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Igazolvány: hamarosan már nem az RMDSZ-iroda intézi az adminisztratív 
munkát 

2011. május 3. - MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, Új 

Magyar Szó, Szabadság 

Május 9-től már nem az RMDSZ kolozsvári főtitkárságán működő Központi Tájékoztató 

Iroda foglalkozik a magyarigazolványok megszerzésével járó ügyintézéssel - olvasható 

Kovács Péter közleményében. Az RMDSZ főtitkára kifejtette, a státustörvény romániai 

alkalmazását a román és a magyar kormány közötti megállapodás teszi lehetővé, annak 

alapján jött létre az irodahálózat, amelynek adminisztrációs, koordinációs feladatait a 

Progress Alapítvány látta el, szorosan együttműködve a magyar kormányzati hatóságokkal. 

Kovács szerint az érvényes román-magyar kormányközi megállapodás, illetve a rendszer 

kifogástalan működése ellenére a magyar kormány illetékes szerve május 2-án tájékoztatta 

a Központi Tájékoztató Irodát, hogy május 9-től kezdve nem jogosult ellátni a 

magyarigazolvány és a hozzátartozói igazolvány ügyintézésével kapcsolatos feladatát. 

 

Iskola Alapítvány: a magyar kormány nem adott tájékoztatást a 
támogatásokról 

2011. május 3. - MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, 

Szabadság, Háromszék, Reggeli Újság 

Értetlenségét fejezi ki a romániai Iskola Alapítvány amiatt, hogy a magyar kormány az 

idén semmiféle hivatalos tájékoztatást nem nyújtott az oktatási-nevelési támogatások és 

hallgatói ösztöndíjak ügyében, amelyek romániai folyósítását eddig az alapítvány kezelte. 

Nagy Zoltán, az Iskola Alapítvány igazgatója által jegyzett közlemény szerint a 

magyarországi hivatalos tájékoztatás elmaradása következtében az alapítvány a 

támogatásokat igénylő, több mint 90 ezer érdekeltnek nem tudott érdemi felvilágosítással 

szolgálni. A közlemény megállapítja: a 2003-2004-es tanévtől kezdődően a román és a 

magyar kormány között létrejött megállapodás értelmében a Szülőföldön magyarul 

támogatási program lebonyolítójaként az Iskola Alapítványt nevezték meg. Nagy Zoltán 

szerint ezt a kormányközi egyezményt csak a felek közös beleegyezésével lehet felbontani, 

illetve módosítani. 

 

Budapest szankciók nélküli nyelvtörvényt vár Pozsonytól  

2011. május 3. - MTI, bumm.sk, Hír TV, Új Szó Online 

Egyszerű megoldás lenne visszatérni ahhoz a korábbi gyakorlathoz, amikor Orbán Viktor 

első miniszterelnöksége és az akkori szlovák kormányfő, Mikuláš Dzurinda idejében nem 

alkalmaztak szankciókat a kisebbségi nyelvhasználat miatt - mondta Prőhle Gergely, a 

Külügyminisztérium helyettes államtitkára, miután Pozsonyban tárgyalt szlovák 

partnerével, Frantisek Ružičkával. A megbeszélésen előkészítették a május 12-i magyar-

szlovák külügyminiszteri találkozót. Martonyi János és Mikuláš Dzurinda jövő heti 
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tanácskozása része a tavalyi kormányváltások után kezdődött „örvendetesen rendszeres” 

találkozók sorának - mondta Prőhle Gergely. 

 

Véghajrában az EMNP bejegyzése 

2011. május 4. - Farkas Réka - Erdély Ma, Háromszék 

Csütörtök délelőtt a bukaresti törvényszéken leadják az Erdélyi Magyar Néppárt 

bejegyzéséhez szükséges dokumentációt – tudta meg a Háromszék Toró T. Tibortól, az új 

párt életre hívását felvállaló Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnökétől. Ha senki 

nem gördít rendkívüli akadályokat, és nem nyúlik hosszúra a pereskedés, néhány héten 

belül egy harmadik párttal „gazdagodik" az erdélyi magyarság. Majdnem harmincezer 

aláírást sikerült összegyűjteniük, és az elmúlt hetekben ezek hitelességét is ellenőrizték, a 

törvény szerint összeállított csomagban szerepel az alapszabályzat, a program és a párt 

alakuló nyilatkozza. 

