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Az RMDSZ megkapja a kormányfőtitkári tisztséget 
2011. november 28. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ és a PDL közti egyezség értelmében a Szövetség támogatja a nagyobbik 

kormánypárt jelöltjét a Szenátus elnöki tisztségére, cserében az RMDSZ adhatja a 

kormányfőtitkárt. 

 

Nem tárgyal a kisebbségi helységnévlistáról a kormány 
2011. november 28. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

Nem szavaz a szlovák kormány szerdán a kisebbségi helységnévlistáról, mert még nem 

fejeződtek be a tárcaközi egyeztetések a témában. A kisebbségi helységneveket tartalmazó 

és a kétnyelvű ügymenetet szabályozni hivatott rendelettervezetekre eddig csak a kormány 

kisebbségügyi bizottsága mondott igent, a belügyi, a kulturális, valamint a munkaügyi és 

népjóléti tárca kifogásokkal élt. 

 

  

MSZP: A Fidesz kispárt-ellenes választási rendszert javasol 
2011. november 28. – MTI, Magyar Hírlap 

Mesterházy Attila szerint pártja elfogadhatatlannak tartja a kormánypártok választási 

törvényjavaslatát. Példátlannak nevezte, hogy a fideszes javaslat szerint a határon túliak 

nemcsak bizonyos számú mandátum, hanem az összes listás képviselői hely sorsára 

befolyással lehetnek. 

 

 

Kelemen: továbbra is prioritást képez Székelyföld infrastrukturális fejlesztése 
2011. november 28. – transindex.ro 

„Az elmúlt években a Székelyföldön jelentős előrelépések történtek, ami a közlekedési 

infrastruktúrát illeti – jelentette ki Kelemen Hunor Székelykeresztúron. A gazdasági 

statisztikákból az látszik, hogy Székelyföld olyan térsége Romániának, amely saját 

boldogulását keresi - mondta Kelemen. 

 

Tankönyveket és Bibliákat kaptak a csángó gyermekek 
2011. november 28. – transindex.ro 

A nemrég elkezdődött tanévben már a hivatalos iskolai oktatás keretében is tanulnak 

magyar nyelvet és irodalmat a csángó gyermekek: a Csángó Oktatási Programon keresztül 

a magyarországi Nemzeti Tankönyvkiadó és a Szent Gellért Lovagrend tankönyvekkel és 

Bibliákkal látta el őket. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=27668
http://www.bumm.sk/62479/nem-targyal-a-kisebbsegi-helysegnevlistarol-a-kormany.html
http://www.magyarhirlap.hu/index.php?akt_menu=16&hir_id=238675&r_id=5
http://itthon.transindex.ro/?hir=27664
http://itthon.transindex.ro/?hir=27665
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A többség nem akar közigazgatási átszervezést 
2011. november 28. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

Hargita megye lakosainak jelentős többsége nem támogatja az államelnök által 

kezdeményezett közigazgatási átszervezést – derül ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

felméréséből. A magyarok 82,4 százaléka ellenzi az átszervezést, a román anyanyelvű 

válaszadók 64,2 százaléka nem szeretne átszervezést. 

 

Ki jár jól a jövő évi választáson? 
2011. november 28. – manna.ro, Szabadság, Új Magyar Szó 

A Quaestum Analysis erdélyi magyar politikai elemzőcég szerint a választási törvény 

tervezett módosítása a magyar-magyar versenyben azt eredményezné, hogy amennyiben 

két magyar politikai szervezet is átlépné az alternatív küszöböt, a kompenzációs 

mandátumok kiosztása során legalább eggyel kevesebb képviselői helyet szereznének, 

mintha csak egy szervezet indulna. 

 

A csíkiaknál kopognak a legtöbben 
2011. november 28. – Kozán István – szekelyhon.ro 

A csíkszeredai Demokrácia Központ januári megnyitása óta az iroda munkatársai 8300 

személy számára állították össze a magyar állampolgárság megszerzéséhez szükséges 

aktacsomót. A legtöbb honosítási dossziét, ötezret, ugyancsak a hargitai megyeszékhely 

irodájában állították össze. 

