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Németh Zsolt: a romániai magyar közösségnek be kell kerülnie a román 
parlamentbe 

2011. november 18. – Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Krónika 

Ha a romániai magyar közösség hallatni akarja hangját a politikában, képviselőinek a 

következő választásokon eredményeként is be kell kerülnie a parlamentbe – mondta 

Németh Zsolt. „Ezt célt nem lehet félvállról venni, nem lehet másodlagosnak tekinteni, 

ezért bízom abban, hogy az erdélyi magyar politika meg fogja találni az együttműködésnek 

és az egységnek a megfelelő formáját” – fogalmazott a külügyi államtitkár. 

 

Boldoghy Olivér: A Birodalom visszavág 

2011. november 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap 

Elveszítette szlovák állampolgárságát Boldoghy Olivér, aki idén nyáron felvette a magyar 

állampolgárságot. Az Egy Jobb Komáromért polgári társulás aktivistája a Bumm.sk 

hírportálon közölte: pénteken megkapta a pozsonyi belügyminisztérium levelét, amelyben 

tájékoztatták, hogy törölték a szlovák állampolgárok jegyzékéből, és ezzel bejelentett 

lakhely nélküli személlyé vált. 

 

A magyar kormány felháborodott Boldoghy Olivér ügyén 

2011. november 19. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

Semjén Zsolt és Répás Zsuzsa közleményben tolmácsolta a magyar kormány 

felháborodását azzal kapcsolatban, hogy megfosztották szlovák állampolgárságától 

Boldoghy Olivért. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és a 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint Szlovákia ezzel a lépéssel 

megtagadja azokat az alapvető értékeket, amelyekre az EU épül. Közleményükben jogi 

segítséget ígérnek a komáromi vállalkozónak. 

 

Információs és közösségi portál: Klebelsberg Kultúrkúria 

2011. november 20. – MTI, hirado.hu 

Klebelsberg Kultúrportál néven új információs és közösségi portált készít a Klebelsberg 

Kultúrkúria. Az új portál segítségével az országhatáron belül és kívül élő magyarok 

gyorsan, egyszerűen értesülhetnek majd a világon bárhol zajló magyar kulturális 

rendezvényekről, oktatási programokról, őket érintő hírekről. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=104557&cim=nemeth_zsolt_a_romaniai_magyar_kozossegnek_be_kell_kerulnie_a_roman_parlamentbe
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=104557&cim=nemeth_zsolt_a_romaniai_magyar_kozossegnek_be_kell_kerulnie_a_roman_parlamentbe
http://www.bumm.sk/62120/boldoghy-oliver-a-birodalom-visszavag.html
http://www.bumm.sk/62164/a-magyar-kormany-felhaborodott-boldoghy-oliver-ugyen.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/19/12/Informacios_es_kozossegi_portal_Klebelsberg_Kulturkuria.aspx?source=hirkereso
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Félszáz széki magyar tett állampolgársági esküt 

2011. November 18. – Erdély Ma, hirado.hu, Szabadság 

Szék azt tanítja a magyarságnak, ha hűségesek vagyunk a hagyományainkhoz, akkor 

megmaradunk – mondta Németh Zsolt államtitkár Kolozsváron, ahol ötven széki magyar 

tette le az állampolgársági esküt. Év végéig akár kétszázezren is kérhetik a honosítást és 

várhatóan megtörténik a százezredik eskütétel is – hangzott el a Duna Televízió 

Híradójában. 

 

László Attila valószínűleg nem lesz Kolozsvár ideiglenes polgármestere 

2011. november 19. – transindex.ro 

Daniel Budával, a PDL Kolozs megyei elnökével egyeztetett Máté András Levente Kolozs 

megyei RMDSZ-elnök Kolozsvár alpolgármesterének, László Attilának a polgármesteri 

tisztségbe való jelölése kapcsán. Máté elmondta: Daniel Buda nincs elragadtatva attól, 

hogy az RMDSZ-nek jelöltje van. Máté értesülései szerint a PDL Radu Moisin 

alpolgármestert szándékozik a polgármesteri tisztségre javasolni. 

 

Népszavazás Kovászna megyében: a prefektúra beintett 

2011. november 19. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék, Új Magyar Szó, Krónika 

Felülvizsgálatra visszaküldte a Kovászna megyei tanácsnak a népszavazásról szóló 

határozatot a prefektúra. A Háromszék értesülései szerint a jogi kifogásokat felsoroló 

dokumentumot nem György Ervin prefektus, hanem Valentin Ionaşcu alprefektus látta el 

kézjegyével. A gyakorlat szerint, ha az önkormányzat nem vonja vissza döntését a 

prefektusi intésre, a kormányhivatal közigazgatási bíróságon kéri a határozat 

érvénytelenítését. 

