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Semjén: az igazi garancia a határon túli magyaroknak a választójog lesz 

2011. március 16. - MTI 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint a határon túli 

magyarok számára az állampolgárság mellett a valódi garanciát a szavazati jog jelenti. A 

KDNP elnöke a Magyar Televízió Ma reggel című műsorában elmondta, akik most 

állampolgársági esküt tettek, őket ugyanúgy megilleti az alkotmány védelme minden téren. 

A miniszterelnök-helyettes kiemelte: az új alkotmány kimondja egyrészt, hogy egységes 

magyar nemzet van, illetve a korábbi alkotmány azon nagyon gyenge passzusát, hogy 

Magyarország felelősséget érez a határon túli magyarokért, úgy változtatják meg, hogy 

felelősséget visel a határon túli magyarságért. 

 

Alkotmányos garancia a határon túli magyarság védelmére 

2011. március 16. - Erdély Ma, Erdélyi Napló 

Az Erdélyi Napló Tőkés Lászlóval készített interjút, ebben az EMNT elnöke arról beszélt, 

hogy az RMDSZ továbbra is zuhanórepülésben van, Kelemen Hunor békülékeny 

magatartása pedig arra vezethető vissza, hogy az RMDSZ „rá van szorulva” az 

együttműködésre az EMNT-vel. Az EP alelnöke szerint „alapvetően rossz irányba megy az 

RMDSZ kormányzati szerepvállalása”, hiszen az új oktatási törvény sem rendezi a 

felekezeti oktatás helyzetét. Tőkés úgy fogalmazott, hogy „egyelőre megelégszünk 

Magyarország nem hivatalos védhatalmi politikájával: ez már meglévőnek tekinthető. 

Természetesen az volna a jobb, hogyha ez valamilyen politikai egyezség formájában is 

alakot öltene. Ezt most az alkotmányozás rendjén kellene rögzíteni. Az túl gyenge 

megfogalmazás, hogy Magyarország felelősséget érez a határon túli magyarságért”. 

 

A PNL Orbán Viktor ünnepi beszédében tett kijelentéseinek elítélését kéri a 

parlamenttől 

2011. március 16. - transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Puiu Haşotti azt kérte a bizalmatlansági indítvány vitáján, hogy kerüljön napirendre egy 

nyilatkozat elfogadása, amelyben a román képviselők és szenátorok kifejezik 

megdöbbenésüket és felháborodásukat Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek március 

15. alkalmából a romániai magyarsághoz intézett, és Marosvásárhelyen felolvasott 

üzenetével kapcsolatosan. A PNL-s törvényhozó szerint a szöveg irredenta állításokat 

tartalmaz és román-ellenes. 

 

Semjén Zsolt: Az RMDSZ-nek változtatnia kell 

2011. március 17. - MTI, Magyar Hírlap 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) változtatnia kell a magyarországi 

pártokkal szemben alkalmazott egyenlő távolságtartás elvén a jobb együttműködés 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=87548&cim=alkotmanyos_garancia_a_hataron_tuli_magyarsag_vedelmere
http://itthon.transindex.ro/?hir=25806
http://itthon.transindex.ro/?hir=25806
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/semjen_zsolt_az_rmdsznek_valtoztatnia_kell.html
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érdekében - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A felvetésre, hogy az 

RMDSZ új elnöke, Kelemen Hunor megígérte, rendezi a Fidesz és a romániai magyar 

szervezet kapcsolatát, és hogy beindult-e már ez a folyamat, Semjén kijelentette: az új 

kezdet mindenkinek adott. „Azonos pártcsaládban miért tartana az RMDSZ tőlünk is és a 

szocialistáktól is egyenlő távolságot?” – vetette fel Semjén. 

 

Honosítási ünnepség Lakiteleken 

2011. március 17. - Magyar Hírlap 

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Felföldi Zoltán, Lakitelek polgármestere 

augusztus 26–28-án Kárpát-medencei testvértalálkozót és honosítási ünnepséget szervez. 

