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Ítélet a Sólyom-ügyben: Szlovákia nem sértett uniós jogot 
2012. október 16. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet 

Szlovákia nem sértette meg az uniós jogot, amikor 2009. augusztus 21-én megakadályozta 

Sólyom László akkori magyar köztársasági elnök szlovákiai látogatását az Európai Unió 

luxembourgi székhelyű bíróságának kedden kihirdetett ítélete szerint. A bíróság indoklása 

szerint az a körülmény, hogy valamely uniós polgár államfői hivatalt tölt be, igazolhatja a 

szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának a nemzetközi jogon alapuló korlátozását. A 

bíróság ezért a Magyarország által Szlovákia ellen benyújtott keresetet teljes egészében 

elutasította. 

 

KIM: remélhetőleg nem lesz újabb hasonló eset 
2012. október 16. – MTI, Szabad Újság 

A kormány bízik abban, hogy sem Magyarország és Szlovákia viszonylatában, sem más 

tagországban nem történik a jövőben olyan eset, amely Sólyom László akkori köztársasági 

elnökkel történt 2009 augusztusában - közölte a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium kedden az MTI-vel. 

 

Wilfried Martens: sikeres kisebbségpolitikát folytat az RMDSZ 
2012. október 16. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

„A romániai magyarok érdekérvényesítésének képviselője, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség sikeres kisebbségvédelmi politikát folytat, bízom ennek a képviseletnek a 

folytonosságában” – jelentette ki Wilfried Martens, az Európai Néppárt elnöke, aki az 

európai politikai alakulat bukaresti kongresszusa előtt Kelemen Hunor szövetségi elnökkel 

találkozott. A találkozón az RMDSZ részéről jelen volt Borbély László politikai alelnök és 

Vincze Lóránt külügyi titkár. 

 

Kovászna megye prefektusának menesztését kéri az SZNT 
2012. október 16. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Codrin Munteanu, Kovászna megyei prefektus leváltását kéri a kormánytól a Székely 

Nemzeti Tanács, mivel az a székely zászlót egy „nem létező entitás” szimbólumának 

nevezte. Munteanu ugyanakkor feljelentette Uzon polgármesterét,  aki az önkormányzat 

épületére kitette a székely zászlót. A feljelentésben a prefektus azt állítja: a „székely zászló 

kitűzése éppen annyira törvénytelen, mint ha egy futballklub vagy autógyár zászlóját 

tennék ki a községházára.” 
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http://www.szabadujsag.com/kozelet/7686-kim-remelhetoleg-nem-lesz-ujabb-hasonlo-eset
http://itthon.transindex.ro/?hir=30771
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Egy Népszava-cikk ellen tiltakoznak Tőkés László gyermekei 
2012. október 16. – Krónika, maszol.ro 

Közös nyilatkozatban tiltakoznak a családjukat ért támadások ellen Tőkés László és Joó 

Edith gyermekei. Tőkés Máté, Tőkés Ilona és Tőkés Márton közös nyilatkozatukban úgy 

vélik: mivel Romániában megint felfokozott kampányhangulat uralkodik az őszi 

parlamenti választások miatt, valószínűsítjük, hogy politikai megrendelésre egyesek 

ismételten a családunk jó hírnevét próbálják besározni, illetve drága édesapánkat a 

családján keresztül próbálják kikezdeni.   

 

Az EPP kongresszusán is szóba kerül a Mikó-ügy 
2012. október 16. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Az Európai Néppárt (EPP) ma és holnap zajló bukaresti kongresszusán a megbeszélések 

során is felhívja majd a figyelmet a Mikó-ügyre az RMDSZ. „Nagyon fontos, hogy az 

Európai Néppárt tagpártjai, valamint azok küldöttei objektív tájékoztatást kapjanak a 

Mikó-ügy részleteiről” – nyilatkozta ennek kapcsán Markó Attila. 

 

Társházigazdaként készül az RMDSZ az Európai Néppárt kongresszusára 
2012. október 16. – Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Társházigazdai szerepben készül a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) az 

Európai Néppárt (EPP) bukaresti kongresszusára, így nagyobb súllyal tudja az őshonos 

kisebbségek védelmét szorgalmazni a jobbközép pártcsaládban – közölte az MTI-vel 

Vincze Loránt, az RMDSZ nemzetközi kapcsolatokért felelős titkára kedden. 

