Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. január 16.

2015. január 15. – MTI, hirek.sk, Krónika, Magyar Hírlap
Az Európai Parlament (EP) kisebbségügyi frakcióközi munkacsoportjának társelnökévé
választották csütörtökön Strasbourgban a testület idei első ülésén Gál Kinga fideszes EPképviselőt. A munkacsoportnak 65 képviselő lett tagja, összesen 21 tagállamból, valamint
az EP összes politikai frakciójából. Közleményében Gál Kinga örömmel állapította meg,
hogy ez „a fórum erősebb, mint valaha”. „A nagy létszám és érdeklődés az EP-képviselők
részéről bizonyítja, hogy a kisebbségben élő nemzeti közösségek problémái mennyire
időszerűek az EU-ban. Uniós szinten kell tehát hangot adni azoknak a kihívásoknak,
amelyekkel ezen közösségek szembesülnek. Erre teremt lehetőséget a munkacsoportunk.
Fontos, hogy a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek ugyanolyan esélyekkel
rendelkezzenek, ezért egyenrangú és teljes értékű állampolgároknak kell, hogy tekintse
őket a mindenkori hatalom és a többségi társadalom” - hangoztatta a Fidesz EPképviselője.

Vezető hírek

Gál Kinga: a kisebbségügyi munkacsoport erősebb, mint valaha

Magyar választókörzetre van szükség Kárpátalján

Kovács Péter a „terroristaügyes” eljárás beszüntetését reméli
2015. január 15. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, szekelyhon.ro,
Krónika, Nyugati Jelen
A Szervezett-bűnözés és Terrorizmus Ellenes Ügyészség (DIICOT) decemberi
sajtóközleményét követően január 13-án írásban kérte az RMDSZ-től Antal Árpád
sepsiszentgyörgyi polgármester legutóbbi SZKT ülésen elhangzott felszólalásának
hanganyagát. A Szövetség eleget tett ennek a kérésnek – közölte Kovács Péter főtitkár.
„Reméljük, hogy a DIICOT-nak elküldött hangfelvétel, valamint a felszólalás írásos
kivonatának román változata elegendő bizonyíték arra, hogy a Szövetséget, Antal Árpádot
ne vizsgálják ki terrorizmus gyanújával, illetve a mondvacsinált eljárást berekesszék” –
hangsúlyozta Kovács Péter.

Erdély

2015. január 15. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Magyar
Hírlap
„Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) ukrajnai választási
megfigyelő missziója prioritásként fogalmazta meg az ország számára, hogy a nemzeti
kisebbségek arányának figyelembevételével, valamint a kisebbségekkel konzultálva, minél
hamarabb rajzolja újra a választási körzeteket” – emlékeztetett legfrissebb elemzésében a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI). Mint írták, az EBESZ jelentése megfelelő
hivatkozási alapot jelent a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) számára
ahhoz, hogy napirenden tartsa és a választási bizottságnál elérje a magyar többségű
választási körzet kialakítását.
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2015. január 15. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro
Idén visszavesznek a Szent György napok fesztivál jellegéből és ráerősítenek a városünnep
jellegre. Az eddigieknél szerényebb, de tartalmasabb és értékhordozóbb lesz az idei
sepsiszentgyörgyi városnapok, jelentette be Antal Árpád.

Erdély

Szent György napok: fesztivál helyett városünnep?

Sógor Csaba: foglalkozzon kisebbségekkel is az Európai Ombudsman
2015. január 15. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
A nemzeti kisebbségeket megillető, európai dokumentumokban rögzített jogok szélesebb
körű ismertetésével is foglalkoznia kellene az Európai Ombudsmannak – hívta fel a
figyelmet Sógor Csaba az EP-ben. Az intézmény 2013-as évre vonatkozó tevékenységét
január 15-én, csütörtökön tekintette át az Európai Parlament. Az erdélyi képviselő a gyűlés
keretében arra kérte az európai ombudsmant, Emily O’Reillyt, hogy az általa vezetett
hivatal vizsgálja meg: a kisebbségek jogait illető információkhoz milyen mértékben
biztosítanak hozzáférhetőséget az európai intézmények.