Ennek keretében kerül sor augusztus 27-én Lakiteleken az eskü letételére, amelyre minden 

határon túli magyarnak lehetőséget biztosítanak. „Az elszakított országrészekben élő 

magyarok állampolgársága közös nemzeti ügy, s ezért az eskütételnek is a nemzeti 

összetartozást erősítő közösségi eseménynek kell lennie” – mondta Felföldi Zoltán. 

 

 

Boc olcsó húzásnak titulálta az Orbán-szöveg elítélésére vonatkozó javaslatot 

2011. március 17. - transindex.ro 

Emil Boc a plénum előtt kijelentette, Orbán Viktornak a március 15-i ünnepségeken 

felolvasott levele sem irredenta állításokat, sem pedig románellenes hangvételű üzenetet 

nem tartalmazott. Állítása nyomatékosításaként meglobogtatta Orbán levelének 

másolatát. A miniszterelnök kijelentette, politikai húzás csupán az a tény, hogy Orbán 

beszédének elítélését kéri az ellenzék. A kormányfő úgy gondolja, az ellenzék nacionalista 

érzelmek szításával próbálja egymásnak ugrasztani a kormánykoalíció két nagyobbik 

politikai alakulatát. 

 

Orbán Viktor vagy Bajtai Erzsébet szavai verték ki a biztosítékot? 

2011. március 17. - Új Magyar Szó 

Az ellenzék által kifogásolt Orbán Viktor-szöveget március 15-én, Marosvásárhelyen, a 

Magyar Polgári Párt rendezvényén Füzes Oszkár bukaresti Magyar nagykövet felesége, 

Bajtai Erzsébet olvasta fel. A nagykövet asszony Orbán üzenetének tolmácsolása után saját 

gondolatait is megfogalmazta az ünnep kapcsán. „Más országok ármányos szövetségén 

múlott, hogy elbukott a szabadságharc. És ez az, ami elvette tőlünk Erdélyt. De most 

lehetőségünk van arra, hogy békésen és demokratikus úton egyesítsük nemzetünket. Ez a 

legfontosabb célunk” – jelentette ki Bajtai. 
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PNL, PSD: autonómiaellenes kirohanás 

2011. március 17. - Krónika 

Crin Antonescu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke szerint Emil Boc kormányfő azért 

nem meri tudomásul venni az Avram Iancu „felakasztásával” kapcsolatos botrányt, hogy 

ne bosszantsa fel új urát, aki immár nem Traian Băsescu, hanem Orbán Viktor. Antonescu 

ezzel arra utalt, hogy az utóbbi időben Băsescu és Orbán egyaránt a két kormány és a két 

ország jó viszonyát hangsúlyozta. Antonescu korábban hivatalos állásfoglalásra szólította 

fel az RMDSZ-t és a kormányt többek között Kövér László országgyűlési elnök hétvégi, 

marosvásárhelyi kijelentése miatt, miszerint a magyar kormány támogatja az 

autonómiatörekvéseket. Antonescu szerint Kövér kijelentései “belpolitikai kérdéseket és 

Románia közigazgatási szervezetét” érintik. 

 

Nacionalista botrány a parlamentben 

2011. március 17. - Erdély Ma, Háromszék 

A bizalmatlansági indítvány elutasítása után kvórum hiányában már nem szavaztak az 

Orbán Viktor beszédét elítélő nyilatkozatról. Közben azt is többen elmondták, hogy a 

kifogásolt mondatok nem a magyar miniszterelnöktől származnak, ahhoz hasonló 

megjegyzés Marosvásárhelyen hangzott el annak a szájából, aki felolvasta Orbán Viktor 

üzenetét. A szavazás után a liberális politikusok, mind Haşotti, mind Antonescu már 

elbizonytalanodva nyilatkoztak ebben az ügyben, mondván, nem tudnak magyarul, illetve 

sajtóhírekből vették a vélt kijelentést. A szavazást megelőző vitában Frunda György 

higgadtságra intett, Markó Béla kijelentette, büszke arra, hogy a teremben ülő 

képviselőtársaihoz hasonlóan állampolgára ennek az országnak. 

