
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2012. november 23. 



 

 

 

 

 

 
2 

Kárpát-medence-szerte a szórvány napja lehet november 15-e 
2012. november 22. – MTI, Magyar Nemzet Online 

meg a Magyar Állandó Értekezlet szórvány szakbizottságának résztvevői csütörtöki 

budapesti ülésükön. Répás Zsuzsanna a tanácskozás után újságíróknak elmondta: az 

RMDSZ javaslatára határoztak erről, a szervezet immár második éve ünnepli ekkor a 

szórvány napját, amely Bethlen Gábor fejedelem születésnapja. Megjegyezte: jövőre a 

fejedelem trónra lépésének 400. évfordulóján Bethlen-évet is tartanak. Lélfai Koppány, a 

Bethlen Gábor Alap vezérigazgatója beszámolt milyen támogatások, kifejezetten a 

szórványt segítő programok vannak. Kántor Zoltán a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

igazgatója a jövő évre tervezett kisiskolások éve programról beszélt. Ennek most folyik a 

szakmai kidolgozása, amelynek keretében mind magyarországi, mind határon túli magyar 

szervezetekkel felvették a kapcsolatot, és várhatóan év végére dolgozzák ki a program 

tartalmi elemeit. 

 

A Ház elé kerül a Magyary-program adminisztrációs tehercsökkentő része 

2012. november 23. - Magyar Hírlap; MTI 

A lap pénteki számában azt írta: a közigazgatási tárca tervezete huszonhárom eljárást 

érint, a név- és lakcímnyilvántartástól kezdve az anyakönyvvezetésen át a honosítási 

procedúrákig. Bizonyos formanyomtatványok egyszerűsödnének, az ügyintézési határidők 

drasztikusan csökkennének, és egyes hatósági eljárások teljesen megszűnnének - tették 

hozzá.Wetzel Tamás az egyszerűsített honosítási eljárásokkal kapcsolatban elmondta: 

jelenleg csak a magyar külképviseleteken lehet kezdeményezni az új állampolgárok 

leszármazottainak anyakönyvezését, az új rendszerben ezt már itthoni hivatalban is meg 

lehet tenni. Wetzel Tamás szerint már most látszik, jövő év novemberére eléri a félmilliót a 

honosítást kérelmezők száma 

 

Parlamentbe mérték az MKP-t 
2012. november 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Pontosan a parlamenti küszöbre mérte a Magyar Közösség Pártját a Focus közvélemény-

kutató intézet. Fő konkurense, a Most-Híd viszont felülről közelít a választóvonalhoz. Az 

MKP népszerűsége a felmérés szerint tehát öt százalék, a Hídra pedig 5,4 százaléknyian 

szavaztak volna, ha november közepén tartják a választásokat. A felmérés szerint a 

kormányzó Smer veszített népszerűségéből, a szeptemberi 42 százalékról 37,8-ra csökkent 

a Robert Fico pártját választók aránya. Az ellenzéki pártok közül a KDH a legnépszerűbb, 

10,9 százalékkal. 

 

Székelyföldnek a területi autonómia jelenti a megoldást az Erdélyi Magyar 
Néppárt elnöke szerint 
2012. november 23. – MTI 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke szerint Székelyföldnek a területi autonómia 

jelenti a megoldást, és eljött az ideje, hogy megmutassák azt a tömegakaratot, amelyet 
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aztán nem lehet megkerülni. Erről Toró T. Tibor az M1 Ma reggel című műsorában beszélt 

azzal összefüggésben, hogy szombaton Székelyföld területi autonómiájáért rendeznek 

tüntetést. Az EMNP elnöke kifejtette: Székelyföld jelenleg ki van szolgáltatva a bukaresti 

politikai széljárásnak, és azért kell utcára menni, mert „kamarillapolitika-egyezségekkel” 

nem lehet elérni, hogy törvény garantálja az autonómia intézményrendszerét. 

