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Meddő üzengetés a Híd és az MKP között 

2011. november 8. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

A Híd egy levélben személyes találkozót kezdeményezett az együttműködés ügyében az MKP 

vezetőivel. Berényi József elmondása szerint az ajánlatban csak az MKP politikusainak a Híd 

listáján való indulásáról van szó, ám ezt pártja már korábban is elfogadhatatlannak ítélte, és az 

MKP ezt továbbra sem tekinti tárgyalási alapnak. „Az MKP továbbra is vallja, hogy a szlovákiai 

magyar közösség érdeke azt kívánja, hogy a két párt egyenrangú partnerként megtárgyalja a 

választásokon való közös indulás minden módját és feltételét” - áll a párt közleményében. Az MKP 

sajnálattal állapította meg, hogy az Országos Tanács tárgyalási ajánlatára a Most-Híd részéről 

érdemi válasz nem érkezett. „Annak ellenére, hogy az MKP célja az volt, hogy egyetlen magyar 

szavazat se vesszen el, mégsem hajlandóak leülni velünk egy asztalhoz. Mi felajánlottuk az egy 

listán való indulást. A pénteki tárgyalás elutasítása egyúttal a megegyezés lehetőségének 

elutasítását jelenti” – mondta el a levél kézhezvétele után Bugár Béla, a Híd elnöke. A párt 

közleménye szerint az MKP válaszát követően lezártnak tekintik az ügyet. 

 

Maros megyei EMNT: nem tudták, mit nyilatkozzanak 

2011. november 8. - Szucher Ervin - Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Tudja, hogy az aggodalom szülte, de mégsem tartja szerencsésnek Tőkés László hétfői 

állásfoglalását Kali István, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei alelnöke. Tőkés 

állásfoglalása olyannyira meglepte az EMNT marosvásárhelyi vezetőit, hogy – saját bevallásuk 

szerint – hétfőn azért nem válaszoltak az újságírók telefonhívására, mert még nem tudták, mit 

nyilatkozzanak. „Előbb egyeztetnünk kellett Tőkés Lászlóval, majd egymással, hogy ne mindenki 

mást-mást mondjon” – mondta kedden a Krónikának Kali István. Megjegyezte, az EMNT-elnök 

állásfoglalása „nem biztos, hogy szerencsés kinyilatkozás” volt. „Tőkés László elveszítette a türelmét 

az RMDSZ-szel szemben és azért adta ki a nyilatkozatot. De mi is éppen úgy aggódunk az EMNT és 

az RMDSZ viszonyáért, mint ő. Koalíciót szeretnénk jövőre, de az RMDSZ még mindig vacillál” – 

értékelte a helyzetet Kali. 

 

Marosvásárhely: zűrzavar a magyar polgármester-jelölt ügye körül 

2011. november 8. - Kertész Melinda - transindex.ro, Új Magyar Szó 

A koalíciós egyezség megszületését szorgalmazza az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei 

szervezete Marosvásárhelyen, a közös polgármester-jelölt ügyében. Ezért helyesli azt a közleményt, 

amelyet Tőkés László, az EMNT elnöke tegnap küldött ki, és amelyben kihangsúlyozza, hogy Vass 

Levente „a helyzet jelenlegi állása szerint nem az RMDSZ és az EMNT-EMNP közös, hanem 

kizárólag a Maros megyei és a marosvásárhelyi RMDSZ saját polgármester-jelöltje”. A Transindex 

megkeresésére Vass Levente nem kívánta Tőkés levelét kommentálni, viszont azt nehezményezte, 

hogy miközben az összes politikai szereplő Marosvásárhely fontosságát hangoztatja, mégsem 

képesek megegyezni. „Ha Marosvásárhely valóban fontos, akkor nem kell politikai csatározásaik 

színhelyévé tenni. A polgármesteri tisztség elnyeréséhez mindenkinek a támogatására szükség van” 

- sommázott. 
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MPP: az ideális jelölt Smaranda Enache – Közlemény 

2011. november 8. - Erdély Ma 

A Magyar Polgári Párt Marosvásárhelyi és Maros Megyei Szervezete határozottan kitart azon 

korábbi álláspontja mellett, hogy Marosvásárhelynek egy pártok feletti, köztiszteletben álló 

polgármesterre van szüksége. Ennek értelmében felkérik az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács helyi 

szervezetét, hogy vizsgálják felül korábbi álláspontjukat és válasszák azt a lehetőséget, amely 

összhangban van a létrejöttük céljával. Az MPP véleménye szerint a jelen helyzetben az ideális jelölt 

Smaranda Enache, ezért az MPP Marosvásárhelyi és Maros Megyei Szervezete felkéri az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács helyi szervezetét, hogy támogassák ők is „az MPP által felvállalt, igazi 

polgári értékeket valló, nemzetközi hírű jogvédőt, Smaranda Enache asszonyt a jelenlegi 

magyarellenes polgármester egyetlen esélyes ellenfeleként”. 

