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Orbán gratulált Ficónak 
2012. március 12. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Orbán Viktor levélben gratulált Robert Ficónak, a Smer-SD elnökének a parlamenti 

választáson aratott győzelméhez. A magyar kormányfő levelében hangsúlyozta, fontosnak 

tartja a két ország közötti stratégiai kapcsolatok további fejlesztését, az infrastrukturális és 

az energetikai együttműködés folytatását. Orbán Viktor világossá tette: kormánya 

továbbra is készen áll a szlovákiai magyar közösség sorsát érintő nyitott kérdések 

megtárgyalására. 

 

Szakértők: váratlan Fico pártjának fölényes győzelme 
2012. március 12. – MTI, bumm.sk 

Szakértők szerint bár biztosra lehetett venni a Smer-SD győzelmét az előrehozott 

parlamenti választásokon, a párt ennyire elsöprő győzelme váratlannak számít. A 

szlovákiai választások eredményét tanácskozáson értékelték hétfőn a Magyar Külügyi 

Intézetben (MKI). Szarka László, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tudományos igazgatója 

szerint az MKP-t a Magyarországhoz fűződő erős kapcsolata miatt a média „nacionalista 

ketrecbe szorította”, holott nem nacionalista párt. Népszerűsége azért is csökkent, mert a 

jelenlegi gazdasági helyzetben az etnikai üzenetek kevésbé érintik meg a szavazókat. 

 

MOGYE-ügy: kedden jöhet a kormányhatározat 
2012. március 12. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Új Magyar Szó 

Hétfőn kidolgozták a MOGYE magyar tagozatának létrehozásáról szóló 

kormányhatározatot, a kabinet keddi ülésén tárgyalja meg a jogszabályt. A koalíció hétfői 

ülésén Emil Boc pártelnök közölte: pártja támogatja a tanügyi törvény alkalmazását és a 

kormányhatározat elfogadását. Közben az oktatásügyi minisztérium figyelmeztette a 

MOGYÉ-t, hogy felfüggesztik az egyetem finanszírozását, ha nem rendezi a magyar tagozat 

kérdését. A MOGYE rektora szerint megtámadják a bíróságon a határozatot, az USL pedig 

bizalmatlansági indítvánnyal fenyegetőzik. 

 

Semjén Zsolttal találkoztak az EMNP vezetői 
2012. március 12. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Bemutatkozó látogatáson vesz részt hétfőn és kedden az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

elnöksége a magyarországi parlamenti pártoknál. Az EMNP hétfői közleménye szerint a 

budapesti bemutatkozó körút Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnél, a 

Kereszténydemokrata Néppárt elnökénél kezdődött. 

 

Magyar többségű választókerületet kérnek az ukrán elnöktől 
2012. március 12. – MTI, Kitekintő.hu 

Magyar többségű parlamenti választókerület kárpátaljai kialakítását kéri Viktor 

Janukovics ukrán elnöknek írt levelében a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) választmánya, amely szombaton ülésezett a Beregszászhoz közeli Nagyberegen. 
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Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke az MTI-nek elmondta: jelenleg pozitív és negatív 

jelei egyaránt vannak annak, hogy a Központi Választási Bizottság (CVK) hozzájárul egy 

olyan körzet kialakításához, amelyben a magyar nemzetiségű választópolgárok lesznek 

enyhe többségben. 

 

Máté András: a MOGYE ügyét rendező kormányhatározat megszületéséig az 
RMDSZ bojkottálja a parlamenti munkát 
2012. március 12. – transindex.ro 

Frakcióülés után azt a mandátumot kaptuk Kelemen Hunor elnök úrtól, hogy a MOGYE 

ügyét rendező kormányhatározat megszületéséig ne vegyünk részt a parlament ülésén – 

jelentette ki a Transindexnek Máté András. Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője  

 

RMDSZ-reakciók Tőkés László kilépésének hírére 
2012. március 12. – Krónika, transindex.ro, Szabadság, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Tőkés László felmondta a három éve működő magyar összefogást, Tőkés távozása 

természetes, Tőkés kétszínű, Tőkés mondjon le EP-képviselői mandátumáról is – reakciók 

az EMNT elnökének RMDSZ-ből való kilépésére. Tőkés László a Krónikának elmondta, 

nem az RMDSZ, hanem a választói juttatták az EP-be, ezért csak nekik tartozik 

elszámolással. 

