
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2015. január 12. 



 

 

 

 

 

 
2 

A székelyföldi problémákról érdeklődött Potápi Árpád 
2015. január 9. – maszol.ro, Krónika 

Magyarország a gazdaság irányába tereli a nemzetpolitikáját, olyan rendszert szeretnének 

kiépíteni, amely lehetővé teszi a budapesti pályázást a külhoni magyar gazdasági szereplők 

számára is, jelentette ki sepsiszentgyörgyi látogatásakor Potápi Árpád János. A 

miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint az elmúlt években 

Magyarország nemzetpolitikájának fő irányát a honosítás képezte, idéntől a szülőföldön 

való boldogulás támogatása kap nagyobb hangsúlyt. Az államtitkár szerint a magyar 

kormány a külhoni magyar szakképzés évévé nyilvánítja az idei esztendőt, mert rendkívül 

fontos, hogy a fiatalok olyan szakmát válasszanak, amely révén képesek megteremteni a 

megélhetést családjaik számára. 

 

Bizalmatlansági indítvány – Kelemen borúlátó 
2015. január 10. – Erdély Ma, Háromszék, Marosvásárhelyi Rádió 

Kételyekkel teli véleményt fogalmazott meg tegnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a 

Nemzeti Liberális Párt (NLP) által bejelentett bizalmatlansági indítvány kapcsán. Az elnök 

a Mediafax hírügynökség kérdésére válaszolva egyrészt kétségének adott hangot, hogy a 

liberálisok bejelentését valóban követi majd bizalmatlansági indítvány benyújtása. A 

politikus úgy véli, egy ilyen kezdeményezésnek egyetlen célja van, meneszteni a kabinetet, 

viszont amennyiben ez nem történik meg, akkor mindössze egy valamelyest izgalmasabb 

nap lesz a parlamentben a megszokotthoz képest, azaz némi „életet” hoz a törvényhozási 

mindennapokba. Arról, hogy az RMDSZ milyen álláspontot képvisel majd, amennyiben az 

indítványt végül a liberálisok benyújtják, illetve támogatná-e azt a szövetség, Kelemen csu-

pán annyit mondott: amíg nem látták és nem ismerik a tartalmát, nem tud arról véleményt 

mondani, hogy melléállnak vagy sem egy ilyen kezdeményezésnek. 

 

Hogy is van a román jogállamisággal? 
2015. január 10. – Erdély Ma, mno.hu, Lánchíd Rádió 

A sepsiszentgyörgyi kollégiumügy bírósági döntése megkérdőjelezi a romániai 

jogállamiságot Illyés Gergely szerint. A sepsiszentgyörgyi Mikó-kollégium ügyében hozott 

bírósági döntés alkalmas arra, hogy megkérdőjeleződjön a romániai jogállamiság és a 

demokrácia alapvető értékeinek érvényesülése – véli a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

legfrissebb elemzésében. 

 

Tőkés új erdélyi magyar egységet hozna létre 
2015. január 9. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Tőkés László az erdélyi magyar politikai szervezetek stratégiai partnerségének a 

kialakítását, új erdélyi magyar egység létrehozását kezdeményezte egy pénteki nagyváradi 

sajtótájékoztatón. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke szerint az RMDSZ, a 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/41030-a-szekelyfoldi-problemakrol-erdeklodott-potapi-arpad
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=179418&cim=bizalmatlansagi_inditvany_kelemen_borulato
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=179455&cim=hogy_is_van_a_roman_jogallamisaggal_audio
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-uj-erdelyi-magyar-egyseget-hozna-letre
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Magyar Polgári Párt (MPP), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), valamint az EMNT és a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nemzeti önrendelkezés iránt elkötelezett képviselőinek 

bátorságot kell venniük ahhoz, hogy a Románia megújulása irányába mutató „Johannis-

effektus” szellemében párbeszédet kezdjenek, megegyezésre jussanak egymással a közös 

nemzeti érdekek és célok szolgálatában. 

 

Előzetes letartóztatásba helyezték az RMDSZ egyik volt államtitkárát 
2015. január 9. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Előzetes letartóztatásba helyezték Nagy Péter Tamást, a bukaresti kormány volt 

mezőgazdasági államtitkárát, akit csúszópénz elfogadásával, okirat-hamisítással és 

pénzmosással gyanúsít a korrupcióellenes ügyészség (DNA). A vádhatóság azt állítja, hogy 

a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa a minisztérium 

főtitkárával, Virgil Gamannal együtt 40 ezer euró csúszópénzt kért és kapott a Romexpo 

kiállítási komplexum vezetőitől a tavaly ősszel megrendezett Indagra mezőgazdasági vásár 

szervezési jogának odaítéléséért. 

