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Berényi: Ne legyünk olyanok, mint az elvonuló elefánt 

2012. január 24. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar 

Hírlap 

Szlovákia szociális, gazdasági, regionális és a nemzeti kisebbségi problémáinak 

megoldására kínál megoldást az MKP választási programja, amelyet kedden mutatott be 

Komáromban Berényi József pártelnök. „A szlovákiai magyarság nem tartozik az elmúlt 

húsz év nyertesei közé, jelentős méreteket ölt asszimiláció és az elvándorlás” - mutatott rá 

Berényi. Kiemelte, Dél-Szlovákia számos területen lemaradt, az MKP célja a régió 

felzárkóztatása. 

 

Vajdaságban megkezdte működését a rehabilitálási és vagyon-visszaszármaztatási 

jogsegélyszolgálat 

2012. január 24. – MTI, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) korábban tett bejelentésével összhangban 

megkezdte működését az a jogsegélyszolgálat, amely a vagyon-visszaszármaztatási és 

kártérítési, valamint rehabilitálási törvényekkel kapcsolatosan nyújt segítséget az 

érdeklődőknek a jogi paragrafusokban való eligazodáshoz. A VMSZ a Concordia 

Minoritatis Hungaricae (CMH) irodahálózatát kérte fel, hogy segítsék a jogsegélyszolgálat 

munkáját. 

 

Négyszázezer erdélyi magyar véleményére kíváncsi az Erdélyi Magyar Néppárt 

2012. január 24. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, Új Magyar Szó, 

Szabadság 

Döntsünk közösen! címmel széleskörű közösségi tanácskozásra hívja az erdélyi 

magyarságot az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), az akció keretében 400 ezer romániai 

magyar lakos véleményét kérnék ki az ország és a közösség problémáiról – jelentette be 

kolozsvári sajtótájékoztatóján a politikai alakulat vezetősége. 

 
 

RMDSZ-ellenes plakátok Marosvásárhely főterén 

2012. január 24. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Magyar nemzetiségű fiatalokat értek tetten a hétvégén a helyi rendőrség járőrei, miközben 

gyűlöletet szító, RMDSZ-ellenes plakátokat ragasztgattak Marosvásárhely főterén – 

tájékoztatta a sajtót a helyi rendőrség vezetője. 

 

Erdélyi magyar politika: nincs, de drága 

2012. január 24. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

Szigeti L. Péter szerint „az erdélyi magyar politika zusammen, taktikai alapon hallgat, nem 

e világon él. Erdélyi magyar politika, na ezt most kell elfelejteni. Ilyen nincs, és nem is 

biztos, hogy volt, és ki tudja, hogy lesz-e? Mindezek után ne csodálkozzunk, hogyha a 

másodvonal, a nem hivatalos társaság (a szavazó!) buszozik, ebédel, tüntet, és otthon 

marad. De legfőképpen nem gondol semmit”. 
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http://www.bumm.sk/64512/berenyi-ne-legyunk-olyanok-mint-az-elvonulo-elefant.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-01-25_Jogi_segely_vagyon-visszaigenyleshez.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2012-01-25_Jogi_segely_vagyon-visszaigenyleshez.xhtml
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59799
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=109055&cim=rmdsz_ellenes_plakatok_marosvasarhely_foteren
http://manna.ro/velemeny/erdelyi-magyar-politika:-nincs-de-draga-2012-01-24.html
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Vita az erdélyi magyar politikai szervezetek között 

2012. január 24. – Erdély Ma, MTI 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és az RMDSZ is elutasítja Tőkés Lászlónak azt a 

megállapítását, mely szerint a két szervezet „különutasként" jár el az európai állampolgári 

kezdeményezés érvényesítése érdekében. 

 

Csíkfalván is kitűzték a székely zászlót 

2012. január 24. – Gligor Róbert László – szekelyhon.ro 

A csíkfalvi községháza homlokzatára is kikerült nemrégiben a székely lobogó. Balogh 

István polgármester szerint a zászló kitűzését a helyi tanácsosok kérték, és miután 

bebizonyosodott, hogy ez nem törvényellenes, engedélyezte annak kihelyezését. 

 

Kedvező hátszéllel működő honosítás 

2012. január 24. – Kozán István – szekelyhon.ro 

A honosítási folyamat kapcsán Zsigmond Barna Pál csíkszeredai főkonzul leszögezte: a 

Románia és Magyarország „közötti kapcsolat nagyon jó, ezért az állampolgársági 

ügymenet is zavartalanul zajlik. Egy esztendő alatt semmi olyan negatív esemény nem 

történt, amiről be tudnék számolni. Reméljük, hogy a két ország közötti stratégiai jó 

kapcsolat fenn is marad, sőt, erősödni fog”. 

 

Kelendő állampolgárság 

2012. január 25. – Krónika 

Nem csökken a magyar állampolgárságot kérelmezők száma a magyar konzulátusokon. A 

hosszú sorok és várakozás elkerülése végett továbbra is csak előzetes telefonos vagy 

személyes bejelentkezéssel és időpont-egyeztetéssel fogadják az ügyfeleket a magyar 

külképviseleteken. 

 

Néptáncosok közös ernyő alatt 

2012. január 25. – Krónika 

Megtiszteltetésként értékelik az erdélyi együttesek, hogy a Magyar Táncművészek 

Szövetsége nyitott a határon túli társulatok felé, felvéve őket is soraikba. Az erdélyiek 

ugyanakkor azt is remélik, ezáltal több anyaországi fellépésre lesz lehetőségük. 