 

A BBTE magyar tagozata elfogadta új működési szabályzatát 

2011. november 8. - Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság 

A BBTE magyar tagozatának vezetőtanácsa elfogadta az új működési szabályzatot, és megerősítette, 

hogy kihasznál minden olyan lehetőséget a magyar oktatás státusának alakításában, amelyeket az új 

román oktatási törvény szavatol. Magyari Tivadar, az egyetem rektorhelyettese elmondta: a testület 

megerősítette korábbi álláspontját, miszerint az egyetem magyar nyelvű oktatási státusának 

alakításában minden lehetőséget kihasználnak, amelyet az idén hatályba lépett új oktatási törvény 

és a jogszabály alapján kidolgozott, már az oktatási minisztérium által is elfogadott új egyetemi 

charta biztosít. A magyar tagozat vezetőtanácsa által kétharmados többséggel elfogadott új 

működési szabályzat kimondja, hogy a magyar tagozathoz tartozik etnikai és vallási 

hovatartozásától függetlenül mindenki, aki a BBTE-en magyar nyelven tanít, illetve magyar nyelven 

tanul vagy a magyar tagozat által működtetett bármilyen idegen tannyelvű szakon tanul. 

 

Mit fog írni a szobor talapzatán: a forradalom szikrája vagy bukott politikus? 

2011. november 8. - Kovács Péter - transindex.ro 

A Transindexen Kovács Péter RMDSZ-főtitkár a marosvásárhelyi polgármester-jelölt ügyében 

kialakult helyzetet kommentálja: „Tőkés László úgy gondolta, hogy ha valaki nem hódol be neki 

teljes mértékben, akkor nem lehet közös jelölt. Tőkés László nem érti, hogy nem az a közös jelölt, 

aki egyik szervezethez sem tartozik, pártfüggetlen, hanem az, aki mindegyikhez egyformán közel áll. 

Tőkés László saját magáról azt gondolja, hogy pártok felett lebeg, ugyanakkor a nagyobbik magyar 

kormánypárt anyagi és szellemi támogatásával nemrég megalakult a saját, külön bejáratú pártja. 

Természetesen mindez az összefogás jegyében... Tisztelt Tőkés László! Meggyőződésem, hogy 

minden marosvásárhelyi magyar ember nevében beszélek, amikor arra kérem: foglalkozzon 

magasröptű Európai Uniós teendőivel. Tegye félre a kicsinyes sértődéseit, frusztrációit, a saját 

érdekein alapuló politikai céljait, és ne cselekedjen a marosvásárhelyi magyar közösség ellen. Jó 

lenne, ha a forradalom szikrájaként emlékezhetnénk Önre, ezért kérem, ne tegyen meg mindent 

annak érdekében, hogy egy bukott politikusként vonuljon be a történelembe!” 
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http://erdely.ma/dokumentum.php?id=103813&cim=mpp_az_idealis_jelolt_smaranda_enache_kozlemeny
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Számtan. Válasz Kovács Péternek 

2011. november 9. - transindex.ro 

Demeter Szilárd, Tőkés László sajtófőnöke a Transindexen válaszolt Kovács Péter RMDSZ-főtitkár 

írására: „Mert ennek a szájkaraténak nem sok értelmét látom: aki annyit lát a politikából, hogy 

esetleg halála után kap egy szobrot – és Kovács főtitkár mintha erre gyúrna –, az túl sokat nem ért a 

képviseleti demokráciából. Már ha abban élünk, és nem a született, alanyi jogon politikusok 

világában, márpedig az utóbbi évek egységretorikáját tekintve erre is van esély”. A szerző szerint 

„mérjük meg minden lehetséges jelölt – kiemelten Vass Levente, Smaranda Enache és Dorin Florea 

– ismertségét, elfogadottságát, népszerűségét. A számok és elvárások függvényében készüljön több 

forgatókönyv. Induljanak olyan koalíciós tárgyalások, amelyek a szűklátókörű pártpolitikán 

felülemelkedve valóban a marosvásárhelyi magyarság érdekeit célozzák, és amelynek 

eredményeként egyként a közös jelölt mögé tudják állítani a magyar (esetleg román) választókat”. 

 

Saját jelöltet állíthat az RMDSZ a szenátus élére 

2011. november 8. - transindex.ro 

Elképzelhető, hogy az RMDSZ saját jelöltet állít a szenátus elnöki tisztségére, ha Mircea Geoană 

házelnököt leváltják, mondta hétfőn Frunda György szenátor egy televíziós műsorban. A PSD nem 

hivatalos forrásai szerint a párt valószínűleg visszavonja a szenátus elnökének leváltásáról szóló 

kezdeményezését, miután a szenátus hétfői ülésén a kormányzó pártok a jelenlegi elnököt 

támogatták. 

