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Semjén: egyszerűsödik a honosítási eljárás 
2013. január 3. – MTI 

Az elmúlt két évben Csíkszeredán, Kolozsváron és Szabadkán adták be a legtöbb honosítási 

kérelmet, ezek száma az idei év végére elérheti a félmilliót - közölte a nemzetpolitikáért 

felelős miniszterelnök-helyettes csütörtökön az MTI-vel, tájékoztatva egyúttal arról is, 

hogy a jövőben egyszerűsödik a honosítási eljárás. Semjén Zsolt beszámolt arról, hogy az 

Országgyűlés a közelmúltban elfogadta a közigazgatás-fejlesztési és -egyszerűsítési 

Magyary-program megvalósítását célzó törvényt. Az új szabályozás radikálisan egyszerűsíti 

az anyakönyvezési - így a külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezését 

-, a nyilvántartási és az állampolgársági eljárásokat, jelentősen csökkentve ezzel az 

adminisztratív terheket, és egyszerűsítve az ügyintézést. 

 

Nyilvános az RMDSZ – USL-paktum 
2013. január 3. – Krónika, transindex.ro, manna.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, 

Szabadság 

Közzétette csütörtökön Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke azt a megállapodást, 

amelyet még a tavaly decemberi választások előtt írt alá az RMDSZ a Szociálliberális Unió 

(USL) vezetőivel a Crin Antonescu PNL-elnök és Dan Voiculescu, a PC alapítójának 

ellenállása miatt végül meghiúsult közös kormányzásról. Kelemen rövid videóüzenetben 

közölte: ma is vállalja a megállapodás minden szavát, minden mondatát. 

„Meggyőződésem, hogy a romániai magyar nemzeti közösség szülőföldön való 

boldogulásához, közösségi jogainknak a kivívásához, jövőépítéséhez és biztonságához 

minél több politikai eszközt kell használnunk. Ezt fogjuk tenni 2013-ban is, a párbeszéd, az 

együttműködés keresésével” – mondta Kelemen Hunor. 

 

Kelemen: az RMDSZ esélyeit gyengítette a kormányzati szerepvállalás és a 
konkurencia 
2013. január 3. – Krónika, transindex.ro, hvg.hu 

Kelemen Hunor egy hvg.hu-nek adott interjúban elmondta, azért nem lett kormányzati 

tényező az RMDSZ, mert az USL által támasztott bizonyos feltételeket nem fogadhatott el. 

Kelemen elmondta, a tárgyalások akkor buktak el, amikor az USL ahhoz ragaszkodott, a 

szövetség álljon el az alkotmány első, Romániát nemzetállamként meghatározó cikke 

módosításának szándékától. 

 

Magyar feliratokat kérnek az Auchantól 
2013. január 4. – Krónika 

Internetes aláírásgyűjtést indítottak Marosvásárhelyen azért, hogy az Auchan 

nagyáruházban visszahelyezzék a magyar feliratokat. A város legnagyobb 

bevásárlóközpontjában néhány hónapja szinte csak román nyelvű feliratokat találni, 
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akárcsak számos üzletben, iskolában is. A Facebook közösségi oldalon létrejött Többnyelvű 

Marosvásárhely – Târgu Mureșul bilingv nevű csoport kampányt hirdet a 

többnyelvűségért, illetve tiltakozik a nyelvi jogok semmibevétele ellen. 

 

Februárban vagy márciusban nyit az ásotthalmi-királyhalmi határátkelő 
2013. január 3. – Vajdaság Ma 

Petró Ferenc Ásotthalom polgármestere tavaly szeptember 25-én még cáfolta azt az 

értesülést, hogy a település határában épülő határátkelőt majd csak 2013 elején adják át 

rendeltetésének. Pedig így történt, a legújabb információk szerint vagy február 13-án vagy 

március 15-én nyílik meg az Ásotthalom és Királyhalom (Bácsszőlős) közötti határátkelő. 

