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Ülésezett a MÁÉRT gazdasági és önkormányzati szakbizottsága  
2012. december 6. – MTI, hirado.hu 

A Kárpát Régió Üzleti Hálózat első féléves működéséről, valamint az azzal kapcsolatos 

további tervekről volt szó a Magyar Állandó Értekezlet szakbizottságának negyedik ülésén. 

Az ülésen A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény értelmében 

megalakult Hungarikum Bizottság tevékenységéről a Vidékfejlesztési Minisztérium 

képviselője tájékoztatta a bizottság tagjait. A tanácskozásnak emellett az európai területi 

együttműködésben rejlő új lehetőségek, valamint a határ menti közútfejlesztés is kiemelt 

témája volt. 

 

Európa-szerte egyre aktuálisabb a kettős állampolgárság  
2012. december 6. – MTI, hirado.hu 

Egyre nő a kettős állampolgárság aktualitása Európa-szerte, és folyamatosan nő a többes 

állampolgárok száma is - hangzott el a Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet közös konferenciáján. Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek 

védelméért felelős ombudsmanhelyettes szerint a jogok demokratikus bővítését jelenti a 

többes állampolgárság ténye és a szavazati jog kiterjesztése. Kitért arra: a kettős 

állampolgárság ma már egyre elfogadottabbá válik, és hasonló a helyzet a szavazati jog 

kérdésével is. 

 

Kelemen Hunor és Toró T. Tibor a választási esélyekről beszélt a magyar 
médiában 
2012. december 6. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint, ha a vasárnapi parlamenti választáson a magyar 

részvétel nem marad el a románétól, akkor egy arányos képviselet valósulhat meg. Az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetője, Toró T. Tibor úgy látja, hogy mindkét magyar 

párt bejuthat a törvényhozásba. 

 

Tőkés: a románok akkor értik meg az autonómiát, amikor a román régiók is 
fogják követelni 
2012. december 6. – Erdély Ma, MTI 

A románok akkor fogják megérteni az autonómia ügyét, amikor a Bánság, Dobrudzsa, 

Moldva is követelni fogja a területi autonómiát – jelentette ki Tőkés László romániai 

európai parlamenti képviselő az Erdélyi Napló című erdélyi magyar újságnak. Az EP-

képviselő a vasárnapi romániai parlamenti választások kapcsán kijelentette, ha a romániai 

magyarok elegendően elmennek szavazni, akkor történelmi esély nyílhat arra, hogy két 

magyar párt is helyet kapjon a román törvényhozó testületben. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/12/06/19/Ulesezett_a_Maert_gazdasagi_es_onkormanyzati_szakbizottsaga.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/12/06/19/Europa_szerte_egyre_aktualisabb_a_kettos_allampolgarsag.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69721
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69721
http://erdely.ma/autonomia.php?id=131839&cim=tokes_a_romanok_akkor_ertik_meg_az_autonomiat_amikor_a_roman_regiok_is_fogjak_kovetelni
http://erdely.ma/autonomia.php?id=131839&cim=tokes_a_romanok_akkor_ertik_meg_az_autonomiat_amikor_a_roman_regiok_is_fogjak_kovetelni
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Tulipános–csillagos harc a szavazatokért 
2012. december 6. – Krónika 

A rendszerváltás óta először vesz részt két magyar politikai alakulat a most vasárnap 

rendezendő parlamenti választáson. A Krónikának a kampányhajrában adott interjúban 

mindkét szervezet vezetője hangsúlyozta: rendkívül fontos, hogy az erdélyi magyarok nagy 

számban járuljanak az urnák elé. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke úgy véli, ha 

meggyengül a közösség bukaresti képviselete, akkor a magyarság megkerülhető lesz a 

jövőre esedékes alkotmánymódosítás, a választási rendszer megváltoztatása, a régiók 

átszervezése és a közigazgatási reform során. Toró T. Tibor, az EMNP elnöke szerint a 

magyar képviseletet a román parlamentben semmilyen veszély nem fenyegeti, és most 

először van lehetőség arra, hogy ne csak egy, hanem két magyar párt jusson be a 

törvényhozásba. 

