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Az Orbán-Fico találkozón a komáromi hídról is megegyeztek 
2012. október 2. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, 

Népszabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Pilisszentkereszten, a helyi szlovák ház átadásának alkalmából találkozott egymással 

Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök. A két kormányfő egyúttal 

közös nyilatkozatot írt alá a Komárom és Révkomárom közötti Duna-híd megépítéséről, 

valamint a két ország közlekedési kapcsolatainak fejlesztéséről. Orbán Viktor 

hangsúlyozta: a magyar kormány arra törekszik, hogy a szlovák kisebbség otthon 

érezhesse magát Magyarországon, és azt szeretné, ha a szlovákiai magyar kisebbség is 

otthon érezné magát Szlovákiában. 

 

Az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága üdvözli a szlovákiai magyar 
alapdokumentumot 
2012. október 2. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Alapvető és fontos elemeket tartalmaz a Szlovákiában élő magyarság számára a nemzeti 

megmaradást és fejlődést érintő alapkérdésekben a szlovákiai magyar szervezetek által a 

közelmúltban elfogadott dokumentum - az erről szóló nyilatkozatot egyhangúlag fogadta el 

keddi ülésén az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága. A nyilatkozatban 

rögzítették, hogy a testület örömmel értesült a Szlovákia Magyarok Kerekasztala, a Magyar 

Közösség Pártja és a Híd által aláírt A szlovákiai magyarok megmaradásának és 

fejlődésének alapfeltételei című dokumentum elfogadásáról. 

 

Fico: a Beneš-dekrétumok megváltoztathatatlanok 
2012. október 2. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Nem lehet megváltoztatni a Benes-dekrétumokat, Magyarországnak és Szlovákiának 

elsősorban a gazdasági problémákkal kell foglalkoznia – nyilatkozta Robert Fico szlovák 

miniszterelnök, aki a Duna Tv Közbeszéd című műsorának adott kedden interjút. A 

szlovákiai magyarok helyzetéről elmondta, hogy tiszteletben tartják jogaikat, még azokon a 

településeken is, ahol a nyelvhasználathoz szükséges 20 százalékos arányt nem éri el a 

magyarok száma. 

 

Jelöltként indulnak a választásokon az EMNP vezetői 
2012. október 2. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) mind az öt elnökségi tagja jelöltként indul a 

decemberi parlamenti választásokon – jelentették be a párt vezetői a keddi kolozsvári 

elnökségi ülés szünetében tartott sajtótájékoztatón. Mint kiderült, Gergely Balázs 

Kolozsváron, Zatykó Gyula Nagyváradon, Szilágyi Zsolt pedig Bihar megyében vállal 

szenátori jelöltséget, azt pedig a későbbiekben döntik el, hogy Papp Előd alelnök, illetve 

Toró T. Tibor, a néppárt elnöke melyik választókerületben indul. Az EMNP értékelése 

szerint egyébként reális annak az esélye, hogy két magyar párt jut be a decemberi 

választásokon a román parlamentbe. 
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http://www.bumm.sk/73783/az-orban-fico-talalkozon-a-komaromi-hidrol-is-megegyeztek.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/10/02/az-orszaggyules-nemzeti-osszetartozas-bizottsaga-udvozli-a-szlovakiai-magy
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/10/02/az-orszaggyules-nemzeti-osszetartozas-bizottsaga-udvozli-a-szlovakiai-magy
http://ujszo.com/online/kulfold/2012/10/02/fico-a-benes-dekretumok-megvaltoztathatatlanok
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67723
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Navracsics levél Bolíviának Tóásó ügyében 
2012. október 3. - Magyar Nemzet 

Navracsics Tibor igazságügyi miniszter levélben kérte a bolíviai kormánytagokat, hogy a 

2009. április 16-a óta fogvatartott Tóásó Előd tárgyalására minél előbb sor kerülhessen és 

a vádlott szabadlábon védekezhessen. A levélben emlékeztetett arra, hogy Bolíviában az 

előzetes letartóztatás 36 hónapig tarthat és ezt követően a bíróság elévültnek nyilvánítja az 

eljárást. 

