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Útkeresés helyett igazi együttműködés 

2011. november 23. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Schmitt Pál köztársasági elnök szerint határon túli politika helyett nemzetpolitikára van 

szükség, ennek alapja a jövőre hatályba lépő alaptörvény, amely egységes magyar 

nemzetről beszél, továbbá a magyar állampolgársággal is kifejezett tényleges egység. 

 

Semjén: A magyar kormány minden jogi segítséget megad  

2011. november 23. – MTI, ECHO TV 

Boldoghy Olivér ügye és szerepe egyfajta „felkiáltójel”, és a magyar kormány minden jogi 

és más segítséget megad a szlovák állampolgárságától megfosztott férfinak - emelte ki 

Semjén Zsolt a MÁÉRT tizedik plenáris ülésén. A nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes sajnálatát fejezte ki, hogy a szlovák kormányban részt vevő Híd-

Most pártnak nem sikerült ígéretét valóra váltania, megszüntetnie a szlovák 

„ellentörvényt”. 

 

Kövér: nincs felmentés a múlt nemzetpolitikai teljesítményéért 

2011. november 23. – MTI, hirado.hu 

Az elmúlt húsz esztendő magyar nemzetpolitikai teljesítménye a magyar politikai osztály 

„műve és felelőssége” - mondta Kövér László a MÁÉRT plenáris ülésén. Az Országgyűlés 

elnöke szerint két olyan ügy van, amelyben „a határokon belüli és kívüli teljes magyar 

politikai osztály” elvben egyetért. Az egyik tétel szerint nem lehet eredményes magyar 

nemzetpolitika gazdaságilag erős és politikailag tekintélyes magyar állam nélkül. A másik 

tétel szerint a határon túli magyar közösségeknek joguk van ahhoz, hogy a szülőföldjükön 

boldoguljanak, és ezt az autonómia különböző válfajai biztosítják. 

 

Gál Kinga: a törvénysértés nem maradhat sokáig törvénysértés 

2011. november 23. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

A Gál Kinga fideszes EP-képviselő által vezetett Kisebbségi Munkacsoport vitatta meg 

múlt héten a MOGYE-n zajló törvénysértést. A néppárti politikus szerint a MOGYE esete 

kiemelt bizonyítéka annak, hogy a nehezen kiküzdött kisebbségeknek kedvező jogszabály 

gyakorlatba ültetése hogyan sikkadhat el. 

 

Aranyosszék megerősítette kapcsolatát Hargita megyével 

2011. november 23. – transindex.ro 

Akkor teljes egy székely–szórvány együttműködés, ha emberek között, civil szervezetek, 

egyházak, települések, iskolák szintjén alakulnak ki kapcsolatok – mondta Borboly Csaba 
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Tordán. Hangsúlyozta, Székelyföldnek többet kell vállalnia a szórványban élő 

magyarságért. 

 

Az alpolgármesterek is lebonyolíthatják a házasságkötést 

2011. november 23. – transindex.ro, Reggeli Újság, Új Magyar Szó 

Kedden a képviselőház elfogadta Seres Dénes RMDSZ-es képviselő javaslatát, melynek 

értelmében módosul a családi állapotra vonatkozó okmányokat szabályozó törvény. A 

kiegészítés értelmében a polgármester távollétében az alpolgármester is betöltheti az 

anyakönyvvezetői tisztséget. Így azokban az önkormányzatokban, ahol van magyar 

alpolgármester, ezentúl elláthatja a házasságkötési szertartást magyar nyelven is. 

 

Megvan az ötezredik sepsiszentgyörgyi állampolgárság-kérelmező 

2011. november 23. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyi Kövér család kérelmezte ötezredikként az állampolgárságot a helyi 

demokrácia központban. A családfő elmondta, erkölcsi megfontolásból kérelmezték a 

visszahonosítást. 

 

Új határozatot szorgalmaz az MPP a népszavazásról 

2011. november 23. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro, Krónika 

Kulcsár-Terza József szerint  halálra van ítélve Kovászna Megye Tanácsa határozata a 

székelyföldi referendumról, ha az közigazgatási bíróságra kerül. Az MPP ezért azt 

javasolja, hogy a megyei önkormányzati testület következő ülésén vonják vissza, majd 

kijavítva a kormányhivatal által jelzett formai hibákat, újra szavazzák meg a 

határozattervezetet. 