Interjú Borboly Csabával
2015. január 15. – Hargita Népe
A szűkösebb anyagi források és szolidaritás jellemezte az elmúlt évben Hargita megyét –
nyilatkozta a Hargita Népének adott interjújában Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke.
Kiemelte, fontos a fiatalok szülőföldön tartása, mivel az elvándorlás veszélye a székelységet
is fenyegeti, ezért erősíteni kell a szakoktatást, és arra kell ösztönözni a vállalkozókat, hogy
alkalmazzák a fiatalokat. Borboly Csaba az idei esztendő prioritásai között számos
infrastrukturális fejlesztést említ, de ebben az interjúban nem beszél a repülőtérfejlesztésről.

Óriási román zászlót feszítenének ki Sepsiszentgyörgyön
2015. január 15. – maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásáhelyi Rádió
Felvonulásra hívja január 24-ére, Sepsiszentgyörgyre a háromszéki románokat az a román
fiú, aki trikolórral pózolt a városban a tavalyi március 15-i magyar nemzeti ünnepen.
Cosmin C. most Havasalföld és Moldova egyesülése évfordulójának méltó megünneplésére
szólította fel a háromszéki románokat. Felhívása szerint január 24-én egy hatalmas, 150
méteres román zászlót is kifeszítenének Sepsiszentgyörgyön.

Megérkeztek az új tankönyvek Hargita megyébe
2015. január 15. – Krónika, szekelyhon.ro
Megérkeztek Hargita megyébe az első és második osztályos tanulók jelentős késéssel
elkészült új tankönyvei, így a második félévében rendeződhet a tanév elején kialakult
zűrzavar. Az új tankönyvekre nincs panasz, a pedagógusok örülnek, hogy van amiből
tanítani.
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2015. január 15. – transindex.ro
A megyeelnök nem kommentálja a Szász Jenő-féle reptér megvalósításának esélyeit.
Egyelőre a nagyságrendekkel szerényebb csicsói reptér fejlesztéséről is óvatosan
nyilatkozik.

Erdély

Borboly a cekendi reptér tervéről: semmilyen beruházást nem tartok
rossznak

Tavalyi tevékenységéről számolt be Biró Rozália
2015. január 15. – maszol.ro
A 2014. évi tevékenységéről számolt be Biró Rozália Bihar megyei RMDSZ-es szenátor
tegnap délelőtt. A szenátor egyszemélyben a Szövetségi Képviselők Tanácsának és az
RMDSZ nőszervezetének elnöke is. Az elmúlt évben tíz törvénykezdeményezés közül
kettőnek fő-, nyolcnak pedig társkezdeményezője volt a szenátor, többek között az
Embertelen Bánásmódot Megelőző Tanács létrehozását indítványozta. Ennek tavaly
szeptemberben már működnie kellett volna, de megalakításáról végül decemberben
döntöttek sürgősségi kormányrendelettel. Folyik az alkalmazási normák kidolgozása, de az
eredeti tervtől eltérően nem független intézményként működik majd a tanács hanem az
ombudsmannak alárendelve.

Borbély Károly a Hidroelectrica új fejlesztési és beruházási igazgatója
2015. január 15. – maszol.ro
Borbély Károly, az RMDSZ volt energiaügyekért felelős államtitkára január 12-től a
Hidroelectrica fejlesztési és beruházási igazgatóság vezetői tisztségét látja el. A 3800
alkalmazottat foglalkoztató cég, amely vízi erőművek menedzselésével, valamint
villamosenergia-termeléssel foglalkozik, az ország villamosenergia-szükségletének 25–
30%-át termeli, ez által a román energetikai szektor legfontosabb tényezője.

Kiállt a Share Föderáció a többnyelvűség mellett
2015. január 15. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI
A Share Föderáció szerdai közgyűlésén került napirendre a többnyelvűség helyzete a
Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa projekt kereteiben. A közgyűlés egyhangúlag
fogadta el azt a határozatot, amely megerősíti a Föderáció elkötelezettségét a
többnyelvűség mellett. Amint azt több csoport is jelezte a szilveszteri eseményen elmaradt
a többnyelvűség kellő alkalmazása. Ebben a témában az IKE, KIFOR, KMDSZ, KMDT,
MIT és ODFIE a közvélemény figyelmét is felhívta a mulasztásra.

