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Horogkeresztre asszociál a magyar címerről egy PSD-politikus 

2012. január 9. – Bálint Eszter, Forró Gyöngyvér – Krónika 

Magyarországot, a magyar címert és magyarságot gyalázta Bogdan Diaconu 

szociáldemokrata politikus annak kapcsán, hogy a felújítást követően ismét látható a 

csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumnak és a Segítő Mária Gimnáziumnak otthont adó 

ingatlanon a magyar címer. A politikus szerint magyar címer kihelyezése egy romániai 

iskolára olyan, mintha náci horogkereszt kerülne egy zsidó iskolára. 

 

Basescu a magyarok szavazataira hajt? 

2012. január 9. – Erdély Ma, MTI 

A Krónika vezércikke szerint Traian Basescu államfő az általa támogatott PD-L választási 

érdekei miatt hajt a magyarok szavazataira. A szerző szerint Basescu és a PD-L stratégiája 

épp az ellenkezőjét célozza annak, amit Tőkés és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

javasolt. Az etnikai arányosság elvének rögzítése ugyanis a magyar választói tömb egyben 

tartását eredményezné, míg a PD-L célja, hogy a magyarok voksait elterelje a magyar 

pártok irányából, elütve ezzel őket a bejutástól, és a saját „akoljába” terelje a szavazatokat. 

 

Tamás Aladárné visszatért Rimaszombatba 

2012. január 10. – MTI, bumm.sk 

Visszatért rimaszombati otthonába a magyar állampolgárságának felvétele miatt szlovák 

okmányainak leadására felszólított Tamás Aladárné, és panaszt nyújtott be az őt ért 

sérelem miatt. 

 

Kövér külföldön is hozna létre egyéni választókerületeket 

2012. január 10. - Kárpátalja Ma 

A határon túli magyaroknak is két szavazatuk lenne az eredetileg tervezett egy helyett, ha 

az Országgyűlés elfogadja Kövér László erre vonatkozó módosító indítványát. A parlament 

és a Fidesz választmányának elnöke hétfőn nyújtotta be módosító javaslatát az új 

választójogi törvényhez. Indítványa szerint a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező 

választópolgárok egy külhoni egyéni választókerületben választhatnának képviselőket, 

emellett - ahogy az eredeti kormánypárti tervben is szerepel - pártlistára voksolhatnának. 

A külhoni egyéni kerületben kiosztott mandátumok száma a jelöltekre leadott szavazatok 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59293
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107942&cim=basescu_a_magyarok_szavazataira_hajt
http://www.bumm.sk/63967/tamas-aladarne-visszatert-rimaszombatba.html
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/6624-kover-kulfoldon-is-hozna-letre-egyeni-valasztokeruleteket-
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Frunda György aggódik az RMDSZ parlamenti szereplése miatt 

2012. január 9. – Balogh Levente – Krónika, Szabadság 

Az RMDSZ számára az a legfőbb probléma, hogy az őszi választások után is bejut-e a 

parlamentbe – jelentette ki Frunda György, aki a jelenlegi ellenzékkel kötendő koalíciót 

attól tette függővé, hogy a Szociálliberális Unió (USL) pártszövetség abszolút többséget 

szerez-e vagy sem. Frunda szerint az RMDSZ-nek a választásokon várhatóan meg kell 

fizetni a kormányszereplés árát. 

 

Ponta: az USL az RMDSZ nélkül kíván kormányozni 

2012. január 9. – Krónika, Új Magyar Szó 

A Szociálliberális Unió (USL) egyedül, az RMDSZ nélkül kíván kormányozni, ennek 

érdekében pedig abszolút többséget kíván szerezni a választásokon – szögezte le Victor 

Ponta, az USL társelnöke, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. Ponta leszögezte: mivel 

az RMDSZ a PDL-vel együtt kormányoz, közösen kell ellenzékbe vonulniuk. 

 

Cenzus: csalnak Marosvásárhelyen? 

2012. január 9. – Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Aggasztónak tartja az RMDSZ Maros megyei népszámlálási felelőse, hogy más erdélyi 

városokkal ellentétben Marosvásárhelyen még nem közöltek semmiféle népszámlálással 

kapcsolatos adatot. Brassai Zsombor szerint nagy a gyanú, hogy azok az adatok, amelyek 

egy hónapon belül napvilágra kerülnek majd, nem a valóságot fogják tükrözni. 