 

Jön a negyedik magyar párt? 

2011. november 23. – Erdély Ma, Duna Tv 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) megbízott elnöke elmondása szerint 

decemberben szeretnének egy programalkotó fórumot és februárra tervezik az alakuló 

kongresszust. Toró T. Tibor szerint a romániai magyar politikai szereplők összefogását egy 

a felvidéki példára alapozott választási párt bejegyeztetésével lehetne kivitelezni. 

 

Az EMNP az etnikai arányosság elvének érvényesítését javasolja az RMDSZ-
nek 

2011. november 23. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Új Magyar Szó 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) az etnikai arányosság elvének érvényesítését javasolja 

az RMDSZ-nek, hogy a jövő évi parlamenti választásokon a kisebbségi szervezetek előre 
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meghatározott számú mandátumért versenyezhessenek egymással, és emiatt ne kerüljön 

veszélybe a magyarság parlamenti képviselete - jelentette ki Toró T. Tibor. 

 

Háromszék legmagyarabb városa Barót 

2011. november 23. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Baróton – a nem hivatalos népszámlálási adatok szerint – a lakosság 95,8 százaléka 

vallotta magát magyarnak. Nagy István polgármester szerint csökkent a stabil lakosság 

száma, de a népességfogyásért senkit, sem egy embert, sem egy politikai alakulatot nem 

terhel felelősség. 

 

Az RMDSZ-nek saját jelöltje lesz a Szenátus élére 

2011. november 23. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Krónika, Új Magyar Szó 

A Szövetség szenátorai szerdán egyeztettek erről, és úgy döntöttek, az RMDSZ saját jelöltet 

állít Mircea Geoană helyére. Ha a Szövetség koalíciós partner, és a nagyobbik párt adja a 

kormányfőt illetve a Képviselőház elnökét, akkor az a logikus, hogy a miniszterelnök-

helyettesi és a szenátusi elnöki tisztség az RMDSZ-é legyen – fogalmazott Frunda György. 

 

Egyszerű felvetés 

2011. november 24. – Balogh Levente – Krónika 

Balogh Levente szerint „túl egyszerű, túl logikus és túl sok politikai érdeket sért” az EMNP 

vezetőjének azon felvetése, „miszerint az új választási törvényben rögzíteni kell, hogy a 

romániai magyarság számára a bukaresti parlamentben alanyi jogon biztosítsák a 

számarányának megfelelő mandátummennyiséget, amelyért aztán a magyar politikai 

szervezetek egymással versengenének”. 

 

RMDSZ-stratégia a szórványért 

2011. november 24. – Krónika, Nyugati Jelen  

„A nagyvárosi lakótelepeken – amelyek közé akár Marosvásárhely, Kolozsvár vagy 

Nagyvárad nagy negyedeit is be lehet vonni – magyar fiatalok ezreit fenyegeti közvetlenül 

a magyar nyelv és identitás elveszítése” – hívta fel a közvélemény figyelmét Winkler Gyula 

a KMKF szórvány- és diaszpóra-munkacsoportjának alakuló ülésén. 

 

Weiss: a szlovák állampolgársági törvény megfelel a nemzetközi előírásoknak 

2011. november 23. – MTI, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

A budapesti szlovák nagykövet szerint országa állampolgársági törvénye megfelel a 

nemzetközi előírásoknak, és Boldoghy Olivért nem fosztották meg állampolgárságától, 
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hanem azt a törvény értelmében elveszítette. Peter Weiss Németh Zsolt külügyi 

államtitkárnak megismételte azt a pozsonyi kérést, hogy Magyarország és Szlovákia 

tartson kétoldalú tárgyalásokat állampolgársági ügyekben. 

 

Dzurinda: Weiss budapesti berendelése a rossz magyar törvény 
következménye 

2011. november 23. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Magyar Hírlap 

Mikuláš Dzurinda szerint a budapesti szlovák nagykövet keddi berendelése a magyar 

külügyminisztériumba „a Magyar Köztársaság műhelyéből származó rossz, nem európai és 

nem szép törvény következménye”. A szlovák külügyminiszter úgy véli: Pozsony már 

februárban megoldási javaslatot terjesztett a magyar fél elé, amely elejét vette volna a 

hasonló történeteknek. 

