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Kelemen: nincs szükség egy kiüresített kisebbségi törvényre 

2012. január 10. – transindex.ro 

Az RMDSZ elnöke elmondta, törvényhozási szempontból prioritás az RMDSZ számára a 

kisebbségi törvény, de olyan formában, amely a kulturális autonómiát hozza létre, és 

annak jogköröket és hatásköröket biztosít, mert egy kiüresített kisebbségi törvényre 

nincsen szükség. 

 

A csehek fele a Beneš-dekrétumok hatályban tartása mellett van 

2012. január 10. – MTI, Új Szó Online 

Egy közvélemény-kutatás szerint a csehek csaknem fele még mindig amellett van, hogy a 

Beneš-dekrétumok továbbra is hatályban maradjanak. 

 

A tárgyalás lezárult, ítélet egy hónapon belül  

2012. január 11. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Befejeződött Mérey-Zagyva Emma kártérítési pere amelyet a Szerb Köztársasággal 

szemben indított. Samu Katica ügyvéd, Mérey-Zagyva Emma jogi képviselője a tárgyalást 

követően elmondta, hogy az eljárásrend szerint ilyen ügyekben nem kerül sor nyilvános 

ítélethirdetésre, hanem a peres felek írásban kapják meg az ítéletet, amire ő egy hónapon 

belül számít. 

 

Kelemen Hunor: Tőkés javaslata sci-fi 

2012. január 10. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Tőkés László javaslata, amelyben az etnikai arányosság választási törvényben való 

rögzítését kéri, nem a reálpolitika, hanem a tudományos fantasztikum területéhez tartozik 

– jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke.  

 

Még mindig sok a kérelem a Demokrácia Központokban 

2012. január 10. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Egy év után sem csökkent a visszahonosításról érdeklődők száma. A marosvásárhelyi 

Demokrácia Központban még ma is csak egy héttel később tudnak időpontot adni. 

Naponta több tízen jelentkeznek a mappák összeállításáért. 

 

Honosítás a háromszéki falvakon 

2012. január 10. – Bokor Gábor, Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

A háromszéki Demokrácia Központok munkatársai falvakra is kiszállnak, helyben 

segítenek összeállítani az igénylőknek a magyar állampolgárság igényléséhez szükséges 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=27937
http://ujszo.com/online/kulfold/2012/01/10/a-csehek-fele-a-benes-dekretumok-hatalyban-tartasa-mellett-van
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-01-11_A_targyalas_lezarult_itelet_egy_honapon_belul
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59335
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=108028&cim=meg_mindig_sok_a_kerelem_a_demokracia_kozpontokban_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107975&cim=honositas_a_haromszeki_falvakon
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iratcsomót. Újdonság, hogy a már felesküdött polgároknak a frissen elnyert 

dokumentumok (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, házassági levél) hazajuttatásában 

nyújtanak támogatást. 

 

Utcanév-botrány Nagyváradon 

2012. január 10. – Erdély Ma, Duna Tv 

Jogi útra tereli a nagyváradi utcanévtáblák ügyét az Erdélyi Magyar Ifjak helyi szervezete. 

Nem kaptak választ az önkormányzat vezetőségéhez októberben intézett beadványukra, 

amelyben a történelmi magyar utcanevek kiírását kérték. 

 

Románféltő Voiculescu 

2012. január 11. – Krónika, Szabadság 

Dan Voiculescu szerint a Székelyföldön élő románok a magyar többség elnyomásával 

szembesülnek. A szenátus alelnöke nyílt levelet küldött Traian Băsescu államfőnek, 

melyben kijelentette, elfogadhatatlannak tartja, hogy az erdélyi románságot kisebbségként 

kezelik a magyar többségű megyékben, az államelnöki hivatal pedig tűri ezt az állapotot. 

 

Az erdélyi magyaroktól félti Romániát a Le Monde 

2012. január 11. – Krónika 

A magyar nacionalizmus visszhangra talál Erdélyben címmel közölt tudósítást a Le 

Monde. A párizsi liberális napilap szerint „Nagy-Magyarország visszatérésének álma kezd 

szenvedélyeket kiváltani Erdélyben, abban a régióban, amely sokáig vita tárgyát képezte”. 

 

RMDSZ: nem a levélben szavazásra  

2012. január 11. – Krónika, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ nem támogatja a levélben szavazás bevezetését, mivel a rendszer biztonsága 

kívánnivalót hagy maga után – jelentette ki Kelemen Hunor. „Úgy kell megszervezni a 

választásokat, hogy minden román állampolgárnak lehetősége legyen voksolni valamely 

szavazókörzetben. A levélben szavazás megkérdőjelezi a szavazás korrektségét” – szögezte 

le. 

 

Újra kétnyelvű feliratok a szatmári kórházakban 

2012. január 11. – Új Magyar Szó 

Hosszabb szünet után ismét kétnyelvű feliratokat helyeznek ki a Szatmár megyei 

kórházakban. A késés főleg annak tudható be, hogy az elmúlt években elfogadott 

közigazgatási törvény elsősorban  a közhivataloknál írja elõ a többnyelvűséget. 
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Cimborálás a magyarok ellen Romániában 

2012. január 11. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Egyes elemzők szerint már az őszi romániai választások előtt felbomolhat a jelenlegi 

kormánykoalíció, amelynek pártjai között több kérdésben komoly ellentétek feszülnek. A 

nézeteltérések oka lehet a román közigazgatási reform, valamint az alkotmánymódosítás 

elfogadása. Az elemzők szerint a PD-L megpróbálja kiszorítani az RMDSZ-t és az ellenzéki 

PSD-hez fog közeledni. Előreláthatólag a nagykoalíció nem fogja bevenni a kormányba az 

RMDSZ-t. 

