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Semjén: a külhoni és az anyaországi hírek egyformán jelenjenek meg a közmédiában! 

2012. november 8. – MTI, hirado.hu 

A külhoni magyarságról szóló tudósításoknak és az anyaországi híreknek egyformán meg 

kell jelenniük a közmédia híradásaiban - mondta a nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes, amikor fogadta a Kárpát-medencei médiaműhelyek 

találkozójának résztvevőit csütörtökön a Parlamentben. Semjén Zsolt úgy fogalmazott: a 

Sepsiszentgyörgyről, Kassáról vagy Beregszászról érkező híreknek pontosan ugyanúgy 

kell szerepelniük a híradásokban, mint annak, hogy mi történt Győrött vagy Pécsett. Ez 

kardinális kérdés, és nem lehet a határon túli ügyeket gettószerűen kezelni - tette hozzá a 

politikus.  

 

Módszertani csomagok külhoni magyar pedagógusoknak 

2012. november 8. – MTI, Kormány.hu 

Csütörtöktől elérhető a külhoni magyar óvodák éve programhoz kapcsolódó módszertani 

csomag internetes formában, és ezzel párhuzamosan 3500 csomag jut el Kárpát-medence 

szerte minden olyan óvodai intézménybe, amelyben magyar nyelven (is) nevelik az 

óvodásokat. 

 

Magyarország senkinek sem ad ki állampolgársági információkat 

2012. november 9. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Megfelelő garanciális elemeket kíván beépíteni a kormány a választási regisztráció 

folyamatába a külhoni magyar szavazók adatainak védelme érdekében – közölte Semjén 

Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az MTI-nek elmondta, abból 

jogilag még semmi nem következik, hogy valakiről tudják, hogy magyar állampolgár. Vele 

szemben csak akkor lehetne fellépni, ha azt tudják bizonyítani, hogy az illető maga 

kérelmezte a magyar állampolgárságot.  

 

Vegyes bizottság: mindent megtesznek a Selye Egyetemért 

2012. november 8. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Magyarország és Szlovákia mindent megtesz azért, hogy a komáromi Selye János Egyetem 

továbbra is megőrizze egyetemi szintű besorolását - erről állapodtak meg a felek a magyar-

szlovák kisebbségi vegyes bizottság éjszakába nyúló ülésén. A nemzetpolitikai 

államtitkárság csütörtöki közleménye szerint az ülésen a magyarországi szlovákság 

parlamenti képviseletével kapcsolatban a felek szorgalmazták, hogy minél szélesebb 

jogosultságokat kaphasson a leendő parlamenti nemzetiségi szószóló. 

 
Ezrek az autonómiáért Sepsiszentgyörgyön 

2012. november 8. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, 

maszol.ro, Krónika 

Létezik Székelyföld! – ezzel a felkiáltással vonult közel kétezer, székely zászlót lobogtató 

háromszéki a Kovászna megyei kormányhivatal elé csütörtök délután. A tüntetésen a 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/08/18/Semjen_a_kulhoni_es_az_anyaorszagi_hirek_egyforman.aspx?source=hirkereso
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/modszertani-csomagok-kulhoni-magyar-pedagogusoknak
http://mno.hu/belfold/magyarorszag-senkinek-sem-ad-ki-allampolgarsagi-informaciokat-1116219
http://www.bumm.sk/75136/vegyes-bizottsag-mindent-megtesznek-a-selye-egyetemert.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ezrek-az-autonomiaert-sepsiszentgyorgyon
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kormánybiztos ténykedései ellen léptek fel, valamint autonómiát követeltek. A tiltakozáson 

valamennyi erdélyi magyar politikai alakulat képviseltette magát. 

 

Ismét Brüsszelben népszerűsítették a Youth@Kolozsvár 2015 projektet 

2012. november 8. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Kedden a brüsszeli House of Towns, Regions and Municipalities adott otthont az Európa 

Ifjúsági Fővárosa verseny utolsó szakaszába jutott Youth@Kolozsvár 2015 projekt 

nyilvános bemutatásának. Farkas András projektkoordinátor bejelentette a SHAREPRESS 

magazin 0. számának megjelenését is. A kiadvány a projekthez kapcsolódó adatokat, 

részleteket tartalmaz, és elérhető a projekt Facebook oldalán. 