 

MTA: Arany János-díjat kapott Sándor Anna nyelvész 

2011. május 3. - Felvidék Ma, rtvslo.si 

„A nemzet nem állapot, hanem feladat” – jelentette ki Pálinkás József, az MTA elnöke a 

Külső Tagok Fórumán. Pálinkás köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a kulturális nemzethez 

tartozásnak táblák, határok vagy kerítések nem lehetnek az akadályai. Szavaiból kiderült, 

vállalni kell a kulturális nemzet és összetartozás feladatát, minden nap dolgozni kell érte, 

Debrecentől Szabadkán át, New Yorkig mindenütt, ahol a magyar nemzethez tartozók 

élnek. Az elnök kiemelte, 2009-től az MTA közfeladata a kulturális nemzet tagjaival való 

kapcsolattartás. Pálinkás József Arany János-díjat adott át Biró Domokosnak, a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kara 

oktatójának, valamint Sándor Annának, a nyitrai Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 

kutatójának és oktatójának. Fiatal Kutatói Díjat vehetett át Pósa Mihály, az Újvidéki 

Egyetem Orvostudományi Kara Gyógyszerészeti Tanszékének docense. Halász Albert 

szlovéniai külső köztestületi tag és Hámos László, a Magyar Emberi Jogok Alapítványának 

elnöke Arany János-érmet vehetett át. 

 

Öt új magyar 

2011. május 4. - Lukács Csaba - Magyar Nemzet 

„Január harmadikán magam is elbandukoltam a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

Üllői úti irodájába, ahol a magyar adminisztráció egy eleddig ritkán tapasztalt arcával 

találkozhattam: mosolygós, szakszerű és gyors ügyintézéssel. Huszonhét perc alatt 

beadtam az állampolgársági kérelmet, és még arra is odafigyeltek, hogy a majdani 

irataimban a szülőhelyem ne Odorheiu Secuiescként, hanem Székelyudvarhelyként 

szerepeljen” – írja Lukács Csaba a Magyar Nemzetben. Az állampolgársági esküt most 
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hétfőn tehette le, mely szerinte különleges dolog az életben, „a honosítás közel olyan 

fontos egy ember életében, mint a születés vagy a halál”, majd hozzáteszi: „Hétfőtől teljes 

joggal mondhatom: magyar vagyok, nem turista.” 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. május 4-i számában olvasható) 

 

Azonnali cselekvést követel a Jobbik a külhoni magyar támogatások ügyében 

2011. május 4. - MTI 

Szávay István a Jobbik képviselője közleményben kérdezi, hogy miért csúszott négy 

hónapot a Bethlen Gábor Alap létrehozása, holott a létrehozásról szóló törvényt három 

nap alatt kellett véleményezni és megszavazni. Mivel a bejegyzés elhúzódott ezért a 

pályázatok kiírása is késik és a folyamatban lévő pályázatok kifizetése akadozik. Felszólítja 

a kormányt, hogy „hogy tekintse át az elcsatolt területeinken élő magyarok számára 

rendelkezésre álló pályázatokat, és haladéktalanul intézkedjen a már megítélt, de ki nem 

fizetett összegek folyósításáról” és követeli „azoknak a felelős személyeknek a 

megnevezését, akik hibájából a BGA-t csak négy hónappal a megalakításáról rendelkező 

törvény elfogadása után sikerült bejegyezni.” 

