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Megalakult a KMKF szórvány-diaszpóra munkacsoportja 

2011. november 22. – MTI, Fidesz.hu 

Megalakult a KMKF szórvány-diaszpóra munkacsoportja - jelentette be Révész Máriusz a 

testület társelnöke. Az ülésen szóba került a nyári egyetemek kérdése, a magyar nyelv 

oktatásának lehetőségei a diaszpórában és a szórványkollégiumok hálózatának 

megerősítése. 

 

Határon átnyúló hálózatot hoznak létre városi tévék 

2011. november 23. – MTI 

Révkomáromi székhellyel négy magyarországi és öt szlovákiai település helyi televízióiból 

hoz létre hálózatot a Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

(EGTC). A társulás honlapján internetes televíziót alakítanak ki, ebben minden nap 

megjelenik egy-egy határokon átnyúló tartalmú híradás. 

 

A jövőről kell szólnia a MÁÉRT-nek 

2011. november 23. – Gál Mária – Népszava 

A Népszava terjedelmes cikkben bírálja a kormány nemzetpolitikáját, hangsúlyozva, hogy 

elmaradt a nemzeti jelentőségű intézmények finanszírozásának rendezése, az 

állampolgársági törvényt, a támogatási rendszer átalakítását, az új nemzetpolitikai 

stratégiát a határon túliak feje fölött hozták meg, de nem konzultáltak velük a közös 

kormányülések felfüggesztése vagy a választójogi törvény kapcsán sem. 

 

Székely-magyar identitásvita az SZNT-ben 

2011. november 22. – Krónika 

A székely nép statisztikai eltüntetése címmel fogalmazott meg állásfoglalást Gyergyószék 

Székely Tanácsa, a dokumentumot az SZNT hétvégi ülésén a küldöttek többsége nem 

kívánta sem meghallgatni, sem megvitatni. Az állásfoglalás szerint a népszámlálás egyedi 

alkalom lett volna arra, hogy a székelység a statisztikákban is megjelenjen. 

 

Az RMDSZ kormányzati szinten is fellép a nyárádszeredai per ügyében 

2011. november 22. – Erdély Ma, Krónika, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ vezetői felkérték Emil Boc kormányfőt, utasítsa Marius Pascan Maros megyei 

prefektust, hogy vonja vissza a nyárádszeredai önkormányzati képviselők ellen indított 

perét – jelentette be Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke ezzel a „buta lépéssel a prefektus 

túllépte a hatáskörét”, ezért reméli, hogy a kormányfő el fog járni az ügyben. 
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http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=175209
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=493713
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57844
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Támogat-e a Szülőföldön magyarul program? 

2011. november 23. – Krónika 

A Krónikában megjelent olvasói levélben egy szülő a Szülőföldön magyarul program 

lebonyolításának visszásságaira mutat rá. „A jövőre nézve jó lenne a támogatási rendszert 

átgondolni. Ebben a formában ugyanis, amit nyerünk a réven, az elvész a vámon”. Az 

olvasói levél szerint a városoktól távol élők számára a postai kézbesítés jelentené a valódi 

támogatást. 

 

Határon túliakon spórolt a Fidesz 

2011. november 23. – Cseke Péter Tamás – Új Magyar Szó 

A nemzeti jelentőségű intézmények finanszírozásának rendezését tervezi a magyar 

kormány a MÁÉRT ma kezdődő ülésén. „A tavaly még normatív támogatásban részesülő 

erdélyi civil szervezetek, egyesületek, alapítványok számára azonban megkésett ez a lépés: 

idén egészen biztosan nem jutnak már  pénzhez” – írja az Új Magyar Szó. 

 

Bagoly mondja 

2011. november 23. – Sike Lajos – Új Magyar Szó 

Sike Lajos az ÚMSZ hasábjain arról ír, hogy Tőkés László néhány esetben „lekapcsolta” a 

Magyarországról származó pénzeket: „Tőkés mind hangoztatja: az RMDSZ-t el kell 

számoltatni. Oké, de őt is el kell számoltati”. A szerző szerint „a nagy pénz Bukarestből jár 

nekünk, mert oda fizetjük az adót. Így az olyan bátor embernek, mint ő, inkább ott kellene 

lobbiznia. Pestről csak morzsákat kapunk, ami lám, arra jó, hogy marakodjunk rajta”. 

 

Németh Zsolt behívatta Peter Weiss szlovák nagykövetet 

2011. november 22. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap 

Németh Zsolt kedden behívatta Peter Weiss szlovák nagykövetet a Külügyminisztériumba. 

A külügyi államtitkár Boldoghy Olivér ügyével kapcsolatban leszögezte, Magyarország 

érvényesíti alkotmányos kötelezettségét a határon túli magyarok iránt, egyben reményét 

fejezte ki, hogy az állampolgársági ügy nem válik a szlovák választási kampány témájává. 

