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Semjén: Boldoghy ügye Szlovákia emberi jogi kudarca 

2011. november 30. – MTI, hirado.hu 

Ha Boldoghy Olivér ügyében kudarcról lehet beszélni, akkor az Szlovákia kudarca emberi 

jogi téren, állampolgárai üldöztetése tekintetében – jelentette ki Semjén Zsolt, hozzátéve, 

hogy a Boldoghy Olivéréhez hasonló jogsérelmek orvoslására alapot hoznak létre. A 

miniszterelnök helyettes szerint az ügy legegyszerűbb megoldása az lenne, ha a szlovákok 

visszavonnák a vonatkozó törvényt, de illúzió ezt remélni a választási kampányban. 

 

Nemzetpolitikai kutatóintézet alakult - Hazai és külhoni kutatókkal is 
együttműködnek 

2011. december 1. – MTI 

Hazai és külhoni kutatókkal is együttműködik majd a közelmúltban megalakult 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet - mondta Kántor Zoltán, az intézet vezetője az MTI-nek. 

Kifejtette: kormányzati háttérintézményként, tudományos sztenderdek szerint működnek 

majd, és az a cél, hogy tanácsokkal, iránymutatással lássák el a nemzetpolitika alakítóit. 

 

Brüsszel gyatra történelmi tudása 

2011. december 1. – Ottlik Judit – Magyar Hírlap 

Amit csak lehet, azt Brüsszelben is megteszik a magyar állampolgárság felvétele miatt a 

szlovákot elvesztő Boldoghy Olivér ügyében – jelentette ki a Magyar Hírlapnak Gál Kinga, 

aki szerint állampolgársági kérdésekben nem lehet konkrét lépéseket várni az EU-tól. 

Elmondta azt is, hogy Magyarország nem járul hozzá, hogy Szerbia megkezdje csatlakozási 

tárgyalásait az Európai Unióval, ha nem tartja be ígéreteit. 

 

Kik súgják a bírálatot? 

2011. december 1. - G.F.P. - Heti Válasz 

A Heti Válasz Maximilian Telekivel az Amerikai Magyar Koalíció elnökével készített 

interjút. Véleménye szerint túl sok szó esik a magyarországi problémás ügyekről, 

köszönhetően a balliberális sajtónak. A médiatörvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy 

demokrata bírálói előszeretettel idéznek baloldali forrásokat kritika nélkül, megbízva a 

magyar „baráti” baloldal információiban. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2011. december 1-i számában olvasható.) 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/30/07/Semjen_Boldoghy_ugye_Szlovakia_emberi_jogi_kudarca.aspx?source=hirkereso
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=496757
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=496757
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/brusszel_gyatra_tortenelmi_tudasa.html
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Az RMDSZ megoldást keres a „Tőkés-problémára” 

2011. november 30. – Erdély Ma, kitekinto.hu 

Megtört a jég: magasszintű egyeztetés keretében ült egy asztalhoz a Fidesz és az RMDSZ. 

Az RMDSZ elé állított új kihívást a Tőkés László vezette Erdélyi Magyar Néppárt jelenti, s 

a szembenállást új szereplő színesíti: a Magyar Szocialista Párt, mely ringbe kíván szállni a 

határon túli magyarok szavazataiért. Mindez döntően befolyásolhatja, hogyan alakul az 

erdélyi magyar politikai aréna az elkövetkező években. 

 

Radu Moisint választották Kolozsvár ideiglenes polgármesterévé 

2011. november 30. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Paprika Rádió, manna.ro 

A demokrata-liberális párti, 29 éves Radu Moisin vette át a polgármesteri teendőket 

Kolozsváron, miután a városi tanács szerdai ülésén a tanácsosok ideiglenes polgármestert 

választottak a korrupció miatt letartóztatásban lévő Sorin Apostu helyére. László Attilára 

csak az RMDSZ-es kollégái szavaztak. 

 

Sepsiszentgyörgyön, Kisinyóban és Rómában is ünnepel holnap a Noua 
Dreaptă 

2011. november 30. – transindex.ro, Erdély Ma 

Nemcsak Csíkszeredában, hanem Sepsiszentgyörgyön, Kisinyóban és Rómában is felvonul 

Románia nemzeti ünnepén a szélsőjobboldali Noua Dreaptă szervezet. Tudor Ionescu, a 

szervezet országos vezetője szerint a Noua Dreaptă tagjai civilizált módon ünnepelnek, és 

„mint általában”, ezúttal is betartják a törvényeket. 