 

Tőkés: nem az RMDSZ, hanem a választóim juttattak az EP-be 
2012. március 12. – Krónika, transindex.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI 

Nem mond le európai parlamenti mandátumáról Tőkés László, hiszen – mint mondja – a 

képviselői megbízatást nem az RMDSZ-nek, hanem a választóinak köszönheti. Tőkés 

László, bár megtehette volna, 2009-ben nem vállalta fel annak ódiumát, hogy formailag 

függetlenként indulva, kiüsse az Európai Parlamentből az RMDSZ képviselőjelöltjeit – 

olvasható az EMN hétfői közleményében, amelyet Toró T. Tibor pártelnök írt alá. 

 

Székelyföldi gyerekeket szállító autóbuszt dobáltak meg Bákóban 
2012. március 12. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Nyolc és tizenkét év közötti székelyföldi gyerekeket szállító autóbuszt dobáltak meg egy 

román kézilabdacsapat szurkolói Bákóban. Az incidensben senki nem sérült meg. A román 

élvonalban szereplő Știinta férfi kézilabda csapat szurkolói támadtak a buszra. A bákói 

együttes éppen aznap játszott bajnoki mérkőzést hazai pályán Székelyudvarhely 

csapatával. 
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Erdélyi összefogásra szólítanak fel Krasznahorka váráért 
2012. március 12. – transindex.ro, Új Magyar Szó 

A csíkszentkirályi RMDSZ képviselői Erdély-szintű összefogásra szólítanak fel a 

szombaton tűzesetben súlyosan megrongálódott Krasznahorka várának megmentésére, ez 

által vállalva részt a rendkívüli jelentőségű kulturális emlék felújítási kiadásaiból. 

 

Horváth: a politikai versengés az erdélyi magyar közélet minőségi romlását 
eredményezi 
2012. március 12. – Erdély Ma, Erdély Tv, Nyugati Jelen 

A politikai pluralizmus szószólói azzal érvelnek, hogy a többpártiság felrázza az erdélyi 

magyar közösséget, és alternatív megoldások kibontakozására ad lehetőséget, az eddigi 

tapasztalat azonban teljesen mást mutat: azt, hogy a verseny a politikai viták, a közélet 

színvonalának jelentős romlását eredményezi, ami az erdélyi magyarok politikától való 

elfordulását okozhatja. Ezért meggyőződésem, hogy az RMDSZ-nek nem a politikai 

ellenfelekkel kell foglalkoznia, hanem úgy kell politizálnia, hogy az erdélyi magyarok ne 

forduljanak el a politikától – jelentette ki Horváth Anna az Erdélyi Magyar Televízió (ETV) 

Többszemközt című műsorában. 

 

Újrakezdik az utcanévadást – Aláírásgyűjtésbe fog Sepsiszentgyörgy 
önkormányzata 
2012. március 12. – Lévai Barna – Erdély Ma, Székely Hírmondó 

Nem mond le Sepsiszentgyörgy önkormányzata az utcanévadási, illetve -módosítási 

szándékáról, viszont néhány utcaszakasz esetében rugalmasabbak lesznek – közölte Antal 

Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Miután a bíróság érvénytelenítette a városi tanács 

határozatait az utcák átnevezéséről, az önkormányzat nem fellebbezett. A határozatokat a 

Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma támadta meg. 

 

Ismét tüntetnek a magyarok vélt elkülönülése ellen a MOGYE román diákjai 
2012. március 12. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

A MOGYE mintegy négyszáz román diákja vonult hétfőn délután a város főterére tüntetni 

annak a hírére, hogy a kormány határozatot készül kiadni az egyetem ügyében. 

 

Évtizedes távlatban az autonómia 
2012. március 12. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Romániában 10-20 éven belül valósággá válhat az autonómia – véli Kalmár Ferenc, az 

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar küldöttségének tagja. Kalmár Ferenc 

magyarországi politikus kifejtette: a román politikai elit egy része jelenleg gyanakodva 

figyeli az autonómia törekvéseket, de Románia történelme tanúsítja, a román politikai elit 

mindig nyitott volt az új, az országot előre vivő elképzelésekre. 