 

Nagyváradon tanácskozott az RMDSZ szenátusi frakciója 

2011. november 19. – transindex.ro, Erdély Ma, Reggeli Újság, Új Magyar Szó, Krónika 

Nagyváradon tartott kihelyezett ülést az RMDSZ szenátusi frakciója. A találkozón a 

honatyák a következő időszak prioritásairól tanácskoztak: a jövő évi költségvetésről, a 

választási törvény változásáról, valamint a decentralizáció folytatásának feltétlen 

szükségességéről. 

 

Az SZNT sajátos jogállást akar Európa nemzeti, nyelvi vallási és kulturális 
sajátosságokat őrző régiói számára 

2011. november 20. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

A szervezet megbízta az állandó bizottságot, hogy dokumentumot és jogszabálytervezetet 

dolgozzon ki a témában. Izsák Balázs, az SZNT elnöke leszögezte: a szervezet élni kíván az 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=104548&cim=felszaz_szeki_magyar_tett_allampolgarsagi_eskut_video
http://itthon.transindex.ro/?hir=27593
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=104579&cim=nepszavazas_kovaszna_megyeben_a_prefektura_beintett
http://itthon.transindex.ro/?hir=27595
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57758
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57758
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uniós szintű polgári kezdeményezés lehetőségével, hogy az őshonos nemzeti közösségek 

önrendelkezési jogát uniós szintű jogi aktus ismerje el, és sajátos jogállást biztosítson az 

általuk lakott régióknak. 

 

Tőkés: a MOGYE-ügyből nem kerülhet ki győztesen a román hatalom 

2011. november 20. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

Az engedménykereső erdélyi magyar politizálást és a hatalom elrománosítási politikáját 

okolja a MOGYE még nem létező önálló magyar tagozatáért Tőkés László. Az EP 

alelnökének közbenjárására az Európai Parlament kisebbségi frakcióközi munkacsoportja 

elé került az egyetemen kialakult magyarellenes és törvénytelen helyzet. 

 

„Aki szórványt épít, tömbmagyarságot ment” 

2011. november 20. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen 

Hargita megyei és Temes megyei iskolák képviselői vettek részt szombaton azon a 

pedagógus tanácskozáson, amelyet az Összetartozunk program keretében szerveztek meg a 

temesvári Bartók Béla Líceumban, az RMPSZ égisze alatt.. 

 

Közvita a tanügyi törvényről 

2011. november 21. – Sipos M. Zoltán – Új Magyar Szó, Szabadság 

„Beláthatatlan következményekkel jár az oktatási intézményekre, egyetemekre nézve az új 

tanügyi törvény”  – fejtette ki Egyed Péter egyetemi oktató, a Szabadelvű Kör alelnöke 

azon a hétvégi találkozón, amelyet az RMDSZ-platform szervezett Kolozsváron. 

 

A romákra és a magyarokra számít a PDL 

2011. november 21. – Krónika 

A PDL hamarosan együttműködési megállapodást köt a Roma Párttal, ugyanakkor a 2012 

és 2016 közötti időszakban is folytatni kívánja partneri viszonyát az RMDSZ-szel, amely 

szerinte az elmúlt években lojális partnernek bizonyult – jelentette be szombaton Ioan 

Oltean.  

 

Vásárhely: számon kért tanügyi vezetők 

2011. november 21. – Krónika 

Elveszítheti a finanszírozást a MOGYE, és a rektort is meneszthetik, amennyiben nem 

sikerül időben elfogadni az egyetemi chartát – jelentette ki Cătălin Baba oktatási 

államtitkár. Eközben a marosvásárhelyi 2-es számú általános iskola szülői akciócsoportja 

részrehajlással vádolja a tanintézet igazgatóját, amiért miközben az ő javaslatukat szóra 

sem méltatta, az Adrian Păunescu nevének felvételére irányuló kezdeményezést 

jegyzőkönyvbe foglaltatná. 
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http://szekelyhon.ro/szekely-vilag/tokes-a-mogye-ugybol-nem-kerulhet-ki-gyoztesen-a-roman-hatalom
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/aki_szorvanyt_epit_tombmagyarsagot_ment.php
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2102&cikk=143947
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57782
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57791
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Magyarfóbia 

2011. november 21. – Rostás Szabolcs – Krónika  

„Ha maradt még szemernyi önbecsülés az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének 

vezetőiben, akkor meg sem fordul a fejükben, hogy engedjenek a demokrata-liberálisok 

nyíltan magyarellenes fenyegetőzésének, és továbbra is támogatják kolozsvári 

alpolgármesterüket az elöljárói tisztség ideiglenes betöltésében” – írja Rostás Szabolcs a 

Krónika vezércikkében. 