 

Két jelölt száll versenybe az Erdélyi Református Egyházkerület püspöki 
tisztségéért 
2012. december 6. – Krónika, transindex.ro 

Az egyházkerület honlapján megtalálható adatok szerint a szerdán lejárt határidő előtt 

Kató Béla sepsiillyefalvi lelkészt, jelenlegi püspökhelyettest 12 egyházmegyei tanács jelölte 

a tisztségre, Székely József, a Kolozsvár alsóvárosi gyülekezet lelkésze három 

egyházmegyei tanács jelölését kapta. 

 

A Mezőségen járt az RMDSZ kampánykaravánja 
2012. december 6. – transindex.ro 

Az utolsó RMDSZ kampánykaraván kedden Udvarfalva, Marosszentanna, Mezőcsávás, 

Mezősámsond és Szabéd közösségével találkozott. Markó Béla szenátorjelölt, Kelemen 

Atilla és Borbély László képviselőjelöltek a helyi elöljárókkal, az egyházak képviselőivel, a 

községbeli lakosokkal beszélgettek. 

 

Tánczos Barna: a kishitűek küszöbében nem hiszünk 
2012. december 6. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

„Az elmúlt hónapban olyan visszajelzéseket kaptam, amelyek megerősítettek abban a 

hitemben, hogy a mögöttem lévő négyéves munka nem volt hiábavaló” – mondta Korodi 

Attila parlamenti képviselő csütörtökön azon a kampányzáró sajtótájékoztatón, amelyet 

Tánczos Barna szenátorjelölttel közösen tartottak. 

 

Kulcsár Terza: partizánakció az MPP-s tagok EMNP támogatására vonatkozó 
nyilatkozata 
2012. december 6. – transindex.ro, szekelyhon.ro 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69725
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69725
http://itthon.transindex.ro/?hir=31290
http://itthon.transindex.ro/?hir=31293
http://itthon.transindex.ro/?hir=31287
http://itthon.transindex.ro/?hir=31287
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Levélben jelezte kedden délután az EMNP kézdiszéki szervezete, hogy együttműködnek a 

kézdiszéki MPP-vel. Az MPP Kovászna megyei elnöke, Kulcsár Terza József a Sláger 

rádiónak adott nyilatkozatában arra figyelmeztet, hogy "a Néppárt ismét más nevében 

küld közleményt, amelyben név nélkül az szerepel, hogy az MPP és EMNP kézdiszéki 

szervezetei együttműködési megállapodást kötöttek. Ez azért is furcsa számomra, mert a 

polgári párt berendezkedésében nincsenek széki szervezetek, így nem létezik a kézdiszéki 

szervezet sem” - mutatott rá Kulcsár Terza József, aki partizánakcióként jellemezte az 

EMNP támogatására vonatkozó polgári nyilatkozatokat. 

 

Wilfried Martens: az RMDSZ-re adott voksok Románia európai jövőjét 
szavatolják 
2012. december 6. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma, MTI 

A romániai magyar közösség vezető alakulatának nevezi Wilfried Martens, az Európai 

Néppárt elnöke a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget. A magas rangú politikus a 

romániai választópolgárokhoz intézett üzenetében fontosnak tartja, hogy vasárnap minél 

többen adják voksukat a szövetségre, hiszen, mint fogalmaz, ennek az alakulatnak a 

jelöltjei is szavatolják Románia helyét a közös európai projektekben.  

 

A Pro Europa Liga bojkottálja a parlamenti választásokat 
2012. december 6. – Erdély Ma, Erdély Tv, Krónika 

Bojkottálná a vasárnapi parlamenti választásokat a Pro Europa Liga. Az alakulat nem küld 

ki független megfigyelőket, noha 22 éve mindig jelen voltak a szavazáson. Ezzel a tettel 

fejezi ki tiltakozását a Pro Europa Liga a csalásokkal zajló választások ellen. A civil 

társadalom 22 éve könyörög a politikusoknak, hogy végre Romániában is olyan választási 

rendszert hozzanak létre, ami megfelel az áttekinthetőségnek és az európai demokratikus 

normáknak – mondja Smaranda Enache. 