 

Bíróságon a váradi színházügy 

2011. március 17. - Nagy Orsolya - Krónika, Reggeli Újság, Erdély Ma 

Közigazgatási bíróságon támadta meg a Bihar megyei prefektúra a nagyváradi önálló 

magyar és román színházak létrehozásáról szóló tanácsi határozatokat. Gavrilă Ghilea 

prefektus tegnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, ezek a nemrég végrehajtott 

módosításokkal együtt sem felelnek meg a törvényességi követelményeknek. Amíg a 

bíróság nem dönt az ügyben, az intézmények a változtatások előtt érvényes. Szabó Ödön 

RMDSZ-es megyei tanácsos a Krónikának azt mondta, a szövetség kitart az önálló magyar 

színház létrehozásának gondolata mellett, amelyhez a tanács kétharmados többségét is 

megszerezte már. 

 

Fogdában marad Rácz Károly 

2011. március 16. - Bíró Blanka - Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Új 

Magyar Szó, Szabadság 
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Elutasította Rácz Károly fellebbezését és megerősítette a Kovászna Megyei Törvényszék 29 

napos előzetes letartóztatásról szóló döntését a brassói táblabíróság. Az MPP országos 

tanácsa valószínűleg kérni fogja, hogy Rácz mondjon le az országos alelnöki tisztségéről, 

vagy a vizsgálat idejére függessze fel azt. A polgári párt vezetősége megvárja, amíg a 

bíróság dönt Rácz ügyében, de gyanúsnak találják a letartóztatás időzítését, azt, hogy a 

házigazda polgármesterre éppen az MPP ünnepi kongresszusa és központi március 15-i 

ünnepségük előtt csaptak le. 

 

Vizsgálat indult a „Iancu-hóhér” Csibi Barna ellen 

2011. március 16. - Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

A Hargita megyei ügyészség hivatalból vizsgálatot indított Csibi Barna ellen, aki hétfőn 

Csíkszereda központjában felakasztott egy Avram Iancut ábrázoló bábut, majd az erről 

készült filmet feltöltötte a YouTube videomegosztó portálra. Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök és Tőkés László EMNT-elnök egyaránt elítélően nyilatkozott Csibi Barna hétfői 

akciójáról. Ladányi László Hargita megyei prefektus, Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke, valamint Korodi Attila Hargita megyei parlamenti képviselő szintén 

elítélte az akciót. Antal Attila csíkszeredai alpolgármester azt mondta: ha tudták volna, mi 

fog történni, a polgármesteri hivatal nem engedélyezi Csibi Barna rendezvényét. 

 

Magyar feliratokat ragasztottak le Bihar megyében 

2011. március 16. - Krónika, transindex.ro, Reggeli Újság, Új Magyar Szó 

A március 15-i ünnep alkalmából ismeretlenek piros-sárga-kék lapokkal ragasztották le 

Nagyvárad, Mezőtelegd és Pusztaújlak helységnévtáblájának magyar feliratát – közölte 

szerdán a megyei RMDSZ. Szabó Ödön, a szervezet ügyvezető elnöke azt is közli, hogy 

feljelentést tettek az ügyben a rendőrségen. 

 

Állami elismerés Ferenczes Istvánnak 

2011. március 16. - Szőcs Lóránt - szekelyhon.ro 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc csíkszeredai megemlékező ünnepségének 

záróakkordjaként kedden este ünnepélyes keretek között adta át dr. Zsigmond Barna Pál 

csíkszeredai főkonzul Ferenczes Istvánnak a Magyar Köztársasági Érdemrend 

Lovagkeresztjét. Ferenczes István, saját bevallása szerint, a Székelyföld folyóirat alapítását 

tartja a legnagyobb megvalósításának. Költészetéről csak visszafogottan beszél, verseinek 

megítélése szerinte az utókorra tartozik. 
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Már regisztrálhatóak a kisebbségi kulturális pályázatok 

2011. március 16. - bumm.sk, parameter.sk, Új Szó Online 

Április 11-ig meghosszabbította a kisebbségi kulturális pályázatok leadásának határidejét 

Rudolf Chmel. A miniszterelnök-helyettes hivatalának közleménye szerint ezt a pályázatok 

elektronikus regisztrációjának a tervezettnél későbbi megkezdése tette szükségessé. Idén 

először nem a kulturális minisztérium, hanem a kormányhivatal tette közzé a kisebbségi 

kultúrák támogatására kiírt pályázati felhívást. A 2011-ben rendelkezésre álló összeg 4 

millió euró, ebből 2 320 000 euróra a szlovákiai magyarok pályázhatnak. 

