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Navracsics: a magyar-szerb kapcsolatok az elmúlt időszakhoz viszonyítva 
most a legjobbak 
2012. október 24. – Vajdaság Ma, MR1, MTI, kormany.hu 

Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter szerint a magyar-szerb 

kapcsolatok az elmúlt időszakhoz viszonyítva most a legjobbak, és a Vajdasági Magyarok 

Szövetsége (VMSZ) is hatékonyan tudja képviselni az ott élő magyarság érdekeit. A 

Belgrádban járt miniszterelnök-helyettes erről a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában 

beszélt szerda reggel. 

 

MOGYE-ügy - Teljesült a román-magyar megállapodás első három pontja 
2012. október 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, 

Szabadság 

Teljesült a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen belüli román-magyar 

rendezési terv első három pontja. Szilágyi Tibor, az intézmény egy hete kinevezett magyar 

rektorhelyettese szerdán közölte: a szeptember 21-én elfogadott hétpontos megegyezés 

teljesítése azzal kezdődött, hogy az egyetem szenátusa beírta az intézmény chartájába a 

magyar tagozat létére vonatkozó passzust. Ezt követően módosították az egyetem 

választási szabályzatát, mely immár kimondja, hogy a magyar tagozat maga választja meg 

vezetőit. 

 

Kelemen Hunor: nem jut be az EMNP a parlamentbe 
2012. október 24. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Nem fogja elérni az EMNP az alternatív választási küszöböt – jelentette ki Kelemen 

Hunor, az RMDSZ elnöke Sepsiszentgyörgyön, hozzátéve, hogy a 6:3 csak veszteséget okoz 

a magyarságnak. A szövetség elnöke kihangsúlyozta, azok, akik a 6 képviselői és 3 

szenátori alternatív küszöbről beszélnek, azok csak zavart keltenek, hiszen ők maguk is 

elismerik, hogy tudják, nem érik ezt el és a parlamentbe nem jutnak be. 

 

Budai Gyula: A határon túli gazdákra is szükség van 
2012. október 24. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Ösztönözni kell a határon túli és az anyaországi gazdák kapcsolatteremtését, ezt szolgálják 

azok a fórumok, amelyeken a gazdaszervezetek képviselői személyesen vehetik fel 

egymással a kapcsolatot – mondta Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium 

államtitkára szerdán Budapesten egy szakmai tanácskozáson. Hangsúlyozta: az élő 

kapcsolat megteremtése, a hatékony érdekérvényesítés feltételeinek megismertetése, az 

összetartozás érzésének erősítése a legfontosabb eleme a kapcsolatok elmélyítésének. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68455
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/kelemen-hunor-nem-jut-be-az-emnp-a-parlamentbe
http://mno.hu/mezogazdasag/budai-gyula-a-hataron-tuli-gazdakra-is-szukseg-van-1113186
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Kelemen Hunor értelmetlennek tartja az EMEF összehívását 
2012. október 24. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Az RMDSZ elnöke értelmetlennek tartja az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum (EMEF) 

választások előtti összehívását. Kelemen Hunor szerda délutáni Sepsiszentgyörgyön tartott 

sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva elmondta, hogy kedd este informális beszélgetést 

folytatott Toró T. Tiborral, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnökével, és közölte vele, 

egyelőre nem áll módjában az EMEF újraélesztéséről egyeztetni. 

 

Diszkriminatívnak ítélte a bíróság a magyar beiskolázás csökkentését 
2012. október 24. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Diszkriminatívnak minősítette a marosvásárhelyi táblabíróság a Maros megyei 

tanfelügyelőség 2009-es beiskolázási tervét, amellyel 250 magyar nyolcadikost fosztott 

volna meg az anyanyelvén való továbbtanulás lehetőségétől. A Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) panasza nyomán az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács (CNCD) még 2009 májusában hátrányos megkülönböztetésnek minősítette az 

anyanyelvű továbbtanulás lehetőségének korlátozását, és 600 lejes pénzbírsággal sújtotta 

a Maros megyei tanfelügyelőséget. A döntés ellen a tanfelügyelőség óvást emelt a 

közigazgatási bíróságon: ebben az ügyben született most jogerős ítélet, amely 

megerősítette a diszkrimináció tényét, a kiszabott bírságot azonban eltörölte. 

 

Winkler az EMNP-hez: ne indítsanak jelöltet a szórványmegyékben 
2012. október 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Vizsgálja felül jelöltállítási szándékát és ne indítson jelölteket azokban a megyékben, ahol 

a magyarság demográfiai aránya tíz százaléknál kisebb – kéri Toró T. Tibortól, az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) elnökétől szerdai nyílt levelében Winkler Gyula, az RMDSZ EP-

képviselője. Winkler véleménye szerint az EMNP jelöltindítása Erdély-szerte a román 

politikai pártok választási érdekeit szolgálja. 