 

Csillag lesz az Erdélyi Magyar Néppárt logója 
2011. november 28. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Elkészült az EMNP logója, amit pályázat révén, közel 150 pályamunka közül választottak 

ki. A legjobb pályamű egy piros-zöld körbe helyezett, nyolcágú fehér csillag lett. 

 

RMDSZ: Tőkés kérjen elnézést 
2011. november 29. – Nagy Orsolya – Krónika  

Éles hangú nyilatkozatokat váltott a napokban a Bihar megyei RMDSZ égisze alá tartozó 

Partium Alapítvány elnöksége, illetve Tőkés László sajtóirodája a Léda-házzal 

kapcsolatban. Az alapítvány felháborodással utasította vissza Tőkés László korábbi 

„vádaskodásait”, és felszólítja az EP-alelnököt: „záros határidőn belül vonja vissza 

állításait és kérjen elnézést, különben a jog által biztosított eljárásokat” alkalmazza majd az 

alapítvány. 

 

EMNP–RMDSZ-vita az összefogásról  

2011. november 29. – Krónika 

Ha az RMDSZ hosszú távú együttműködésre törekszik, akkor meghallgatja az etnikai 

arányosság elvének bevezetését célzó javaslatunkat, és nem utasítja el csípőből azt – 

mondta a Krónikának Toró T. Tibor, az EMNP megbízott elnöke. 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/a-legtobben-nem-akarjak-a-kozigazgatasi-atszervezest
http://manna.ro/kozter/ki-jar-jol-a-jovo-evi-valasztason-2011-11-28.html
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/a-csikiaknal-kopognak-a-legtobben
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58053
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=58056
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=58057
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Mérgezett alma? 
2011. november 29. – Salamon Márton László – Új Magyar Szó 

Salamon Márton László úgy véli, hogy az RMDSZ nem kötött jó üzletet a 

kormányfőtitkári pozíció megszerzésével, mert az „mérgezett alma is lehet, a korábbi 

kormányfőtitkár múlt hétvégi menesztésének körülményeit tekintetbe véve. Az állami 

protokollalaphoz tartozó ingatlanok kilátásba helyezett eladása, illetve egyéb, a 

kormányfőtitkárság hatáskörébe tartozó ügyes-bajos kérdések olyan helyzetekbe hozhatják 

ugyanis a leendő RMDSZ-es tisztségviselőt, amelyekből politikai előnyt kovácsolni 

igencsak nehéz feladat”. 
 

 

 

Az MKP a dél-szlovákiai fejlesztéseket hiányolja 

2011. november 28. – MTI, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Az MKP nem tartja kielégítőnek azt, ahogy a szlovák kormány költségvetési pénzekből 

támogatja az új munkahelyek teremtését. Az MKP szerint a kormány hozzáállása 

hátrányosan megkülönbözteti a zömében magyarok által lakott Dél-Szlovákiát. 

 

Berényi: az MKP tudomásul vette a Híd döntését 
2011. november 28. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Az MKP tudomásul veszi a Híd országos választmányának szombati döntését, mely szerint 

a magyar-szlovák párt önállóan indul a márciusi előre hozott parlamenti választáson - 

jelentette ki Berényi József. Az MKP elnöke szerint a Híd részéről „kezdettől fogva nem 

volt őszinte igyekezet az MKP-val való megegyezésre”. 

 

A dunaszerdahelyi rendőrterrorról az Országgyűlésben 
2011. november 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Szávay István, a Jobbik képviselője hétfőn arról kérdezte Martonyi Jánost, milyen 

lépéseket tett a magyar kormány a dunaszerdahelyi magyarverés ügyének tisztázása 

értekében. A külügyminiszter válaszában kijelentette: a magyar fél felvetései ellenére a 

szlovák félben továbbra sincs meg az akarat és a szándék az atrocitás megnyugtató 

tisztázására. 

