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Kelemen: maradjon a jelenlegi választási rendszer 

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

Az RMDSZ csak a jelenlegi választási rendszer és a képviselők, szenátorok számának 

megőrzése mellett támogatja a parlamenti és a helyhatósági választások összevonását - 

jelentette ki Kelemen Hunor, aki szerint a jelenlegi rendszer nem tökéletes, azonban 

biztosítja az arányos képviseletet. 

 

Dolník Erzsébet is felszólítást kapott okmányai leadására 

2011. december 6. – MTI, bumm.sk, Magyar Hírlap 

Egy újabb szlovákiai magyar, Dolník Erzsébet is felszólítást kapott a szlovák hatóságoktól 

személyi okmányai leadására, miután korábban nyíltan vállalta, hogy felvette a magyar 

állampolgárságot. Dolník Erzsébet 1998-2006 között az MKP parlamenti képviselője volt. 

 

Határon túli szervezetek javaslatai a választójogi törvényhez 

2011. december 6. – MTI, Echo TV 

Elhagynák a határon túli magyarokról vezetett választási névjegyzéket és egyéni 

választókerületet vezetnének be határon túl is külhoni magyar szervezetek. Javaslataikat 

az Országgyűlésnek a nemzeti összetartozás bizottsága nyújtja be módosító indítványként. 

Közben Budafok-Tétényben letette az ezredik magyar állampolgár is az esküt és átvette 

honosítási okiratot. 

 

Kelemen: hétfőn felelősséget vállal a kormány a választások összevonásáról 
szóló jogszabályért 

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

Nem mi kértük a parlamenti és a helyhatósági választások összevonását, hanem a koalíciós 

partner, de el tudjuk fogadni azt – jelentette ki a Transindexnek Kelemen Hunor. Az 

RMDSZ elnöke elmondta, jövő hétfőn, rendkívüli kormányülésen döntik el, hogy 

felelősségvállalással fogadják el az erről szóló törvénytervezetet. 

 

Frunda szerint hiba a választások összevonása 

2011. december 6. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Krónika 

Az RMDSZ szenátora, Frunda György szerint hiba a választások összevonása, az anyagi érv 

pedig, hogy 20 millió eurót takarítana meg az ország, nem elég súlyos indok. A politikus 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=27722
http://www.bumm.sk/62794/dolnik-erzsebet-is-felszolitast-kapott-okmanyai-leadasara.html
http://www.echotv.hu/belfold/hataron_tuli_szervezetek_javaslatai_a_valasztojogi_torvenyhez.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=27724
http://itthon.transindex.ro/?hir=27724
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=105777&cim=frunda_szerint_hiba_a_valasztasok_osszevonasa
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úgy véli, hogy képtelenség előre jelezni, hogy egyik vagy másik párt jól járna-e a 

választásokkal. A módosításhoz nem történtek előkészületek, nem készültek felmérések. 

 

Megszavazta a szenátus a Sapientia akkreditációját 

2011. december 6. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A felsőház kedden megszavazta a Sapientia EMTE akkreditációját, ám még a 

képviselőháznak is szavaznia kell, azt követően válik véglegessé a döntés. 

 

Erdélyi Magyar Néppárt Programalkotó Fórum Marosvásárhelyen 

2011. december 6. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, hirado.hu 

Marosvásárhelyen tartja országos programalkotó fórumát az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) szombaton. Az ülésen az új politikai formáció egyfajta seregszemlét is tart és 

előkészíti a februári hivatalos alakuló ülést – tájékoztatott Toró T. Tibor, a párt ideiglenes 

elnöke. 

 

Hőbörgés után jobban csúszik a pálinka 

2011. december 6. – Parászka Boróka – manna.ro 

A román nemzeti ünnepen Székelyföldön felvonuló román szélsőségesek akciói kapcsán 

Parászka Boróka leszögezi: „A kisebbségi magyar érdekképviselet, amely igen hangos tud 

lenni, ha posztok, állások, források elosztásáról van szó, mélyen hallgat, ha a legelemibb 

jogsértések az orra előtt történnek.” 