 

Az RMDSZ elindítja az Örökség őrei programot 
2012. október 16. – Nyugati Jelen 

Az RMDSZ elindítja az Örökségünk őrei elnevezésű programját Erdély és a Bánság azon 

megyéiben, ahol a magyarság kisebbségben van. Ennek keretében az iskolák „örökbe 

fogadnak” egy-egy magyar történelmi műemléket, főként épületeket, ahol aztán kulturális 

és hagyományőrző tevékenységeket szerveznek. Hegedűs Csilla, az RMDSZ kulturális 

főtitkár-helyettese a hétfőn tartott sajtótájékoztatón elmondta, az Örökségünk őrei az 

RMDSZ egy nagyobb programjának része, mellyel a szórványban élő, és tovább fogyatkozó 

magyarokat szeretnék támogatni identitásuk megőrzésében. 

 

Florea megerősítette, hogy szenátor akar lenni 
2012. október 16. – transindex.ro 

Az PDL, a FC és a PNTCD választási szövetsége, az ARD színeiben indul a december 9-i 

parlamenti választáson Dorin Florea. Marosvásárhely polgármestere a marosvásárhelyi 1-

es szenátori választókerületben méretkezik meg, amelyben Frunda György RMDSZ-es 

szenátor is indul. 
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Biró Zsolt: a koalíció híve vagyok 
2012. október 17. – Krónika  

A Magyar Polgári Párt Szász Jenő leköszönése után is a jobboldali nemzeti alternative 

megteremtését, a keresztény értékrend képviseletét tartja legfontosabb prioritásának, a 

szervezet azonban a közeljövőben közelebb akar kerülni választóihoz – jelenti ki a 

Krónikának adott interjúban Biró Zsolt, az alakulat új elnöke. A politikus leszögezi: 

elkötelezett híve az összefogásnak, és reméli, hogy a három magyar politikai szervezet 

alkotta koalíciót életre lehet hívni a közeljövőben. „A közvélemény ezt várja el tőlünk” – 

szögezi le a polgári párt elnöke. 

 

„Magyarbarát” kolozsvári tanácsülés 
2012. október 17. – Krónika, Szabadság 

Jóváhagyta a kolozsvári tanács tegnapi ülésén az ötnyelvű turisztikai tájékoztató táblák 

kihelyezését a kincses város műemlékeire – közölte Horváth Anna alpolgármester.  A 

költségvetés-kiegészítésre vonatkozóhatározat kulturális fejezetének befektetések 

alfejezetében az szerepel, hogy a helyi tanács 60 ezer lejt fordít a táblákra. 

 

A 6:3-as küszöböt népszerűsíti az EMNP 
2012. október 17. – Krónika, Szabadság, Erdély Ma, MTI 

Felvilágosító kampányt indított az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) az úgynevezett 

alternatív parlamenti küszöb megismertetésére, amely lehetővé teszi, hogy a magyarok ne 

csak szavazzanak, hanem válasszanak, anélkül, hogy ezzel veszélyeztetnék a parlamenti 

képviseletet – közölte tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján Toró T. Tibor, az EMNP 

elnöke.  

 

Korrupciót sejt Tőkés 
2012. október 17. – Krónika 

Élesen bírálja Tőkés László EP-képviselő az RMDSZ Bihar megyei szervezetét és a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerületet (KRE) amiatt, hogy a szövetség Ambrus 

Ferenc püspöki tanácsost indítja a decemberi parlamenti választásokon a nagyvárad-

belvárosi, 9. számú egyéni képviselői választókerületben.  A KRE volt püspöke azt állítja, 

hogy Ambrus Ferenc „a 90- es évek elején, a Bábolna Rt.-vel közösen létrehozott Reform 

Kft. igazgatójaként a Királyhágómelléki Református Egyházkerület számos gyülekezetét 

anyagilag és erkölcsileg súlyosan megkárosította”. 

 

Nem lesz sétagalopp 
2012. október 17. - Ágoston Balázs - Demokrata 

Toró T. Tibor az EMNP elnöke szerint a helyhatósági választások eredménytelenségének fő 

oka az volt, hogy nem sikerült átalakítani az erdélyi választókban a politikáról rögzült 

képet. Az EMNP felfogása szerint nem kisebb-nagyobb alkukba kell belemenni, hanem 

hosszú távra kell tervezni. Az elnök az is leszögezte, hogy azt kizártnak tartja, hogy a 
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bukaresti törvényhozásba ne jusson be egy magyar párt sem, sőt arra van inkább 

lehetőség, hogy két magyar párt is bejusson. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2012. október 17-i számában olvasható.) 