 

Fehér megyei RMDSZ: a verespataki aranybánya a régió egyetlen reménye 

2011. november. 8. - Krónika 

Verespatak és a régió megmentésének egyetlen alternatívájaként tekint a Roşia Montană Gold 

Corporation ciántechnológiás bányatervére az RMDSZ Fehér megyei szervezete – derül ki abból a 

nyílt levélből, amelyet Kováts Krisztián megyei elnök címzett Áder Jánosnak. A nyílt levélben az 

RMDSZ Fehér megyei elnöke ismételten verespataki látogatásra hívja a Fidesz EP-képviselőjét. A 

Fehér megyei RMDSZ-elnök felhívja Áder figyelmét, hogy az állami bányavállalat bezárása után 

munkahely nélkül maradt helybeliek „szenvednek”, és az egyetlen munkahelyi lehetőséget a 

bányaterv nyújtja. 

 

Nyárádszereda: az RMDSZ szerint a prefektus lépése etnikai feszültségeket 
kelt 

2011. november 8. - transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének Állandó Tanácsa közleményben adott hangot 

aggodalmának a megye prefektusának szokatlanul durva jogi lépése kapcsán. A dokumentum 

szerint a helyi tanácsosok ellen indított eljárás nem a vitatott telekügy megoldását szolgálja, hanem 

további nemkívánatos etnikai és felekezeti feszültségeket kelt a nyárádmenti városban, illetve a 

megye román és magyar lakosainak viszonyában. Az RMDSZ úgy gondolja, a prefektus súlyosan 

visszaélt politikai hatalmával, amikor beperelte a helyi tanács tagjait, ezért a szövetség Maros 

megyei szervezete felszólítja a kormánybiztost, hogy azonnal vonja vissza a tanácsosok ellen 

kezdeményezett perindítványt. 
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Újabb képviselők akadtak fenn a Feddhetetlenségi Ügynökség hálóján 

2011. november 8. - Erdély Ma, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Újabb képviselők akadtak fenn a Feddhetetlenségi Ügynökség hálóján. Most hat honatya, köztük 

Pető Csilla-Mária és Pál Árpád RMDSZ-es képviselők esetében fedezett fel összeférhetetlenséget az 

ügynökség. A testület szerint a politikusok saját családtagjaikat alkalmazták irodájukban, így a két 

RMDSZ-es képviselő rokonai az elmúlt évek során összesen 16 ezer eurót kaptak fizetésként az 

államtól. 

  

EMNP: Kudarcot vallott a romániai népszámlálás 

2011. november 8. - Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Kudarcot vallott a romániai népszámlálás – vélik az EMNT vezetői, akik keddi nagyváradi 

sajtótájékoztatójukon kifejezték álláspontjukat a romániai kormányon belül „háttéralkuk” 

veszélyéről és a törvényalkotás lehetetlen helyzetéről is. Toró T. Tibor megbízott elnök az MTI-nek 

elmondta: a Zatykó Gyula partiumi, illetve Papp Előd székelyföldi régiókoordinátorral együtt tartott 

sajtótájékoztatón élesen bírálták a legutóbbi népszámlálás módszerét. Zatykó egyenesen „a román 

adminisztráció csődjének” nevezte a cenzust mind önkormányzati, mind országos szinten. A 

partiumi koordinátor elmondta: csak az EMNT nagyváradi Demokrácia-központjában legalább 

harminc olyan család jelentkezett, amelyet fel sem keresett a számlálóbiztos. Az eddig 

nyilvánosságra került eredmények pedig aggasztóak. Eszerint Románia teljes népessége 

drasztikusan, 9,5 százalékkal csökkent a legutóbbi, 2002-es népszámlálás óta, és már nem éri el a 

húszmilliót. 

 

Répás: demagógia lenne a választójogot és az adózást összekötni 

2011. november 8. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Répás Zsuzsanna, a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, a magyar kormány teljes 

támogatását ígérte, mind a MOGYE magyar tagozatainak létrehozása ügyében, mind pedig 

Marosvásárhely közös polgármesterjelöltjét illetően. Répás Zsuzsanna a politikai párbeszéd szintjén 

legfontosabbnak azt tartja, hogy 6 év után újraindították a Magyar Állandó Értekezletnek a 

működését. A helyettes államtitkár arról beszélt Fazakas Imolának, a Marosvásárhelyi Rádió 

munkatársának, hogy igyekeznek olyan programokat elindítani, amivel megszólítják az embereket. 

Ezek közül a legfontosabb az állampolgárság kiterjesztése, az egyszerűsített honosítás lehetővé 

tétele és a Határtalanul program. 

 

Vekov nem elégedett a BBTE chartájával 

2011. november 8. - Krónika 

Egyértelmű különbség van a BBTE hétvégén elfogadott chartája és a magyar tagozat létrehozását 

szorgalmazó nyílt levél között – vélekedett Vekov Károly egyetemi tanár a Krónika kérdésére. 

