea dintre comunitatea 
maghiară din Transilvania și partidele guvernamentale ungare este veșnică, la fel ca și dezvoltările 
rezultate.  Primarul a menționat și rezultatele locale, dar și problemele cotidiene, apoi a informat că 
primăria va extinde suprafața taberei cu aproximativ 6,5 hectare.  

Potapi Arpad Janos, secretar de stat pentru politică națională din cadrul guvernului ungar, a 
declarat că reîntâlnirea este o bucurie după doi ani, deoarece acest eveniment reprezintă o piatră de 
hotar în istoria maghiarilor. Amintind de comemorarea bătăliei de la Nandorfehervar, a afirmat că și 
atunci și acum poporul maghiar a dus o bătălie ideologică ce îi determină viitorul. La vremea respectivă, 
prin solidaritate și perseverență, au oprit inamicul timp de 70 de ani, iar generațiile de astăzi au aceeași 
sarcină, de a-i proteja pe maghiarii care trăiesc în tot Bazinul Carpatic. 

Toro T. Tibor, președinte executiv al Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) a 
afirmat că sloganul taberei a fost gândit în primăvara anului 2020, dar atunci știau la ce să se aștepte, iar 
după doi ani de absență, au umplut evenimentul cu și mai mult conținut. “Există ceva ce este etern”, a 
reamintit organizatorul și a precizat că menținerea acestuia a fost o decizie bună, deoarece în astfel de 
momente trebuie să privim înapoi la valorile în baza cărora ne putem clădi viitorul. Organizatorii 
manifestării au privit în urmă, au analizat valorile în baza cărora fostul eveniment Balvanyos s-a 
transformat în Tusvanyos. 

Tusvanyos va fi etern atâta timp cât își poate păstra capacitatea ca, dincolo de granițe, de vechile 
greșeli și de ideologii, să poată induce acțiunea pentru a construi viitorul, în timp ce ne simțim bine într-
un loc atât de frumos ca Băile Tușnad”, a declarat Toro T. Tibor. 

Nemeth Zsolt, parlamentar ungar (Fidesz) și președinte al Comisiei pentru Politică Externă a 
Parlamentului Ungariei, a declarat că în următoarele zile vor avea sarcina de a sărbători marea întâlnire – 
un lucru de care au fost destul de dornici în ultimii trei ani. 

Sursa: Maszol din 20.07.2022 
 
La Tusvanyos referitor la războiul ruso-ucrainean: nu se știe când se va sfârși. 
La Tusvanyos, în cortul Lorincz Csaba, a fost organizată o discuție de mare amploare intitulată 

Europa Centrală în umbra războiului. După deschiderea oficială, audiența a ascultat o serie de abordări 
interesante din partea lui Zsolt Németh, deputat în Parlamentul Ungariei, Miklós Bakk, politolog, Botond 
Csoma, deputat UDMR, și Jerzy Snopek, fost ambasador al Poloniei la Budapesta. Discuția a fost moderată 
de John O’Sullivan, președintele Institutului Danube Institute din Budapesta. Zsolt Németh, deputat și 
președinte al Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului ungar, a declarat că Uniunea Europeană 
este cel mai mare perdant în actualul război ruso-ucrainean. Nu se știe cine va câștiga și în ce măsură, sau 
cine va pierde și în ce măsură, dar “norii de deasupra Europei sunt foarte întunecați”, a spus politicianul 
maghiar. Țările din Europa Centrală sunt, de asemenea, puse la încercare, de exemplu, relațiile dintre 
Ungaria și Polonia. Potrivit lui Zsolt Németh, “mass-media face parte din războiul hibrid”, iar atacul 
asupra prieteniei ungaro-poloneze este prezentat în mass-media poloneză într-un mod destul de divers. 
Stereotipurile legate de prietenia dintre SUA și Putin sunt prezente în mass-media poloneză în diferite 
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forme și intensități. “Evident, în Ungaria și în Polonia, mass-media este liberă”, a declarat Zsolt Németh, 
adăugând că este “mult mai liberă decât în unele țări occidentale”. Au existat diferențe de opinie între 
poziția ungară și cea poloneză și datorită declarațiilor privind transferul de arme, dar Zsolt Németh a 
precizat că majoritatea acestora se datorează reinterpretării adevărului de către mass-media, ceea ce 
dovedește, de asemenea, că există multe interpretări ale adevărului. În ciuda acestui fapt, “Europa 
Centrală și de Est nu poate fi îngropată de acest război, la fel cum nici relațiile polono-maghiare”, a 
adăugat deputatul. Miklós Bakk, politolog și lector la Universitatea Sapientia, a declarat că Europa este o 
mare zonă periferică între Statele Unite ale Americii și ordinea mondială estică. Europa Centrală și de Est 
se află într-o dublă poziție periferică, pe de o parte o periferie a ambițiilor imperiale eurasiatice și, pe de 
altă parte, periferia estică a ordinii mondiale liberale globale. Ce se poate face în această situație? – a 
întrebat Miklós Bakk. În opinia politologului, merită să analizăm această chestiune în lumina arhitecturii 
politice europene. Funcționarea actuală a UE indică spre o reorganizare federală ascunsă și putem vedea 
acest lucru în exemplele de zi cu zi – criza energetică și propunerile de împărțire a rezervelor de gaz – 
există un puternic impuls de construcție centralistă din partea liderilor de la Bruxelles”, a explicat el. 
Conducerea UE dorește să realizeze o federație multinațională simetrică, dar este clar că acest lucru nu va 
funcționa, deoarece intervine un grad de asimetrie care ridică în mod constant, chestiuni morale. Potrivit 
lui Miklós Bakk, din punctul de vedere al Europei Centrale și de Est, o federație europeană complet nouă 
ar putea fi viabilă, dacă țările și-ar putea exprima mai bine identitatea culturală. “Simt că ceea ce 
reprezintă astăzi Europa de Est este, de fapt, Europa anilor ’70 și ’80”, a declarat Miklós Bakk, adăugând 
că, între timp, zona Europei de Vest de astăzi a fost reorganizată după o orientare liberală complet 
diferită. Referindu-se la războiul ruso-ucrainean, Botond Csoma, deputat UDMR, a declarat că “din punct 
de vedere geopolitic, situația este destul de simplă: Rusia este agresorul, iar Ucraina este victima”. El a 
subliniat că au existat, de asemenea, multe narative geopolitice în discursul public, care au fost folosite 
pentru a contextualiza acest război – uneori fiind de acord cu argumentele lui Putin și încercând să 
justifice poziția Rusiei. Unul dintre motivele războiului a fost faptul că Ucraina dorea să adere la NATO. 
Potrivit lui Botond Csoma, însă, șansele ca acest lucru să se întâmple erau minime, deoarece nu exista un 
plan de aderare între Ucraina și NATO. De asemenea, el a menționat că unul dintre principiile de bază ale 
NATO este acela că nu trebuie să pună în pericol populația unei țări sau vecinii săi în procesul de 
extindere, astfel că acest argument este fals, a spus Botond Csoma, care a precizat că acest pretext poate fi 
înlăturat, iar narațiunea rusă poate fi contrazisă. Odată ce a avut loc o schimbare în Ucraina și a fost 
instalată o conducere pro-occidentală, acest lucru a fost mult mai deranjant pentru cercurile de la 
Moscova – și, de fapt, aici ar trebui să se găsească cauza războiului, potrivit lui Botond Csoma. El a spus că 
Putin nu se putea aștepta ca atacarea Ucrainei să ducă la un asemenea nivel de unitate europeană. De 
asemenea, o narativă pro-rusă a fost că Europa nu a reușit să ia în considerare resentimentele Rusiei față 
de marile puteri. Potrivit lui Csoma, nici acest lucru nu este în întregime adevărat, deoarece Europa nu a 
adoptat o poziție atât de fermă în intervențiile militare rusești anterioare, cum a făcut-o acum în cazul 
invaziei din Ucraina. Este adevărat, condițiile de politică externă erau cu totul altele în trecut, a adăugat 
politicianul UDMR. Cu toate acestea, el a spus că este complet exclus ca Rusia să atace un stat membru 
NATO. Întrebarea este, totuși, cine beneficiază mai mult de pe urma sancțiunilor împotriva Rusiei, rușii 
sau europenii. “Nu trăim vremuri ușoare și nu putem spune când se vor termina”, a spus Botond Csoma. 

Sursa: Maszol din 20.07.2022 
 
Tusvanyos și viitorul din perspectiva eternității. 
Universitatea Liberă de Vară și Tabăra Studențească Tusvanyos are o misiune, iar esența acesteia 

poate fi rezumată într-un singur cuvânt: trialog. În această situație în schimbare este foarte necesar să 
menținem un dialog 19orrect19te între patrie, naționalitățile străine și țările vecine, deoarece astfel ne 
putem consolida, putem 19orrect19 o Europă Centrală care poate ajuta Europa, care, în anumite cazuri 
poate sprijini Europa care își caută calea, să găsească răspunsul 19orrect, a afirmat Nemeth Zsolt, 
președintele Comisiei pentru Politică Externă din Parlamentul Ungariei, la deschidere celei de-a 31-a 
ediții a Universității Libere de Vară și Tabără Studențească.  

Participanții la expunerea organizată în cortul ”Lorincz Csaba” au fost salutați de Nemeth Zsolt, 
fondatorul Tusvanyos, Toro T. Tibor, președinte 19orrect19t al Partidului Popular Maghiar din 
Transilvania, fondator al Tusvanyos, Potapi Arpad Janos, secretar de stat pentru politică națională din 
cadrul Oficiului Premierului Ungariei, Butyka Zsolt, primarul orașului Băile Tușnad și Popa Ilona, 
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organizator principal din Transilvania al manifestării. Preotul paroh romano-catolic Bilibok Geza, 
20orrect20 reformat Bakcsy Gabor și 20orrect20 20orrect20t Biro Attila au rostit o binecuvântare. 

Popa Ilona  a precizat că în ziua zero, tabăra a avut în jur de 8000 de vizitatori. 
“Ne bucurăm că ochii lumii sunt ațintiți asupra noastră în această săptămână”, a subliniat Butyka 

Zsolt.  
Potapi Arpad Janos a subliniat că această tabără este o piatră de hotar în viața națiunii maghiare și 

o nouă etapă.  
Din ideile concepute aici s-au născut legi și o constituție și 20orrect20 datorită cărora putem 

spune că ultimii 12 ani au fost poate unul dintre cei mai frumoși și mai de 20orrect din viața Ungariei și a 
națiunii maghiare, dacă privim înapoi în ultima sută de ani, dacă ne uităm înapoi la ultimii 100 de ani.  

Din punct de vedere al politicii naționale aici începe anul următor. Dacă ne uităm la politica 
națională, acum punem bazele pentru 2023. Iar când ne vom întoarce acasă, vom începe 20orrect20 să 
trăim și să acționăm în anul pentru anul 2023. Pentru noi, maghiarii, pentru Europa și pentru lume, cea 
mai importantă și singura 20orrect20te20 este pacea.” 

Ca un ecou al cuvintelor lui Zrinyi Miklos, a subliniat că nu avem altă dorință în 2022, decât să 
cerem ca nicăieri în lume să nu I se facă rău poporului maghiar. “Noi, ungurii, ne dăm votul doar pentru 
pace, suntem interesați doar de pace.” 

În discursul său, Toro T. Tibor a afirmat că, după doi ani de absență, își deschide porțile cea mai 
originală serie de evenimente din Europa Centrală, din Europa și poate din lume, deoarece a reușit să 
îmbine universitatea liberă și festivalul în așa fel încât a luat naștere o cavalcadă unică, particulară, pe 
care o numim Tusvanyos. 

“Când am 20orrect20t sloganul pentru eveniment, nu aveam nicio idee despre ceea ce urma să se 
întâmple și nici cât de mult conținut nou I se va adăuga în iulie 2022. Pentru că, între timp lumea s-a 
schimbat radical, viața noastră a fost reorganizată, epidemia a spulberat economia mondială cu toate 
consecințele ei, s-au schimbat, au ajuns la coșul de gunoi a istoriei, lucruri incontestabile și eterne, s-a 
rescris istoria și s-a impus lumii o nouă ordine mondială. 