 

ESI: A vízumkényszer visszaállítása felesleges és igazságtalan lenne 
2013. január 3. – Vajdaság Ma 

A nyugat-balkáni országok számára a vízumkényszer újbóli bevezetése nem csak 

igazságtalan és drákói intézkedés lenne, amely aláásná az EU hitelét is, hanem felesleges is 

volna, miután létezik egy egyszerűbb megoldás is - lerövidíteni a menedékkérési eljárást és 

a schengeni fehér listán szereplő országokat a biztonságok államok jegyzékére kell tenni, 

véli az Európai Stabilitási Kezdeményezés (ESI). 

 

Visszaállítanák a régi ünnepet és utcanevet 
2013. január 3. – Magyar Szó 

A Petőfi brigád megalakulásának 68. évfordulójáról emlékeztek meg Kishegyesen az év 

utolsó előtti napján, amelyen a jelenlevő brigádtagokat és harcosokat üdvözölve Marko 

Rovčanin, a községi képviselő-testület elnöke többek között kiemelte, hogy a Harcosok 

Szövetsége az utóbbi évtizedekben igencsak háttérbe szorult, s ígéretet tett arra, hogy a 

testület kezdeményezni fogja a község régi ünnepének, október 18-ának a visszaállítását. A 

megemlékezők álláspontja, hogy Kishegyesen vissza kell állítani a brigádról elnevezett utca 

nevét, Bácsfeketehegyen pedig teret kell elnevezni az egykori alakulatról és a topolyai 

mezőgazdasági iskolának is fel kellene vennie régi nevét. 

 

Nem csak autonómiát – munkát, családot, szolidaritást is 
2013. január 3. – Vajdaság Ma 

Újra be kell építenünk a közbeszédbe a területi autonómiát, a tisztességes munka, a család, 

a családalapítás, a szociális szolidaritás, az önbecsülés kérdését, az emberi jogok 

tiszteletben tartását, mondta Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus 

Közösségének elnöke a Vajdaság Mának adott interjújában. Szerinte ugyanis válságban 

van társadalom értékrendszere. 
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Ünnepi megemlékezés Badalóban 
2013. január 4. – Kárpátalja 

Immáron több évtizedes hagyomány, hogy az új esztendő elején Petőfi Sándor születéséről 

is megemlékeznek Badalóban. A helyi református templom külső falán 75 éve díszes 

emléktábla hirdeti, hogy az egyetemes magyar irodalom talán legismertebb alakja 1847 

júliusában – útban Erdélybe menyasszonyához, Szendrey Júliához – megpihent e szent 

falak tövében. 

 

Csapon is semmitmondó határozat született a magyar nyelvről  
2013. január 4. – Kárpátalja 

Az új nyelvtörvény alkalmazásának kérdése is szerepelt a Csapi Városi Tanács december 

26-i ülésének napirendjén. A képviselőtestület gyakorlatilag ugyanazt az egypontos 

határozatot fogadta el e tárgyban, amelyet egy héttel korábban a Kárpátaljai Megyei 

Tanács is megszavazott – mondta el Balogh Oszkár, a KMKSZ városi tanácsi frakciójának 

vezetője. 

 

Újabb teleházak a Beregszászi járásban 
2013. január 4. – Kárpátalja 

A nagyvilág pontosabb megismerése, a gyors információhoz jutás jogos igénye ma már 

mindenütt jelen van. Ennek az igénynek a kielégítése jegyében folytatódik a KMKSZ 

teleházprogramja. Ezúttal a Beregszászi járás egyik kicsiny települése, Kisbakos 

gazdagodott informatikai felszereléssel, amelyet Sin József, a KMKSZ BKSZ elnöke 

nyújtott át. A teleház megnyitójára a község egyetlen közösségi házában, a református 

parókián került sor. 