 

Bővül az STV magyar adása 

2011. március 16. - parameter.sk, Új Szó Online, Magyar Nemzet, Népszava 

Már idén bővül a szlovák köztévé magyar adásának műsorideje, ehhez viszont először ki 

kell építeni a magyar szerkesztőséget, melynek jelenleg csupán két főállású alkalmazottja 

van. A tervek szerint sokkal többen lesznek, de a konkrétumok még hiányoznak. 

 

Forradalmi megemlékezések incidens nélkül  

2011. március 16. - Új Szó 

A magyarok helyzete kiszolgáltatott a szlováksággal szemben - mondta március 15-i 

ünnepi beszédében Csáky Pál. „Ők a többségi nemzet, ők vannak hatalmi helyzetben, ők 

játsszák ma is a húzd meg, ereszd meg játékot. Az őket kiszolgálók csak szerencsétlen 

csicskások” – jelentette ki a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) volt elnöke. Beszédében a 

Híd pártra is kitért: „Új tárgyalási módszer kell, mondják egyesek. Közös párt, ahol majd a 

velünk frigyre lépő szlovákok győzik meg a többséget az igazunkról. S a hab a tortán: nem 

az a fontos, hány képviselőnk van, hanem az, milyen ügyesen tudnak tárgyalni a 

szlovákokkal” – fejtegette Csáky. Hozzátette, 2010 júniusában a szlovákiai magyarok saját 

erejüket „dobták ki az ablakon”. 

 

Slota visszahívná a budapesti nagykövetet 

2011. március 16. - MTI, bumm.sk 

A Szlovák Nemzeti Párt elnöke szerint Szlovákiának nem szabad már tovább hátrálnia, 

tapasztalván Orbán Viktor Trianon revíziójára törekvő politikáját, s tiltakozásul a 

miniszterelnök március 15-én elhangzott beszédére vissza kellene hívni a budapesti 

szlovák nagykövetet. Slota szerint Orbán beszéde, melyben kijelentette, hogy a 

magyaroknak Brüsszel sem fog diktálni, lényegében beismerése annak, hogy a mai magyar 

kormányzat a trianoni szerződés felülvizsgálatára törekszik. 

 

Kitüntetések Kassán az állami ünnep alkalmából 

2011. március 16. - Balassa Zoltán - Felvidék Ma 
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http://ujszo.com/napilap/kozelet/2011/03/16/forradalmi-megemlekezesek-incidens-nelkul
http://www.bumm.sk/53145/slota-visszahivna-a-budapesti-nagykovetet.html
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27591:kituentetesek-kassan-az-allami-uennep-alkalmabol&catid=1:koezelet&Itemid=110
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Szerencsés János kassai főkonzul a március 15-i ünnep alkalmából tartott ünnepségen 

tartott beszédében szólt a közös Európáról, a határok eltűnéséről és Magyarország európai 

uniós elnökségéről, majd a szlovák-magyar viszonyról. Hangsúlyozta, bár voltak 

ellentétek, de ezek sohasem érték el a francia-német konfliktusok súlyosságát. Gyurkovics 

András, görög-katolikus pap és Pásztor Zoltán püspöki helynök a Magyar Köztársasági 

Érdemrend Lovagkeresztjét, Boda Ferenc nyugalmazott Csemadok-titkár a Magyar 

Köztársasági Arany Érdemkeresztjét vehette át a főkonzultól. 

 

Szlovák oktatási program magyaroknak: köpjétek szembe nagyjaitokat! 

2011. március 16. - Mihályi Molnár László - Felvidék Ma 

„A legújabb provokáció egyik legnagyobb nemzeti ünnepünkön történt: ekkor írtak 

érettségi tesztet Szlovákia minden középiskolájában”. A magyar tannyelvű iskolákban 

feltett egyik kérdés úgy szólt: „ki az a magyar költő, aki Janko Kráľhoz hasonló 

gondolatokat írt és a kezdőbetűje Š. P.”. „A helyes válasz persze Petőfi Sándor lenne, vagy 

ha már az erőltetett nyelvtörvény szerint lefordítják, akkor Alexander Petőfi. Ám a 

„HELYES VÁLASZOK MINISZTÉRIUMI KULCSA” szerint Šándor Petőfit szabad csak 

elfogadni, szlovák S betűvel, és megjegyzésként szerepel, hogy a Petőfi Sándor vagy a 

Sándor Petőfi NEM ELFOGADHATÓ, vagyis helytelen válasz”. 

