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Tőkés: Vass Levente nem közös jelölt Marosvásárhelyen, koalíciós egyezség 
szükséges 

2011. november 7. - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Vass Levente nem az RMDSZ és az EMNT/EMNP közös polgármesterjelöltje Marosvásárhelyen – 

figyelmeztetett Tőkés László, aki koalíciós egyezségre alapuló megállapodást szorgalmaz. Az EMNT 

elnöke hétfőn nyilatkozatban leszögezte: „az etikus és ügyszerű nemzeti politikától teljességgel 

idegen hangnemben” nyilatkozott a polgármesterjelölt-állításról az RMDSZ Maros megyei elnöke. 

Nyilatkozatában Tőkés hangsúlyozza: a jelenlegi állás szerint „Vass Levente nem az RMDSZ és az 

EMNT/EMNP közös, hanem kizárólag a Maros megyei/marosvásárhelyi RMDSZ saját 

polgármester-jelöltje”. „Mi a plurális és demokratikus magyar összefogás hívei vagyunk, s ennek 

megfelelően nem az RMDSZ jelöltjét, hanem a marosvásárhelyi magyarok közös jelöltjét kívánjuk a 

helyhatósági választásokon elindítani és támogatni” – áll a nyilatkozatban, amely szerint Vass 

Levente csupán egyike a szóba jöhető közös jelölteknek, Smaranda Enache mellett. 

 

Toró szerint nem elfogadható, hogy az RMDSZ kisajátítsa Vass Leventét 

2011. november 7. - transindex.ro 

A marosvásárhelyi polgármesteri tisztséget megpályázó közös jelöltnek olyan személynek kell 

lennie, aki sikerrel fel tudja venni a harcot Dorin Floreával, aki időközben bebetonozta magát a 

polgármesteri tisztségbe. Széleskörű összefogásra és együttműködésre van szükség, éppen ezért 

nem elfogadható az, hogy a szövetség rátelepedjen és kisajátítsa Vass Leventét, mint az RMDSZ 

jelöltjét, elvárva azt, hogy a többi politikai alakulat felsorakozzon mögéje - mondta el a Transindex 

megkeresésére Toró T. Tibor. Toró elmondta, a mai közlemény jelzés értékű, hiszen Vass Levente 

nem egy pártnak a jelöltje kell legyen. Szerinte további egyeztetésekre lesz szükség ahhoz, hogy 

kiderüljön, ki a legmegfelelőbb jelölt. Toró szerint - noha Vass Leventét alkalmasnak tartja - az is 

kiderülhet, hogy Smaranda Enache emberjogi aktivista, a Pro Európa Liga társelnöke megfelelőbb, 

és akkor Vass Levente valószínűleg támogatni fogja, amint az fordított esetben is megtörténhet. 

 

Turócszentmárton szlovák polgármestere a Híd listáján 

2011. november 7. - SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

Noha az OKS-szel szakított Bugár Béla pártja, lesznek szlovák indulók a Híd listáján. František 

Šebej, az OKS volt tagja után Turócszentmárton független polgármestere, Andrej Hrnčiar is igent 

mondott Bugárnak. Sajtóinformációk szerint a független észak-szlovákiai polgármester az első 20 

hely valamelyikét kaphatja meg. A pártba nem lép be, így a Híd listáján függetlenként indulhat. A 

polgármester szerint Bugár pártja az együttműködés pártja, s ezért döntött mellettük. „Tudatosítani 

kezdtem, hogy a Hídat nem véletlenül nevezik az együttműködés pártjának. Az utóbbi másfél évben 

nem csak ki tudott állni a kisebbségek érdekeiért, de tette ezt olyan módon, ami nem zavarja a 

szlovákokat” – vélte Hrnčiar, és hozzátette: díjazza Bugár mérsékelt politikáját. Hrnčiar korábban a 

Matica slovenská vezetőségi tagja volt. 
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Megbeszélést tartott a magyar és a szlovák püspöki konferencia 

2011. november 7. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Megbeszélést tartott a magyar és a szlovák püspöki konferencia hétfőn Budapesten a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) székházában. A szlovák és magyar püspöki konferenciák 

képviselőinek hagyományos éves találkozóján egyebek mellett szót ejtettek a főpásztorok az új 

evangelizációval, valamint a kisebbségekkel kapcsolatos pasztorális kérdésekről – olvasható a 

közleményben. 

