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Magyar zászló miatt bírságolna a Hargita megyei prefektus
2013. január 9. – Krónika
Több mint ezer euróval büntethetik azokat a székelyföldi polgármesteri hivatalokat, amelyek
törvénytelenül függesztik ki a magyar zászlót - derült ki Hargita megye prefektusának körleveléből.
Jean-Adrian Andrei prefektus szerdán levelet intézett a Hargita megyei polgármesteri hivatalhoz,
amelyben arra figyelmeztette az elöljárókat, hogy 2 500 lej és ötezer lej bírságot szabhatnak ki a
hivatalukra, ha törvénytelenül függesztik ki más államok zászlóit. A prefektus bejelentette:
ellenőrzésekre készülnek és megbírságolják a kihágást elkövető intézményeket.
Civil tiltakozás hatására ismét kétnyelvű lesz a marosvásárhelyi Auchan
2013. január 9. – transindex.ro
Hatásosnak bizonyult a Többnyelvű Marosvásárhely nevű civil mozgalom petíciója, amelyben azt
rótták fel az Auchan hipermarketnek, hogy szinte kizárólag román nyelven informálják a vásárlókat
az áruházban, annak ellenére, hogy korábban jelen volt a kétnyelvűség. Szerdán ugyanis Leonard
Nistor, a marosvásárhelyi Auchan hipermarket üzletvezetője közleményben tett ígéretet arra, hogy
pótolják az arculatváltáskor eltűnt magyar feliratokat.
Mit tervez idénre a Marosszéki Székely Tanács?
2013. január 9. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro
Ezután minden év január 7-én a madéfalvi veszedelemről emlékezik meg a Székely Nemzeti Tanács
marosszéki szervezete, és arra törekszenek, hogy havonta egyszer találkozzanak a lakossággal, az
érdeklődőkkel. A Marosszéki Székely Tanács elnöke, Csíki Sándor szerint az eseménynaptár még
nyitott, tehát várják a javaslatokat, néhány rendezvényt azonban már leszögeztek.
Kétéves a Demokrácia Központ
2013. január 9. – Pethő Melánia – szekelyhon.ro
Nem csappant az egyszerűsített honosítás iránt érdeklődők száma Gyergyószentmiklóson, ezt
tükrözik legalábbis a Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) nyilvántartásai. Jelenleg is, akárcsak a
honosítási eljárás elindításakor, napi 7-10 érdeklődő keresi fel a Demokrácia Központ néven ismert
irodát. A székhely megnyitásának kétéves évfordulóján az eltelt időszak tevékenységeiről és a
tervekről számolt be a sajtónak az EMNT gyergyószéki szervezetének elnöke.
Kivette a részét a honosításból az MPP
2013. január 9. – Nagy D. István – szekelyhon.ro
Több mint kétezer honosítási dosszié összeállításában segített a háromszékieknek az elmúlt közel
két évben a Magyar Polgári Párt Sepsiszentgyörgyön erre a célra létrehozott irodája. A huszonkét
hónapja létrehozott iroda eddigi tevékenységét Bálint József, az alakulat megyeszékhelyi
szervezetének elnöke számolt be szerdán. Elmondása szerint a nyitás óta havii átlagban száz

érdeklődő fordul meg az irodában, ezek majd mindegyikének segítettek a honosításhoz szükséges
dosszié összeállításában.
Az SZNT minden erdélyi magyar pártot és egyházat vár az autonómiatüntetésre
2013. január 9. – Erdély Ma
A Duna Tv székelyföldi stúdiójának vendége volt Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, aki
először a Mircea Duşa kijelentésére reagált, miszerint lehet tüntetni, de nem az alkotmány első
cikkelye ellen. Izsák szerint a demokráciában nem lehet megmondani az embereknek, hogy mit
gondoljanak, hogy mi ellen, vagy mi mellett tüntessenek.
Verseny lesz Kovásznán
2013. január 10. – Krónika
Az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is indít jelöltet a kovásznai időközi
polgármester-választáson. A szövetség Kovászna városi szervezete kedden este jelentette be, hogy
Thiesz János korábbi alpolgármestert, jelenlegi megbízott polgármestert indítja. Nemes Előd, a
néppárt háromszéki elnöke a Krónikának elmondta, biztos, hogy megméretkeznek a kovásznai
polgármesteri tisztségért, és valószínűleg ma jelentik be, ki lesz a jelöltjük.
Alelnököt váltanának
2013. január 10. – Krónika
Riedl Rudolf válthatja Csehi Árpádot a Szatmár Megyei Tanács alelnöki székében – döntött az
RMDSZ megyei választmánya. A várhatóan megüresedő tisztségre az RMDSZ így volt prefektusát
javasolja, aki 1996 és 2001 között kormánybiztosként, majd évekig alprefektusként, illetve megyei
tanácsosként tevékenykedett. Csehi Árpád szeptemberben jelentette be, hogy visszavonul a
közéletből és a politikából, azzal indokolva döntését, hogy igen kedvező állásajánlatot kapott a
magánszférából.
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