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: nem állják meg helyüket a Jobbik állításai 

2011. május 4. - MTI 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap közös közleményben válaszolt 

Szávay István jobbikos képviselő kérdéseire. Az április 18-án bejegyzett alap azonnal 

munkához látott és beindította a Határtalanul! programot. A héten várható, hogy kiírásra 

kerülnek az oktatási-nevelési támogatás pályázatait. Cáfolta azt a kijelentést is, hogy 

akadozna a nyertes pályázatok kifizetése, mivel „a nyertes 1300 pályázatból mindössze 20 

olyan maradt, amit még nem fizettek ki, ám ebből 16 szervezetnek azért, mert korábban 

elnyert forrásból elszámolatlan tartozása van.” Hozzátették, hogy „az Alap kezelésére 

jogosult Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megalapítása nem egy-két napos kft. bejegyzési 

folyamat, hiszen egy olyan 100 százalékban állami tulajdonú, kiemelkedően közhasznú 

nonprofit társaságról van szó, amelyet a hatályos jogszabályok figyelembe vételével igen 

körültekintően kellett létrehozni.”  

 

Kovács Péter: egyértelműen politikai döntés a státusirodák bezárása 

2011. május 3. - transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára egyértelműen szabályossági kifogások köntösébe 

burkolt politikai döntésnek tartja azt, hogy a magyar kormány kivette a Progress 

Alapítvány kezéből a státusirodák irányítását. Kovács a Transindex kérdésére 

hangsúlyozta, a státusirodák a magyar és román fél közös megállapodása mentén fejtették 

ki tevékenységüket, ezt a megállapodást nem írhatja felül a magyar kormány azon közlése, 
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hogy a magyar törvényeknek megfelelően kell a státusirodáknak működniük. Kovács 

elmondta, a kormányközi megállapodást a két félnek ugyancsak közös megállapodás révén 

kell felbontania. "Azonban nem kell elfelejteni, hogy a román kormánykoalíciónak az 

RMDSZ is tagja, és a szövetség nem biztos, hogy beleegyezik a kétoldali megállapodás 

felbontásába" - így a főtitkár. 

 

Többen, okosabban? 

2011. május 3. - Bakk-Dávid Tímea - transindex.ro 

A külhoni választójog bevezetéséről kérdezte a Transindex Magyar Kornéliát, a Magyar 

Progresszív Intézet igazgatóját. Az elemző szerint a legalapvetőbb változás az lenne, hogy 

akár egy millióval is több szavazó dönthet arról, hogy milyen összetételű parlamentje 

legyen Magyarországnak. Szerinte a választójog kiterjesztésének a Fidesz lenne a fő 

haszonélvezője, hátránya viszont az lenne, hogy „valószínűleg feléled Magyarország és a 

környező országok politikai konfliktusa, illetve ennek nyomán ezekben az országokban az 

ott élő magyarokkal szemben növekedhet az ellenszenv szlovák, román, ukrán, stb. 

polgártársaik felől, ami táptalaja lehet az ottani pártcsatározásoknak is”. Sőt, „feszültségek 

alakulhatnak ki a határon túli magyarok és az anyaországiak egy része között, valamint a 

választási eredmények legitimitását is megkérdőjelezheti”, ha egy jövőbeni választást a 

határon túli szavazatok döntenek el egyik vagy másik irányba. 

 

Nyerne az ellenzék 

2011. május 3. - Erdély Ma 

Egy, a kormányzó párt által megrendelt közvélemény-kutatás szerint az ellenzéki szövetség 

fölényesen nyerné a parlamenti választásokat Romániában. Az eredmények azt mutatják, 

hogy a szélsőséges Nagy-Románia Párt (PRM) és az RMDSZ egyaránt hat százalékot 

kapna, így bejutna a parlamentbe. 

 

Gyógyírt keresnek 

2011. május 4. - Szucher Ervin - Krónika  

Egészségügyben dolgozók, az egészségügyi felsőoktatásban tanulók és egészségügyi 

szakfordítók részére hirdetett betegtájékoztató-fordító pályázatot a Studium Alapítvány. A 

marosvásárhelyi civil szervezet minél több kompetens személyt szeretne bevonni az 

önkéntesekből álló fordítói csapatába, így járulva hozzá ahhoz, hogy a romániai 

forgalomban lévő, leggyakrabban használt gyógyszerek betegtájékoztatói valamennyi 

magyar beteg számára anyanyelven, ingyenesen elérhetők legyenek a 

www.orvostudomany.ro honlapon. A távlati cél egy olyan nyelvi jog érvényesítése az 

egészségügyben, amelyet elméletben törvények biztosítanak: a forgalomban lévő 

gyógyszerek prospektusai magyar nyelven is tájékoztassák a betegeket. 
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Jobbik-iroda nyílik Szatmárnémetiben 