În această nouă ordine mondială, suntem în căutarea locului 20orrect ca indivizi, comunitate și ca 
națiune.” A amintit și de începutul procesului Balvanyos și valorile care au dat naștere Universității 
Libere Balvanyos, care mai târziu a devenit Tusvanyos: dorința de a trăi, dorința imensă de libertate, 
dorința de apartenență. 

“Acestea au fost valorile care ne-au ghidat atunci când am început acest 20orrect. Nu știam în ce se 
va transforma, dar acum vedem că este un 20orrect etern dacă luăm aceste 20orrect în serios. Căutam 
răspunsuri la aceste întrebări și la altele ce derivă din ele.  

Tusvanyos este etern atâta timp cât își poate păstra capacitatea de a induce răspunsuri, strategii și 
planuri de acțiune pentru construirea viitorului dincolo de generații, dincolo de 20orrect, de greșeli 
istorice, prejudecăți și de ideologii înguste.” 

Nemeth Zsolt a subliniat că în lume există 20orrect și motive de îngrijorare. “Nu suntem aici, la 
Tusvanyos, pentru a scăpa de ele pentru câteva zile, ci pentru a găsi poziția corectă, răspunsul 20orrect.” 
A adăugat că, în acest an există o mare nevoie de a găsi ceea ce este etern, ceea un punct de referință în 
această lume foarte incertă și schimbată. 

“Biserica o exprimă ca ”Sub specie aeternitatis”, adică din 20orrect20 de vedere al eternității. 
Sarcina noastră în zilele următoare, este ca, din 20orrect20 de vedere al eternității, să încercăm să ne 
cântărim planurile, ideile, obiectivele, care ne sunt comorile ce trebuie adăugate și care sunt acelea de 
care nu avem nevoie. Ce comori pământești și cerești avem. Toate acestea ar trebui să ne ghideze în 
politică, viața publică, viața 20orrect și în perioada următoare.”  

“Tusvanyos are o misiune, credem că are o misiune de 31 de ani. Dacă ar trebui să exprim într-un 
singur cuvânt ceea ce înseamnă misiunea noastră, acesta ar fi trialog. În această situație în schimbare, 
este foarte necesar să menținem un trialog, un dialog 20orrect20te între patria 20orr, regiunile străine și 
țările vecine, între acești trei actori, pentru că, în urma acestuia ne putem consolida și putem clădi o 
Europă Centrală care poate ajuta Europa, care își caută drumul, să găsească răspunsul 20orrect. În ultimii 
31 de ani, ne-am angajat cu fermitate în acest dialog pe baza credinței, identității și valorilor noastre. Nu 
este necesar și nu trebuie să schimbăm asta.” A precizat că două aniversări importante ne obligă să facem 
acest lucru: cea de-a 800-a aniversare a Bulei de Aur și cea de-a 100-a aniversare a imnului secuiesc. 

Sursa: Szekelyhon din 20.07.2022 
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Antimaghiarismul în România: menținut în viață de politica și presa mainstream. 
Miercuri (20.07.2022), în cadrul primei discuții din Cortul Kós Károly, a fost prezentată cercetarea 

comună a Institutului Bálványos și a Institutului de Politici Publice din Ținutul Secuiesc . Autorii și 
cercetătorii publicației “Antimaghiarismul în România” au investigat modul în care societatea 
românească se raportează la minorități și la fenomenul discriminării la mai bine de treizeci de ani de la 
schimbarea de regim. Noutatea cercetării constă în faptul că eșantionul a fost luat separat pentru 
minoritatea maghiară din România și pentru alte comunități minoritare. Tamás Kiss, sociolog al 
Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale și unul dintre autorii studiului, a 
explicat la începutul dezbaterii că antimaghiarismul a fost analizat pe baza a patru piloni. În România, în 
prezent, ne confruntăm cu un antimaghiarism, în primul rând lingvistic, deoarece majoritatea nu mai 
dorește să îi discrimineze pe maghiari în mod țintit. Potrivit cercetării, a crescut numărul celor care nu 
doresc să discrimineze membrii comunității maghiare. Interesant este însă faptul că intoleranța față de 
limba maghiară persistă. Iar acest lucru nu se reflectă doar în așteptarea unei cunoașteri de bază a limbii 
române, ci și în faptul că majoritatea s-ar aștepta ca membrii comunității maghiare să vorbească 
românește fără accent, aproape perfect. Celălalt pilon al cercetării s-a bazat pe faptul că comunitatea 
maghiară îmbrățișează atitudinea menționată mai sus: o consideră de la sine înțeleasă și nu mai percepe 
discriminarea. Există un consens în rândul maghiarilor că toată lumea ar trebui să știe limba română și să 
o vorbească bine, dacă nu excelent. Și cei mai mulți dintre ei cred că există maghiari care consideră că nu 
au nevoie să învețe limba română. O altă constatare importantă a acestei dimensiuni a sondajului este că 
majoritatea maghiarilor sunt de acord că nici românii din zonele cu majoritate maghiară nu au nevoie să 
învețe limba maghiară. În cadrul celui de-al treilea și al patrulea pilon al studiului “Antimaghiarismul în 
România”, s-a examinat modul în care discursul împotriva maghiarilor este “reprodus” în literatura 
română, în manualele de istorie și de educație civică, precum și în politica și mass-media. Discriminarea 
selectivă István Gergő Székely, politolog și director de cercetare la Institutul de Politici Publice din 
Ținutul Secuiesc, care a contribuit la realizarea studiului, a explicat că  discriminarea împotriva 
maghiarilor în multe domenii este mai puțin acceptată în rândul românilor decât împotriva altor 
minorități, cum ar fi romii. Cu toate acestea, există domenii în care atitudinile negative față de maghiari 
sunt mai pronunțate, de obicei acolo unde maghiarii sunt mai mobilizați, cum ar fi în domeniul apărării 
intereselor și al drepturilor lingvistice. Tamás Kiss a arătat că în prezent există două tendințe principale 
în ceea ce privește aplicarea drepturilor minorității maghiare din România: pe de o parte, teama elitei că 
maghiarii se vor asimila în comunitatea românească și, prin urmare, se concentrează pe reproducerea de 
cultură. Și ceea ce se putea face instituțional, dar fără autonomie, s-a făcut. Cealaltă direcție, pe de altă 
parte, ia în considerare faptul că reproducerea culturală a avut loc, dar accesul egal nu a fost realizat. 
András Csite, economist, sociolog, director executiv al Institutului de Cercetare și Analiză Hétfa din 
Ungaria, a declarat că a fost surprins să constate că “problema nu este atât de mare”, existând o acceptare 
din partea respondenților români în mai multe domenii. El a adăugat că instituția politică maghiară ar 
trebui să contribuie la consolidarea capacității de auto-reflecție și autoapărare a maghiarilor din 
Transilvania. Dacă este necesar, vor scoate cartea maghiară. Tamás Kiss a atras atenția asupra faptului că 
în România a fost creat un sistem instituțional minoritar de nivel mediu, care funcționează în paralel cu 
cel majoritar și care este acum acceptat de minoritatea maghiară, care, în percepția lor, este deja “parte a 
peisajului”. El a adăugat că situația din România este mult mai gravă decât cea din Tirolul de Sud. Acest 
lucru se reflectă, în principal, în faptul că numărul de angajați vorbitori de limbă maghiară din instituțiile 
publice nu reflectă proporția populației maghiare. Revenind la conținutul cercetării, István Gergő Székely 
a explicat că discursul din mass-media și din politică este mult mai negativ: în nouă din zece declarații, 
maghiarii sunt menționați cu o conotație negativă. Tamás Kiss a adăugat că rezultatul pozitiv al reducerii 
discriminării împotriva maghiarilor este, totuși, faptul că această comunitate minoritară reprezintă o 
amenințare mai mică la adresa securității naționale. Printre acestea se numără și faptul că statul român 
nu se opune instituirii dublei cetățenii, ceea ce poate fi explicat prin diaspora românească numeroasă și 
prin atitudinea permisivă a acesteia față de Republica Moldova. În cele din urmă, s-a spus că abuzurile 
judiciare în domeniul restituirii sunt un motiv de îngrijorare, deoarece acestea ar putea adăuga o nouă 
dimensiune la antimaghiarism dacă societatea majoritară interpretează acest lucru ca o “reacaparare, o 
reîmproprietărire” a Transilvaniei. 

Sursa: Maszol din 20.08.2022 
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O națiune care investește în leagăne vrea să trăiască – dezbaterea ”Natalitate și legături cu 

pământurile natale” din cadrul Universității Libere de Vară Tusvanyos. 
În prima zi (19.07.2022) a Universității Libere de Vară și Taberei Studențești Tusvanyos (19-

24.07.2022, Băile Tușnad), în cortul Miko Imre, a avut loc dezbaterea ”Natalitate și legături cu 
pământurile natale”. Tema discuției s-a axat pe programul itinerant al Institutului pentru Cercetarea 
Strategiei Naționale (NSKI). Evenimentul a inclus și înmânarea unui leagăn unei familii din Sândominic 
(Harghita).  Programul ”Leagănul itinerant” al NSKI a fost lansat în Ungaria: după ce a citit apelul Mișcării 
“Trei regi, trei regine”, fondată de Kopp Maria, Czotter Andras, tâmplar din Gyal, a realizat un leagăn și l-a 
donat familiilor asociate cu mișcarea.  

În martie 2018, donația de leagăne itinerante a fost extinsă și în Ținutul Secuiesc. 
De atunci, numeroase familii au solicitat un leagăn pentru copiii lor. În cadrul evenimentului, 

voluntarii programului care activează în Ținutul Secuiesc  au discutat cu Sepsiszeki Nagy Balazs, 
coordonatorul de programe al NSKI, despre propriile experiențe și importanța asumării copiilor. Acesta a 
precizat că programul este un răspuns unic al Ungariei la situația mondială actuală, când populația 
Europei îmbătrânește, în timp ce maghiarii se gândesc la reînnoirea internă.  

La dezbatere au fost prezenți: Balazs-Kercso Eszter, voluntar din Gheorgheni, Vagasi Emese, 
educatoare și voluntar Sânmartin, Kristaly Jazsef și Kristaly Katalin, părinți a opt copii din Sânsominic  

La evenimentul de înmânare a leagănului a fost prezent și Szasz Jeno, președintele NSKI. Acesta a 
îndemnat la asumarea creșterii copiilor, , deoarece reprezintă viitorul Ungariei.  Preotul paroh Bilibok 
Geza din Băile Tușnad a binecuvântat leagănul itinerant, care a fost înmânat familiei solicitante în cadrul 
unei ceremonii festive. 

Sursa: Szekelyhon din 20.07.2022 
 
Tusvanyos – Gulyas Gergely: Europa își pierde competitivitatea din cauza războiului ruso-

ucrainean 
Europa își pierde competitivitatea din cauza războiului ruso-ucrainean, a declarat Gulyas Gergely, 

șeful Oficiului Premierului Ungariei, în cadrul dezbaterii intitulate Quo vadis, Europa? care a avut loc 
(19.07.2022) în cortul Lorincz Csaba din cadrul Universității Libere de Vară și Taberei Studențești 
Tusvanyos (19-24.07.2022, Băile Tușnad). La discuție au participat Schiffer Andras, avocat, fost co-
președinte și fondator al partidului Politica Poate Fi Alta (LMP), Zakarias Zoltan, deputat de București, și 
Ludovic Orban, președinte fondator al noului partid Forța Dreptei. Moderatorul dezbaterii, Schaller-
Baross Erno, europarlamentar Fidesz,  a afirmat în deschidere că “a vorbi despre viitorul Europei astăzi 
este ca și cum ai construi un castel pe nisipuri mișcătoare”. 

Gulyas Gergely a precizat că în ultimii doi ani, efectele epidemiei de coronavirus nu au fost la fel de 
grave ca cele care au urmat crizei economice din 2008-2009, astfel că Europa s-a descurcat bine în 
această situație critică. În ceea ce privește situația actuală, a afirmat că Europa își pierde competitivitatea 
din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina. A subliniat că, învățând din istorie, Europa a păstrat mereu 
distanța față de Rusia, care a reprezentat întotdeauna o amenințare pentru Europa. În opinia sa, unitatea 
teritorială, independența și suveranitatea Ucrainei sunt și în interesul Ungariei, “deoarece este favorabil 
să existe un stat între Ungaria și Rusia”. 