 

Varga Andrea ügyében szólalt fel az EP-ben Tőkés László 
2012. október 24. – Krónika, transindex.ro 

A Bukarestben, az utcán bántalmazott Varga Andrea történész esetéről beszélt az Európai 

Parlament plénumában Tőkés László EP-képviselő. „Európa védje meg polgárait” – 

hangoztatta Strasbourgban, az EP plenáris ülésén Tőkés a Bukarestben élő magyarországi 

történész esetére utalva. 

 

Hatékony a Demokrácia Központok tevékenysége 
2012. október 24. – Létai Tibor – szekelyhon.ro, Krónika 

A csíkszeredai Demokrácia Központban tett szerdán látogatást Bába Iván, a 

Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára felesége, Bába Ágota, a 

külügyminisztérium kulturális főosztályának munkatársa, valamint Zsigmond Barna Pál, 

Magyarország csíkszeredai főkonzulja kíséretében. A magyarországi küldöttséget Tiboldi 
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László, a csíkszeredai Demokrácia Központ igazgatója, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) csíkszéki elnöke fogadta. 

 

Új szolgáltatások az EMNT irodában 
2012. október 24. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Bővítette szolgáltatásait a Demokrácia Központ néven ismert gyergyószentmiklósi EMNT 

iroda. Új, és kevésbé ismert szolgáltatás a Magyar Igazolvány megszerzésének elősegítése. 

Bákai Magdolna irodavezető, az EMNT gyergyószéki elnöke elmondta a fentiek mellett 

még fontos tevékenységük a pályázati tanácsadás, különös tekintettel a Bethlen Gábor 

Alapítvány kiírásain való részvételben tudnak segíteni. 

 

Bemutatkoztak a temesvári RMDSZ-képviselőjelöltek 
2012. október 24. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Sajtótájékoztatón mutatkoztak be szerdán az RMDSZ színeiben képviselői mandátumért 

induló temesvári jelöltek: M. Kiss András tudományos kutató, Molnár Andrást ügyvéd, 

Molnár Zsolt kommunikációs szakember és Halász Ferenc, az RMDSZ Temes megyei 

elnöke. Halász Ferenc szerint az idei parlamenti választásokon lehetőség nyílik arra, hogy 

a bánsági magyar közösség képviselőt delegáljon a parlamentbe. 

 

Az Európai Néppárt kongresszusát értékelte Kelemen Hunor 
2012. október 24. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Az Európai Néppárt bukaresti kongresszusát értékelte Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

Sepsiszentgyörgyön, a szövetség és a romániai magyarság perspektívájából. Kelemen 

Hunor áttörésként értékelte, hogy az Európai Néppárt alapprogramjába bekerült ez a 

fejezet, amit csak az RMDSZ javasolt, és sikerült egyeztetni a kisebbségvédelmi fejezetről 

és megnyerték a legfontosabb döntéshozók támogatását is, így sikerült elfogadtatni 

egyhangúan azt, hogy bekerüljön ez a fejezet a programba.  

 

Konkrét fejlesztési tervek a magyar állami támogatásból 
2012. október 25. – Krónika 

Hatalmas beruházásokra készülnek a magyar állam által finanszírozott erdélyi és partiumi 

magyar magánegyetemek abból a 4 milliárd forintból, amelyet az anyaország kormánya 

biztosít 2014 végéig számukra. Az összegből 850 millió forint jut a PKE-nek a sok éve 

anyagi erőforrások miatt halogatott székházépítésre, a többiből a Sapientia folytatja a 

kolozsvári építkezést, míg Marosvásárhelyen és Csíkszeredában is új beruházásokat tervez. 
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SNS: provokáció a magyar kitüntetés 
2012. október 24. – TASR, hirek.sk, Új Szó 

A trianoni békeszerződés érvényessége, tartalma és üzenete elleni provokatív támadásként 

értékeli a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) Orbán Viktor magyar miniszterelnök Kossuth téren 

mondott tegnapi, ünnepi beszédét, amelyben elismerő szavakkal méltatta a szlovák 

állampolgárságától megfosztott száz éves Tamás Ilonka néni helytállását. 

 

Sem az MKP, sem a Híd nem bízik egy új pártban 
2012. október 24. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Híd egyaránt kétségbe vonta szerdán annak az 

esélyét, hogy egy újabb, a szlovákiai magyar választók szavazataiért versengő politikai 

csoportosulás hozzájárulhatna a felvidéki magyarság közös politikai érdekképviseletének 

megteremtéséhez. 

