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Még mindig ezrével érkeznek a honosítási kérelmek 

2012. január 3. – Kossuth Rádió, hirado.hu 

Hetente átlagosan négyezer új kedvezményes honosítási kérelem érkezik, az érdeklődés 

folyamatosan növekszik a magyar állampolgárság iránt a határon túli magyarok körében – 

mondta a Kossuth Rádiónak Wetzel Tamás miniszteri biztos. A kérelmek száma 

megközelítette a kétszázezret, több mint százezren már az állampolgársági esküt is 

letették. 

 

Gašparovič: igenis van probléma Magyarország és Szlovákia között 

2012. január 3. – MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Ivan Gašparovič államfő szerint bár egyes területeken zavartalan az együttműködés, mégis 

hazudnánk magunknak, ha azt állítanánk, nincs probléma Magyarország és Szlovákia 

között. Rossznak nevezete Budapest elképzelését a kettős állampolgársággal kapcsolatban. 

Elmondása szerint a kedvezményes honosítás ilyen formájára nincs nemzetközi példa. 

 

Jobbik: A nemzetpolitikában és a diplomáciában is elmaradt a fordulat 

2012. január 3. – MTI, Magyar Hírlap 

Szávay István szerint a határon túli magyarok továbbra sem tudhatnak maguk mögött 

védelmező, támogató, a jogaikért minden körülmények között kiálló anyaországot. Szávay 

szerint nagyon lelassult a honosítási kérelmek ügyintézése, a Bethlen Gábor Alap kapcsán 

pedig kifejtette, hogy annak esetében felmerül a politikai alapon történő pénzosztás 

gyanúja. 

 

Jelentősen emelkedett a Duna Híradó nézettsége 

2012. január 3. – MTI, Új Szó Online 

A Duna Híradó a nyári hónapok után az őszi műsorstruktúra változtatása óta is 

folyamatosan növelni tudta nézettségét. A 18 órakor kezdődő Híradó nézettsége az 

októberi 110 ezerről, novemberre már csaknem 136 ezerre nőtt, decemberben pedig 

megközelítette a 140 ezret. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/01/03/16/Meg_mindig_ezrevel_erkeznek_a_honositasi_kerelmek.aspx?source=hirkereso
http://www.bumm.sk/63732/gasparovic-igenis-van-problema-magyarorszag-es-szlovakia-kozott.html
http://www.magyarhirlap.hu/online/jobbik_a_nemzetpolitikaban_es_a_diplomaciaban_is_elmaradt_a_fordulat.html
http://ujszo.com/online/kulfold/2012/01/03/jelentosen-emelkedett-a-duna-hirado-nezettsege
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Halállal fenyegették meg az egyik csíki jégkorongozót a magyar himnusz 
éneklése miatt 

2012. január 3. – transindex.ro, Krónika 

Halállal fenyegették meg a román jégkorong-válogatott egyik tagját, mert a román 

himnusz helyett a magyar himnuszt énekelte december 16-án, a Csíkszeredában lezajlott 

Románia-Magyarország jégkorong mérkőzésen. 

 

Amivel tartozunk Magyarországnak 

2012. január 3. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka a manna.ro-n megjelent írásában kifejti: „Erdélyben az elmúlt 

hónapokban tudomásul kellett venni, hogy az eddigi nemzetpolitikai intézkedések, 

intézmények (például a Bethlen Gábor Alap, a támogatási rendszer) végleg megadták 

magukat. Új gondolat, új terv nincs, a régit pedig nem érdemes fenntartani, és nem is 

képes erre a kormány. Nemzetpolitika – a nemzeti kormány idején – nincs”. 

 

Csíkszeredában is plakátoltak a román nacionalisták 

2012. január 3. – Rédai Botond – szekelyhon.ro, Krónika 

Marosvásárhely után Csíkszeredában is megjelentek a Noua Dreaptă román nacionalista 

szervezet által, a román jégkorong-válogatott himnuszügye nyomán ragasztgatott 

plakátok. Az „állítsák meg a román hoki elmagyarosítását” szöveget tartalmazó plakátok 

egyike Korodi Attila parlamenti képviselő irodájának, illetve az RMDSZ Csíki Területi 

Szervezete székházának ajtajára került. 

 

Összefogást sürget az MPP 

2012. január 3. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

A valós magyar nemzeti összefogás létrejöttét várja az újévtől Kulcsár-Terza József. Az 

MPP háromszéki szervezetének elnöke szerint megérett az idő arra, hogy a jobboldal 

képviselői is bejussanak a román parlamentbe. „Bukarestben is meg kell fogalmazni az 

autonómia igényt” – mondta Kulcsár-Terza, aki szerint a parlamenti választásokra az 

erdélyi magyar pártoknak össze kell fogniuk. 

 

Funeriu reméli, hogy a marosvásárhelyi orvosi egyetem betartja az oktatási 
törvényt 

2012. január 3. – Erdély Ma 

Reményét fejezte ki Daniel Funeriu román oktatási miniszter, hogy a marosvásárhelyi 

orvosi egyetem szenátusa megtalálja azt a belső szervezési formát, amellyel tiszteletben 

tartja az új román oktatási törvényt. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=27884
http://itthon.transindex.ro/?hir=27884
http://manna.ro/velemeny/amivel-tartozunk-magyarorszagnak-2012-01-03.html
http://szekelyhon.ro/szekelyfold/csikszek/csikszeredaban-is-plakatoltak-a-roman-nacionalistak
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/szukseges-az-osszefogas
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107576&cim=funeriu_remeli_hogy_a_marosvasarhelyi_orvosi_egyetem_betartja_az_oktatasi_torvenyt
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107576&cim=funeriu_remeli_hogy_a_marosvasarhelyi_orvosi_egyetem_betartja_az_oktatasi_torvenyt
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Nagykoalíció jön Romániában? 