„Egyetlen szóval tudnám jellemezni a helyzetet: bevégeztetett. Az illetékesek úgy döntöttek, hogy 

továbbra is a többségiek kezében marad a döntés, a helyzet tulajdonképpen változatlan maradt. 

Teljesen  más eredményre számítottunk, illetve mást érdemeltünk volna 21 év után.” A BBTE 

magyar tagozatának tanácsa egyébként hétfői ülésén elfogadta az egyetem magyar részlegének új 

alapszabályzatát. Ez kimondja, hogy a magyar tagozat az oktatási törvény és a charta előírásaival 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=103855&cim=ujabb_kepviselok_akadtak_fenn_a_feddhetetlensegi_ugynokseg_halojan
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összhangban  az egyetemi autonómia feltételei között, a tagozati autonómia elve alapján 

szerveződik és működik. 

 

Kelet Svájcát akarják Erdélyben 

2011. november 8. - Krónika 

Az erdélyi gazdaság fejlesztése és a megmaradás a fő célja a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium 

szakmai támogatásával, magyarországi és erdélyi együttműködésben létrejött Mikó Imre-tervnek, 

amelyet tegnap Nagyváradon mutattak be az érintetteknek. A konferencián, amelyhez hasonlót 

hamarosan Erdély több városában is tartanak majd, mintegy hatvan nagyváradi és partiumi 

vállalkozó vett részt. A Kelet Svájcát teremtenék meg Erdélyben a Mikó Imre-terv megálmodói – 

hangzott el a konferencián. Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt partiumi régiókoordinátora 

házigazdaként azt mondta, a népszámláláson kiderült, hogy a romániai népességfogyás a vártnál is 

nagyobb, s ennek fő oka a rossz gazdasági helyzet miatti elvándorlás. Ezen kíván segíteni az a 

vitairat, amelyben a gazdasági fejlesztés fő csapásvonalait vázolják fel erdélyi és magyarországi 

szakemberek. 

 

Vásárhelyi dilemma 

2011. november 9. - Gazda Árpád - Krónika 

Gazda Árpád szerint „sokak számára úgy tűnhet, hogy Tőkés László némiképp összezavarta a 

vizeket Marosvásárhelyen, amikor nyilatkozatban utasította vissza, hogy Vass Leventét az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az RMDSZ közös polgármesterjelöltjének tekintsék. Az 

egészségügyi miniszter tanácsosát ugyanis épp az EMNT lőtte be a köztudatba, mint lehetséges 

közös jelöltet; ezt követően jött az RMDSZ marosvásárhelyi választmányának a jelölésére vonatkozó 

döntése. Szó ami szó, Tőkés László minden bizonnyal jobban szolgálta volna a vásárhelyi 

korszakváltás ügyét, ha belső csatornákon üzen saját pártja és az RMDSZ politikusainak. Már csak 

azért is, mert a vásárhelyi összefogás szellemének a megmutatása maga is szavazatokat hozhat”. A 

szerző ugyanakkor hozzáteszi: ha négy évvel ezelőtt Borbély László nem tudta legyőzni Dorin 

Floreát, akkor „aligha sikerülhet most Vass Leventének, akiről akkor hallott először a vásárhelyiek 

egy része, amikor polgármesternek jelölték.” 

 

Visszaigényelhetjük az egyházi levéltárakat rendszerezésük előtt 

2011. november 9. - Szabadság 

A kommunizmus idején elkobzott egyházi levéltárak visszaszolgáltatására, bizonyos feltételek 

mellett magánlevéltárak létrehozására kínál lehetőséget a 16/1996-os számú levéltári törvény 

módosítása, amelyet kedden fogadott el a képviselőház. A törvény egyházi, levéltári anyagok 

visszaszolgáltatását is szabályozza, a jogcím nélkül elkobzott levéltári anyagokat püspökségenként 

visszaigényelhetik az egyházak. A természetbeli visszaszolgáltatás olyan arányban történik, 

amennyire a jogos visszaigénylők biztosítani tudják a megfelelő tárolást, karbantartást és 

hozzáférhetőséget. A módosítási javaslatot az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője Kerekes 

Károly és Márton Árpád RMDSZ-es képviselőtársaival együtt kezdeményezte. 
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Autonómiát is kér az EMNP 

2011. november 9. - Nagy Orsolya - Krónika  

Újra elküldi az RMDSZ-nek Toró T. Tibor azt az alkotmánymódosítási javaslatcsomagot, amelyet 

Szilágyi Zsolttal együtt, még a szövetség parlamenti képviselőiként szerettek volna benyújtani 

2003-ban – jelentette be az EMNP alapító elnöke. Nem tartja ugyanis elégségesnek, hogy a 

„nemzetállam” kifejezés kikerüljön az alkotmányból, arra is szükség van, hogy a Romániában élő 

nemzetiségek autonómia-lehetőségei megjelenjenek az alaptörvényben. Mint fogalmazott, ezzel a 

javaslattal a legutóbbi alkotmánymódosítás idején őt és Szilágyi Zsoltot „egyedül hagyta” az 

RMDSZ-frakció többi tagja. 