 

Antal Árpád: egyre több román érti meg, az autonómia mindenkinek jólétet 
hoz 
2012. december 6. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

„Az autonómia nem csupán a magyarok, hanem a románok számára is jólétet hoz. Ha nem 

hisznek nekem, kérdezzék meg a dél-tiroli olaszokat, vagy a Katalóniában élő spanyolokat” 

– mondta szerdán tartott sajtótájékoztatóján Antal Árpád, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi 

szervezetének elnöke, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Hozzátette, észrevette, hogy ezt 

egyre több román érti meg, és ő megpróbálja elmagyarázni a román közösségnek, hogy az 

autonómia nem ellene, nem az ország ellen való. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=31296
http://itthon.transindex.ro/?hir=31296
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=131835&cim=a_pro_europa_liga_bojkottalja_a_parlamenti_valasztasokat_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=131825&cim=antal_arpad_egyre_tobb_roman_erti_meg_az_autonomia_mindenkinek_joletet_hoz
http://erdely.ma/autonomia.php?id=131825&cim=antal_arpad_egyre_tobb_roman_erti_meg_az_autonomia_mindenkinek_joletet_hoz
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Antal: közeledik az igazság pillanata 
2012. december 6. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Az igazság pillanatának nevezte Antal Árpád, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének 

elnöke december 10-ét, amikor szerinte kiderül, hogy az EMNP félrevezette az embereket 

két magyar párt bejutási esélyeit illetően. 

 

Frunda: „Az első helyen végzünk” 
2012. december 6. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

„Meg vagyok győződve, hogy körzeteinkben az első helyen végzünk, csak az a kérdés, hogy 

meglesz-e az ötven százalék plusz egy szavazat?” – mondta Frunda György, 

marosvásárhelyi szenátorjelölt, utalva Lokodi Edit Emőkére és Kerekes Károlyra 

csütörtöki kampányzáró sajtótájékoztatóján. 

 

Tőkés szerint a magyar alternatívát kell követni 
2012. december 6. – Kovács Attila – szekelyhon.ro, Krónika 

A hétvégi parlamenti választások a változás nyitányát jelentik, a következő négy év pedig 

az áttörés időszaka lesz – így vélekedett csütörtökön Csíkszeredában Tőkés László az 

EMNP szerepéről a romániai közéletben. A Néppárt védnöke szerint a román alternatíva a 

visszarendeződés, ennek farvizein halad az RMDSZ, de most a magyar alternatívát, a 

rendszerváltást kell követni. 

 

EMNP: Választani, nem szavazni 
2012. december 6. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Több mint háromszáz marosvásárhelyi látogatott el csütörtökön este a Maros 

Művészegyüttes Kövesdomb lakónegyedbeli székházába, hogy részt vegyen az Erdélyi 

Magyar Néppárt által szervezett Mikulásos kampányhajrán. 

 

Magyarországi „kampánylátogató" Sespsiszentgyörgyön 
2012. december 6. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere, a magyar országgyűlés ifjúsági 

bizottságának vezetője érkezett csütörtökön Sepsiszentgyörgyre. Antal Árpád 

polgármesterrel és Markó Attila államtitkárral közösen rövid tájékoztatót tartott. A sajtó 

azon kérdésére, hogy megyeszékhelyi látogatása üzenetértékű-e, azaz a Fidesznek az 

RMDSZ melletti kiállását jelzi, Kapus kitérő választ adott, elmondva, ő maga nem 

képviselheti a teljes politikai alakulat nézőpontját, de tény, hogy a Kövér László, az 

országgyűlés elnökének Szász Jenőn, az MPP volt elnökén keresztüli üzenetéhez ő maga is 

csatlakozik. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/antalkozeledik-az-igazsag-pillanata
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/frunda-az-elso-helyen-vegzunk
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/tokes-szerint-a-magyar-alternativat-kell-kovetni
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/emnp-valasztani-nem-szavazni
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/magyarorszagi-kampanylatogato-sespsiszentgyorgyon
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Bíróság: első a román felirat 
2012. december 6. – Krónika 

