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Összeül a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
2011. március 10. - MTI, Magyar Nemzet Online, Krónika, Szabadság 

A szórványstratégia, a magyar-magyar kapcsolatok közjogi szabályozása és a magyar 

állampolgárság kiterjesztésével összefüggő kérdések szerepelnek többek között a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) pénteki plenáris ülésének napirendjén. Az 

ülésen bemutatják az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságát, szó lesz a magyar 

nemzetrészek nemzetközi érdekérvényesítési lehetőségéről, és várhatóan módosítják a 

KMKF statútumát is. A plenáris ülést Kövér László házelnök és Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes nyitja meg. 

 

Kövér László Erdélyben ünnepel 
2011. március 11. - Krónika 

Erdélybe látogat a hétvégén Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke. A fideszes 

politikus szombaton részt vesz a marosvásárhelyi Székely Vértanúk Emlékművénél tartandó 

megemlékezésen, majd este átveszi a Székely Nemzeti Tanács Gábor Áron-díját. Vasárnap a 

kolozsvári Farkas utcai templomban részt vesz az istentiszteleten, majd a Szent Mihály-

templomi misén. Március 14-én felavatja az állampolgársági tájékoztató irodát 

Székelyudvarhelyen, majd a csíkszeredai főkonzulátuson jelen lesz az ünnepélyes 

állampolgársági eskün, este pedig Kézdivásárhelyen részt vesz a Magyar Polgári Párt 

kongresszusán. Március 15-én ugyanitt felavatja az állampolgársági tájékoztató irodát. 

 

Kettős állampolgár kerül a szlovák kormányba 
2011. március 10. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Kristián Takáč, a gazdasági minisztérium államtitkárának személyében svéd-szlovák kettős 

állampolgár került a szlovák kormányba. Takáč egy olyan kormány tagja lesz, mely már 

hosszú ideje nem tud megegyezni, megfossza-e szlovák állampolgárságától azokat, akik egy 

másik ország állampolgárságát kérik. A koalíciós partnerek semmi kivetnivalót nem láttak 

kinevezésében, még az állampolgársági törvény módosítását megfúró Radoslav Procházka 

(KDH) sem látja problémásnak Takáč kettős kötődését. „Nem tudok róla, hogy a Svéd 

Királyság tömegesen adna állampolgárságot a szlovákoknak a svéd nemzet határokon átívelő 

egyesítésének céljával” – nyilatkozta Procházka. 

 

Csíkszereda lesz a március 15-i ünnepségek központi helyszíne 
2011. március 10. - Erdély Ma 

Ebben az évben Erdélyben a március 15-i ünnepségek központi helyszíne Csíkszereda lesz. 

Ide várják többek között, Tőkés Lászlót, az Európai Parlament alelnökét, dr. Semjén Zsoltot, 

Magyarország miniszterelnök-helyettesét és Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét, Csíkszék 

parlamenti képviselőjét, kulturális minisztert. 

 

Elsőként lesznek „honosított magyarok” a Tusványos-szervezők 
2011. március 10. - Erdély Ma, Krónika 

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) által szervezett Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor központi szervezőcsapata még az év elején, január 5-én, Budapesten, a XVI. 
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http://www.mno.hu/portal/770632
http://www.bumm.sk/52893/kettos-allampolgar-kerul-a-szlovak-kormanyba.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=87188&cim=csikszereda_lesz_a_marcius_15_i_unnepsegek_kozponti_helyszine
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=87178&cim=elsokent_lesznek_honositott_magyarok_a_tusvanyos_szervezok
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kerületi önkormányzatnál tette le a honosítási eljárás beindítására vonatkozó iratcsomókat. 

Ennek következtében elsőként tehetik le az esküt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, 

valamint Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökének, az Európai 

Parlament alelnökének jelenlétében Kolozsváron. Az ünnepség március 14-én, a kolozsvári 

főkonzulátuson kezdődik délután 16 órától. 

