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Áder János a szlovák és a cseh államfővel tárgyalt 
2012. szeptember 25. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

Ivan Gašparovič szlovák és Václav Klaus cseh elnökkel tárgyalt kedden New Yorkban, az 

ENSZ Közgyűlés ülésszaka alkalmából Áder János köztársasági elnök. Áder János és Ivan 

Gašparovič szlovák elnök között ez volt az első személyes kapcsolatfelvétel. A két államfő 

egyetértett abban, hogy a két népet és országot sokkal több köti össze, mint amennyi 

elválasztja, és hogy „közös múltunk üzeneteinek, örökségének többsége pozitív”. 

 

Semjén: a kormány üdvözli a felvidéki magyar megállapodást 
2012. szeptember 25. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A magyar kormány üdvözli, hogy a Magyar Közösség Pártja, a Most-Híd párt, és a felvidéki 

magyar civil szervezeteket tömörítő Szlovákiai Magyarok Kerekasztala közösen elfogadta A 

szlovákiai magyarok megmaradásának és fejlődésének alapfeltételei című dokumentumot. 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár az MTI-hez eljuttatott közös közleményében 

úgy fogalmazott: üdvözlik a megállapodás tényét, hiszen az azt bizonyítja, hogy alapvető, 

nemzeti fontosságú kérdésekben képesek közös álláspont kialakítására a magyarság ügyét 

felvállaló érdekképviseleti szervezetek. 

 

Elutasította a parlament a Székelyföld autonómia-tervezetét 
2012. szeptember 25. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság, 

Magyar Hírlap 

A szenátus plénuma kedden elutasította a Székelyföld autonómiájáról szóló 

törvénytervezetet. A felsőház plénuma 54 nem, öt igen szavazattal, két tartózkodás mellett 

utasította el a tervezetet, amely a román államon belül különleges jogállású autonóm 

régióvá szervezte volna Hargita és Kovászna megyét, illetve Maros megye egy részét. A 

jogszabályt Becsek-Garda Dezső és Sógor Csaba RMDSZ-képviselők nyújtották be 2005 

júniusában, a képviselőház néhány hónappal később leszavazta a törvényhozási 

kezdeményezést. 

 

Ünnepélyes tanévnyitó a beregszászi magyar főiskolán, Semjén Zsolt 
köszöntője 
2012. szeptember 25. – Kárpátinfo, MTI 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola anyaország általi támogatása, jövőjének 

biztosítása jóval több, mint adminisztratív gesztus, mert ez a felsőoktatási intézmény 

generációknak segít megtartani szülőföldjükön a magyarságukat – jelentette ki Semjén 

Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes kedden Beregszászon, a főiskola 

ünnepélyes tanévnyitóján. Az ünnepségen - amelyen részt vett Bayer Mihály, 

Magyarország kijevi nagykövete is - Semjén Zsolt és Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Áder János 

köztársasági elnök nevében a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést nyújtotta át 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
 

http://www.bumm.sk/73551/ader-janos-a-szlovak-es-a-cseh-allamfovel-targyalt.html
http://www.bumm.sk/73533/semjen-a-kormany-udvozli-a-felvideki-magyar-megallapodast.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67510
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/unnepelyes-tanevnyito-beregszaszi-magyar-foiskolan-semjen-zsolt-koszontoje
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/unnepelyes-tanevnyito-beregszaszi-magyar-foiskolan-semjen-zsolt-koszontoje


 

 

 

 

 

 
3 

Szikura Józsefnek, a főiskola rektorának, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia 

rendes, az MTA külső tagjának több évtizedes kutatói, oktatói és oktatásszervezői 

tevékenysége elismeréséül. 

 

Amerika új magyar állampolgárai minden eddiginél inkább számíthatnak 
hazájukra 
2012. szeptember 26. - Pogár Demeter - MTI, MNO 

Amerika új magyar állampolgárai minden eddiginél inkább számíthatnak a hazájukra, és a 

haza is minden eddiginél jobban számít rájuk - jelentette ki Áder János annak a közel száz 

új magyar állampolgárnak, aki a New York-i magyar főkonzulátuson a köztársasági elnök 

jelenlétében tette le kedden az esküt. Áder János a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével 

tüntette ki Vermes Gábor történészt aki több évtizedes tudományos tevékenységéért és a 

magyar kultúra egyesült államokbeli terjesztéséért.  

