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Semjén visszautasítja a magyarok megbélyegzését 

2011. november 25. – MTI, Echo TV, Krónika 

Magyar emberek sehol a világon nem lehetnek másodosztályú, másodrangú 

állampolgárok, elfogadhatatlan, hogy ami más nemzeteknek természetes, abból a magyar 

nemzetrészek ki legyenek zárva - szögezte le Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet Jogsegély a gyakorlatban című konferenciáján. 

 

Dzurinda: államközi szerződéssel kellene megoldani a kettős állampolgárság 
kérdését 

2011. november 25. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

A szlovák-magyar kettős állampolgárság kérdésnek legjobb megoldása egy olyan államközi 

szerződés megkötése lenne Szlovákia és Magyarország között, amely előnyt élvezne a hazai 

jogrend előtt - nyilatkozta Mikuláš Dzurinda a TASR hírügynökségnek. 

 

Sikeresen startolt az újonnan alakult Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

2011. november 26. - Kitekintő 

Kántor Zoltán vezetésével megkezdte működését a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, aminek 

első rendezvénye „Jogsegély a gyakorlatban” című konferencia, ahol a jogérvényesítés és a 

jogsegély kérdéskörét, lehetőségeit járták végig a meghívottak. A rendezvény délutánján 

pedig a gyakorlati jogvédő és jogsegély kezdeményezéseket bemutató délutáni szekció 

adta. 

 

Ezért drukkolnak a magyar válogatottnak a határon túliak 

2011. november 27. – Kossuth Rádió, hirado.hu, Erdély Ma 

A tudományos ismereteket közvetíti majd a politikának a határon túli magyarokról az 

újonnan alakult Nemzetpolitikai Kutatóintézet – mondta a Kossuth Rádiónak Kántor 

Zoltán. Az intézmény vezetője szerint rendkívül fontos a Kárpát-medencei magyarság 

számára, hogy Magyarország tekintélyes állam legyen, megjegyezve: a nemzeti büszkeség 

erősebb, mint az állampolgársági, mert több érzelmet tartalmaz. 

 

Valódi hatalmat kap a határon túli magyarság? 

2011. november 27. – Pap Szilárd István – Kitekintő 

A Kitekintő cikke a határon túliak választójoga kapcsán leszögezi: az anyaországi politika 

anyagilag és szimbolikusan is meghatározza a külhoniak mindennapjait, „kihatással van a 

többségi nemzettel való viszonyukra, identitásmegőrző törekvéseire”, és így „megilleti őket 
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is beleszólás joga”. A szerző szerint a MÁÉRT és KMKF a választójognál jobb módja lenne 

annak, hogy a határon túliak érdemben befolyásolhassák a magyar kormány döntéseit. 

 

Kövér: bűn volt a délvidéki magyarok elleni kommunista népirtás 

2011. november 25. – Vajdaság Ma, MTI 

A délvidéki magyarok tízezrei ellen elkövetett kommunista népirtás bűn volt, ennek 

kimondásához nem szükséges semmi más, csak józan ész és keresztény erkölcs - mondta 

Kövér László a délvidéki vérengzés áldozataira emlékezve pénteken a Parlamentben. 

 

„Öntsünk tiszta vizet a pohárba” 

2011. november 28. - Magyar Nemzet - Szilágyi Richárd 

Áder Jánossal készített interjút a Magyar Nemzet, aki a választójogi törvény módosításával 

kapcsolatban elmondta, hogy az teljes mértékben meghatározza, hogyan lehet 

mandátumot szerezni, milyen feltételekkel lehet listát állítani. Hozzátette, hogy 

nemzetiségi helyeket a parlamenti 199 helyből osztják majd ki, ennyivel kevesebbet 

kapnak majd a pártok. 

