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Comunitatile de maghiari cer autonomia la
Bruxelles, invocand supravietuirea
Consiliului Autonomiei maghiare, care a organizat miercuri o reuniune la
sediul Parlamentului European din Bruxelles, a aratat ca in absenta acordarii
de autonomii "geografice, personale si particulare" , comunitatile de maghiari
din afara Ungariei nu vor putea supravietui. Potrivit europarlamentarului
Laszlo Tokes, Consiliul a cerut si ca Ungaria sa protejeze minoritatile care
traiesc in zone cedate tarilor invecinate, transmite Mediafax.
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Dupa cum se arata intr-o declaratie a Consiliului Autonomiei maghiare, organizatiile care fac
parte din acesta Consiliu vor folosi toate mijloacele legale in vederea obtinerii autonomiei pentru
toti maghiarii, care este "cruciala pentru stabilitatea europeana". Participantii la reuniune au decis
de asemenea ca ar trebui creata o carta europeana pentru protejarea drepturilor minoritatilor
etnice.
Europarlamentarului roman Laszlo Tokes a precizat ca Consiliul vrea ca Ungaria sa protejeze
minoritatile maghiare care traiesc in zone cedate tarilor invecinate, in baza tratatelor de pace
incheiate la sfarsitul celor doua razboaie mondiale. Deasemenea, a aratat el, comunitatile de
maghiari vor ca oficialii tarilor lor sa inceapa negocierile privind problema autonomiei si ii cer
Uniunii Europene sa sprijine eforturile lor, mai scrie Mediafax.
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Basescu: As vrea ca romanii din Ungaria
sa aiba aceleasi drepturi ca maghiarii din
Romania
ADRESA: http://crct.ro/nc5B
Presedintele Traian Basescu a declarat joi, in plenul Adunarii
Parlamentare a Consiliului Europei, ca ar dori foarte mult ca
romanii din Ungaria sa aiba aceleasi drepturi ca etnicii
maghiari din Romania. El a raspuns unei intrebari pe care i-a
adresat-o un parlamentar maghiar, referitoare la negocierile
privind crearea regiunii autonome a Tinutului Secuiesc.
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PCM: Maghiarii din afara granitelor Ungariei ar trebui sa
aiba drept de vot
ADRESA: http://crct.ro/nc1d
Maghiarii din afara granitelor Ungariei, care si-au obtinut cetatenia, ar trebui sa aiba
drept de vot si reprezentanti in Parlamentul de le Budapesta, cere conducerea
Partidului Civic Maghiar (PCM).
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PDL si Basescu le cauta in coarne celor de la UDMR, strazile sunt
maghiarizate
ADRESA: http://crct.ro/nbJ6
Vineri, 21.01.2011 (ieri a fost 20.01.2011), se grupeaza 2 si 1 – si nu s-a intamplat nimic deosebit, numerologia
nu ne afecteaza. Mai nou, de la luna asta, ianuarie, se asteapta marea cu sarea fiindca are 5 sambete, 5
duminici si 5 zile de luni (o raritate), sustinandu-se ca e o cifra norocoasa 555.

ADRESA: http://crct.ro/ndz3