2011. május 4. - Babos Krisztina - Krónika, Új Magyar Szó 

A Magyar Polgári Párt (MPP) Szatmár megyei szervezetének székházában nyitja meg 

második erdélyi irodáját május 7-én Szatmárnémetiben Szegedi Csanád, a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom EP-képviselője. Hegedűs Pál, a polgári párt Szatmár megyei 

elnöke örül az irodanyitásnak, Csehi Árpád megyei RMDSZ-elnök azonban attól tart, hogy 

a Jobbik megjelenésével – Marosvásárhelyhez hasonlóan – felerősödtek a szélsőséges 

nacionalista megnyilvánulások Szatmáron. 

 

Kiéheztetés 

2011. május 4. - Gazda Árpád - Krónika 

A Krónika vezércikkében Gazda Árpád az oktatási-nevelési támogatások körüli viták 

kapcsán arról ír, hogy „Nem lehet nem érzékelni azt az idegességet, amely az RMDSZ háza 

táján mutatkozik akkor, amikor a magyar kormány nem a szövetség érdekeltségi körébe 

tartozó szervezetre bíz egy-egy népszerű feladatot”. A szerző szerint „az RMDSZ eddig a 

Progress és az Iskola Alapítványon keresztül a magyarországi forrásokat fölözte le, a 

Communitas Alapítványon keresztül pedig a román költségvetés kisebbségi támogatásait 

zsebelte be. A szövetség mostani magyarországi kiéheztetése talán elvezet oda, hogy előbb-

utóbb a romániai magyar közösségen belül is nyílt vita kezdődjék a közpénzek 

felhasználásáról”. 

 

Magyar digitális archívum készül 

2011. május 4. - Krónika, MTI, Magyar Szó 

A kulturális kormányzat még a magyar uniós elnökség alatt létrehozza a magyar nemzeti 

digitális archívumot, amely a teljes magyar kultúrkincs digitális rögzítésére és minél 

szélesebb körben hozzáférhetővé tételére lesz hivatott – mondta Szőcs Géza, a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium kultúráért felelős államtitkára a kétnapos siófoki Média Hungary 

konferencia nyitóelőadásán kedden. Az államtitkár kifejtette: a 21. század elejére 

eljutottunk odáig, hogy amit digitálisan nem rögzítettek, az szinte nem is létezik. 

 

SZNT-ülés Trianon jegyében 

2011. május 4. - Új Magyar Szó 

A trianoni békeszerződés évfordulója, avagy a nemzeti összetartozás napja jegyében ül 

össze június 3-án a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a marosvásárhelyi Kultúrpalota 

nagytermében. Az ülésen határozatot fogadnak el a nemzeti régiók együttműködéséről és 

az önrendelkezéssel kapcsolatos uniós szintű állampolgári kezdeményezésről. Döntenek 

arról is, hogy a felvidéki Magyar Koalíció Pártját teljes jogú taggá fogadja a Kárpát-

medencei Magyar Autonómia Tanács, valamint együttműködési megállapodást írnak alá a 

bukovinai székelyek szervezetével. 
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Az alapvetés 

2011. május 4. - Székedi Ferenc - Új Magyar Szó 

„Az alapvetés, amint azt manapság Budapesten mondani szokás, a következőképpen 

nézhet ki: létre kell hozni egy tizenötmilliós, erőteljesen központosított nemzetet, amely 

kellő súllyal részt tud venni a világ újrafelosztásában. Ehhez szükséges a kettős 

állampolgárság, amellyel a Magyarországon apadó születésszám és kivándorlás ellenére is 

el lehet érni ezt a számot. A magyarok lakta, jelenleg még mindig határon túliaknak 

mondott területek magyar jellegű megőrzése csupán annyira érdekes, hogy előőrsei 

lehessenek egy magyarországi gazdasági terjeszkedésnek. Következésképpen a szóban 

forgó országokban a nemzetiségi jogokért folytatott küzdelemnek semmi értelme, hiszen 

nemzeti összefüggésekben a magyarországi kézi vezérlés majd mindent elintéz” – írja 

Székedi Ferenc a bukaresti Új Magyar Szó szerdai vezércikkében. 