 

Martonyit meglepte a szlovákok provokatív lépése 

2011. november 22. – MTI, hirado.hu, Duna TV 

Elfogadhatatlan és abszurd az a törvény, ami miatt Boldoghy Olivér elvesztette a szlovák 

állampolgárságát – mondta Martonyi János. A külügyminiszter közölte: meglepődött 

azon, hogy egy ilyen provokatív lépésre szánta el magát a szlovák belügyminisztérium, 

mert mostanában elég jól alakultak a szlovák-magyar kapcsolatok. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57849
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2101&cikk=144029
http://maszol.ro/velemeny/bagoly_mondja_2011_11_23.html
http://www.szabadujsag.com/hirek/a-karpat-medence-hirei/4212-nemeth-zsolt-behivatta-peter-weiss-szlovak-nagykoevetet
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/22/17/Martonyit_meglepte_a_szlovakok_provokativ_lepese.aspx?source=hirkereso
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Boldoghy: Szüntessék meg az értelmetlen ellentörvényt 

2011. november 22. – MTI, Magyar Nemzet Online, Szabad Újság 

„Kezdeményezésem célja, hogy a szlovák kormány – mindegy, hogy melyik s milyen 

összetételű – szüntesse meg ezt az értelmetlen és lényegében megvalósíthatatlan 

állampolgársági törvényt” – nyilatkozta Boldoghy Olivér az MTI-nek. Hozzátette, nem 

kíván pereskedni a szlovák állammal, „de ha nem lesz más lehetőség, akkor ezt is 

vállalom”. 

 

Lancz Attila a Boldoghy Olivér elleni szlovák eljárás jogi következményeiről 

2011. november 22. – MTI, Új Szó Online 

Ha egy szlovák állampolgártól a magyar állampolgárság felvétele miatt megvonják eredeti 

állampolgárságát, akkor elveszíti állandó lakhelyét, s jogi státusza nagyjából egy 

Szlovákiában tartózkodó európai uniós turista jogállásának szintjére süllyed - nyilatkozta 

Lancz Attila, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Jogsegélyszolgálatának jogásza. 

 

Boldoghy Olivér mellett a Kárpát-medencei Családszervezetek 

2011. november 22. – MTI, Kossuth Rádió, hirado.hu 

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége tiltakozik az ellen a gyűlöletkeltés és 

megfélemlítés ellen, amelyet a szlovák hatóságok a szülőföldjükön élő magyarok ellen 

tudatosan gerjesztenek – mondta a Kossuth Rádiónak a szövetség alelnöke. Szabó Endre 

szerint a szlovák hatóság több uniós elvet is megsértett a lépésével, többek közt a szabad 

lakhelyválasztás és a nemzeti identitás elvét. 

 

A komáromi MKP is szolidáris Boldoghy Olivérrel 

2011. november 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Magyar Koalíció Pártja komáromi alapszervezete kiáll Boldoghy Olivér komáromi polgár 

mellett. „Hisszük azt, hogy az Európai Unió tagállamaiban senkit sem érhet hátrányos 

megkülönböztetés nemzetisége, állampolgársága, faji vagy vallási hovatartozása miatt” - 

áll az MKP alapszervezetének sajtóközleményében. 

 

Dél-Komárom is tiltakozik a jogfosztás ellen 

2011. november 22. – bumm.sk, Szabad Újság 

Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere is felháborítónak tartja, hogy Boldoghy 

Olivértől megvonták az állampolgárságát. Dél-Komárom önkormányzata és polgármestere 

– aki előtt Boldoghy Olivér korábban az állampolgársági esküt letette –, minden szükséges 

segítséget megad jogfosztott honfitársunknak – közölte az önkormányzat kommunikációs 

főtanácsadója. 
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http://mno.hu/hatarontul/boldoghy-szuntessek-meg-az-ertelmetlen-ellentorvenyt-1033289
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/11/22/lancz-attila-a-boldoghy-oliver-elleni-szlovak-eljaras-jogi-kovetkezmenyeir
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/22/16/Boldoghy_Oliver_mellett_a_Karpat_medencei_Csaladszervezetek.aspx?source=hirkereso
http://www.bumm.sk/62239/a-komaromi-mkp-is-szolidaris-boldoghy-oliverrel.html
http://www.bumm.sk/62229/del-komarom-is-tiltakozik-a-jogfosztas-ellen.html


 

 

 

 

 

 
5 

 

Szolidaritás vagy szolid aratás? 

2011. november 22. – Száraz Dénes – Felvidék Ma 

Száraz Dénes kommentárjában erőteljesen bírálja a Most-Híd pártot, mely Boldoghy 

Olivér ügyében még „ füle botját sem mozdította”. Száraz hangsúlyozza, hogy a Bugár Béla 

vezette párt a szlovák kormány tagjaként „hallgat a sajátos stílusában bölcsen, szerintünk 

pedig gátlástalanul”. 

 

Hontalanná válunk saját szülőföldünkön? 

2011. november 22. – Karaffa Attila – Szabad Újság 

„Milyen bűnt követett el a komáromi Boldoghy Olivér? Semmit! Csupán az lenne a bűne, 

hogy magyar és miután kérelmezte a magyar állampolgárságot meg is kapta azt? 