 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=28572
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Miért féljünk az éementé elemkápésodásától? 
2012. március 12. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka a szlovákiai választások tanulságait vetíti rá az erdélyi magyar politikai 

viszonyokra: „A kisebbségi magyar érdekképviselet most így néz ki: adott a Fidesz és 

annak leányvállalatai, amelyeknek a működését a lojalitás, a szervezeti sematizmus és a 

konfrontatív nacionalizmus határozza meg. A rendszer létrehozói nyilván abban bíztak, 

hogy ez a fajta összehangolt politikai terjeszkedés annyi felhajtó erőt termel, hogy közép- 

vagy hosszú távon sikerül „lecserélni” az eddig széttartóan fejlődő (ejtsd autonóm) 

kisebbségi érdekvédelmi hálózatokat”. 

 

Nagy András miniszteri tanácsadó lett 
2012. március 12. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Nagy András, az MPP háromszéki szervezetének nemrég lemondott ügyvezető elnöke 

hétfőtől az egészségügyi miniszter szakmai tanácsadója. Nagy András március 7-én 

jelentette be, hogy az RMDSZ-ben folytatja munkáját. Az ülést követően az MPP 

háromszéki vezetősége közölte, Nagyot kizárták a pártból, így elveszítette megyei tanácsosi 

mandátumát. 

 

Román összefogás Szalontán? 
2012. március 13. – Krónika 

Az összes román pártnak közös önkormányzatijelölt-listát kellene állítania Nagyszalontán, 

hogy a román közösségnek erősebb képviselete legyen a magyar többségű városban – 

javasolja Ioan Sorin Roman, a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője. Török László 

RMDSZ-es polgármester elmondta, amennyiben a város jövője a tét, nem zárható ki a 

magyar–magyar összefogás lehetősége. 

 

Mégis ünnepelhet március 15-én a Szacsvay-szobornál az EMNT és az EMNP 
2012. március 13. – Nagy Orsolya – Krónika 

Mégis a Szacsvay-szobornál ünnepelheti március 15-ét az Erdélyi Magyar Néppárt és az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Nagyváradon. A város román polgármestere, Ilie Bolojan 

az EMNP és az EMNT ismételt kérésére végül tegnap reggel kiadta az engedélyt a két 

szervezetnek, hogy március idusán kora délután, még az RMDSZ rendezvénye előtt néhány 

órát eltölthessen a szobor előtt. 

 

Összefogásra int a püspök 
2012. március 13. – Krónika 

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke tegnap pásztori 

üzenetet küldött a gyülekezetek tagjainak a nemzeti ünnep alkalmából. A püspök 

összefogásra szólítja fel a híveket, és felhívja a figyelmet, hogy a hangzatos szavakat 

tartalmazó, nemzetieskedő szövegek félrevezetők lehetnek. 
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Nehézkesen érvényesíthető kétnyelvűség 
2012. március 13. – Bíró Blanka – Krónika, Új Magyar Szó 

Nehézkesen halad a kétnyelvűség érvényesítése Kovászna megyében, bár egyre több 

minisztérium válaszolt a prefektúra ez irányú kérésére. György Ervin prefektus tegnapi 

sajtótájékoztatóján elmondta, a környezetvédelmi tárca válaszában rámutatott, hogy a 

környezetvédelmi őrségnél és hatóságnál minden rendben van e téren, az erdészetnél 

pedig pótolják a hiányosságokat. 

 

Külön utakon Szatmárnémetiben? 
2012. március 13. – Krónika 

Magyar–magyar verseny várható az önkormányzati választásokon Szatmárnémetiben is, 

ahol a Magyar Polgári Párt (MPP) a hétvégén nevesítette polgármesterjelöltjét Zazula Béla 

jogász, mérnök személyében. A Krónika érdeklődésére Szász Jenő elmondta: 

versenyhelyzetet kívánnak teremteni, azonban ha kedvező feltételekkel kínálnak nekik 

magyar nagykoalíciós ajánlatot, hajlandóak visszaléptetni jelöltjüket. 