 

Kovács Péter: román érdeket szolgál az EMNP, Toró nem tud számolni 
2012. október 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) egyedüli célja, hogy gyengítse a magyar közösség 

parlamenti képviseletét – vélekedett Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. Kovács szerint a 

Néppárt vezetői nagyon jól tudják, hogy semmi esélyük a parlamentbe jutni, és minden 

olyan választási körzetben, ahol a magyarság aránya 50 százalék körül mozog, több 

magyar jelölt indulása a román jelöltek győzelméhez vezethet. 

 

Borbély: a választásokig nem várható látványos változás a román-magyar 
viszonyban 
2012. október 2. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Borbély László, a román képviselőház külügyi bizottságának elnöke, az RMDSZ politikai 

alelnöke szerint nem várható látványos változás a román-magyar kapcsolatokban a 

decemberi romániai parlamenti választások előtt, de a budapesti külügyminiszteri 

találkozó jelzés volt arról, hogy nem rossz a viszony a két ország között. A politikus Titus 

Corlatean román külügyminiszter budapesti látogatása kapcsán az MTI-nek elmondta, az 

erdélyi magyarságnak természetes érdeke, hogy a két ország között jó kapcsolat legyen, és 

úgy kezeljék a kisebbségi kérdéseket, hogy az ne függjön attól, ki van kormányon. 

 

Nem cáfolta az EMNP elnöksége, hogy Tőkés indul a választáson 
2012. október 2. – transindex.ro 

Nem cáfolta, de nem is erősítette meg az Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége keddi 

kolozsvári sajtótájékoztatóján azt a híresztelést, hogy Tőkés László EP-képviselő, az EMNP 

védnöke indul a december 9-i parlamenti választáson. Mindössze annyit mondtak, hogy 

ezt az információt „idejében közlik” és elmondták, erre a közlésre legkésőbb október 30-án 

sor kerül. 
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http://mno.hu/belfold/toaso-ugy-navracsics-megirta-levelet-1108948
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67724
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127803&cim=borbely_a_valasztasokig_nem_varhato_latvanyos_valtozas_a_roman_magyar_viszonyban
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127803&cim=borbely_a_valasztasokig_nem_varhato_latvanyos_valtozas_a_roman_magyar_viszonyban
http://itthon.transindex.ro/?hir=30653
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Nem alapos a DNA? – Porhintés Antal Árpád kezdeményezése 
2012. október 2. – Erdély Ma 

A sepsiszentgyörgyi polgármester kezdeményezése, miszerint tájékoztatja a román 

lakosságot az autonómia ügyéről, nem egyéb porhintésnél – jelentette ki Codrin 

Munteanu. A prefektus különben sem ülhet le tárgyalni egy alkotmányellenes témáról – 

tette hozzá Kovászna megye kormánymegbízottja. 

 

A Néppárt nemmel szavazott az áremelésre 
2012. október 2. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

Csíkszereda lakosságának újabb anyagi megterhelése ellen emelte fel a szavát a 

csíkszeredai Erdélyi Magyar Néppárt két önkormányzati képviselője Soós Szabó Klára és 

Tőke Ervin keddi sajtótájékoztatójukon. Mint fogalmaztak „a gigakalória árának 

emelésével a város RMDSZ-es vezetése elviselhetetlen terhet rótt a polgárok nyakába”. 

 

Potápi: legyen a Határtalanul! osztálykirándulási program része a Székelyföldi 
Legendárium 
2012. október 2. – MTI 

A Székelyföldi Legendárium programelemeinek Határtalanul! tanulmányi kirándulások 

részévé tételét javasolta Potápi Árpád, az Országgyűlés nemzeti összetartozás 

bizottságának elnöke a testület keddi ülésén. A 2008-ban indult kezdeményezés célja a 

székelyföldi mondák és legendák felélesztése, visszagyökereztetése a köztudatba. Ennek 

jegyében monda- és legendatérkép, mesekönyv, valamint pedagógusoknak szóló 

oktatófüzet készült - közölte Fazakas Szabolcs, a Legendárium alapítója. 

