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Eddig több mint kétszázezer honosítási kérelem érkezett 
2012. január 12. – MTI, bumm.sk, Új Szó, Magyar Szó 

Több mint kétszázezer állampolgársági kérelem érkezett a tavalyi esztendőben és a 

kérelmet benyújtók közül mintegy 103 ezren immár magyar állampolgárok - mondta 

Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes példátlanul sikeresnek 

nevezte a honosítást, amelynek során a magyar közigazgatás „felülmúlta önmagát”. Wetzel 

Tamás miniszteri biztos szerint az eddigi tapasztalatok szerint az állampolgárság nem jár 

komolyabb elvándorlással, az azt kérők és megszerzők döntő többsége a szülőföldjén 

szeretne maradni. 

 

Kelemen Hunor: normalizálódott a Fidesz és az RMDSZ viszonya 
2012. január 12. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

Normalizálódott és folyamatosan normalizálódik a Fidesz és az RMDSZ viszonya – 

jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Kelemen szerint nem szerelemről szól a 

történet, ők nem azt kívánják, hogy ők legyenek a Fidesz első számú dédelgetettjei, hiszen 

látszik, hogy „ők Tőkés Lászlóék pártját támogatják pénzzel, logisztikával”. 

 

Gorilla-dosszié - Az érintettek elhagyták az MKP-t 
2012. január 12. – MTI, TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Az MKP már 2007-ben olyan jelzésekhez jutott, melyek szerint néhány tény, amelyekről a 

nemrégiben napvilágra került Gorilla fedőnevű titkosszolgálati dossziéban van szó, igaz 

lehet - mondta Berényi József. A pártelnök szerint az MKP jelöltlistáján egyetlen olyan 

jelöltet sem találni, akit a Gorilla-akta említ, de ez a Most-Hídról nem mondható el. 

 

Aligha mentik meg Orbánt a külhoniak 
2012. január 13. – Gál Mária – Népszava 

A Népszava szerint kijelenthető, hogy a kedvezményes honosításról szóló jogszabály 

elmúlt egy éve „nem egy sikertörténet”. Szakértők szerint akinek az erkölcsi jóvátétel volt a 

fontos, az már kérte a honosítást, így a jövőben az állampolgárság iránti lelkesedés 

lankadni fog. Az eddigi kétszázezer kérelmező a lap szerint „nem nagy szám, hanem 

egészen lesújtó az Orbán-kormány számára”, és így a Fidesz nagy külhoni – elsősorban 

erdélyi – népszerűsége alig változtathat majd a magyarországi választási eredményeken. 
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http://www.bumm.sk/64064/eddig-tobb-mint-ketszazezer-honositasi-kerelem-erkezett.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108189&cim=kelemen_hunor_normalizalodott_a_fidesz_es_az_rmdsz_viszonya
http://www.hirek.sk/belfold/20120112222440/Gorilla-dosszie-Az-erintettek-elhagytak-az-MKP-t.html
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=509886
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Erdélyi szolidaritás Magyarországgal, a magyar kormánnyal 
2012. január 12. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika 

Szolidaritási nagygyűlést szervez Székelyföld több városában az MPP, hogy az erdélyiek 

támogatásukról biztosíthassák Magyarországot és a jelenlegi magyar kormányt. A 

rendezvényeket a Budapesten január 21-én, szombaton 16 órától szervezett Békemenet 

Magyarországért elnevezésű utcára vonulással egy időben tartják. 

 

Az EP elnöksége elfogadta az európai egyházi párbeszédről szóló Tőkés-
jelentést 
2012. január 12. – Krónika, transindex.ro 

Rendkívüli ülésén tárgyalta és fogadta el 2012. január 10-én, Brüsszelben az Európai 

Parlament Elnöksége Tőkés László alelnök jelentését az európai-egyházi párbeszédről. 

 

Szász Jenő: szüntessék meg a parlamenti küszöböt 
2012. január 12. – Krónika, Új Magyar Szó 

A Magyar Polgári Párt (MPP) támogatja a pártok parlamentbe jutásához szükséges 

minimális küszöb eltörlését. Szász Jenő pártelnök szerint ezzel az RMDSZ-nek nem lenne 

mivel zsarolnia a többi romániai magyar politikai szervezetet. 

 

Cáfolta Antal Árpád, hogy Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának nincs 
román alkalmazottja 
2012. január 12. – transindex.ro 

Partnerek lehetünk az etnikai arányosság elvét a közigazgatásban alkalmazó törvény 

elfogadtatása ügyében Dan Voiculescuval és a Konzervatív Párttal – fogalmazott 

ironikusan Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A Voiculescu által 

megfogalmazott etnikai diszkrimináció vádját Antal Árpád kategorikusan cáfolta. 

 

Markó Béla: akkor értünk el eredményeket, ha összefogtunk 
2012. január 12. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Új Magyar Szó 

A történelem az mutatja, hogy akkor értünk el eredményeket, ha összefogtunk – jelentette 

ki a Iosephinum Szakkollégium „Elnökök” rendezvénysorozat beszélgetésén Markó Béla, 

aki az est során többször is visszatért az egység kérdésére. Markó egy kérdésre válaszolva 

elmondta, Tőkés László nagyon fogalmazza meg a kritikáit, a hogyan továbbra azonban 

nem ad választ. 