 

Sólyom-ügy: Szlovákiában üdvözölték a döntést 
2012. október 16. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A szlovák diplomácia és a szlovák igazságügyi tárca üdvözölte az Európai Unió 

luxembourgi székhelyű bíróságának kedden kihirdetett ítéletét. A külügyminisztérium 

állásfoglalásában üdvözli és értékeli, hogy a bíróság „teljes egészében elutasította” a 

magyar fél vádját, és meggyőződését fejezi ki, hogy az ítélet „véglegesen lezárja az ügyet”. 

Az igazságügyi tárca a luxembourgi döntésről kiadott közleményében leszögezi: az ítélet 

megállapította, hogy Magyarországnak - az uniós jog megsértésével kapcsolatos - 

fenntartásai megalapozatlanok voltak. Bárdos Gyula, a Magyar Közösség Pártja (MKP) 

országos tanácsának elnöke szerint, pártjuk nagyon sajnálatosnak tartja a luxembourgi 

bíróság döntését. 

 

Fico elégedett a Sólyom-ügy végkifejletével 
2012. október 16. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Üdvözölte a szlovák kormányfő az Európai Unió bíróságának a Sólyom László korábbi 

magyar köztársasági elnök meghiúsított szlovákiai látogatása ügyében hozott döntését. 

Robert Fico szerint a döntés azt bizonyítja, hogy a szlovák kormány mindig tiszteletben 

tartotta a nemzetközi normákat és az ország kötelezettségeit. 

 

Beterjesztették az EMT és Gubík beadványát Brüsszelben 
2012. október 16. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Tőkés László erdélyi néppárti európai parlamenti (EP) képviselő az EP petíciós bizottsága 

elé terjesztette az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT) és Gubík László - szlovák 

állampolgárságától megfosztott felvidéki jogászhallgató - beadványát, amelyben uniós 

eljárást szorgalmaznak Szlovákia ellen. 

 

Emberi Méltóságért kitüntetés Tamás Ilonka néninek 
2012. október 16. – Felvidék Ma 

Az Emberi Méltóság Tanácsa kitüntetésben részesíti Tamás Ilonka nénit, a száz esztendős 

felvidéki tanítónőt, akit megfosztottak szlovák állampolgárságától. Tamás Ilonka néni 

helytállásáért az Emberi Méltóságért kitüntetést veheti át október 19-én, Budapesten. 
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Bugár bízik Jakab Elemér ártatlanságában 
2012. október 16. – bumm.sk, hirek.sk 

Bugár Béla szerint Jakab Elemér, a Híd parlamenti képviselője ártatlan abban az ügyben, 

miszerint feketén alkalmazott volna munkásokat 2010-ben. Az eset akkor történt, mikor 

Jakab már parlamenti képviselő volt. 

 

Őrzik a nemzetet 
2012. október 17. - Szencz Dóra - Demokrata 

A Rákóczi Szövetség több mint két évtizede a határon túli magyarság megmaradásáért 

küzd. Idén is megtartják 56-os ünnepségeiket, aminek keretén belül történelmi vetélkedőt 

is tartanak, amelyre középiskolások jelentkezhettek. Az ösztöndíj-programot is 

meghirdették az idén, amelyet ünnepélyes keretek között adnak át minden magyar 

iskolába beíratott gyermeknek. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2012. október 17-i számában olvasható.) 

 

Dačić: a kormány marad az európai integráció útján 
2012. október 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A szerb kormány következetes elkötelezettje marad Szerbia uniós csatlakozásának és 

szorgalmazni fogja a jogharmonizációt is, jelentette ki Ivica Dačić kormányfő. „Az 

eurointegráció útján Szerbia rengeteg politikai kihívással szembesült, elsősorban a 

Koszovó kérdéséhez kötődőekkel, ám a kormány kész megbirkózni ezekkel a kihívásokkal, 

a békés végkifejlet érdekében, mert tisztában van azzal, mit jelent az uniós csatlakozási 

tárgyalások megkezdése társadalmunk és gazdaságunk számára.” 