Visszautasította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat fellebbezését a kétnyelvű feliratok 

tárgyában a brassói táblabíróság. Az igazságszolgáltatási szerv végleges és 

megfellebbezhetetlen ítéletében megerősítette a Kovászna megyei törvényszék korábbi 

döntését, miszerint az állam nyelvén írt szövegnek kell szerepelnie elsőként valamennyi 

köztéri táblán, a más nyelvű szövegek csak ezután következhetnek. 

 

Vádaskodó pártok 
2012. december 6. – Krónika 

Tisztességtelen kampányolással vádolja az RMDSZ a Szociálliberális Uniót (USL) 

Nagyváradon, miközben a magyar politikai ellenfél, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

épp a szövetség embereinek tulajdonít megkérdőjelezhető ellenkampányfogásokat. A két 

alakulat tegnap, Nagyváradon értékelte az elmúlt időszak történéseit. 

 

Toró: választhat az erdélyi magyarság 
2012. december 6. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bízik abban, hogy vasárnap magasabb lesz a jelenlét 

az urnáknál, mint amikor az erdélyi magyarság nem választhatott, csak szavazott – 

mondta Toró T. Tibor pártelnök a sepsiszentgyörgyi kampányzáró sajtótájékoztatón. Toró 

ugyanakkor kifejtette, Szász Jenő egész politikai pályáját és önmagát hazudtolta meg, 

amikor az RMDSZ-re való szavazásra buzdított, pálfordulásával azt jelzi, nem tudta 

elfogadni, hogy a két jobboldali párt közeledésének az ő személye volt az akadálya. 

 

Előrelépés történt a CBA-ügyben 
2012. december 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Előrelépésre került sor a felvidéki magyarok kedélyét régóta borzoló CBA-ügyben. A 

magyarországi vállalat kommunikációs igazgatója közölte: a CBA szerződést bont 

szlovákiai partnereivel, ha nem helyeznek el magyar nyelvű tájékoztató feliratokat a 

céghálózat felvidéki üzleteiben. 

 

Távozott posztjáról Dunaszerdahelyen a Most-Híd frakcióvezetője 
2012. december 6. – hirek.sk 

A dunaszerdahelyi önkormányzat keddi ülésén lemondott posztjáról Ambrovics Ferenc, a 

Most-Híd-frakcióvezetője. Távozását azzal indokolta, hogy a jövőben a vállalkozásaira 

szeretne összpontosítani. Ambrovics úgy véli, az összekötő híd szerepét töltötte be az 

önkormányzatban a Most-Híd és a Magyar Közösség Pártja, valamint a független 

városatyák között. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20121206195007/Elorelepes-tortent-a-CBA-ugyben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20121205172626/Tavozott-posztjarol-Dunaszerdahelyen-a-Most-Hid-frakciovezetoje.html


 

 

 

 

 

 
7 

Készül a megegyezés a szlovák-magyar határ állandósításáról 
2012. december 6. – SITA, bumm.sk 

Jelenleg a folyami szakaszokon nincs állandó határ Magyarország és Szlovákia között, a 

trianoni megegyezés szerint ugyanis a folyómedrek határozzák meg a határt, amelyek 

viszont folyton változnak. A készülő szerződés a közös folyami államhatár jellegét mozgó 

határról állandóra változtatná. 

 

Esterházy Jánosra emlékeztek Dunaszerdahelyen  
2012. december 6. – Felvidék Ma, Szabad Újság 

Dunaszerdahelyen, december 5-én, a Pázmaneum Polgári Társulás szervezésében 

megemlékezést tartottak Esterházy Jánosról. Karaffa János, a szervezet elnöke beszédében 

rámutatott: Szlovákia azért tart Esterházy János rehabilitálásától, mert akkor a kollektív 

bűnösséget is el kellene ítélnie. 