 

Többnyelvű táblák: Magdó János szerint Nagyszeben példáját egyéb városoknak is 

követniük kellene 

2012. november 8. – transindex.ro 

Magdó János, Magyarország kolozsvári főkonzulja szerint a nemzeti kisebbségekkel 

szemben Nagyszeben az egyik legtoleránsabb romániai város. A konzul úgy vélekedik, a 

többnyelvű táblákat illetően más városok is példát vehetnek Nagyszebenből. Magdó 

szerdán este, az Ars Hungarica magyar kulturális rendezvénysorozat megnyitóján tartott 

beszédet a nagyszebeni magyarok és a városvezetők jelenlétében. 

 

A székely zászló kitűzésére buzdít az MPP 

2012. november 8. – transindex.ro 

Üdvözli a Sepsiszentgyörgyön, a székely jelképek használatáért szervezett tüntetés ötletet a 

Magyar Polgári Párt. Tagjait, szimpatizánsait arra buzdítja, hogy vegyenek részt minél 

nagyobb számban a megmozduláson. Közleményükben hangsúlyozzák: remélik, hogy a 

csütörtök délutáni rendezvény szervezőit nem kampánycélok vezérelték, hanem az "őszinte 

aggodalom és tenni akarás" késztette cselekedetre őket. 

 

CSOP: a 10%-ot is meghaladta a PSD és a PNL közti népszerűségi különbség 

2012. november 8. – transindex.ro, Krónika 

Egyre jelentősebb mértékben távolodik egymástól a népszerűségi mutatókban a PSD és a 

PNL, a két párt közti különbség immár 12%-ra nőtt – derül ki a CSOP november 2-5. 

között készített felméréséből. A biztos szavazók körében az USL támogatottsága 48%-os, 

az ARD jobboldali szövetség 24%-ra és a PPDD 14%-ra számíthat, míg az RMDSZ-re 6% 

szavazna. 

 

Kelemen: a romániai magyarságnak erős RMDSZ-es parlamenti képviselet kell 

2012. november 8. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A magyar közösség ügyét senki nem vállalja fel, ha az RMDSZ-nek nincs erős képviselete 

a bukaresti parlamentben – jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint a 

tűzzel játszanak azok, akik azt hangsúlyozzák: nem baj, ha a magyar közösségnek nem lesz 

parlamenti képviselete 2012-ben, majd ismét bejutnak 2016-ban. Kelemen Hunor szerint 

ha a magyar közösség idén nem jut be a parlamentbe, akkor a következő negyven évben 

sem sikerül. 

http://itthon.transindex.ro/?hir=30997
http://itthon.transindex.ro/?hir=31000
http://itthon.transindex.ro/?hir=31000
http://itthon.transindex.ro/?hir=31003
http://itthon.transindex.ro/?hir=31004
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130158&cim=kelemen_a_romaniai_magyarsagnak_eros_rmdsz_es_parlamenti_kepviselet_kell
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Székely–walesi barátság – Walesben tárgyalt az SZNT küldöttsége 

2012. november 8. – Erdély Ma 

Hétfőn Cardiffba érkezett a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) háromtagú küldöttsége. Izsák 

Balázs elnök, Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács elnöke és Dabis Attila, az SZNT 

külügyi megbízottja a walesi parlamentben tárgyalt Leanne Wooddal, a Plaid Cymru (a 

walesi függetlenségi párt) elnökével, ezt követően pedig Robert Lloyd-Williams-szal, a 

Walesi Gyűlés nemzetközi menedzserével. 

 

Kampány: úgy kezdődik, hogy nem kezdődik 

2012. november 8. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

A Manna publicistája az RMDSZ és az EMNP honlapját böngészte át, majd 

megállapította: „Közös problémája mindkét szervezetnek, hogy hivatalos honlapján, weben 

nem található választási program”. A szerző szerint „az RMDSZ mozgékony, interaktív 

(számos esetben interaktívnak látszó) honlapot működtet, az EMNP statikus és 

információszegény felülettel szolgál a weben. Mindkét honlappal kapcsolatban 

egyértelműen elmondható: nehéz helyzetbe hozza azokat, akik áttekinthető, emészthető és 

pontos választási programot keresnek”. 