 

Petíció a romániai magyar egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáért 
2012. november 22. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Petíciót nyújt be a magyar egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása érdekében három 

magánszemély az Európai Parlament petíciós bizottságának - jelentette be Tőkés László 

európai parlamenti képviselő csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Tőkés László 

elmondta, hogy a dokumentum három aláírója Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, Erdélyi Géza felvidéki református püspök és Lomnici 

Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. 

 

Háromszék: az MPP együttműködik az EMNP-vel, segít a kampányban 
2012. november 22. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

November 21-én Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke találkozott a Magyar 

Polgári Párt háromszéki elnökével, Kulcsár Terza Józseffel. A beszélgetés során a 

politikusok egyetértettek, a két pártnak közös az értékrendje, összeköti őket a nemzeti 

elkötelezettség. Kulcsár szerint közös erővel fel fogják oldani a helyi szinten néhol létező 

feszültségeket, mi több, bátorítják a területi szervezetek közeledését és szorgalmazzák az 

önkormányzatokban az együttműködést. A választások után pedig nemzetpolitikai 

célokban szorosabb együttműködésre törekszenek. 

 

EMNP-jelölt: nulla az esélye, hogy képviselet nélkül maradjon a magyarság 
2012. november 22. – transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt parlamenti jelenlétével erősödne az erdélyi magyarság 

érdekképviselete, összefogással pedig sikerülne megvalósítani olyan alapvető célokat, mint 

az állami magyar egyetem és az autonómia – fejtette ki Máté János, az Erdélyi Magyar 

Néppárt Maros megyei 3-as számú körzetének szenátorjelöltje a Román Televízió 

marosvásárhelyi stúdiójának. A jelenlegi törvények szerint annak a valószínűsége, hogy 

parlamenti képviselet nélkül marad a magyar közösség: nulla” – vélte Máté János. 

 

Nem segíti az EMNP kampányát az MPP 
2012. november 22. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Kulcsár Terza József és Toró T. Tibor szerdai találkozójukon egyetértettek, hogy a 

nemzetpolitikai célok terén szoros együttműködésre van szükség - olvasható az MPP 

közleményében, amelyben nem esik szó arról, hogy az MPP segíteni kíván a Néppártnak a 

választási kampányban, ahogy azt az EMNP közleménye állítja. Kulcsár hangsúlyozta, az 
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MPP felkarol minden olyan kezdeményezést, ami a nemzeti ügyet, az autonómiát szolgálja. 

Leszögezte: az MPP korábban társult a székely jelképek védelmében szervezett RMDSZ 

rendezvényhez, most pedig támogatja az EMNP által meghirdetett november 24-i 

autonómiatüntetést is. 

 

Az önkéntesség és a diákmunka szakmai gyakorlatként való elismerését 
szorgalmazza Csép Andrea 
2012. november 22. – transindex.ro 

A jövőben az önkéntességet mint szakmai tapasztalatot törvényben kell szabályozni Csép 

Éva Andrea szerint. Az RMDSZ Maros megyei szenátorjelöltje emellett azt is 

szorgalmazza, hogy egyszerűsítsék a diákmunkával járó alkalmazási eljárásokat, mivel 

csak nagy utánajárással igényelhetik azt a támogatást a vállalatok, amelyet diákok 

alkalmazására kaphatnak. Csép Éva Andrea szerint a jövőben a munkaerőpiac előzetes 

felmérése alapján kell a szakmunkásképzést megszervezni. 

 

România Liberă: Erdély autonómiája egyre több erdélyi románt foglalkoztat 
2012. november 22. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Egyre több erdélyi románt is foglalkoztathat Erdély autonómiájának a kérdése, miután 

nagyon sok erdélyi úgy érzi, hogy az eddigi kormányok szándékosan nem korszerűsítették 

régiójukat, vagy ezek a tervek megbuktak a politikai vezetők korruptságán és hozzá nem 

értésén - írta csütörtökön a România Liberă. Sabina Fati publicista szerint ma már 

nemcsak "Tőkés László emberei" beszélnek Románia föderalizálásáról, hanem egyre több 

erdélyi román is érdeklődést mutat a téma iránt. 