 

Hargita megyében is népszavazást akar az MPP 

2011. november 9. - Krónika 

Hargita megyében is kezdeményezi a megye megszüntetése elleni népszavazás megszervezését a 

Magyar Polgári Párt (MPP), melynek megyei frakciója nyílt levélben kérte ehhez az RMDSZ-es 

tanácsosok támogatását. A Kovács Árpád András frakcióvezető által aláírt dokumentum leszögezi: a 

testületben dúló viták ellenére az össznemzeti célok érdekében össze kell fogni. „Egy ilyen cél a 

székelység megmaradása, melynek elengedhetetlen eszköze Székelyföld területi autonómiája. 

Ebben a kérdésben teljes az összhang a magyar pártok körében, akkor pedig jogos az elvárás, hogy 

közösen is cselekedjünk ennek érdekében” – olvasható a levélben. 

 

Református egyház: a Zsinat megerősítette a SZRKE egységét 

2011. november 8. - Új Szó 

November 3-5. között Rimakokován ülésezett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. 

Zsinata. A tanácskozáson a szlovák képviselők szerették volna elérni, hogy a Zsinat foglalkozzon a 

tavaszi ülésen megszavazott Magyar Református Egyház fenntartással való csatlakozás 

felülvizsgálásával. Javaslatuk azonban nem nyert támogatást, mivel azt a magyar egyházmegyék 

küldöttei nem támogatták. Fazekas László püspök javaslatára a zsinat a gyülekezetek tudtára adja, 

hogy a ratifikációs csatolmány általi csatlakozás egy nem regisztrált közösséghez teljes 

semlegességet biztosít a két szlovák ajkú egyházmegyének, ami azt jelenti, hogy nem tartoznak a 

Magyar Református Egyházhoz. A több mint hat hónapja tartó feszültség enyhítése érdekében 

határozat született arról is, hogy a Zsinat létrehoz egy független eseti bizottságot. Ennek feladata 

felmérni a nyelvhasználat állapotát és a nyelvhasználattal kapcsolatos igényeket a Szlovákiai 

Református Keresztyén Egyházban. 

 

Rafaj: Hrnčiarnak le kéne mondania 

2011. november 8. - SITA, TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Rafael Rafaj, az SNS alelnöke szerint Turócszentmárton, mely 1994 óta a törvényből adódóan a 

szlovák kultúra székhelye, nem érdemli meg, hogy olyan polgármestere legyen, aki a Híd színeiben 

indul a választásokon. Rafaj sajtótájékoztatóján felszólította Andrej Hrnčiart, hogy fontolja meg, 

marad-e a posztján. Véleménye szerint a Híd szlovákellenes álláspontot képvisel, többek közt a 
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nyelvtörvény, vagy a kisebbségek kapcsán. Andrej Danko, az SNS másik alelnöke szerint Hrnčiar 

indításával Bugár „halálos sebet” ejtett Turócszentmártonon. „Remélem, hogy a város lakói 

elszámolnak Hrnčiar politikai hibájával” – mondta Danko. 

 

Kováč szerint Esterházyt elhamarkodottan ítélik meg 

2011. november 8. - TASR, bumm.sk 

Dušan Kováč történész szerint Esterházy János ellentmondásos személyiség volt, és ismert róla, 

hogy keményen antiszemita nézeteket vallott, ezért a politikusoknak is tartózkodóbb hozzáállást 

kellene tanúsítaniuk, mivel egy szervezet kitüntetése még nem jelenti az érintett személyiség 

társadalmi és történelmi rehabilitációját. Kováč kijelentette, nem tudja, hogy az amerikai szervezet 

milyen alapon osztotta ki az elismerést, a Szlovák Tudományos Akadémiát ugyanis nem kérdezte 

meg senki. „Néhány zsidó szervezetnek elegendő, ha azt mondják róla, a deportálások ellen 

szavazott, ami nem igaz. Mert nem a deportálások ellen vagy mellett kellett szavazni, hanem 

tüntetőleg felállással. Esterházy az egyetlen, akiről tudni, mert a szlovák sajtó magyarként 

nekiesett” - állítja a történész, aki szerint „néhány szlovák szintén távozott a szavazás alatt, de senki 

nem beszél róluk”. 

 

Duray nem készül indulni a választáson, de egy ajánlatot megfontolna 

2011. november 8. - MTI, SITA, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Duray Miklós, a Magyar Koalíció Pártjának volt stratégiai alelnöke nem tervezi, hogy indulna a 

márciusi előrehozott parlamenti választáson, de ha mégis ajánlatot kapna, azt megfontolná. Duray 

szerint jogos az az igyekezet, hogy együttműködés legyen az MKP és a Híd között. „2009-ben 

néhány tisztségviselő kilépett az MKP-ból, de a választók ezt a megosztást nem tudatosították. A 

választók azt szeretnék, ha egy párt képviselné őket” - fejtette ki. Úgy vélte: a szlovákiai magyar 

politikusoknak a magyar közösség érdekében kötelessége megegyezni az együttműködésben. Arra a 

felvetésre, hogy nem okozhat-e problémát éppen az ő személye a két párt kapcsolatában, a politikus 

megjegyezte: „Nekem ők jelentenek problémát, de a magyar közösség érdekében ez számomra nem 

lenne akadály.” Durayt zavarja, hogy a Híd politikusai a gazdasági lobbi érdekeit a magyar közösség 

érdekei elé helyezik. 

