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Kövér létrehozná a külhoni egyéni választókerületet 

2011. december 5. – MTI, hirado.hu, Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó, Új Szó, Magyar 

Hírlap, Népszava 

A határon túli magyaroknak is két szavazatuk lenne, ha az Országgyűlés elfogadja Kövér 

László erre vonatkozó módosító indítványát. A házelnök javaslata szerint a magyarországi 

lakóhellyel nem rendelkező választók egy külhoni választókerületi jelöltre és egy 

pártlistára szavazhatnának. 

 

Már nem szerepel a kollektív bűnösség elve a szerb rehabilitációs törvényben 

2011. december 5. – MTI, Origo, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Magyar Hírlap 

A szerb parlament abban a változatban fogadta el a rehabilitációs törvény szövegét, amely 

a VMSZ és a kormány közötti megállapodásra épült. Ezzel a kollektív bűnösség elve 

törlődött a visszaszármaztatás folyamatából. Martonyi János külügyminiszter a szavazás 

után kijelentette, Szerbia európai uniós tagjelölti státusának magyar támogatása 

„feltétlenné vált”. 

 

Nem az RMDSZ javaslata alapján csökkentenék a honatyák számát 

2011. december 5. – Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

Visszalépett a PDL attól a koalíciós megállapodástól, hogy az RMDSZ javaslatára 388-ra 

csökkentsék a képviselők és a szenátorok számát, mivel a modellezések szerint a szövetség 

a jelenleginél több szenátori mandátumot kapna az új rendszerben. A PDL ehelyett 

megszűntetné a szenátust, a képviselők számát 300-ban limitálná. 

 

Semjén: begyógyítottuk a „lelki Trianont” 

2011. december 5. – Duna TV, hirado.hu 

A dolgok természetes állapota állt helyre azzal, hogy a határon túliak is magyar 

állampolgársághoz juthatnak – jelentette ki Semjén Zsolt a Duna Televízió Közbeszéd 

című műsorában. A miniszterelnök-helyettes kiemelte, a tavalyi választások után a 

szocialisták lelkiismeretükre hallgattak, támogatták a kettős állampolgárságról szóló 

törvény, vagyis ebben a kérdésben nemzeti konszenzus alakult ki. 

 

Németh Zsolt és Pásztor István közös sajtótájékoztatója a szerb rehabilitációs 
törvényről 

2011. december 5. – Kormany.hu 

Németh Zsolt szerint 2011. december 5-e nagy nap a magyar diplomáciának, mert a szerb 

parlament elfogadta a rehabilitációs törvényt. A külügyi államtitkár elismerését fejezte ki 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2011/12/05/13/Kover_letrehozna_a_kulhoni_egyeni_valasztokeruletet.aspx?source=hirkereso
http://www.origo.hu/nagyvilag/20111205-mar-nem-szerepel-a-kollektiv-bunosseg-elve-a-szerb-rehabilitacios.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58250
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/12/05/20/Semjen_begyogyitottuk_a_lelki_Trianont_.aspx?source=hirkereso
http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/nemeth-zsolt-es-pasztor-istvan-kozos-sajtotajekoztatoja-a-szerb-rehabilitacios-torvenyrol
http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/nemeth-zsolt-es-pasztor-istvan-kozos-sajtotajekoztatoja-a-szerb-rehabilitacios-torvenyrol
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az ügy miatt mind Szerbiának és a Vajdasági Magyarok Szövetségének, mind az egész 

magyar politikai rendszernek, beleértve az ellenzéki és a határon túli pártokat egyaránt. 

 

Dézsi Attila lett az új kormányfőtitkár 

2011. december 5. – transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Szabadság, Új Magyar Szó 

Emil Boc elfogadta az RMDSZ-nek a megüresedett kormányfőtitkári pozíció betöltésére 

tett javaslatát és Dézsi Attila, Hunyad megyei prefektust nevezte ki a kormányfőtitkárság 

(SGG) vezetőjének. A Hunyad megyei prefektusi tisztségbe Burján Gergelyt javasolják. 

 

SZNT: Székelyföld legyen önálló külföldi választókerület 

2011. december 5. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Szabadság 

Tekintettel arra, hogy az egyszerűsített honosítási eljárás nyomán máris nagyszámú 

magyar állampolgár él Magyarország határain kívül, és ezek jelentős hányada 

Székelyföldön, ezért az SZNT javasolja, hogy Székelyföld különálló, külföldi 

választókerületként jelenjen meg a magyar választási törvényben. 

 

Háromszék: a prefektúra megtámadja a népszavazásra vonatkozó 
határozatot 

2011. december 5. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

A Kormányhivatal megtámadja a Kovászna Megyei Tanács határozatát a Kovászna megye 

határainak módosítására és egy Székelyföld nevű közigazgatási régió létrehozásáról szóló 

népszavazásra vonatkozóan – jelentette be György Ervin prefektus. 

