Nemzetpolitikai
sajtószemle
2014. február 4.

2014. február 4. – Új Szó
Úgy tűnik, nincs azonos állásponton a kisebbségi kormánybizottság új statútumának
kérdésében a külügyi tárca és a kormányhivatal. A kisebbségi bizottság idei első ülését
Mária Jedličková megbízott kormánybiztos múlt csütörtökre hívta össze, Miroslav Lajčák
külügyminiszter viszont az utolsó pillanatban lefújta az ülést, a tagokat pedig mára
magához hívatta. A téma vélhetően a bizottság ősszel módosított statútuma lesz, mely az
egy kisebbség, egy szavazat elv bevezetésével lehetővé tette, hogy a kis létszámú hazai
kisebbségek leszavazzák a népesebb nemzetiségeket, és olyan döntéseket hozzanak,
amelyek utóbbiakat hátrányosan érintik. A legújabb információk szerint az új statútum
egyébként még érvénybe sem lépett, ahhoz ugyanis Lajčák aláírása is kellene. Ő áll ugyanis
a kabinet emberi jogi, kisebbségi és nemi egyenlőségi tanácsának az élén, amelyik a
kisebbségi bizottság felettes szerve.

Vezető hírek

Lajčák behívatta a kisebbségi küldötteket

Borbély az RMDSZ tavaszi prioritásairól
2014. február 3. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma
A román alkotmány módosítására és saját törvénytervezetei – köztük a székelyföldi
autonómiatervezet – elfogadtatására összpontosít az RMDSZ a parlament hétfőn
kezdődött tavaszi ülésszakán – közölte az MTI-vel Borbély László, az RMDSZ politikai
alelnöke. A politikus kifejtette: tavaly sikerült néhány, a magyar közösség számára fontos
előírást elfogadtatni az alkotmánymódosítás szövegezése során, mint például a nemzeti
jelképek szabad használatát vagy a kulturális autonómia elvét. Az RMDSZ egyik prioritása,
hogy ezek benne maradjanak a most véglegesítendő tervezetben. Borbély László
megerősítette: az RMDSZ ebben az ülésszakban törvénytervezetet készül beterjeszteni a
székelyföldi autonómiáról. Rámutatott: nagyon fontosnak tartja, hogy a tervezetet a
románok is megismerjék, és ne olvasatlanul seperjék le az asztalról. Az RMDSZ ezért
nemcsak a politikusokat, hanem a román közvéleményt is meg akarja szólítani, és
meggyőzni az embereket arról: az autonómia nem irányul senki ellen, nincs miért félniük
tőle – magyarázta.

Új gyalog a diplomáciai sakktáblán – Interjú Zákonyi Botond nagykövettel
2014. február 3. – Krónika
Magyarország és Románia kapcsolatainak milyenségéről fontos látni, hogy köztünk
jellemzően nem államközi viták szoktak felszínre törni. Az elmúlt évtizedekben a
szóváltások szinte minden esetben a romániai magyar közösséggel kapcsolatos ügyekből
fakadtak – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Zákonyi Botond bukaresti magyar
nagykövet.
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2014. február 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI, MNO
Két felmérés szerint is a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) nyeri meg a május 25-i
romániai európai parlamenti választást. Az RMDSZ 5, illetve 7 százalékon áll. A CSCI és a
CSOP román közvéleménykutató-intézetek január 30. és február 2. között készítettek
felmérést, amelyben egyebek mellett a romániai választók pártpreferenciáját vizsgálták az
EP-választások tükrében. A CSCI szerint negyedik helyen az RMDSZ áll, amely a voksok 7
százalékát gyűjti be. A CSOP felmérése szerint viszont negyedik a Traian Băsescu államfő
által védnökölt, frissen bejegyzett Népi Mozgalom Pártja (PMP), amely a szavaztok 6
százalékát kaphatja. Ebben a közvélemény-kutatásban az RMDSZ a szavazatok öt
százalékát szerzi meg.