 

RMDSZ-jelöltek: jó csapat vagyunk, győzni fogunk 

2012. november 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Frunda György, Kerekes Károly és Lokodi Edit Emőke Maros megyei RMDSZ-es jelöltek 

közös sajtótájékoztatón ismertették csütörtökön Marosvásárhelyen programjaikat, kifejtve, 

hogy tapasztalt jogászokként és politikusokként meggyőződésük: tovább kell 

tevékenykedniük a romániai magyar közösségért.  

 

A Nyárád mentéről indul Markó Béla kampánykaravánja 

2012. november 8. – maszol.ro 

November 11-én kezdődik Markó Béla szenátorjelölt, valamint Borbély László és Kelemen 

Attila képviselőjelöltek kampánykaravánja, melynek során 65 települést keresnek fel. A 

karaván első napján, vasárnap az RMDSZ jelöltjei Koronkán, Jedden, Nyomáton és 

Csíkfalván találkoznak a helyi lakossággal, majd este 19 órakor központi 

kampányrendezvényt tartanak Nyárádszeredában, a Kultúrotthonban. 

 

RMPSZ: országos konferencia erdélyi magyar óvónőknek 

2012. november 8. – maszol.ro 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége november 9–11. között 2012 a külhoni magyar 

óvodák éve programhoz kapcsolódó országos konferenciát és továbbképzőt szervez A 

kisgyermekek fejlődésének kulcsa az anyanyelvi környezet címmel az erdélyi magyar 

óvónők számára Szovátán a Teleki Oktatási Központban. A konferencia célja a 2012 a 

külhoni magyar óvodák éve program által létrehozott módszertani csomag népszerűsítése, 

a foglalkozásokon lehetőséget teremtenek a módszerek elsajátítására és a 

tapasztalatcserére. 

 

http://erdely.ma/autonomia.php?id=130166&cim=szekely_walesi_baratsag_walesben_targyalt_az_sznt_kuldottsege
http://manna.ro/kozter/kampany:-ugy-kezdodik-hogy-nem-kezdodik-2012-11-08.html
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/4820-rmdsz-jeloltek-jo-csapat-vagyunk-gyozni-fogunk
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/4823-a-nyarad-menterol-indul-marko-bela-kampanykaravanja
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/4805-rmpsz-orszagos-konferencia-erdelyi-magyar-ovonoknek
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Statisztikai intézetet alapítanak Székelyföldön 

2012. november 8. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika 

Székelyföldi Statisztikai Intézetet alapítanak – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Az eseményen a városvezetőség mellett 

több szakember is részt vett. A városvezető szerint az intézet szerepe az lesz, hogy 

bemutassa a térség migrációs és demográfiai változásait, ezek alapján az önkormányzatok 

megtervezhetik közpolitikáikat, így befolyásolni tudják az elöregedési, gyermekvállalási és 

migrációs folyamatokat. 

 

Az egészséges versenyre esküszik a Néppárt 

2012. november 8. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Szenátor- és képviselőjelöltjeit mutatta be csütörtökön, november 8-án az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) udvarhelyszéki szervezete: a december 9-ei parlamenti választásokon „az 

egészséges verseny” jegyében Zakariás Zoltán a kettes körzet szenátori, Székely Kinga 

Réka és Lázár Ede pedig a hármas és négyes körzetek képviselői tisztségéért szállnak majd 

versenybe. 

 

Etikai kódexet adott át a Néppárt is 

2012. november 8. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

Miután az RMDSZ Hargita megyei szervezete választási etikai kódexet készített, és azt a 

múlt pénteken átadta az Erdélyi Magyar Néppártnak, ahonnan Tízparancsolatot kaptak 

cserébe, csütörtökön a Néppárt küldöttei is átadták az RMDSZ-nek az etikai kódex 

módosított változatát aláírás céljából. 