 

Zsákutca 

2011. március 16. - Veres István - Új Szó 

„A múlton rágódni - elpocsékolt idő. Történelmi sérelmek tisztázását politikusokra bízni, 

vagy aktuálpolitikai színezettel tárgyalni - fatális hiba” – áll a pozsonyi magyar napilap 

kommentárjában. A szerző szerint „a jelenlegi, nagyon képlékeny szlovák-magyar 

viszonynak nem tesznek jót az olyan kijelentések, mint Németh Zsolt magyar külügyi 

államtitkáré”, aki szerint „a szlovák népnek nem kell egyedül szembenéznie a múlttal, mi 

segítünk ebben“. A cikk szerint „Esterházy rehabilitációja sem kényszeríthető ki politikai 

nyomásra”, és „amíg ezt a magyar külpolitika nem látja be, addig zsákutcába tereli a 

kétoldalú kapcsolatokat. 

 

Népszámlálás-turné kezdődött Szlovákiában 

2011. március 16. - Válent Viktória - Kitekintő 

A szlovákiai népszámlálással kapcsolatos kampánnyal foglalkozik a Kitekintő 

összefoglalója. A legfontosabb tudnivalók között szerepel, hogy idén a nemzeti 

hovatartozás és az anyanyelv mellett a leggyakrabban használt nyelvre is rákérdeznek. A 

népszámlálási kampány koordináló szervezete a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala lett, 

amiről az MKP-vel már korábban megegyezett. A Most-Híd is támogatja a Kerekasztalt, de 

önálló kampányba is kezd. A szlovákiai pártok közül az SNS támadta leginkább a 

http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=27577:szlovak-oktatasi-program-magyaroknak-koepjetek-szembe-nagyjaitokat&catid=64:jegyzeteink&Itemid=131
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2011/03/16/zsakutca
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2011/03/16/nepszamlalas-turne_kezddott_szlovakiaban&s=hlk
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kampányt. Szerintük a Híd befolyásolja a népszámlálást, Slota kijelentette, hogy 

„kampányokat hirdetve csúsznak-másznak Dél-Szlovákiában a szlovákiai magyarok 

számarányának megtartása érdekében”. 

 

Damjanich-ügy 

2011. március 16. - pannonrtv.com 

A Kurir szerb napilap szerint, az adai szerb lakosság egy része provokációnak tartja, hogy 

Damjanich-domborművet avattak fel Adán március 15-e alkalmából. Damjanich Jánost 

ugyanis a magyarok nemzeti hősnek, a szerbek viszont hazaárulónak tartják. A 

Facebookon egy csoportot is létrehoztak, melynek neve: Mi, akik úgy gondoljuk, 

Damjanich János emlékműve nem való Adára. A szerb származású Damjanich az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc során a magyarok oldalán harcolt a szerbek 

ellen, ezért hazájában áruló mérges viperának nevezték. Bilicki Zoltán, Ada polgármestere 

a Kurirnak azt mondta: a domborművet Budakalásztól, testvérvárosuktól kapták, és ő nem 

is tudta, ki az a Damjanich. 

 

Magyar állami kitüntetések nemzeti ünnepünk alkalmából 

2011. március 17. - Kárpátalja 

Magyar állami kitüntetéseket vehettek át kárpátaljai magyar egyházi és oktatási vezetők a 

Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusán. Kitüntetésben részesült Borbély Ibolya, a 

Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanára, a KMPSZ elnökségi tagja, Gulácsy 

Lajos nyugalmazott református püspök és Bendász Dániel, a Munkácsi Görög Katolikus 

Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének esperese. 