 

Elhatárolódik a KDNP a formálódó felvidéki szervezettől 
2012. október 24. – MTI, hirado.hu 

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szerdán közleményben határolódott el az 

alakulóban lévő új szlovákiai magyar szervezettől. Semjén Zsolt pártelnök és Harrach 

Péter frakcióvezető közös állásfoglalásában mindezt azzal indokolta, hogy a Felvidéken élő 

magyar nemzeti közösség érdekeit leghatékonyabban a magát magyarként meghatározó, 

etnikai alapú párt tudja képviselni. 

 

Simon: a Most-Hídnak nincs köze az alakuló magyar párthoz 
2012. október 24. – TASR, hirek.sk 

A Most-Híd alelnöke tagadja, hogy pártjának köze lenne a Magyar Kereszténydemokrata 

Szövetség néven beharangozott új politikai képződményhez. Az új magyar párt 

létrehozására irányuló próbálkozást kapcsolatba hozták a Most-Híddal - mutat rá a TASR. 

A hírügynökség szerint felbukkantak olyan vélemények, hogy Bugárék így akarják 

megritkítani a Magyar Közösség Pártjának szavazótáborát. Fehér Csaba, a 

kezdeményezők nevében elutasította, hogy a formálódó új párt mögött a Most-Híd, vagy az 

MKP állna. 

 

Beneš-dekrétumok - Bagó Zoltán írásbeli kérdéssel fordul az Európai 
Bizottsághoz 
2012. október 24. – Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

Bagó Zoltán fideszes európai parlamenti képviselő a Beneš-dekrétumok ellen emelt szót 

kedd esti napirend előtti felszólalásában Strasbourgban. A politikus beszédében 

rámutatott: A faji szegregáció és diszkrimináció talaján álló Beneš-dekrétumok mind a mai 

napig érvényben vannak Szlovákiában. Az Európai Bizottságnak eddigi magatartásával 

ellentétben erélyesen fel kell lépnie annak érdekében, hogy e szabályokat Szlovákia 

kiiktassa jogrendszeréből. 
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Nem lesz a bencéseké az oroszvári kastély 
2012. október 24. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Elutasította a Legfelsőbb Bíróság a Magyar Bencés Kongregáció keresetét, amellyel a rend 

az oroszvári kastély ingatlanjára vonatkozó örökösödési jogának kívánt érvényt szerezni. 

 

Binder: az Unió Nagymaros felépítésére kötelezi a magyarokat 
2012. október 24. – bumm.sk 

Július Binder, a bősi vízerőmű atyja és első vezetője szerint az Európai Unió végül arra 

fogja kötelezni a magyarokat, hogy építsék meg a vízlépcső alsó, nagymarosi szakaszát. 

 

Fico sikertörténetnek látja Bőst 

2012. október 25. - Szilvássy József - Népszabadság 

Bősön tartott kihelyezett kormányülést a szlovák kormány. Robert Fico szerint a vízi 

erőmű a szlovák vízgazdálkodás sikertörténete, hiszen többek között környezetbarát 

módon biztosítja az ország villamosenergia ellátásának egy tizedét,valamint a pozsonyi 

kikötő egész évbeni működését. Szabó Marcel miniszteri biztos elmondta, hogy az 1977-

ben a hágai Nemzetközi Bíróság által hozott döntést miszerint a Duna elterelése és az 

államközi szerződés felmondása is jogszerűtlen volt mindkét fél másként értelmez. A 

szlovák fél szerint is ezért szükséges a közös megoldást megtalálni.  

 

Nemzeti büszkeségünk támpontja  
2012. október 24. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Az 1956-os forradalom 56. évfordulója alkalmából tartott fogadást Magyarország belgrádi 

nagykövete, Nikowitz Oszkár és neje Nikowitzné Bencz Klára kedden a belgrádi Hyatt 

Szállodában, melyen Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, Tomislav Nikolić szerb 

államfő, valamit a vajdasági magyar művelődési és politikai élet képviselői is részt vettek. 

A vendégeket Nikowitz Oszkár nagykövet üdvözölte, majd Navracsics Tibor mondott 

beszédet. 

 

Kisebb a tartományi büdzsé 
2012. október 25. – Magyar Szó 

A 2012. évi tartományi pótköltségvetés vitája az első napirendi pontja a Tartományi 

Képviselőház legutóbbi ülésének. A pótköltségvetés javaslatát a parlament költségvetési és 

pénzügyi bizottsága is megvitatta és jóváhagyta. Az eredeti tervek szerint a tartomány 

költségvetési kerete 2012-ben a módosítással 6,14 milliárd dinárral, vagyis 8,3 százalékkal 

csökken. 
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HVIM: a szervezet Szerbiában nem működik 
2012. október 24. – Vajdaság Ma 

A minap Temerinben történt eset kapcsán közleménnyel fordult a nyilvánossághoz a 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom elnöksége, amelyben arról tájékoztatnak, hogy a 

mozgalmat „Magyarországon jegyezték be, s a törvényekkel összhangban működik főként 

Magyarország területén, de az Európai Unió más országaiban is. A HVIM jelen pillanatban 

Szerbiában nem működik”. 

