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A helyére került a Fidesz-RMDSZ-viszony 

2011. december 7. – Erdély Ma, bukarestiradio.ro 

Azt ígértük, hogy a viszonyt rendezzük, és rendeztük – mondja Kelemen Hunor. A 

szövetségi elnök a Bukaresti Rádió műsorában hangsúlyozta: az RMDSZ nem fut versenyt 

senkivel a Fidesz kegyeiért, mint fogalmazott, „sem Tőkés Lászlóval, sem Tőkés László 

pártjával”. 

 

Öllös: nagy változások az MKP listáján, kisebbek a Hídén 

2011. december 7. – bumm.sk 

Az MKP határozottabban újított választási listáján, mint ahogy azt a tisztújító közgyűlés 

után várni lehetett volna. A Híd listáján kisebb eltolódások figyelhetők meg, melyek a 

párton belüli frakciók erővonal-változásaira utalhatnak - véli Öllös László politológus. 

 

Nem vállal újabb EP-alelnöki mandátumot Tőkés László 

2011. december 7. – MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság, Új Magyar Szó 

Nem vállalja a jelöltséget az EP alelnöki tisztségére Tőkés László a 2012 januárjában 

esedékes választásokon. Tőkés erről levélben tájékoztatta Szájer Józsefet, az Európai 

Néppárti Frakció alelnökét, valamint Gyürk András képviselőt, a Magyarországi Néppárti 

Küldöttség vezetőjét. Az EP-képviselő többet kíván foglalkozni az EMNT-vel, amelynek 

elnöke, valamint a szeptemberben bejegyzett EMNP-vel. 

 

Hétfőn döntenek Kövér javaslatáról is 

2011. december 7. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Jövő hétfőn dönt a Fidesz-frakció a választójogi törvényhez benyújtott módosító 

javaslatokról, így Kövér László házelnök azon indítványáról is, amely külhoni egyéni 

választókerületet hozna létre. Az alkotmányügyi bizottság 9 igen szavazattal 4 ellenében, 11 

tartózkodás mellett nem támogatta a házelnök indítványát. 

 

Még többen kirándulhatnak Határtalanul 

2011. december 7. – MTI, Kitekintő 

Az általános és középfokú iskolák 7-12. évfolyamain legyenek megszervezhetők a jövőben a 

határon túli kirándulások – indítványozza az Országgyűlés nemzeti összetartozás 

bizottsága. Jelenleg a 9-11. évfolyamokon lehet a kirándulásokat megszervezni. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=105852&cim=a_helyere_kerult_a_fidesz_rmdsz_viszony_audio
http://www.bumm.sk/62824/ollos-nagy-valtozasok-az-mkp-listajan-kisebbek-a-hiden.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58356
http://mno.hu/belfold/hetfon-dontenek-kover-javaslatarol-is-1036249
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2011/12/07/meg_tobben_kirandulhatnak_hatartalanul/
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Nem hivatalos népszavazást szervezne az MPP 

2011. december 7. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Ha Kovászna megye önkormányzata nem vonja vissza a népszavazásra vonatkozó 

határozatát, nem javítja ki a prefektúra által jelzett formai hibákat, és az új változatot nem 

fogadja el, akkor az MMP nem hivatalos népszavazást szervezhet – jelentette be szerdán 

Fazakas Tibor, az MPP országos alelnöke, a Kovászna megyei önkormányzat tanácsosa. 

 

Nem hagyta jóvá a tanügyminisztérium a MOGYE chartáját 

2011. december 7. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Szabadság, Új Magyar Szó 

Az oktatási minisztérium addig nem hagyja jóvá a MOGYE chartáját, amíg az intézmény 

vezetősége nem módosítja úgy a dokumentumot, hogy abban érvényesüljön a MOGYE 

multikulturális jellege. A tárca ezt újabb átiratban közölte az egyetem vezetésével. 

 

Megalakult az EMNP első Máramaros megyei helyi szervezete 

2011. december 7. – transindex.ro 

Kedden Máramarosszigeten megalakult az EMNP első Máramaros megyei helyi 

szervezete. A szervezet elnökének Takács Attilát választották, az alakuló ülést a helyi 

református egyház gyülekezeti házában tartották. 

 

Itt tartunk most 

2011. december 7. – Dénes László – Reggeli Újság 

A Reggeli Újságban az erdélyi magyar összefogás gondolata kapcsán Dénes László úgy 

fogalmaz, hogy „elképzelhető, milyen elánnal és kedvvel veti bele magát az RMDSZ 

ellenzéke a közélet átszervezésébe és megújításába, amikor természetes szövetségesétől, a 

budapesti polgári oldal főembereitől azt hallja: össze kell állnotok azokkal, akik a léteteket 

kérdőjelezik meg és akik a pokolra kívánnak titeket”. 

