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Cseke Attila lemondott az Egészségügyi Minisztérium éléről 
2011. augusztus 4. - MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, Nyugati Jelen, Új 

Magyar Szó, Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava 

Lemondott tisztségéről Cseke Attila egészségügyi miniszter. Az RMDSZ-es politikus rövid 

sajtótájékoztatón közölte: azért döntött így, mert kevesli a költségvetés-kiegészítés során az 

egészségügyi tárcának szánt juttatásokat, amelyek összegéről ráadásul nem egyeztettek vele. 

Azt is elárulta, hogy miniszteri mandátumának időtartama alatt több ízben is vitába keveredett a 

pénzügyminisztérium képviselőivel. Cseke végezetül reményét fejezte ki, hogy az RMDSZ – a 

koalíciós megállapodás szerint a szövetséget illeti az egészségügyi miniszter jelölésének joga – 

rövid időn belül megtalálja utódját, mivel az egészségügy terén elkezdett reformokat folytatni 

kell. 

 
Erdélybe menne a legtöbb hetedikes 
2011. augusztus 4. - Nádori Teodóra - MR1-Kossuth Rádió 

Hamarosan kiderül, mely iskolák diákjai utazhatnak határon túli osztálykirándulásra a 

Határtalanul! program keretében. A meghirdetett pályázatokra több mint 600 iskola jelentkezett, 

a rendelkezésre álló pénz fél milliárd forint. A pályázatok alapján egyébként a legkedveltebb 

célterület továbbra is Erdély, a Székelyföld, de sok iskola vinné diákjait Kárpátaljára is. 

 
Korrupciógyanús ügyek miatt vizsgálják Borboly Csabát 
2011. augusztus 4. - Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Állítólagos korrupciós ügyek miatt indult kivizsgálás Borboly Csaba, Hargita megyei 

tanácselnök ellen. Ezt maga Borboly jelentette be csütörtök délelőtt. Elmondása szerint a Maros 

megyei Korrupcióellenes Igazgatóságnál egy ismeretlen férfi tett panaszt ellene. Borboly Csaba 

véleménye szerint a feljelentés mögött politikai érdekek állnak, amelyek kapcsolatban lehetnek 

a sürgősségi kórháznak a megyei tanács általi átvételével. Mint mondta: olyan cégek érdekeiről 

lehet szó, amelyek így már nem juthatnak közpénzhez. Állítását arra alapozza, hogy az ellene 

irányuló lejárató kampány a kórház átvételét követően indult el. Hozzátette: a feljelentőnek 

politikai érdekei lehetnek - akár az RMDSZ részéről is - mivel szándékában áll ismét 

megpályázni a megyei tanács elnöki tisztségét. 

 

Kétnyelvű táblákat osztogattak Sepsiszentgyörgyön 
2011. augusztus 4. - Krónika, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) Kovászna megyei szervezete a sepsiszentgyörgyi városházával 

együttműködésben kétnyelvű feliratokat – Parkolni tilos, Harapós kutya – osztanak a 

helybelieknek a magyar nyelv használatát szorgalmazó kampányban. Nemes Előd, az Erdélyi 

Magyar Ifjak Kovászna megyei szervezetének elnöke Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 

polgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta, az EMI kampányt indított a 

helybeliek sorában, hogy „ahol csak lehet” használják a magyar nyelvet. „A város lakossága 
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igen kedvezően viszonyul, még román nemzetiségűek is igényeltek ilyen feliratokat” - mondta. 

Antal Árpád polgármester szerint „egy olyan városban, mint Sepsiszentgyörgy, nagyon fontos a 

kétnyelvűség”. 

 

Borbolyt és Tamást támogatják a választásokon a székelyföldi fiatalok 
2011. augusztus 4. - transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Négy székelyföldi szervezet, az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács, Gyergyó Területi 

Ifjúsági Tanács, a Háromszéki Ifjúsági Tanács és Csík Terület Ifjúsági Tanácsa 

kezdeményezésére augusztus 4-én Székelyudvarhelyen megalakult a Székelyföldi Ifjúsági 

Egyeztető Fórum. A fiatalok bejelentették a 2012-es önkormányzati választások kapcsán, hogy 

közösen támogatják Borboly Csabát és Tamás Sándort, a Hargita, illetve a Kovászna megyei 

önkormányzatok élére. Továbbá azt is elmondták, hogy felelősségteljesen részt kívánnak 

vállalni az önkormányzati munkában. Ezért minden székelyföldi településen fiatal jelölteket 

indítanak a helyi önkormányzatokba, hogy az ifjúság érdekeit hitelesen és hatékonyan tudják 

képviselni. 