 

Szembenállás 
2012. március 12. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen 

A Nyugati Jelen publicistája arról ír, hogy: „együttműködés vagy konfrontáció? Tőkés 

László hétfői kilépése az RMDSZ-ből inkább arra utal, hogy a választásokon az EMNP 

inkább a konfrontációt választja. […]Az RMDSZ óriási előnyben van a megvalósítások 

terén: magyar iskolák, magyar házak, alkotmányban rögzített kisebbségi 

anyanyelvhasználat 20%-os arány fölött, egyházi és közösségi ingatlanok 

visszaszolgáltatása, kedvezőbb tanügyi törvény stb. Mindezek olyan megvalósítások, 

amelyeket az RMDSZ harcolt ki az évek során a magyarság számára, s amivel az EMNP 

retorikája nem veheti fel a harcot.” 

 

Erdély 2020: minden magyar véleménye számít 
2012. március 12. – Nyugati Jelen 

Beindult az Erdély 2020 fejlesztési tervhez kapcsolódó szakmai-ágazati konzultáció. Erre 

Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője hívta fel ma a figyelmet. 

 

Semjén: a szocialista kormány idején vált megosztottá a felvidéki magyar 
politika 
2012. március 12. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Az MSZP szerint az Orbán-kormány felelőssége meghatározó a szlovákiai magyar közösség 

megosztottságáért. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elutasította a vádat. A 

kereszténydemokrata politikus szerint döbbenetes, hogy éppen az az MSZP beszél a 

magyarság megosztásáról, amelynél jobban senki nem osztotta meg a magyar nemzetet. Fe
lv
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Semjén Zsolt felidézte a 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazást, és arra 

emlékeztetett, hogy a Most-Híd még 2009-ben alakult meg, tehát a szocialista kormány 

regnálása alatt vált megosztottá a felvidéki magyar politika. 

 

Fico újra előhúzhatja a magyar kártyát 
2012. március 12. – bumm.sk 

Robert Fico visszatérésével fennáll annak lehetősége, hogy a kisebbségi politikában újra 

visszalépések történnek és romlik a hangulat. Öllös László szerint Fico újra úgy fog 

viszonyulni a magyar kisebbséghez, mintha az potenciális veszélyforrást 

jelentene Szlovákiára nézve. 

 

LMP: a magyar kormány rendezze viszonyát a Híddal 
2012. március 12. – MTI, bumm.sk 

Az LMP üdvözli a Híd választási sikerét, ugyanakkor sajnálja, hogy az MKP-nak nem 

sikerült bejutnia a parlamentbe - áll a párt közleményében, melyben úgy vélik, a Fidesz egy 

párt melletti kiállása nagyon negatív üzenet volt a felvidéki magyarság számára. 

 

DK: az MKP-nak ártott a Fidesz gyámkodása 
2012. március 12. – MTI, bumm.sk 

A Demokratikus Koalíció (DK) örömmel fogadta, hogy a Bugár Béla vezette Híd a szombati 

választáson bejutott a szlovákiai törvényhozásba, ahogy azt is, hogy a szélsőséges, 

magyarellenes pártok nem kerültek be. A párt szerint az MKP újbóli kimaradása a 

parlamentből azt jelzi, hogy káros volt számára a Fidesz „gyámkodása”. 

 

Slota: a szlovák nemzet veresége az SNS kiesése 
2012. március 12. – SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Az, hogy az SNS nem került be a parlamentbe, nem a párt veresége, hanem a szlovák 

nemzeté, és ez nemsokára biztosan meg is mutatkozik majd – jelentette ki 

sajtótájékoztatóján Ján Slota pártelnök. Örül, hogy pártja képviselői nem fognak egy 

padsorban ülni bolondokkal, homoszexuálisokkal, és hasonló egyénekkel. Egy dolgon 

csodálkozik csupán: hogy a Híd központjában magyar dalokkal ünnepeltek a párt 

képviselői. 