 

 
Egyre többen kérik a magyar állampolgárságot 
2011. március 10. - Népszava Online, hvg.hu, hirszerzo.hu 

A battonyai önkormányzat tavaly olyan információt kapott Aradról, miszerint várhatóan 

háromezren kérelmezik majd a magyar állampolgárságot. A roham egyelőre elmaradt, 

valószínűleg a kemény tél miatt - adta hírül a Békés Megyei Hírlap (beol.hu). Eddig 

hatvanhat kérelem érkezett a hivatalba, az első beadvány január közepén. Főként Aradról, 

Temesvárról, Tornyáról és Pécskáról jöttek a honosítást kérők. A battonyai polgármesteri 

hivatalban heti két napon fogadják a határon túli magyarok kérelmeit, amit a Bevándorlási és 

Honosítási Hivatal Egyszerűsített Honosítási Igazgatóságához továbbítanak. Battonyán úgy 

számolnak, az első állampolgársági esküket várhatóan áprilisban teszik le a honosítást kérők. 

 

 

Bukarestben szerveznek tiltakozást a magyar médiatörvény ellen 
2011. március 10. - transindex.ro 

A bukaresti Magyar Nagykövetség előtt szervez szolidaritástüntetést a Free Press Románia 

Alapítvány és az ActiveWatch Sajtómonitorizáló Ügynökség a magyar médiatörvény ellen, 

március 15-én 17 órakor - hirdetik a kezdeményezők a Facebookon. Salamon Márton László, 

az Új Magyar Szó munkatársa egy youtube-ra feltöltött videóban úgy értékeli, a magyar 

politikai osztály szerepzavarban van, hiszen az újságíró feladata ellenőrizni a politikát, 

elszámoltatni a politikusokat és nem fordítva. A Bukarestben szerkesztett napilap aznap fehér 

címoldallal jelenik meg, ezt a számot emelik magasba a résztvevők. 

 

Március 15.: együtt és külön 
2011. március 11. - Krónika 

Az előző évekhez hasonlóan idén sem minden erdélyi és partiumi településen ünnepelnek 

együtt az erdélyi magyar pártok és szervezetek március 15-én, a magyar nemzeti ünnepen. A 

Krónika megtudta, Szatmár megyében és Nagyváradon például nem sikerült egységes 

álláspontra helyezkedni, az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) azonban 

több székelyföldi helyszínen és Kolozsváron közösen ünnepel. A Magyar Polgári Párt (MPP) 

Kézdivásárhelyen tartja központi rendezvényét. 
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http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=402905
http://itthon.transindex.ro/?hir=25765
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=48752
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„Nem ütköznek a fejemben a vonatok” 
2011. március 11. - Rostás Szabolcs - Krónika 

Türelemre, nyitottságra, empátiára van szükség a magyar–magyar kapcsolatok alakításában, 

Nagyváradon ezért gyakoroltam először a kinyújtott kéz gesztusát – nyilatkozta a 

Krónikának adott interjúban az RMDSZ elnökévé megválasztott Kelemen Hunor. A 43 éves 

politikus a lapnak elmondta, március 15-én együtt ünnepel Csíkszeredában Tőkés László 

EMNT-elnökkel, emellett már nekifogott egyeztetni egy Orbán Viktor kormányfővel való 

találkozó érdekében. A Boc-kormány kulturális miniszterétől leszögezte, egy percig sem 

fontolgatta, hogy átáll az RMDSZ-szel a balliberális ellenzék oldalára, még akkor sem, ha 

ennek jövőre esetleg ellenzékiség lesz az ára, ugyanakkor beszélt a kabinet által tervezett 

gazdaságélénkítő intézkedésekről. 

 

Nem ad helyet Vona Gáborék fórumának a katolikus egyház Vásárhelyen 
2011. március 10. - Szucher Ervin - Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Erdély ma 

Kénytelen elhalasztani a péntek estére tervezett marosvásárhelyi lakossági fórumát a Jobbik. 