 

Nem hagyják ki Marosszéket 
2011. augusztus 4. - Erdély Ma, Háromszék 

Nem feledkeztek meg Marosszékről, Kovászna és Hargita megye augusztusban esedékes 

együttes ülésére a Maros megyei önkormányzat magyar képviselőit is meghívják – közölte  

Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt háromszéki szervezetének vezetője. Kulcsár Terza 

szerint a Hargita és Kovászna megyei képviselő-testületek e hónapban összeülhetnek, a 

referendumot pedig szeptember végén le tudnák bonyolítani. A pontos kérdésről még nem 

döntöttek, de arra szeretnének választ kapni, az itt élők akarják-e, hogy településük Székelyföld 

egységes régióhoz tartozzék – magyarázta Kulcsár. Az együttes tanácsülésről és a 

referendumról szóló határozattervezetet az MPP csak a Hargita és Kovászna megyei 

önkormányzatnál tudta benyújtani, a Maros megyei tanácsban ugyanis nincs képviselőjük. 

Ennek ellenére egyeztettek a Maros megyei MPP vezetőségével, s javasolni fogják, hogy az 

együttes ülésre hívják meg a Maros megyei tanács magyar képviselőit, beleértve Lokodi Edit 

Emőke elnököt. Mi több, azzal is bizonyíthatnák, hogy nem feledkeztek meg Marosszékről, ha 

az együttes tanácsülést abban a régióban tartanák – vetette fel a polgáriak háromszéki vezetője. 

 

Az államfő segítségét kérik a nyárádszeredai ortodoxok 
2011. augusztus 4. - Gligor Róbert László - szekelyhon.ro 

Levelet intéztek Traian Băsescuhoz a nyárádszeredai ortodox vallásúak, akik az elnöktől kérnek 

segítségét. Úgy érzik, a helyiek nem tűrik meg a román jelképeket, továbbá vallási gyűlölet 

uralkodik a közösségben. Hozzátették, hogy a kis nyárádszeredai román közösséget az 

erőszakos magyar beolvasztás veszélye fenyegeti. Egyrészt, mert nincsenek képviselve a helyi 

tanácsban, másrészt mert minden lehetőséget kimerítettek, mégsem nyilváníthatják ki román 

identitásukat egy ortodox templom építésével. A Cuvântul Liber című lapban is leközölt 

nyárádszeredai levélre csakhamar reagált a kisváros önkormányzata. Ebben a 

leghatározottabban visszautasítja a megfogalmazott vádakat. „Úgy értékeljük, hogy az említett 

levél számos provokatív állítást és valótlanságot tartalmaz, amely nem szolgál mást, mint 
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félretájékoztatni az államelnököt és a közvéleményt a nyárádszeredai ortodox templom építése 

körül kialakult helyzetről”. 

 

A háromezredik állampolgárság kérvényező 
2011. augusztus 4. - Bartos Lóránt - szekelyhon.ro 

Bortos Zsuzsa-Noémi volt a 3000. sepsiszentgyörgyi kérelmező, aki a háromszéki fővárosban 

igényelte a magyar állampolgárságot. Bortos Zsuzsa-Noémi augusztus 3-án adta be kérelmét a 

csíkszeredai főkonzulátuson. Az EMNT sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központjában 

Kisgyörgy István ügyintéző véglegesítette és zárta le Zsuzsa mappáját, akinek az iroda 

munkatársai elismerő oklevelet, Nemes Előd ügyvezető igazgató pedig virágcsokrot nyújtott át. 

 

Kelemen megpróbálta meggyőzni Csekét, hogy maradjon 
2011. augusztus 4. - transindex.ro, Krónika, Szabadság 

„Sajnálattal fogadtuk, én magam is próbáltam meggyőzni, hogy maradjon. A döntését 

megértettük és elfogadtuk. Szeretném nyilvánosan megköszönni Cseke Attilának azt az 

erőfeszítést, amit az elmúlt egy év és hét hónapban miniszterként tett, azokat a reformokat, 

amelyeket az elmúlt 10-11 évben senki sem vállalt. Mindenkinek meg kell értenie, hogy az 

egészségügy kérdése nem egy tiszta aritmetikai kérdés, az egészségügy nem egy profittermelő 

szektor” - jelentette ki Cseke Attila lemondása kapcsán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. 

Elmondta, 15 napon belül, amíg még Cseke Attila fogja vezetni a minisztériumot, megtalálják 

azt a személyt, aki átveszi tőle a tárca vezetését. 

 

Victor Ponta: Az RMDSZ Cseke lemondása után is kormányon fog maradni 
2011. augusztus 4. - transindex.ro 

„Nyilvánvaló, hogy a Boc-kormány az egészségügynek és a tanügynek járó összegeket 

választási kampánycélokra fordítja, Cseke Attila lemondása pedig becsületbeli gesztus volt”, 

azonban valójából nem segít semmin - nyilatkozta Victor Ponta, a PSD elnöke. Az ellenzéki 

politikus szerint az egészségügyi miniszter lemondása nem jelenti azt, hogy az RMDSZ kilépne 

a kormányból. 