 

SNS: Bugárék el akarják magyarosítani a romákat  
2012. december 6. – hirek.sk, Új Szó 

A Szlovák Nemzeti Párt szerint etnikai klónozást folytat a Híd azzal, hogy Purt néven roma 

platformot kíván létrehozni. „A romák, akik rálépnek Bugár hídjára, a másik oldalon 

magyarként jönnek le róla. A Híd gátlástalanul alkalmazza Apponyi praktikáit a 

nemzetiségek átformálására” – jelentette ki Rafael Rafaj, az SNS alelnöke. 

 

Kicsit másképp kell pályázni a kormányhivatalba 
2012. december 7. – Veres István – Új Szó 

Több változással kell számolniuk azoknak, akik 2013-as kisebbségi kulturális 

tevékenységre szeretnének támogatást igényelni a kormányhivataltól. A fontosabb 

változások közé tartozik, hogy a jövő évtől nem pályázhat magánszemély, mindenkinek 

kötelező az 5%-os önrész, és 400-ról 500 euróra nő a minimális támogatási összeg alsó 

határa. 

 

Keresik Csáky helyét 
2012. december 7. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Akár a Magyar Közösség Pártja tiszteletbeli elnöke is lehet Csáky Pál a párt hétvégi 

tisztújító közgyűlése után; az Új Szó értesülései szerint a kongresszuson egy ilyen javaslat 

is el fog hangzani. Csáky szombaton könnyen kicsúszhat a pártvezetésből, ha nem 

választják meg OT-elnöknek. Jelenleg Pozsony megye képviselőjeként tagja az 

elnökségnek, de ezen a poszton Bárdos Gyula fogja váltani. Arra pedig minimális az esély, 

hogy ismét pártelnökké válasszák. 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

http://www.bumm.sk/76175/keszul-a-megegyezes-a-szlovak-magyar-hatar-allandositasarol.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/36890-esterhazy-janosrol-emlekeznek-meg-dunaszerdahelyen
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/12/06/sns-bugarek-el-akarjak-magyarositani-a-romakat
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Óbecse: Ajándékokat kaptak a Lurkóházak  
2012. december 6. – Vajdaság Ma 

Óbecse területén két Lurkóház is van, az egyik Dreán, a másik Óbecsén gondoskodik több 

szegény sorsú gyermekről. A VMSZ óbecsei szervezete csütörtökön mindkettőt 

megajándékozta: Dreán immár hatodik alkalommal egy hízóval, valamint tartós 

élelmiszerrel járult hozzá a gyerekek étkeztetéséhez, míg a tavasz óta működő óbecsei ház 

kis védencei Mikulás-csomagokat kaptak. 

 

Kihelyezett fogadónapot tartott Temerinben a szabadkai főkonzulátus 
2012. december 6. – Vajdaság Ma 

Konzuli fogadónapot tartott csütörtökön Temerinben Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusa. Kovács Gábor, a helyi CMH irodában fogadta a magyar állampolgárságot 

kérelmezőket. A főkonzulátus tisztségviselői azért tartanak hasonló konzuli napokat, hogy 

lehetővé tegyék azok számára is a kérelmek átadását, akiknek komoly anyagi kiadásokat, 

illetve egyéb nehézségeket jelentene elutazni Szabadkára. 

 

Pál Károly: Magyarcsernyén és Palánkán csatlakozik a VMSZ az SNS-vezette 
hatalomhoz 
2012. december 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Magyarcsernye és Palánka önkormányzataiban a Vajdasági Magyar Szövetség csatlakozik a 

Szerb Haladó Párt (SNS) által vezetett hatalomhoz. Pál Károly, a VMSZ ügyvezető alelnöke 

a Pannon RTV-nek elmondta: minden olyan esetben megteszik ezt a lépést, ahol a már 

létező koalícióhoz csatlakozva jobban érvényesíthetik a magyar közösségek érdekeit. A 

közösségi érdekek érvényesítése elsődleges szempont, hangoztatta a politikus. Ezért akár 

felülírhatók egyes természetes politikai partnerségek. Erről döntött a VMSZ szeptember 

végi magyarkanizsai tanácskozásán, a civil szférával és az értelmiséggel konzultálva. 