A szélsőséges pártnak minősített magyarországi alakulat azok után hátrált meg, hogy Oláh 

Dénes római katolikus főesperes jelezte: nem bocsátja Vona Gáborék rendelkezésére a Deus 

Providebit Ház nagytermét. A történtektől függetlenül az anyaországi alakulat mintegy tízfős 

küldöttsége pénteken délelőtt megtartja az első, határon túli elnökségi ülését. Jelen lesz 

többek között Vona Gábor pártelnök, Szegedi Csanád, EP-képviselő, Balczó Zoltán, az 

Országgyűlés alelnöke. 

 

A Kovászna megyei prefektúrával perelnek az MPP-sek március 15-e 
szabadnappá tételének érdekében 
2011. március 10. - transindex.ro, szekelyhon.ro 

Tovább harcol a háromszéki MPP március 15 hivatalos szabadnappá való tétele érdekében, 

noha György Ervin Kovászna megyei prefektus megtámadta az erre vonatkozó 

önkormányzati határozatokat, mondván, hogy ünnepnapok szabaddá tételéről csupán a 

parlament hozhat döntést. Kulcsár Terza József, az MPP háromszéki elnöke elmondta, 

bírósághoz fordulnak, és ott próbálnak fellépni a prefektusi intézkedés ellen, emellett 

felhívással fordulnak a háromszéki cégvezetőkhöz és vállalkozókhoz, kérve, hogy adjanak 

alkalmazottaiknak szabadnapot március 15. alkalmából. 

 

Támogathatja a PSD a kisebbségi törvényt, de a kollektív jogokra nem bólint 
rá 
2011. március 10. - transindex.ro 

Lia Olguţa Vasilescu PSD-s szenátor ma azt nyilatkozta, elképzelhető, hogy pártja támogatni 

fogja a kisebbségi törvényt, ha abból kikerülnek a kollektív jogokra, illetve az állami 

intézményekkel párhuzamosan működő intézmények létrehozására vonatkozó rendelkezések. 

Vasilescu a kollektív jogokra vonatkozó rendelkezések mellett törölné a kulturális 

autonómiára vonatkozó országos tanácsok megalakítására feljogosító 5. fejezetet is. A 

szenátor szerint a törvénynek azokat a jogokat kellene tartalmaznia, amelyekkel már most is 

bírnak a romániai nemzeti kisebbségek - egy ilyen verzióval pártja is egyetértene. 

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=48748
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=48739
http://itthon.transindex.ro/?hir=25758
http://itthon.transindex.ro/?hir=25758
http://itthon.transindex.ro/?hir=25763
http://itthon.transindex.ro/?hir=25763
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Új lendület a nemzetegyesítés útján 
2011. március 10. - Murvai Miklós - Nyugati Jelen 

Murvai Miklós, az EMNT Arad megyei Demokráciaközpontjának vezetője a 

következőképpen ad hírt arról, hogy a magyar Országgyűlés megszavazta az állampolgárok 

új személyi adat- és lakcímnyilvántartás rendszerét: „az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

kérésére a magyar kormány vizsgálta annak lehetőségét, hogy az állampolgári okmány 

mellett egy személyi azonosító kártyával is lehessen igazolni a kedvezményes honosítással 

szerzett magyar állampolgári minőséget”. 

 

Bekapja a jobb horgot Marosvásárhely? 
2011. március 10. - Parászka Boróka - manna.ro 

Parászka Boróka szerint a következő okok miatt választotta a Jobbik erdélyi elnökségi 

ülésének helyszínéül Marosvásárhelyt: „itt van Marosvásárhely, ahol könnyen elérhető, 

viszonylag egységes magyar közösség él. A románok aránya sem túl nagy, sem túl kicsi: a 

provokációhoz elegen vannak, a kockázatos konfrontáció esélyéhez viszont túl rutinosak, 

taktikusak, ki lehet velük egyezni, ha nagyon muszáj. Marosvásárhelyről Székelyföldre és 

Kolozsvárra is könnyű üzenni, amolyan jöttünk is meg nem is, hoztunk is meg nem is 

mesebeli hely”. A szerző szerint „Most még el lehet dönteni, hogy mit fogad el ez a 

közösség, és mit utasít el. Van esély elkezdeni élni ott, ahol egyébként minden adott a 

közösségi élethez. Mielőtt a Jobbik vagy bármely más politikai kalandor nem teszi ezt 

helyettünk. Marosvásárhelyen, és nem csak”. 