 

MOGYE: Király András kételkedik az esetleges kormányszankciók sikerében 

2012. január 9. – Erdély Ma, MTI 

Király András romániai oktatási államtitkár kételkedik abban, hogy a MOGYE szenátusa a 

kormány esetleges szankcióinak hatására betartaná a törvényességet, azaz beleegyezne az 

önálló magyar intézetek létrehozásába. 

 

De ki fonnyassza a tulipánt? 

2012. január 9. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

A manna.ro az EMNP eddigi tevékenysége kapcsán megjegyzi: „Sehol egy épkézláb 

stratégiai javaslat, egy esettanulmány, politikai házidolgozat, proklamáció, stratégia-skicc. 

Semmi megfogható. Azt mondjuk, EMNP, és nem is tudjuk igazán, mit mondunk. Hogy 

kik ezek, és mit akarnak. Pedig nagyon, nagyon szeretnénk tudni. Úgy drukkolunk. És 

amíg ez a nemtudhatóság fennáll, addig ahhoz képest az RMDSZ – olyan, amilyen – de 

valami”. 
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Magyar feliratot mázoltak le Székelymosonban 

2012. január 9. – Gligor Róbert László – szekelyhon.ro 

Mindössze néhány napot állt sértetlenül a közigazgatásilag Nyárádszeredához tartozó 

Székelymoson bejáratánál a kétnyelvű helységnévtábla. Ismeretlenek lefestették a magyar 

feliratot. Az önkormányzat elítéli az esetet, mégsem fordul a rendőrséghez, mert nem bízik 

abban, hogy kiderítik a tettesek kilétét. 

 

Eltérnek az RMDSZ és a PD-L idei célkitűzései 

2012. január 10. – Szabadság, Új Magyar Szó 

Tegnap tartották az év első koalíciós egyeztető ülését a kormánypártok, amelyen a 

Demokrata-Liberális Párt (PD-L) az idei év kiemelt fontosságú témájaként jelölte meg a 

területi-közigazgatási átszervezést, az alkotmánymódosítást, az egészségügyi 

törvénytervezet elfogadását. Az RMDSZ számára inkább a kisebbségi törvény bír 

jelentőséggel. 

 

Udrea is elítéli Tőkés javaslatát 

2012. január 10. – Szabadság 

Nem elemeztem még a javaslatot, de alapjában véve nem értek egyet Tőkés László 

javaslatával, amelynek értelmében a választási rendszerbe be kellene építeni az etnikai 

arányosság elvét – nyilatkozta Elena Udrea turisztikai és fejlesztési miniszter. 

 

Sportstratégia az EMNT-től 

2012. január 10. – Nagy Orsolya – Krónika 

Nemcsak az erdélyi vállalkozókat, hanem a fiatal erdélyi magyar sportolókat is támogatná 

az EMNT – jelentette be vasárnap Tőkés László. Mint mondta, a Mikó Imre-terv mintájára 

készül el a Bodola Gyula néhai labdarúgóról elnevezett ifjúsági és sportstratégia, amellyel a 

„rendszerint háttérbe szoruló fiatal magyar sportolók felemelkedését” segítenék elő. 

 

Nyitott szavak, bezárt számok 

2012. január 10. – Székedi Ferenc – Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc Tőkés László etnikai arányosságra vonatkozó javaslata kapcsán megjegyzi: 

„ha egy másfél milliós magyar közösség alanyi jogon betölthető helyekért rimánkodik az 

ország törvényhozásában, akkor önmagától lemond arról, hogy egyenrangú félként 

léphessen fel a hazai politikai életben, noha az utóbbi két évtizedben éppenséggel nem 

valamiféle zárt romániai magyar térben, hanem az ország nyitott politikai színpadán, 

országos összefüggésekben is képes volt bizonyítani erejét”. 
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Baconschi ragaszkodik a levélben szavazáshoz 

2012. január 10. – Krónika 

Folytatni kell a tárgyalásokat a levélben szavazás lehetőségéről, egy koalíciós partner 

ellenkezése miatt ugyanis nem lehet megfosztani a határon túl élő románokat a voksolás 

lehetőségétől – jelentette ki tegnap Teodor Baconschi román külügyminiszter. 

