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Az Egyesült Államokba látogat Schmitt Pál 

2011. november 29. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Schmitt Pál államfő szerdán az Amerikai Magyar Koalíció meghívására az Egyesült 

Államokba látogat. A háromnapos látogatás során az államfő részt vesz az Amerikai 

Magyar Koalíció hagyományos évi gálavacsoráján, és találkozik az Egyesült Államokba 

akkreditált magyar tiszteletbeli konzulokkal, valamint részt vesz a kedvezményes 

honosítással újonnan magyar állampolgárrá váló amerikai magyarok állampolgári 

eskütételén. 

 

Jogtalan volt az MVSZ tisztújító közgyűlése, törvénytelen Patrubány 
mandátuma 

2011. november 29. – Krónika 

Tisztújító közgyűlést kell kiírni a Magyarok Világszövetségében (MVSZ), miután kedden 

Budapesten a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen megsemmisítette a legutóbbi elnökválasztás 

határozatait, ezzel pedig Patrubány Miklós elnöki mandátuma is törvénytelenné vált. Az 

MVSZ jogi ellehetetlenítésről beszél. 

 

Az ellenzéki pártok bejelentették, hogy többé nem működnek együtt az 
RMDSZ-szel 

2011. november 29. – Krónika, Szabadság 

Az ellenzéki pártok kedden bejelentették: többé nem működnek együtt az RMDSZ-szel. A 

három ellenzéki párt a továbbiakban azért nem hajlandó együttműködni a szövetséggel, 

mert az RMDSZ támogatta Vasile Blaga megválasztását a szenátus elnöki tisztségébe, a 

kormányfőtitkárság vezetésének megszerzése fejében. 

 

Kelement zavarták a PDL nyilatkozatai 

2011. november 29. – Erdély Ma, Paprika Rádió 

Zavarták az RMDSZ képviselőit a PDL-s honatyák azon nyilatkozatai, hogy egy magyar 

nem lehet a szenátus elnöke. Kelemen Hunor szerint ez „zsigeri és erőteljes 

nacionalizmusról” árulkodik. 

 

Provokációtól tartanak a nemzeti ünnepen 

2011. november 29. – Erdély Ma, hirado.hu, manna.ro, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Csíkszeredában akarja megtartani hivatalos ünnepségét az Új Jobboldal nevű román 

nacionalista szervezet december elsején. Aznap a hősök temetőjében a Székely Hadosztály 
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alapítására emlékezne a Székely Gárda is. Ők hivatalosan is bejelentették 

kezdeményezésüket, sokan azonban provokációtól tartanak. 

 

Egyre többen igényelnek magyar állampolgárságot 

2011. november 29. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Székelyudvarhelyen augusztus óta folyamatosan nő a magyar állampolgárság igénylése, az 

érdeklődők száma 9700-ra nőtt. A Demokrácia Központ irodájának munkatársai jelenleg 

december 15-ig teljesen be vannak táblázva. 

 

Ma választják meg Apostu utódját  

2011. november 30. – Kiss Előd-Gergely – Krónika, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ nem állt el eredeti szándékától, ennek megfelelően László Attila 

alpolgármester ringbe száll a Kolozsvár ügyvivői polgármesteri tisztségéért zajló 

küzdelemben. Apostu utódjáról ma döntenek. 

 

RMDSZ-es nem a bihari összefogásra 

2011. november 30. – Nagy Orsolya – Krónika, Reggeli Újság, Új Magyar Szó 

Az MPP-vel, illetve az RMDSZ-szel közösen szeretne jelöltet indítani a hamarosan 

esedékes Bihar megyei időközi választáson az Erdélyi Magyar Néppárt – jelentette be 

Zatykó Gyula, az EMNP partiumi régióelnöke. 

 

Választások: nem dőlt el semmi 

2011. november 30. – Cseke Péter Tamás – Új Magyar Szó 

Pénteken véglegesítik a kormánypártok a választási törvényt módosító közös tervezetüket, 

amelyre hétfőn még a koalíció vezetőinek is rá kell bólintaniuk – tudta meg az ÚMSZ 

tegnap Márton Árpád képviselőtől. Az RMDSZ javaslatait kidolgozó politikus egyelőre 

nem tudott egyértelmű választ adni arra a kérdésre, sikerült-e a tervezetben rögzíteni az új 

választási törvénynek azokat az alapelveit, amelyekről korábban egyezség született a 

koalícióban. 

 

Új magyar utcaneveket hagytak jóvá 

2011. november 30. – Krónika 

Huszonhárom új utcanevet fogadott el tegnapi rendes ülésén a nagyváradi önkormányzati 

testület, ebből öt magyar. Utcát neveztek el Hunyadi Jánosról is, de ő a jegyzékben Iancu 

de Hunedoaraként szerepel majd. 
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Összefogtak a kassai magyarok 

2011. november 29. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Összefogtak a kassai magyar szervezetek, és megalakították a Kassai Magyarok Fórumát. 

Az új civil szervezet az egyre fogyó kassai magyarság érdekeit óhajtja hatékonyan 

képviselni. 

 

A választáson való részvételre buzdítják a külföldi szlovákokat 

2011. november 29. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A határon túli szlovákok hivatala kampányt indít annak érdekében, hogy a külföldi 

szlovákok minél nagyobb számban vegyenek részt a márciusi parlamenti választáson. 

Mintegy 250 ezerre tehető a szlovák állampolgársággal rendelkező külföldön élő szlovákok 

száma. 