 

Tadić feltételekkel átengedné pártelnöki helyét Đilasnak 
2012. október 24. – Vajdaság Ma 

Kész visszavonulni, és a háttérből támogatni Dragan Đilast Boris Tadić. A Demokrata Párt 

(DS) jelenlegi elnöke ma jelentette be ilyen értelmű döntését. A pártelnök azt mondta, 

amennyiben teljesítik feltételeit, lemond minden pártfunkciójáról, és nemzetközi szinten 

folytatja munkáját. 

 

Gajdos István: Befogadó és párbeszéden alapuló kulturális és gazdasági 
előrelépést kínálunk 
2012. október 24. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnökével, a Régiók Pártja listáján a 

74. helyen szereplő Gajdos Istvánnal készült interjút közölt a Kárpáti Igaz Szó. A kampány 

sajátosságain túl arról is beszélgetett a Kiszó, mit szeretne megoldani és hogyan, 

amennyiben mandátumot szerez. 

 

„A birodalom visszavág…” 
2012. október 24. – Kárpátalja Ma 

Hangzott el a fenti sor az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Apáczai Csere János Könyvtárának olvasótermében. 

Az 1956-os eseményekre a főiskola Lehoczky Tivadar Intézete, valamint Történelem és 

Társadalomtudományi Tanszéke az intézmény egyik történész-előadója, Váradi Natália 

most megjelent könyvének bemutatójával emlékezett. Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc kárpátaljai dokumentumai címet viselő könyv a szerző évekig tartó 

kutatómunkájának eredményeként láthatott napvilágot. 

 

Kárpátaljára látogat L. Simon László 
2012. október 24. – Kárpátinfo 

Kárpátaljára látogat L. Simon László kultúráért felelős államtitkár, ahol ünnepi beszédet 

mond a Magyar Állami Népi Együttes lembergi előadásán, majd megbeszélést folytat 

Mihajlo Kosztyuk kormányzóval. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14296/HVIM-a-szervezet-Szerbiaban-nem-mukodik.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17438/Tadic-feltetelekkel-atengedne-partelnoki-helyet-DJilasnak.html
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10949
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10949
http://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/14113-a-birodalom-visszavag
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna-kulfold/karpataljara-latogat-l-simon-laszlo
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Kárpátaljai befutók 
2012. október 25. - Székely Gergely - Magyar Nemzet 

Vasárnap tartanak parlament választásokat Ukrajnában. Ahol bár jelentős számú magyar 

kisebbség él mégis már akkor szertefoszlottak a magyar képviselet esélyei, amikor a 

Központi Választási Bizottság nyilvánosságra hozta a választási körzeteket. A körzetek 

határait a helyi kiskirályok és a biztos befutónak számító jelöltek szája íze szerint húzták 

meg, figyelmen kívül hagyva a magyar kisebbség érdekeit. Kovács Miklós a KMKSZ elnöke 

és Gajdos István az UMDSZ elnöke a nagyszőlősi választókörzetben, utóbbi a Régiók 

Pártja színeiben indul. 

 

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk 
2012. október 24. – Új Magyar Képes Újság 

A horvátországi magyarok több helyszínen is megemlékezést tartottak az 1956-os 

forradalom és szabadságharc évfordulóján. Alkalmi műsorral, koszorúzással, fogadással 

ünnepeltek. 

 

Veszélyben a Magyar Tanszék? 
2012. október 24. – Népújság 

A felsőoktatási megszorító intézkedések, a finanszírozási elvonás következtében veszélybe 

került a maribori Magyar Tanszék létezése, további működése, elsősorban az alacsony 

hallgatói létszám miatt. A magyar közösség politikai képviselői kiállnak a tanszék 

különleges státuszának megmaradásért. 

 

Mindszenty megemlékezés Bécsben 
2012. október 24. – Volksgruppen 

Október 23-án, Mindszenty József hercegprímás Bécsbe érkezésének 41. évfordulóján 

tartottak megemlékezést a Collegium Pazmaneum dísztermében. Az ünnepség keretében 

helyezték el Mindszenty szobrát is. Babusa János szobrászművész alkotását ünnepélyes 

keretek között helyezték el és áldották meg a Collegium Pazmaneum kápolnájának 

előterében. A Mindszenty emléktáblát is megkoszorúzták. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3882-az-1956-os-forradalomra-es-szabadsagharcra-emlekeztuenk
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5316:veszelyben-a-magyar-tanszek&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/172833/
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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 
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www.manna.ro   
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