 

Kovászna megye: várhatóan törvényszékre kerül a népszavazás ügye 

2011. november 30. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Kovászna Megyei Tanács szerdai ülésén úgy döntött, kiáll a megye Székelyföld régióhoz 

való csatlakozását célzó, népszavazásra vonatkozó határozata eredeti verziója mellett, a 

prefektúra jogászai által kifogásolt cikkelyeken nem változtat. A határozat sorsa várhatóan 

a törvényszéken fog eldőlni. 

 

Régióátszervezés fű alatt – Intézmény-összevonás 

2011. november 30. – Erdély Ma, Háromszék 

Ha a nagyobbik kormánypártnak közigazgatási szinten nem sikerült elképzelése szerint 

végrehajtania a régióátszervezést, a dekoncentrált intézmények összevonásával annak 

gyakorlati kivitelezése elkezdődött: elsőként a megyei építkezési felügyelőségek 

összevonásáról jelent meg sürgősségi kormányrendelet. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=105372&cim=az_rmdsz_megoldast_keres_a_tokes_problemara
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58135
http://itthon.transindex.ro/?hir=27688
http://itthon.transindex.ro/?hir=27688
http://itthon.transindex.ro/?hir=27689
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=105341&cim=regioatszervezes_fu_alatt_intezmeny_osszevonas
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Strasbourgban is sokat beszélnek a székelységről 

2011. november 30. – Kristály Lehel – Erdély Ma, Magyar Hírlap 

Sikeresnek ítéli a Székely Nemzeti Tanács az Európa tanácsi magyar delegáció elmúlt 

esztendei tevékenységét. Az önrendelkezésért küzdő szervezet elnöke, Izsák Balázs úgy 

nyilatkozott a Magyar Hírlapnak, hogy a küldöttségnek köszönhetően a székely ügyről egy 

év alatt többször beszéltek Strasbourgban, mint amióta Románia tagja a független 

szervezetnek. 

 

Berényi: az MKP csak a magyar választókra számíthat 

2011. november 30. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Csak a magyar választókra számíthat a Magyar Koalíció Pártja (MKP) a márciusi szlovákiai 

parlamenti választás alkalmával - állítja Berényi József. A Híd magyar-szlovák párttal való 

esetleges együttműködéssel kapcsolatban a pártelnök elmondta, hogy az MKP Országos 

Tanácsának többsége hajlott volna az együttműködésre egy koalíción belül. 

 

16 ex-állampolgárról tud Magyarország 

2011. november 30. – Új Szó 

Tizenhat olyan szlovákiai magyarról tud a magyar kormány, akiket a magyar 

állampolgárság felvétele miatt akarnak megfosztani szlovák állampolgárságuktól, 

jelentette ki Martonyi János külügyminiszter a magyar Országgyűlésben. 

 

A kormány előtt az átfogó nyelvtörvényt ajánló ET-határozat 

2011. november 30. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

A pozsonyi külügyminisztérium a kormány elé terjesztette az Európa Tanács (ET) 

miniszteri bizottságának azt a nyári határozatát, amely átfogó kisebbségi nyelvhasználati 

törvény elfogadását ajánlja Szlovákiának. Egy ilyen törvény biztosíthatná az egyensúlyt az 

államnyelv törvényes támogatása és a kisebbségi nyelvhasználati jog között. 

 

Meghallgatás az EP-ben a csehszlovákiai magyarok közmunkára hurcolásáról 

2011. november 30. – MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

Meghallgatást tartottak szerdán az Európai Parlament (EP) brüsszeli székházában a 

csehszlovákiai magyarok második világháború utáni közmunkára hurcolásáról. A 

deportálás áldozatait és a leszármazottakat tömörítő, kassai székhelyű szervezet (DÁLESZ) 

erkölcsi, valamint anyagi jóvátételre tart igényt Csehországtól és Szlovákiától azért, mert a 

csehszlovák hatóságok eljárása az akkor hatályos jogi előírásokat is sértette. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=105323&cim=strasbourgban_is_sokat_beszelnek_a_szekelysegrol
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/11/30/berenyi-az-mkp-csak-a-magyar-valasztokra-szamithat
http://ujszo.com/napilap/kozelet/2011/11/30/16-ex-allampolgarrol-tud-magyarorszag
http://www.bumm.sk/62562/a-kormany-elott-az-atfogo-nyelvtorvenyt-ajanlo-et-hatarozat.html
http://www.bumm.sk/62573/meghallgatas-az-ep-ben-a-csehszlovakiai-magyarok-kozmunkara-hurcolasarol.html
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Februárban tárgyalja Sólyom szlovákiai visszafordításának ügyét az Európai 
Bíróság 