 

Az MKP nem készül drága kampánnyal 

2011. november 30. – Mózes Szabolcs - Új Szó 

Őry Péterrel, a párt alelnökével és kampányfőnökével készült interjút közölt az Új Szó 

szerdai száma. Őry részletesen beszélt az MKP kampányáról, arról, hogyan készülnek 

megszólítani a kis települések lakóit, és milyen hangsúlyt kap a kisebbségi témakör. 

Elmondta, az MKP kampányában a húzótémák várhatóan a gazdasági, szociális jellegű 

kérdések lesznek. 

 

Gubík László a Via Nova - ICS új elnöke 

2011. november 30. – Szabad Újság 

Az MKP ifjúsági szervezetének újdonsült elnöke a Via Novából a felvidéki magyar ifjúság 

gyűjtőszervezetét kívánja létrehozni. Gubík László elmondta, hogy az új elnökség felállását 

követően a szakmaiság nagyobb hangsúlyt fog kapni, értékelni kívánják a politikai és 

gazdasági történéseket, és alternatív lehetőségeket kínálnak fel a problémák megoldására. 

 

Elidegenítés – állami pecséttel 

2011. november 30. – Molnár Judit – Szabad Újság 

„Ez az a pont, ahol már kár politikai racionalitásra apellálni az ügy megoldását keresve. 

Aztgondolom, a megoldás kulcsa az Alkotmánybíróság kezében van” – mondta Lancz 

Attila, a Jogsegélyszolgálat munkatársa a Szabad Újságnak adott interjújában Boldoghy 

Olivér ügyével kapcsolatban. 
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Varga László: A vagyon-visszaszármaztatási folyamatból kikerül a kollektív 
bűnösség elve 

2011. november 29. – Jergic Julianna – Vajdaság Ma 

A napokban elfogadásra kerülő rehabilitációs törvényt eltérően ítélik meg a vajdasági 

magyarok körében, az utóbbi időben számos kifogás, bírálat érte. Varga László parlamenti 

képviselő a jogszabályt a nemzeti közösség szempontjából sikernek értékeli, mivel e 

törvénnyel sikerült levenni a magyarokról a kollektív bűnösség ódiumát. 

 

Kettős állampolgárok is dolgozhatnak a szerb belügyminisztériumban 

2011. november 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó MTI 

A szerb kormány kedden elfogadta a rendőrségről szóló törvény tervezetére benyújtott 

módosító indítványok egy részét és ennek értelmében a jövőben kettős állampolgársággal 

rendelkező személyek is dolgozhatnak a szerb belügyminisztériumban, illetve a 

rendőrségnél. 

 

A tartományi ombudsman-helyettes Topolyán: szükség van az ingyenes 
jogsegélyre 

2011. november 29. – Vajdaság Ma 

Első alkalommal látogatott Topolyára Vukašinović Éva nemzeti kisebbségi jogokkal 

megbízott tartományi ombudsman-helyettes, hogy a községházán találkozzon a helyi 

vezetőséggel, majd fogadja a polgárok panaszbejelentéseit és ingyenes jogi tanácsokat 

adjon. Topolyán létezik helyi ombudsman, akihez a polgárok panaszaikkal, 

bejelentéseikkel személyesen is fordulhatnak.  

 

Egeresi Sándor: Szerbiának új alkotmányra van szüksége  

2011. november 30. – Magyar Szó 

A szerb alkotmány nem „EU-kompatibilis”, ezért módosítani kell annak érdekében, hogy 

Vajdaság széles körű autonómiát kapjon – jelentette ki Egeresi Sándor, a Tartományi 

Képviselőház elnöke. 

 

Helyben is átadhatók az igénylések 

2011. november 29. – Pannon RTV 

Zombor után kedden Kishegyesen tartott fogadónapot a szabadkai Magyar Főkonzulátus. 

A jövő év elejétől minden kedden terepen is átveszik a honosítási kérelmeket. 
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Dragan Veselinov: Vajdaság legyen köztársaság! 

2011. november 30. Magyar Nemzet, Vajdaság Ma 

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

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

Elmondása szerint Vajdaság és Szerbia két állam, legyen külön neve. Szerinte szerbek 50 

százaléka és a nemzeti közösségek nagy többsége támogatná a referendumon, hogy 

Vajdaság köztársaság legyen. 

 

Magyar könyveket kapott az aknaszlatinai középiskola 

2011. november 29. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Több mint ezerkötetnyi magyar nyelvű könyvet adott át az aknaszlatinai Bolyai János 

Középiskolának a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, Kovács Sándor. Az 

akció a megyei szórványprogram keretében valósult meg, melynek célja Kárpátalja, Dél-

Erdély és a Vajdaság többségében magyarlakta területeivel való együttműködés 

kialakítása. 

 

 

Az ülésen minden a pénz körül forgott 

2011. november 29. – RTV Slovenija Hidak 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, valamint a két alapított intézete, 

a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 

2012-es költségvetés tervezetét vitatta meg és fogadta el a csúcsszervezet tanácsa a hétfő 

este megtartott ülésén. 

 

Újra lesz magyar mise Kismartonban 

2011. november 29. – Volksgruppen.at 

20 éve nem volt magyar nyelvű mise Kismartonban. Ägidius Zsifkovics püspök javaslatára 

december 18-tól Pál László püspöki vikárius folytatja a régi hagyományokat és tart 

istentiszteleteket a ferences templomban. 
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