 

Tárki: nőknek és határon túliaknak adjuk ki inkább a lakásokat 

2011. november 7. - hvg.hu 

Előnyben részesítik a magyarok a női lakásbérlőket a férfiakkal szemben, valamint a határon túli 

magyarokat a „láthatóan más” külföldiekkel szemben – derül ki a Tárki legfrissebb, „Migráns 

esélyek és tapasztalatok” című, az Európai Integrációs Alapból finanszírozott kutatásából. A 

felmérés szerint a magyarok több mint 80 százaléka inkább a kárpátaljai, illetve a vajdasági 

jelöltnek adná ki lakását a külföldiek közül, és csak elenyésző arányban választották bérlőként az 

arab, afrikai és kínai jelölteket. 

 

Konstanca: nemet mondtak a megye felszámolására 

2011. november 7. - transindex.ro 

Országos szinten Konstanca megyében tartották az első, a területi átszervezéssel kapcsolatos 

népszavazást. A szavazati joggal rendelkezők vasárnap igennel vagy nemmel válaszolhattak arra a 

kérdésre, hogy egyetértenek-e megyéjük területi-közigazgatási egységének felszámolásával. Az 515-

ből 354 szavazókörzet adatainak összesítése alapján a választási részvétel 43%-os volt, az urnához 

járulók 95%-a nem értett egyet Konstanca megye felszámolásával. Ahhoz, hogy a népszavazás 

érvényes legyen, a választási jegyzékben szereplők fele plusz egy személy kell leadja szavazatát. A 

népszavazást a Konstanca megyei tanács szervezte meg, az átszervezést ellenző PSD és PNL 

tanácsosok kezdeményezésére. 

 

Biró Rozália elhárította az ANI vádjait 

2011. november 7. - transindex.ro 

Biró Rozália, Nagyvárad RMDSZ-es alpolgármestere közleményben válaszolt azokra a vádakra, 

amelyeket az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) fogalmazott meg ellene. A hatóságok 

Birót hivatali visszaéléssel és érdekkonfliktussal vádolják, mivel szerintük 2006-ban 

alpolgármesterként bérbe adta a nagyváradi Léda-házat a Partium Alapítványnak, amelynek 

egyébként alapító tagja. Az ANI szerint további törvénytelenség, hogy a bérbeadás pillanatában az 

ingatlan nem képezte a város tulajdonát. Az épületben egykor Brüll Adél, Ady Endre múzsája lakott. 

A Feddhetetlenségi Ügynökség az esetről értesítette a Korrupcióellenes Ügynökséget (DNA), és azt 

kéri, hogy váltsák le az alpolgármestert, és három évre tiltsák el köztisztség betöltésétől. 
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http://mno.hu/hatarontul/megbeszelest-tartott-a-magyar-es-a-szlovak-puspoki-konferencia-1030238
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Marosvásárhelyi közös polgármester-jelölt: holnap lesz állásfoglalás 

2011. november 7. - transindex.ro 

Kali István, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Maros megyei alelnöke a Transindex 

megkeresésére elmondta, hétfő este ül össze a Maros megyei elnökség és egy állásfoglalást fogalmaz 

meg a marosvásárhelyi közös polgármester-jelölt kérdése kapcsán. Az EMNT helyi szinten 

augusztusban úgy döntött, hogy Vass Leventét támogatja a marosvásárhelyi polgármesteri 

választáson, ehhez a döntéshez az RMDSZ is csatlakozott.  Tőkés László hétfőn egy sajtóközleményt 

küldött, amelyben kijelenti, hogy Vass jelen pillanatban nem az EMNP/EMNT és az RMDSZ közös 

jelöltje, csupán a Szövetség támogatását élvezheti. 

 

Újabb nyomásgyakorlás a nyárádszeredai telekvita ügyében 

2011. november 7. - Erdély Ma, Krónika 

Marius Pascan, Maros megye prefektusa a múlt héten egyenként beperelte a Nyárádszeredai Tanács 

tagjait, számszerint tizennégyet, azzal az indokkal, hogy nem hajtották végre azt a bírósági végzést, 

amely felszólította az önkormányzatot, hogy a Nyárádszereda főterén lévő 1022 négyzetméteres, az 

ortodox egyház tulajdonában lévő telket vegyék ki a közterületi leltárból. A tanácsosok november 3-

án kapták kézbe a törvényszéki idézést, amelyben Marius Pascan a bírósági végzés dátumától 

számított időszakra egyenként megközelítőleg 6000 euró értékű kártérítést követel a 13 tanácsostól, 

illetve Tóth Sándor alpolgármestertől. A tárgyalás november 25-én lesz a Marosvásárhelyi 

Táblabíróságon, ítélet még ugyanaznapra várható. Tóth Sándor képtelenségnek, ugyanakkor 

megengedhetetlen nyomásgyakorlásnak és zsarolásnak nevezte a prefektus lépését, véleménye 

szerint a lépés egyértelmű célja megfélemlíteni a tanácsosokat annak érdekében, hogy a 

későbbiekben az ortodox egyház számára kedvező döntést hozzanak. 

