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Gašparovič alkotmányellenesnek tartja a helynévlistát 

2012. január 4. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Ivan Gašparovič szerint törvényes és alkotmányos aggályokat is felvet a kormány által 

elfogadott helynévlista. A szlovák államfő szerint a lista a kisebbségi nyelvek használatáról 

szóló törvénnyel és a szlovák nyelv államnyelvi pozíciójáról szóló alkotmányos 

rendelkezéssel sincs összhangban. 

 

Még egy ember 

2012. január 5. - László Róbert - HVG 

A kolozsvári Kvantum Research és a Political Capital közös erdélyi felmérése alapján 

elsöprő többsége van a Fidesznek. A válaszadók felét azonban sem a magyarországi 

választások, sem az egyszerűsített honosítás nem érdekli. A kutatási tapasztalatok szerint 

ez a szám tovább csökkenhet, azonban ezen változtathat egy regisztrációs kampány. A 

legdurvább becslések szerint Erdélyből 200-300 ezer ember venne részt a magyarországi 

választásokon, azonban ezek a szavazatok nem változtatnának a jelenlegi 

mandátumarányokon, mivel az anyaországban 60 százalékos részvétel mellett 5 millió 

listás és 2-3 millió töredékszavazattal öntik össze a külhoni voksokat. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2012. január 5-i számában olvasható.) 

 

Éjszakai középhullám lekapcsolva 

2012. január 5. - Pintér Balázs - Magyar Hírlap 

A Kossuth Rádió középhullámának éjszakai sugárzását fél éve szüntették meg, amivel 250 

millió forintot spórol évente a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap. L. 

Simon László a parlament kulturális és sajtóbizottságának fideszes elnöke azonban úgy 

véli, hogy abból a 77 milliárdból amit a közmédiumrendszer számára juttattak, jutnia kell 

a rádió visszakapcsolására is, is hiszen nagyobb szellemi veszteséget okoz a Kárpát-

medencei magyarok körében, mint amennyit a 250 millió forintnyi megtakarítás jelenthet. 

 

Mit várhat a Kárpát-medence 2012-től? 

2012. január 4. - Zsár Virág - Kitekintő 

A Kitekintő közöl egy összefoglalót arról, hogy mi várható 2012-ben a külhoni magyarság 

körében. Többek között szinte minden szomszédos országban választások lesznek, melyek 

nagyban befolyásolják majd az ott élő magyarság életét. Az idei évben fogják 

nyilvánosságra hozni az 2011-es népszámlálási adatokat is, amiről már előre lehet tudni, 

hogy nem fognak a magyarság arányának növekedéséről szólni. Az egyetlen pozitívum 
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lehet, hogy Erdélyben a magyarokénál nagyobb arányban csökken a román lakosság 

száma. 

 

Egyelőre nem lesz polgármester-jelölés az RMDSZ berkeiben 

2012. január 4. – transindex.ro 

Leghamarabb április folyamán, az idei első SZKT-t követően derül ki, hogy az RMDSZ 

részéről kik pályázzák meg a polgármesteri tisztségeket a novemberi helyhatósági 

választásokon, lesznek-e előválasztások, vagy hogy melyik helységekben lehet arra 

számítani, hogy tárgyalóasztal mellé ülnek a szövetség és az Erdélyi Magyar Néppárt 

képviselői. 

Borbély: január végére döntés születhet a verespataki beruházás ügyében 

2012. január 4. – transindex.ro 

A környezetvédelmi miniszter nyilatkozta szerint január végén még ülésezni fog a tárca 

technikai bizottsága, és ha mindent rendben találnak, akkor a minisztérium javasolni fogja 

a kormánynak, hogy hagyják jóvá a verespataki aranybánya megnyitását 

 

Türelemre int Borbély 

2012. január 4. – Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Az ország közigazgatási átszervezését és az egykamarás parlamentre történő áttérést is 

csupán a választások után tartja kivitelezhetőnek az RMDSZ politikai alelnöke. Borbély 

László a TVR Info televízióban elmondta, az RMDSZ nem ellenzi az ország területi és 

közigazgatási átszervezését, de ezt szerinte nem lehet „az utolsó száz méteren” 

végrehajtani. 