 

Együttműködési megállapodást kötött a MIÉRT és a KDNP ifjúsági szervezete 

2012. november 8. – transindex.ro 

Együttműködési megállapodásban formalizálták kapcsolatukat a Magyar Ifjúsági 

Értekezlet (MIÉRT) és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) vezetői. Az 

IKSZ a magyarországi kormányzó Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) és a Magyar 

Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) ifjúsági társszervezete. Az ifjúsági vezetők a 

megállapodást csütörtökön, Nagyváradon írták alá, majd sajtótájékoztató keretében 

ismertették az együttműködési keretet és a jövőbeni terveiket a jelenlevőkkel - derül ki a 

MIÉRT közleményéből. 

 

Magyar nyelvhasználatra kötelező bírósági ítélet Nagyváradon 

2012. november 8. – maszol.ro 

Első fokon a diszkriminációellenes tanácsnak adott igazat a nagyváradi táblabíróság, amely 

szerint a romániai Szatmár megye prefektusi hivatalának magyar nyelvre is le kell 

fordítania az internetes honlapján közölt információkat. A tanács korábban 

figyelmeztetésben részesítette a hivatalt amiatt, hogy kizárólag román nyelvű az intézmény 

honlapja, holott Szatmár megyében a magyar lakosság aránya meghaladja a 20 százalékot. 

 

Toró: a közös ügyért együtt kell kiállnunk 

2012. november 8. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/4827-statisztikai-intezetet-alapitanak-szekelyfoldon
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/az-egeszseges-versenyre-eskuszik-a-neppart
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/etikai-kodexet-adott-at-a-neppart-is
http://itthon.transindex.ro/?hir=31006
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/4833-magyar-nyelvhasznalatra-kotelezo-birosagi-itelet-nagyvaradon
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/toro-a-kozos-ugyert-egyutt-kell-kiallnunk
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„A székely szimbólumok védelme közös ügy és elválaszthatatlan a Székelyföld területi 

autonómiájától, ezért az Erdélyi Magyar Néppárt képviselői kötelességüknek tartották a 

csütörtöki székelyzászlós felvonuláshoz csatlakozzanak Sepsiszentgyörgyön” – jelentette 

kis a sajtó érdeklődésére Toró T. Tibor, a párt országos elnöke a tiltakozást követően. A 

politikai alakulat vezetője a párt háromszéki képviselőjelöltjei társaságában vett részt a 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, valamint Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere által kezdeményezett rendezvényen. 

 

Az EMNP képviselőit fogadta Jakubinyi György érsek 

2012. november 9. – Krónika  

Jakubinyi György római katolikus érsek csütörtökön Gyulafehérváron fogadta Toró T. 

Tibort, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnökét és Tankó Lászlót, a párt 

székelyudvarhelyi önkormányzati képviselőjét, a Gyulafehérvári Római Katolikus 

Egyházmegye gazdasági tanácsának tagját. Toró T. Tibor elmondta: a megbeszélésen 

egyetértettek abban, hogy szükség van a magyar politikai és civil szervezetek, valamint a 

történelmi egyházak együttműködésére annak érdekében, hogy az erdélyi magyarság 

ügyeit hitelesen és hatékonyan lehessen képviselni. 

 
Tóth Jánost egyedüli jelöltként újraválasztották a Selyén 

2012. november 8. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma hirek.sk, Új Szó 

A következő négy évben Tóth János irányítja tovább rektorként a komáromi Selye János 

Egyetemet - döntött az intézmény szenátusa. 

 

Középpontban a magyar nyelv – Kazinczy Napok Kassán 

2012. november 8. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

A Csemadok kassai városi választmánya csütörtökön és pénteken rendezi meg a 44. 

Kazinczy Napokat a szlovákiai magyarság magyar nyelv- és kultúra iránti 

elkötelezettségének jegyében. A felvidéki magyarság megmaradása nyelvének, 

irodalmának, kultúrájának megtartásán múlik, és ebben döntő szerephez jut az anyanyelv 

őrzése – közölte a Csemadok kassai elnöke, Kolár Péter. 