 

Együtt tüntet szombaton Toró T. Tibor és Antal Árpád 
2012. november 22. – maszol.ro 

Mindenki a családjával vegyen részt az autonómiatüntetésen – üzenték az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) háromszéki jelöltjei, a szombaton Sepsiszentgyörgyön tartandó 

demonstráció kezdeményezői. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy RMDSZ-es polgármestere is 

a részvételre buzdít. 

 

Óriástrikolór Szatmár legmagasabb középületén 
2012. november 22. – maszol.ro, Krónika 

Harminckét méter hosszú és tíz méter széles nemzeti zászló díszeleg Románia második 

legmagasabb középületén. A lobogót kedden helyezték ki Szatmárnémetiben a megyei 

tanácsnak is helyet adó épület oldalára. A magyar lakosság egy része felháborodással 

fogadta a gigantikus lobogót. 

 

Kész az autonómiatüntetés forgatókönyve 
2012. november 22. – Nagy D. István – szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=31143
http://itthon.transindex.ro/?hir=31145
http://maszol.ro/index.php/belfold/5432-egyutt-tuntet-szombaton-toro-t-tibor-es-antal-arpad
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/5415-felkerult-az-oriastrikolor-a-masodik-legmagasabb-kozepuletre
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/kesz-az-autonomiatuntetes-forgatokonyve
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Véglegesítette az Erdélyi Magyar Néppárt a november 24-re, szombatra Sepsiszentgyörgy 

központjába összehívott autonómiatüntetés programját. Az esemény tervezett 

forgatókönyvéről Toró T. Tibor, az EMNT országos elnöke, szenátorjelölt és Sánta Imre 

képviselőjelölt számoltak be. 

 

Még mindig nem derült fény a Maros megyében RMDSZ-bannereket 
szaggatók kilétére 
2012. november 22. – transindex.ro 

Nem derült még ki, kik szaggatták le az RMDSZ bannereit Maros megyében, bár az 

RMDSZ már egy hete feljelentést tett a tettesek kilétének felderítése érdekében a Maros 

megyei rendőrfelügyelőségen. 

 

Kifizette a bírságot a magyar címert náci szimbólumhoz hasonlító politikus 
2012. november 22. - Krónika, maszol.ro, transindex.ro  

Kifizette az Országos Diszkriminációellenes Tanács által kiszabott bírságot Bogdan 

Diaconu szociáldemokrata politikus, aki a magyar címert náci szimbólumhoz hasonlította. 

Bogdan Diaconu januárban kijelentette, hogy „a magyar címer kihelyezése egy romániai 

iskolára olyan, mintha náci horogkereszt kerülne egy zsidó tanintézetre”. Emiatt a testület 

600 lejre bírságolta a politikust. 

 

Blaga: nem lehet etnikai alapú régiósítás 
2012. november 23. – Krónika 

Ha 2013-ban nem sikerül végrehajtani Románia közigazgatási átszervezését, akkor nem 

kerül rá sor, az etnikai alapú átszervezés pedig kizárt – szögezte le Vasile Blaga, az 

ellenzéki Demokrata- Liberális Párt (PDL) elnöke Victor Ponta kedd esti bejelentésére 

reagálva. 

 

Avangarde: tarolhat az USL, kieshet az RMDSZ 
2012. november 23. – Krónika 

Kieshet a parlamentből az RMDSZ a december 9-i parlamenti választásokon az Avangarde 

közvélemény-kutató által készített felmérés szerint. A NewsIn hírügynökség által rendelt 

kutatás rámutat: a kormányzó Szociálliberális Unió (USL) óriási fölénnyel, a szavazatok 62 

százalékát begyűjtve tenne szert abszolút, akár kétharmados többségre a parlamentben, ha 

most vasárnap rendeznék a választásokat. 

