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> Félmilliárd euró a csernobili új beton-
szarkofágra. Több mint félmilliárd eurót aján-
lottak fel a kijevi donorkonferencia résztvevői a 
csernobili atomerőmű felrobbant reaktora fölé 
tervezett új betonszarkofág megépítésére – je-
lentette be tegnap a francia miniszterelnök, a 
katasztrófa 25. évfordulóján rendezett esemény 
társelnöke. A Kijevtől mintegy 100 kilométerre 
fekvő csernobili nukleáris erőmű négyes reak-
tora 1986. április 26-án robbant fel, radioaktív 
szennyezést kibocsátva Európa nagy részére. 

> Tízezrek menekülnek a nigériai harcok 
elől. Már hat államban, tizenhatezer embernek 
kellett elhagynia otthonát Nigéria északi részén 
a szombati elnökválasztás után kirobbant zavar-
gások miatt. A menekülő lakosok közül többen 
a biztonság kedvéért rendőrőrsökre behúzód-
va töltötték el az éjszakát. A délről származó 
Goodluck Jonathan elnök a szavazatok 57 szá-
zalékát szerezte meg, ezzel már az első körben 
biztosította újraválasztását. Bár a külföldi megfi-
gyelők tiszta választásról beszéltek, de Jonathan 
több helyen 90 százalékhoz közeli eredménnyel 
nyert, ezért sokan választási csalást gyanítanak. 

> Összecsapások Isztambulban a kurd 
jelöltek kizárása miatt. A biztonsági erőkkel 
csaptak össze a kurd tüntetők tegnap Isztam-
bulban, miután a Legfelsőbb Választási Tanács 
kizárta Törökország legnagyobb kurd párt-
jának jelöltjeit a június 12-én esedékes parla-
menti választásokról. A Béke és Demokrácia 
Pártjának több ezer híve lepte el az Isztambul 
szívének számító Taksim teret. A fiatalok né-
hány csoportja kővel és Molotov-koktéllal 
támadt a metróállomásra, illetve egy iskola és 
egy posta épületére. A rendőrség könnygázzal 
oszlatta fel a tüntetést.

> 17 halott egy indiai helikopterbaleset-
ben. Tizenhét ember meghalt tegnap az észak-
kelet-indiai Tawangban, mert helikopterük 
sziklafalnak ütközött és lángolva lezuhant. A 
buddhista zarándokhelynek számító városba 
tartó járművön tizennyolc utas – köztük két 
gyerek – és ötfős személyzet tartózkodott. A 
hat túlélőt kórházba szállították, közülük leg-
alább háromnak kritikus az állapota – közölte 
a helyi rendőrség egyik képviselője. Egyelőre 
nem tudni, hogy a Mi–17-es helikopter sze-
rencsétlenségét rossz időjárás vagy műszaki 
hiba okozta-e.
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Ország – világ
politika

Próbanépszámlálásra kerül sor 
május elején, ezáltal megtartják 
a főpróbát. A rendes népszám-
lálásra októberben kerül sor. A 
kormány sürgősségi kormány-
rendelettel egészítette ki a tör-
vényes előírásokat. 
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Idén októberben sor kerül Romá-
niában is a népszámlálásra. Erről a 
2008/5-ös törvénnyel jóváhagyott 

2007/36-os kormányrendelet rendel-
kezik. A jogszabály vonatkozó előírá-
saival összhangban a tényleges előké-
születek a múlt hónapban kezdődtek 
meg, s e hónapban fejeződnek be, 
majd május 7–16. között próbanép-
számlálásra kerül sor, amely azt jelenti, 
hogy egy kisebb mérvű népszámlálás 
keretében szimulálják a tulajdonkép-
peni akciót, s ennek keretében felhasz-
nálják a lakosság nyilvántartási orszá-
gos törzskönyv tartalmazta informá-
ciókat, beleértve az azonosító személyi 
számot (CNP) is. 

Módosító kormányrendelet
Április 6-án a már említett 

jogszabályokat újólag módosító 
és kiegészítő sürgősségi kormány-
rendelet jelent meg, a 2011/34-es. 

Megindokolásában számos tétel 
szerepel, de összevetve az eredeti 
szövegrészeket a módosításokkal, 

inkább arra a következtetésre lehet 
jutni, hogy az előbbi pontatlan, 
egyértelműnek nem minősíthető 

szövegrészeket is tartalmazott. Tu-
lajdonképpen két szakasz, a 11-es 
és a 12-es szövegén módosítottak. 
Az előbbi az összeírási egység kö-
rülhatárolási módjára vonatkozik, 
azt bővítették ki olyan értelemben, 
hogy az információgyűjtési műve-
letek megszervezése és lebonyolí-
tása érdekében a törvény feltételei 
közepette feldolgozásra kerülnek 
a lakosság-nyilvántartási országos 
törzskönyv tartalmazta adatok és 
információk, beleértve a személyi 
adatokat is. Az eredeti szövegben 
nem szerepeltek az információ-
gyűjtési műveletek. A 12-es szakasz 
olyan értelemben fogalmazódott 
át, hogy a népszámlálás során be-
jegyzésre és feldolgozásra kerül a 
személyazonosító szám is. Az ere-
deti szövegben az szerepelt, hogy 
csak bejegyzésre. 