2011. november 30. – MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

Február elsejére tűzte ki az Európai Bíróság annak a beadványnak a tárgyalását, amelyet 

Magyarország nyújtott be Szlovákia ellen, mert 2009. augusztus 21-én nem tette lehetővé 

Sólyom László akkori köztársasági elnök belépését Komáromba. 

 

Tíz éves a Szövetség a Közös Célokért társulás 

2011. november 30. – MTI, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Ünnepi közgyűlésen emlékeztek meg november 29-én Dunaszerdahelyen a Szövetség a 

Közös Célokért megalakulásának tízedik évfordulójáról. Duray Miklóst, a társulás 

megalakításának egykori kezdeményezőjét elnökké választották, Mézes Rudolf és Ladányi 

Lajos pedig alelnökök lettek. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár levélben köszöntötte a szervezet jubileumi közgyűlését. 

 

Régi magyar arcok és új szlovák politikai celebek a Most-Híd listáján 

2011. november 30. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Idén is az MKP volt politikusai dominálnak a Híd választási listáján, s csak mutatóba 

került rá néhány szlovák jelölt, olyanok, akik majd nem sok vizet zavarnak - így értékeli 

Bugár Béla pártjának listáját a Sme napilap. 

 

Boldoghy-ügyben szólaltak fel a magyar EP-képviselők 

2011. december 1. – MTI, hvg.hu 

Öt magyar képviselő emelt szót az Európai Parlament szerdai brüsszeli plenáris ülésén az 

ellen, hogy Boldoghy Olivér elveszítette szlovák állampolgárságát. A lépés ellen az 

egyperces felszólalások között szót emelt Tőkés László, Sógor Csaba,  Bauer Edit, Mészáros 

Alajos és Gál Kinga is. 

 

Megették a malacok 

2011. november 30. – Veres István – Új Szó 

„A december 14-ei szlovák–magyar vegyes bizottsági üléstől akár még azt is várhatnánk, 

hogy megegyezés szülessen a kettős állampolgárság problémájára” – áll az Új Szó 

kommentárjában. A szerző szerint a témát ismerve „nem lehetünk derűlátók”, ráadásul 

meglehet, hogy mire létrejön a megegyezés, „a szlovák kormányfő töltőtolla ismét Robert 

Fico kezébe kerül”. 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

 

http://www.bumm.sk/62572/februarban-targyalja-solyom-szlovakiai-visszaforditasanak-ugyet-az-europai-birosag.html
http://www.bumm.sk/62572/februarban-targyalja-solyom-szlovakiai-visszaforditasanak-ugyet-az-europai-birosag.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31341-tiz-eves-a-szovetseg-a-kozos-celokert-tarsulas
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/31349-regi-magyar-arcok-es-uj-szlovak-politika-celebek-a-most-hid-listajan
http://hvg.hu/itthon/20111201_ep_boldoghy_ugy#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2011_12_1
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2011/11/30/megettek-a-malacok
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Csak jövőre tudjuk meg a népszámlálás eredményeit 

2011. november 30. – bumm.sk 

Ľudmila Benkovičová, a Statisztikai Hivatal vezetőjének szerdai sajtótájékoztatója után 

hivatalossá vált, hogy csak a jövő év elején tudjuk meg a szlovákiai népszámlálás 

eredményeit. 

 
 

Nyelvi jogaink stratégiába foglalva  

2011. december 1. – Magyar Szó 

Közvitára bocsájtották az MNT 2012–2017 időszakra vonatkozó hivatalos nyelvhasználati 

stratégiáját. A dokumentum 44 oldalon át taglalja a magyar nyelv hivatalos használatának 

jelenlegi tendenciáit, az aktuális törvényes és jogi helyzetet, majd ebből kiindulva 

stratégiai fejlesztési célokat, illetve az ezek megvalósítását segítő programokat fogalmaz 

meg. 