 

Miért lehet Erdélyben, és miért nem lesz Felvidéken magyar összefogás? 

2011. november 8. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

„A felvidéki magyar pluralizmus kapcsán sokan példázódnak az erdélyi politikai történésekkel, az 

RMDSZ mindenhatóságának elmúlásával, az ottani három magyar párt versengésével. Olyan 

érvekkel, hogy ha ott lett három magyar párt, akkor nálunk miért nem lehet kettő, ami legjobb 

esetben is csak másfél?... Erdélyben mindhárom párt elkötelezett az együttműködésre, mert 

a mellett, hogy egyikük sem kérdőjelezi meg a határokat, az európai integrációs folyamat 

fontosságát, mindhárman maradéktalanul felvállalják az erdélyi magyar közösség legfontosabb 

céljait: a nemzeti együvé tartozást, a magyar identitást, a magyarsághoz való egyértelmű tartozás 

kifejezését, a magyar érdekképviseletet, és az autonóm törekvéseket. És ami talán a leglényegesebb, 

egyik erdélyi magyar párt sem tartja fontosnak lépten-nyomon hangsúlyozni a közös, román-

magyar fellépést a választási hadjáratok során.” 
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Erdélyi Margitot jelölték újra dékánnak 

2011. november 8. - bumm.sk, Új Szó 

Erdélyi Margit lesz a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának az új dékánja. A kar 

előző dékánja, Szarka László szeptember 22-én lemondott, ezt követően az egyetemi szenátus 

megbízott vezetőnek javasolta őt, amit az új vezető megválasztásáig lát el. A dékáni posztra három 

személyre érkezett jelölés, azonban csak ketten, Erdélyi Margit és Gyepes Róbert vállalták a 

megmérettetést. Tóth János rektor elmondta, hogy részéről nincs akadálya annak, hogy az ajánlás 

után a kinevezés akár már holnap megtörténjen, így Erdélyi Margit hivatalosan akár már szerdától 

a Tanárképző dékánja lehet. Kinevezése négy évre szól. 

 

Meg nem egyezési beszélő (v)iszony 

2011. november 8. - Miklósi Péter - Új Szó 

„A vereséget követően megvolt a jó esélye annak, hogy a pártban radikális vezetésváltás, egy 

nagyfokú fiatalítás történjen. Ezen nem pusztán korosztályváltást értek, hanem az olyan emberek 

felemelkedését, akik éjt nappallá téve jönnek az új ötletekkel, a közvélemény szemében jól láthatóan 

viszik előre szervezetüket. Na, ez sikeredett felemásra. Ez így, egy parlamenten kívül rekedt párt 

esetében, nagy luxus volt. Az MKP-ban maximális megértéssel mindenkinek illett volna belátnia, ha 

ő netán ki is kerül a szűk vezetésből – ezzel pártja visszakapaszkodásának esélyeit segíti. Finoman 

szólva is ez sikeredett csak 50 százalékosra. Mindeközben az MKP, vezetőinek aktivitásait figyelve, 

egy utazó párttá lett” – mondta Öllös László, a Fórum Intézet vezetője az Új Szónak adott 

interjújában. 

 

Nyitva az együttműködésre 

2011. november 9. - Oriskó Norbert - Szabad Újság 

A hétvégén ülésezett az MKP Országos Tanácsa, melyen a jelöltállítás körülményeiről is döntés 

született. Bárdos Gyula, a testület elnöke elmondta, hogy a csökkentik az országos elnökség által 

javasolt jelöltek számát. „Az MKP első harminc képviselőjelöltje közé a 2010-es választásokon az 

elnökség még 15 személyt jelölhetett, most már csak 8-at. Így a listaállításban sokkal nagyobb 

szerepük lesz az MKP járási szerveinek. Valamennyi magyarok által lakott járás küldhet jelöltet a 

lista élére. Ezzel a régiók szerepének megerősödését akarjuk biztosítani” – mondta Bárdos. 