 

A nemzetért áldozatot kell vállalni 

2011. március 17. - Kárpátalja 

Munkácson, a podheringi emlékműnél tartotta központi megemlékezését március 15-e 

alkalmából a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). Kovács Miklós, a 

szervezet elnöke szerint a nemzeti ünnepen „a nemzet a jobbik énjét ünnepli, 

történelmének azt a pillanatát, amikor helyt tudott állni embert és nemzetet próbáló 

időben”. Kovács szerint „a nemzet megmaradása azon múlik, hogy amikor azt veszély 

fenyegeti, helyt tud-e állni. Ahhoz, hogy helyt tudjunk állni, muszáj magasabb értékeknek 

megfelelni, felülemelkedni a mindennapok kényszerein.” 

 

Őseink példamutatásától a magyar–magyar megosztásig 
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http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.karpataljalap.net/b2.html
http://www.karpataljalap.net/b1.html
http://kiszo.hhrf.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3060&Itemid=60
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2011. március 16. - Kárpáti Igaz Szó 

„A márciusi ifjak példája is arra biztatja a ma emberét, hogy összefogással nagy dolgokra 

képes a nemzet. A magyarság egyesítése társadalmi igény, ugyanakkor többen rámutattak: 

sajnos, a támogatói nyilatkozatok révén sok kárpátaljai honfitársunkat megalázzák, B 

kategóriás magyarként kezelik. Ugyanakkor senki sem ruházhat fel személyeket arra, hogy 

megosztva a kárpátaljai magyarságot kijelöljék, ki a jó vagy a rossz nemzettárs, kinek mi 

jár, mire érdemesült. 

 

Bírósági úton bontatná le a vereckei honfoglalási emlékművet egy ukrán 
szélsőjobboldali szervezet 

2011. március 16. - MTI, Kárpátinfó, Magyar Nemzet 

A vereckei magyar honfoglalási emlékmű lebontását követelő viszontkeresetet nyújtott be 

Oleg Kucin, a szélsőjobboldali Szvoboda párt Kárpátalja megyei szervezetének vezetője, a 

honfoglalási emlékjel 2011. február 19-i felgyújtásának egyik gyanúsítottja. 

 

Minden körülmények között megvédik hazánk szimbólumát 

2011. március 16. - MTI, HírTV 

A magyarokat is megilleti a nemzeti méltósághoz való jog Ukrajnában, ezért az Emberi 

Méltóság Tanácsa tiltakozik a Szvoboda párt Kárpátalja megyei vezetője által benyújtott 

viszontkereset ellen, amely a vereckei magyar honfoglalási emlékmű lebontását követeli – 

mondta Lomnici Zoltán, a testület elnöke. Emlékeztetett, Ukrajna törvényben garantálja 

kisebbségeinek, hogy nemzeti történelmükhöz kapcsolódó emlékhelyeket létesíthetnek. 

 

A Jobbik elhatárolódik az ukrán Szvoboda párttól 

2011. március 16. - MTI, hvg.hu 

Szávay István, a Jobbik nemzetpolitikai kabinetének elnöke közölte: pártja elhatárolódik 

az ukrán Szvoboda párttól, és a jövőben semmilyen szintű kapcsolatfelvételre, tárgyalásra 

vagy együttműködésre nem hajlandó az önmagát meghazudtolni képtelen, magyarellenes 

párttal. Közleménye szerint korábban a Szvoboda kereste meg a Jobbikot egy 

együttműködési ajánlattal, pártja pedig tizenkét pontba foglalta feltételeit, amelyek 

teljesítéséhez kötötte bármilyen tárgyalások megkezdését. Ezen pontok javarészt a 

kárpátaljai magyarságra vonatkoztak. A Szvoboda azonban nem adott garanciát arra, hogy 

elismeri és tiszteletben tartja a kárpátaljai magyarság jogait. 
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http://karpatinfo.net/belfold/2011/03/16/birosagi-uton-bontatna-le-vereckei-honfoglalasi-emlekmuvet-egy-ukran-szelsojobbol
http://karpatinfo.net/belfold/2011/03/16/birosagi-uton-bontatna-le-vereckei-honfoglalasi-emlekmuvet-egy-ukran-szelsojobbol
http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=368080
http://hvg.hu/itthon/20110316_jobbik_szvoboda_elhatarolodik#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2011_3_16
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/