 

Megalakult az EMNP első helyi szervezete 

2011. december 5. – Krónika, transindex.ro 

Nagyváradon alakult meg az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) első helyi szervezete. A 

szervezet elnökének Kristófi Kristófot választották meg, alelnököknek pedig Kovács Ernőt 

és Polik Leventét jelölték ki. 

 

Kelemen: csak magunkra számíthatunk a jövő évi választásokon 

2011. december 5. – transindex.ro 

„Az RMDSZ-en belüli konzultációk során azt láttuk, hogy a többség támogatja az 

önkormányzati és a parlamenti választások összevonását, ennek fejében elértük az arányos 

képviseleti rendszer kialakítását. Azt tervezzük, hogy úgy, ahogy azt 2011 elején is tettük, 

jövőben is írásos protokollumban rögzítsük koalíciós partnereinkkel a 2012-es 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58254
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prioritásokat, köztük természetesen a választási rendszerre vonatkozó elveinket” - 

jelentette ki Kelemen Hunor. 

 

Újabb kirohanást intézett Tőkés László ellen Ilie Nastase 

2011. december 5. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Ilie Nastase a Libertatea c. napilapnak adott interjúban azt mondta: a román nemzeti 

ünnepen hangoztatott autonómia-követelései miatt Tőkés Lászlót ki kellene toloncolni az 

országból. Szerinte felháborító, hogy a románellenes nyilatkozatai ellenére Tőkés 

Romániát képviseli az EP-ben. 

 

Bizonytalan a Csángó Rádió jövőbeni működése 

2011. december 5. – Krónika 

Fennállásának kétéves évfordulóját ünnepli a Csíkfalusi Csángó Rádió, miközben a 

működési költségek fedezése bizonytalan – közölte Lőrinc Cselesztin, a rádió 

főszerkesztője. 

 

Könyvadomány erdélyi szórványkollégiumoknak 

2011. december 6. – Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ és a Communitas Alapítvány erdélyi magyar könyvkiadók által felajánlott 

könyvekkel ajándékozza meg a szórványkollégiumokat – jelentette ki Kovács Péter, az 

RMDSZ főtitkára és Bodor László, az RMDSZ ifjúsági főtitkárhelyettese. 

 

Az RMDSZ megújítani készül szórványpolitikáját 

2011. december 5. – Erdély Ma, MTI 

Szórványpolitikájának megújítására készül az RMDSZ, amely főként a nagyvárosok 

szórványmagyarságát akarja megszólítani – jelentette ki Winkler Gyula EP-képviselő. 

 

Patália 

2011. december 6. – Salamon Márton László – Új Magyar Szó 

Salamon Márton László az EMNP bejegyzése során állítólagosan felhasznált hamis 

aláírások kapcsán megjegyzi: „a jövő évi választásokon való szereplésre készülő alakulat 

képviselői hatalmas patáliát csaptak, amikor a Hunyad megyei rendőrség a múlt hét végén 

kihallgatta féltucatnyi aláírásgyűjtőjüket. A hatósági eljárást manipulatív módon 

„zaklatásnak” minősítő Tőkésék nyíltan kétségbe vonják a hazai igazságszolgáltatás 

függetlenségét, ezáltal éppen annak befolyásolására törekedve”. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=105671&cim=ujabb_kirohanast_intezett_tokes_laszlo_ellen_ilie_nastase
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58246
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/66925
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=105709&cim=az_rmdsz_megujitani_keszul_szorvanypolitikajat
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=144450
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Választási játszmák 

2011. december 6. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikkében Balogh Levente Kövér László választójogról szóló javaslata 

kapcsán arról ír, hogy „ez pozitív fejlemény lenne, hiszen így vélhetően mégsem 

avatkoznak majd be túlzott mértékben a határon túliak az anyaország belpolitikájába, saját 

küldötteik ugyanis várhatóan inkább a határon túli ügyekkel foglalkoznak majd”. 

 

Véget ért a Malina Hedvig-ügy 

2011. december 5. – Vrabec Mária – Új Szó 

Jogi értelemben befejeződött Malina Hedvig ügye, a brüsszeli Emberi Jogi Bíróság 

elfogadta Hedvig és a szlovák kormány közötti per békés rendezéséről szóló 

megállapodást. Ez azt jelenti, hogy a jövőben sem az állami szervek, sem Hedvig nem 

nyithatja meg újra az ügyet, nem lesznek további vizsgálatok, tehát végeredményben soha 

nem is tisztázódik, mi történt. 

 

Nevük magyarosítására ösztönöznék a szlovákul bejegyzett szervezeteket 

2011. december 5. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Nevük magyarosítására szeretné ösztönözni a szlovák nyelvű megnevezéssel bejegyzett 

felvidéki magyar szervezeteket a Somorja Hangja – Vox Samariae Polgári Társulás. A 

Somorja Hangja volt az első olyan magyar szervezet a Felvidéken, amely elérte, hogy a 

nevét az államnyelv kihagyásával jegyezze be a szlovák belügyminisztérium. 