Politicianul a precizat că în ciuda războiului, Europa ar trebui să facă comerț cu Rusia, dar, după 
sancțiunile adoptate, cooperarea economică s-a schimbat, ceea ce este în dezavantajul Europei și că lipsa 
petrolului și gazelor rusești nu poate fi suplinită peste noapte, iar soluțiile alternative sunt costisitoare în 
acest moment. 

Potrivit lui Gulyas Gergely, asta dovedește că este just să ne întrebăm dacă procedăm corect atunci 
când impunem sancțiuni pe care Rusia abia le resimte, iar Europa are de suferit. 

Potrivit lui Ludovic Orban, o mare parte a Europei depinde de livrările de gaz rusesc, iar Europa 
nu a fost “capabilă sau dispusă” să se pregătească pentru o astfel de situație. 

A evidențiat că dezinformarea, răspândirea organizată a știrilor false și acțiunea de subminare 
derulată de grupurilor anti – europene cauzează daune considerabile societății, totodată, este 
inacceptabil și că Rusia este capabilă să șantajeze statele occidentale chiar dacă problemele economice și 
alimentare se agravează. 
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Politicianul a declarat că Europa trece prin momente foarte dificile, economia întregului continent 
depinde de Rusia și China. A dat exemplul punerii în practică a politicii ecologice europene, deoarece 
tranziția către mașinile electrice nu poate fi realizată fără China, de exemplu, care deține aproximativ 
50% din rezervele mondiale de cobalt. Ludovic Orban a adăugat că și lanțurile de aprovizionare 
reprezintă o problemă, în timp ce societatea rusă este mai puțin sensibilă la sancțiunile împotriva țării lor 
decât comunitatea europeană. 

Orban a reiterat că România este mai puțin dependentă de gazul rusesc și, prin urmare, nu simte 
lipsa acestuia, dar gradul de dependență variază în Europa, unele țări având o problemă foarte gravă dacă 
exporturile de gaz rusesc sunt întrerupte. 

Zakarias Zoltan, deputat din partea Partidului Civic Maghiar, care a câștigat un loc în Parlamentul 
de la București pe lista UDMR, a declarat că “am trăit prea mult timp sub comunism pentru a nu spune 
lucrurilor pe nume”. A spus că ar trebui să constatăm și faptul că politicile și strategiile statelor mai 
puternice nu s-au schimbat aproape deloc în ultimii 200 de ani, iar “politica celui mai puternic se afirmă 
în relațiile dintre țări”. 

“Dacă obiectivul este ca UE să rămână competitivă și să dea dovadă de forță, să rămână la masa 
negocierilor și să aibă un cuvânt de spus în luarea deciziilor, trebuie să dea dovadă de o intervenție 
extrem de unitară “, a declarat Zakarias Zoltan. Cu toate acestea, este de părere că la acest punct există o 
problemă serioasă: noi, maghiarii, care trăim în minoritate, înțelegem mai bine cum poate o minoritate 
dovedi forța în cadrul unei unități dacă are autonomia necesară. “Așa trebuie privite țările care sunt în 
minoritate, deoarece au intrat mai târziu în comunitatea politică europeană, iar dezvoltarea lor este 
diferită de cea a țărilor occidentale. Poziția noastră este că trebuie să creăm o unitate puternică în care să 
asigurăm statelor mai puțin puternice să își poată maximiza potențialul și să le integrăm în așa fel încât să 
aibă un efect sinergic față de țările mai dezvoltate”, a declarat politicianul. Așadar, în opinia sa, 
federalizarea nu este calea corectă pentru a ajunge la un consens, deoarece aceasta nu există între cele 
două jumătăți ale Europei. 

Schiffer Andras a opinat că în cazul în care, în urmă cu doi ani s-ar fi ajuns la desprinderea de 
lanțurile globale de aprovizionare și ar fi început reconstrucția propriilor lanțuri de aprovizionare, 
situația actuală nu ar fi afectat atât de sensibil societatea. O altă problemă este că “parcă nimeni nu s-a 
gândit în ultimii 10 – 20 de ani la o soluție la dependența energetică”. 

“Ultimii doi ani ne-au arătat perfect că plătim un preț mare dacă expunem propria economie la 
jocurile altora.” Schiffer este de părere că Europa va pierde cu siguranță în urma acestui război. A 
precizat că invadarea unei țări și atacarea civililor pașnici reprezintă o crimă de neiertat, dar ar trebui 
folosite standarde egale: care a fost politica Occidentului referitoare la drepturile minorităților? a 
întrebat fostul politician, în opinia căruia, și în această chestiune se dezvăluie acel standard dublu aplicat 
de statele occidentale atât cu privire la situația minorităților, cât și la situația din Rusia. 

Invitații la dezbatere au prezentat amănunțit opiniile cu privire la cooperarea economică, 
posibilele soluții și presupusele deficiențe. 

Sursa: Maszol din 20.07.2022 
 
Încrederea și solidaritatea pot fi soluția la criza socială. 
Cinci primari din Transilvania și Ungaria și-au împărtășit (20.07.2022, Băile Tușnad) experiențele 

și opiniile despre modul de administrare a unei localități și găsirea unor soluții la criza socială cauzată de 
creșterea prețurilor. 

Primarii invitați la Universitatea Liberă de Vară și Tabăra Studențească Tusvanyos (19-
24.07.2022, Băile Tușnad), au fost de acord că ei trebuie să facă auzită vocea locuitorilor și consideră 
importante dialogul, răspunsurile și sprijinul acordat pentru soluționarea problemelor care apar. 

Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu Gheorghe (Covasna) consideră că nu doar în România 
se constată rezolvarea dificilă a problemelor dintre administrațiile locale și guvernul central. A precizat 
că în ciuda faptului că 85% din populația din România consideră că țara merge într-o direcție greșită, 
majoritatea locuitorilor din Ținutul Secuiesc consideră că localitatea lor este pe drumul spre progres. A 
afirmat că ”indiferent de ceea ce se întâmplă într-o țară sau în lume, oamenii se așteaptă ca noi să 
rezolvăm problemele” și că primarii trebuie să fie nu doar manageri de oraș, ci și lideri ai comunității. 
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Soos Zoltan, primarul municipiului Târgu Mureș (Mureș), a fost de acord cu afirmațiile lui Antal 
Arpad. Referindu-se la zilele de dinaintea mandatului său, a declarat că dacă cineva nu lucrează pentru 
public, se constată un regres. 

Relația strânsă și încrederea dintre comunitate și primar sunt considerate importante în 
gestionarea actualei crize. Primarii sunt de părere că se așteaptă o criză socială atât în Ungaria, cât și în 
România. 

Kovacs Peter, primarul sectorului XVI al Budapestei, a subliniat că, în situația actuală, 
supraviețuirea administrațiilor locale este sigură, dar nu poate funcționa fără încredere reciprocă. 
Consideră că, la fel ca în perioada epidemiei de coronavirus, și acum este valabilă nevoia de unitate. 

Borbely Lenard, primarul sectorului XXI al Budapestei, a declarat că, comunitatea din sectorul pe 
care îl conduce a dovedit că există unitate atunci când, la începutul războiului, a reușit să ajute prin 
donații pe cei din Bazinul Carpatic și este optimist în ceea ce privește gestionarea crizei. 

Balint Istvanne, primarul orașului Bicske (Ungaria), a menționat că localitatea a făcut progrese în 
ultima vreme și a reușit să facă față cu bine epidemiei, iar sistemul de sănătate rămâne excelent.  

Balaicz Zoltan, primarul localității Zalaegerszeg (Ungaria) a recomandat pentru gestionarea 
adecvată a situației de criză, utilizarea bugetului pentru apărare pe modelul localității ungare Kaposvar, 
conform căruia trebuie luate din timp măsurile de reducere a costurilor acolo unde este posibil, în 
vederea pregătirii administrațiilor locale pentru perioada dificilă care va urma. 

Sursa: Szekelyhon din 20.07.2022 
 
Tusvanyos: Dezbatere despre legea minorităţilor 
Joi (21.07.2022) la prânz, la Băile Tuşnad, în Cortul Kós Károly, a avut loc o dezbatere cu privire la 

conținutul pachetului legislativ privind minoritățile. S-a discutat despre ce ar trebui inclus în Legea 
privind minoritățile și despre ideea că varianţa care urmează să fie înaintată se află în faza de lucru. Cu 
toate acestea, între participanți nu a existat un consens cine ar trebui să elaboreze legea și când sunt 
întrunite condițiile pentru prezentarea acesteia. 

Tibor T. Toro, președintele executiv al Partidului Popular Maghiar din Transilvania, a vorbit 
despre istoricul primului proiect de lege al minorităților  și al proiectului de lege al minorităților din 
2005, subliniind că acesta din urmă nici măcar nu a trecut prin procedura legislativă necesară. În același 
timp, a spus că “este mai bine că această lege nu a fost adoptată decât să fi existat una care să nu conțină 
nimic concret”. 

Zoltan Zakarias, politician al Partidului Civic Maghiar, care a câștigat un loc în Parlament pe lista 
UDMR, a declarat că, dacă nu ar fi optimist, ar spune că există o mare probabilitate ca legea minorităților 
să rămână pe veşnica listă de așteptare. Deputatul a precizat că în programul guvernului PNL-PSD-UDMR 
figurează înaintarea legii minorităților, dar nu este precizată ce conține aceasta. Deși proiectul de lege 
care urmează să fie prezentat nu a fost încă redactat și niciunul dintre invitați nu cunoaşte forma sa 
actuală, aceștia și-au exprimat opinia cu privire la ceea ce ar trebui să conțină. 

Zoltan Zakarias, de exemplu, a spus că, din moment ce există o referire la autonomia culturală în 
pachetul de legi propus anterior, aceasta ar trebui inclusă în proiectul nou sau cel extins. Potrivit 
eurodeputatului, normele juridice privind minoritatea maghiară au trebuit strânse și incluse în legea 
privind minoritățile 

. Istvan Szekely, politolog și vicepreședinte executiv al UDMR, a declarat că în prezent nu există o 
lege a minorităților, deoarece în sfera Uniunii a existat un consens potrivit căruia atunci când în lege vor 
putea incluse noi legitimităţi, de care în prezent minoritatea maghiară din România nu dispune, atunci 
legea va fi adoptată. În opinia vicepreședintelui executiv este clar că prin intermediul celor 470 de acte 
legislative dispersate, care vizează comunitatea maghiară, drepturile minoritare pot fi extinse dar acestea 
ar fi adoptate cu dificultate de legislativul societăţii majoritare, prin punerea acestora la un loc. 
Politologul a spus că există deja un proiect care încearcă să corecteze greșelile bazate pe legea din 2005, 
dar această inițiativă nu a fost discutată nici măcar în cadrul UDMR. Aceasta va fi discutată de UDMR în 
cadrul grupurilor sale parlamentare, împreună cu parlamentarii CNMT şi PCM. Astfel va fi elaborată 
versiunea finală, a declarat Istvan Szekely. 

În opinia lui Tibor T. Toró  UDMR ar fi trebuit să condiţioneze adoptarea legii minorităților atunci 
când formarea coaliției de guvernare depindea de formaţiune. 

Sursa: Maszol din 21.07.2022 
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Succesul proceselor de retrocedare nu este garantat fără sprijin international. 
Scandalurile privind steagul și stema, cauzalitatea și nedreptatea proceselor de restituire a 

proprietăților indică faptul că România nu este stat de drept. Succesul proceselor nu este garantat, dar 
reclamantul are mai multe șanse de câștig dacă înaintează cazul la nivel internațional sau dacă România 
beneficiază de avantaje la nivel internațional. Acestea au fost concluziile dezbaterii cu tema “Conflictele 
privind steagurile și stemele, procesele de concepţie și de retrocedare”, desfăşurată la cea de-a 19-a ediție 
a Universității Libere de Vară și Taberei Studențești de la Băile Tuşnad. 