 

Markó: Cseke jelentős reformot hajtott végre 
2011. augusztus 4. - transindex.ro, Krónika, Szabadság 

Cseke Attila jelentős reformot hajtott végre az egészségügyben, kiváló teljesítményt nyújtott, 

azonban az Országos Egészségbiztosító Pénztár (CNAS) minisztériumtól való függetlensége 

olyan szintű rendszerproblémát jelentett, amely nem segítette őt a problémák megoldásában, 

mondta Markó Béla. Újságírói kérdésre, mely szerint az RMDSZ átadja-e a miniszteri széket a 

PDL-nek, a miniszterelnök-helyettes kijelentette, még korai arról beszélni, hogy ki lesz Cseke 

utódja. 

 

  

E
rd

é
ly

 

http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/a-haromezredik-allampolgar
http://itthon.transindex.ro/?hir=26806
http://itthon.transindex.ro/?hir=26807
http://itthon.transindex.ro/?hir=26809


 

 

 

 

 

 
5 

„Cseke Attila lemondása nem befolyásolja a koalíció működését” 
2011. augusztus 5. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ vezetősége szerint Cseke Attila egészségügyi miniszter lemondása nem 

befolyásolja a kormánykoalíció működését, döntését teljes mértékben tiszteletben tartja a 

szövetség. A Szövetség vezetősége leszögezi: „A továbbiakban is képviselni kívánja mindazt, 

amit Cseke Attila miniszterként megvalósított, amit munkája során végig követett”, azaz 

„hatékony, méltányos és fenntartható, az állampolgárok érdekeit valóban szolgáló egészségügyi 

rendszer kialakítását”. 

 

Ami nem ölte meg a minisztert 
2011. augusztus 5. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Salamon Márton László Cseke Attila lemondott egészségügyi miniszter eddigi politikai 

pályafutását taglalja: „Bő másfél évvel ezelőtt meglepetésként hatott a jogász végzettségű Cseke 

egészségügyi miniszteri kinevezése – ő viszont nem sokat foglalkozott a kétkedőkkel. Hanem 

hatalmas energiával és ambícióval vetette bele magát abba a munkába, amelyre politikai 

karrierje addigi legnagyobb kihívásaként tekintett. A fiatal RMDSZ-es politikus – aki a 

Tăriceanu-kormány főtitkárhelyetteseként került be az országos politikába, majd szenátor lett, 

mandátuma első évét igen aktív ellenzéki politizálással töltve – miniszterként alig néhány hónap 

leforgása alatt országos ismertségre tett szert”. A szerző szerint „azt szokás mondani, hogy 

minden, ami nem öl meg, az megerősít. Ez a bölcsesség fokozottan érvényes Cseke Attilára, aki 

(legalábbis politikailag) megerősödve került ki ebből a miniszteri mandátumból. Érdekes lesz 

követni, mihez kezd ezzel az erejével”. 

 

Nem a fáklyás körmenetre 
2011. augusztus 5. - Szucher Ervin - Krónika, szekelyhon.ro  

Valósággal lesöpörte az asztalról a marosvásárhelyi városháza keretében működő bizottság 

csütörtökön azt a kérvényt, amelyet a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért 

Egyesület (RMOGYKE), valamint a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) nyújtott be Dorin 

Florea polgármesterhez, és amelyben egy augusztus 11-ére tervezett főtéri megmozdulásra 

igényelte az önkormányzat beleegyezését. A két civil szervezet jövő csütörtökön este imával 

egybekötött körmenetet szándékozik rendezni. A gyertyás akció során a résztvevők a város 

magyar és román lakossága békés együttélése mellett kívántak volna állást foglalni. 

 

A szórványba viszik a kultúrát 
2011. augusztus 5. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

A Kolozs megyei RMDSZ és a Claudiopolis Egyesület által útjára indított, a szórványban élő 

magyar közösségeket felkaroló Kulturális Karaván rendezvénysorozat tavaly decemberben 

kezdődött. Akkor Magyarszarvaskend község magyarjait keresték fel, azóta Kolozs megye több 

települését bejárták. Többek közt a Puck bábszínház előadásait is elvitték a szórványban élő 

vidéki magyarságnak. Fekete Emőke, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke, a rendezvénysorozat 

ötletgazdája többek közt arról számol be a Krónikának, hogy a Kulturális Karaván ősszel tovább 

halad, legközelebb Mákón tartanak nagyobb szabású kulturális rendezvényt. Fekete 
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hangsúlyozta: a Kolozs megyei RMDSZ saját anyagi forrásaiból, illetve a Kolozs megyei 

önkormányzattól elnyert pályázatokból finanszírozzák a rendezvényeket. 