Szomorúan kell megállapítanunk, hogy valóban „csak” ennyi a bűne a bátor magyarnak, 

aki kiállt és bejelentette magyar állampolgárságát.” 

 

Boldoghy még Slotának is szimpatikus 

2011. november 22. – SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

„Végre egy magyar bejelentette, hogy magyar állampolgársága van, és a 

belügyminisztérium megemberelte magát, és elvette a szlovák állampolgárságát. Ez az 

ember szimpatikus nekem, mivel nyílt és tisztességes. Én a tisztességes embereket 

szeretem. Nem úgy a képmutató Berényi, aki nem vállalja a magyar állampolgárságát” – 

nyilatkozta Ján Slota, az SNS elnöke. 

 

Robert Fico és a galamblélek 

2011. november 23. – Máté T. Gyula – Magyar Hírlap 

„Boldoghy Olivérnek talán „megkegyelmez” Pozsony, politikáján azonban a választásokig 

aligha változtat” – áll a Magyar Hírlap véleményrovatában. A szerző szerint aztán jöhet 

Fico, aki talán „elég erős lesz, hogy jó fiú legyen” és kiegyezik a magyarokkal. Ehhez 

azonban az is kell, hogy a szlovák parlamentben legyen egy „magyar érdekekre és nem 

magyar szavazatokra hajtó, erős párt”. 

 

Módosítani a nemzeti tanácsokról szóló törvényt  

2011. november 22. – Magyar Szó 

Négy vajdasági magyar párt szerint módosítani kell a nemzeti tanácsokról szóló törvényt. 

Közleményük szerint a nemzeti tanácsok egy-másfél éves gyakorlatában megjelentek 
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mindazok a hibák, amelyek forrása maga a törvény. A szervezetek azt szeretnék, ha a 

nemzeti tanácsok az általános képviseleti rendszer részei lennének.  

 

MNT: Közvitán a hivatalos nyelvhasználat fejlesztési stratégiája 

2011. november 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az MNT Közigazgatási Hivatala és Nyelvhasználati Bizottsága összeállította a hivatalos 

nyelvhasználat középtávú fejlesztési stratégiáját; a tervezet elérhető az MNT honlapján. 

 

Megkezdődött az általános vita a rehabilitálási törvényről a szerb 
parlamentben 

2011. november 22. – MTI 

Megkezdődött az általános vita a rehabilitálási törvényről kedden a szerb parlamentben. 

Pásztor Bálint, a VMSZ parlamenti képviselője az MTI-nek elmondta, nincs igazuk 

azoknak akik azt mondják, hogy a rehabilitálásról szóló törvény nem kezelheti 

megnyugtató módon a szerbiai vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény okozta 

igazságtalanságot. 

 

Vita a rehabilitációról 

2011. november 22. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Több órás vita folyt a szerb parlamentben a rehabilitációs törvényről. A Vajdasági Magyar 

Szövetség három javaslata is bekerült a dokumentumba: a legfontosabb kitétel a kollektív 

bűnösség elvének eltörlése. 

 

Elfogadták a kulturális- és a médiastratégiát 

2011. november 23. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Az MNT keddi ülésén elfogadták a médiafejlesztési és a kulturális stratégiákat. Előbbi öt 

évre, utóbbi pedig hatéves periódusra határozza meg a stratégiai célkitűzéseket. Az ülésen 

Korhecz Tamás, az MNT elnöke, a Közigazgatási Hivatal elnöke lemondott utóbbi 

tisztségéről. A Közigazgatási Hivatal új elnöke Várkonyi Zsolt jogász lett. 

 

Budapest tér Beregszászon  

2011. november 22. – Kárpátalja Ma 

A Beregszászi Járási Tanács Hivatala előtti tér a városi tanács döntése értelmében ezentúl 

Budapest nevét viseli. A város polgármestere arra is felhatalmazást kapott, hogy 

testvérvárosi együttműködést írjon alá Budapesttel. 
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Répás Zsuzsanna Lendván 

2011. november 22. – Tomka Tibor – Népújság 

A múlt szerdán megkezdődött Bánffy Napok c. rendezvénysorozat egyik díszvendége 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár volt. Horváth Ferenc, az 

MMÖNK Tanácsának elnöke sajtótájékoztatóján közölte, a muravidéki magyarság a 

legmélyebb és legszerteágazóbb kapcsolatokkal az anyaországban a Nemzetpolitikai 

Államtitkársággal rendelkezik. 

 

Liszt Ferenc segít magyarul tanulni a burgenlandi gyerekeknek  

2011. november 22.  – Kárpátalja Ma, MTI 

Liszt Ferencről szóló különkiadása jelenik meg idén a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület magyarul tanulók számára kiadott gyermekújságjának. A munkafüzet 

rövid szövegekkel és az ezekhez tartozó gyakorlatokkal kívánja a gyermekek szókincsét, 

nyelvi fejlődését fejleszteni és támogatni, valamint megszerettetni velük az olvasást és a 

magyar nyelvet. 
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