 

A szlovmagy keringő és a jobboldali koalíció esélyei 

2011. november 9. - Kolek Zsolt - Szabad Újság 

„A Híddal kötendő választási koalícióra tett ismételt ajánlat várhatóan nemcsak rövid távú 

kommunikációs előnyöket hozhat az MKP-nak, az együttműködési készség deklarálása az egész 

kampányt meghatározó, fontos üzenet lehet. Bizonyítéka annak, hogy a Magyar Koalíció Pártja 

mégsem zárta be magát a sérelmi ellenzékiségbe, abba a könnyen megjósolhatóan zsákutcás 

politizálásba, amely nagyon is valós veszélyként fenyegetett a párt tavalyi választási kudarca után.” 
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Közép-európai abszurd 

2011. november 9. - Lukács Csaba 

A Magyar Nemzet is beszámol Esterházy János amerikai kitüntetéséről. Abszurdnak nevezi azt a 

helyzetet, miként lehet valakit a szlovákok által fasisztának nevezni, akit a Rágalmazásellenes Liga 

(ADL), ami az amerikai zsidóság egyik legbefolyásosabb szervezete kitüntetett a „Bátorság és 

Szolgálat” díjjal. A díjátadón részt vett Berényi József és Németh Zsolt államtitkár is. Az MKP 

vezetőjének jelenlétében látta igazolni Adrej Danko az Szlovák Nemzeti Párt (SNS) alelnöke azt, 

hogy a párt Dél-Szlovákia elszakítása gondolatának támogatója. Esterházyval kapcsolatban pedig az 

írja, hogy „a háború tipikus személyisége volt, aki kihasználta a német terrort, az agresszív 

Lebensraum-politikát annak érdekében, hogy más országokat fosszanak ki.” 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. november 9-i számában olvasható.) 

 

Hatpárti levél Cvetkovid kormányfőhöz 

2011. november 8. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Hat szerbiai kisebbségi (magyar, horvát és szlovák) párt levélben fordult Mirko Cvetković szerbiai 

kormányfőhöz a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsaival kapcsolatos törvény módosítása ügyében. 

A pártok hét pontban összegezték javaslataikat. Ezek között található többek között az az igény, 

hogy a nemzeti tanácsok részt vehessenek a képviseleti rendszerben, a kisebbségi névjegyzék 

„leválasztása” az általános választói névjegyzékből történjen (jelenleg regisztráció alapján állítják 

össze a kisebbségi névjegyzéket), a nemzeti tanácsok illetékességét terjesszék ki, valamint a 

kisebbségi képviselői helyek szavatolva legyenek a szerb parlamentben. 

 

Az Országgyűlés a szabadkai Népszínházról 

2011. november 8. - Vajdaság Ma 

Kalmár Ferenc, a KDNP képviselője a magyar parlament mai ülésén napirenden kívüli 

felszólalásában arról beszélt, hogy leállt a délvidéki magyarság fontos intézményének, a szabadkai 

Népszínháznak az újjáépítése, „mert állítólag nincs rá pénz”. Rétvári Bence, a közigazgatási tárca 

államtitkára jelezte, ez ügyben Magyarország lehetőségei korlátozottak, de minden lehetséges 

fórumon felvetik a színház kérdését, és megkísérelnek hatni arra, hogy indítsák újra az építkezést, a 

szerbiai nagyberuházási alap folyósítsa a forrásokat. 

 

Az anyanyelv az ember legszemélyesebb sajátja 

2011. november 8. - Pál Zsófia - Vajdaság Ma 

A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma Teleki Pál Érdeméremmel tüntette ki az adai Szarvas 

Gábor Nyelvművelő Egyesületet november első napjaiban. Az Egyesület „a délvidéki magyarság 

kultúrája, a magyar nyelv pallérozása, oktatása és védelme ügyében két évtizede folytatott példás 

tevékenysége és közéleti szerepvállalása elismeréseként” vehette át a kitüntetést. Hódi Éva elnök így 

fogalmazott: „Minden tevékenységünk a magyar nyelv és kultúra valamely vonatkozásával 

foglalkozik. Legyen szó egy tudományos tanácskozásról, egy gyermekvetélkedőről, egy könyv 

megjelentetéséről, egy évfordulós megemlékezésről, egy irodalmi estről, kiemelve a Szarvas Gábor 
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Nyelvművelő Napokat, az éves határokon átívelő jelentőségű nagyszabású rendezvényünket. A 

nemzeti nyelv és nemzeti kultúra ápolása a nemzeti megmaradás szempontjából kardinális 

fontosságú kérdés.” 

 

EU: Szerbia decemberben tagjelöltté válik? 

2011. november 8. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az EU soros, lengyel elnöksége azt szeretné, ha az uniós vezetők december 9-ére összehívott ülésén 

döntenének Szerbia tagjelölti státusáról. Franciaország és Németország viszont, a jelek szerint, a 

halasztást szeretné elérni. Szerbia tagjelöltségéről előbb december 5-én az EU külügyminiszterei 

tárgyalnak, majd a végső döntést december 9-én az állam- és kormányfők hozzák meg. „A mi 

feladatunk, hogy meggyőzzük azokat az országokat, amelyek e kérdésben továbbra is szkeptikusak” 

- jelentette ki Artur Harazim lengyel európai igazgató, utalva Németország és Franciaország nem 

hivatalos dokumentumaira, amelyekben a két ország azt kéri, hogy a végső döntést Szerbia 

tagjelöltségéről és a tárgyalások megkezdésének időpontjáról Montenegróval, halasszák a jövő évre. 