 

A székelyek is kivonulnak december 1-én 

2011. december 7. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Krónika, Új Magyar Szó 

Vonuljanak ki a székelyek december elsején és kérjék a Gyulafehérvári Kiáltvány 

betartását – ezt fogja szorgalmazni minden évben az MPP háromszéki szervezetének 

elnöke, Kulcsár-Terza József, aki szerint felháborító, ahogyan Székelyföldön zajlottak a 

december elsejei rendezvények. 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/nem-hivatalos-nepszavazast-szervezhetnek
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58349
http://itthon.transindex.ro/?hir=27731
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=105864&cim=a_szekelyek_is_kivonulnak_december_1_en
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Szimpátiatüntetés Rimaszombatban Tamás Aladárné mellett 

2011. december 7. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

Mentsük meg Ilonka nénit! - jelszóval szimpátiatüntetést szerveznek Rimaszombatban 

Tamás Aladárné Szűcs Ilona mellett. A megmozdulás szervezője Auxt Ferenc, az MKP 

rimaszombati járási elnöke szervezi. 

 

Ellenséggyártás 

2011. december 7. – Rajkovics Péter – Szabad Újság 

A szerző kegyetlennek tartja a szlovák állampolgársági törvényt, amely „elvesz, ha 

jelentesz, büntet, ha nem jelentesz! Valamikor már voltak ilyen szabályok, de azt a kort 

nem szeretnénk visszahozni. Írom ezt még akkor is, ha én nem vettem fel a magyar 

állampolgárságot és továbbra is csak egy állampolgársággal rendelkezem.” 

 

„Mindenki küzd a saját létéért 

2011. december 7. – Bóta Gábor – Népszava 

Tóth Tibor színész, a Komáromi Jókai Színház igazgatója szerint szükség lenne egy 

határon túli magyar teátrumokat és vidéki társulatokat befogadó színházra Budapesten. 

 

Mégsem indul az MKP listáján a DAC volt kapusa 

2011. december 7. – bumm.sk, Új Szó Online 

Mégsem indul az MKP választási listáján Novota János, a dunaszerdahelyi DAC volt 

kapusa. A labdarúgó úgy érzi, elhamarkodott döntést hozott, a politika miatt nem tud 

koncentrálni az edzéseken. Berényi József, az MKP elnöke sajnálattal vette tudomásul 

Novota döntését. 

 

Pártelnökök vitája az MKP és a Most-Híd közötti párhuzamokról és 
különbségekről 

2011. december 7. – Felvidék Ma 

Berényi József, az MKP elnöke és Bugár Béla, a Most-Híd elnöke ezúttal a Pátria Rádió 

stúdiójában vett részt választási vitaműsorban. Berényi emlékeztette Bugárt, hogy a Híd 

gyakorlatilag semmilyen aktivitást nem fejtett ki annak kapcsán, hogy Szlovákiában több 

személyt is meghurcolnak a magyar állampolgárság felvétele miatt. 

 

MKP: Beszéljük meg! 

2011. december 7. – Felvidék Ma, Szabad Újság 

Az MKP fontosnak tartja, hogy a párt programja tükrözze Dél-Szlovákia minden 

régiójának és közösségének jogos igényét a fenntartható gazdasági fejlődés feltételeinek 
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http://www.bumm.sk/62813/szimpatiatuntetes-rimaszombatban-tamas-aladarne-mellett.html
http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/4464-ellenseggyartas
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=498637
http://www.bumm.sk/62802/megsem-indul-az-mkp-listajan-a-dac-volt-kapusa.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31448-partelnokok-vitaja-az-mkp-es-a-most-hid-kozotti-parhuzamokrol-es-kulonbsegekrol
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31448-partelnokok-vitaja-az-mkp-es-a-most-hid-kozotti-parhuzamokrol-es-kulonbsegekrol
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31460-mkp-beszeljuk-meg
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megteremtésére, a munkahelyek kialakítására, az emberi és kisebbségi jogok következetes 

érvényesülésére. Az MKP ezért „Beszéljük meg!” elnevezéssel lakossági fórum-sorozatot 

indít december 9-től. 

 

A VMSZ jogsegélyszolgálatot hoz létre 

2011. december 8. – MTI, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség Elnöksége kedden határozatot hozott arról, hogy a két 

kárpótlási törvény alkalmazásának kezdetéig jogsegélyszolgálatot hoz létre. A szolgálat 

felállításának célja, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a vajdasági magyar közösség 

minél eredményesebben tudjon élni a vagyon-visszaszármaztatás és a rehabilitáció 

lehetőségével. 

 

Nem tudni, biztosítják-e a Vajdaságnak járó 7 százalékot 

2011. december 7. – Pannon RTV 

Vajdaságot mintegy 64 milliárd dinárral károsította meg a köztársaság az elmúlt öt évben 

azzal, hogy nem biztosította az Alkotmányban garantált 7 százalékot a költségvetésből – 

nyilatkozta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselője. 

 

A nagykikindai Szent Száva Általános Iskola tanulóinak szülei a miniszternek 
írtak 

2011. dacember 7. – Vajdaság Ma 

A nagykikindai Szent Száva Általános Iskola tanulóinak szülei panaszos levéllel fordultak a 

szerb oktatási miniszterhez, amiért jövő évtől megszüntetnék a magyar nyelvű első osztályt 

az iskolában. Levelüket egy támogató levél kíséretében a Vajdasági Magyar Pedagógusok 

Egyesülete (VMPE) elküldte a nagybecskereki oktatási felügyelőségnek is. 