 

Lemondott Pásztor Sándor vízügyi államtitkár 
2015. január 9. – maszol.ro 

Távozik államtitkári tisztségéből Pásztor Sándor. A Vízügyi Minisztérium államtitkára 

pénteken nyújtotta be lemondását. Pásztor Sándor beszámolója szerint a 10 hónapig 

betöltött tisztségének mérlegében szerepel például a közel 10 millió eurós, 90 százalékban 

vissza nem térítendő EU-s pályázatok elnyerése Nagyváradra és környékére, a korábban 

félbemaradt Bihar, Hunyad, Maros és Kolozs megyei vízügyi munkálatok újraindítása, a 

Kovászna megyei Kászon patak és Gelence patak szabályozásának támogatásai, de a Nyikó 

patakon lezúdult árvíz kapcsán, sürgősségi kormányrendelettel kiutalt, közel 4 millió lejes 

támogatás is a Hargita megyei települések árvízvédelmi munkálataira. 

 

Több ezer személyt honosítottak Háromszéken 
2015. január 9. – szekelyhon.ro 

Megközelítőleg 6500 személy vette igénybe az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének 

magyarországi honosítási eljárással kapcsolatos szolgáltatásait 2014-ben. A szövetség 

munkatársai négyezer személy számára állítottak össze iratcsomókat, ezek javarészt új 

kérelmezők, ugyanakkor egyre többen jelentkeznek anyakönyveztetni az újszülött 

gyerekeket. Felméréseik alapján a magyar lakosság közel 40 százaléka rendelkezik már 

magyar állampolgársággal a városokban, míg falvakon ez az arány alig haladja meg a 12 

százalékot. A szövetség munkatársai a vidéki települések felkeresését is fontosnak tartják, 

így munkájuk jelentős részét teszi ki ezen személyek honosítása. 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=179399&cim=elozetes_letartoztatasba_helyeztek_az_rmdsz_egyik_volt_allamtitkarat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/41041-lemondott-pasztor-sandor-vizugyi-allamtitkar
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/tobb-ezer-szemelyt-honositottak-haromszeken
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Községi úton Szépvízről Kostelekre 
2015. január 10. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

A Szénásútként ismert, Szépvíz és Kostelek közötti szakasz útszélesítési munkálatai 

elkészültek. A Bákó megyei települést még idén szeretnék „visszacsatolni” a jelenleg csak 

nagy kerülővel megközelíthető csíkszéki községhez. A szépvízi önkormányzat képviselő-

testületének tagjai mellett Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnöke és Korodi Attila 

RMDSZ-es parlamenti képviselő is részt vett pénteken délután a Ferencz Tibor 

polgármester kezdeményezésére szervezett terepszemlén. 

 

Frunda: nem velem van baj, az RMDSZ-el van baj 
2015. január 11. – Erdély Ma, Duna Tv 

Frunda György, Victor Ponta miniszterelnök tiszteletbeli tanácsadója, a Duna Tv 

Közbeszéd című műsorának vendégeként Száva Enikővel beszélgetve azt mondta: a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) az utóbbi években eltávolodott 

választóitól, és hibás döntést hozott, amikor kilépett a kormányból. A beszélgetés során 

Frunda György azt is kifejtette, hogy az RMDSZ kormányból való kilépése után is miért 

maradt Ponta tanácsadója és, hogy a jobb-közép ellenzéknek sikerül-e megbuktatni a 

jelenlegi kormányt. Frunda elmondása szerint, akkor lett volna logikus az ő lemondása, ha 

az RMDSZ nevezte volna őt ki a miniszterelnök tanácsadói tisztségébe. Ő „magán 

politikusként” tölti be ezt a tisztséget – fogalmazott Frunda György. 

 

Az RMDSZ Hargita Megyei Egyeztető Tanácsa Kelemen Hunort támogatja 
2015. január 11. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ elnöki tisztségéért induló Kelemen Hunort támogatja a szövetség Hargita 

Megyei Egyeztető Tanácsa. A 2011-ben megválasztott szövetségi elnök mandátumának 

végén újra indul az áprilisban sorra kerülő tisztújításon. A szombaton Madéfalván tartott 

gyűlésen a jelenlévők elfogadtak egy erre vonatkozó határozatot is. 