 

Gördülékeny honosítás 
2012. november 23. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Több mint 120 ezer erdélyi és partiumi magyar kapta meg a magyar állampolgárságot az 

elmúlt két évben, a demokráciaközpontokban összesen 74 717 iratcsomót véglegesítettek, 

az érdeklődők száma elérte a 230 ezret – számolt be a kedvezményes honosítás elmúlt két 
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évéről Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke 

csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatóján. 

 

 

Kevesebb pénzből épülhet meg a helembai Ipoly-híd 
2012. november 22. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Alacsonyabbak lehetnek a tervezettnél a Helemba és Ipolydamásd között építendő Ipoly-

híd kivitelezési költségei az építőiparban tapasztalható recesszió miatt - állítja Farkas Iván, 

a Magyar Közösség Pártja (MKP) gazdasági ügyekért és régiófejlesztésért felelős alelnöke. 

 

Krasznahorka várának újjáépítése folyamatban 
2012. november 22. – SITA, bumm.sk 

Gőzerővel zajlik Krasznahorka várának felújítása, amely idén márciusban égett le csaknem 

teljesen. A vár valamennyi, alsó, középső és felső részén zajlanak a munkálatok 

 

Megújul a komáromi Öregvár és a Monostori Erőd 
2012. november 22. – bumm.sk 

A Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

keretén belül Komárom városa, valamint a Monostori Erőd Nonprofit Kft. sikeresen 

pályázott, hogy az erődrendszer egy része megújulhasson. 

 

Balogh Csaba nagykövet Gömörben 
2012. november 22. – Felvidék Ma 

November 22-én Balogh Csaba Magyarország pozsonyi nagykövete Rimaszombatba 

látogatott, ahol a polgármesteren túl találkozott az MKP helyi vezetőivel is. Balog Csaba 

nagykövet látogatásának célja, hogy a helyszíneken is találkozzon a polgármesterekkel, 

pártok vezetőivel, hogy tájékozódjon a helyi ügyekről. Gömöri látogatását Tornalján és 

Rozsnyón folytatja. 

 

 

A délvidéki elhurcolásokról Szegeden 
2012. november 22. – Vajdaság Ma 

November 27-én, kedden este 6-kor Szegeden, a Millenniumi Kávéházban mutatják be 

Molnár Tünde: Elhurcolások – Gombos, 1944 november című könyvét. A szerzővel Stella 

Szonja történész és Matuska Márton újságíró, a téma kutatója és kiváló ismerője beszélget 

majd. Az est háziasszonya Cseresnyésné Kiss Magdolna, a Keskenyúton Délvidéki 

Tragédiánk 1944-45 Alapítvány kuratóriumának elnöke. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20121122191247/Kevesebb-penzbol-epulhet-meg-a-helembai-Ipoly-hid.html
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http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/36690-balogh-csaba-nagykovet-gomorben
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Pásztor a szkupstinában: Vajdaság semmi olyant nem kér, amit az alkotmány 
nem szavatol 
2012. november 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A tartomány pénzelésének problémája a költségvetési rendszerről szóló törvény 

szeptemberi elfogadásával kezdődött, s ezért javasolták a módosításokat, amelyek 

szavatolnák a köztársasági költségvetésből a tartománynak járó 7 százalékot, jelentette ki 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke a szerb szkupstinában. 

 

A Szeged-Nagykikinda-Temesvár gyorsvasút terve 
2012. november 22. - Vajdaság Ma 

Helmut Meelich, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (UNECE) szállításügyi 

szakértője tájékoztatta Vajdaság kormányának képviselőit a gyorsvasút regionális 

hálózatának a kiépítésére vonatkozó terv alapvető elemeiről. Elmondta, hogy a Szeged-

Nagykikinda-Temesvár vasútvonal terve az első lépés. Meelich reméli, hogy ezt elfogadják 

majd Szerbia és a Szerbiai Vasutak, akárcsak a magyarországi és a romániai partnerek is – 

olvasható a Tartományi Tájékoztatási Titkárságnak a találkozó után kiadott 

közleményében. 