 

„Jogi értelemben eddig nem sérült a statu s quo” 
2012. szeptember 26. – Molnár Judit – Szabad Újság 

„Amikor a Híd úgy határozott, hogy szerepet vállal a kisebbségi joggyakorlat 

fönntartásában, akkor azt kellett eldöntenünk, hogy hagyjuk-e gazdátlanul ezt a területet, 

vagy másokra hagyjuk, ne adj isten a kormányzó pártra hagyjuk, és akkor sportnyelven 

szólva, a pálya széléről fogunk bekiabálni, vagy pedig megpróbáljuk a tényleges status quo-

t kézben tartani. Három hónap után úgy ítélem meg, hogy a hivatalomnak van mozgástere 

mind a gyakorlat, mind a jogalkotás terén” – nyilatkozta A. Nagy László kormánybiztos a 

Szabad Újságnak adott interjújában. 

 

Pezseg az élet a baloldalon 
2012. szeptember 26. - Pindroch Tamás - Magyar Hírlap 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) abban az esetben indulna a 2014-es 

magyarországi parlamenti választásokon, amennyiben a Fidesz-KDNP listáján Tőkés 

László indulna. Ebben az esetben szorosabbra fűznék kapcsolatukat a magyarországi 

baloldali pártokkal. 

 

Sógor Csaba az autonómia-tervezet elutasításáról: nem szabad feladnunk 
2012. szeptember 25. – Krónika 

Nem szabad feladni, a tervezetet újra meg újra be kell nyújtani a parlamentben – 

kommentálta a Krónika érdeklődésére Sógor Csaba európai parlamenti képviselő azt, hogy 

a parlament kedden elutasította a Székelyföld autonómiájáról szóló törvénytervezetet. 
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Kovács Péter: az autonómiáért nem közleményekkel kell harcolni 
2012. szeptember 25. – Krónika 

Az RMDSZ az egyetlen magyar politikai szervezet, amelynek programjában megjeleníti a 

területi autonómiát, és nem közleményekkel harcol annak megvalósításáért – jelentette ki 

Kovács Péter, a szövetség főtitkára. 

 

Kelemen: az önkormányzatoknak is szerepet kell vállalniuk a parlamenti 
választások sikerességében 
2012. szeptember 25. – transindex.ro 

A parlamenti választások sikeréhez az önkormányzatoknak is hozzá kell járulniuk – 

mondta Kelemen Hunor a Székelyföldi Önkormányzati Tanács alakuló ülésén 

Csíkszeredában. Az RMDSZ elnöke hozzátette, a sikeres önkormányzati választások után 

most egy nagyon nehéz parlamenti választás előtt áll az erdélyi magyar közösség. 

 

Új elnökséget választott a Székelyföldi Önkormányzati Tanács 
2012. szeptember 25. – transindex.ro, maszol.ro 

Csíkszeredában tartotta újraalakuló ülését a Székelyföldi Önkormányzati Tanács (SZÖT). 

Az ülés egyik napirendi pontja a tanács új működési szabályzatának elfogadása volt, 

melynek értelmében a SZÖT legfőbb testületét, a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlést 

kétévente össze kell hívni. A gyűlés során megválasztották az új elnökséget, melynek 

értelmében Kovászna megyéből Antal Árpád és Tamás Sándor, Maros megyéből Péter 

Ferenc és Simon István, míg Hargita megyéből Borboly Csaba, Petres Sándor és Rafai 

Emil látják el a SZÖT vezetését. A Székelyföldi Önkormányzati Tanács elnöke az 

elkövetkezendő négy évben is Péter Ferenc, Szováta polgármestere lesz. 

 

Antena 3: Ungureanu a magyaroknak játszotta át a Gozsdu-vagyont 
2012. szeptember 25. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság 

A magyarországi Gozsdu-vagyonról való „lemondással” vádolja a Dan Voiculescu 

tulajdonában lévő Antena 3 hírtelevízió Mihai Răzvan Ungureanut. Kedden több román 

sajtótermék vette át az Antena 3 hétfő esti műsorának „leleplezését”, miszerint Ungureanu 

2005-ben külügyminiszterként az első román-magyar közös kormányülésen olyan 

egyezményt írt alá magyar kollégájával Bukarestben, amelyben Románia „lemond” a 

nagyszebeni Emanuil Gojdu Alapítvány magyarországi vagyonáról. A műsor készítői 

szerint Ungureanu ezzel legalább egymilliárd euró értékű „román örökséget” játszott át a 

magyaroknak. 