 

Később hozzák nyilvánosságra a népszámlálás eredményeit 

2011. november 19. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Az eredetileg tervezettnél később, várhatóan csak januárban hozzák nyilvánosságra az idei 

májusi népszámlálás eredményeit Szlovákiában. A statisztikai hivatal korábban azt 

közölte, hogy az eredményeket októberben vagy novemberben közlik majd. 

 

Burián László párkányi katolikus lelkész Václav Benda-díjat kapott . 

2011. november 19. - Felvidék Ma 

A 89 éves Burián atya az első szlovákiai magyar, aki Václav Benda-díjat és Szabadságért és 

demokráciáért emlékérmet kapott. A díjat személyesen Prágában november 16-én vette át, 

kitüntetését azért kapta, hogy a II. világháború után felkereste a Csehországba kitelepített 

szlovákiai magyarokat és lelki vigaszt nyújtott nekik. 

 

Az MKP felháborítónak tartja a szlovák belügy eljárását 

2011. november 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Magyar Koalíció Pártja (MKP) felháborítónak és sajnálatosnak tartja, hogy a szlovák 

belügyminisztérium megvonta Boldoghy Olivér szlovák állampolgárságát, miután felvette 

a magyart - közölte Berényi József pártelnök. Berényi az esetet „a hatalom 

arroganciájának”nevezte, hozzátéve, hogy erre ráadásul akkor került sor, amikor „egy 

állítólag magyarbarát jobboldali kormány van hatalmon, amelynek magyarok is tagjai”. 

 

Még mindig zárva az új Ipoly-híd Rárošnál  

2011. november 20. - Új Szó 

Október 10-én ünnepélyesen átadták, de még mindig nem nyitották meg a forgalom előtt a 

Rároš–Ráróspuszta közti Ipoly-hidat. A hídavatást szervező magyar fél nem vette 

figyelembe a szlovákiai engedélyeztetési eljárás időtartamát. A használatba vételt 

november 15-én jóváhagyták és innen számított 15 napon belül az érvénybe is lép. 
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=57794
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/11/19/kesobb-hozzak-nyilvanossagra-a-nepszamlalas-eredmenyeit
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31169-burian-laszlo-parkanyi-katolikus-lelkesz-vaclav-benda-dijat-kapott
http://www.bumm.sk/62180/az-mkp-felhaboritonak-tartja-a-szlovak-belugy-eljarasat.html
http://ujszo.com/online/regio/2011/11/20/meg-mindig-zarva-az-uj-ipoly-hid-rarosnal
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A belügyminisztérium szlovák állampolgárságtól megfosztó levele  

2011. november 20. - Felvidék.ma 

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma Mgr. Peter Drábek osztályvezető aláírásával a 

következő szövegű levelet küldte Boldoghy Olivérnek válaszadásul, hogy bejelentette 

megszerezte a Magyar Köztársaság állampolgárságát. A cikkben olvasható a levél teljes 

fordítása. 

 

Kifogásolják a pályázati rendszert  

2011. november 21. - Új Szó 

A kormányhivatal hatáskörébe tartozó kisebbségi kulturális pályázatok elosztásának 

módját kifogásolta a kormányhivatal kisebbségi bizottságának ülésén a Szlovákiai 

Magyarok Kerekasztala (SZMK). Egyebek között azt szeretnék, hogy a szakmai bizottságok 

döntéseit a kormányalelnök csak megfelelő indoklással módosíthassa. A szervezet ígéretet 

kapott, hogy figyelembe veszik észrevételeiket a 2012-es pályázati kiírásokban, azonban ez 

nem történt meg. 

 

Pásztor: Nem kell mozgósítástól tartani  

2011. november 18. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Pénteki sajtótájékoztatóján Pásztor István, a VMSZ elnöke az utóbbi időben kézbesített 

katonai idézésekkel kapcsolatban elmondta, ezek az idézések nem jelentenek besorozást, 

csupán a meglévő nyilvántartás pontosításának a céljából kéretnek bizonyos személyeket. 