 

Népszámlálási kampány Szlovákiában 

2011. május 3. - Haják-Szabó Mária - MR1-Kossuth Rádió 

A közelgő népszámlálás előtt a Felvidéken egyszerre három kampány is folyik a magyarok 

meggyőzésére; a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett a Magyar Koalíció Pártja 

(MKP) és a Híd-Most is kampányol Az üzenet lényege, hogy minél többen vallják magukat 

magyarnak. A Híd a programjából adódóan az összes nemzetiséget felkeresi, az MKP 

viszont a magyarokra összpontosít. A párt népszámlálási programjának első rendezvényét 

hétfőn tartották a Pozsony melletti Félben és Szenc városában. A Számolunk veled című 

kampány célja, hogy a vándorszínházak eszközeivel, színvonalas kulturális programokkal 

minél több emberhez eljuttassák a népszámlálás üzenetét – mondta Király Zsolt, az MKP 

népszámlálási koordinátora. Május 20-ig minden nap legalább négy-öt helyszínen 

megfordulnak. Az egész országban körülbelül nyolcvan helyszínt keresnek fel. 

 

Dobszóval verebet, kampánnyal magyart fogni… 

2011. május 3. - Száraz Dénes - Felvidék Ma 

A népszámlálásnak a szlovákság számára nincs tétje, a felvidéki magyarság számára 

viszont meghatározó jelentőséggel bír – írja Száraz Dénes a Felvidék Ma hírportálon. Így 

folytatja: „Politikai tétje a lélekszámunk és befizetett adóink alapján minket joggal 

megillető állami támogatás mértéke. Lélektani tétje a félmilliós számhatár, mert közel sem 

mindegy, hogy több, mint félmilliónyi felvidéki magyarsághoz tartozunk, vagy csak 

majdnem félmilliónyihoz. Közéleti tétje pedig a hivatalos kisebbségi nyelvhasználat 

településeinken, legyen az akár 20, akár 15 százalékban meghatározva, vagy a kettő között 

valahol.” Bírálja az MKP-t és a Hidat, melyek kultúrműsorokkal fognak kampányolni a 

Felvidéken. Úgy véli, azok az embereket, akik nézőként részt fognak venni ezeken a 
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http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/28343-dobszoval-verebet-kampannyal-magyart-fogni
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rendezvényeken, nem kell meggyőzni arról, hogy magyar nemzetiségűnek vallják magukat. 

Szerinte ezért mindez „értelmetlen, céltalan, eredménytelen, csupán népszerűséget 

hajhászó próbálkozás” a pártok részéről. Célravezetőbb lenne „a pártfüggetlen 

felvilágosítás, a meggyőző érvelés és az összefogás”. 

 

Labaš újraírta jelentését 

2011. május 4. - Új Szó 

Másfél évig tartott a pozsonyi Komensky Egyetem Orvostudományi Kara dékánjának, 

Peter Labašnak, amíg újraírta a Malina Hedvig-ügyben készült szakértői jelentését. Az Új 

Szó értesülései szerint az új szakvélemény még terhelőbb Malina Hedvigre nézve, mint az 

előző volt. A jelentést a hét folyamán kézbesítik az ügyészségnek, mely az irat 

áttanulmányozása után dönt a Hedvig elleni vádemelésről - amennyiben ugyanis a 

szakvélemény azt támasztaná alá, hogy a lányt nem verték meg, eljárás indulhat ellene 

hamis tanúzás vádjával. 

 

Az első állampolgársági eskütétel a belgrádi magyar nagykövetségen 

2011. május 4. - Magyar Szó 

A belgrádi magyar nagykövetségen kedden sor került az első állampolgársági eskütételre. 