Erdély

Felmérések: a PSD nyeri az EP-választást, a küszöb fölött az RMDSZ

Alkotmánymódosítás: csak kikozmetikázzák kicsit a tavalyi tervezetet
2014. február 3. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI
Csak formai változások lesznek a tavaly kidolgozott alkotmánymódosító tervezetben közölte hétfőn a parlamenti különbizottságot vezető Crin Antonescu szenátuselnök. Az
USL januárban úgy döntött: a májusi európai parlamenti választásokkal egy időben
rendezi meg az alkotmánymódosító népszavazást, ezért sürgőssé vált a tavaly nyáron
félbehagyott tervezet véglegesítése. Az alkotmánymódosító különbizottság hétfőn
újrakezdte munkáját.

A lakossággal való kommunikációra szólít fel Kovászna megye prefektusa
2014. február 3. – Erdély Ma
Körlevélben szólítja nagyobb átláthatóságra a dekoncentrált állami intézményeket és az
önkormányzatokat a Kovászna megyei prefektus. Dumitru Marinescu arra kéri az
intézmények vezetőit, és a választott képviselőket, hogy frissítsék fel a honlapjaikat, és
javítsák a kapcsolataikat a civil szférával.

Folytatódnak a székely identitást erősítő programok Kovászna és Hargita
megyében
2014. február 3. – Erdély Ma
Idén is folytatódnak az székely identitáserősítő projektek Kovászna és Hargita megyékben.
Háromszéken évente több mint egymillió lejt költenek székely projektekre. Tamás Sándor
tanácselnök a Sláger Rádiónak elmondta: idén is lesz pénz a Székely Ruházati Alapra,
néptánc-együttesek vagy hagyományőrző huszárok pályázhatnak támogatásra. Idén ötödik
alkalommal szervezik meg a Huszártoborzót és negyedszer a Székely Vágtát.

Nobel-békedíj: zsákutcába viszik Böjte Csabát?
2014. február 3. – maszol.ro, Magyar Hírlap
Hétfőn már meghaladta a 25 ezret a Nobel-békedíjat Böjte Csabának elnevezésű
Facebook-oldal lájkolóinak a száma. A ferences rendi szerzetes azonban zsákutcának
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Erdély

tekinti a kezdeményezést. „Sok zsákutca van, mibe besétálva sajnos rengeteg drága időt,
energiát lehet elpocsékolni. Egyik ilyen zsákutca a Nobel- békedíjat Böjte Csabának!” –
jelentette ki a maszol.ro-nak. A ferences rendi szerzetes úgy fogalmazott: szomorúan látja,
hogy a közösségi oldalakon sokan időt és energiát nem sajnálva szervezkednek. Arra kér
mindenkit, akik szeretik és fontosnak látják a gyermekvédelmi munkáját, hogy ne
kergessenek naivan olyan légvárakat, melyek kipukkanva kudarcot szülnek számukra.

Több mint nyolcszáz aláírás a háborús emlékműért
2014. február 3. – szekelyhon.ro
Kevesebb mit egy hét alatt a nyolcszázat is meghaladta azon magánszemélyek száma, akik
támogató aláírásukkal látták el a Civilek Háromszékért és a Vitézi Rend által a
sepsiszentgyörgyi I. világháborús emlékmű kapcsán összeállított petíciót. A szövetség és a
Vitézi Rend január 27-én indította az aláírásgyűjtést a városi köztemetőben található
Hősök Temetőjének védelmében megfogalmazott petíciójukhoz. A civilek azt kifogásolják,
hogy a polgármesteri hivatal „restaurálás” cím alatt az emlékmű teljes átalakítását
valósította meg, illetve várhatóan a Hősök Temetője teljes sírkertjére is ez vár. A CIVEK
tájékoztatása szerint elfogadhatatlan, hogy az obeliszkről lekerültek a jellegzetes magyar
szimbólumok, illetve kétnyelvű feliratok kerültek rá.

Szatmári színházszétválás: politikai nyomást sejtenek
2014. február 3. – Krónika
A román társulat két-három tagjának ellenkampánya, valamint politikai nyomás
eredménye a szatmárnémeti színház magyar tagozatának gazdasági önállósulási kísérlete
elleni fellépés – véli a Harag György Társulat művészeti igazgatója, Bessenyei Gedő István,
valamint az intézmény adminisztratív igazgatója, Stier Péter. Szerintük a hosszú távra való
tervezés, a művészeti fejlődés szempontjából lenne fontos a lépés, ami semmiképpen sem
alkotmányellenes.