 

Civil kurázsi 

2011. december 7. – Gazda Árpád – Krónika 

Gazda Árpád a Krónika vezércikkében úgy fogalmaz, hogy “meg kell becsülni Gubík 

Lászlót, Boldoghy Olivért és a többieket. Amit tesznek ugyanis, az nem puszta 

exhibicionizmus. Olyan tett, amely az egymással szemben megfogalmazott 

nemzetpolitikákat az emberi jogok területére tolja át. E megközelítés által pedig olyanokat 

is érzékennyé tesz az ügy iránt, akiknek amúgy frászuk van a nemzetpolitikáktól”. 

 

Lekerülhet a Iorga-tábla 

2011. december 7. – Sipos M. Zoltán – Új Magyar Szó 

Miután a kolozsvári tanács Radu Moisin alpolgármestert bízta meg a kincses város 

ideiglenes vezetésével, László Attila alpolgármester múlt pénteken átvállalta kollégája 

korábbi munkáját, így 12 újabb ügyosztállyal és kilenc szakosztállyal bővült az RMDSZ-es 

politikus hatásköre. A feladatmegosztás során László Attila hatáskörébe tartoznak az 

adminisztrációs problémák is, így a Iorga-tábla, a Házsongárdi temető és a kétnyelvű 

táblák ügye is. 
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Ellenzett restitúció 

2011. december 7. – Krónika 

Ilie Năstase teniszcsillag segítségére számít a Vatra Românească Egyesület (UVR), hogy 

együtt kérjék Traian Băsescu államfőtől, ne hirdesse ki a kommunizmus idején az 

egyházaktól elkobzott levéltári anyagok visszaszolgáltatását. 

 

Székely termékek Jerzy Buzeknek 

2011. december 7. – Krónika 

Székely termékeket kapott karácsonyi ajándékként Jerzy Buzek Borboly Csaba Hargita 

megyei tanácselnöktől. A székelyföldi elöljáró Sógor Csaba EP-képviselővel mutatta be az 

EP elnöknek a székely termékeket, illetve azok népszerűsítésének koncepcióját. 

 

Magyarországon a szlovák állampolgárságától megfosztott Tamás Aladárné 

2011. december 6. – MTI, bumm.sk. Új Szó Online, Magyar Hírlap 

A szlovák állampolgárságától megfosztott 99 éves Tamás Ilonkát nagyon felzaklatták a 

történtek, ezért Magyarországon élő lánya magával vitte. Fehérné Tamás Judit elmondta, 

felháborítónak és érthetetlennek tartja a szlovák hatóságok lépését. Hozzátette, jogi 

segítséget kértek a magyar államtól, az uniós képviselőktől és a szlovákiai magyar 

jogvédőktől. 

 

Pénzbüntetést kaphat Gubík, ha nem adja le szlovák okmányát 

2011. december 6. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap 

A lévai járási rendőrség Gubik Lászlónak postázott levelében nincs ugyan megszabva 

semmiféle határidő, hogy mikor kellene leadni a személyi okmányokat, de a levélből 

kiderül: ha nem tesz eleget ennek a kötelességének, 33 eurós pénzbüntetést szabhatnak ki 

rá. 

 

Čaplovič Komáromban lobbizott a szlovák iskola megmentéséért 

2011. december 6. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Dušan Čaplovič korábbi kisebbségekért felelős kormányalelnök, a Smer alelnöke 

Komáromba látogatott, ahol a polgármesterrel egyeztetett a súlyos anyagi gondokkal 

küzdő szlovák tannyelvű Határőr utcai alapiskola ügyében. Az alacsony diáklétszámmal 

küzdő intézményt évek óta a többi komáromi iskolától elvont pénzből támogatja a város 

vezetése. 
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Az MKP kiáll Gubík László mellett 

2011. december 6. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Az MKP kiáll Gubík László mellett, s mindennemű jogi segítséget megad a magyar 

állampolgársága miatt szlovák okmányainak leadására felszólított fiatal politikusnak – 

közölte Berényi József, az MKP elnöke. 