A székely munkaerőpiacot vizsgálta a MÜTF Oktatási Központ
2015. január 16. – Krónika
Célirányosan szakképzett emberekre van szükség a Székelyföld fejlődéséért, a legtöbb
munkaadó menedzsereket, illetve mérnököket keres, ennek ellenére csak technológiai és
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Magyarnyelv-kurzus román ajkúaknak
2015. január 16. – Krónika, szekelyhon.ro
Kezdő és középhaladó szinten indít Marosvásárhelyen magyarnyelv-tanfolyamot a román
anyanyelvűek számára az RMDSZ helyi szervezete. A kurzus egyik legfőbb célja meggyőzni
a résztvevőket arról, hogy bár a magyar nyelv nem könnyen elsajátítható, de
megtanulható.

Erdély

infrastrukturális fejlesztéseket terveznek – derül ki a MÜTF Oktatási Központ által végzett
kutatásból.

Székely reptér: tárgyalás jöhet
2015. január 16. – Krónika
Tűzze napirendre a Cekend-tetőre megálmodott repülőtér tervének megvitatását, illetve
tegye a megyei repülőtér-fejlesztési közvita részévé a tanulmányt – fordult kérésével a
Hargita megyei közgyűléshez Salamon Zoltán, a testület MPP-frakciójának vezetője. Szász
Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke a héten Székelyudvarhelyen mutatta be a
Cekend-tetőre tervezett Hargita Repülőtér vizuáliskoncepció- tervét és megvalósíthatósági
tanulmányát.

Elvesztette Barót az autonómiapert
2015. január 16. – Krónika
Alapfokon pert veszített Barót önkormányzata az autonómiahatározat ügyében, a nem
jogerős ítélet semmisnek nyilvánítja a júliusban elfogadott tanácsi döntést. Lázár Kiss
Barna polgármester elmondta, megfellebbezték a döntést, de felkészültek arra, hogy
veszíteni fognak.Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke úgy nyilatkozott, a
prefektúra eddig mind a három székely megyében megtámadta a bíróságon az összes
autonómiahatározatot, arra hivatkozva, hogy szándéknyilatkozatot nem fogadhatnak el.

Kárpátia-irodák nyílnak Bukarestben és Budapesten
2015. január 16. – Krónika
Egy bukaresti és egy budapesti iroda megnyitásáról döntött elnökségi ülésén a Kárpátia
Magyar– Román Kereskedelmi és Iparkamara – derül ki az intézmény csütörtöki
közleményéből. Mint rámutatnak, az elnökség szerdai kolozsvári ülésén eldőlt, a két irodát
március végéig nyitják meg. Az elnökség szükségesnek ítélte meg, hogy a vegyes kamara
jelen legyen a fővárosokban, hiszen – mint a közlemény fogalmaz – így hatékonyabban
hozzá tud járulni a létrehozása óta megfogalmazott stratégiai célja teljesítéséhez: a
magyar–román gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez, élénkítéséhez.
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2015. január 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
A rendszerváltás óta eltelt negyed évszázad alatt hozzávetőleg 110 ezerrel fogyatkozott meg
a felvidéki magyarság. A közösség létszámcsökkenése részben a szlovák iskolába járó
magyar gyermekek asszimilációjával is indokolható. A január 15-től egy hónapig tartó
alapiskolai beiratkozások kapcsán Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége elnöke elmondta, a szülők az utóbbi években átlagosan 3550 körüli gyermeket
írattak be magyar tannyelvű alapiskolákba, ezért a Pedagógusszövetség abban bízik, hogy
legalább ennek a létszámnak örülhetnek majd a következő tanévben is.

Felvidék

Január 15-től február 15-ig zajlanak az alapiskolai beiratkozások

Megfosztaná a terroristákat a szlovák állampolgárságuktól Hlina

Szerbia az EBESZ elnöklője: Kompromisszum, párbeszéd, békés rendezés
2015. január 15. – Vajdaság Ma, PannonRTV, Magyar Szó, hirado.hu, MTI
Megtartották Bécsben az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)
Állandó Tanácsának első idei konferenciáját. Ezzel Szerbia és nevében Ivica Dačić
külügyminiszter hivatalosan is átvette a szervezet elnöklőjének tisztségét. Tekintettel az új
terrorista fenyegetésekre, a nemzetközi közösségnek az elkövetkezendőkben is ébernek
kell maradnia, hangsúlyozta felszólalásában a szerb diplomácia vezetője, hozzátéve, hogy
az EBESZ központi feladata az idén is az ukrajnai válság megoldásában való részvétel lesz.
Dačić közölte: esély sincsen arra, hogy Koszovó EBESZ-tagállammá váljék. Ez esetleg csak
a megfelelő politikai döntés megszületését követően történhet meg, ennek a döntésnek
azonban nem Bécsben kell megszületnie, nyomatékosította a szerb külügyminiszter.

