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Támogatják a kormányt a csángómagyar szervezetek 
2012. február 6. – MTI, Magyar Nemzet Online, Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

Nyolc csángóföldi és magyarországi székhelyű, a moldvai csángó magyarokért 

tevékenykedő szervezet hétfőn közös állásfoglalásban biztosította támogatásáról a magyar 

kormánynak és a csángóföldi oktatási program támogatóinak a program javítására 

irányuló intézkedéseit. 

 

Lemondott a Boc-kormány 
2012. február 6. – MTI, Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, Szabadság, Új Magyar Szó 

Emil Boc miniszterelnök bejelentette kormányának lemondását. A kormányfő a kabinet 

hétfői, igen rövid ülésén közölte: visszaadja kormányának mandátumát. Boc szerint a 

kormány lemondásának kettős célja van: az ország gazdasági stabilitásának megtartása, 

illetve az utóbbi hetekben kialakult társadalmi feszültségek csökkentése. 

 

Az RMDSZ egy újabb tárcához köti a szakértői kormány támogatását 
2012. február 6. – transindex.ro 

PDL-s források szerint az RMDSZ csak abban az esetben támogatná a szakértői kormányt, 

ha a szövetség egy újabb minisztériumot kap. 

 

Az ET a magyar választókerület mellett 
2012. február 6. – Kárpáti Igaz Szó 

Fontos előrelépésnek nevezte az ukrajnai magyar közösség érdekében az Európa 

Tanácsban (ET) a választókerületekről elfogadott határozatot Kalmár Ferenc KDNP-s 

honatya. Az ET parlamenti közgyűlésének ülésszakán magyar, moldovai és román 

kezdeményezésre elfogadott módosító javaslat azt tartalmazza, hogy Ukrajnában a 

Központi Választási Bizottság oly módon alakítsa ki a jövőben a választókerületeket, hogy 

az egy tömbben élő nemzeti kisebbségek egy körzetbe kerüljenek. 

 

LMP: a kormány támogassa a csángók oktatását 
2012. február 6. – MTI, Krónika, transindex.ro 

Az LMP felszólítja a kormányt, hogy biztosítsa a csángó magyar gyerekek oktatási 

programját működtető Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) támogatását - 

közölte Dorosz Dávid, az LMP országgyűlési képviselője hétfőn. 
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http://mno.hu/hatarontul/tamogatjak-a-kormanyt-a-csangomagyar-szervezetek-1049114
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60197
http://itthon.transindex.ro/?hir=28206
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8081
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60239
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Frunda: az RMDSZ lépjen ki a kormánykoalícióból 
2012. február 6. – Krónika 

Az RMDSZ-nek ki kell lépnie a kormánykoalícióból és előrehozott választásokat kell 

szorgalmaznia Emil Boc miniszterelnök lemondása után – jelentette ki Frunda György. 

 

Borbély: nem lenne jó megoldás egy technokrata kormány 
2012. február 6. – transindex.ro 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke szerint továbbra is egy politikai háttérrel 

rendelkező kormányra van szükség, amelyet minél hamarább fel kell állítani a politikai 

instabilitás elkerülése érdekében. 

 

Az előrehozott választásokban látja a megoldást Antal Árpád 
2012. február 6. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere nem egy technokrata kormány 

felállításában, hanem előrehozott választások szervezésében látja a megoldást. 

 

Kelemen Hunor: az előrehozott választások lehetőségét is számba veszi az 

RMDSZ 
2012. február 6. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Holnapra hívja össze a Szövetségi Állandó Tanácsot (SZÁT) Kelemen Hunor, a 

tanácskozás az államfő miniszterelnökre vonatkozó javaslata kapcsán zajlik le. „Az RMDSZ 

kész a tárgyalásokra, és az előrehozott választások lehetőségét is számba veszi” – jelentette 

ki Kelemen Hunor. 