 

Komoly erdélyi lehetőség Bukarestben 
2012. október 3. - Magyar Hírlap 

Toró T. Tibor az EMNT pártelnöke tegnap tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy 

azokban az erdélyi választókerületekben van esély a magyar képviseletre, ahol a magyarság 

képezi a többséget. Ez 15 képviselői és hét szenátori helyet jelenthet. Kiemelte, hogy az a 

helyzet nem képzelhető el, hogy a magyarság képviselet nélkül maradjon, hiszen az 

RMDSZ biztosan bejut a törvényhozásba, de az is, hogy az EMNT is teljesíti az alternatív 

küszöböt. 

 

Fico: fontos érdek a jószomszédi kapcsolat Magyarországgal 
2012. október 2. – MTI, Új Szó 

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Szlovákiának igen fontos érdeke, hogy 

jószomszédi, baráti kapcsolatot ápoljon Magyarországgal, és ehhez a kisebbségek is 

hozzájárulhatnak. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127806&cim=nem_alapos_a_dna_porhintes_antal_arpad_kezdemenyezese
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-neppart-nemmel-szavazott-az-aremelesre
http://magyarhirlap.hu/kulfold/komoly-erdelyi-lehetoseg-bukarestben
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/10/02/fico-fontos-erdek-a-joszomszedi-kapcsolat-magyarorszaggal
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Nagy Józsefet az Európai Néppárt Csoport tagjává fogadták 
2012. október 2. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az Európai Néppárt Csoport (EPP) Strasbourgban, az Európa Tanács őszi ülésszakán 

tagjává választotta Nagy Józsefet, a Most-Híd parlamenti képviselőjét. A Most-Híd 

állásfoglalásában jelzésértékű lépésként értékeli képviselője beválasztását az Európai 

Néppárt Csoportba, mivel az EPP októberi bukaresti kongresszusán tárgyal a Most-Híd 

felvételéről a tömörülésbe. 

 

Múzeumi verseny magyar és szlovák iskolásoknak 
2012. október 2. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Határokat átívelő múzeumpedagógiai program indult a Szépművészeti Múzeum Antik 

Gyűjteménye és a szlovákiai Nagyszombati Egyetem együttműködésében Határtalan 

antikvitás elnevezéssel. 

 

Esterházy János-emléktáblát állítanának Léván civil szervezetek 
2012. október 2. – MTI, hirado.hu 

Esterházy János politikusnak szeretnének emléktáblát állítani Szlovákiában lévai civil 

szervezetek és intézmények. A kezdeményező civil szervezetek és intézmények közölték, 

céljuk, hogy Léván Esterházynak méltó emlékhelyet hozzanak létre, ahol a környék 

magyarsága leróhatja tiszteletét. Az emléktábla-bizottság szeptember közepén 

közadakozást hirdetett a gróf leendő lévai emléktáblájára. 

 

Szijjártó: 2016-17-re készülhet el az új komáromi Duna-híd 
2012. október 3. – MTI 

A Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára szerint 2016-17 már reális 

időpont arra, hogy közlekedni lehessen a Komárom és Révkomárom közötti új Duna-

hídon, amelynek megépítéséről kedden írt alá közös nyilatkozatot Orbán Viktor magyar és 

Robert Fico szlovák kormányfő Pilisszentkereszten. 

 

A megmaradás keretei 
2012. október 3. – Molnár Judit – Szabad Újság 

A szlovákiai magyarok megmaradásának és fejlődésének alapdokumentumáról kérdezte a 

Szabad Újság Tokár Gézát, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivőjét. Tokár 

szerint a dokumentum legfontosabb eleme annak kimondása, hogy a magyarokat érintő 

kulcsfontosságú kérdésekben ne születhessen döntés a beleszólásuk nélkül. „Alapvető, 

hogy minden bennünket érintő témában meg legyen az az elem, ami biztosítja a 

beleszólást a saját ügyeinkbe. Mindennapos tapasztalat, hogy a szlovák politikai elit a 

döntésekkor a kisebbségek érdekeit egyáltalán nem veszi figyelembe, nem is tudatosítja 

ennek fontosságát. És ez a hagyományos kisebbségi témákon kívül, így például a gazdaság 

terén is érvényes, erről tanúskodik a déli régiók állapota.” 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20121002142448/Nagy-Jozsefet-az-Europai-Neppart-Csoport-tagjava-fogadtak.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20121002152532/Muzeumi-verseny-magyar-es-szlovak-iskolasoknak.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/02/16/Esterhazy_Janos_emlektablat_allitananak_Levan_civil_szervezetek_.aspx?source=hirkereso