 

Kétnyelvű feliratok a dunaszerdahelyi kórházban 

2011. december 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Kétnyelvű feliratok elkészítését vállalta a dunaszerdahelyi kórház számára az MKP-s Őry 

Péter, a Pro Civis Polgári Társulás elnöke, Csallóközcsütörtök polgármestere. Az 

egészségügyi intézmény által meghatározott formában és nagyságban elkészült mintegy 

2500 darab táblát december első napjaiban adta a kórház igazgatójának. 

 

Osztogatás és fosztogatás 

2011. december 7. – Kulcsár Ferenc – Szabad Újság 

A lap véleményrovatában Kulcsár Ferenc hangsúlyozza: Mikuláš Dzurinda regnálása 

idején azok a külföldön élő szlovákok is megkaphatták a szlovák állampolgárságot, és vele 

együtt a szavazati jogot, akiknek a felmenői nem voltak Szlovákia állampolgárai. „Azaz: 

ami nem illeti meg a határon túli magyarokat, az hatványozottan megilleti a határon túli 

szlovákokat. Ismerős az Állatfarmból: minden állat egyenlő, de vannak, akik egyenlőbbek.” 

 

Civil térfélen – összehangoltan 

2011. december 7. – Molnár Judit – Szabad Újság 

Tóth Károllyal, a Fórum Intézet igazgatójával készített interjút a Szabad Újság annak 

alkalmából, hogy a somorjai intézmény a napokban ünnepelte megalakulásának 15. 

évfordulóját. 

 

Fidelitas: Elég a magyarság diszkriminációjából! 

2011. december 6. – MTI, Fidesz.hu, Vajdaság Ma 

Ricz Emesével, a VMSZ Ifjúsági Fórumának elnökével találkozott Ágh Péter, a Fidelitas 

elnöke Budapesten. A két szervezet üdvözölte a délvidéki magyarság kollektív bűnösségét 

kimondó szabályok eltörlését. A Fidelitas reményét fejezi ki, hogy a diszkriminatív elvet 

még hatályban tartó Szlovákia is felülvizsgálja a jövőben a Benes-dekrétumok 

rendelkezéseit. 
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Magyar siker 

2011. december 6. – Pataky István – Magyar Nemzet, Vajdaság Ma 

Olyan sikert ért el a magyar diplomácia a szerb rehabilitációs törvény kikényszerítésével, 

amelynek csak pozitív üzenetei vannak. A rendszerváltozás óta első alkalommal sikerült 

politikai eszközökkel higgadtan, magabiztosan és hatékonyan megváltoztatni egy 

magyarok ellen irányuló diszkriminációs szándékot határainkon túl. 

 

Szerdán ülésezik a Tartományi Képviselőház  

2011. december 7. – Magyar Szó 

A Tartományi Képviselőház szerdán tartja meg sorrendben 31. ülését, melyen a képviselők 

megvitatják a vajdasági regionális területrendezési terv elfogadásának javaslatát is. 

Napirenden szerepel a Zentai Gimnázium, a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi 

Középiskola, az adai Műszaki Iskola, a topolyai Mezőgazdasági Iskola, egy zentai és egy 

magyarkanizsai iskola alapítói jogainak részleges átruházása is a Magyar Nemzeti 

Tanácsra. 

 

A feltételes tagjelöltség a legvalószínűbb 

2011. december 6. – MTI, Pannon RTV 

Az Európai Unió külügyminiszterei és európai ügyekkel megbízott miniszterei nem tudtak 

megegyezni Szerbia tagjelöltségéről. Az Általános Ügyek Tanácsa inkább a pénteki EU-

csúcsra bízta a döntést, ahol végleges határozat születhet az ország sorsáról. Az a 

legvalószínűbb, hogy december 9-én Szerbia csak feltételes tagjelöltséget kap. 

 

Magyar nyelvtanfolyam indul Felsőőrött 

2011. december 6. – Volksgruppen.at 

Magyar nyelvtanfolyam indul Felsőőrött a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 

székházában. A januárban kezdődő kurzuson fiatalok és idősebbek, kezdők és anyanyelvi 

tudásukat tökéletesíteni kívánók is részt vehetnek. 
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

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   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

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  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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