Vajdaság

2015. január 15. – Felvidék Ma
Alojz Hlina független parlamenti képviselő szerint azoktól a szlovákoktól is el kellene
venni a szlovák állampolgárságot, akik engedély nélkül egy másik ország fegyveres erőinél
teljesítenek szolgálatot, vagy önszántukból csatlakoztak egy másik ország területén
működő fegyveres csoporthoz vagy szervezethez. Ezt tartalmazza az állampolgársági
törvény Hlina által megint a parlament elé terjesztett módosító indítványa.

Új laptoppal indul a félév
2015. január 15. – Kozma Rita – Magyar Szó
A Magyar Nemzeti Tanács pályázatának köszönhetően új laptoppal bővült a horgosi
Október 10. Általános Iskola műszaki felszerelése. A számítógép értéke több mint
hatvanezer dinár, ebből ötvenezret az MNT biztosított, a többit pedig önerőből fedezték.
Az iskolában több éve dolgoznak már informatikai eszközökkel, a tanárok a gépeket a
kivetítővel összekötve prezentálnak az iskolai órához szemléltető anyagot. A húsz tagozatot
számláló iskolában pedig elkelnek a számítógépek, amelyeket a tanárok előre
megbeszélten, beosztva tudnak használni. Az inkluzív oktatásban is nagy hasznát veszik.
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Az EU-nak erőteljesebben kell fellépnie az ukrajnai béke érdekében
2015. január 15. – MTI, Kárpátalja Ma
Az EU-nak erőteljesebben kell fellépnie az ukrajnai béke érdekében, és segítenie kell az
újonnan megválasztott ukrán parlamentet és elnököt az európai közeledés útján hangoztatta Bocskor Andrea, a Fidesz európai parlamenti (EP-) listáján mandátumot
szerzett kárpátaljai képviselő az EP Ukrajnáról folytatott strasbourgi plenáris vitájában.
Felszólalásában Bocskor Andrea kiemelte: Ukrajna az európai orientációra irányuló
törekvései során súlyos belpolitikai válságba, nehéz gazdasági helyzetbe, külpolitikailag
pedig elhúzódó és sok emberi áldozatot követelő orosz-ukrán katonai konfliktusba
keveredett. Bocskor Andrea úgy vélekedett, hogy a belpolitikai válságból való kilábaláshoz
a két előrehozott választáson nyertes, európai szemléletű és reformokba kezdő elnök és
parlament, valamint az Európai Unió segítségnyújtása járulhat hozzá.

Vajdaság

2015. január 15. – Fekete J. József – Magyar Szó
Hat város vezetése határozta el tavaly, hogy három országot egybefogva olyan regionális
együttműködést alakít ki, amivel európai uniós támogatások révén közös érdekek mentén
jelentős fejlesztési beruházásokat végezhetnek. Magyarországról Baja és Mohács,
Horvátországból Eszék és Pélmonostor, Szerbiából Apatin és Zombor önkormányzata
csatlakozott a kezdeményezéshez. Többszöri egyeztetés után ma Zomborban kétnapos
konferencia kezdődik, amelyen kidolgozzák a regionális prioritásokat és a korábbi
szándéknyilatkozatból eredően hivatalossá teszik a Mikrorégió létrejöttét. Pribilla Attilát, a
Mikrorégió Menedzsment Testületének zombori tagja elmondta, hogy a legnagyobb gond
az, hogy Szerbia nem EU tagállam és emiatt a „nemzetközi jogra kell hagyatkoznunk, amin
belül is akad buktató. A regionális szerveződésről megalkottak egy úgynevezett Madridi
Konvenciót, amit Szerbia még nem ratifikált. Amíg ez meg nem történik, addig túl nagy
lépéseket nem tehetünk, viszont bizonyos pályázatokat így is megcélozhatunk az unió
alapjaiból.”

Kárpátalja

Közép Duna Mikrorégió alakul
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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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