În opinia lui Jozsef Zsigmond, director executiv al Serviciului de Asistenţă Juridică Imre Miko, 
România, și mai precis Asociația Civică pentru Demnitate în Europa (ADEC), care poartă numele lui Dan 
Tanasă, “joacă pentru epuizare” în războiul armelor și steagurilor. Referindu-se la decizia Curţii de Apel 
Braşov privind drapelul oficial al municipiului Sfântu Gheorghe, directorul executiv a declarat că 
majoritatea românilor din Sfântu Gheorghe şi-au asumat drapelul oraşului. 

Europarlamentarul Jozsef Kulcsar-Terza a subliniat că lupta pentru utilizarea steagului secuiesc și 
simbolurilor naționale nu înseamnă lupta împotriva cuiva, ci lupta pentru drepturile noastre. El a adăugat 
că ideea că UDMR este la guvernare nu înseamnă că putem sta cu mâinile în sân, pentru că mai sunt încă 
multe probleme de rezolvat. 

Andrea Varga, istoric în domeniul judiciar din Budapesta și reprezentant juridic al Mănăstirii 
Premonstratense din Oradea, a descris situația proceselor de restituire a ordinului, care aparține Bisericii 
Catolice, în județul Bihor, spunând că restituirea unor proprietăți și imobile în valoare de milioane de 
euro nu avansează în ritm potrivit din cauza cauzalităţii sistemului juridic românesc și a caracterului 
contradictoriu al legilor. 

Farkas Banffy, moștenitorul și proprietarul unei părți din moșiile Bánffy și Zichy din Transilvania, 
a declarat că s-a mutat în Transilvania în urmă cu 15 ani pentru a revendica aceste moșii de la statul 
român. Când a început procesul, ei știau că statul foloseşte aceleași metode din 1920. Moștenitorul cu 
origine nobiliară crede că nu este necesar să suferi, ci să te aduni în urma eșecului și să cauți noi 
oportunități. “Procesele de restituire ale statului român nu vizează în mod fundamental o atitudine 
antimaghiară, ci această putere se află în posesia statului”. Atitudinea se va schimba atunci când 
restituirea va fi în interesul său”, a spus moștenitorul. 

Jozsef Zsigmond a criticat în primul rând lipsa de claritate a legislației în sine, dând ca exemplu 
înființarea Liceului Romano-Catolic Ferenc Rakoczi II din Târgu Mureș și a Liceului Ortodox din 
Timișoara, ambele înființate prin același decret al Ministerului Educației. El a adăugat că este, de 
asemenea, problematic faptul că, deși sunt acordate anumite drepturi ale minorităților, dacă acestea nu 
sunt respectate, nu există nicio tragere la răspundere sau posibilitatea de a se aplica sancţiuni, deoarece 
aceste aspecte nu au fost prevăzute în legislație. 

Johann Taierling a adăugat că ar fi nevoie de un sistem instituțional mai stabil și mai bine 
organizat pentru reprezentarea intereselor oamenilor de rând. El a menționat cazul pensiilor foştilor 
chiaburi, despre care mulți nu știau, dar sute de oameni din județul Covasna au reușit să le revendice cu 
ajutorul asociațiilor. 

Jozsef Kulcsar-Terza a spus că este esențial ca membrii comunităţii maghiare să nu-și piardă 
speranța, este nevoie de utilizarea simbolurilor, de redobândirea proprietățile confiscate și că politicienii 
și liderii confesionali ar trebui să dea un bun exemplu în acest sens. Andrea Varga a adăugat că atunci 
când a început să se ocupe de dosarele de retrocedare, în urmă cu 12 ani, avea o anumită idee despre 
sistemul juridic românesc, care s-a schimbat complet de atunci, dar susține că nu trebuie să renunțăm, 
pentru că doar continuând această luptă se pot obţine cunoștințe în domeniu. 

Farkas Banffy și-a menținut punctul de vedere că România nu este stat de drept. Şi-a susţinut 
ideea arătând că, în 2018, dreptul de proprietate asupra uneia dintre proprietățile sale a fost revocat în 
baza unui proces conceptual stalinist. “Acesta nu este un joc în care părțile au aceleași drepturi. Acesta 
este motivul pentru care trebuie să căutăm ajutor internațional. Suntem mici. Se spune că piperul este 
mic, dar puternic, eu aș spune că este mic, dar are prieteni” – trebuie să ținem cont de asta. Andrea Varga 
a adăugat că, din experiența sa, statul român dă ceva înapoi atunci când este încolţit din străinătate. 
Important este ca procesele începute să fie soluționate și, chiar dacă rezultatul nu este favorabil, este 
posibil să se meargă mai departe și să se încerce să se găsească alte căi de succes. “Fiecare caz este diferit, 
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nu poți gândi după tipare. O problemă sistematică fundamentală este că judecătorii nu cunosc legea”, a 
explicat el. 

Jozsef Zsigmond a declarat că o altă problemă în acest moment este că nu există suficienți avocați 
maghiari, motiv pentru care este important să existe o educație juridică mai stabilă și să se facă schimb 
de cunoștințe, deoarece până atunci cazurile maghiare sunt la mila politicii. Prin urmare, este importantă 
consolidarea sistemului instituțional care reprezintă interesele maghiarilor și găsirea de parteneri 
internaționali potriviți. Parteneri care ne înțeleg problemele. 

Sursa: Maszol din 21.07.2022 
 
Posibilităţile uriaşe ale Bazinului Carpatic, din sfera agriculturii 
Vineri (22.07.2022), la Băile Tuşnad, a avut loc o dezbatere privind digitalizarea agriculturii și 

situația actuală a acestui domeniu, în Bazinul Carpatic. La eveniment au luat cuvântul István Nagy, 
ministrul agriculturii, Csaba Gyuricza, rectorul Universității Maghiare de Științe Agricole și ale Vieții și 
Miklos Kerezsi, antreprenor agricol și director al Hodler Capital. 

Discuția a fost moderată de Laszlo Csath, care a început cu o prezentare generală a acestui 
domeniu. În pofida schimbărilor rapide din economia mondiale, agricultura din Bazinul Carpatic are în 
față o oportunitate uriașă – a declarat moderatorul, idee confirmată de István Nagy. 

Ministrul Agriculturii a subliniat importanța potenţialului local în dezvoltarea agriculturii. “A fost 
o vreme când în Ungaria se practica agricultura pe scară largă, dar nu sunt sigur că avem nevoie de ea în 
secolul XXI, pentru că este contrară economiei locale. Dar trebuie să folosim potențialul: trebuie să vedem 
unde există posibilitatea de a administra o fermă familială și unde există posibilitatea de a gestiona o 
fermă mare.  

Miklos Kerezsi a atras atenția asupra importanței managementului agricol, citând exemple din 
străinătate. Este șocant faptul că consumatorii sloveni sunt dispuși să plătească cu 40 % mai mult pentru 
produsele din carne autohtone și cu 50 % mai mult pentru fructe. Impactul acestei situații are efect 
asupra lanțului economic, a spus el. Într-o prezentare generală a situației din agricultură, vorbitorii s-au 
referit, de asemenea, la dificultățile cu care se confruntă sectorul: schimbarea de regim, problema 
reprivatizării, privatizarea industriei de prelucrare și, în prezent, lipsa de unitate a agricultorilor 
subminează eficiența producției. De asemenea, sectorul agricol se dezvoltă rapid. 

István Nagy a spus că nu mai este posibil să facem agricultură ca părinții și bunicii noștri. Totul s-a 
schimbat, de la poziția pe piață până la compoziția chimică a solului. Fermierii trebuie să se adapteze la 
schimbări”, a spus el. 

Sursa: Szekelyhon.ro din 22.07.2022 
 
Kelemen Hunor şi Varga Judit, la Băile Tuşnad: este necesară modificarea tratatului 

European. 
Conferința privind viitorul Uniunii Europene a durat aproximativ un an, viitorul a căpătat o cu 

totul altă lumină în lumina războiului ruso-ucrainean și, în ciuda războiului, liniile de fractură interne ale 
Uniunii nu se atenuează – aceste trei aspecte au fost discutate la masa rotundă intitulată “Viitorul Uniunii 
Europene”, organizată vineri (22.07.2022), în cadrul celei de-a 31-a Conferințe Tusvanyos, de ministrul 
ungar al justiției, Judit Varga, și vicepremierul Hunor Kelemen. 

Gat Akos Bence, șeful departamentului de comunicare și relații externe al Danube Institut din 
Budapesta, i-a întrebat mai întâi pe participanți ce părere au avut despre conferința organizată anul 
trecut cu privire la viitorul Uniunii. Judit Varga a declarat că această conferință nu s-a ridicat la nivelul 
așteptărilor. În urmă cu 18 ani, Ungaria era foarte entuziasmată de aderarea la UE, dar acum experiența 
arată că ideea de bază nu funcționează. Ungaria s-a pregătit pentru conferință cu un întreg pachet de 
propuneri menite să schimbe procesele UE, dar Judit Varga a declarat că, la final, a devenit clar că întregul 
proiect este o făcătură, “o făcătură care a fost prezentată sub o înfățișare democratică externă”. 

Hunor Kelemen a fost de acord cu Judit Varga, cu ideea că după conferință au rămas cu un 
sentiment de lipsă. El a adăugat că ultimii zece ani, criza economică din 2008 și Brexit au arătat că trebuie 
întreprins ceva cu construcția UE. Cu toate acestea, el a spus că nu a fost posibilă identificarea unei 
singure direcții bazate pe așteptările cetățenilor, deoarece societățile și tradițiile sunt diferite în fiecare 
țară. În acest moment, cele mai mari provocări sunt legate de criza energetică, dezvoltarea durabilă și 
problemele legate de generații. Toate aceste lucruri nu ar reprezenta o problemă dacă diversitatea 
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europeană ar reprezenta o valoare deosebită.  A subliniat că pentru reprezentanța europeană a UDMR 
problema minorităților naționale indigene trebuie să rămână o problemă crucială și că este important ca 
factorii de decizie din UE să conştientizeze că asigurarea drepturilor minorităților naționale este o 
problemă de politică de securitate. El a adăugat că în tratatul de bază al UE există doar o referire generală 
la minoritățile indigene, care poate fi interpretată în orice fel. Din punctul de vedere al maghiarilor din 
Transilvania, a spus el, este un dezavantaj și faptul că în multe țări problema minorităților a fost rezolvată 
în anii ’60-’70, astfel că nu se mai manifestă interes faţă de problemele unor state ca România. Ideologiile 
ar trebui evitate în anumite domenii El a considerat că modificarea tratatului UE ar reprezenta un pas 
pozitiv și a spus că trebuie găsit un răspuns la criza de valori. Iar dacă există o schimbare, aceasta trebuie 
să fie substanțială. “Sunt probleme în care nu te poți baza pe ideologii, cum ar fi politica energetică, 
problema războiului, a gazelor naturale, cărbunelui, energiei nucleare. Este o greșeală să tratăm criza, pe 
care acest război a adâncit-o, ca pe o chestiune de politică de putere”, a subliniat vicepremierul. Potrivit 
lui Hunor Kelemen, una dintre marile provocări pentru viitor este dacă vor putea modifica tratatul de 
bază a al UE, dar dacă nu, atunci se pune problema ce vor face. Inflația este în creștere, suntem încă la 
începutul crizei războiului, iar aceasta ar putea dura un deceniu. “De asemenea, trebuie ținut cont de 
faptul că democrația este o chestiune ideologică și poate lua multe forme. Provocarea de astăzi este, de 
exemplu, de a preveni ascensiunea partidelor extremiste, iar responsabilitatea elitei politice este uriașă, 
iar consecințele oricărui pas greșit sunt enorme”, a declarat Hunor Kelemen. 