 

Szlovák Tokaj borvidék - Elutasította a magyar keresetet az EU bírósága 

2012. november 8. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Az Európai Unió Bíróságának törvényszéke csütörtökön elutasította Magyarország 

keresetét, amelyben megtámadta, hogy a bizottság felvette az úgynevezett E-Bacchus 

jegyzékbe a szlovákiai Tokaj borvidék megjelölést mint oltalom alatt álló védjegyet. A 

bíróság döntése szerint nem támadható meg a szlovák Tokaj borvidék uniós 

jegyzékbevétele, mivel ez automatikusan megtörténik, a megjelölés ugyanis már korábban 

is oltalom alatt állt az EU- ban. 
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=68935
http://www.bumm.sk/75138/toth-janost-egyeduli-jeloltkent-ujravalasztottak-a-selyen.html
http://www.hirek.sk/kultura/20121108080124/Kozeppontban-a-magyar-nyelv-Kazinczy-Napok-Kassan.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20121108144904/Szlovak-Tokaj-borvidek-Elutasitotta-a-magyar-keresetet-az-EU-birosaga.html
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Az államfő elutasította az egyik temerini fiú kegyelmi kérvényét 

2012. november 8. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

Máriás István védőügyvédje, Bozóki Antal szerdán tájékoztatta a Magyar Szót, hogy 

Tomislav Nikolić köztársasági elnök elutasította a temerini fiú 2012. március 22-én 

beterjesztett kegyelmi kérvényét. Nikolić október 4-én hozta meg döntését, amelyet Bozóki 

Antal ügyvéd szerdán kapott kézhez. 2009. április 23-án már beterjesztettek egy kegyelmi 

kérvényt, ezt az akkori köztársasági elnök, Boris Tadić 2010. december 17-én elutasította. 

 

Törökbecse: A konzuli napon több mint száz állampolgársági kérelmet vettek át 

2012. november 8. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A törökbecsei Jókai Mór MME székházában csütörtökön második alkalommal tartottak 

kihelyezett konzuli napot, amelyen Magyarország szabadkai főkonzulátusának munkatársai 

fogadták az egyszerűsített eljárással történő honosítási kérelmeket. A négy ügyintéző 110 

kérelmet vett át a nap folyamán. Gara Katalin konzul asszony tájékoztatása szerint 

folyamatosak az igénylések, sőt a vízum bevezetésének lebegtetése miatt némi fokozott 

érdeklődés is tapasztalható. 

 

Tabajdi: biztosítani kell a vajdasági autonómia működési feltételeit 

2012. november 8. – Vajdaság Ma 

Mintaértékűnek nevezte csütörtökön Tabajdi Csaba szocialista EP-képviselő a Szerbiában 

kialakított nemzeti tanácsok rendszerét, amely meglátása szerint biztosítja az országban élő 

nemzeti kisebbségek számára a személyi elvű autonómiát. 

 

Polgári Vajdaság: új alkotmányra van szükség 

2012. november 8. – Vajdaság Ma 

Szerbiának sürgősen új alkotmányra van szüksége, amennyiben biztosítani szeretné 

politikai, társadalmi és gazdasági stabilitását és csatlakozni kíván a normális, civilizált 

országok közösségéhez, véli a Polgári Vajdaság kormányon kívüli szervezet csütörtökön 

kiadott közleményében, mely szerint az érvényes alkotmányt pontosan hat évvel ezelőtt 

kiáltották ki, ám amely a belgrádi politikai pártok gyatra "adok-kapok" játékának terméke. 

 

Brüsszel: külön figyelem Vajdaságnak 

2012. november 8. – pannonrtv.com 

Vajdaság kérdése fontos attól függetlenül, hogy pillanatnyilag többet foglalkoznak a 

Belgrád és Pristina közötti párbeszéddel – többek között erről beszélgetett Pásztor István és 

Jelko Kacin Brüsszelben. Az Európai Parlament szerbiai jelentéstevője szerint Vajdaság 

továbbra is Szerbia Unió felé vezető útjának legerősebb ütőkártyája. Pásztor István, a 

tartományi parlament elnöke szerint Vajdaság kérdése jelenleg a politikai megfigyelések 

peremén van, és csak akkor kerülhet ismét a középpontba, ha már feszültté válik a helyzet. 