 

Elfogadták Vajdaság területfejlesztési tervét 

2011. december 8. - Virág Árpád – Magyar Szó 

A 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó vajdasági területfejlesztési terv megvitatásával 

indult a Tartományi Képviselőház szerdai ülése. A hatalmi koalíció képviselői világos utat 

megjelenítő, modern tervnek, az ellenzékiek pedig választási propagandaanyagnak 

nevezték a tervet. 
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http://magyarszo.co.rs/fex.page:2011-12-08_A_VMSZ_jogsegelyszolgalatot_hoz_letre
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12679/A-nagykikindai-Szent-Szava-Altalanos-Iskola-tanuloinak-szulei-a-miniszternek-irtak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12679/A-nagykikindai-Szent-Szava-Altalanos-Iskola-tanuloinak-szulei-a-miniszternek-irtak.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-08_Elfogadtak_Vajdasag_teruletfejlesztesi_tervet.xhtml
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„Határon túli ukrán” igazolványokat kaptak szlovákiai ukránok 

2011. december 7. – Kárpátalja Ma 

Amint arról a Zakarpattya.online hírportál beszámolt, az eperjesi ukrán főkonzulátuson 

december elsején, az Ukrajna függetlenségéről döntő ukrajnai népszavazás huszadik 

évfordulója apropóján rendezett ünnepség keretében határon túli ukrán igazolványt 

kaptak ukrán nemzetiségű szlovák állampolgárok. 

 

Térségfejlesztés a magyar vidéken 

2011. december 7. – Kárpáti Igaz Szó 

Felújításra váró úthálózat, új autósztráda és határátkelő, térségfejlesztés, s megannyi terv, 

amelyek részben megvalósultak, illetve a közeljövőben kerülnek kivitelezésre. A Kárpáti 

Igaz Szó ezekről kérdezte Ivan Buskot, a megyei állami közigazgatás elnökének első 

helyettesét. 

 

Jankovics: Külön köszönet annak a 2296 magyarnak, akik a HMDK jelöltjeire 
szavaztak 

2011. december 7. – Kriják Krisztina – Új Magyar Képes Újság 

„Elsősorban nagy köszönettel tartozom minden szavazónak, aki a magyar „listát” 

választotta múlt vasárnap – ezzel is bizonyítva nemzeti hovatartozását. Külön köszönet 

annak a 2296 magyarnak, akik a HMDK jelöltjeire szavaztak. Ez minden idők legjobb 

eredménye. Sajnos most mégsem volt elég a győzelemhez.” 

 

Fiume magyar emlékezete 

2011. december 7. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

A fenti címmel nyílt kiállítás december 1-jén a rijekai városi múzeumban az intézmény és a 

budapesti Balassi Intézet szervezésében. A kiállítás megnyitóján részt vett Navracsics 

Tibor miniszterelnök-helyettes is, aki másnap a tengermelléki magyar szervezetek 

képviselőivel is találkozott Rijeka város magyar kisebbségi önkormányzatának a 

székhelyén. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1209-jankovics-kueloen-koeszoenet-annak-a-2296-magyarnak-akik-a-hmdk-jeloeltjeire-szavaztak
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Egyeztetés a Nemzetiségi Hivatallal: 2012-ben maradnak a megbeszélt 
költségvetések 

2011. december 7. - Népújság 

Stane Baluh, a Nemzetiségi Hivatal vezetője Lendván munkamegbeszélést tartott a 

muravidéki csúcsszervezet, illetve a községi magyar önkormányzatok elnökeivel a 

közösségek 2012-es költségvetési forrásairól. Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának 

elnöke elmondta, konkrét összegekről nem beszéltek, inkább tartalmi dolgokról, az egyre 

szigorúbb finanszírozási feltételekről szóltak a megbeszélések. 

 

Népszámlálás 2011: Stagnál a lakosság száma a Muravidék magyarlakta 
vidékén 

2011. december 7. – Népújság 

A Muravidék kétnyelvű vidékén található 31 településen összesen 12 425 személyt írtak 

össze. Ebből 11 305 főt a Lendva-vidéken számoltak össze, míg 1 120 személyt Goricskó 

nyolc kétnyelvű településén írtak össze. Az adatokból kiderül, hogy a 2002-es adatokhoz 

képest tovább csökkent a lakosság száma. 

 

Tanácskozás a népcsoportközpontban 

2011. december 7. – volksgruppen.at 

Tanácskozást tartottak a bécsi Népcsoportközpontban az ausztriai népcsoportok képviselői 

az új népcsoporti törvényjavaslattal kapcsolatban. Az új törvényj0avaslat nem felel meg az 

ausztriai népcsoportoknak, mert számos negatív változást tartalmaz. A magyar népcsoport 

kritizálja a támogatások elosztását valamint a népcsoportot képviselő személyek 

kiválasztását. 
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