 

Országgyűlési javaslat: a Felvidékről kitelepítettek emléknapja lehet április 
12. 
2012. március 12. – MTI, hirek.sk 

A Felvidékről kitelepítettek országgyűlési emléknapjává nyilvánítaná április 12-ét, a II. 

világháború utáni lakosságcsere-egyezményben a magyar lakosság Felvidékről való 

kitelepítésének kezdőnapját a Molnár Attila. A fideszes honatya szerint a csehszlovákiai 

magyarokat a kollektív bűnösségükre hivatkozva megfosztották állampolgárságuktól, 

vagyonuktól, kiűzték szülőföldjükről, kényszermunkára deportálták, megtiltották 

Fe
lv

id
é

k
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anyanyelvük használatát. A benesi dekrétumok ma is ható következményei mérgezik a 

szlovák és a magyar nép együttélését. 

 

Március 10. tanulsága: nincs felvidéki magyar közösség 
2012. március 12. – Szűcs Dániel – Felvidék Ma 

„A március 10-i előrehozott parlamenti választások számos tanulsága közül az egyik 

legfontosabb talán az, hogy az egész magyar nemzetpolitikai stratégiát úgy ahogy van, 

mindenestől ki lehet dobni a kukába és lehet helyette csinálni egy teljesen újat. Nem azért, 

mert nem lenne mögötte becsületesen elvégzett munka, szakértelem és odaadás, hanem 

mert olyan alapra épült, amelyről az említett napon bebizonyult: valójában nem is létezik.” 

 

Győztesek és vesztesek Pozsonyban  
2012. március 13. - Kocur László - Magyar Hírlap 

A szlovákiai választások első áldozata Mikulás Dzurinda, aki bejelentette, hogy nem indul 

újra a pártelnöki tisztségért, hanem Lucia Zitnanská igazságügyi miniszter jelöltségét 

támogatja. Beismert, hogy a választási eredményekért őt terheli a felelősség. Közben 

Robert Fico március 15-re hívta össze a parlamentbe jutott pártok elnökeit, akik jelezték 

nyitottak a tanácskozásra. 

 

Pozsonyi taktikázás 
2012. március 13. - Neszméri Sándor - Magyar Nemzet 

Ivan Gasparovic szlovák államfő találkozni akar Robert Ficoval a választásokon elsöprő 

többséget szerző Smer-SD elnökével. Az nyilvánvaló, hogy a Smer kényelmes pozícióban 

van, ami lehetővé teszi akár az egypárti kormányzást, azonban Gasparovic szerint jobb 

lenne, ha koalíció alakulna.  

(A cikk teljes egészében a Magyar Nemzet 2012. március 13-i számában olvasható.) 

 

Türelmi időszak 
2012. március 13. - Pataky István 

Szarka László a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tudományos igazgatója szerint sok múlik 

azon, hogy ki lesz az új szlovák külügyminiszter. Öllős László a somorjai Fórum Intézet 

elnöke szerint a két kormány között óvatos viselkedés várható az elkövetkezendő 

időszakban. Kiemelte, hogy a Most-Híd harmincezer szavazót vesztett, akik inkább Ficora 

szavaztak. 

 

Már nem farkas, még nem bárány 
2012. március 13. - Szilvássy József - Népszabadság 

A szlovákiai választásokon nyertes Smer-SD elnökéről közöl hosszabb összefoglalót a 

Népszabadság. A 2006-os választásokon két út közül kellett Robert Ficonak választania és 

az MKP-val szemben a Slota által vezetett SNS-sel és a Meciar vezette LZ-HZDS-sel lépett 

koalícióra. Kormányzása alatt több magyarellenes megnyilvánulása is volt, amit most a 
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kampány alatt nem használt fel. Kérdés, hogy ki vállalja a politikai öngyilkosságot, hogy 

koalícióra lépjen vele, hiszen a Smer egyedül is rendelkezik annyi szavazattal, hogy 

egyedül kormányozzon. 

 

Egeresi: ismét külön rendőrséget Vajdaságnak 
2012. március 12. – Vajdaság Ma 

A választások megtartását követően definiálni kell a tartomány pénzelését, de meg kell 

alakítani a vajdasági rendőrséget is, jelentette ki Egeresi Sándor, a tartományi 

képviselőház elnöke. 