 

Az európai kisebbségek együttműködéséről tárgyalt Vincze Loránt 
2015. január 11. – maszol.ro 

A kisebbségi és nyelvi ernyőszervezetek együttműködéséről, valamint a kisebbségi 

szolidaritás erősítéséről tárgyalt Leeuwardenben, a hollandiai Frízföld fővárosában, 

hétvégén Vincze Loránt. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) alelnökét, 

az RMDSZ külügyi titkárát, valamint Frank de Boert, a FUEN jogi tanácsadóját 

hivatalában fogadta Jannevietske de Vries, Frízföld kormányzó-helyettese, az NPLD nyelvi 

ernyőszervezet elnöke. 
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http://www.szekelyhon.ro/faluszerte/kozsegi-uton-szepvizrol-kostelekre
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=179486&cim=frunda_nem_velem_van_baj_az_rmdsz_el_van_baj_video
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/az-rmdsz-hargita-megyei-egyezteto-tanacsa-kelemen-hunort-tamogatja
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/41116-az-europai-kisebbsegek-egyuttmukodeserol-targyalt-vincze-lorant
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Berényi József: Pártonkívülieket a jelöltlistára! 
2015. január 11. – Felvidék Ma 

Vízválasztó lesz a 2016-os parlamenti választás a Magyar Közösség Pártja jövője, és ezáltal 

a szlovákiai magyarság szempontjából is, véli Berényi József elnök. Hat év kihagyást 

követően azonban reális esélye van annak, hogy a párt visszakerüljön a törvényhozásba. Az 

MKP párton kívüli személyiségek, szakemberek indításával szeretné vonzóbbá tenni 

jelöltlistáját. A Pátria rádió Délidő című műsorának vendégeként Berényi József elmondta, 

2015 az MKP számára a parlamenti választásokra készülés éve is. 

 

A kivégzett zsidókra emlékeztek Zsablyán 
2015. január 10. – Ádám Csilla - Vajdaság Ma 

Hetvenhárom év telt el azóta, hogy Temerinben több zsidó család tagjai életüket 

vesztették, összegyűjtötték, elhurcolták, kivégezték őket. Az Első Helyi Közösség illetve a 

temerini Múzeumbarátok Egyesületének képviselői Zsablyán a Tiszába dobták virágaikat, 

valamint megkoszorúzták a helyi emlékművet.  

 

Vulin: Vajdaságnak erős és egyértelmű politikai többségre van szüksége 
2015. január 10. – Vajdaság Ma 

Vajdaságnak erős és egyértelmű politikai többségre van szüksége, a megvalósítás legjobb 

módja pedig az előrehozott tartományi választások kiírása lenne – jelentette ki Aleksandar 

Vulin szerb munkaügyi, foglalkoztatási és szociálpolitikai miniszter. „A tartomány 

működésére vonatkozó törvények módosítása körüli egyeztetés biztosan sokkal könnyebb 

és hatékonyabb lenne, ha Vajdaság Autonóm Tartományban erős és világos politikai 

többség lenne, illetve ilyen képviselők, nem pedig ez a jelenlegi 'fluid többség', amelyben 

nem tudni, ki kihez tartozik” – mondta Vulin a Dnevnik. 

 

Áprilisban alakítják át a szerbiai kormány 
2015. január 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Nem januárban alakítják át a szerbiai kormányt, mint ahogyan azt korábban bejelentették, 

hanem áprilisban, a kormányfői kabinet megalakulásának első évfordulóján – írja a Blic 

napilap. Aleksandar Vučić miniszterelnök tervei szerint április 27-én ad jelentést a 

parlament előtt a kormány első évének munkájáról, s akkor jelenti majd be azt is, hogy a 

jelenlegi miniszterek közül kinek kell távoznia, illetve kik érkeznek a megüresedett 

helyekre. A szerb média spekulációi szerint le fogják váltani Velimir Ilić rendkívüli 

helyzetekkel megbízott tárca nélküli minisztert, Srđan Verbić oktatási minisztert, valamint 

Nikola Selaković igazságügyi tárcavezetőt is. Vučić ugyanakkor cáfolta azokat a 

találgatásokat, amelyek szerint Dušan Vujović pénzügyminisztert és Željko Sertić 

gazdasági minisztert is menesztik a kormányátalakításkor.  
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21565/Aprilisban-alakitjak-at-a-szerbiai-kormanyt.html
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Az idén több befektető kellene 
2015. január 11. – Kozma Rita - Magyar Szó 