Esély a Sapientiának
2014. február 3. – Erdély Ma, Erdély Tv
Elfogadta az Európai Unió keretében működő Régiók Bizottsága Borboly Csaba Hargita
megyei tanácselnök jelentését, amelyet a Brüsszelben zajló plenáris ülésen mutatott be. Az
európai felsőoktatás a világban című véleménytervezet javasolja, hogy a tagállamok olyan
programokat dolgozzanak ki, amelyek segítik a sajátos helyzetben lévő régiókban a
felsőoktatási intézmények nemzetközibbé válását.

A prefektus visszamenőleg büntetné Antal Árpádot
2014. február 3. – Krónika
Visszamenőleg bírságoltatná meg Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert a
Kovászna megyei prefektúra, mert nem ültette idejében gyakorlatba azt a jogerős bírósági
ítéletet, miszerint valamennyi intézményi táblán a román feliratnak kell szerepelnie
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Erdély

elsőként. A kormányhivatal megfellebbezte a Kovászna megyei törvényszék ítéletét, amely
tavaly decemberben okafogyottá nyilvánította a polgármester megbírságolását, arra
hivatkozva, hogy időközben kicserélte a kétnyelvű táblákat. Dumitru Marinescu prefektus
azonban többoldalas periratban vázolta fel, hogy a bírságtól miért nem lehet eltekinteni,
ugyanis szerinte az elöljáró nem cserélte ki az összes köztéri feliratot.

Gagauzia: ellenzik az egyesülést Romániával

A politikai süllyesztőbe kerülhet Bugár Béla
2014. február 2. – Kovács András – MNO
A közvélemény kutatások szerint az MKP pár tized százalékkal van csupán lemaradva a
Most-Híd mögött. Köszönhető ez annak, hogy Bárdos Gyulát indították a köztársasági
elnökválasztáson, aki visszafogott politikus és rá nyugodtan szavazhatnak a Most-Híd párt
választói is. Bárdos Gyula hangsúlyozta, hogy nem használja az autonómia kifejezést,
azonban a magyaroknak több régióban is szükségük lenne az önrendelkezésre. Hozzátette,
hogy nem fogja kampányát erre építeni, de ha megkérdezik, természetesen elmondja
véleményét.

Felvidék

2014. február 4. – Krónika, Magyar Nemzet
Az előzetes adatok szerint a Moldovai Köztársaság autonóm tartományában, Gagauziában
vasárnap megtartott népszavazáson a résztvevők elsöprő többsége, 98 százalék az orosz
vámunióhoz való csatlakozásra szavazott, 97 százalék elvetette az Európai Unióhoz való
csatlakozást, 98 százalék pedig a függetlenedést választaná, ha nem értene egyet a moldáv
külpolitikai irányvonallal, vagyis a Romániával való egyesüléssel. A részvételi arány
magas, több mint 70 százalékos volt.

Valószínűleg megyei alelnök lesz Berényi József
2014. február 3. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke egyike azon három jelöltnek, akiket Tibor
Mikuš megyefőnök Nagyszombat megye alelnöki tisztségére javasolt. A Nagyszombat
Megyei Önkormányzat képviselői február 5-én választják meg az új megyei alelnököket.
Amennyiben Berényit megyei alelnökké választják, a Dunaszerdahelyi és a Galántai járás
terültén koordinálja majd a megyei szervek tevékenységét.

Szükség van a regionális lapokra?
2014. február 3. – hirek.sk
Sorra szűnnek meg a regionális heti- és havilapok. Gömörben már alig van település, ahol
periodikus rendszerességgel nyomtatott formában szólítják meg az olvasóközönséget. A
Tornalja és vidéke című havilap eddig 500 példányban jelent meg, többnyire 16 oldalon,
de volt. A legutóbbi önkormányzati ülésen a város képviselői jóváhagyták, hogy a havilap
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Kisebbségi kultúra támogatása – Idén 771 pályázat érkezett
2014. február 3. – hirek.sk
A „Nemzeti kisebbségek kultúrája” támogatási program keretében idén 771 pályázat
érkezett a kormányhivatalhoz. A kérvényezők összesen 5,798 millió euróért folyamodtak.
A támogatási program keretében idén mintegy 3,83 millió euró áll rendelkezésre. A
támogatások elosztását egy szakemberekből és a nemzeti kisebbségek képviselőiből álló, 15
tagú bizottság végzi.