 

A magyar gyökerek ereje 
2013. január 4. – Kárpátalja 

Kárpátalján sokan ismerik Jacob Kop¬penaalt, aki a Stichting Metadidomi Foundation 

nevű holland segélyszervezet kárpátaljai projektjének vezetőjeként sok településen segített 

az elmúlt húsz év alatt. Koppenaal úr nyugdíjba vonulása óta új hivatásának és 

küldetésének is tekinti a kárpátaljai magyar emberek támogatását. A szalókai református 

templomban legutóbb az ő segítségével alakították ki az új elektromos fűtőrendszert, 

aminek az átadását követően beszélgetett vele magyarul a Kárpátalja újságírója abból az 

apropóból, hogy most januárban lesz húsz éve annak, hogy holland segélyszervezeti 

munkatársként először Kárpátalján járt. 

 

Az ukrán nyelvtörvény „magyar” története 
2013. január 4. – Kovács Miklós – Kárpátalja 

„Először is szögezzük le, Ukrajna nem jogállam. Az elfogadott normaszövegek nem 

érvényesülnek automatikusan, pontosan. Ha Ukrajna jogállam lenne, a nyelvtörvény 

életbelépésének, működésének nem lenne története, mert kihirdetése után az 
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államapparátus azt azonnal betű szerint betartaná.  Jegyezzük meg azt is, hogy a törvény – 

ha maradéktalanul betartanák – lehetővé tenné az átlag kárpátaljai magyarnak, hogy a 

megyei-, járási hivatalokban is magyarul intézze szóban és írásban az ügyeit, ne csak a 

községházán, ha magyar faluban él.” 

 

Vezetőváltás a Beregszászi járásban  
2013. január 3. – Kárpátalja Ma 

A Beregszászi Járási Tanács keddi soron kívüli ülésén várhatóan lemond tisztségéről 

Bihari András tanácselnök, aki a napokban ünnepli 60. születésnapját, s nyugdíjba készül 

– jelentette az uzhgorod.in. A portál információi szerint az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ) képviselőjét a poszton Knobloch György, a Régiók Pártja (PR) járási 

tanácsi képviselője váltja. 

 

Sikertörténet a kishatárátlépő 
2013. január 3. – Kárpátinfo 

A kárpátaljai magyarok közül sokan tartottak attól, hogy Magyarországnak a schen¬geni 

térséghez való csatlakozása után újabb vasfüggöny ereszkedik az anyaország és az itteni 

nemzetrész tagjai közé. Éppen ezért volt történelmi jelentőségű, hogy az Európai Unió 

jóváhagyásával megszületett Magyarország és Ukrajna között a kishatárforgalom 

újraindításáról szóló megállapodás. Az öt évvel ezelőtti magyar-magyar kapcsolattartás 

szempontjából is fontos eseményre emlékeztek a minap az ungvári főkonzulátuson, ahol 

ebből az alkalomból átadták a húszezredik biometrikus kishatárátlépőt. 

 

Veszélyben a közszolgálati közjegyzőség?! 
2013. január 3. – Népújság 

A közjegyzőségről szóló törvény módosításához az ismert kisebbségi észrevételek – a 

kisebbségi nyelvek tudása – mellett maguk a közjegyzők is számos észrevételt tettek, nem 

tartják jónak ugyanis a közjegyzői szolgálat úgynevezett liberalizációját. Az eddigi törvény 

és a tárcaközti egyezetésen lévő módosított verzió sem követeli meg egyértelműen a 

kisebbségi nyelvek, vagyis az olasz és a magyar nyelv tudását a kétnyelvű területeken. 

 

Januártól ismét magyar gyermekóra 
2013. január 3. – Volksgruppen 

Januárban ismét indul a Játékos Magyar Gyermekóra a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesületnél, Dowas Katalin kétnyelvű óvónővel. A kultúregyesület immár 2001 óta 

kínál gyermekfoglalkozásokat. Dowas Katalin kétnyelvű óvónő Vasvörösváron és 

Felsőőrött, mellette 2001-ben kezdte a kultúregyesületnél a magyar gyermekóra 

foglalkozásokat.  
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

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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