 

RMDSZ: a választásig nem lesz átszervezés  

2012. január 10. – Balogh Levente – Krónika 

Nem lehetséges az ország közigazgatási átszervezése az alkotmány előzetes módosítása 

nélkül, amire azonban kevés az esély az őszi választások előtt – véli Fekete-Szabó András, 

az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. Rámutatott: csak az alaptörvény módosítása 

nyomán, széles konszenzus révén lehet a jelenlegi megyerendszert régiókká alakítani. 

 

Közvélemény-kutatás: toronymagasan vezet a Smer 

2012. január 9. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar 

Hírlap 

Robert Fico pártja, az ellenzéki Smer 40,2 százalékot szerezne a parlamenti választáson, s 

ezzel toronymagasan előzné meg a kormánypártokat. A felmérés szerint a Most-Híd 8,1 

százalékos eredményével 15 mandátumot szerezne, az MKP parlamenten kívüli erő 

maradna. 

 

Legkorábban 2015-ben kezdik meg építeni az új komáromi Duna-hidat 

2012. január 9. – MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online 

Legkorábban 2015-ben kezdődik el az új Duna-híd építése Észak- és Dél-Komárom között 

- közölte a szlovák útkezelő vállalat (SSC) képviselője. Szlovákia és Magyarország azt 

szeretné, hogy a hidat a szlovák-magyar határon átnyúló együttműködés program 

keretében uniós alapokból lehessen finanszírozni. 

 

Folytatódik a „Beszéljük meg” fórumsorozat 

2012. január 9. – Felvidék Ma 

Az MKP Kassán, Léván, Szádalmáson, Pelsőczön és Somorján folytatja a „Beszéljük meg” 

elnevezésű programalkotó lakossági fórumait. A rendezvényeken kérdőíven is gyűjtik a 

polgárok véleményét arra vonatkozóan, miben látják a felvidéki magyarság, illetve Dél-

Szlovákia lakosságának problémáit. 
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Hangácsi István: Civilek a kétnyelvű Dél-Szlovákiáért 

2012. január 9. – Felvidék Ma 

A Méltányosság politikai elemző központ összefoglalója a kétnyelvűséget szorgalmazó 

szlovákiai magyar civil szervezetek, mindenekelőtt a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom 

tevékenységét mutatja be. A teljes tanulmány elérhető a meltanyossag.hu oldalon. 

 

Precedens értékű ítélethirdetés várható Zomborban 

2012. január 10. – Magyar Szó 

Az édesapja elveszítése miatt átélt fájdalomtól ösztönözve perelte be Zagyva-Mérey Emma 

Szerbiát, és kártérítést követel az átélt fájdalom, félelem és megaláztatás okozta károk 

megtérítésére, konkrét összeget is megnevezve. Ez az első ilyen jellegű peres eljárás 

Szerbiában. 

„Vajdaság lemarad” 

2012. január 10. – Magyar Szó 

„Vajdaság fokozatosan elszegényedik és elveszíti pozícióját Szerbián belül, mégpedig a 

tudatos diszkrimináció, és nem a szabad gazdasági folyamatok miatt. Ez sértő és megalázó 

Vajdaság számára” – áll a Vajdasági Klub közleményében. 

 

Pénzsegély az újszülötteknek 

2012. január 10. – Magyar Szó 

Miután a magyarkanizsai községi képviselő-testület tavalyi elfogadta a gyermekvállalás 

ösztönzéséről szóló rendeletet, január elsejétől támogatásban részesülnek az első-, másod- 

és harmadszülött babákat vállaló családok. Az újszülöttek, illetve szüleik egyszeri 

pénzsegélyt kapnak. 

 

Megalakult a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége 

2012. január 9. - Lj. Molnar Mónika - Új Magyar Képes Újság 

December 29-én került sor a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közösségének (HMIK) 

alakuló ülésére, amely a horvátországi magyar ifjúságot összefogó, képviselő országos 

szervezeteként kíván tevékenykedni. Emellett szeretnének minél több ifjúsági programot, 

koncertet, tanulmányi kirándulást, tanfolyamokat és továbbképzéseket szervezni, hiszen 

ez elengedhetetlen, hogy a horvátországi magyarságnak ne csak múltja, hanem jelene és 

jövője is legyen. 
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