 

Májusra tűzték ki a MOGYE tárgyalást 

2011. november 25. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

2012. május 11-re tűzte ki a MOGYE Chartája ellen benyújtott közigazgatási panasz 

tárgyalását a Maros megyei Törvényszék. A Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért 

Egyesület által felfogadott Kincses Előd ügyvéd közölte, hogy kérni fogja a határidő 

megváltoztatását. 

 

Akkreditálták a Sapientia kertészmérnöki szakát 

2011. november 26. – transindex.ro 

Akkreditálták a Sapientia EMTE marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kar 

kertészmérnöki szakát. Az akkreditációnak köszönhetően a szakon a következő tanévtől 50 

helyet lehet elindítani a jelenlegi 30 helyett. 

 

Régiósítási modellek és kérdések – Szimpózium a közigazgatási 
átszervezésről 

2011. november 26. – B. Kovács András – Erdély Ma, Háromszék 

A közigazgatási átszervezés időszerű témájával rendeztek szimpóziumot a BBTE 

sepsiszentgyörgyi tagozatán liberális résztvevőkkel, egyetemi tanárokkal, politikusokkal. 
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Eckstein-Kovács Péter elmondta, a Szabadelvű Kör törvényjavaslatot is kidolgozott a 

magyarság által igényelt területi és kulturális autonómiával kapcsolatban. 

 

Az autonómia alkuja a helyi közösségek szintjén kell megszülessen 

2011. november 26. – transindex.ro 

A Szabadelvű Kör ugyanúgy nem ért egyet teljes mértékben a román liberálisokkal, mint 

ahogy az SZDSZ-szel sem értettek egyet sok mindenben, ebből is látszik, mennyire egyedi 

a kisebbségi perspektíva – mondta Bognár Zoltán, az RMDSZ-platform elnöke. 

 

Eckstein: az RMDSZ csak most tarthatja a pisztolyt a PDL halántékához 

2011. november 26. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, Krónika 

Eckstein-Kovács Péter szerint az RMDSZ-nek nem kellene halogatnia az ország 

közigazgatási átszervezéséről szóló tárgyalásokat, mert „jó helyzetben van a 

parlamentben”, és csak most „szegezheti a pisztolyt a PDL halántékának”, hiszen azt nem 

lehet tudni, hogy „mi lesz a választások után, hogy az RMDSZ kormányon lesz-e”, 

 

A miniszter előtt tett állampolgársági esküt a huszáregylet 

2011. november 27. – Molnár Melinda – szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika 

A szentegyházi Hagyományőrző Huszáregylet tagjai és családjaik, összesen 97-en, 

Csíkszeredában tették le az állampolgársági esküt Hende Csaba honvédelmi miniszter 

előtt. 

 

Magyar „number 2”? 

2011. november 28. – Új Magyar Szó 

Először mutatkozik reális esély az elmúlt két évtized során arra, hogy az ország második 

embere magyar legyen: a Szociáldemokrata Pártból kizárt Mircea Geoanã visszahívása 

nyomán megüresedett szenátusi elnöki székre az RMDSZ is igényt tart. A lehetséges 

jelöltek között felmerült Frunda György és Markó Béla neve is. 

 

Szabó: tételesen elszámoltunk 

2011. november 28. – Nagy Orsolya – Krónika 

A KIM jogászai által az Érmindszentre tervezett Ady Endre-zarándokhely ügyében 

készített vizsgálati dokumentum egyes részeit hozta nyilvánosságra Tőkés László. A 

dokumentum több szempontból is kifogásolja azt a módot, ahogyan a pályázat 320 millió 

forintja az utolsó pillanatban gazdát cserélt, és a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület helyett a Bihar megyei RMDSZ-szervezet által alapított Mecénás 

Alapítványé lett. 
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Kolozs megyei MKT-ülés: alapszabályzat-módosítás 

2011. november 28. – Szabadság 

A Kolozs Megyei Képviselők Tanácsán Kovács Péter RMDSZ-főtitkár az erdélyi magyar–

magyar kapcsolatokról elmondta: az MPP és az EMNP megalapítása „hibás befektetés”, de 

amikor eljön annak ideje, leülnek velük tárgyalni. A Fidesszel is igyekeznek rendezni a 

viszonyukat, a csúcsvezetés a múlt héten hivatalosan is tárgyalt. 