Szabadon nyilatkozhatunk
nemzetiségünkről
Ugyanakkor az új megfogalma-

zás azt is tartalmazza, hogy a nem-
zetiségre, a vallásra és az anyanyelvre 
vonatkozóan a megkérdezett szemé-
lyek szabadon válaszolhatnak a sze-
mélyiségi jogvédelemre vonatkozó 
2001/670-es törvény előírásai be-
tartásának feltételei közepette. Az 
eredeti szövegben nem szerepelt 
a „szabad nyilatkozás” szintagma. 
Ezt azért volt szükséges bevezet-
ni, hogy egyértelművé váljanak a 
dolgok, ugyanis az uniós előírá-
sok értelmében a nemzetiségre, a 
vallásra és az anyanyelvre vonat-
kozóan szabadon nyilatkozhat az 
adott személy, illetve megtagad-
hatja a nyilatkozattételt, míg a 
kérdőívben szereplő többi kérdés-
re köteles válaszolni, azok pedig 
ellenőrizhetők, például a személyi 
azonosítószám vagy más nyilván-
tartások alapján. Egyébként ezzel 
kapcsolatosan is van egy új előírás 
a most megjelent kormányrende-
letben, amely értelmében a nép-
számlálás lebonyolításában részt 
vevő intézményeknek együtt kell 
működniük mindazon adatok és 
információk rendelkezésre bocsá-
tása tekintetében, amelyek a nép-
számlálás céljait szolgálják. Erdély-
ben becslések szerint az előző nép-
számlálás óta körülbelül 130 ezerrel 
csökkent a magyarság lélekszáma.

répás: cél a magyar népességfogyás megállítása 
a határon túli területeken

A készülő nemzetpolitikai stratégiában központi szerepet kap a népes-
ségfogyás megállítása a határon túli magyarlakta területeken – mondta 
Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár az Országgyűlés 
szakbizottsága előtt tegnap Budapesten. Répás Zsuzsanna kiemelte: az 
idei év nagyon fontos a demográfiai felmérések szempontjából, a környe-
ző országok szinte mindegyikében ugyanis ekkor rendezik a népszám-
lálásokat. Horvátországban már áprilisban, Szlovákiában májusban, míg 
Romániában és Szerbiában várhatóan ősszel lesznek a népszámlálások, 
Ukrajnában pedig valószínűleg jövőre veszik számba a lakosságot. Szlové-
niában online módon zajlik a népszámlálás. A helyettes államtitkár elemi 
fontosságúnak nevezte, hogy ezeken a külhonban élők minél nagyobb 
arányban vallják magukat magyarnak és vállalják identitásukat. Répás 
Zsuzsanna egy tavaly év végi, kolozsvári konferencián ismertetett adato-
kat idézve azt mondta, arra lehet számítani, hogy összességében a Kár-
pát-medence külhoni magyar közösségeihez 2001-hez képest 230-250 
ezerrel kevesebben tartoznak. Erdélyben és Vajdaságban a migráció és az 
alacsony születésszám, míg Felvidéken az asszimiláció a domináns – tette 
hozzá a helyettes államtitkár. Kifejtette: az előző népszámlálás óta Felvi-
déken 60 ezerrel, Kárpátalján 9 ezerrel, a Vajdaságban 40-45 ezerrel, míg 
Erdélyben 120-130 ezerrel csökkent a magyarság lélekszáma. Hozzátet-
te: Ausztria volt az egyetlen hely, ahol növekedés volt tapasztalható, de ez 
a kivándorlás miatt volt így. Eközben ezekben az államokban a többségi 
nemzet aránya nőtt – jegyezte meg a helyettes államtitkár.   

Répás Zsuzsanna: az előző népszámlálás óta Erdélyben 120-130 ezerrel csökkent a magyarság lélekszáma

KiSebb tűz KeletKezett

Gyújtogattak 
a Sagrada 

Familiában

Feltételezhetően egy gyújtoga-
tó miatt kisebb tűz keletke-
zett a híres Sagrada Familia 

székesegyházban, tájékoztatott a 
barcelonai rendőrség. Több száz 
turista volt bent, de a lángokat 
már eloltották, és senki sem sérült 
meg – írja az AP. A tűz miatt több 
ezer embert kellett kimenekíteni a 
második legnagyobb spanyol vá-
ros turisztikai látványosságának 
környékéről. Néhány turista füstöt 
látott a sekrestyénél, ezért értesí-
tette a hatóságokat, akik állítólag el 
is fogták a gyújtogatót. Az Antoni 
Gaudí által tervezett, de befejezet-
lenül álló épület megsérült, de azt 
nem tudni, hogy milyen mértékű a 
kár. A Sagrada Familiát évente több 
millió turista keresi fel.

Kilép A vezetéSből

Castro lemond 
a pártelnökségről

Castro megerősítette, hogy le-
mond a Kubai Kommunista 
Párt első titkári posztjáról, és 

kilép a párt központi bizottságából. 
Közben a pártkongresszus úgy dön-
tött, hogy nagyobb teret engednek a 
magánszektornak. A Kubai Kommu-
nista Párt kongresszusa román idő sze-
rint hétfő éjszaka elfogadta a gazdasá-
gi reformcsomagot. Az intézkedések 
lényege, hogy teret engednek a ma-
gánszektornak, kiszélesítik az állami 
vállalatok önállóságát, az agrár-élelmi-
szeripari szektorban pedig alapos re-
formot hajtanak végre. A cél az, hogy 
búcsút intsenek a szovjet mintájú túl-
centralizált gazdaságpolitikának, és át-
térjenek egy olyan irányvonalra, amely 
lehetővé teszi a piacgazdaság szabálya-
inak bizonyos mértékű érvényesülé-
sét is a „szocializmus vívmányainak” 
megőrzése mellett. A BBC brit köz-
szolgálati médium információi szerint 
az emberek lehetőséget kapnak arra, 
hogy eladják, illetve megvásárolják a 
lakásukat, az 1959-es forradalom óta 
először. Raúl Castro elnök a kongresz-
szuson arról is beszélt, hogy a politikai 
vezetők mandátumát kétszer ötéves 
terminusban kell maximálni.