 

Magyar feliratok – nem is tudják, hogy kell! 
2011. március 10. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

Azért sérül a kétnyelvűség a Maros megyei közintézményekben, mert a vezetőség nem, vagy 

kevésbé ismeri a vonatkozó törvényeket, nemzetközi egyezményeket – mutat rá a 

marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) a Regionális és Kisebbségi 

Nyelvek Európai Chartájában foglalt, és Románia által ratifikált előírások betartásáról szóló 

árnyékjelentésében. Az Európa Tanács háromtagú szakértő csoportja Bukarestbe, illetve a 

CEMO kérésére március 14-én, hétfőn Marosvásárhelyre is ellátogat. 

 

Már több mint 1500 aláírás gyűlt Udvarhelyszéken az EMNP bejegyzéséhez 
2011. március 10. - Antalfi József - szekelyhon.ro 

Február elején országszerte elindult az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzéséhez (EMNP) 

szükséges aláírásgyűjtés, melybe múlt hónap végén Udvarhelyszék is bekapcsolódott. A 

tervezett aláírás-mennyiségnek több mint fele összegyűlt már, tudta meg a szekelyhon.ro 

Nagy Páltól, az EMNT udvarhelyszéki szervezetének elnökétől. Sokan maguktól is aláírják a 

Vár utca 4. szám alatti irodában. A házaló aláírásgyűjtőket többnyire szívesen fogadják, 

látszik, hogy érdekli őket a pártbejegyzés témaköre. Általában azok utasítják el a házalókat, 

akiket sem most, sem máskor nem érdekel a hasonló jellegű politikai esemény” – 

fogalmazott Nagy Pál. 

 

http://www.nyugatijelen.com/kronika/uj_lendulet_a_nemzetegyesites_utjan.php
http://manna.ro/velemeny/bekapja-a-jobb-horgot-marosvasarhely-2011-03-10.html
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/magyar-feliratok-a-nem-is-tudjak-hogy-kell
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/mar-tobb-mint-1500-alairas-gyult-udvarhelyszeken-az-emnp-bejegyzesehez
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Körösfő: cáfol az RMDSZ 
2011. március 11. - Krónika, Szabadság 

A körösfői elöljárók cáfolják az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Kolozs megyei 

szervezete által megfogalmazott vádat, miszerint a község RMDSZ-es vezetői akadályozzák 

a demokrácia-központok munkáját. Az RMDSZ-es elöljárók levelükben közölték, úgy érzik, 

hogy az EMNT már beindította a választási kampányt a községben, ehhez pedig a honosítási 

eljárást is használja. Értesüléseik szerint a szervezet a jövő évben esedékes helyhatósági 

választásokon Mihály Ágnes független tanácsost kívánja támogatni. 

 

Az MKP ott lesz a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán, a Híd nem 
kapott meghívót 
2011. március 10. - SITA, parameter.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) pénteki plenáris ülésén az MKP 

képviselői is részt vesznek, a Híd képviselőit nem hívták meg. A Berényi József vezette 

MKP saját javaslattal érkezik Budapestre. A jelenlegi magyar szerint „Magyarország 

felelősséget érez a határon túli magyarok sorsáért. Mi javasolni fogjuk a mondat 

megváltoztatását úgy, hogy Magyarország felelősséget vállal a határon túli magyarok 

sorsáért“ – mondta Berényi József. Az MKP azt is javasolja, hogy Magyarország a határon 

túli magyarok jogait érintő kérdéseket nemzetközi jogi kérdésként kezelje. 