 

Pajtić: Vajdaság Szerbia legfejlettebb régiója 
2012. március 12. – Vajdaság Ma 

Vajdaságban valósult meg a befektetések 45 százaléka, s a tartomány kivitele teszi ki a 

szerbiai kivitel 40 százalékát, s ez világosan jelzi, hogy Vajdaság Szerbia legfejlettebb 

régiója, jelentette ki Bojan Pajtić tartományi kormányfő. A kormányfő azt üzente, Vajdaság 

voltaképpen „Európa kicsiben”. 

 

Zászlót égettek a háborús tömeggyilkos születésnapján 
2012. március 12. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A Vajdaság autonómiáját jelképező zászlót égettek el Újvidéken a Nasi (Mieink) néven 

ismert Szerb Népi Mozgalom (SNP) szélsőséges tömörülés tagjai. A vasárnap esti akcióval 

Ratko Mladics előtt kívántak „tisztelegni” a Hágában fogva tartott szerb háborús bűnös 

születésnapja alkalmából. 

 

Fischer Jenő kapja az idei Napleány díjat 
2012. március 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 2003. október 22-én publicisztikai díjat 

alapított Napleány díj néven, melyet évente egy alkalommal oszt ki. A díjat a Művelődési 

Szövetség által kinevezett kuratórium ítéli oda, és a Magyar Sajtó Napján, március 15-én 

kerül átadásra. 

 

Leverték a többnyelvű táblát  
2012. március 12. – Magyar Szó 

Március hatodikán ismeretlen személy(ek) eltávolította a nagybecskereki 

Fényképarchívum (Arhiv fotografije) hétnyelvű tábláját a Népfront utca 5. szám alatti 

épületről, ahol egykor id. Oldal István fényképész műterme volt. Tegnap közleményben 

tiltakozott a Fényképarchívum, amely Bánát fényképörökségét őrzi és kutatja. 
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„Akkor ki hiányzik?”  
2012. március 13. – Magyar Szó 

Újvidék és Szabadka után tegnap Tordán tartott konzultációs beszélgetést a VMSZ, 

amelyen Pásztor István pártelnök mellett Pásztor Bálint és Varga László parlamenti 

képviselők ismertették a párt választási programját a bánáti civil szervezetek képviselői 

előtt. A beszélgetéseken mintegy ötszáz nemkormányzati szervezet képviselőinek a 

véleményét kérik ki. 

 

Lurkóház nyílt Óbecsén  
2012. március 13. – Magyar Szó 

A hajdújárási székhelyű Poverello Alapítvány pénteken megnyitotta a harmadik 

Lurkóházat. Az óbecsei intézet a szociális helyzetben élő magyar családok gyermekeit 

karolja fel – az alapítvány munkatársai és adakozói ezeknek a hátrányos helyzetű, 

elsősorban alsós tagozatú gyermekeknek a tanulás, az étkezés és az integrált nevelés 

területén nyújtanak segítséget. Kezdetben mintegy húsz gyermek napközis ellátásáról 

gondoskodik ily módon az alapítvány. 

 

Újabb csúsztatás 
2012. március 12. – Dunda György - Kárpáti Igaz Szó 

A KMKSZ-UMDSZ vitájának újabb fejezetét írta meg Dunda György: „Az újfent a 

Kárpátalja című hetilapnak nyilatkozó Bocskor László beregszászi KMKSZ-es képviselő 

nem enged véleményéből: szerinte az UMDSZ és annak elnöke, a Vérke-parti város 

polgármestere, Gajdos István ki akarja őket túrni a március 15-i ünnepségből.” 

 

Esterházy-emléktáblát avattak Lengyelországban 
2012. március 12. – MTI, bumm.sk 

Esterházy János, a két világháború közötti Csehszlovákia legismertebb magyar politikusa 

tiszteletére avattak emléktáblát a dél-lengyelországi Wisniowában. 

 
 

  

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

Le
n

g
ye

lo
rs

zá
g

 
V

a
jd

a
sá

g
 

http://magyarszo.com/fex.page:2012-03-13_Akkor_ki_hianyzik.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-03-12_Lurkohaz_nyilt_Obecsen.xhtml
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8594
http://www.bumm.sk/66274/esterhazy-emlektablat-avattak-lengyelorszagban.html


 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
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/