 

Hamarosan befejezik a művelődési stratégiát 

2011. november 8. - Pannon RTV 

A Magyarkanizsán hétfőn este megtartott zárókonferenciával befejeződött a Magyar Nemzeti 

Tanács által kidolgozott Vajdasági Magyar Kulturális Stratégia tervezetének nyilvános vitája. A 

szerzők szerint a stratégia biztosítja a vajdasági magyar kultúra fennmaradását, és hatékonyabbá 

teheti a szórványban működő intézményeket is. A javasolt feladatok alapján az állami 

intézményeknek is fontos szerep jut majd. A művelődési tanácsos a támogatási rendszerről szólva 

elmondta: megengedhetetlen, hogy csak azokon a helyeken kapjanak megfelelő támogatást a 

magyar művelődési egyesületek, ahol a magyar pártok hatalmi tényezőt jelentenek. 

 

Gyászmise és gyertyás felvonulás Zentán 

2011. november 8. - Vajdaság Ma 

November 9-én 17 órától gyászmisével és gyertyás felvonulással emlékeznek meg Zentán az 1944 

őszén a városban elkövetett magyarellenes atrocitások áldozatairól. A Szent István-templomban 

megtartandó szentmise után az emlékező gyülekezet a Szent István-templomtól a Tisza-hídnál 

elhelyezett emlékkopjafához vonul. Az ártatlan áldozatok nevének felolvasását követően alkalmi 

műsor és kegyeletadó koszorúzás következik. A megemlékezés szónoka Širková Anikó polgármester 

asszony és Rácz Szabó László, Zenta község képviselő-testületének elnöke lesznek. 

 

Koszorúzással emlékeztek a civil áldozatokra 

2011. november 8. - Új Magyar Képes Újság 

A szerb megszállás következtében Dályhegyen 12 magyar civil áldozat vesztette életét. Az ő 

emlékükre minden évben szentmisét tartanak a helyi katolikus templomban. Az eseményen többek 

között megjelent az Erdődi járás elöljárója, Jugoslav Vesić és helyettese, Slobodan Narančić, a 

HMDK képviseletében Jankovics Róbert és Szántó Tibor. Rajtuk kívül a helyi civil szervezetek is 
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elhelyezték koszorúikat. Az áldozatok emlékművét két éve emelték az Erdődi járás Magyar 

Kisebbségi Önkormányzatának, a járási vezetésnek és a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közössége jóvoltából. 

 

Ugyanannyi program kevesebb pénzből 

2011. november 8. - RTV Hidak 

Hétfőn ülésezett a Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorainak Programbizottsága. A 

jelenlévő tagok elfogadták az idei év első kilenc hónapjára vonatkozó beszámolót, és megvitatták a 

két szerkesztőség 2012. évi program- és gyártási tervét. A pénzügyi helyzet miatt itt is 

megszorításokra kell számítani, a terjedelem és a minőség azonban változatlan marad. A Bizottság 

szerint a szlovén RTV-nek át kellene gondolnia a kisebbségi média támogatásának arányosabb 

szétosztását a magyar és az olasz közösség között. 

 

Választások 2011 - Három feladat magaslik ki a sok közül 

2011. november 8. - RTV Hidak 

Kezdetét vette a december 4-re kitűzött parlamenti választásokat megelőző kampány a 

nemzetiségileg vegyesen lakott területen is. Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselőjelölt 

hétfő este Dobronakon találkozott a választópolgárokkal. A találkozón Göncz László értékelte az 

elmúlt időszak eseményeit, és kiemelte a következő ciklus legfontosabb feladatait. Mint mondta, 

arra fog összpontosítani, hogy a Muravidék fejlettségi színvonala semmiképp se csökkenjen, 

emellett pedig a nemzetiségi törvény elfogadásának előmozdítását és a nemzetiségi gazdasági alap 

megteremtését tekinti legfontosabb feladatának. 

 

Újra lesz magyar mise Kismartonban 

2011. november 8. - volksgruppen.at 

Húsz éve nem volt magyar mise Kismartonban. Ägidius Zsifkovics püspök javaslatára december 18-

tól Pál László püspöki vikárius folytatja a régi hagyományokat és tart istentiszteleteket a ferences 

templomban. Az első misére advent harmadik vasárnapján, azaz december 18-án kerül sor a 

ferences templomban. Pál László püspöki vikárius elmondta: „Reméljük, hogy minél többen 

eljönnek és bebizonyíthatjuk, hogy szükség van magyarnyelvű misére Észak-Burgenlandban is.” Pál 

László jelenleg Szentgyörgy plébánosa, 2010 szeptemberétől a magyar népcsoportért felelős 

püspöki vikárius. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/2721
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/2720
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/156254/
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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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