 

Megalapozott félelem 

2012. január 25. – Páva Adorján – Krónika 

Páva Adorján szerint „a tönkrevert, saját táborát még mindig veszettül kereső 

magyarországi baloldal a sokk ellenére továbbra is kénye-kedve szerint, pillanatnyi 

érdekeinek vagy félelmeinek alárendelve beszél a határon túli magyarokról. És ez biztosan 

visszaüt, hiszen ezzel a hozzáállással éppen a félelmeik válnak egyre megalapozottabbá”. 

 

 

 

http://erdely.ma/autonomia.php?id=109067&cim=vita_az_erdelyi_magyar_politikai_szervezetek_kozott
http://szekelyhon.ro/hirek/faluszerte/csikfalvan-is-kituztek-a-szekely-zaszlot
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/szerencses-hatszellel-mukodo-honositas
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=59802
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=59835
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=59837
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Golyót küldtek Andrej Hrnčiarnak 

2012. január 24. – MTI, TASR, SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Borítékba csomagolt töltényt kapott Andrej Hrnčiar, Turócszentmárton polgármestere, a 

Híd képviselőjelöltje. „Meggyőződésünk, hogy a polgármester úr azért kapta ezt a 

figyelmeztetést, mert a Híd listáján indul a parlamenti választásokon” – mondta Bugár 

Béla pártelnök. 

 

MVK: a választók el tudnák képzelni a KDH-Smer koalíciót 

2012. január 24. – SITA, bumm.sk, Új Szó 

Az MVK közvélemény-kutatása szerint a választók komoly részének nem okozna 

meghasonulást, ha a márciusi választások után a KDH és a Smer közösen alakítana 

kormányt. A jobboldali pártok szövetségét elsősorban az SDKÚ és a Híd választói 

szorgalmazzák. 

 

Strasbourg előtt a szlovák törvényi diszkrimináció 

2012. január 24. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A nemzeti kisebbségek kulturális jogainak fontosságára hívta fel a figyelmet két magyar 

országgyűlési képviselő – a fideszes Nagy Gábor Tamás és a szocialista Szabó Vilmos – 

kedden Strasbourgban, az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének plenáris ülésén. 

 

 
Kulturális önkéntesség tréning Zentán 

2012. január 24. – Vajdaság Ma 

A Zentai Ifjúsági Szervezet európai uniós kulturális önkéntesség tréninget szervez Zentán 

április 14. és 21. között. A képzés elsődleges célja az ifjúsági vezetők képzése arra 

vonatkozóan, hogyan motiválhatják, és miként kapcsolhatják be a különböző etnikai 

csoportokhoz tartozó fiatalokat a lokális és az európai önkéntes akciókba. 

 

A magyar nyelv mint kötelező tantárgy? 

2012. január 23. – Vajdaság Ma 

A szabadkai fiatalok az utóbbi időben mind gyakrabban kényszerülnek arra, hogy angolul 

kommunikáljanak, mert az iskolában nem tanultak meg rendesen sem szerbül, sem 

magyarul, így hát ezen a két nyelven nem értik meg egymást. Ezért a szabadkai városi 

vezetőség azt kérte a köztársasági oktatási minisztériumtól, hogy a magyar nyelvet vezessék 

be ismét kötelező tantárgyként, ne fakultatívként oktassák azt. 

 

Szelektív emlékezés 

2012. január 24. – J. Garai Béla – Vajdaság Ma 

Kínosabb botrány nem is képzelhető el annál, mint amikor kisstílű politikai acsarkodás 

árnyékol be egy olyan magasztos rendezvényt, amilyen az újvidéki razzia hetvenedik 

évfordulójáról való megemlékezés volt, vagy amilyennek lennie kellett volna. Ám sajnos, az 

idei másról marad emlékezetes – írja cikkében J. Garai Béla. 
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http://ujszo.com/online/regio/2012/01/24/golyot-kuldtek-andrej-hrnciarnak
http://www.bumm.sk/64509/mvk-a-valasztok-el-tudnak-kepzelni-a-kdh-smer-koaliciot.html
http://mno.hu/eu/strasbourg-elott-a-szlovak-torvenyi-diszkriminacio-1045941
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12848/Kulturalis-onkentesseg-trening-Zentan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12844/A-magyar-nyelv-mint-kotelezo-tantargy.html
http://www.vajma.info/cikk/tulevel/315/Szelektiv-emlekezes.html
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Gyorsabb átjárás a magyar–szerb határon  

2012. január 25. – Diósi Árpád – Magyar Szó, Pannon RTV 

Ivica Dačić szerb belügyminiszter és Pintér Sándor magyar belügyminiszter kedden a 

horgosi határátkelőhelyen kormányközi megállapodást írtak alá a közúti, a vasúti és a vízi 

határforgalom ellenőrzéséről. A megállapodásnak köszönhetően az év végéig átadják az 

Ásotthalom és Királyhalom közötti átkelőt, és előkészítik a Röszke és Horgos közötti régi 

határátkelőhely újranyitását is. 

 

 
Elnökségi ülést tartott a HMIK 
2012. január 24. – Új Magyar Képes Újság 

Szombaton került sor a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége elnökségének első 

ülésére, amelyen titkárt választottak, valamint összeállították az éves programtervet. A 

HMIK tavaly decemberben alakult azzal a céllal, hogy bevonja a fiatalokat a közösségi 

munkába. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-01-25_Gyorsabb_atjaras_a_magyar_szerb_hataron.xhtml
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1324-elnoeksegi-uelest-tartott-a-hmik
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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 
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www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   
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www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