 

Strasbourgban szólalt fel Horváth Anna 
2012. szeptember 25. – transindex.ro 

Az Európa Tanács által kezdeményezett Városok és Régiók a Romák Beilleszkedéséért 

Szövetség strasbourgi tanácskozásán vett részt kedden Horváth Anna, Kolozsvár 

alpolgármestere. A találkozó célja Európai városok és régiók közötti együttműködés 
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kialakítása, a romák beilleszkedésének elősegítése érdekében. Az Európa Tanács ennek a 

Szövetségnek a létrehozásával a helyi önkormányzatok hangját kívánja felerősíteni a roma 

közösség beilleszkedésre vonatkozó közpolitikák kidolgozásában. 

 

A részvétel függvényében nőhet a választásokon az USL parlamenti létszáma 
2012. szeptember 25. – Erdély Ma, MTI 

A részvétel függvényében nőhet a decemberi parlamenti választásokon a kormányzó 

Szociál-liberális Szövetség (USL) előnye a jobbközép ellenzékkel szemben, és az USL 

teljesítménye függvényében a parlament létszáma is jelentős mértékben növekedhet – 

állítják román szociológusok. 

 

Önkormányzati képviselőinek tartott képzést a Néppárt 
2012. szeptember 25. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kétnapos képzést szervezett a székelyföldi települések 

képviselő-testületeibe bejutott tagjainak. Az elmúlt hétvégén a gyimesközéploki 

Borospatakán található skanzenben megtartott felkészítőn közel 130-an vettek részt, akik 

az önkormányzatiság alapjairól, jogokról, kötelezettségekről, pénzügyekről, az 

önkormányzati bizottsági munkáról szóló értekezéseket hallgathattak meg, többek között 

Papp Előd, az EMNP Székelyföld régióért felelős alelnöke, Lázár Ede, a csíkszeredai 

Sapientia egyetem oktatója, Tankó László, a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központ 

oktatója és Kolcsár András volt szárhegyi jegyző előadásában. 

 

Kis lépés a restitúció felé 
2012. szeptember 26. – Krónika, Szabadság 

Már csak a képviselőháznak mint döntéshozó testületnek kell rábólintania a természetbeni 

restitúciót lehetővé tevő levéltári törvényi módosításokra, miután tegnap a szenátus 

hallgatólagosan elfogadta a Máté András, Kerekes Károly és Márton Árpád RMDSZ-es 

képviselők által benyújtott indítványt. 

 

Fellendítenék a magyar idegenforgalmat Kolozs megyében 
2012. szeptember 26. – Krónika, Szabadság 

A Kolozsvár–Budapest repülőjárat újraindításáról is tárgyalt többek között tegnapi 

találkozóján Horea Uioreanu, a Kolozs megyei önkormányzat elnöke  és Magdó János, 

Magyarország kolozsvári főkonzulja. A megbeszélésen jelen volt Vákár István, a megyei 

tanács alelnöke is. 

 

Magyar ünnep Aradon 
2012. szeptember 26. – Krónika 

Tegnap rajtolt és október 6-áig, az aradi vértanúk emléknapjáig tart a gazdag programot 

kínáló, hatodik alkalommal megszervezett Aradi Magyar Napok rendezvénysorozat. Az 

Aradi Magyar Napok zárónapján, október 6-án a 13 aradi vértanúra emlékeznek. A 
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belvárosi római katolikus templomban a szentmise után a Vesztőhelyen, majd egykor az 

aradi Szabadság-szobornál tartanak koszorúzást. 

 

Baszk matematika 
2012. szeptember 26. - Ágoston Balázs - Demokrata 

Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke számolt be baszkföldi és katalóniai 

látogatásán szerzett tapasztalatairól. Véleménye szerint ezeknek a találkozóknak már húsz 

évvel ezelőtt meg kellett volna történnie, mivel mindkét autonóm tartomány hasonló 

problémákkal küzdött és küzd, mint jelenleg Székelyföld. Az autonómia létrejöttében a 

magyar kormánynak is nagy szerepe van, hiszen háromoldalú egyeztetésekkel lehet 

előbbre lépni. 