2012. január 4. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap, Új Magyar Szó, Krónika 

Számottevően csökkentek az RMDSZ esélyei arra, hogy a választások után is tagja legyen a 

bukaresti kormánykoalíciónak – jelentette ki Sebastian Lazaroiu. A román államfő korábbi 

tanácsadója szerint az RMDSZ azért eshet el a kormányzástól, mert folyamatosan 

blokkolta a nagyobbik kormánypárt, a demokrata liberálisok (PDL) reformtörekvéseit. 

 

MOGYE: megoldást ígér Daniel Funeriu 

2012. január 4. - Pap Melinda - Krónika 

Daniel Funreiu román oktatási miniszter szerint a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) meg fogja találni a megoldást, hogy az oktatási 

törvénynek megfelelően szervezze meg a felsőoktatási intézményt. Szerinte az egyetemnek 

előnyére vált a multikulturális jelleg ezért biztos abban, hogy az intézmény szenátusa 

megoldja ezt a patthelyzetet.  

 

Visszatért Ilonka néni és lánya, Anikó Rimaszombatba 

2012. január 3. – Homoly Erzsébet – Felvidék Ma 

Tamás Ilonka néni arról tájékoztatta a Felvidék Ma hírportált, hogy lányával eleget tettek a 

december eleji rendőrségi idézésnek. Levelet írt a hatóságoknak, melyben kijelentette, 

hogy „mivel időközben megállapítást nyert, hogy nem töröltek a szlovák állampolgárok 

jegyzékéből, ezért okmányaink Szlovákia területén érvényesek, és azokat önként nem 

vagyunk hajlandóak leadni”. 

 

Ebed lemaradt a kétnyelvű listáról 

2012. január 4. – Gulyás Zsuzsanna – Új Szó 

Ebed község nem szerepel az új kisebbségi helységnévlistán, holott a magyarok aránya 

88%. A polgármester szerint „banális adminisztratív mulasztás” történt. Szalay Zoltán, a 

kormányhivatal munkatársa elismerte a hibát, és elmondta, ahhoz, hogy Ebed felkerüljön 

a listára, törvénymódosításra van szükség. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a település a 

hivatali írásos érintkezésben és az önkormányzati üléseken nem használhatja a magyar 

nyelvet, és a magyar helységnévtáblát sem tehetik. 

 

Határon átnyúló együttműködés 

2012. január 4. – Gulyás Zsuzsanna – Új Szó 

A párkányi Ady Endre Alapiskola Szlovákiában elsőként csatlakozott a magyarországi 

Szitakötő projekthez. Ennek keretében az iskola pedagógusai negyedévente szakmai 
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http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/nagykoalicio_jon_romaniaban.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59103
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31815-visszatert-ilonka-neni-es-lanya-aniko-rimaszombatba
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fórumon vehetnek részt, a diákok pedig egy színes, sokoldalú irodalmi-ökológiai magazin 

segítségével bővítik ismereteiket. 

 

Túró Rudi 

2012. január 4. – Veres István – Új Szó 

„Nem helyes, hogy Szlovákia nem engedélyezi polgárainak más állampolgárság felvételét. 

Az viszont szintén nem helyes, hogy a magyar honosításhoz járó választójoggal olyan 

emberek szóljanak bele a magyar választások eredményébe, akik talán nincsenek is 

tisztában a budapesti helyzettel” – áll az Új Szó véleményrovatában. 

 

Belgrádban is lehet magyar útlevelet igényelni 

2012. január 4. – Magyar Szó 

A belgrádi magyar nagykövetség konzuli osztálya megkezdte az útlevélkérelmek átvételét – 

tájékoztatta lapunkat Ritecz Miklós főkonzul. A nagy érdeklődésre való tekintettel a 

magyar úti okmányt igénylőknek előzetesen időpontot kell foglalniuk. 

 

Belgrádban is lehet magyar útlevelet igényelni 

2012. január 4. - Magyar Szó 

A belgrádi magyar nagykövetség megkezdte az útlevélkérelmek átvételét. Ritecz Miklós 

főkonzul elmondta, hogy a biometrikus adatok vételezéséhez szükséges technológiai 

fejlesztések befejeződtek és készen állnak az újonnan honosított magyar állampolgárok 

fogadására. Jövő héttől pedig telefonon lehet időpontot foglalni az útlevélkérelmek 

benyújtására. 

 

KMÉM Évértékelő 2011 

2012. január 3. – Volksgruppen 

A Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom számára az új sínre átállásnak és a 

változásoknak az éve volt 2011, mondta évértékelőjében a társulat vezetője, Szemerédi 

Tibor. 2011-ben megerősödött a vallási előadásokra fektetett hangsúly és ennek a jegyében 

négy előadást tartottak ebben az évben. 
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http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2012/01/04/turo-rudi
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-01-04_Belgradban_is_lehet_magyar_utlevelet_igenyelni.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2012-01-04_Belgradban_is_lehet_magyar_utlevelet_igenyelni.xhtml
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/158815/
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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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