 

Az LMP az autonómia iránt érdeklődik 

2011. november 7. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

Ismét Erdélybe látogat Dorosz Dávid. A Nemzeti Összetartozás Bizottságának LMP-s tagja hétfőn 

kezdte meg ötnapos erdélyi körútját. Ennek során több nagyvárosban is egyeztet az RMDSZ megyei 

szervezeteinek elnökségével, és találkozik Gergely Balázzsal, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

közép-erdélyi régiójának elnökével is. Az LMP sajtóirodájának értesítése szerint ezeken az 

egyeztetéseken napirendre kerülnek az egyszerűsített honosítási eljárással megszerezhető magyar 

állampolgárság megszerzésének tapasztalatai, a választójogi törvény tervezett módosítása, a 

határon túli támogatáspolitika kérdései, a MOGYE körül kialakult helyzet megoldásainak 

lehetőségei, valamint az erdélyi autonómia jövőbeni kilátásai és a verespataki bányászattal 

kapcsolatos környezetvédelmi aggályok. 

 

„Senkinek sem rossz az etnikai alapú autonómia” 

2011. november 8. - Zsehránszky István - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó annak kapcsán készített interjút Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti 

képviselővel, hogy az nemrég Herbert Dorfmann dél-tiroli kollégáját hívta Kolozsvárra előadást 

tartan: “Az volt a cél, azt próbáljuk népszerűsíteni, hogy egy térségnek a fejlődése nagy mértékben 

függ az autonómiájától. Nemcsak pénzügyi autonómiáról van itt szó, természetesen. És abban 
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reménykedünk, hogy azok a fiatalok, akik a közgazdasági egyetemen hallgatták Dorfmann 

professzor előadását, és részt vettek a beszélgetésben, nyolc-tíz éven belül az ország vezető emberei 

lehetnek, és esetleg hasznosítani fogják a hallottakat. És jó az, hogyha nemcsak mi, magyarok 

mondjuk, hanem mások is, például a németek, akik dél-tiroli olasz állampolgárok, hogy az 

autonómia körülményei között egy nagyon szegény régiót az ország leggazdagabb térségévé lehet 

változtatni, és ez senkinek sem rossz, senkinek sincs kárára”. 

 

Új kiadvány a magyarságnak 

2011. november 8. - Szabadság 

Új, ingyenes kiadvánnyal ajándékozza meg mostantól az EMNT Beszterce-Naszód megyei 

szervezete és a vicei Bástya Egyesület a környék magyarságát: a Mezőségi Napló első száma múlt 

héten jött ki a nyomdából, és nagy sikert aratott. Bár havilapnak indul, Becski Éva tördelő, a 

kiadvány szerkesztőbiztosságának tagja elmondta: idén karácsony előttre terveznek egy soron kívüli 

számot is, tehát négyszeri megjelenés várható. – Úgy gondoltuk, kellene egy újság, amelyben 

jelenjen meg az, hogyan élünk, mivel is foglalkozunk mi itt, a környéken. A Bástya Egyesület 

nevében megírtuk az erre vonatkozó pályázatot a Bethlen Gábor Alaphoz, meg is nyertük, és bár 

először életemben végeztem ezt teljesen egyedül, de nekiláttam a műszaki szerkesztésnek – idézte 

fel a kezdeteket Becski Éva. 

 

Nyelvvizsgáztatna egy PDL-s honatya 

2011. november 8. - Balogh Levente - Krónika 

Kötelező feltétellé tenné a román nyelv ismeretét az állami intézményekben való alkalmazáshoz 

Daniel Oajdea (PDL) honatya. A kormánypárti képviselő hétfőn ismertette erre vonatkozó 

törvénytervezetét, amellyel a munka törvénykönyvét módosítaná. A tervezet szerint bárki, aki úgy 

értékeli, hogy valamely hivatalban az ügyintéző nem ismeri jól az állam nyelvét, feljelentést tehet, az 

érintett hivatalnoknak pedig számot kellene adnia nyelvtudásáról. A tervezet büntetőjogi 

felelősségre vonást javasol azok esetében, akikről bebizonyosodik, hogy hozzájárultak a román 

nyelvet nem kellőképpen ismerő személyek felvételéhez valamely állami intézményben. Úgy vélte 

ugyanakkor, hogy a tervezet nem a kisebbségek ellen irányul, ugyanakkor a többségiek jogai sem 

csorbulhatnak. 