 

A Híd nem foglalkozik azzal, hogy nem hívták meg a KMKF ülésére  
 2011. március 10. - SITA, Új Szó Online, bumm.sk, parameter.sk 

A Híd nem foglalkozik azzal, hogy képviselőit nem hívták meg a KMKF pénteki plenáris 

ülésére – nyilatkozta Bugár Béla. A Most-Híd elnöke elmondta, örülne, ha a fórum 

résztvevői figyelembe vennék, hogy bármilyen döntéshatással lehet a szlovák állampolgárok 

életére. „Így olyan döntéseket kívánok nekik, melyek nem növelik tovább az egyébként is 

nagy feszültséget” – mondta Bugár, és hozzátette: nem lenne jó, ha a szlovákiai magyarokat 

bekapcsolnák a magyarországi pártok választási kampányába. 

 

Alkotmány vagy alaptörvény, állam vagy nemzet? 
2011. március 10. - Duray Miklós - Felvidék Ma 

Duray Miklós szerint az új magyar alkotmánynak külön kell foglalkoznia a nemzettel és 

külön az állammal. Vannak olyan kérdéskörök, amelyek az állam vonatkozásában is csak a 

nemzetből vezethetők le, illetve a történelmi múltból. Ezért az alaptörvényben a ranglétra 

csúcsán a Szent Koronának kell állnia, ezt követően azon alaptörvények sorának, amelyek 

történeti alkotmányunk gerincét alkotják. Duray szerint a nemzet vonatkozásában nem 

kerülhető meg a szétszakítottság és a szétszóratás ténye, valamint azoknak a kötelékeknek a 

számbavétele, amelyek egyben tartják a nemzetet. Le kell szögezni, hogy az alaptörvény és 

az ezen alapuló sarkalatos törvények vonatkozásában milyen jog illeti meg a nemzetet, és mi 

a mindenkori magyar állam kötelessége a nemzet iránt. Ezt követően kell foglalkozni a 
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http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2011/03/10/az-mkp-ott-lesz-karpat-medencei-magyar-kepviselok-foruman-hid-nem-kapott-me
http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2011/03/10/az-mkp-ott-lesz-karpat-medencei-magyar-kepviselok-foruman-hid-nem-kapott-me
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/03/10/a-hid-nem-foglalkozik-azzal-hogy-nem-hivtak-meg-a-kmkf-ulesere
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27460:alkotmany-vagy-alaptoerveny-allam-vagy-nemzet&catid=62:tanulmany&Itemid=129
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magyar államban élő, a magyartól eltérő identitású közösségekkel. Majd meg kell 

fogalmazni a magyaroknak a szomszéd nemzetek (nem az államok) iránti viszonyát. 

 

Az igazságügy sérti a kisebbségek jogait 
2011. március 11. - Magyar Szó 

Az igazságügyi szervek nem tartják tiszteletben a hivatalos nyelvhasználatról szóló 

törvénynek azt a rendelkezését, amely az anyanyelven történő bírósági eljárást szavatolja a 

nemzeti kisebbségek számára – jelentette ki tegnap Muškinja Heinrich Anikó tartományi 

ombudsman.  

 

A névhasználati jog alkotmányos jog 
2011. március 10. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

Ha a magyar helyesírás szerint kerültünk bejegyzésre az anyakönyvbe, akkor később 

mindegyik állami szervnek kötelessége nevünk helyesírásához tartania magát. Ha pedig 

mégis megsértik az erre vonatkozó alkotmányos jogunkat, akkor azt ne hallgassuk el, hanem 

tegyünk panaszt – hívta fel a figyelmet Vukašinović Éva kisebbségügyi kérdésekkel 

megbízott tartományi ombudsman-helyettes. Az MNT a téma fontossága miatt kidolgozta 

Anyanyelv-használati útmutatóját, amely minden hatályban lévő szerbiai nyelvi jogra 

kiterjed. 

 
Zenta: Egy ünnep - két (féle) ünnepség?! 
2011. március 10. - Vajdaság Ma 

Idén két különböző ünnepséggel emlékeznek meg a magyar forradalom és szabadságharc 

évfordulójáról Zentán. Március 12-én a Művelődési Házban tartandó hivatalos központi 

ünnepséget Magyar passió címmel szervezik meg. Az ünnepség szónokai Širková Anikó 

polgármester, Zenta község elnöke, Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete és 

Rácz Szabó László, a községi képviselő-testület elnöke lesznek. Másnap az érdeklődők a 

Művelődési Házban megtekinthetik a Pro Cultura Polgári Egyesület „Fiaim, csak 

énekeljetek!” című műsorát, amelyen Zsoldos Ferenc, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke 

mond köszöntőt. 