 

Gyarapodó magyar települések Bihar megyében 

2012. január 4. – Erdély Ma, Duna Tv 

Több magyar él egyes vidéki településeken Bihar megyében, mint tíz évvel ezelőtt – ez 

derül ki a részleges népszámlálási adatokból. Míg Nagyvárad magyar lakossága 27-ről 24 

százalékra csökkent, több vidéki településen növekedett a magyarok aránya. Ennek 

elsődleges oka az, hogy a városi életet egyre többen váltják fel falusira. 

 

„Virágzik a színházturizmus” a magyar-román határon 

2012. január 4. – MTI, hirado.hu 

Magyarországi bérletesei is vannak a határ menti romániai magyar színházaknak, amelyek 

előnyösebb földrajzi pozíciójukat kihasználva igyekeznek így növelni a nézőszámukat. A 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=27898
http://itthon.transindex.ro/?hir=27892
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107601&cim=turelemre_int_borbely
http://erdely.ma/mozaik.php?id=107643&cim=gyarapodo_magyar_telepulesek_bihar_megyeben_video
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/01/04/13/_Viragzik_a_szinhazturizmus_a_magyar_roman_hataron.aspx?source=hirkereso
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Krónika szerint a magyar-román határon virágzik a színházturizmus, ami a magyarországi 

nézők Romániába utazása mellett a társulatok vendégszereplése révén teljesedik ki. 

 

Nem mindenkinek fontos a kisebbségi törvény 

2012. január 5. – Szabadság, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója számára a kisebbségi törvény elfogadása 

jelenti a prioritást 2012-ben. A jogszabály elfogadása azonban kevésbé valószínű 

tekintettel arra, hogy választási év az idei. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke tavaly év 

végén úgy nyilatkozott, hogy nem szabnak meg újabb határidőt a kisebbségi törvényre. 

 

Oktatási csatatér Marosvásárhelyen 

2012. január 5. - Pataky István - Magyar Nemzet 

Nemcsak szokványos román-magyar szembenállásról van szó a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozat létrehozásának ügyében. Az intézmény szenátusi 

tagjai az új oktatási törvény ellen szavazó szociáldemokraták szekértolói, s egyszerre 

próbálnak keresztbe tenni az RMDSZ-nek és a demokratáknak – írja a cikk. 

Marosvásárhelyen a polgármesteri székért is éles harc folyik az RMDSZ és az EMNP közös 

jelöltje, az újrázó demokrata városvezető és az ellenzéki Szociálliberális Unió jelöltje 

között. 

 

Gubík László továbbra sem adja le szlovák személyi iratait 

2012. január 4. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

„A Nyitra Körzeti Hivataltól továbbra sem kaptam semmiféle hivatalos értesítést, hogy 

már ne lennék szlovák állampolgár. Ezért indokolatlannak tartom személyi igazolványom 

leadását” – nyilatkozta Gubík László. Egyben levélben kérte a hivatalt, tudassák vele, hogy 

szlovák állampolgár-e vagy sem. 

 

Állampolgársági útmutató a Jogsegélyszolgálattól 

2012. január 4. – Felvidék Ma, hirado.hu, hirek.sk, Szabad Újság 

Gyakorlati útmutatót készítettek a kettős állampolgárságról a Jogsegélyszolgálat 

munkatársai. Az útmutatóval azokat a szlovák állampolgárokat segítik, akik kérni 

szeretnék a magyar állampolgárságot. Az útmutató tartalmazza például, hogy a szlovák 

állampolgárság elvesztése nem érinti a nyugdíjat és az egészségbiztosítást. 
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http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/68077
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/04/gubik-laszlo-tovabbra-sem-adja-le-szlovak-szemelyi-iratait
http://www.hirek.sk/belfold/20120104142444/Allampolgarsagi-utmutato-a-Jogsegelyszolgalattol.html
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Matovič: Bugár szívesen lenne Fico menyasszonya 

2012. január 4. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Igor Matovič, az Egyszerű Emberek vezetője szerint Bugár Béla nagy álma, hogy a 

kormányalakításkor a vőlegény szerepében tetszelgő Robert Fico a Most-Hidat válassza 

partneréül. Matovič szerint Bugár már a 2010-es választásokat követően is 

együttműködött volna Ficóval, de a Híd listáján parlamentbe jutott OKS-es képviselők ezt 

megakadályozták. 