 

Az RMDSZ-t okolják iskolaügyben 

2011. november 8. - Nagy Orsolya - Krónika  

Túl nagynak tartja az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) nagyváradi szervezete azt az árat, amelyet a 

nagyszalontai magyarság az önálló magyar iskola létrejöttéért fizetett. Az ifjúsági szervezet tegnapi 

közleményében az áll, hogy a mostanáig vegyes tannyelvűként működő Arany János 

Főgimnáziumban túl kevés volt a magyar tanerő és személyzet. Az EMI szerint a magyar és a román 

iskola különválásának ára az volt, hogy a százévesnél is régebbi főépületből a magyaroknak kellett 

elköltözniük, ráadásul a román gimnáziumot minden valószínűség szerint hamarosan Dacia 

Főgimnáziumnak fogják majd nevezni. 
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Bugár: válaszolni fogunk az MKP tárgyalási javaslatára 

2011. november 7. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Bugár Béla, a Híd elnöke hétfőn megerősítette, reagálni fognak a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) 

ajánlatára, hogy a két párt lépjen választási koalícióra. „Mi már október 22-én elmondtuk, hogy van 

lehetőség az együttműködésre. Ma megállapíthatjuk, hogy végre az MKP is látja az együttműködés 

szükségességét. Levelükre, felhívásukra válaszolunk, de nem most” - jelentette ki hétfőn Bugár. A 

parlamenten kívüli MKP országos tanácsa szombaton úgy döntött, hogy a párt továbbra is nyitott az 

MKP-Híd együttműködés előtt és kész a választási koalícióra. 

 

Sokkolta Slotát a Híd-listán induló polgármester 

2011. november 7. - TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Sokkolta Ján Slotát, az SNS elnökét, hogy Turócszentmárton polgármestere, Andrej Hrnčiar az 

előrehozott parlamenti választásokon a Híd listáján fog indulni. „Hrnčiart kemény, pragmatikus 

emberként ismerem, lépése elborzaszt” - mondta Slota, aki nem tudja megmagyarázni Hrnčiar 

lépését. „Felfoghatatlan, hogy egy nemzeti történelmünk szempontjából ennyire fontos város 

polgármestere összeáll a magyar irredentákkal. Ezt abszolút elítélem. Ilyesmire sosem vetemedtem 

volna, kínáljanak bármit is” – mondta Slota. Az SNS elnöke szerint Bugár, Duray, Berényi és Csáky 

között nincs semmi különbség, csak annyi, hogy az MKP vezetői megnevezik a céljaikat, Bugár 

pedig a mosolyával és rosszul sikerült vicceivel próbálja elfedni azokat. 

 

Paradigmaváltás, parasztvakítás? 

2011. november 7. - Barak László - Új Szó 

Barak László az Új Szó véleményrovatában az MKP Országos Tanácsának a Híddal való választási 

együttműködést kezdeményező döntése kapcsán a következőket írja: „Mintha kő kövön nem maradt 

volna abból a zsigerivé érlelt egyéni és kollektív utálatból, amit a Híddal és annak politikusaival 

szemben tápláltak eddig az MKP vezetői. Önmagukban, a párttagságban és általában a szlovákiai 

magyarok körében. Még konkrétabban, azt is jelentheti a szóban forgó elhatározás, hogy szombat 

délutántól az emkápésok számára a Híd politikusai egyszeriben már nem antimagyar 

kollaboránsok, nem a szlovákiai magyarok érdekeit áruba bocsátó nyerészkedő labancok, a Híd 

továbbá nem holmi szlovák–magyar öszvérpárt, amely minden jónak elrontója, és arra sem 

érdemes, hogy szóba álljon vele egy önmagára valamit is adó tisztességes, öntudatos szlovákiai 

magyar és „anyaországi” politikus.” 