 

Kovács Péter: az RMDSZ elégedett a minisztereivel 
2012. február 6. – transindex.ro 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a Transindex megkeresésére elmondta, az RMDSZ 

kormánykoalícióban való részvételről a Szövetségi Képviselők Tanácsa dönt, azonban 

mivel a kormánykoalíció nem bomlik fel, nincs szükség még egy SZKT-döntésre. Ezért a 

Szövetségi Állandó Tanács hatásköre az, hogy miniszteri vagy államtitkári rangú tisztségek 

esetén jelölje a személyeket. 

 

Tízezredik dosszié és egy üveg bor 
2012. február 6. – Kozán István – szekelyhon.ro 

A Csíkszeredai Demokráciaközpont egy évvel ezelőtti megnyitása óta az iroda munkatársai 

tízezer személy számára állították össze a magyar állampolgárság megszerzéséhez 

szükséges aktacsomót. A kerek szám apropóján hétfőn ünnepélyes keretek között átadták a 

tízezredik honosítási igénylőnek az összeállított mappát, és ajándékként egy üveg bort. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60236
http://itthon.transindex.ro/?hir=28184
http://itthon.transindex.ro/?hir=28187
http://itthon.transindex.ro/?hir=28190
http://itthon.transindex.ro/?hir=28190
http://itthon.transindex.ro/?hir=28193
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/tizezredik-dosszie-es-egy-uveg-bor
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Vass Levente nem függetlenként, hanem koalíciós jelöltként indulna 
2012. február 6. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

„Azt szeretném, ha választási koalícióban nyernénk meg Marosvásárhely polgármesteri 

székét, és szolíd, erős és konstruktív párttámogatással tudnánk vezetni 4 éven keresztül a 

várost. Ez egy politikai pozíció, nem lehet függetlenként sem választást nyerni, sem jól 

vezetni a várost. Ez a kitét, aminek mindenképpen teljesülnie kell" - jelentette ki az Vass 

Levente. 

 

Ködfátyol lengi körül a Bernády-ügyet 
2012. február 6. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

Egyre sűrűbb „ködfátyol” lengi körül a Bernády-ügy néven is ismert marosvásárhelyi 2-es 

számú általános iskola névadása körül kialakult helyzetet. A decemberi tanácsi határozat 

megszületése óta – amely kimondja, hogy hozzáláthatnak az intézmény átnevezésének 

folyamatához –, semmilyen konkrét lépés nem történt ez ügyben. 

 

Grüman Róbertet jelölik a megyei alelnöki tisztségre 
2012. február 6. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Hosszas hallgatás és találgatás után Grüman Róbert bejelentette, milyen tisztségre 

pályázik az önkormányzati választásokon. A HÁRIT elnökét a Kovászna megyei 

önkormányzat alelnöki tisztségére jelölték a hétvégi vezetőtanácsi ülésen. 

 

Kémfőnököt jelölt Traian Băsescu kormányfőnek 
2012. február 6. – Krónika, Nyugati Jelen, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Új Magyar Szó 

Mihai Răzvan Ungureanut, a Külügyi Hírszerző Szolgálat (SIE) vezetőjét javasolta a 

miniszterelnöki tisztségbe Traian Băsescu államfő. Az elnök azt követően nevezte meg a 

Ungureanut a hétfőn délelőtt lemondott Emil Boc kormányfő utódjaként, hogy délután 

konzultációkat folytatott a parlamenti pártokkal. 

 

Bemutatkozott a Mikó Imre terv 
2012. február 6. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság 

Az egész Kárpát-medencére kiterjedő Wekerle terv részeként minden környező országban 

elkészül az ottani magyarság gazdaságfejlesztési terve, ez lett kész először az erdélyi Mikó 

Imre tervben – mondta a tervet ismertető konferencián Szatmáry Kristóf a 

Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára hétfőn Budapestem. 