A megszorítások éve volt 2014. Ez az oka annak, hogy a magyarkanizsai önkormányzat 

mögött nehéz időszak áll – állítják a község vezetői. Dr. Bimbó Mihály tavaly júliusban 

váltotta posztján Nyilas Mihály polgármestert, Huzsvár Ervin pedig, aki korábban a 

községi képviselő-testület elnöke volt, polgármester-helyettessé lépett elő. 2015-től nem 

várnak hatalmas előrehaladást, csupán a túlélésben reménykednek, hiszen a 

megszorítások szigorúbbak lesznek mint 2014-ben. Véleményük szerint a kisvállalkozókra 

nem fordít kellő figyelmet az állam nem tesz különbséget, amikor új kötelezettségeket varr 

a kisvállalkozók nyakába. 

 

Kárpátalján járt Tóth Katalin helyettes államtitkár 
2015. január 9. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, Kárpátalja 

Kárpátaljára látogatott Tóth Katalin, Magyarország Földművelésügyi Minisztériumának 

nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, aki a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola épületében folytatott tárgyalást a „Pro agricultura 

Carpathica” Jótékonysági Alapítvány kuratóriumának tagjaival. Az alapítvány szakemberei 

bemutatták az általuk kidolgozott, a kárpátaljai magyar településeken folytatott 

mezőgazdaság fejlesztését és versenyképessé tételét megcélzó stratégiai tervüket, valamint 

az ugyancsak általuk kidolgozott Otthon melege Kárpátalján programot. Tóth Katalin 

tárgyalt a Kárpátalján magyar nyelven folyó mezőgazdasági szakképzés fejlesztésének és 

bővítésének lehetőségeiről is, mások mellett Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ elnökével, 

parlamenti képviselővel és Orosz Ildikóval, a KMPSZ és a Rákóczi-főiskola elnökével. 

 

Nemzetközi látogatás a Kárpátaljai Református Egyházban 
2015. január 11. - Kárpátinfo 

Január 9-11. között a Református Egyházak Világközösségének elnöke és tagjai, illetve a 

Skót egyház képviseletében, a királynő skóciai lelkésze, a Világmissziós Tanács Európai 

Bizottságának elnöke, a Cseh Testvérek Egyház képviselője, és a Koreai Köztársaság 

Presbiteriánus Egyházának képviselője, Ódor Balázs, az MRE Külügyi Osztályának 

vezetője tesznek látogatást a Kárpátaljai Református Egyházban. Megérkezésükkor fogadta 

őket Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke, valamint Nagy Béla, a KRE főgondnoka, akik 

ismertették egyházunk jelenlegi helyzetét, munkáját. A delegáció tagjai számos egyházi 

intézményt meglátogattak. 

 

Téli hittanos tábor Karácsfalván 
2015. január 9. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

2009 óta minden év januárjában téli hittanos tábort szervez általános iskolai 

tanulmányaik vége felé közeledő tanulók számára a Karácsfalvai Sztojka Sándor 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljan-jart-toth-katalin-helyettes-allamtitkar/
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/nemzetkozi-latogatas-karpataljai-reformatus-egyhazban
http://www.karpataljalap.net/?q=2015/01/08/te-melyik-uton-indulsz-el
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Görögkatolikus Líceum, amely a jelentkező fiatalok hitbéli elmélyítését, a közösséghez 

tartozás élményét, a felvételire való ráhangolódást és a líceummal való közelebbi 

megismerkedést hivatott szolgálni. Idén január 3. és 5. között közel nyolcvan 7–9. 

osztályos diák vett részt az alkalmon.  

 

Előrehozott választások lesznek a Baranya-szentisiváni járásban 
2015. január 9. – Huncro.hr 

A Baranyaszentistváni járás az egyetlen olyan közigazgatási egység a Drávaszögben, amely 

költségvetés nélkül lépett be az új évbe. A járásban 90 napon belül előrehozott választások 

lesznek, miután a képviselő-testület utolsó ülésén nem fogadták el a 2015-ös évre szóló 

költségvetési javaslatot, emiatt a kormány felmentette tisztségéből a jelenlegi elöljárót, 

valamint feloszlatta a járási képviselő-testületet is. 

 

Gyűlésezett a Kerekasztala 
2015. január 11. - Volksgruppen 

Január 10-én, szombaton gyűlésezett az Ausztriai Magyar Szervezetek és Egyesületek 

Kerekasztala. A tagok megválasztották az új vezetőséget, beszéltek új tervekről és 

rendezvényekről. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5967-elrehozott-valasztasok-lesznek-a-baranya-szentisivani-jarasban
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2688810/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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