 

Hogyan veszítjük el magyarjainkat? 
2011. november 28. – Homoly Erzsébet – Felvidék Ma 

A Felvidék Ma hírportál a Műegyetemen tanuló Jakab Gábor kálváriáját ismerteti, akitől 

mintegy egyéves huzavona után vonta meg a szlovák állampolgárságot a 

belügyminisztérium, amiért felvette a magyart. 
 

Fe
lv

id
é

k
 

 

http://maszol.ro/vezercikk/mergezett_alma_2011_11_29.html
http://www.bumm.sk/62479/nem-targyal-a-kisebbsegi-helysegnevlistarol-a-kormany.html
http://www.bumm.sk/62465/berenyi-az-mkp-tudomasul-vette-a-hid-donteset.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/31328-a-dunaszerdahelyi-rendorterrorrol-az-orszaggyulesben
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/31313-hogyan-veszitjuk-el-magyarjainkat
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/31313-hogyan-veszitjuk-el-magyarjainkat
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Reagálások a rehabilitálási törvény javaslatára 

2011. november 28. – Vajdaság Ma 

A rehabilitálási törvénytervezet nem megnyugtató – állítják többen is a Vajdaság Ma 

oldalán. Éhn József, a Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért közhasznú, civil 

szervezet elnöke, Cseszneky Miklós és Bozóki Antal elemzéséből is az derül ki: a javaslat 

módosításra szorul. 

 

Jó úton halad a rehabilitáció ügye  
2011. november 29. - Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A szerb képviselőház hétfőn megvitatta a rehabilitációs törvényjavaslathoz benyújtott 

módosítási indítványokat. A pártok összesen 60 módosítást kezdeményeztek, a szerb 

kormány ebből hármat fogadott el. Varga László, a VMSZ képviselője elmondta, hogy a 

három módosítási indítvány egyike sem befolyásolja érdemben a törvényjavaslatot, az 

továbbra is megőrizte azon formáját, amely kedvező a vajdasági magyarságra nézve. 

 

LSV: Vajdaságban nincs szeparatizmus 
2011. november 28. – Vajdaság Ma 

Aleksandra Jerkov, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) képviselője hétfőn 

Belgrádban kijelentette, hogy a tartományban nincs szakadár törekvés, és soha nem is volt. 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga síkraszáll Vajdaság nagyobb határköréért, de nem 

szorgalmazza, hogy független állammá váljon. 

 

 „Ez volt a végállomás” 

2011. november 28. – Kárpátinfo, Beregi Hírlap 

A Szolyvai Emlékparkbizottság, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK), 

a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) és a Pécsi Német Kör közös 

szervezésében Ez volt a végállomás címmel konferenciát tartottak a sztálini táborokba 

elhurcolt kárpát-medencei magyarok és németek emlékére. 

 

Nyugat-Ukrajna szakadjon el! 
2011. november 28. – Kárpátalja Ma 

Egy kormánypárti képviselő szerint a mai Ukrajnát nem lehet egyben tartani. Jurij 

Boldirjov, a Régiók Pártja képviselője szerint Ukrajnának nincs jövője a jelenlegi határain 

belül. A képviselő szerint meg kell szabadulni a Molotov-Ribbentrop paktum 

következményeitől, mivel Galíciát, Kelet-Ukrajnát és a Krímet csak erőszakkal lehet egy 

államban tartani. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/4554/Reagalasok-a-rehabilitalasi-torveny-javaslatara.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-11-29_Jo_uton_halad_a_rehabilitacio_ugye.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12647/LSV-Vajdasagban-nincs-szeparatizmus.html
http://karpatinfo.net/kultura/2011/11/28/ez-volt-vegallomas
http://www.karpatalja.ma/nezopont/5642-nyugat-ukrajna-szakadjon-el
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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   
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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/