 

Támogatás magyarul tanulóknak 
2012. február 7. – Krónika 

A magyar iskola nem kerül többe, de ha valamiért mégis igen, tudni kell, hogy a 

rászorulóknak számos támogatási lehetőség áll rendelkezésére – jelentette ki Magyari 

Tivadar, az RMDSZ oktatási kérdésekért felelős főtitkárhelyettese. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28189
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/kodfatyol-lengi-korul-a-bernady-ugyet
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/gruman-robertet-jelolik-a-megyei-alelnoki-tisztsegre
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60240
http://erdely.ma/gazdasag.php?id=110053&cim=bemutatkozott_a_miko_imre_terv
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Diszkriminál a Realitatea TV? 
2012. február 7. – Új Magyar Szó  

Diszkriminatívnak tartja Boros Zoltán, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács művelődési 

alelnöke a Realitatea TV-t naponta többször elhangzó szlogenje miatt, amely szerint 

„Románia a románoké”. 

 

MOGYE: nem lesz magyar diákszenátor 
2012. február 7. – Új Magyar Szó, Marosvásárhelyi Rádió 

Ahogyan azt előre bejelentették, nem jelöltek képviselőt a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem magyar diákjai az intézmény szenátusába – írja internetes 

honlapján a Marosvásárhelyi Rádió. 

 

A Via Nova ICS is tiltakozott a Gorilla ellen Pozsonyban 
2012. február 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

A szlovákiai közéletben megnyilvánuló politikai korrupció ellen tiltakozott Pozsonyban, a 

törvényhozás épülete előtt a Via Nova ICS ifjúsági szervezet. A tiltakozók szerint az utóbbi 

években Szlovákiában kialakult "korrupcionizmus" többszörösen érintette az ország déli, 

magyarok lakta részét és ezzel hozzájárult a régió gazdasági visszaeséséhez és a fiatalok 

elvándorlásához. 

 

Bugár és Berényi a Gorilláról vitázott 
2012. február 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

A SME napilap online televíziójának vitaműsorának Bugár Béla és Berényi József volt a 

vendége. A vita során szó esett a Gorilláról, a programokról, a plakátrongálásról, valamint 

a Híd és az MKP közti különbségekről is. Berényi szerint az MKP választási programja 

konkrétabb a kisebbségi kérdésekben, és néhány szociális-gazdasági kérdésben is. 

Kiemelte, hogy programjukban szerepel a kollektív bűnösség eltörlése, és részletesen 

foglalkoznak kisebbségi önkormányzatiság kérdésével. 

 

Beneš is meg nem is 
2012. február 6. – Mikóczy Ilona – Kitekintő.hu, Felvidék Ma 

A bártfai bíróság elé került egy Edvard Beneš elnök vagyon-elkobzást érintő rendeletével 

kapcsolatos ügy, és az első fokú ítélet figyelemreméltó. A bíróság ugyanis az alperesnek 

adott igazat a szlovák állammal szemben. A magyarországi alperes 2000-ben rendezte a 

tulajdonviszonyokat őseinek földjének ügyében. 2009-ben azonban a szlovák állam 

bírósági eljárást indított az alperes ellen, hogy mégsem ő a jogos tulajdonosa a földeknek, 

hanem az állam; mivel rájöttek, 1946-ban az állam konfiskálta az érintett földet az alperes 

felmenőjétől. 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2105&cikk=146654
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2402&cikk=146656
http://www.bumm.sk/64987/a-via-nova-ics-is-tiltakozott-a-gorilla-ellen-pozsonyban.html
http://www.bumm.sk/64985/bugar-es-berenyi-a-gorillarol-vitazott.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/32270-benes-is-meg-nem-is
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Dzurinda pártja alig jutna be a parlamentbe 
2012. február 6. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online, 

Magyar Nemzet 

A Prieskumy közvélemény-kutató intézet felmérése szerint Robert Fico pártja, a Smer 

változatlanul a legnagyobb támogatottsággal bíró párt, ám a jobboldal eddigi meghatározó 

képviselője, az SDKÚ az ötszázalékos bejutási küszöbre süllyedt. A Most-Híd 16 

mandátumhoz jutna, az MKP nem kerülne be a parlamentbe. 