 

Vajdaság Szerbiához csatolását ünneplik a tartományi képviselőházban 
2012. november 22. – Vajdaság Ma 

Szombaton rendezik meg a tartományi képviselőház ünnepi ülését Vajdaság Szerbiához 

csatolásának 94. évfordulója alkalmából. Beszédet mond Tomislav Nikolić szerb elnök és 

Bojan Pajtić tartományi kormányfő. 

 

Kaszát 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték 
2012. november 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A felsőbíróság bírája 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte Kasza Józsefet és három 

munkatársát, erősítették meg a B92-nek bírósági források. Az előzetest a szervezett 

bűnözés elleni ügyészség követelésére rendelték el, mondta Miljko Radisavljević ügyész. 

 

Várady: a bíróság el fogja vetni Horvátország és Szerbia vádját is 
2012. november 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A nemzetközi bíróság a legnagyobb valószínűség szerint el fogja vetni Horvátország vádját 

a Szerbia által elkövetett népirtás ügyében csakúgy, mint Szerbia viszontvádját, véli 

Várady Tibor jogászprofesszor, a nemzetközi jog professzora. Szavai szerint a két fél 

közötti megállapodás szolgálná a legjobban mindkét állam érdekét. 

 

A századik ünnepélyes eskütétel Belgrádban 
2012. november 23. – Magyar Szó 

A századik ünnepélyes állampolgársági eskütételt rendezték csütörtökön a belgrádi 

magyar nagykövetségen. Nikowitz Oszkár nagykövet előtt ezúttal harminchárman 

 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14454/Pasztor-a-szkupstinaban-Vajdasag-semmi-olyant-nem-ker--amit-az-alkotmany-nem-szavatol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14454/Pasztor-a-szkupstinaban-Vajdasag-semmi-olyant-nem-ker--amit-az-alkotmany-nem-szavatol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14453/A-Szeged-Nagykikinda-Temesvar-gyorsvasut-terve.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14456/Vajdasag-Szerbiahoz-csatolasat-unneplik-a-tartomanyi-kepviselohazban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14457/Kaszat-30-napra-elozetes-letartoztatasba-helyeztek.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17561/Varady-a-birosag-el-fogja-vetni-Horvatorszag-es-Szerbia-vadjat-is.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-11-23_A_szazadik_unnepelyes_eskutetel_Belgradban.xhtml
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fogadtak hűséget Magyarországnak, és vették át a magyar államfő által aláírt, az 

állampolgárság adományozását igazoló honosítási okiratot. 

 

Kárpátalja magyarsága a sztálinizmus áldozataira emlékezett 
2012. november 23. – Kárpátalja 

Idén új emlékműnél emlékezett Ungvár magyarsága az 1944-ben magyarságuk miatt 

elpusztított ősökre, hozzátartozókra, a magyar közösség ellen irányuló legnagyobb 

gonosztettre. A KMKSZ által 1989-ben emelt korábbi emlékjelet sikerült egy méltóbbal 

felcserélnie a kulturális szövetségnek, melyet november 18-án, vasárnap avattak fel 

ünnepélyesen. 

 

Ungváron akadt el a vereckei emlékmű ügye 
2012. november 23. – Kárpátalja 

Három hete beszámoltunk arról, hogy valahol az ungvári megyei hivatal és a kijevi 

minisztérium között eltűntek a vereckei magyar honfoglalási emlékmű műemlékké 

nyilvánításához benyújtott dokumentumok. Most végre kiderült, hogy a megyei illetékesek 

a ludasok. 

 

Az aknaszlatinaiak nem felejtenek 
2012. november 23. – Kárpátalja 

A 68 évvel ezelőtt Szolyvára terelt, majd onnan a Gulág haláltáboraiba vitt aknaszlatinai 

magyar férfiakról emlékezett meg egy nyolctagú csapat. Elődeik útját követve 

Aknaszlatinától Szolyváig 129,8 kilométert gyalogoltak, ezzel is emlékeztetve mindenkit az 

1944-ben népünk ellen elkövetett szörnyű gaztettre, a magyar férfiak haláltáborokba 

hurcolására. 