 

MOGYE: nem ért egyet a rektor 
2012. január 12. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Az akadémiai szabadságot és az egyetem autonómiáját sértené meg a charta 

kormányhatározattal való módosítása, nyilatkozta Constantin Copotoiu, a MOGYE 

rektora. Markó Béla a napokban nyilatkozta azt, hogy ha az egyetem vezetősége nem 

változtat a chartán, akkor majd kormányhatározattal módosítanak rajta. 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/erdelyi-szolidaritas-magyarorszaggal-a-magyar-kormannyal
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59402
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59402
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59406
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108145&cim=marko_bela_akkor_ertunk_el_eredmenyeket_ha_osszefogtunk
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108153&cim=mogye_nem_ert_egyet_a_rektor_video
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Kovászna megyében felmérés készül az anyanyelvhasználat támogatásáról 
2012. január 12. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyi Civilek Háromszékért Szövetség (CIVEK) felmérést készít az 

anyanyelv használati jog alkalmazásáról a Kovászna megyei állami intézményekben. A 

szövetség azt szeretné a nyilvánosság elé tárni, hogy mely intézményekben tartják be és 

gyakorolják az anyanyelv használati jogokat az adminisztrációban és ügyfélszolgálatban. 

 

Szász Jenő: a marosvásárhelyi polgármesterjelölt kérdése országos ügy 
2012. január 12. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

A helyhatósági és a parlamenti választások összevonásával immár nem helyi, hanem 

országos üggyé vált a közös magyar marosvásárhelyi polgármesterjelölt kérdése, éppúgy, 

mint a magyarság szempontjából fontos többi erdélyi település és megye esetében – 

jelentette ki az MPP elnöke, Szász Jenő. 

 

Ponta: jogokat a régióknak! 
2012. január 13. – Balogh Levente – Krónika 

A jelenlegi gazdasági fejlesztési régióknak kell jogköröket átadnia a központi 

kormányzatnak, a régióelnöki tisztség betöltőjét és az azt irányító tanácsot pedig a 

polgároknak kell megválasztaniuk – véli Victor Ponta, a Szociáldemokrata Párt (PSD) 

elnöke. 

 

Prioritás a kisebbségi törvény 
2012. január 13. – Balogh Levente – Krónika, Új Magyar Szó 

A parlament előtt heverő kisebbségi törvény elfogadtatása továbbra is prioritás az RMDSZ 

számára – jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A politikus reményét fejezte ki, 

hogy a szövetség racionális érvei és meggyőző ereje végül hatékonynak bizonyulnak. 

 

Szeretet és erőszak 
2012. január 13. – Krónika 

A magyarok azon politikák mentén tudják értékelni a román államot, amelyeket a 

közösségért tesz, azonban ha a hatóságok arra akarják őket kényszeríteni, hogy szeressék 

az államot, akkor ezt a tényt erőszaknak nevezzük” – jelentette ki Antal Árpád 

polgármester, aki szerint választási év lévén a nacionalista retorika fel fog erősödni. 

 

Új tábla a Székelyföldnek 
2012. január 13. – Krónika 

Visszahelyezték csütörtökön a helyi hatóságok a Székelyföld-táblát a Kovászna megyei 

Nagyajta határába. A pannót azt követően távolították el, hogy erről a brassói törvényszék 

jogerős döntést hozott. Demeter János, a Kovászna megyei önkormányzat alelnöke 

csütörtökön közölte, hogy a nagyajtai hatóságok megszerezték az engedélyt a tábla 

elhelyezésére, ezt követően került vissza a helyére. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108174&cim=kovaszna_megyeben_felmeres_keszul_az_anyanyelvhasznalat_tamogatasarol
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/szasz-jeno-a-marosvasarhelyi-polgarmesterjelolt-kerdese-orszagos-ugy
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Rohadt 
2012. január 13. – Sike Lajos – Új Magyar Szó 

Sike Lajos szerint Tőkés László és a magyar kormánypárt között „a barátságon túl mi van 

az említett szolidaritás mögött. A magyarországi adófizetők pénze, azok a százmilliók, 

amivel a Fidesz az új Tőkés-pártot támogatja. Ha Viktor meggyengülésével elapad a 

pénzforrás, mert odaát is egyre több lyukat kell betömni, a magyar összefogás jegyében 

szárba szökkent EMNP hogyan üti ki és küldi a szemétdombra az RMDSZ-t?”. 