 

Bósza újra az autonómiáról beszélgetne 

2011. november 7. - bumm.sk 

Bósza János komáromi civil autonómiaharcos bejelentette, a jövőben rendszeres beszélgetéseket 

szervez autonómia témában Komáromban. Bósza a Bummal közölte, minden pénteken este 18 

órától a komáromi Európa-udvarban található Carpathia Caféban várja azokat, akik szívesen 

beszélgetnének autonómia témában, s ahol „megtudhatja szlovák és magyar, miért nem kell félnie 

az autonómiától“. 
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Újvidék lélekszáma növekedett, a legtöbb vajdasági városé csökkent 

2011. november 7. - Ternovácz István - Vajdaság Ma 

A múlt hónap első felében elvégzett népszámlálás első részeredményei aggasztó adatokkal 

szolgálnak Vajdaság vonatkozásában – írja a Blic. Azt ugyan még nem tudni, hogy Vajdaság 

népessége a 2002-ben elvégzett utolsó összeíráshoz képest csökkent-e, vagy növekedett, de azt igen, 

hogy a tartomány számos településén jelentős mértékben csökkent a lakosság lélekszáma. 

Ugyanakkor Újvidék lakossága számottevően növekedett. A tartományi székvárosban a legfrissebb 

adatok szerint 360 ezer lakos él, egyötödével több, mint kilenc évvel ezelőtt, amikor 299 294 

személyt írtak össze. Azt azonban még nem lehet kimondani, hogy a létszámnövekedés a 

népszaporulat, vagy a migrációs tevékenységek miatt következett-e be. Elemzők ez utóbbit 

valószínűsítik. 

 

Hetente 3600 kérelem 

2011. november 8. - Kabók Erika - Magyar Szó 

„Azt hallom a honosítási kérelmekkel, illetve az eskütétel megszervezésén dolgozóktól, hogy ez 

minőségében teljesen más munka, mint egy közigazgatási eljárás. Az érintettek visszajelzése, az 

ünnepi pillanatok, valamennyiünk számára felemelő. Én azt gondolom, hogy ez egy 

sikertörténetnek értékelhető az összmagyarság szempontjából” – mondta Wetzel Tamás könnyített 

honosításért felelős miniszteri biztos a Magyar Szónak adott interjújában. Kiemelte, hogy míg 

tavaly 4000 állampolgársági kérelmet nyújtottak be, addig idén az év végéig ez a szám eléri a 200 

000-et. 

 

Ünnepség a vajdasági ferences vértanúk emlékére 

2011. november 8. - Harmath Károly - Magyar Szó 

November 4-én az újvidéki Kapisztrán Szent János ferences templomban ünnepélyes szentmisén 

emlékeztek meg két újvidéki ferences vértanú, Körösztös Krizosztom (Pécs, 1909 – Újvidék, 1944) 

és Kovács Kristóf (Jászberény, 1914 – Újvidék, 1944) haláláról, és imádkoztak boldoggá avatási 

ügyük sikeréért. Az ünnepségen Kálmán Peregrin ferences szerzetes, a boldoggá avatási ügy 

viceposztulátora és a mátraverebélyi Szentkút őre méltatta a két vértanút, kiemelve, hogy ők 

„nemcsak a fogalom általános értelmében, hanem katolikus értelmezés szerint is vértanúk. Vagyis 

azok, akiket nem csupán vagy elsősorban nemzeti hovatartozásuk, hanem papságuk miatt, az 

egyház iránti gyűlöletből öltek meg, aminek lehetőségével tudatosan számoltak, és ezt úgy fogadták, 

mint Krisztus a keresztet: értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért felajánlva.” 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/4509/Ujvidek-lelekszama-novekedett--a-legtobb-vajdasagi-varose-csokkent.html
http://magyarszo.com/fex.page:2011-11-08_Hetente_3600_kerelem.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-11-08_Unnepseg_a_vajdasagi_ferences_vertanuk_emlekere.xhtml
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Kárpátalja: Az ukrán nyelv ismerete nélkül senki sem lehet rendőr 

2011. november 7. - Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

A Legfelsőbb Tanács elfogadta a rendőrségről szóló törvény módosító tervezetét, amely kiegészítő 

követelményeket ír elő a rendőrnek jelentkezők számára. A törvénytervezet szerint ezentúl a 

jelentkezők szerződéses alapon állhatnak rendőri szolgálatba, melynek feltételei a 18. életév 

betöltése, középfokú iskolai végzettség, az államnyelv ismerete, megfelelő személyiségi, erkölcsi 

tulajdonságok, szakmai kompetenciák megléte, fizikai rátermettség és a rendőri feladatok 

elvégzéséhez szükséges egészségügyi állapot. Rendőrségre való felvétel esetén egy évig terjedő 

próbaidőre lehet számítani. Sorköteles katonák közül azok léphetnek rendőri szolgálatba, akik a 

belügyminisztérium intézményeiben felsőfokú oktatásban vesznek részt. 
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http://www.karpatalja.ma/kozelet/5111-karpatalja-az-ukran-nyelv-ismerete-nelkul-senki-sem-lehet-rendor
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