 

 

 

EP-vizsgálat Verespatak ügyében 

2011. november 28. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

A Verespatakra tervezett aranybánya megnyitásának körülményeit vizsgálta az EP petíciós 

bizottsága. A bukaresti ülést követően Bagó Zoltán fideszes EP-képviselő hangsúlyozta: 

Magyarország számára továbbra sem elfogadható a súlyos környezetvédelmi 

kockázatokkal járó beruházás. 

 

Mikuláš Dzurinda Boldoghy Olivér ügyéről 

2011. november 26. – Veres István – Új Szó 

Mikuláš Dzurinda szerint a december 14-én sorra kerülő szlovák-magyar vegyes bizottsági 

ülésen a feleknek arról kellene tárgyalniuk, hogy melyik fél mit ért valódi kötődés (genuine 

link) alatt, hogy „mit tekintünk valós kapocsnak egy ország és egy személy között”. 

 

Közös nyelvet kellene találni a közös múlthoz 

2011. november 26. – Veres István – Új Szó 

Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz címmel tartottak kétnapos szlovák–magyar 

történészkonferenciát Pozsonyban. Mikuláš Dzurinda külügyminiszter beszédében úgy 

vélekedett, hogy minél inkább beleivódnak a társadalom tudatába a történészek 

nézőpontjai, annál kisebb lesz a tere a nacionalista populizmusnak Szlovákiában. 

 

Bugár: nem a magyarok számát néztük a listán 

2011. november 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Most-Híd november 26-án megtartott országos választmányi ülésén jóváhagyták a párt 

2012-es választási listáját. Bugár Béla listavezetőt Simon Zsolt és Solymos László követik. 

A negyedik helyet Rudolf Chmel, őt Gál Gábor, Bastrnák Tibor és Ian Švejna követik. A 

nagy visszhangot kiváltott túrócszentmártoni polgármester, Andrej Hrnčiar a tizedik 

helyről indul. 
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Gubík László lett a Via Nova - ICS elnöke 

2011. november 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Kongresszust tartott az MKP ifjúsági szervezetet, a Via Nova – ICS, melyen Gubík Lászlót 

választották a szervezet elnökének. A Via Nova közleményben tudatta, hogy a szervezetet 

nyugtalansággal tölti el Boldoghy Olivér ügye, ezért kérik a kormányt, hogy törölje el a 

megfélemlítő, antidemokratikus és az EU szellemiségével ellentétes állampolgársági 

törvényt. 

 

Állampolgársági törvény - Slota szerint sértő, hogy Bugár levet írt 

2011. november 27. – TASR, Új Szó Online 

Minden szlovák állampolgárt sért, az alkotmánybíróságot pedig feleslegesen terheli, hogy 

Bugár Béla levélben kérte annak mielőbbi elbírálását, hogy nem ütközik-e az 

alaptörvénybe az állampolgársági törvény - véli Ján Slota. Az SNS elnöke szerint Bugár „el 

akarja nyerni Orbán tetszését, aki a MÁÉRT ülésére nem őt, hanem Berényi Józsefet hívta 

meg”. 

 

KDNP: hibás Szlovákia jogi érvelése 

2011. november 28. – MTI, bumm.sk 

Rétvári Bence, a KDNP elnöke elmondta, hibás a szlovák diplomácia azon érvelése, hogy 

Magyarország etnikai alapon adja meg az állampolgárságot, úgy, a polgárnak nincs valódi 

kötődése az államhoz. Ezzel szemben a magyar törvény nem tartalmaz etnikai feltételt, 

csakis korábbi közjogi tények alapján lehet egyszerűsített honosítási eljárással a korábbi 

mellé magyar állampolgárságot is szerezni. 