 

 

 

VMDK: Magyarázatot a behívókra! 

2011. november 19. – Vajdaság Ma 

Nyugtalanítónak tartja a behívók kézbesítésének mértékét Csonka Áron, a VMDK elnöke. 

A politikus érdeklődésére a nagykikindai katonai részleg közölte, a tartalékos szolgálatot 

az érvényben lévő védelmi törvény írja elő annak ellenére, hogy a kötelező sorkatonaság 

már megszűnt. Csonka szerint szükség van magyarázatra minisztériumi szintről is. 

 

Gáncsoskodnak a „hatok”  

2011. november 20. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

A folyamatos rágalmazás és hazudozás nem segít a magyarság közös akaratának 

megvalósításában, és aláaknázza a nemzeti érdeket – mondta Pásztor István. A VMSZ 
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http://magyarszo.com/fex.page:2011-11-18_Pasztor_Nem_kell_mozgositastol_tartani.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12610/VMDK-Magyarazatot-a-behivokra.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4537/Mindenki-szamoljon-el-a-teljesitmenyevel.html
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elnöke ezzel reagált az elmúlt hónapokban a párt és az MNT számlájára folyamatosan 

érkező kritikákra, amelyeket a többi vajdasági magyar párt fogalmazott meg. 

 

Kielégíteni a vajdasági magyarság különleges igényeit 

2011. november 20. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Az oktatásfejlesztési stratégia tavaly őszi elfogadása után egy évet kellett várni az MNT 

újabb fejlesztési stratégiájára. Most szinte egy időben került a nyilvánosság elé két 

dokumentum: a médiafejlesztési és a kulturális stratégia. A széleskörű közvitát és a 

szakmai tanácskozásokat követően mindkét dokumentum az MNT keddi ülésén kerül 

napirendre. 

 

Négy párt a médiastratégiáról  

2011. november 21. – Magyar Szó 

Négy vajdasági magyar érdekvédelmi szervezet arra kéri az értelmiségieket, ne szavazzák 

meg a médiastratégiát az MNT soron következő ülésén. A pártok szerint a javaslat nem 

rendelkezik olyan megoldásokkal, amelyek a magyar nyelvű írott, illetve elektronikus sajtó 

helyzetének rendezését, fejlesztését szolgálnák.  

 

Választási reform Ukrajnában  

2011. november 19. – Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Az ukrán Rada megváltoztatta a választási törvényt, melynek értelmében visszatérnek a 

2004 előtt alkalmazott gyakorlathoz. Ismét vegyes rendszer és 5 százalékos küszöb lép 

életbe. A kisebb pártok számára kedvezőtlen a változtatás. 

 

 

„Nem Budapestről kell osztani az észt”  

2011. november 19. – Dunda György – Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpáti Igaz Szó az LMP-s Dorosz Dáviddal közöl interjút. A magyar ökopárt 

helyteleníti, hogy a budapesti kormány felrúgja a paritás elvét, s ahelyett, hogy a külhoni 

közösségek véleményére lenne kíváncsi, inkább ő mondja meg, mit és hogyan kell tenni. 

 

A sztálinizmus áldozataira emlékeztek Kárpátalján 

2011. november 19. – MTI, hirado.hu 

A sztálinizmus áldozataira és a malenkij robotra elhurcolt magyar és német férfiakra 

emlékeztek a szolyvai siratófalnál, Kárpátalján. Azt, hogy pontosan hány kárpátaljai férfi 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-11-21_Negy_part_a_mediastrategiarol
http://www.karpatalja.ma/kozelet/5474-valasztasi-reform-ukrajnaban-
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=6985
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/19/19/A_sztalinizmus_aldozataira_emlekeztek_Karpataljan.aspx?source=hirkereso
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halt mártírhalált, ma sem tudjuk. A Szolyvai emlékparkban felállított hatalmas 

márványtáblákra folyamatosan kerülnek fel újabb nevek. 

 

Mindszenty-emlékkonferencia Bécsben 

2011. november 19. – Volksgruppen.at 

A bécsi székhelyű Ausztriai Magyar Kutatóintézet a Collegium Hungaricummal és a 

Collegium Pazmaneummal közösen Mindszenty-konferenciát szervezett pénteken, 

november 18-án. Az egész napos rendezvény a bíboros száműzetésének első négy évét 

állította középpontjába: a Bécsben eltöltött éveket 1971 és 1975 között. 

 
 

  

Ő
rv

id
é

k
 

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/156833/


 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