 

Magyarságmentés a Kárpátokon túl  
2012. január 13. – Makkai Béla – Magyar Hírlap 

Száztíz éve, a Széll-kormány alatt indult el az idegenbe vándorolt székelyek nemzeti 

gondozásának programja Ó-Romániában. A 20. század első két évtizedében vezetett 

úgynevezett romániai akcióval a magyar kormányzat a székely kivándorlás veszélyes 

nemzetpolitikai következményeit igyekezett elhárítani. A segélypolitika távlati célja az volt, 

hogy a „szétszéledőket” – templommal és iskolával – nemzeti önazonosságukban 

megtartva a bukovinaiak példájára idővel hazatelepítsék. A romániai magyar kolóniák 

támogatásával az erdélyi román elszakadási törekvéseket is fékezni próbálták, 

egyszersmind óvni és gyarapítani a nemzet fizikai és mentális erejét. 

 

A Beneš-dekrétumok ellen tiltakozó petíciót adtak be az EP-ben 
2012. január 12. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

Két magánszemély, Juhász Imre, a Független Rendészeti Panasztestület elnöke, valamint 

Hahn-Seidl Alida, a németországi Hunnia Baráti Kör képviselője petíciót adott át 

csütörtökön Brüsszelben az Európai Parlament illetékes bizottságának, a Beneš-

dekrétumokat fenntartó szlovákiai jogszabály ellen tiltakozva. 

 

Ötletes kisfilmmel toboroz elsősöket a szenci magyar alapiskola 
2012. január 12. – bumm.sk 

A magyar tannyelvű Szenczi Molnár Albert Alapiskola egy kisfilmmel buzdítja a szülőket 

arra, csemetéjüket hozzájuk írassák be, hiszen az iskola korábbi tanulóinak sikere is 

mutatja, náluk minden feltétel adott, hogy kiváló alapokat kapjanak további 

tanulmányaikhoz. 

 

Kétnyelvű nyomtatványokkal segíti a beíratást a Pro Civis Polgári Társulás 
2012. január 12. – Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

A Pro Civis Polgári Társulás csatlakozik azokhoz a szlovákiai magyar civil szervezetekhez 

és társadalmi szövetségekhez, amelyek az anyanyelvű oktatás fontosságát hangsúlyozzák. 

A társulás elkészítette az iskolai és a napközis beiratkozásokhoz szükséges összes okirat 

kétnyelvű változatát. 
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http://www.magyarhirlap.hu/tortenelem/magyarsagmentes_a_karpatokon_tul.html
http://www.bumm.sk/64075/a-benes-dekretumok-ellen-tiltakozo-peticiot-adtak-be-az-ep-ben.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/12/ketnyelvu-nyomtatvanyokkal-segiti-a-beiratast-a-pro-civis-polgari-tarsulas
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Zöld fény Brüsszelből  
2012. január 12. – Magyar Szó 

Az Európai Parlament Külügyi Bizottságának ülésén Brüsszelben csütörtökön egyöntetű 

álláspont alakult ki: Szerbiának márciusban oda kell ítélni az Európai Unió tagjelölti 

státusát. Az EP Külügyi Bizottságának képviselői emellett szorgalmazzák, hogy az EU 

minél előbb kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat az országgal. 

 

 
Találkozzon a Hungaromikrofonnal! 
2012. január 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A közösségépítés és a vidéken elő emberek gondjainak, sikereinek szélesebb körben 

történő bemutatása céljából több észak-vajdasági településen tart közönségtalálkozót a 

következő hetekben a Hungaromikrofon Újságírók Egyesülete – hangzott el Szabadkán a 

Szakegyesületek és Társulatok Szövetségének székházában megtartott sajtótájékoztatón. 

 

Zenta - A magyar kultúra napjának délvidéki központi rendezvénysorozata 
2012. január 12. – MTI 

A hagyományokhoz híven Zentán tartja meg a magyar kultúra napjának délvidéki központi 

ünnepségét a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ), amelyen átadják a 

Magyar Életfa díjat, az Arany plakettet és a Plakettet. Az esemény alkalmából Zentára 

látogat és előadást tart Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 

 

Eseményekben gazdag... 
2012. január 12. – Molnár Mónika – Új Magyar Képes Újság 

Eseményekben, újdonságokban bővelkedő évet tudhatnak maguk mögött a horvátországi 

magyarok: 2011 első felének kétségkívül a népszámlálás volt a legjelentősebb eseménye, 

míg a második félév a választásokról szólt. 

 

Göncz: Üres szavazólapot adtam át! 
1012. január 12. – RTV Hidak 

Zoran Janković kormányfőjelölt tegnap a szlovén parlamentben nem kapott támogatást a 

kormányalakításhoz. A szükséges 46 szavazat helyett mindössze 42-őt kapott, 4 szavazólap 

érvénytelen volt, 1 képviselő pedig ellene szavazott. A Delo napilap mai számában 

megjelent, hogy az egyetlen ellenszavazatot a magyar nemzetiség képviselője, Göncz László 

adta le. Göncz képviselő ezt az állítást cáfolja. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-01-13_Zold_feny_Brusszelbol.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12818/Talalkozzon-a-Hungaromikrofonnal.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12818/Talalkozzon-a-Hungaromikrofonnal.html
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1291-esemenyekben-ujdonsagokban-bvelked-evet-tudhatnak-maguk-moegoett-a-horvatorszagi-magyarok
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3124
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