 

 

 

 

 

 
6 

 

Nikolić gondba ejtette az EU diplomatáit 
2012. október 2. – Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

Az EU-tagországok diplomatáit aggasztja a szerbiai hatóságok azon bejelentése, miszerint 

Szerbia választhatja a halaszthatatlan reformok elodázásának útját is, írja a Danas. 

Emlékeztetőül, Tomislav Nikolić szerb elnök a minap azt nyilatkozta, Szerbia „nem fog 

rohanni” az EU-s csatlakozási tárgyalások megkezdésének dátuma után. Nikolić 

szombaton pártja, a Szerb Haladó Párt (SNS) közgyűlésén azt mondta, Szerbiának az 

eurointegráció további folyamatában „meglesznek a saját feltételei”. 

 

A vajdasági bérek jóval a köztársasági átlag alatt vannak 
2012. október 2. – Vajdaság Ma 

Vajdaságban az átlagbér továbbra is alacsonyabb a köztársasági átlagnál, az egyes 

községek közötti eltérések pedig megdöbbentően nagyok. A legrövidebben így 

összegezhető a tartomány valamivel kevesebb, mint 2 millió lakosából a munkaviszonyban 

lévő 450 000-nek az augusztusi bérei alapján felvázolható helyzet. A Köztársasági 

Statisztikai Intézet adatai szerint az átlagbér a „szerbiai gazdasági fejlődés mozdonyának” 

számító Vajdaságban augusztusban 40 979 dinár volt, ami három százalékkal alacsonyabb, 

mint a Szerbia egész területére számolt átlag. 

 

Gyermekheti ajándékok a topolyai község óvodásainak 
2012. október 2. – Vajdaság Ma 

- Ajándékot kapni nagyon j dolog, de adni még jobb, különösen ha azt a gyerekek kapják – 

mondta többek között Kókai Mernyák Melinda topolyai községi elnök, aki Csernek 

Magdolna, a Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatónője társaságában a gyermekhét 

alkalmából bejárja a község óvodáit, és ajándékcsomagokkal kedveskednek a 

legkisebbeknek. Kedden a Bambihoz tartozó pacséri, bácskossuthfalvi, krivajai és 

tomislavci óvodákba látogattak el, ahol alkalmi énekeket, szavalatokat követően gazdára 

találtak a játékcsomagok. 

 

Hányan vagyunk? 
2012. október 2. – Pannon RTV 

Még az idén megkezdik 2011-es népszámlálás eredményének ismertetését – jelentette ki a 

Köztársasági Statisztikai Hivatal igazgatója. Az adatfeldolgozás kész, már csak azt 

ellenőrzik, hogy minden hibátlan-e. A hivatal az előzetes bejelentések szerint a nemzeti 

hovatartozás alapján teszi közzé az adatokat. Az állampolgársági, nyelvi, vallási, és a többi 

mutató alapján elkészült adatokat várhatóan könyv formájában adják ki. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17341/Nikolic-gondba-ejtette-az-EU-diplomatait.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14164/A-vajdasagi-berek-joval-a-koztarsasagi-atlag-alatt-vannak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14168/Gyermekheti-ajandekok-a-topolyai-kozseg-ovodasainak.html
http://pannonrtv.com/web/?p=23917
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Magyar képviselő a nemzeti kisebbségekről szóló előterjesztés jelentéstevője 
az ET-ben 
2012. október 2. – MTI, hirado.hu 

Kalmár Ferenc András KDNP-s országgyűlési képviselő lesz az európai nemzeti 

kisebbségek helyzetéről és jogairól szóló Európa tanácsi (ET-) előterjesztés jelentéstevője - 

döntött kedden Strasbourgban az ET esélyegyenlőségi és diszkrimináció elleni bizottsága. 