 

Hrnčiar az előítéletek ellen harcol plakátjaival 

2012. január 10. – bumm.sk 

„Előítéleteid vannak? Akkor ne idd!” – áll Andrej Hrnčiar, a Most-Híd párt színeiben 

induló turócszentmártoni polgármester választási plakátjain, melyeken egy magyar 

szalaggal átkötött barackpálinka is helyet kapott. A Híd hivatalos plakátjai a 

megbízhatóság, az együttműködés és a felelősség kulcsszavakra építenek. 

 

Pártprogramok jobbról-balról 

2012. január 11. – Veres István – Új Szó 

Az Új Szó szerint az MKP óriásplakát-kampánya balrafordulást jelez, Berényi József 

pártelnök szerint csupán arról van szó, hogy nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a 

társadalmi szolidaritásra. Az MKP lakossági fórumain a munkanélküliség mellett az euró 

jövője, az egészségügy helyzete és a magyarság megmaradásának problémái vetődnek fel 

leginkább. A párt programját Komáromban mutatják be január végén. 

 

Magyar gyerekek a szlovák nagycsoportban 

2012. január 11. – Száz Ildikó – Új Szó 

Az Iskolahívogató kiadványt hatodik alkalommal jelentette meg az érsekújvári Czuczor 

Gergely Alapiskola. A kiadványban többek közt bemutatják az intézményt, ellátják 

tanácsokkal a szülőket látják az iskolaköteles gyerekek felkészítéséről. Szombaton 

Játszunk együtt címmel beiratkozási rendezvényt tartanak majd. 

 

Fehér István Strasbourgig is hajlandó elmenni 

2012. január 11. – Szabad Újság 

Fehér István, a szlovák állampolgárságától megfosztott történelemtanár a Szabad 

Újságnak elmondta, a Selye János Gimnázium igazgatója figyelmeztette, állandó szlovákiai 

lakhely hiányában gond lehet az alkalmazásával. A városházát már utasította a körzeti 
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http://www.bumm.sk/63989/hrnciar-az-eloiteletek-ellen-harcol-plakatjaival.html


 

 

 

 

 

 
5 

hivatal, töröljék őt a lakosság listájáról, s úgy tudja, ugyanezt az utasítást kapta a Szociális 

Biztosító is. Fehér István hangsúlyozta, ezekkel a praktikákkal sem tudják őt megtörni. 

 

A Jobbik feljelentést tett az 1944-45-ös délvidéki mészárlás miatt 

2012. január 10. – MTI, Index 

Apáti István és Szilágyi György jobbikos képviselők ismeretlen tettesek ellen tettek 

feljelentést a Legfőbb Ügyészségen háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt 

az 1944-45-ös délvidéki mészárlás kapcsán. 

 

LSV: Elítélik a gyűlöletet szító, sértő falfirkákat, vandál cselekedeteket 

2012. január 10. – Vajdaság Ma 

Mondjunk hangosan nemet a gyűlöletet szító falfirkáknak, üzeneteknek, cselekedeteknek - 

ez volt az üzenete Nagybecskereken a Vajdasági Szociáldemokrata Liga városi 

szervezetében megtartott sajtótájékoztatónak, ahol Vass Tibor, az LSV városi 

szervezetének alelnöke foglalkozott a mostanság mindinkább felmerülő problémával. 

 

Könyvajánló: Nyelvek, emberek, helyzetek 

2012. január 10. – Kárpátalja Ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatóinak Nyelvek, emberek, helyzete 

című új kötete a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról szól. A könyv kérdőíves kutatás 

adataira alapozva mutatja be a magyar, az ukrán és az orosz nyelv használati körét a 

kárpátaljai magyar közösségben. 

 

Tisztújító közgyűlést tartottak a rijekai magyarok 

2012. január 10. – Molnár Mónika – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK Tengermelléki-Fennsíki Megyei Egyesülete vasárnap tartotta tisztújító 

közgyűlését. A tagok közül többen is méltatták az elnökség munkáját, az elmúlt négy évben 

elért eredményeket. A közgyűlés határozata szerint Viola Éva a következő négy évben is 

elnökként vezeti majd az egyesületet. 
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http://index.hu/belfold/2012/01/10/a_jobbik_feljelentest_tett_a_44-45-os_delvideki_meszarlas_miatt/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12810/LSV-Elitelik-a-gyuloletet-szito--serto-falfirkakat--vandal-cselekedeteket.html
http://www.karpatalja.ma/kultura/6626-konyvajanlo-nyelvek-emberek-helyzetek
http://www.huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1279-tisztujito-koezgylest-tartottak-a-rijekai-magyarok
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A két nemzetiségi képviselő a Pozitív Szlovénia tárgyalócsoportjánál  

2012. január 10. – RTV Slovnija Hidak 

A szlovén törvényhozás január 11-én dönt arról, hogy Zoran Janković, a Pozitív Szlovénia 

elnöke megkapja-e a megbízást a kormány megalakítására. A két őshonos nemzetiség 

képviselője, Roberto Battelli és Göncz László találkozott a Pozitív Szlovénia képviselőivel. 
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www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 
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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   
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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  
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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/