Az ünnepélyes keretek között megtartott rendezvényen, Nikowitz Oszkár nagykövet előtt 

hat újonnan honosított magyar állampolgár fogadott hűséget a Magyar Köztársaságnak. A 

honosítási kérelmekkel kapcsolatban Ritecz Miklós elmondta, hogy Belgrádban nem 

csupán a főváros vonzáskörzetében fekvő települések – így Pancsova, Torontálvásárhely, 

Székelykeve – lakói adják be állampolgársági kérelmüket, hanem az egész Vajdaságból 

érkeznek ügyfelek. Eddig a legtöbben Újvidékről és Nagybecskerekről jöttek, de jócskán 

akadtak már szabadkaiak is a kérelmezők között. 

 

Az Emberi Méltóság Tanácsa elítéli a kárpátaljai magyarok megfélemlítését 

2011. május 3. - MTI 

Az Emberi Méltóság Tanácsa nyilatkozatban ítélte el az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 

azon kárpátaljai magyarok ellen indított megfélemlítési akcióját, akikről azt feltételezi, 

hogy az egyszerűsített honosítás keretében magyar állampolgárságért folyamodtak. 

Közleményében a testület megdöbbenésének adott hangot az ukrán titkosszolgálat 

magyarokat zaklató inkorrekt módszere kapcsán. A nyilatkozat szerint az SZBU eljárása 

sérti a kárpátaljai magyarság méltóságát, veszélyezteti annak jövőjét. Az Emberi Méltóság 

Tanácsa felszólította az ukrán vezetést, hogy tegyen meg mindent a magyar nemzetiségű 

ukrán állampolgárok jogainak biztosítása érdekében. 
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Magyarokat visznek el a titkosszolgák 

2011. május 4. - Magyar Hírlap 

Kovács Miklós a napilapnak adott villáminterjúban elmondta, Kárpátalján nagyon súlyos 

helyzet alakult ki, miután az ukrán polgári titkosszolgálat behívja vagy beviszi azokat a 

magyarokat, akiket a konzulátusról kijövet megfigyeltek, és azt feltételezik róluk, hogy 

állampolgárságot vettek fel. Elmondta, Viktor Janukovics államfő feladata, hogy megvéde 

ezeket az embereket és az akciót leállíttassa. Arra a kérdésre, lehet-e számítani az államfő 

segítségére, Kovács Miklós elmondta: „Az elnök elvileg kisebbségbarátként tüntette fel 

magát a választási kampányban. Mikor megkérdezték, hogy csak az oroszokat fogja-e 

támogatni, felháborodottan utasította vissza a feltételezést.” 

 

Zágráb és Somogy megye vezetőinek találkozója 

2011. május 3. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Április 29-én Zágráb megye és a magyarországi Somogy megye képviselőnek találkozójára 

került sor a horvát fővárosban Berkes Imre, Zágráb megye magyar kisebbségi 

képviselőjének a szervezésében, ahol többek között a két önkormányzat kulturális és 

gazdasági jellegű együttműködéséről volt szó. Tárgyaltak Magyarország uniós 

tapasztalatairól, valamint több együttműködési lehetőségről is. Különösen a gazdasági 

kapcsolatok területén volt szó konkrét dolgokról is, például egy adattár létrehozásáról, 

amelyben olyan vállalkozások szerepelnének, amelyek hajlandóak a másik megyében 

befektetni. 

 

Befejeződött a népszámlálás 

2011. május 3. - Micheli Tünde - Új Magyar Képes Újság 

Április 1-től 28-ig tartott a 2011-es népszámlálás; az első adatokat június 30-ig hozzák 

nyilvánosságra, de az összeírás végleges eredményére 2012-ig várni kell. A 

kérdezőbiztosok számára a munka befejeződött, a statisztikát készítőké viszont most 

kezdődik, a begyűjtött anyagot az elkövetkező hónapok során dolgozzák majd föl, így majd 

csak a jövő év folyamán tudjuk meg azt is, hogy többen vagy kevesebben vannak-e a 

horvátországi magyarok a 2001-es népszámlálási adatokhoz képest. 

 
 

  

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/magyarokat_visznek_el_a_titkosszolgak.html
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/623-zagrab-es-somogy-megye-vezetinek-talalkozoja
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www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 
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www.hirado.hu  www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   
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