Az ET 24 delegáltja írta alá azt a határozati javaslatot, amelyet Kovács Elvira néppárti 

szerbiai parlamenti képviselő - a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben - nyújtott be arról, 

hogy a parlamenti közgyűlésnek dokumentumban kellene összefoglalnia az őshonos 

etnikai, kulturális, nyelvi, illetve vallási kisebbségek helyzetének javítását célzó bevált 

gyakorlatokat, és ennek alapján ajánlásokat kellene tennie az ET tagállamainak. Ennek a 

jelentésnek az összeállítását bízták most a magyar országgyűlési képviselőre. 

 

Tudás, összefogás, közösségi érdekérvényesítés 
2012. október 3. – Mihályi Katalin – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács havi 13–16 ezer dináros ösztöndíjában 400 olyan elsőéves 

egyetemi és főiskolai hallgató részesül, akik tanulmányaikat az idén ősszel kezdik meg 

valamely vajdasági felsőoktatási intézményben. Kedden a szabadkai városháza 

dísztermében megtartott ünnepségen 13 olyan hallgató írta alá az ösztöndíjszerződést, akik 

a saját szakukon a legjobb felvételi eredményt érték el. Mint az összejövetelen értesültünk 

róla, október 15-én zárul a demonstrátori ösztöndíjpályázat, amely révén 85-en 

részesülhetnek majd tanulmányi támogatásban. 

 

Összehangolatlan jogszabályok 
2012. október 3. – Magyar Szó 

Ülésezett a vajdasági képviselőház tájékoztatási bizottsága, s megvitatta a Tartományi 

Ombudsman 2011. évi jelentésének a médiára vonatkozó részét. A bizottság tagjai 

konstatálták a Vajdasági Rádió és Televízió Műsortanácsa hároméves mandátumának 

lejártát, s jóváhagyták a Köztársasági Műsorszórási Ügynökség által javasolt 12 tanácstag, 

valamint a Tartományi Képviselőház frakciói által meghatározott további hét tag 

kijelölését. A Magyar Nemzeti Tanács az eljárás kapcsán kifogásolta, hogy a tanácstagok 

megválasztására a kisebbségi médiában nem jelent meg nyilvános felhívás. A bizottság 

helytállónak minősítette az MNT kifogását és szorgalmazni fogja, hogy a jövőben ne 

történjék ilyen mulasztás. 

 

Kitüntették Varga Géza atyát 
2012. október 2. – Kriják Krisztina – Új Magyar Képes Újság 

Szombaton, szeptember 29-én Újbezdánban, ünnepi szentmise keretei között Varga Géza 

nyugalmazott püspöki helynök, pápai káplán, a horvátországi magyar hívők körében 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/02/20/Magyar_kepviselo_a_nemzeti_kisebbsegekrol_szolo_eloterjesztes_jelentestevoje.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/02/20/Magyar_kepviselo_a_nemzeti_kisebbsegekrol_szolo_eloterjesztes_jelentestevoje.aspx?source=hirkereso
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-03_Tudas_osszefogas_kozossegi_erdekervenyesites.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-03_Osszehangolatlan_jogszabalyok.xhtml
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3791-kituentettek-varga-geza-atyat
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végzett több évtizedes áldozatos, nemzetet építő, az egyetemes emberi értékek 

gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató munkájáért Iván Gábor zágrábi magyar 

nagykövettől átvette a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést. 

 

Befogadták az elsősöket Pártosfalván 
2012. október 2. – Népújság 

Bár az iskolaév már javában „zakatol” és minden gyerek visszaszokott már az iskolapadba, 

a legkisebbek számára viszont újdonság ez a közeg, hiszen mégis csak tagjaivá váltak egy új 

közösségnek. A Pártosfalvi KÁI-ban kedd délelőtt ünnepélyes módon avatták fel az 

elsősöket, ezzel jelképesen befogadva őket az iskolások soraiba 
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http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5158:befogadtak-az-elssoeket-partosfalvan&catid=40:online
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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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