 

Eddig 170 ezren igényelték a magyar állampolgárságot 

2011. december 1. – Magyar Szó 

A szabadkai magyar főkonzulátuson két eskütételt is tartottak; így van ez a hét minden 

munkanapján. Az ünnepen részt vett Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium államtitkára is, aki elmondta, a szívekben eddig is egységes volt a magyar 

nemzet, az állampolgárság megszerzésével a délvidékiek közjogilag is a magyar államhoz 

tartoznak. 

 

„Ki számára Délvidék a Vajdaság?” 

2011. november 30. – Ternovácz István – Vajdaság Ma 

Ki számára Délvidék a Vajdaság? - teszi fel a kérdést a Dnevnik c. vajdasági szerb napilap 

újságírója. A szerző nehezményezi, hogy a vajdasági magyarok 1944-45-ös áldozataira való 

minapi budapesti megemlékezésen az előadók közül többen a Délvidék kifejezést 

használták, ami vitát váltott ki az itteni, mármint a vajdasági közéletben – állapítja meg az 

újságíró. 
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http://www.bumm.sk/62566/csak-jovore-tudjuk-meg-a-nepszamlalas-eredmenyeit.html
http://magyarszo.com/fex.page:2011-12-01_Nyelvi_jogaink_strategiaba_foglalva.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2011-12-01_Eddig_170_ezren_igenyeltek_a_magyar_allampolgarsagot.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4559/Vihar-a-biliben-Delvidek-miatt.html
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Tudományos konferencia Ungváron a kárpátaljai autonómia-törekvésekről 

2011. november 30. – MTI, Kárpátinfo 

Ukrajna függetlenné válása és a kárpátaljai autonómia-törekvések címmel tartanak 

tudományos konferenciát Ungváron szombaton - az autonómiáról tartott kárpátaljai 

népszavazás 20. évfordulóján - kárpátaljai, magyarországi és határon túli magyar 

szakértők részvételével. 

 

Megemlékezés Salánkon 

2011. november 30. - Kárpátalja 

November 27-én nagy számban sereglettek egybe Salánk község lakosai, köztük igen sok 

idős férfi és nő is a nagyszőlősi járási község szoborparkjában emelt 1944-es emlékműnél, 

megemlékezve a kárpátaljai magyarságot több mint fél évszázada ért tragédiáról. 

 

Nemzetiségi parlamenti képviselőjelöltek szembesítése 

2011. november 30. – RT Slovenija Hidak 

A szlovéniai választásokat megelőző kampány a végéhez közeledik. Ennek apropóján 

Orbán Dusán és Göncz László, Muravidék magyar képviselőjelöltjeinek vitáját 

hallgathatják meg az RTV Slovenija oldalán. 

 

Népújság közvélemény-kutatás: Göncz nagyarányú támogatottsága, a 
pártoknál még minden nyitott 

2011. november 30. – Népújság 

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet választási közvélemény-kutatása szerint a 

magyar nemzetiségű választópolgárok többsége Göncz László nemzetiségi képviselőjelöltet 

támogatja. A pártok közt az SDS kapta a legmagasabb támogatást, de a megkérdezettek 

több mint 50 százaléka még nem tudja, kire adja le voksát. 

 

Tárgyalás a Bethlen Alapnál – Lendván a Szent Korona mása? 

2011. november 30. – Népújság 

Az elmúlt hetekben Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke Magyarországon 

tárgyalásokat folytatott. A találkozókon a sportról és a nemzetiségről, az anyaországi 

pályázati lehetőségekről, illetve a Szent Korona másának lendvai elhelyezéséről esett szó.  
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http://karpatinfo.net/ukrajna/2011/11/30/tudomanyos-konferencia-ungvaron-karpataljai-autonomia-torekvesekrol
http://karpataljalap.net/cikkek/2011-12-02/megemlekezes-salankon.php
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/2881
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3198:nepujsag-koezvelemeny-kutatas-goencz-nagyaranyu-tamogatottsaga-a-partoknal-meg-minden-nyitott&catid=36:muravidek&Itemid=67
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3198:nepujsag-koezvelemeny-kutatas-goencz-nagyaranyu-tamogatottsaga-a-partoknal-meg-minden-nyitott&catid=36:muravidek&Itemid=67
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3186:targyalas-a-bethlen-alapnal--lendvan-a-szent-korona-masa&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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