Felvidék

az eddigi 500 helyett 2000 példányban jelenjen meg, de mindössze 8 oldalon, s az újságot
ingyenesen megkapja minden háztartás.

Lomnici: a jogfosztottak személyes helytállásukkal egy nemzetnek mutatnak
példát
2014. február 3. – Felvidék Ma
„Ma még nehéz megmondani, hogy milyen megoldás születik az állampolgári jogsérelmek
ügyében, de abban biztos vagyok, hogy nem hiába való a jogfosztottak küzdelme, hiszen
személyes helytállásukkal egy nemzetnek mutatnak példát. Erre azért is szükség van, mert
a Felvidéken az elmúlt időszakban százhúszezerrel csökkent a magukat magyarnak vallók
aránya. Az, hogy a törvényt a szlovák parlament a közel jövőben módosítani kívánja,
bizonyíték arra, hogy még szerintük sincs minden rendben az állampolgársági jogszabály
ügyében.”

Egy nulladik osztályt is nyitnának Gútán

Mintegy 60 helyszínen gyűjt aláírást a VMSZ
2014. február 3. – Pannon RTV
Mintegy hatvan helyszínen kezdi meg kedden az aláírásgyűjtést a Vajdasági Magyar
Szövetség a szerbiai parlamenti választásokon való részvételhez. Az aláírást fogadó
helyeken nemcsak a párt tagjait, hanem szimpatizánsait is várják. Legalább 11 ezer aláírást
szeretnének összegyűjteni. A Vajdasági Magyar Szövetség néhány nap alatt szeretné
összegyűjteni a szerbiai parlamenti választásokon való részvételhez szükséges aláírásokat.

Vajdaság

2014. február 4. – Új Szó
Múlt hétvégén lezajlotta beiratkozás Gútán: kilencvenöt gyereket írattak magyar, és
harminckettőt szlovák tannyelvű alapiskolába– mondta el Takács Imre,a közös tanügyi
hivatalvezetője. Gútán három magyar– két állami és egy egyházi–, valamint egy szlovák
alapiskola működik. Negyvenen választották a Corvin Mátyás Alapiskolát, ez a szám
viszonttartalmazza a nulladik évfolyamba íratottakat is.„Egyelőre öt szülő igényelte a
nulladik osztályt, de bízunk benne, hogy szeptemberig meglesz a minimális nyolcas
létszám” – mondta Takács Imre.
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Lelkészszentelő közgyűlés
2014. február 3. – Kárpátinfo
A Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) soron következő lelkészszentelő
közgyűlését tartotta 2014 februárjának első napján a beregszászi református templomban,
illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF). Ezen az alkalmon
három lelkészjelölt várhatta a felavatását.

Sajtódíjas a Kárpátalja.ma munkatársa
2014. február 3. – Kárpátalja Ma
Kocsis Julianna, a Kárpátalja.ma munkatársa vehette át 2014-ben a Kárpátaljai
Református Egyház Komjáthy Benedek-sajtódíját. A 2009-ben alapított díjat minden
évben olyan újságíró kapja, aki tudósításaiban odaadással, a legszínvonalasabban mutatja
be az egyház életét.

„Mit kell tenni azért, hogy nemzeteink megmaradjanak, és büszkén
emlegessék népük nagyjait?”
2014. február 3. – RTV Slovenija Hidak
Hodoson a helyi Őrség Művelődési Egyesület szervezett a magyar kultúra napja és a
szlovén kultúrünnep alkalmából – a helyi hímző szakkör kiállításával egybekötött –
ünnepi rendezvényt.

Vajdaság
Kárpátalja

2014. február 3. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó
A Szerbiai Szocialista Párt (SPS), a Szerbiai Egyesült Nyugdíjaspárt (PUPS) és az Egységes
Szerbia (JS) a “győztes csapaton nem kell változtatni” alapon a márciusi választásokon is
közös listával indul, s készek arra, hogy a választásokat követően is együttesen vegyenek
részt az állami döntéshozatalban. Ám ahogyan Ivica Dačić, az SPS elnöke fogalmazott,
jelenleg senki sem tudja még megmondani, hogyan fog kinézni a soron következő
kormány.

Muravidék

Az SPS, a PUPS és a JS ismét közösen indul a választásokon
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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