 

Felújított Petőfi-emléktáblát lepleztek le Pozsonyban 

2011. december 5. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Petőfi Sándor felújított emléktábláját leplezték le hétfőn Pozsonyban. Az emléktábla újbóli 

kihelyezését a pozsonyi Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság kezdeményezte. A felújítás fő 

támogatója a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma volt. Prőhle Gergely beszédében 

emlékeztetett a szlovák és a magyar nép közös történelmére, és megjegyezte: nagyon jó, 

hogy a magyarországi szlovákok gond nélkül lehetnek magyar és szlovák állampolgárok 

egyszerre. 

 

Slota továbbra is ragaszkodik a népszavazáshoz 

2011. december 5. – SITA, bumm.sk, Új Szó Online 

Az SNS továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a márciusi parlamenti választásokkal együtt 

tartsák meg a népszavazást a szlovák nyelv kizárólagossá tételéről a hivatali 

nyelvhasználatban. 
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http://ujszo.com/online/kulfold/2011/12/05/veget-ert-a-malina-hedvig-ugy-reszletek-a-keddi-uj-szoban
http://www.bumm.sk/62724/nevuk-magyarositasara-osztonoznek-a-szlovakul-bejegyzett-szervezeteket.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/12/05/felujitott-petofi-emlektablat-lepleztek-le-pozsonyban
http://www.bumm.sk/62741/slota-tovabbra-is-ragaszodik-a-nepszavazashoz.html
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Via Nova ICS: Új úton a jövőnkért 

2011. december 5. – Oriskó Norbert – Felvidék Ma 

Bemutatkoztak a Via Nova Ifjúsági Csoport jelöltjei, akik az MKP listáján indulnak a jövő 

márciusi előrehozott parlamenti választásokon. A Via Nova ICS saját választási 

programjának elnevezése „Új úton a jövőnkért!”. 

 

Listás dilemmák 

2011. december 6. – Tokár Géza – Új Szó 

Az Új Szó véleményrovatában Tokár Géza az MKP választási listája kapcsán megjegyzi, „a 

pártnak két választása volt: a kilátásba helyezett megújulást elfelejtve a régi húzónevekre 

épít, vagy megpróbál a regionális szinten erős, kevéssé elhasznált, de országosan kevésbé 

ismert emberekre támaszkodni. Az utóbbi stratégia mellett döntöttek.” 

 

Élni kell a törvény adta lehetőséggel  

2011. december 5. – Nagy Magdolna – Magyar Szó 

Hétfőn ülésezett a nemzeti közösségek tanácsa, és támogatta hat kétnyelvű (magyar és 

szerb) középiskola alapítói jogainak részleges átruházását a Magyar Nemzeti Tanácsra. 

 

Hét év után  

2011. december 5. – Fodor István – Magyar Szó 

A kettős állampolgárságról szóló eredménytelen népszavazás évfordulójára emlékezik 

Fodor István. „Éppen ma, december 5-én adja le a szlovák hatóságoknak a hivatalos iratait 

egy felvidéki 99 éves nyugdíjas tanítónő, akit azért fosztottak meg szlovák 

állampolgárságától, mert felvette a magyart.” 

 

Lehet rendőr a kettős állampolgár 

2011. december 6. – Magyar Hírlap 

Pásztor István, a VMSZ elnöke a Magyar Hírlapnak adott villáminterjújában elmondta, a 

rehabilitációs törvény elfogadása üzenet lehet Szlovákiának is: a szerb hozzáállást egy 

Uniós államban illő lenne a többségiek részéről legalább megközelíteni. Kiemelte, hogy a 

szerb törvényhozás úgy módosította a rendőrségi törvényt, hogy a jövőben engedélyezi 

kettős állampolgárok rendőrségi kötelékben történő alkalmazását. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31423-via-nova-ics-uj-uton-a-jovonkert
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http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/lehet_rendor_a_kettos_allampolgar.html
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Göncz László nyerte a választásokat 

2011. december 5. – RTV Hidak 

A szlovéniai magyarok Göncz László jelenlegi parlamenti képviselőnek szavaztak bizalmat 

a parlamenti választásokon. Göncz az országgyűlési választások 10. választóegységében 

50,67 százalékos részvétel mellett a leadott szavazatok 68,54 százalékát szerezte meg. 

 

Horvátországi választások 

2011. december 5. - MTI 

A Magyar Egyesületek Szövetsége (MESZ) jelöltje a 69 éves Sója Dénes lett a horvátországi 

választásokon a magyar nemzetiségi képviselő a nem végleges adatok szerint. A december 

4-én megtartott horvátországi választáson kis különbséggel megelőzte Sója Dénes a másik 

jelöltet, Jankovics Róbertet, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) 

jelöltjét. Sója a szavazatok 51,53 százalékát, Jankovics Róbert 48,47 százalékát kapta. 
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