Judit Varga a adăugat că și Consiliul Europei și Comisia Europeană manifestă prudență în privința 
tratatului de bază al UE, deoarece ar putea deschide cutia Pandorei. În opinia sa, tratatul ar trebui 
consolidat astfel încât să se precizeze clar care sunt domeniile care trebuie să rămână inviolabile. El a 
subliniat că modificările aduse tratatelor au sens în contextul furnizării de soluții la problemele reale ale 
cetățenilor. “UE ar avea succes dacă toată lumea i-ar simți beneficiile în viața de zi cu zi. Democrația 
trebuie readusă în UE și ar fi bine dacă parlamentele să-şi trimită reprezentanții UE la Bruxelles, unde 
democrația a fost destinată ONG-urilor, care au ajuns la putere fără să câștige alegerile”, a criticat Judit 
Varga. Gat Akos Bence i-a întrebat apoi pe cei doi politicieni dacă poate fi dizolvat conflictul dintre 
Europa națiunilor și ideologia unei Europe federale. Hunor Kelemen a răspuns că nu poate fi dizolvat, 
pentru că evenimentele din ultimii 10-15 ani nu confirmă tocmai faptul că ar trebui desființate 
prerogativele statelor. “Uniunea Europeană nu este Statele Unite ale Americii, este imposibil să ne 
îndreptăm în această direcție. Chestiunea competențelor este o problemă capitală, iar unele dintre ele ar 
putea fi cedate Bruxelles-ului. De exemplu, este nevoie de o armată europeană comună care să protejeze 
unitar frontierele. Dar va fi dificil să se decidă cine va da ordine cui. Dacă Germania își dezvoltă armata 
așa cum plănuiește, acest lucru va ridica multe întrebări”, a subliniat vicepremierul, adăugând că războiul 
din Ucraina fie va apropia UE, fie o va destrăma complet. Consecințele războiului nu pot fi încă evaluate. 

Hunor Kelemen a reamintit o altă problemă: scăderea demografică și îmbătrânirea populației, 
care, în opinia sa, trebuie abordată prin politici publice care să încurajeze natalitatea. Viitorul este o 
Europă a statelor naționale puternice Potrivit lui Judit Varga, structura UE are nevoie de o schimbare de 
paradigmă care să creeze o Europă a statelor naționale puternice. De exemplu, statele membre ar trebui 
să își aleagă propriul mix energetic. În același timp, ea a reamintit că Europa nu mai are bani și că, 
împrumutându-se pentru 25-30 de ani, îndatorează generațiile viitoare, motiv pentru care consideră că 
această logică trebuie respinsă cât mai curând posibil. Hunor Kelemen a adăugat că împrumuturile 
întăresc iluzia consumului continuu și a creșterii populației, în timp ce noi ar trebui să decidem de cât de 
mult consum avem nevoie pentru a fi fericiți. “Poți să faci mașini electrice, dar va exista electricitate 
pentru a le încărca? Bateriile trebuie să fie produse, dar vor exista materii prime pentru a le produce?” – a 
întrebat președintele Uniunii. De asemenea, a remarcat că statele membre nu pot rezista individual, nu 
pot concura pe scena globală, nici măcar superputerile economice precum Germania. În cele din urmă, 
acesta s-a referit la aderarea României la Schengen: țara a îndeplinit criteriile tehnice în toate cazurile, 
dar UE nu a aprobat aderarea. Potrivit lui Hunor Kelemen, acesta este un semn de lipsă de respect și, în 
opinia sa, nu se poate juca cu țara la nesfârșit. Respectul reciproc și predictibilitatea ar trebui să fie baza 
UE, ceea ce i-ar conferi stabilitate, a concluzionat el. 

Sursa: Maszol din 22.07.2022 
 
Viktor Orbán: Ungaria poate fi o excepţie locală în timpul unei recesiuni globale (Partea I) 
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Urmează deceniul pericolelor, al incertitudinii şi al războiului, dar Ungaria poate fi o excepţie 
locală în timpul unei recesiuni globale, a declarat premierul ungar Viktor Orbán, sâmbătă (23.07), la Băile 
Tuşnad, în discursul pe care l-a susţinut în ultima zi a celei de-a 31-a ediţii a Universităţii de Libere Vară 
de la Tuşnad (‘Tusványos’). În faţa miilor de oameni care s-au adunat la scena din aer liber, pentru a-l 
asculta, prim-ministrul Ungariei a spus: ultima dată când a fost posibilă organizarea forumului politic de 
la Băile Tuşnad a fost în 2019, însă de atunci, lumea ‘s-a schimbat enorm’, ‘am intrat într-o epocă a 
pericolelor’, stâlpii civilizaţiei occidentale – despre care se credea că sunt de neclintit – încep să se crape. 
Potrivit şefului guvernului de la Budapesta, înainte credeam că trăim în carapacea protectoare a ştiinţei, 
‘apoi a venit Covidul’; credeam că în Europa nu mai poate avea loc un alt război, însă în vecinătatea 
Ungariei se desfăşoară un război, credeam că Războiul Rece nu se mai poate întoarce niciodată, dar o 
serie de lideri tocmai lucrează la a ne reorganiza viaţa pe blocuri. În opinia sa, este caracteristic şi faptul 
că deşi potrivit datelor existente, lumea ‘pare a fi un loc din ce în ce mai bun’, oamenii simt că este exact 
invers. Potrivit lui Viktor Orbán, ‘dispoziţia noastră proastă’ este un sentiment de viaţă fundamental 
occidental, care provine din faptul că puterea, performanţa, autoritatea şi capacitatea de acţiune a 
civilizaţiei occidentale este pe terminate. În urmă cu o sută de ani, atunci când a fost prezis declinul 
Occidentului, această prezicere se referea la o regresie spirituală şi demografică, însă astăzi – potrivit lui 
Orbán – se poate observa că lumea occidentală îşi pierde puterea şi se confruntă cu pierderi materiale, 
ceea ce are legătură cu modernizarea altor civilizaţii. Civilizaţiile rivale – cea chineză, indiană, ortodoxă 
rusă şi islamică – au adoptat tehnologia occidentală şi sistemul financiar occidental, însă ‘nu au de gând 
să adopte valorile occidentale’ şi se simt umiliţi atunci când Occidentul vrea să îşi răspândească propriile 
valori, a explicat premierul ungar. Potrivit lui Orbán, resentimentele faţă de ‘exportul de democraţie’ al 
Occidentului sunt de înţeles, însă cel mai dureros lucru în privinţa acestei pierderi de putere şi pierderi 
materiale este că ‘noi, adică Occidentul, am pierdut controlul asupra purtătorilor de energie’. În 1950, 
75% din ţiţeiul, gazele naturale şi cărbunele se mai afla sub controlul Statelor Unite şi Europei; astăzi, 
această proporţie a scăzut la 35%, în timp ce ponderea ruşilor este de 20%, cel al Orientului Mijlociu, de 
30%, schimbări similare având loc şi în domeniul materiilor prime, ceea ce înseamnă că Occidentul 
‘pierde bătălia cu privire la materii’, majoritatea purtătorilor de energie şi resurselor lumii se află în afara 
civilizaţiei occidentale, a declarat premierul maghiar. Potrivit şefului guvernului de la Budapesta, 
strategia Statelor Unite a pus Europa într-o situaţie dificilă – de două ori. În 2013 au fost introduse noi 
tehnologii de extracţie a materiilor prime şi energiei, şi s-a inclus şi în doctrina lor de politici de 
securitate faptul că noua tehnologie va fi folosită ca armă de politică externă. Aceasta este explicaţia 
faptului că americanii aplică o politică de sancţiuni mai îndrăzneaţă şi că ‘îşi încurajează puternic’ aliaţii 
europeni să cumpere transporturi din SUA, a explicat Orbán. Europenii au încercat să se împotrivească 
acestui lucru şi să protejeze cât mai mult timp axa energetică germano-rusă, dar ‘acest lucru este distrus 
chiar acum de către politica internaţională’, şi nici trecerea la surse regenerabile de energie nu este o 
opţiune, a mai adăugat Viktor Orbán. ‘În Occident, sentimentele negative cu privire la lumea în care trăim 
provin din faptul că energia şi materiile prime – care sunt de o necesitate crucială pentru dezvoltarea 
economiei – nu se află în mâinile Occidentului. Ceea ce se află în mâinile sale este puterea militară şi 
capitalul. Întrebarea este, ce se poate face cu acestea acum, în circumstanţele actuale’, a rezumat 
premierul Ungariei. Cu privire la provocările cu care se confruntă maghiarii, Viktor Orbán a apreciat că 
prima şi cea mai importantă dintre acestea este problema scăderii populaţiei, deoarece ‘adevărul este că 
încă mai avem de-a face cu mai multe înmormântări decât botezuri’. Situaţia maghiarilor s-a îmbunătăţit, 
dar nu am întors încă trendul, iar dacă acest lucru nu va avea loc, mai devreme sau mai târziu Ungaria şi 
Bazinul Carpatic vor fi populate de alţii, nu de către maghiari, a declarat prim-ministrul Ungariei. În 
opinia sa, a doua provocare este migraţia, care poate fi numită şi o modificare a compoziţiei populaţiei. 
Migraţia a divizat Europa, “Occidentul s-a împărţit în două”, jumătate este o lume în care popoarele 
europene şi non-europene trăiesc împreună, iar aceste ţări nu mai reprezintă nişte naţiuni, a afirmat 
Orbán. Politicianul a numit această regiune post- Occident, un loc în care se preconizează că schimbarea 
demografică finală va avea loc în jurul anului 2050, când oamenii de origine non-europeană vor fi 
majoritari în oraşele mari. ‘În sens spiritual, Occidentul s-a mutat în Europa Centrală’, Occidentul este 
aici, iar între cele două jumătăţi ale Europei are loc o bătălie, a spus Orbán. Europa Centrală a propus ca 
fiecare să poată decide singur cu cine vrea să convieţuiască, ‘dar acest lucru a fost refuzat şi se continuă 
lupta împotriva Europei Centrale, cu scopul de a face să fim şi noi ca ei’, a explicat premierul. Occidentul 
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luptă împotriva Europei Centrale, Bruxelles-ul – completat de trupele lui Soros – “vrea să ne oblige să-i 
acceptăm pe imigranţi’, a declarat Viktor Orbán. 

Sursa: Hirado din 23.07.2022 
 
Tusványos – Viktor Orbán: Ungaria poate fi o excepţie locală în timpul unei recesiuni 

globale (Partea a II-a) 
“Potrivit premierului ungar Viktor Orbán, este de înţeles că oamenii ‘post-occidentali’ nu-şi pot 