 

Ternovácz István Táncsics Mihály-díjas 
2011. március 11. - Vajdaság Ma 

Az Újvidéki Rádió szerkesztőjét, a Magyar Rádió tudósítóját és a Vajdaság Ma 

főmunkatársát újságírói munkája elismeréseként Táncsics Mihály-díjjal tüntették ki. A 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium díját – amelyet a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 

javaslatára ítélt oda a miniszter által létrehozott kuratórium – péntek délután a Néprajzi 

Múzeumban szervezett alkalmi ünnepség keretében veszi át Réthelyi Miklós tárcavezetőtől.  

 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://magyarszo.rs/fex.page:2011-03-11_Az_igazsagugy_serti_a_kisebbsegek_jogait.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-03-11_A_nevhasznalati_jog_alkotmanyos_jog
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11378/Zenta-Egy-unnep-ketfele-unnepseg.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11378/Zenta-Egy-unnep-ketfele-unnepseg.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11381/Ternovacz-Istvan-Tancsics-Mihaly-dijas-.html
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Koordinációs ülés Splitben 
2011. március 10. - Micheli Tünde - huncro.hr 

A Horvátországi Magyar Kisebbségi Tanácsok (Önkormányzatok) és Képviselők 

Koordinációjának soros ülésén elhangzott, hogy a testületet úgy emlegetik, mint a 

horvátországi magyarság leglegitimebb testületét, ezért hiányolják, hogy a mai napig nem 

jegyezték be. Andócsi János, a Koordináció társelnöke elmondta: „az országos koordináció 

ma a horvátországi magyarság 82%-át képviseli. Ezzel az összefogással követendő példát 

mutatunk a horvátországi magyarság megosztottságát fenntartani szándékozó egyéneknek”. 

 

Ülés és lakossági fórum 
2011. március 10. - Molnár Mónika - huncro.hr, hmdk.hr 

A HMDK Split-Dalmát Megyei Egyesületében kibővített elnökségi ülést tartottak, amelyet 

lakossági fórum követett Juhász Zoltán konzul részvételével. Szó esett a közelgő 

népszámlálásról, valamint annak lehetséges hatásairól a magyar kisebbségre. Juhász Zoltán 

zágrábi magyar konzul tájékoztatta a jelenlevőket a kedvezményes honosítással 

kapcsolatban. Az állampolgárság megszerzésének feltételeire sokan voltak kíváncsiak a spliti 

magyarok közül.  

 
Megfogyva és megtörve? 
2011. március 10. - Andócsi János - huncro.hr 

Az Új Képes Magyar Újság véleményrovatában Andócsi János a közelgő nemzeti ünnep 

kapcsán úgy fogalmaz, hogy „legnagyobb ellenségünk az asszimiláció, illetve azok a 

nemzettársaink, akik egy tál lencséért feladják őseink hagyatékát, elhagyják édes magyar 

nyelvünket. Kisebb csatákat lehet, hogy nyerünk ezeken a frontokon, de a háborút 

valószínűleg elveszítjük. Akkor a cári csapatok segítségével tudták csak a magyarságot 

legyőzni, a horvátországi magyarság, úgy tűnik, saját magát fogja a földre teperni. Ennek a 

lehangoló ténynek az árnyékában kell hinni egyfajta horvátországi magyar feltámadásban, 

amihez az erőt az anyaországból meríthetnénk”. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/430-koordinacios-ueles-splitben
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/431-ueles-es-lakossagi-forum
http://huncro.hr/huncro.hr/rovatok/andocsi-janos-jegyzete
http://huncro.hr/huncro.hr/rovatok/andocsi-janos-jegyzete
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org/karpatiigazszo/ 

www.blikk.hu www.parameter.sk www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu  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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http://www.atv.hu/
http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/
http://www.blikk.hu/
http://www.parameter.sk/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