 

Feltáró kutatások a Rákóczi-főiskolán 
2012. november 23. – Kárpátalja 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából november 16-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Győr termében került megrendezésre a főiskola Fodor István 

Természettudományi Kutatóintézetének Feltáró kutatások a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Fodor István kutatóműhelyében c. konferenciára. Összesen 8 előadó 

mutatta be kutatási területét, s annak eredményeit, következtetéseit. 
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http://karpataljalap.net/2012/11/23/karpatalja-magyarsaga-sztalinizmus-aldozataira-emlekezett
http://karpataljalap.net/2012/11/23/ungvaron-akadt-el-vereckei-emlekmu-ugye
http://karpataljalap.net/2012/11/23/az-aknaszlatinaiak-nem-felejtenek
http://karpataljalap.net/2012/11/23/feltaro-kutatasok-rakoczi-foiskolan
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A megyei tanács nem szavazta meg a magyar nyelv regionális státusát. 

Egyelőre… 
2012. november 23. – Kárpátalja 

Elnapolta a döntést a magyar nyelv regionális státusának kérdésében a Kárpátaljai Megyei 

Tanács múlt pénteken. A képviselők az ülésen rutinos egykedvűséggel szavaztak egymás 

után az eléjük terjesztett vagy kéttucatnyi kérdésben. Ingerküszöbüket csupán a 

vadásztársaságoknak kiutalandó erdőterületek ügye, valamint az új nyelvtörvény 

rendelkezéseinek érvényesítésére előterjesztett két határozattervezet volt képes 

megcsiklandozni. 

 

Konferencia a tudományos utánpótlás céljából 
2012. november 23. – Kárpátalja Ma 

Főiskolai végzősök és a tudományos utánpótlás címmel szervezett konfereciát a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Öregdiák Szövetsége. A konferenciára 20 

doktorandusz jelentkezett, akik mindannyian magyarországi intézmények doktori 

képzésében vesznek vagy vettek részt, s most tudományos kutatási területüknek 

megfelelően számoltak be eddigi eredményeikről. 

 

Regionális státuszt kapott a magyar nyelv Salánkon 
2012. november 22. – Kárpátinfo 

A salánki falusi tanács (Nagyszőlősi járás) megszavazta, hogy a falu területén regionális 

státuszt kapjon a magyar nyelv. „A falusi tanács soron következő ülésén a képviselők 

egyhangúlag megszavazták az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény 

rendelkezéseinek megvalósítását” – közölte Viktor Alehin, a falusi tanács vezetője. 

 

Elhunyt Sisa István közíró 
2012. november 22. – MTI, hirado.hu 

Virginiai otthonában, 94 éves korában elhunyt Sisa István, az amerikai és a nyugati 

magyarság ismert közírója, 1944-es emigráns. Sisa István összeállította a magyarokkal 

foglalkozó idegen nyelvű könyvek listáját. A kanadai Rákóczi Szövetség megbízásából 

összeállította a Magyarság Kézikönyvét, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség felkérésére 

pedig megszerkesztette a Szétszórt árvalányhaj című kiadványt. Sisa István életének 

főműve a The Spirit of Hungary (Magyarország szelleme) című, Kanadában, majd 

Amerikában többszörösen kiadott, nagyszabású, angol nyelvű album, a magyar 

történelmet és kultúrát az őshazától a rendszerváltásig bemutató körkép. 
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http://karpataljalap.net/2012/11/23/megyei-tanacs-nem-szavazta-meg-magyar-nyelv-regionalis-statusat-egyelore
http://karpataljalap.net/2012/11/23/megyei-tanacs-nem-szavazta-meg-magyar-nyelv-regionalis-statusat-egyelore
http://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/14819-konferencia-a-tudomanyos-utanpotlas-celjabol
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/regionalis-statuszt-kapott-magyar-nyelv-salankon
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/22/18/Elhunyt_Sisa_Istvan_koziro_.aspx?source=hirkereso
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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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