otrăvi zilele cu ideea că ‘totul este pierdut’ şi nici nu este necesar să îi confruntăm cu asta. ‘Noi cerem 
doar să nu ne impună şi nouă soarta asta, pe care noi o vedem ca fiind sfârşitul unei naţiuni’, a declarat 
premierul. Potrivit şefului guvernului de la Budapesta, afirmaţia stângii internaţionaliste, potrivit căreia 
în Europa trăiesc, din start, popoare de rasă mixtă, amestecă în mod deliberat conceptele şi este 
înşelătoare. Amestecarea raselor între popoarele europene şi cele sosite din afara Europei nu poare fi 
comparată cu situaţia în care s-au amestecat între ele popoare care trăiesc în interiorul Europei, a 
explicat Orbán. ‘De exemplu, în Bazinul Carpatic, noi nu suntem de rasă mixtă, ci pur şi simplu, suntem un 
amestec de popoare care trăiesc în propria lor casă europeană’, a spus premierul. Orbán a adăugat că 
maghiarii nu vor să devină ‘de rasă mixtă’, însă următoarele generaţii trebuie să fie pregătite pentru 
faptul că expansiunea civilizaţiei islamice, care se îndreaptă constant spre Europa, trebuie oprită nu 
numai la graniţa de sud, ci şi la graniţa de vest, şi că va trebui rezolvată şi primirea creştinilor care se vor 
refugia din Occident. ‘Problema de gen’ este a treia provocare care ameninţă maghiarii, a spus prim-
ministrul. Acesta a amintit că în această privinţă Ungaria a fost chemată şi în instanţă, dar s-a reuşit 
separarea de acest subiect a dezbaterilor despre fondurile Uniunii Europene. Ungaria a făcut o ofertă de 
toleranţă şi în această chestiune: ‘noi nu vrem să le spunem cum să trăiască, noi cerem doar să se accepte 
că aici, la noi, tatăl este un bărbat, iar mama este o femeie, şi să ne lase copiii în pace, iar acest lucru să îl 
accepte şi György Soros’, a spus Viktor Orbán. Prim-ministrul Ungariei a numit ‘demografia, migraţia şi 
genul’ o bătălie istorică între dreapta şi stânga, întrucât în opinia sa, viitorul va depinde de aceste 
probleme. Potrivit lui Orbán, pentru apărare este important să găsim aliaţi; nu întâmplător, ‘post-
occidentalii’ fac totul pentru a rupe unitatea din cadrul Grupului de la Visegrád (V4). Şeful guvernului de 
la Budapesta a apreciat că războiul a zguduit cooperarea dintre Polonia şi Ungaria – care reprezintă axa 
cooperării din cadrul V4 -, iar asta în ciuda faptului că interesele strategice ale celor două state coincid: 
polonezii vor şi ei ca ruşii să nu se apropie, vor ca suveranitatea Ucrainei să fie păstrată şi ca acolo să 
existe democraţie. Cu toate acestea, în timp ce maghiarii vor să rămână în afara războiului dintre cele 
două popoare slave, polonezii simt că acesta este războiul lor, astfel că tot ceea ce poate fi salvat din 
alianţa strategică dintre Polonia şi Ungaria trebuie să fie salvat pentru epoca postbelică, a arătat 
premierul maghiar. În ceea ce priveşte provocările cauzate de războiul dintre Rusia şi Ucraina, Viktor 
Orbán a subliniat că, în afară de sânge ucrainean, în acest război s-a mai vărsat doar sânge maghiar: 
potrivit datelor disponibile, în război au decedat până acum 86 de maghiari, aşadar în calitate de ţară 
vecină, Ungaria are dreptul să spună că pacea este singura soluţie. Viktor Orbán a remarcat că există ţări 
care critică Ungaria pentru că aceste ţări consideră că Ungaria nu este suficient de angajată faţă de 
ucraineni, însă aceste ţări se află departe şi oferă cel mult sprijin financiar sau de armament. Doar că 
nouă, maghiarilor, ni s-a vărsat şi sânge în acest război, iar celor care ne-au criticat nu li s-a vărsat sânge. 
Prin urmare, ca ţară vecină, Ungaria are dreptul să spună că pacea este singura soluţie pentru salvarea 
vieţilor umane, totodată şi singurul antidot împotriva inflaţiei şi crizei economice cauzate de război, a 
declarat Orbán. Premierul Ungariei a subliniat că, tocmai de aceea, maghiarii îşi vor menţine opinia 
potrivit căreia ‘acesta nu este războiul nostru’. Ungaria este membră NATO şi pleacă de la premisa că 
Rusia nu va ataca niciodată NATO, care este mult mai puternică, însă a ajuns într-o situaţie delicată după 
ce UE a decis că, deşi nu va participa la război, totuşi va furniza arme şi va impune sancţiuni economice 
severe, adică practic participă la acest conflict – deşi nu din punct de vedere juridic, iar asta reprezintă un 
risc uriaş, a explicat prim-ministrul. Viktor Orbán a amintit că ruşii au formulat o solicitare clară de 
securitate, ca Ucraina să nu devină niciodată membră a NATO. Dacă Donald Trump ar fi fost acum 
preşedintele SUA, iar Angela Merkel, cancelarul Germaniei, acest război nu ar fi izbucnit, a spus Orbán. 
Premierul a explicat că strategia occidentală s-a bazat pe faptul că Ucraina poate câştiga războiul cu 
pregătirea şi armele anglo-saxone, că sancţiunile vor destabiliza liderii de la Moscova, că occidentalii sunt 
capabili să facă faţă efectelor economice ale sancţiunilor şi că lumea se va alinia în spatele lor, însă ceea 
ce se întâmplă este exact contrariul. Orbán a subliniat că în ceea ce priveşte războiul, Europa are nevoie 
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de o nouă strategie, în centrul căreia nu trebuie să se afle câştigarea războiului, ci negocierile de pace şi 
formularea unei oferte de pace bune. În prezentarea pe care a susţinut-o, Viktor Orbán a explicat că 
Ungaria nu trebuie să trăiască cu iluzia că va putea influenţa evenimentele din cadrul războiului şi 
strategia Occidentului, dar în fiecare dezbatere trebuie să încercăm să ne afirmăm poziţia şi să-i 
convingem pe occidentali să elaboreze o nouă strategie, a spus Viktor Orbán. 

Sursa: Hirado din 23.07.2022 
 
Tusványos – Viktor Orbán: Ungaria poate fi o excepţie locală în timpul unei recesiuni 

globale (Partea a III-a) 
“Viktor Orbán a subliniat că acum, sarcina Uniunii Europene nu este ‘să stea de partea ruşilor sau a 

ucrainenilor, ci să stea între Rusia şi Ucraina’. Ceea ce se întâmplă în acest moment contribuie la 
prelungirea războiului, pentru că ruşii vor să avanseze până într-un punct din care să nu mai fie posibil 
un atac asupra Rusiei de pe teritoriu ucrainean, astfel cu cât au ucrainenii arme mai bune, cu atât războiul 
poate dura mai mult, a explicat Orbán. Premierul a subliniat că nu va exista pace până nu va exista o 
negociere între Rusia şi America. ‘Noi, europenii ne-am irosit şansa de a influenţa lucrurile’, iar asta după 
2014, atunci când după primul conflict s-a ajuns la Acordul de la Minsk, în care nu i-am inclus pe 
americani, şi astfel, punerea în aplicare a acordului nu a putut fi impusă, a explicat şeful guvernului de la 
Budapesta. De aceea ‘ruşii nici nu vor acum să negocieze cu noi’, ci cu cel care poate impune Ucrainei să 
respecte acordul la care se va ajunge, a adăugat politicianul ungar. Printre provocările care ameninţă 
Ungaria, prim-ministrul a mai menţionat problema energiei şi a economiei, ca fiind a cincea problemă. În 
opinia sa, pentru înţelegerea acestora este necesar să se examineze cine are de câştigat de pe urma 
situaţiei de război. Au de câştigat cei care au propria lor sursă de energie, a arătat Orbán. Au de câştigat 
ruşii, pentru că veniturile sunt determinate nu numai de cantitatea de energie vândută, ci şi de preţul 
acesteia; chinezii, care înainte erau la cheremul lumii arabe, acum pot cumpăra şi energie rusească; iar 
marile companii americane şi-au multiplicat profitul, a enumerat premierul ungar. UE, pe de altă parte, 
are numai de pierdut, pentru că deficitul său energetic s-a triplat. Viktor Orbán a remarcat: este o veste 
bună că în 2010 şi în 2020 Ungaria a ieşit din fiecare criză mai puternică decât înainte. Potrivit 
premierului, pentru succes este nevoie de încheierea de noi acorduri cu toţi actorii importanţi – UE, 
Rusia, China şi SUA -, în concordanţă cu noua situaţie. În opinia sa, dacă acest lucru se va reuşi şi dacă se 
va ajunge la un acord cu toată lumea, în conformitate cu interesele naţionale, Ungaria va putea reveni în 
2024 pe calea ascendentă a dezvoltării. Potrivit lui Viktor Orbán, până în 2030 problemele lumii 
occidentale se vor înmulţi, Statele Unite ar putea fi lovite de o criză economică, problemele zonei euro se 
vor înmulţi, iar în UE vor apărea noi relaţii de putere în politică, pentru că până atunci, central-europenii 
vor deveni contribuabili neţi. Viktor Orbán a apreciat că Ungaria poate fi o excepţie locală în timpul unei 
recesiuni globale. În acest sens pot fi de ajutor mai mulţi factori, cum ar fi faptul că ‘noi mai avem 
protecţie la frontieră’, că ‘la baza societăţii noastre încă se mai află familiile’, respectiv că ‘tocmai ne 
ocupăm’ de marile dezvoltări industriale militare şi ‘ne diversificăm sursele de energie’. Potrivit prim-
ministrului, o oportunitate semnificativă este să se profite de schimbarea tehnologiilor, dar şi de afluxul 
de capital străin din Est şi Vest. Suntem o ţară de tranzit şi vrem să rămânem o economie de tranzit, iar 
pentru asta ‘trebuie să ne opunem tuturor intenţiilor de a crea blocuri’, a adăugat Orbán. Este important 
că Ungaria are parte de stabilitate politică, ‘că ne bucurăm de o majoritate de două treimi’, a spus Viktor 
Orbán. A subliniat, de asemenea, importanţa fundamentelor intelectuale: ‘Ungaria încă mai are gândire 
naţională, sentimente naţionale, are cultura ei proprie’. Este important că Ungaria are ambiţii 
comunitare, dar şi naţionale, a spus politicianul maghiar. ‘Pentru a ne menţine ambiţiile naţionale în 
perioada dificilă care urmează, trebuie să rămânem împreună. Patria-mamă trebuie să rămână împreună, 
Transilvania şi celelalte zone locuite de maghiari din Bazinul Carpatic de asemenea trebuie să rămână 
împreună’, a spus Viktor Orbán. 

Sursa: Hirado din 23.07.2022 
 
Valerian ADAM solicită reinstituirea universității maghiare, acesta anunță proteste în 

capitalele europene. 
După zece ani de proteste, Valerian ADAM, președintele Asociației pentru Învățământul Medical și 

Farmaceutic Maghiar din România (RMOGYKE), se pregătește să facă un nou pas: va prezenta trecutul și 
prezentul învățământului medical în limba maghiară din Târgu Mureș în capitalele a zece țări din 
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Uniunea Europeană. “Protestăm pentru independența învățământului maghiar. Nu vrem să îi interzicem 
pe români din universitate, dar atâta timp cât maghiarii dețineau majoritatea și universitatea era condusă 
de maghiari, învățământul în limba română s-a dezvolta, dar acum, când majoritatea și conducerea sunt 
românești, nu se poate spune același lucru despre învățământul maghiar”, a spus Valerian ADAM. Acesta 
a organizat miercuri (27.07.2022) un protest de o zi la Târgu Mureș și intenționează să petreacă două sau 
trei zile cu expoziția de afișe de 100 de metri în capitalele din Ungaria, Austria, Germania, Franța, Olanda, 
Suedia, Danemarca, Finlanda, Polonia și, în final, o săptămână la Bruxelles. După cum a precizat pentru 
Szekelyhon, Universitatea de Medicină și Farmacie în limba maghiară din Târgu Mureș a fost înființată 
pentru minoritatea maghiară din România, cu acordul și semnătura regelui României. Ceea ce vrem să 
obținem prin această serie de proteste este ca învățământul în limba maghiară să își recâștige autonomia, 
ne cerem universitatea înapoi, a declarat Valerian ADAM, adăugând că se așteaptă la o serie lungă de 
negocieri care ar putea aduce un rezultat. 

Sursa: Szekelyhon.ro din 27.07.2022 
 
Dacă nu există interes politic, nu există nici retrocedare. 
Doar sistemul juridic românesc nu garantează restituirea proprietăților luate ilegal de la biserici, 

și dacă nu va exista voință politică de a soluționa această problemă, nu ne putem aștepta la o soluție 
satisfăcătoare pentru biserică în acest caz, a explicat portalului nostru László Böcskei, episcop romano-
catolic de Oradea. Una dintre condițiile procesului de aderare a României la UE și NATO a fost 
retrocedarea bunurilor luate în timpul regimului comunist. Aceasta a fost împrejurarea care a determinat 
statul să se ocupe mai serios, printre altele, de restituirea proprietăților bisericești. Cu toate acestea, 
acum când sistemul economic extern, politic extern și militar al României a fost stabilit, procesul de 
retrocedare a proprietăților bisericești a încetinit atât de mult în țară, încât se poate spune că s-a oprit. 
Întrucât Biserica Romano-Catolică a fost poate cea mai mare victimă a sistemului comunist din 
Transilvania, haosul proprietăților catolice este evident. Episcopia romano-catolică din Oradea se ocupă 
de multe asemenea cazuri nerezolvate, chiar dacă, după cum a declarat episcopul comitatului László 
Böcskei către portalul nostru, „după treizeci de ani, ar fi trebuit să ajungem la un relaș în această 
chestiune”. Episcopul județului a raportat despre unele dintre aceste cazuri reprezentative de 
retrocedări; unele dintre ele încă nu sunt închise, au existat hotărâri în favoarea Bisericii Catolice, dar în 
alte cazuri instanța s-a pronunțat împotriva catolicilor. 