(A teljes interjú a Demokrata 2012. szeptember 26-i számában olvasható.) 

 

A bíróság szerint Hedvignek nem kell pszichiátriára mennie 
2012. szeptember 25. – bumm.sk, Új Szó 

A Nyitrai Megyei Bíróság elutasította az államügyészség azon kérését, miszerint Malina 

Hedvig elmeállapotát egy pszichiátriai intézetben kellett volna megfigyelni. Jana 

Dubovcová ombudsman kijelentette, hogy az ügyészségnek egyáltalán nem lett volna 

szabad beadnia hasonló kérvényt, s nem is volt kérdés, mi lesz annak a sorsa. 

 

Ficoék népszerűsége enyhén gyengült 
2012. szeptember 25. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Polis Slovakia ügynökség közvélemény-kutatása szerint a Smer továbbra is fölényesen 

győzne a parlamenti választásokon, ha szeptemberben járultunk volna az urnákhoz. Fico 

pártja  42,6 százalékot szerezne, ezzel 76 képviselője lenne a parlamentben. A Most-Híd 

7,4 százalékot szerezne, az MKP 4,4 százalékkal a parlamenti küszöb alatt végezne. 

 

Kétnyelvűsítették a somorjai buszmegállót 
2012. szeptember 25. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A keddi nap folyamán a somorjai városi buszpályaudvaron elhelyezték az indulásokat jelző 

és tájékoztató táblák magyar változatait is. A Slovak Lines által korábban kihelyezett 

táblák csak szlovák nyelven íródtak. 

 

Letko is búcsút intett a Hídnak 
2012. szeptember 26. – Új Szó 

Kilépett a Hídból Pavol Letko, a párt volt Trencsén megyei főnöke. A párt szombati 

kongresszusa előtt Letko levélben tudatta a küldöttekkel: nem ért egyet azzal, ami a 

Hídban zajlik. A volt megyei elnök sérelmezi, hogy a pártvezetésbe nem kerülnek be a 
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régiókból szlovák nemzetiségű egyének, leszámítva azokat, akiket szerinte kirakati 

bábuként ültettek ezekre a helyekre. 

 

Rögös út vezetett a kisebbségi minimumig 
2012. szeptember 26. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Az MKP, a Most-Híd és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által hétfőn aláírt 

dokumentum paradox kettősséget mutat. Szinte semmi újat sem tartalmaz – ezt aláírói is 

elismerik –, ugyanakkor mégis áttörésnek számít. Egyrészt, született egy politikai jellegű 

dokumentum a hazai magyarság kisebbségi minimumáról, másrészt, három éve folyó 

hidegháború után először ült tárgyalóasztalhoz és egyezett meg valamiben az MKP és a 

Híd vezetősége. 

 

A muzslyai Emmausz jubileuma: Tíz éve a szórvány szolgálatában 
2012. szeptember 25. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A muzslyai Emmausz fiúkollégium kedden ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. 

Megtelt a muzslyai Mária Neve templom, ahol Német László nagybecskereki 

megyéspüspök celebrálta a hálaadó szentmisét. Az egyházi méltóságok közül az 

ünnepségen jelen volt Stanislav Hočevar belgrádi érsek, valamint Janez Potočnik, a szalézi 

atyák rendfőnöke, tartományfőnök is. A püspök atya szentbeszédében kitért arra, hogy 

kettős ünnep van ma, minden évben a Szentlélek segítségét kérik a tanév kezdetén, hogy 

segítse a diákokat egész éven keresztül a tanulásban. 

 

A kisebbségi jogokkal megbízott iroda igazgatója az MNT elnökénél 
2012. szeptember 25. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és az MNT Közigazgatási Hivatalának 

munkatársai kedden Szabadkán fogadták Dušan Ignjatovićot, a Szerb Kormány Emberi és 

Kisebbségi Jogokkal Megbízott Irodájának újonnan kinevezett igazgatóját és 

munkatársait. A bemutatkozó és munkajellegű egy órás találkozón a felek röviden 

áttekintették az MNT működésével kapcsolatos általános kérdéseket valamint 

megbeszélték a folyamatos kapcsolattartás, információcsere és tájékozódás kölcsönös 

fontosságát. 