 

Szávay István a határon túli magyarság aktuális kérdéseiről  

2011. november 28. - Szabad Újság  

Szávay Istvánnal készített interjút a felvidéki Szabad Újság. A Jobbikos politikus 

elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy Magyarország minden fórumon hangsúlyozza, 

elfogadhatatlanok Szlovákia lépései, amelyeket a kettős állampolgárság ügyében tesz. A 

Jobbik bízik abban, hogy a magyar kormány tettekben is a leghatározottabb fog fellépni: 

például európai fórumokon napirenden tartja, az EU-n keresztül nyomást gyakorol a 

szlovák félre. 
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Lassú víz partot mos 

2011. november 25. – Pásztor Bálint – Vajdaság Ma 

Pásztor Bálint VMSZ-es képviselő a rehabilitációs törvény vitájáról ír a Vajdaság Mán. 

„Kizárólag abban az esetben szavazzuk meg a törvényt, ha az utolsó vesszőig változatlanok 

maradnak azok a szakaszok, amelyeket október 19-én Slobodan Homennel, az 

Igazságügyminisztérium államtitkárával leegyeztettünk.” 

 

Délvidéki Magyar Golgota: elismerés a délvidéki magyarirtás kutatóinak 

2011. november 26. – Ternovácz István - Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az Országgyűlés felsőházi termében megtartott tanácskozás keretében kitüntetést vehettek 

át azok, akik tényfeltáró munkájukkal segítették, hogy hetven év távlatából lehulljon a 

lepel az 1944-45-ös vajdasági magyarirtásról. Arany Búzaszem díjat kapott Cseresnyésné 

Kiss Magdolnának és Teleki Júlia. 

 

Dragan Veselinov: Vajdaság legyen köztársaság! 

2011. november 27. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Dragan Veselinov belgrádi egyetemi tanár, volt politikus kijelentette, hogy Vajdaságnak 

köztársasági státus jár, erről pedig referendumot kell kiírni a tartományban. 

 

Tízezer aláírás?  

2011. november 28. – Magyar Szó 

Néhány kisebbségi párt a szerb alkotmánybíróságnál kezdeményezte a képviselők 

megválasztásáról szóló törvény azon szakaszának felülvizsgálatát, mely a kisebbségi 

választási listák jóváhagyásához szükséges aláírások számára vonatkozik. A jogszabály 

értelmében a listaállításhoz legalább tízezer aláírásra van szükség. 

 

Csubela Ferencre emlékeztek Bácskossuthfalván 

2011. november 28. – Magyar Szó 

Halálának 16. évfordulóján a VMSZ alapító tagjára, első elnökére, Csubela Ferencre 

emlékeztek családtagjai, politikustársai és tisztelői a bácskossuthfalvi temetőben. 

 

Magyar rendőröket az állományba - kampány a Vajdaságban 

2011. november 27. – Duna TV, hirado.hu 

Szerbiában a nemzetiséghez tartozó rendőrök és katonák száma épphogy meghaladja a hét 

százalékot. A Vajdaságban kampány indult azért, hogy minél több magyar fiatal menjen 

rendőrnek. 
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A magyar Golgota 

2011. november 25. – Kárpátinfo 

1944 ősze a kárpátaljai magyarság múlt századi történelmének leggyászosabb időszaka; a 

bevonuló szovjetek háromnapos munka ürügyén összegyűjtötték a megye magyar és 

német férfijait 16-tól 50 éves korig. 

 
 

Osztrák-magyar Waldorf iskola indul 

2011. november 27. – Volksgruppen.at 

Osztrák-magyar Waldorf iskola alapítását tervezi egy szülői munkaközösség Pamhagen 

közelében. A kezdeményezők szeretnék, ha az iskola már a jövő tanévben megkezdené 

működését. 
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