 

„Ha Koszovót kérik, nem megyünk az EU-ba” 
2012. október 17. – Magyar Szó 

Amennyiben hivatalosan válaszút elé állítanak bennünket, hogy az Európai Unió vagy 

Koszovó, akkor lemondunk az európai útról – jelentette ki a Večernje novostinak adott 

interjújában Tomislav Nikolić szerb államfő. Mint mondta, eddig hivatalosan senki sem 

kérte tőle Koszovó függetlenségének elismerését, és hozzátette, hogy „mi az európai 

mércék alapján rendezzük országunkat”. 

 

Kevés a magyar vonatkozású utcanévjavaslat 
2012. október 17. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács Nyelvhasználati Bizottsága 2012. október 15-én tartotta meg 10. 

rendes ülését. Napirenden szerepelt az MNT hivatalos nyelvhasználati stratégiája mentén 

tárgyalt nyelvhasználati határozattervezet, melynek célja, hogy az önkormányzatok 

számára segítséget nyújtson a törvényben és egyéb jogszabályokban nem szabályozott 

nyelvhasználati kérdésekben, mint amilyen a nyelvhasználat a képviselő-testületek 
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munkájában, a nyelvtudás ellenőrzése a közigazgatási hivatalnokok munkaviszony-

létesítésekor és hasonlók. 

 

Egyelőre marad a vízummentesség 
2012. október 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Miután néhány napig rendkívül nyugtalanító hírek érkeztek a vízummentesség lehetséges 

felfüggesztéséről, Szerbia most fellélegezhet, mert az EU Tanácsa október 25-ei ülésén 

nem fogja kérni a vízumkötelezettség újbóli bevezetését. 

 

Kostreš: Vajdaság elviselhetetlen helyzetben 
2012. október 16. – Vajdaság Ma 

Vajdaság elviselhetetlen helyzetben van, s ebből egyedül a tartomány új alkotmányos 

helyzetének megtalálásával lehet kilábalni, nyilatkozta Bojan Kostreš, a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga (LSV) alelnöke. Kostreš a Dnevnik napilapnak nyilatkozva 

elmondta, Vajdaság éppen az alkotmány révén került rendkívül kedvezőtlen helyzetbe. 

 

Zombor: Új igazgatóbizottság a Dunatájban 
2012. október 16. – Vajdaság Ma 

A zombori Magyar Polgári Kaszinó választmánya kedd esti ülésén alapítói hatásköréből 

eredően kinevezte a Dunatáj Lapkiadó Intézmény új igazgatóbizottságát. A választmányi 

tagok közül többen nehezményezték, hogy a megbeszélésnek szánt előkészítő ülésen a 

Vajdasági Magyar Szövetség nem tett eleget a meghívásnak, ugyanakkor Vajdaság szerte 

közleményt jelentetett meg, amelyben elvitatja a polgári egyesület vezetősége által 

hangoztatott pártatlanságot. 

 

UMDSZ-elnök: az ukrán nyelvtörvény sorsa a választások eredményétől függ 
2012. október 16. – MTI, hirado.hu, Kárpátinfo 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke szerint a kisebbségbarát 

ukrán nyelvtörvény további sorsát az október végi parlamenti választások eredménye 

határozza majd meg. A jogszabály tervezett szigorításával kapcsolatban hétfőn megjelent 

ukrán sajtóhírekre reagálva Gajdos István UMDSZ-elnök az MTI megkeresésére kedden 

azt közölte, hogy a nyelvtörvény további sorsát a közelgő parlamenti választások 

határozzák majd meg. 
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Az MMÖNK ülésén elfogadták a költségvetés-módosítást 
2012. október 16. – RTV Slovenija Hidak 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának soros ülésén a 

tanácstagok elfogadták a 2012. évi költségvetés-módosítást, valamint döntöttek arról is, 

hogy a tanács elnöke főállásban töltse-e be a tisztséget. 

 

Képviselői kollégium 
2012. október 16. – RTV Slovenija Hidak 

Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő Lendván tartotta meg a IV. képviselői 

kollégiumot, amelyen a magyar nemzeti közösségek elnökeit, a nemzetiségi közszolgálati 

intézetek, valamint a magyar kulturális és tájékoztatási programokat megvalósító 

intézmények vezetőit tájékoztatta az aktuális politikai helyzetről. A találkozó keretében 

informális kísérletet tettek a közösségek és intézmények költségvetéseinek 

összehangolására is. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4895
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4894
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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