 

Čanak lemondott képviselői posztjáról, beismerte, hogy ütött 
2012. szeptember 25. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke lemondott szerbiai parlamenti 

mandátumáról, mert – mint mondta – a parlament nem vette védelmébe a minapi 

újvidéki incidens kapcsán. Az újvidéki ügyészség vizsgálatot indított Čanak és két 

ismeretlen személy ellen, garázdaság bűntettének gyanúja miatt. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14121/A-kisebbsegi-jogokkal-megbizott-iroda-igazgatoja-az-MNT-elnokenel.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14122/Canak-lemondott-kepviseloi-posztjarol--beismerte--hogy-utott.html
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Pásztor arra kéri Dačićot, „csillapítsa le” Dinkićet 
2012. szeptember 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke azt mondta Ivica Dačić kormányfőnek, 

hogy pénzügyminiszterét, Mlađan Dinkićet „vagy zabolázza meg, vagy váltsa le”. Pásztor 

élesen bírálta Dinkićet a költségvetés módosításáról szóló törvény miatt. 

 

Szerbia a legmagasabb szinten tárgyalna Prishtinával 
2012. szeptember 26. – Magyar Szó 

Szerbia a legmagasabb szinten folytatna közvetlen tárgyalásokat Prishtinával az ott élők 

életkörülményeinek javítása céljából, de sohasem fogja elismerni Koszovó függetlenségét – 

mondta Tomislav Nikolić az ENSZ Közgyűlése 67. ülésszakának kedden megkezdett 

általános vitájában. 

 

Barátságosak az ukrajnai magyar konzulátusok - közvélemény-kutatás  
2012. szeptember 25. – Kárpátalja Ma 

A magyar konzulátusokat a legbarátságosabb, legliberálisabb konzulátusok csoportjába 

sorolta egy felmérés Ukrajnában, amely az európai uniós, illetve a schengeni országok 

vízumkiadási gyakorlatát vizsgálta. Irina Szusko, az Európa Korlátok Nélkül elnevezésű 

civil szervezet vezetője hétfőn az Ukrinform jelentése szerint elmondta, hogy a 

vízumkiadással kapcsolatban Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Észtország került 

a "barátságosnak" nevezett csoportba. 

 

Szavazatvásárlás készül a Nagyszőlősi járásban? 
2012. szeptember 25. – Kárpátalja Ma 

Legalábbis Ivan Busko, a Régiók Pártja jelöltje a 73. számú, Nagyszőlős központú 

választókerületben erre figyelmeztette a rendőrséget és az ügyészséget. A képviselőjelölt, 

aki „civilben” Kárpátalja kormányzójának első helyettese, minapi levelében arra hívta fel a 

megyei és a nagyszőlősi járási rendvédelmi szervek, továbbá az ügyészség figyelmét, hogy 

„az általunk nem azonosított képviselőjelöltek képviselői, agitátorai és egyéb megbízottjai” 

portáról portára járják a Nagyszőlősi járás településeit – írja a levelet ismertető ua-

reporter.com. 

 

A civil szervezetekről szóló törvény módosításáról 
2012. szeptember 25. – Új Magyar Képes Újság 

Horvátországban 2013-tól megváltozhat az egyesületi törvény. Eszerint az egyesületek, 

civil szervezetek, amelyek az állami költségvetésből bármilyen formában támogatásban 

részesülnek, többé nem politizálhatnak, nem állíthatnak jelölteket, és nem is 

finanszírozhatják azok választási kampányát. Hogyha ezt mégis megtennék, az államnak H
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14125/Pasztor-arra-keri-Dacicot--csillapitsa-le-Dinkicet.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-09-26_Szerbia_a_legmagasabb_szinten_targyalna_Prishtinaval.xhtml
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13385-baratsagosak-az-ukrajnai-magyar-konzulatusok-kozvelemeny-kutatas
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13390-szavazatvasarlas-keszul-a-nagyszolosi-jarasban
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3772-a-civil-szervezetekrl-szolo-toerveny-modositasarol
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joga lenne a támogatás azonnali megvonására. Ha így szavazzák meg, az mindenesetre 

nagyban befolyásolná a kisebbségi szervezetek jövőbeni érdekvédelmi tevékenységét. Ezzel 

kapcsolatban Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke nyilatkozott az Új Magyar 

Képes Újságnak. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

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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