 

Boldoghy Olivér ügye nem marad visszhang nélkül Európában 

2011. november 23. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A EP magyar néppárti képviselőcsoportja nyilatkozatban ítélte el, hogy akarata ellenére 

megfosztották szlovák állampolgárságától Boldoghy Olivért, mely lépés a képviselők 

szerint összeegyeztethetetlen az európai értékkel és alapelvekkel. A Fidesz EP-delegációja 

minden lehetséges eszközzel fel kíván lépni az állampolgári jogok e súlyos sérelme ellen. 

 

Berényi: nem kértük a magyar választójogi törvény elhalasztását 

2011. november 23. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Manipulációnak és valótlannak nevezte Berényi József, az MKP elnöke az Új Szó azon 

állítását, miszerint az MKP megpróbálta elérni Budapesten, hogy a magyar parlament csak 

a márciusra kiírt szlovákiai választások után fogadja el a választójogi törvényt. 

 

Szlovák állampolgárság: tiltakoznak az amerikai magyar jogvédők 

2011. november 24. – MTI, hirado.hu 

A New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) tiltakozását fejezte ki 

Boldoghy Olivér ügyében. A HHRF a szlovák kormányzati intézkedést magyarellenesnek 

minősítette, és rámutatott, hogy annak célja a felvidéki magyar közösség megfélemlítése. 

 

Délvidéki magyar golgota: emlékezés a vérengzés áldozataira 

2011. november 23. – MTI, Vajdaság Ma 

Délvidéki magyar golgota 1944-45 mottóval a II. világháborús vérengzés áldozatainak 

emlékére programsorozatot tartanak november 25. és 27. között - közölte Ékes Ilona V
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fideszes országgyűlési képviselő. Az Országgyűlés, a Trianon Múzeum és az MTA 

közreműködésével szervezett programsorozat tudományos konferenciával nyílik meg 

pénteken. 

 

Alkotmánybíróság előtt a hatásköri törvény 

2011. november 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A vajdasági hatásköri törvény alkotmányosságát tárgyalta szerdán az alkotmánybíróság, 

miután a Szerbiai Demokrata Párt és az Új Szerbia 30 képviselője szerint Vajdaság 

alaptörvénye és a hatásköri törvény sérti Szerbia alkotmányát, államot hoz létre az 

államban.  

 

A jobboldali ellenzék bírálta a parlamentben a rehabilitációs törvény 
javaslatát 

2011. november 23. – Vajdaság Ma 

A kormánykoalíció képviselői kedden a parlamentben támogatták a rehabilitációról szóló 

törvény javaslatát, miközben a javasolt rendelkezéseket bírálták a Szerb Radikális Párt és a 

Szerb Haladó Párt képviselői, írja a Beta. 

 

Fejős Klára kontra Szent Száva 

2011. november 24. – Gergely József – Magyar Szó 

Több mint száz nagykikindai magyar szülő írta alá azt a kérelmet, amelyben annak az 

elvárásuknak adnak hangot, hogy a magyar nyelven folyó oktatás megmaradjon a Szent 

Száva Általános Iskolában. 

 

Újra lesznek egyéni parlamenti választókörzetek, de lesz-e köztük magyar? 

2011. november 23. – Kárpátalja 

Az új ukrán választási törvény 225 egyéni választókörzet kialakításáról rendelkezik, ezeket 

a Központi Választási Bizottság hozza létre, állandó jelleggel. Kárpátalján várhatóan hat 

körzetet alakítanak ki, azt azonban még nem tudni, hogy lesz-e magyar többségű 

szavazókörzet a megyében. 

 

Történelmi magyar nevének visszaállítását kéri egy magyar falu Kárpátalján 

2011. november 23. – MTI, Kárpátalja 

Történelmi magyar nevének visszaállítását kéri a Csap-Záhony ukrán-magyar 

határátkelőhely mellett fekvő, ukránul hivatalosan Szolomonovének nevezett 

Tiszasalamon község magyar többségű lakossága. 
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Választási programjukat ismertették a HMDK jelöltjei  

2011. november 23. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Kulturális autonómia, közpénzek átlátható felhasználása, kettős szavazati jog - többek 

között ezekről is szó volt azon a sajtótájékozatón, amelyet Jankovics Róbert és Szántó 

Tibor, a HMDK parlamenti képviselőjelöltjei tartottak november 21-én. 
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