Procesul de restituire a ansamblului de clădiri al Școlii Primare Imre Szacsvay, fostul Azil Szent 
László, aparține acestei din urmă categorii, în care instanța a statuat în mod legal că clădirea școlii și 
capela din curtea acesteia, precum și terenul, sunt proprietatea municipiului Oradea. În acest sens, László 
Böcskei a explicat că biserica a avut întotdeauna asociații și fundații, care de obicei funcționau 
independent, astăzi am spune că aveau personalitate juridică separată, deci aveau bunuri proprii. În plus, 
nu s-a stabilit întotdeauna în prealabil că, în cazul în care o anumită asociație sau fundație, care se bucura 
de sprijinul bisericii, va fi desființată, bunurile acesteia vor fi transferate eparhiei. Așa a fost și în cazul 
școlii Szacsvay: pe baza legilor, nu s-a putut stabili a cui proprietate a fost luată de statul comunist. 
„Sistemul de drept actual spune că proprietatea se restituie celui de la care a fost luată. Am pierdut în 
cazul școlii Szacsvay, pentru că sistemul juridic actual nu recunoaște că biserica avea asociații care 
funcționau cu sprijinul bisericii, ci mai degrabă – pentru că acum le convine – că erau entități 
independente ale căror bunuri sunt transferate doar instituţiei tutelare. Episcopia a revendicat școala, 
dar în vechea carte funciară originală, nu există niciun indiciu că școala este proprietate catolică, ci doar 
că este un adăpost pentru copiii săraci și orfani. Dreptul de proprietate nu poate fi derivat din faptul că 
azilul se numea Szent László, nici din faptul că a fost finanțat de una dintre biserici și susținut din 
veniturile bisericii. Nici măcar nu a contat că era sub administrare bisericească, că oamenii din cadrul 
bisericii au avut grijă de el, că figura în jurnalele bisericești”. Verdictul în cazul școlii Szacsvay este doar 
unul dintre multe altele, ceea ce îl determină pe episcopul Böcskei să tragă următoarea concluzie: „Multe 
lucruri sunt absurde în sistemul juridic actual”. Atât de absurde, încât exista motive de îngrijorare nu 
numai pentru bunurile luate în trecut, ci și pentru cele actuale: „dacă Caritas, Doamne ferește, încetează 
să mai existe, atunci, deși este reglementat în statut ca proprietatea sa fie transferată episcopiei, în 
sistemul juridic murdar de astăzi, această asigurare nu este suficientă”, a declarat episcopul. Aflat acum în 
renovare, Palatul Finanțelor, care a fost cândva policlinică și care, după finalizarea sa, va deveni 
proprietatea consiliului județean, a intrat în proprietatea Consiliului Județean Bihor într-un mod mult 
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mai comic. Respectiva clădire a fost construită de Ordinul Călugăresc Romano-Catolic în 1900, apoi a fost 
închiriată statului maghiar, care a funcționat ca instituție de management financiar. În timpul 
comunismului, bineînțeles, această proprietate a fost naționalizată. Clădirea a fost revendicată de 
Episcopia Romano-Catolică din Oradea, iar în 2012 părea că o va recupera. Din păcate însă, după câţiva 
ani de întârziere, în 2016 Curtea Supremă a anulat decizia anterioară a Judecătoriei Piteşti, care a atribuit 
bisericii imobilul în cauză. În acest caz, practic a avut loc o renaționalizare. László Böcskei a atras atenția 
asupra faptului că episcopia nu a acționat în mod arbitrar, ci a cerut înapoierea fostului Palat al 
Finanțelor în numele Ordinului călugăresc. Mandatul eparhiei catolice a fost însă pentru o anumită 
perioadă de timp și a expirat, iar între timp Ordinului călugăresc din regiune a încetat să mai existe, 
ordinul de aici fiind anexat centrului din Viena. „Apropo, așa se întâmplă în toate rânduielile monahale în 
zilele noastre: din moment ce sunt din ce în ce mai puțini colegi monahali, provinciile, casele și regiunile 
care existau până atunci sunt combinate și subordonate unei case-mamă mai mari, iar când vine vorba la 
bunurile lor materiale, ei se sfătuiesc cu propriul superior, nu cu episcopul comitatului, a afirmat László 
Böcskei. Superiorul bisericii consideră că centrul din Viena al ordinului călugăresc poate iniția oricând un 
nou proces de restituire în cazul fostului palat al finanțelor, „dar nu neapărat în baza legii retrocedării”, a 
adăugat el. Acesta a explicat, de asemenea, că ordinul poate iniția procedura în sine printr-un 
reprezentant, ba chiar, poate încredința eparhiei catolice această sarcină. Și când vine vorba de comenzi, 
situația binecunoscută a Ordinului Premonstratens din Oradea, care există și funcționează în Oradea, și 
care își revendică proprietățile proprii, dar statul român nu le restituie pe motiv că nu se află sub 
sistemul comunist, fiind luat în anii 1930, deci legea retrocedării nu se aplică în cazul acestor proprietăți. 
Cazul fostului Cerc Catolic din Oradea, acum complexul filarmonicii, este încă pe rol, deși, în opinia 
episcopului László Böcskei, este „clar ca bună ziua” cui îi aparține dreptul de proprietate. El a atras 
atenția asupra faptului că nu există preocupări în această chestiune, ca în cazul ctitoriilor bisericești, 
deoarece clădirea cercului catolic era proprietatea bisericii. Acesta a arătat că anexele au fost separate de 
vechiul imobil principal din cartea funciară, și, interesant, în cazul anexelor, instanța a decis deja că 
acestea vor fi restituite bisericii, fie în natură, fie sub formă de despăgubire. „Dar în raport cu clădirea 
veche, nu îndrăznesc să spună că este a noastră, pentru că este și o clădire reprezentativă”, a precizat 
liderul bisericii, adăugând că, din punct de vedere juridic, nu există o explicație cu privire la motivul 
pentru care nu se restituie o parte din proprietate, dacă, pe de altă parte, s-a stabilit deja că este 
proprietatea bisericii. Episcopul a subliniat că scopul bisericii nu este deloc de a face imposibilă 
funcționarea instituțiilor de cultură și că acestea vor garanta în continuare funcționarea filarmonicii din 
proprietate. De altfel, s-a ajuns deja la o înțelegere între episcopie și consiliul județean care întreține 
Filarmonica. Soarta arhivelor bisericești este și ea de lămurit, statul român nu pare să dorească să audă 
de revenirea lor, iar episcopul László Böcskei nu vede nicio speranță că vor fi înapoiate la biserică. El a 
subliniat că aceasta nu este o problemă izolată, doar în Oradea, ci se întâlnește în cadrul tuturor 
episcopiilor catolice române. Despre acest lucru s-a discutat în urmă cu câțiva ani la conferința 
episcopală, dar era clar și atunci că nu sunt prea mari șanse ca această problemă să fie soluționată în 
acord cu interesele bisericii. În multe cazuri, nici măcar nu se poate ști unde se află aceste arhive, care 
sunt împrăștiate în toată țara, așa că „ar fi un pas înainte dacă am ști măcar unde se află materialele”, a 
afirmat episcopul. Am aflat și că arhivele rămase în custodia bisericii au fost puse în ordine și aș vrea 
măcar să mă ocup de ele. De altfel, acesta a spus că legea care reglementează funcționarea arhivelor a 
primit recent astfel de propuneri de modificare, context în care se teme că statul va lua acele arhive din 
biserici. Suport extern? Prin urmare, se poate observa că sistemul juridic intern singur nu garantează 
restituirea proprietății bisericii, motivul principal pentru aceasta este că nu există voință politică de a 
rezolva această problemă – a explicat László Böcskei. În ceea ce privește randamentele, „de doi-trei ani nu 
s-a mișcat aproape nimic. Nu le pasă prea mult de asta, nu mai este o chestiune atât de importantă pentru 
ei. Și nu este vorba doar de Biserica Catolică. Biserica reformată și alte biserici sunt în aceeași situație. 
Degeaba solicităm bunuri și acte, fiindcă de cele mai multe ori nici nu primim un răspuns”, a spus el. La 
întrebarea noastră, dacă ar merita să apelăm la Vatican, ca să solicite restituirea proprietăților bisericești 
din România, László Böcskei a răspuns că Vaticanul poate solicita, dar nu se va soluționa până când nu va 
exista un acord între statul român și Vatican, în care să se reglementeze cum să se procedeze în această 
speță a retrocedării bunurilor și arhivelor bisericești. La vremea respectivă, între România și Vatican 
exista un concordat, dar acesta s-a încheiat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar de atunci nu a 
mai fost încheiat altul. László Böcskei a arătat că reprezentarea Sfântului Scaun este recunoscută în 
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România, dar atâta timp cât nu este în interesul nimănui de aici să se ocupe de problema restituirii 
proprietății bisericești, aceasta nu va fi soluționată. Liderul bisericii este și mai sceptic când vine vorba de 
a apela la Curtea Europeană în cazurile de restituire. Conform experienței sale, în Uniunea Europeană s-a 
produs o schimbare serioasă de atitudine: nu se mai acordă atenție cererilor legitime ale bisericilor, 
pentru că bisericile cer constant ceva și parcă ar fi mulțumiți cu asta. „Nu mai țin cont de faptul că aici s-
au produs nedreptăți, care trebuie remediate”, a conchis episcopul de Oradea. 

Sursa: Erdely online din 28.07.2022 
 
Luptă pentru autonomie ardeleană fără succes – Toró T. Tibor consideră că doar împreună 

poate fi elaborat un proiect de lege bun pentru minoritați. 
Războiul care are loc în vecinătatea noastră și consecințele lui și-au pus amprenta în programul 

celei de-a 31-a tabere universitare și studențești de vară de la Bálványos, desfășurată anul acesta după o 
pauză de doi ani. Din acest motiv, s-a spus mai puțin despre aspirațiile de autonomie ale maghiarilor 
transilvăneni. Am discutat despre viitorul mișcării de autonomie a Transilvaniei cu Tibor T. Toró, 
președintele executiv al Partidului Popular Maghiar din Transilvania (EMNP). 

– În ultimele trei decenii au fost dezbătute în detaliu aspirațiile de autonomie ale maghiarilor 
transilvăneni la Tusványos, dar anul acesta s-a vorbit puțin despre asta. După părerea dumneavoastră, în 
ce măsură s-a insistat pe acest subiect în discursul public maghiar din Transilvania? 

– Trebuie să ne confruntăm cu faptul că războiul ruso-ucrainean nu creează un mediu favorabil 
aspirațiilor de autonomie nici acasă, nici în forurile internaționale. Până acum, statul român a încercat să 
conecteze inițiativele maghiarilor transilvăneni care vizează crearea unui cadru legal pentru diverse 
forme de autonomie la aspirațiile imperiale rusești, iar această propagandă s-a intensificat în zgomotul 
de luptă al războiului care se desfășoară în vecinătate. Aceste lovituri preventive încearcă să descurajeze 
tabăra pro-autonomie transilvăneană de a aduce din nou în discuție problema autonomiilor comunitare. 
Dar aceasta nu poate fi o scuză, ci doar cel mult o explicație pentru faptul că tema autonomiei nu a mai 
fost prezentă pe agenda politică de ceva vreme. Cea mai mare parte a comunicării politice de astăzi este 
reprezentată de propaganda de succes și este dificil în contextul actual să prezinți chiar și cele mai mici 
reușite în acest domeniu, așa că preferă să nu vorbească despre asta. Acest lucru ar fi acceptabil din punct 
de vedere tactic – nu trebuie să vorbiți despre asta, trebuie să faceți ceva în privința asta – dar se pare că 
nici principalul partid maghiar nu mai mizează pe asta. – Unde ar fi potrivit să vorbim astăzi despre 
autonomie? – În ultimii ani, nu a fost subiectul diferitelor coaliții și al altor negocieri, deși au existat 
situații favorabile, de exemplu, când UDMR reprezenta pionul definitoriu al bilanţului în formarea 
guvernului. Astfel, noi, Consiliul Național Maghiar din Transilvania și Asociația Maghiară din Transilvania, 
trebuie să ne asumăm acest lucru și să o arătăm public în discursul politic. Până în prezent, ideea de 
autodeterminare internă, constând într-o combinație de autonomie culturală în sens larg și autonomie 
regională, care este un statut juridic esențial pentru maghiarime, este singurul program coerent de creare 
de viitor pentru maghiarii transilvăneni, care a putut fi expus și a fost și în acord cu interesele politice în 
ultimele trei decenii. Până nu găsim ceva mai bun, asta reprezentăm, asta punem în centrul tuturor 
acțiunilor noastre politice. 