 

Az olvasó csak az ingyen hozzáférhető tartalmakra tart igényt 
2012. december 6. – Vajdaság Ma 

Az ÚMKE (Újságírók Magyarkanizsai Egyesülete) vendége csütörtökön délután, a 

Szabadkáról elszármazott, Szegeden élő Papp Tibor közpolitikai szakértő és 

kisebbségkutató volt. A Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ 

előadótermében megtartott kötetlen beszélgetés jó alkalmat kínált elsősorban a vajdasági 

magyar sajtó helyzetének rövid áttekintésére, emellett a szakértő a média szabadságáról, 

privatizálásáról és az objektív tájékoztatásról is kifejtette véleményét. 

 

„Aki rosszat kíván Vajdaságnak, az rosszat kíván Szerbiának is” 
2012. december 7. – Magyar Szó 

A Tartományi Képviselőházban csütörtökön politikusok helyett egyetemisták foglalták el 

az ülőhelyeket. Milivoj Vrebalov, a képviselőház alelnöke a hallgatóknak elmondta, a 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14533/Obecse-Ajandekokat-kaptak-a-Lurkohazak-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14534/Kihelyezett-fogadonapot-tartott-ma-Temerinben-a-szabadkai-fokonzulatus.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14535/Pal-Karoly-Magyarcsernyen-es-Palankan-csatlakozik-a-VMSZ-az-SNS-vezette-hatalomhoz.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14535/Pal-Karoly-Magyarcsernyen-es-Palankan-csatlakozik-a-VMSZ-az-SNS-vezette-hatalomhoz.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14538/Az-olvaso-csak-az-ingyen-hozzaferheto-tartalmakra-tart-igenyt.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-12-07_Aki_rosszat_kivan_Vajdasagnak_az_rosszat_kivan.xhtml
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Vajdaság valós autonómiájáért küzdő politikusok nem kívánják elszakítani a tartományt 

Szerbiától, csupán azt akarják elérni, hogy az ott élők megkapják azt, ami megilleti őket. 

 

Új református parókia épül Csúzán  
2012. december 6. – Új Magyar Képes Újság 

A csúzai református parókia a falu egyik legrégebbi közhasználatú épülete. Az idők során 

rendkívül megromlott az állapota, az alapok megsüllyedtek, a falak megrepedeztek. A 

szakértők szerint az épület helyreállítása lehetetlen feladatnak bizonyulna, ezért az 

egyházközség vezetősége úgy döntött, hogy ledönti és helyébe egy új parókiát építtet. 

 

Első fokon elítélték a Horvátországi Magyar Naplót rágalmazásért 
2012. december 6. – Új Magyar Képes Újság, HMDK 

A HM Naplót múlt héten 52 500 kúna pénzbüntetésre ítélte az elsőfokú pélmonostori 

bíróság rágalmazásért és hamis információk terjesztéséért. Az újság sorozatosan 

adócsalással és közpénzekkel való visszaéléssel vádolta a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségét és annak két vezetőjét, Jakab Sándort és Jankovics Róbertet. Az 

információt egy, a zágrábi Kisebbségi Tanács által megrendelt belső revizori jelentésre 

alapozták (a dokumentum csak esetleges szabálytalanságokra hívja fel a figyelmet), 

amelyet a főszerkesztő állítása szerint maga Sója Dénes parlamenti képviselő adott oda 

neki azzal, hogy „írjon belőle cikket”. Az adóhivatal vizsgálata szerint viszont, amelyet a 

Kisebbségi Tanács rendelt el az említett jelentés alapján, nem történ visszaélés, így a Napló 

vádjai megalapozatlannak és hamisnak bizonyultak. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4033-uj-reformatus-parokia-epuel-csuzan
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4035-els-fokon-eliteltek-a-horvatorszagi-magyar-naplot-ragalmazasert
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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/