 

Spišiakot és Orbánt is kifigurázza Slota pártja  
2012. február 6. – hirek.sk 

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) egyik választási óriásplakátján Orbán Viktort ábrázoló 

karikatúra látható. A magyar miniszterelnök egy süllyedő csónakban ül, a plakáton a 

következő szöveg olvasható: „140 éve védjük a szlovák földet. Orbán hajója elsüllyed”. 

 

Jogszabályok magyar nyelven is a Paragraf Lex adatbázisban 
2012. február 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Magyar Nemzeti Tanács és a belgrádi székhelyű Paragraf CO kft. közötti együttműködési 

megállapodás alapján 2012. február 6-tól a Paragraf Lex elektronikus jogi adatbázisban 

bizonyos hatályos jogszabályok magyar nyelven is elérhetővé válnak a szolgáltató 

előfizetői, illetve más felhasználói számára. 

 

Két hetes várakozás 
2012. február 6. – Pannon RTV 

A Köztársasági Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség hétfőn nyilvános felhívást tesz 

közzé a vagyon-visszaszármaztatásról szóló kérvények átadásáról. Szerbiában március 

elsejétől lehet hivatalosan is kérvényezni az eltulajdonított vagyon visszaszolgáltatását. 

 

Tiltakoznak a kárpátaljai magyarok 
2012. február 6. – MTI, Magyar Nemzet Online, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

A KMKSZ elnöksége nyilatkozatban tiltakozott Kulin Zoltánnak, a Kárpátalja Megyei 

Állami Televízió- és Rádiótársaság első vezérigazgató-helyettesének leváltása ellen. A 

nyilatkozat szerint azzal, hogy az ukrán államhatalom Kulin Zoltán helyére saját emberét 

nevezte ki, olyan regionális állami média kialakítására készül, amely maradéktalanul 

kiszolgálja a hatalompárt érdekeit az októberben esedékes ukrajnai parlamenti választások 

előtt. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20120206111420/Dzurinda-partja-alig-jutna-be-a-parlamentbe.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120206184932/Spisiakot-es-Orbant-is-kifigurazza-Slota-partja.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12913/Jogszabalyok-magyar-nyelven-is-a-Paragraf-Lex-adatbazisban.html
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://mno.hu/hatarontul/tiltakoznak-a-karpataljai-magy-1049158
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Kulin Zoltán új szerepkört kapott  
2012. február 6. – Kárpáti Igaz Szó 

Február 1-jei hatállyal Kulin Zoltánt, a Kárpátalja Megyei Állami Televízió- és 

Rádiótársaság első vezérigazgató-helyettesét a nemzetközi kapcsolatok és európai 

integráció kérdéseivel foglalkozó vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki. „Egy előre nem 

egyeztetett döntés született, azaz kész tények elé voltam állítva” – nyilatkozta Kulin Zoltán. 

 

Elfogadhatják a nyelvtörvényt  
2012. február 6. – Kárpáti Igaz Szó 

Könnyen elképzelhető, hogy hamarosan életbe lép az országban élő kisebbségek, így a 

magyarság számára is előnyös nyelvtörvény. A dokumentum egyebek mellett lehetővé 

tenné, hogy az egy tömbben élő jelentősebb számú kisebbség az adott közigazgatási 

egységben hivatalosan is használhassa anyanyelvét. 

 

Jó eséllyel indul a PANNON EGTC 
2012. február 6. – RTV Slovenija Hidak 

Lendván sajtótájékoztató keretében mutatta be Anton Balažek, Lendva Község és Páva 

Zsolt, Pécs polgármestere a Pannon EGTC társulást. Mint mondták, a társulás lehetőséget 

biztosít arra, hogy még több uniós pénz kerüljön a térségbe. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8096
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8082
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3289
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