– În cadrul discursului său, László Tőkés a solicitat sprijin mai accentuat din partea guvernului 
maghiar pentru lupta autonomiei maghiare din Transilvania. În ce măsură succesul aspirațiilor de 
autonomie ale Transilvaniei poate depinde de Ungaria? 

– Trebuie să ne dorim autonomie în primul rând. Este datoria reprezentanței politice maghiare în 
Transilvania să formuleze și să mențină problema pe ordinea de zi, să atragă majoritatea societății 
maghiare din Transilvania și să o reprezinte în cadrul activității sale – din guvern sau opoziție – în 
relaţiile sale cu elita politică românească. În acest sens, diplomația și politica națională maghiară își pot 
aduce aportul prin intermediul setului de instrumente de care dispun, a rețelei de contacte și politicii de 
sprijin care vizează comunitățile maghiare din străinătate, dar nu o pot face în locul nostru sau împotriva 
elitei politice maghiare din Transilvania. Îndoielile în rândurile politicii naționale maghiare sunt 
justificate: oare elita politică transilvăneană chiar vrea să continue luptele pentru autonomie? Noi, din 
partea opoziției, încercăm constant să-i convingem pe cei care se ocupă de politica națională că fără 
cadrul de drept public al autonomiei, integrarea se transformă ușor în asimilare. Dar dacă acest lucru nu 
este confirmat și de cealaltă parte, cea care face parte din guvernul român, atunci Budapesta va fi și ea 
incertă în ceea ce privește calendarul și prioritățile. 
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– A apărut o dezbatere aprinsă cu privire la legea minorităţilor din România în cadrul unei discuţii 
purtate cu reprezentantul UDMR. Vedeți vreun acord pe această temă? 

– Există o șansă reală de a crea un cadru legislativ pentru ideile noastre, pot ele intra cumva în 
programul de guvernare a României, pentru că, astfel, se poate forma o majoritate în legislativ, fără de 
care nu se poate ajunge la nivel de lege pentru a se putea aplica drepturile comunității minoritare. De 
aceea, legea minorităților a apărut și anul acesta pe agenda Universității de Vară Bálványos și mă bucur 
că a fost posibil să se creeze o discuție semnificativă pe această temă. Tusványosul are încă acea forță, 
demonstrată de faptul că aici se poartă discuții de mare interes. Argumentele sunt contrarii și uneori se 
ajunge la o înțelegere. Bineînțeles, suntem încă departe de asta în cazul Legii minorităților, dar cel puțin 
am pornit pe această cale. În 2005, pe ordinea de zi a Parlamentului României de atunci exista deja un 
proiect de lege privind minoritățile, a cărui adoptare este și o datorie constituțională a legiuitorului 
român. Poziția mea fermă este că ar trebui să învățăm din eșecul acelui experiment, pentru că a fost cu 
siguranță un eșec. Liderii UDMR de la acea vreme nu au reușit să facă posibilă materializarea consensului 
social maghiar și, prin urmare, să demonstreze sprijinul în masă. În același timp, ei nu au fost deschiși nici 
încercărilor de modificare internă. În plus, s-a putut aduce nivelul drepturilor sub minimul național cu un 
acord de camarilă, iar apoi acest lucru a eșuat și în timpul dezbaterii parlamentare. – Să luăm 
argumentele tale despre cum ar trebui să arate legea minorităților. – Cea mai mare problemă a legii 
minorităților este că partea din proiectul de lege referitoare la autonomia culturală a fost formulată de 
așa manieră, încât să fie complet goală din punct de vedere al conținutului. Ca membru al fracțiunii 
parlamentare, am încercat în zadar să îmbunătățesc proiectul sub forma unei opinii publice interne a 
fracțiunii mai întâi, apoi sub forma unei moțiuni de reprezentant individual, dar în lipsa sprijinului 
colegilor mei, aceasta a rămas doar o poziție de principiu. Dar cel puțin acum îl avem și poate fi un punct 
de plecare pentru realizarea unui nou acord. Pentru noi este clar că fără un acord maghiar în această 
problemă, nu există nicio șansă de a ne valida obiectivele fundamentale. Fără ele, o lege pentru minorități 
va fi mai mult un obstacol în calea aplicării drepturilor comunității noastre decât un instrument și ajutor. 
Acest pericol există! Poziția noastră nu s-a schimbat din 2005: avem nevoie de un proiect care să ofere o 
bază legală pentru înființarea sistemului instituțional de autonomie culturală, să descrie atribuțiile și 
integrarea acestuia în sistemul administrației publice de stat, să definească regulile pentru alegerea 
acestuia, creând astfel condiții pentru democrația internă și pluralismul pentru societatea maghiară din 
Transilvania, ce clarifică resursele financiare necesare funcționării. Totodată, creează temeiul juridic 
pentru sistemul instituțional de autoguvernare regională cu un statut juridic specific, pe baza căruia 
autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc, precum și statutul juridic special al celorlalte regiuni locuite 
de maghiari, pot fi realizate. Toate acestea sunt, evident, posibile într-o legislație asemănătoare legii-
cadru, care include și o listă detaliată a utilizării limbii, educației și drepturilor culturale. De acestea ar 
putea beneficia și celelalte comunități minoritare din România, care nu au capacitatea administrativă 
necesară pentru a funcționa în cadrul unui sistem instituțional de autonomie comunitară. 

– Potrivit reprezentantului UDMR, merită să punem pe masă un proiect de lege pe care partea 
română o acceptă. Ce compromisuri ar putea însemna acest lucru pentru partea maghiară? 

– La ultima întâlnire a delegaților EMNT, László Tőkés, președintele Consiliului Național al 
Maghiarilor din Transilvania, a semnalat necesitatea elaborării unui proiect maximalist – cât mai 
cuprinzător. Aceasta este o lucrare în desfășurare și sunt fericit să fac parte din ea. Validarea proiectului 
este deja o chestiune de reprezentare politică, iar pentru aceasta este necesară formarea unui acord între 
partidele maghiare – UDMR și EMSZ (Uniunea Maghiară din Transilvania) – atât în ceea ce privește 
conținutul, cât și strategia de validare bazată pe diviziunea muncii, marcând în același timp limita 
inferioară sub care legea pentru maghiari devine insuportabilă. De acestea ar putea beneficia și celelalte 
comunități minoritare din România, care nu au capacitatea administrativă necesară, de un sistem 
instituțional de autonomie comunitară. Această legislație nu poate reglementa în totalitate funcționarea 
administrațiilor publice regionale cu personalitate juridică specifică, cel mult doar la nivel de referințe, 
dar poate crea baza legală pentru aceasta la nivel de principiu, care poate da apoi un nou impuls 
statutului de autonomie teritorială al Consiliului Național Secuiesc din Ținutul Secuiesc sau chiar la un 
imbold pentru ”trezirea” Consiliului de Autonomie Partium. 

– Care este relația dintre Asociația Maghiară din Transilvania și UDMR astăzi? Cât de puternică 
este legătura oferită de cele două reprezentări parlamentare ale lor cu cele două tabere politice maghiare 
din Transilvania? 
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– Este îmbucurător că am reușit să găsim un cadru de cooperare între UDMR și EMSZ pentru 
alegerile parlamentare din 2020, iar intenția noastră este ca aceasta să conducă la o cooperare sistemică 
în viitor. Poziția noastră este clară: la acele alegeri în care miza este afirmarea interesului maghiar pentru 
marea politică românească, strategia de cooperare este eficientă, iar la alegerile locale, competiția bazată 
pe diversitatea politică ajută cel mai bine la alegerea liderilor unguri în administrația locală. Luând în 
considerare aspectele de mai sus, susținem adoptarea unui pachet electoral pentru cele patru alegeri din 
2024. 

– Există un atelier comun de lucru între cele două grupuri politice? 
– „În ceea ce privește munca comună în atelier, nu putem fi mulțumiți în niciun fel”. Nu doar din 

cauza lipsei de inițiativă a marelui partid, ci și cererea de muncă de experți ca atare. Reprezentanții 
UDMR – în afară de excepțiile care există – dau dovadă deseori de lipsă de interes de a negocia cu 
partenerul intern de coaliție sau cu reprezentanții diferitelor organizații profesionale, de aroganța 
partidului dominant, în ciuda eforturilor depuse de doi parlamentari ai EMSZ (Uniunea Maghiară din 
Transilvania). Dar sper cu un optimism incorigibil că poate această practică va fi încălcată în cazul 
proiectului de lege a minorităților, întrucât în acest caz interdependența noastră este atât de evidentă 
încât poate face până și liderii UDMR să aibă o viziune mai bună. 

– În discursul său, László Tőkés a ridicat ideea reformării Mesei rotunde maghiare din 
Transilvania. La ce v-ați aștepta de la masa rotundă? 

– Aceasta este o inițiativă veche a lui László Tőkés. Au fost momente în ultimii treizeci de ani, mai 
ales înainte de anumite alegeri mai dificile, când s-au putut aduce sub același acoperiș organe formale sau 
informale de acest gen, precum Forumul de Mediere Maghiar din Transilvania, care merită o soartă mai 
bună. Însă declarația de autonomie a celor trei partide maghiare din Transilvania în 2018 poate fi 
considerată chiar o poveste de succes și a fost precedată de un atelier similar. Acest lucru ar putea deveni 
permanent dacă partidul principal ar avea un interes. Cu siguranță nu depinde de noi. Pentru a schimba 
această situație, este foarte necesar sprijinul politicii naționale maghiare. Masa rotundă ar putea fi un 
forum permanent pentru stabilirea unui consens în situațiile în care acesta se impune. 

– Cât de mulțumit ești de tabăra de anul acesta de la Tusványos? Ce îți lipsește din tabără? 
– Criza economică, de securitate energetică și de ordine mondială generală provocată de epidemie 

și război și-a pus amprenta în dezbaterile universității de vară și a împins alte subiecte în plan secund. 
Ne-am așteptat la asta și am încercat să o contracarăm, dar am reușit asta doar parțial. Dar, per total, 
echipa de organizare a avut rezultate peste așteptări. Sunt subiectiv în privința lor, deoarece lucrăm cu 
unii dintre ei de zeci de ani și aș vrea să cred că nu numai eu am văzut asta în acest fel, ci și zecile de mii 
de participanți. Punctul principal a fost vizibil cu ochiul liber: cererea pentru acest tip de evenimente este 
nespus de mare, iar Tusványos este lider de piață din toate punctele de vedere. Decizia, veche acum de un 
sfert de secol, prin care am unit Universitatea de Vară cu Tabăra Studențească și i-a permis să devină 
unul dintre cele mai originale festivaluri din Europa Centrală, păstrându-și în același timp caracterul 
universitar liber, a fost confirmată de multe ori. Desigur, ne este dor de atmosfera unică a Universității de 
Vară originale din Bálványos și ne gândim cu tărie să o readucem. Dar în niciun caz nu împotriva lui 
Tusványos, ci mai degrabă alături de el, în completarea acestuia. Pentru că există lucruri care sunt eterne, 
iar Tusványos a devenit acum unul dintre acestea. Sursa: Erdelyi Naplo din 29.07.2022 

Sfântu Gheorghe, 12 august 2022 
Biroul de presă al CESCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