 

Önkormányzati határozat a kétnyelvűségről 

2012. január 5. – Leczo Zoltán – Új Szó 

Nagykapos önkormányzata a kisebbségek nyelvhasználatát szabályozó törvény 

előírásainak következetes betartására felszólító határozatot fogadott el. A minimális 

többséggel elfogadott határozat a városi intézmények számára előírja a kétnyelvűséget, a 

vállalkozások, üzletek tulajdonosait pedig arra kéri, hogy az egyes kereskedelmi egységek 

megnevezését és a szolgáltatások leírását ezután az államnyelven kívül magyarul is 

tüntessék fel. 

 

Tankönyvkiadás: nem változott semmi 

2012. január 5. – Vajda Barnabás – Új Szó 

A szlovák oktatási minisztérium nyilvánosságra hozta a 2012/2013-as tanévre 

megrendelhető tankönyvek listáját. Az Új Szó összeállításából kiderül, hogy Szlovákiában 

továbbra szigorúan központosított a tankönyvkiadás, az egytankönyves hagyománynak 

magyar szempontból a legkárosabb következménye a tankönyvfordítás szisztémája. A lap 

felhívja a figyelmet, hogy a magyarul tanuló 8. és a 9. osztályosoknak szánt 

történelemtankönyv szlovákból fordított változata a Matica slovenská kiadásában készül 

napvilágot látni. 

 

Két-három mandátumról dönthetnek a külhoniak 

2012. január 5. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

„Isten óvja Magyarországot attól, hogy itthon tömegek érezzék úgy, a határon túli szavazók 

döntötték el a választásokat” – mondta László Róbert az Új Szónak adott interjújában. A 

Political Capital választási szakértője szerint „a legnagyobb kárvallottjai” a határon túli 

magyar közösségek lennének. Úgy véli, ha egy olyan választási eredmény születne, amit a 

határon túli voksok billentenek át egyik vagy másik irányba, akkor az eddigi közömbös, 

nyugalmas viszony konfliktusossá változhat. 
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Mások halottjainak ugyanúgy jár a könny  

2012. január 5. – Virág Árpád – Magyar Szó 

A közös történelmi múlt eseményeiről, így az elkövetett bűnökről sem szabad 

megfeledkeznünk, s tiszteletben tartva az áldozatokat, s a róluk való megemlékezés 

kölcsönös jogát, új jövőt kell építenünk, melyben az erőszak, a gyűlölet már soha többé 

nem kaphat helyet. Ezt az üzenetet hordozta az a csúrogi megemlékezés, melyet a hetven 

évvel ezelőtti razzia évfordulóján tartottak, s melyen többek között részt vettek a 

tartományi adminisztráció képviselői és Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi 

nagykövete is. 

 

Kimutatható a fogyatkozás 

2012. január 5. – Magyar Szó 

Az utóbbi tíz évben évente mintegy 2,5-szer annyian hunytak el, mint ahányan születtek 

Temerinben, derül ki a katolikus egyházi anyakönyvekből. Évente mintegy 80-90 fővel 

csökken a helyi magyarság lélekszáma. Az utóbbi évtizedben az egyházi anyakönyvek 

szerint mintegy 840 személlyel csökkentet a magyarok száma. 

 

Tegyük meg a lehetetlent 

2012. január 4. – Dunda György – Kárpáti Igaz Szó 

A kedvezőtlen előjelek tudatában majdhogynem biztosra vehető, százötvenezer alá 

csökken a kárpátaljai magyarok száma, de nem mindegy, hogy mennyivel. Ma még 

stabilan tíz százalék fölötti a magyarok aránya Kárpátalján. Amennyiben a lélektani tíz 

százalék alá csökkenne  a magyarok aránya, úgy veszélybe kerülne a magyar nyelv 

regionális státusza a nyelvtörvény remélt elfogadása esetén. 

 

Évértékelő a főkonzulátuson 

2012. január 4. – Tóth Viktor – Kárpáti Igaz Szó 

Évértékelő fogadást adott Magyarország ungvári külképviselete a kárpátaljai magyar és 

ukrán médiumok számára. Bacskai József főkonzul ünnepi beszédében kiemelte: a 

találkozónak különös hangsúlyt ad, hogy a magyar–ukrán diplomáciai kapcsolatok 

felvétele huszadik évfordulójának évében került rá sor. 
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