Az Európai Parlament szerbiai jelentéstevője szerint a tartomány ügye továbbra is az egyik 

legfontosabb kérdés Szerbia unió felé vezető útján. 
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http://magyarszo.com/fex.page:2012-11-08_Az_allamfo_elutasitotta_az_egyik_temerini_fiu.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14374/Torokbecse-A-konzuli-napon-tobb-mint-szaz-allampolgarsagi-kerelmet-vettek-at.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14377/Tabajdi-biztositani-kell-a-vajdasagi-autonomia-mukodesi-felteteleit.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14378/Polgari-Vajdasag-uj-alkotmanyra-van-szukseg.html
http://pannonrtv.com/web/?p=29955
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Alkalmassági tesztek magyarul 

2012. november 8. – pannonrtv.com 

Magyar nyelvű pszichofizikai felméréseken vehetnek részt a vajdasági magyar 

nemzetiségű pedagógusok október 13-a óta. A tesztek eddig szerb nyelven zajlottak, amiért 

számos panasz érkezett az MNT-hez. A módosítást követő két hétben 38 alkalmassági 

tesztet bonyolítottak le Nagykikindán, Szabadkán és Zomborban. 

 

Vagyon-visszaszármaztatás: eddig 9 ezer kérelem 

2012. november 8. – pannonrtv.com 

Még mindig van idejük azoknak, akik eddig nem adták át vagyon-visszaszármaztatási 

kérelmüket. A határidő ugyanis 2014. február 6-a. Érdemes azonban minél korábban 

elkezdeni, mert a folyamat munkaigényes – figyelmeztetnek a CMH irodák illetékesei. 

Ország-szerte eddig összesen 9 ezer rehabilitációs kérelmet adtak át. A szabadkai CMH 

Iroda eddig 60 személynek nyújtott segítséget. Többen azért nem igénylik vissza elkobzott 

vagyonukat, mert óriási utánajárást és türelmet igényel. A CMH Iroda illetékesei viszont 

arra biztatják az érdekelteket, hogy adják át kérelmüket. 

 
Viktor Baloga kész lemondani mandátumáról a választási csalások miatt 

2012. november 8. – Kárpátalja Ma 

Viktor Baloga, a 69-es választókörzet JeC-es képviselőjelöltje kész lemondani megszerzett 

parlamenti mandátumáról, ezzel tüntetve a választási csalások ellen. 

 

Elfektették a vereckei emlékmű ügyét? 

2012. november 9. – Kárpátalja 

Az ungvári megyei hivatal és a kijevi minisztérium között eltűntek a vereckei magyar 

honfoglalási emlékmű műemlékké nyilvánításához benyújtott dokumentumok. A KMKSZ 

illetékesei most arra keresik a választ, hogy hová lettek a dokumentumok, s miért nem 

történik immár hónapok óta semmi az emlékmű műemlékké nyilvánítása ügyében a 

hivatalnokok részéről, miközben garázda elemek újra és újra meggyalázzák Matl Péter 

munkácsi szobrász alkotását a Vereckei-hágón? 

 

Kicsoda Csízik Károly? 

„Sorolhatnánk azon határon túli magyarok nevét, akik valamely szerb, szlovák vagy román 

párt színeiben jutottak képviselői mandátumhoz az elmúlt 20 esztendőben. Egyikük sem 

elsősorban azzal tűnt ki országa törvényhozásában, hogy következetesen, mindenáron kiállt 

volna a magyar ügy mellett.” A Kárpátalja hetilap azt a kérdést teszi fel, hogy évek múltán 

a magyarság emlékszik-e arra, hogy kicsoda Gajdos István. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=8468
http://pannonrtv.com/web/?p=29875
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/14467-viktor-baloga-kesz-lemondani-mandatumarol-a-valasztasi-csalasok-miatt
http://www.karpataljalap.net/cikkek/2012-11-09/elfektettek-a-vereckei-emlekmu-ugyet.php
http://www.karpataljalap.net/cikkek/2012-11-09/kicsoda-csizik-karoly.php
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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 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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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/