 

Folytatódtak az újraavatások Váradon 
2011. augusztus 5. - Nagy Orsolya - Krónika 

Újra felavatták az egykori Nagyváradi AC futballcsapatnak emléket állító, megrongált szobrot. 

A második avatóra maroknyi ember jött el, akik előtt Biró Rozália alpolgármester azt mondta, 

ha százszor tűnnek el vagy esnek a vandálok áldozatául a magyar emlékművek, százegyszer is a 

helyükre teszik őket. A román és a magyar futballbajnokságot is megnyerő NAC emlékére 

készített, bronzelemmel díszített alkotást tavaly novemberben, a csapat megalakulásának 100. 

évfordulóján avatták fel, de csak májusig állhatott sértetlenül a Bunyitay-ligetben, akkor 

ugyanis ismeretlenek ellopták a futballjátékosokat ábrázoló bronzalakokat, amelyeket azóta 

újraalkotott Deák Árpád szobrászművész. 

 

Népszerű a honosítás 
2011. augusztus 5. - Babos Krisztina - Krónika 

A 2500. kedvezményes honosításra vonatkozó dossziét zárták le csütörtökön az EMNT 

szatmárnémeti demokrácia-központjában. A két kérelmezőt, Hégető Ildikót és Hégető Leventét 

a szatmári EMNT-szervezet elnöke, Veres-Kupán Enikő meg is ajándékozta: egy oklevelet, egy 

történelmi ismertető kötetet, valamint egy üveg tokaji bort nyújtott át nekik. Veres-Kupán 

bejelentette: egyesületet alakítanak a Szatmár megyei magyar állampolgároknak, akik számára 

rendszeresen szerveznek majd összejöveteleket. Ez szerinte igen hasznos lehet a továbbiakban a 

különböző magyar állami okmányok kiváltásának tekintetében. A szatmári EMNT minden 

szerdán buszt indít Nyíregyházára, ahol szervezetten lehet leadni a kérelmeket, augusztus 18-án 

pedig eskütételre is szállítanak egy csoportot. Veres-Kupán Enikő kifejtette: nagy örömükre 

szolgál, hogy egyre növekszik a fiatal igénylők száma. Az első három hónapban napi 200 

ügyfelük volt, majd csökkenni látszott az érdeklődés, a vakáció kezdete óta viszont újra nagyon 

sokan fordulnak hozzájuk, elsősorban fiatal igénylők, illetve kisgyermekes családok. 

 

Magyar osztály indulhat tíz év után 
2011. augusztus 5. - Nagy Orsolya - Krónika 

Először indul 2001 óta magyar tannyelvű ötödik osztály a Nagyváradi Művészeti 

Szakközépiskolában – jelentette be Biró Rozália alpolgármester. Az iskola osztályaiba mindig 

nehezen vettek fel magyar diákokat, így néhány évvel ezelőtt a megyei RMDSZ felszólította a 

szülőket, a váradi központi irodába gyűjtsék össze a gyerekek jelentkezési dossziéját, amelyeket 

aztán együtt nyújtottak be, így kisebb volt az esély arra, hogy ne fogadják el őket. A teljes 

órarenddel működő ötödik osztály elindítását a beiskolázási tervek tavalyi leadásakor már 

kérték, de ahhoz, hogy az osztály el is indulhasson, elegendő jelentkezőnek kellett összegyűlnie 

ezen a nyáron, ami úgy tűnik, meg is történt: tizenöt diákkal már külön minisztériumi engedély 

nélkül is indulhat osztály. 
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Az LMP szolidaritást vállal Gubík Lászlóval 
2011. augusztus 4. - MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

A Lehet Más a Politika szolidaritását fejezi Gubík Lászlóval,, a Via Nova Ifjúsági Csoport 

országos alelnökével, aki néhány napja bejelentette: élt az egyszerűsített honosítási eljárás adta 

lehetőségével és állampolgársági esküt tett Magyarországon. Az LMP szerint aggasztó, hogy a 

közelmúltban csak részleges engedmények születtek a szlovák parlament részéről a 

nyelvtörvény enyhítésének ügyében és bizonyos szervezetek továbbra is a magyar-ellenes 

érzelmek felkorbácsolásából igyekeznek politikai tőkét kovácsolni. Aggodalomra ad okot az is, 

hogy a Kárpát-medencei magyarság talán legnehezebb helyzetben élő csoportját, a kárpátaljai 

magyarokat az ukrán biztonsági szolgálatok részéről több ízben hatósági zaklatás érte. Az LMP 

álláspontja az, hogy a magyar kormánynak kötelessége diplomácia csatornákon tiltakozni 

minden olyan esetben, amikor a határon túli magyarokat származásuk vagy meggyőződésükből 

fakadó döntéseik miatt a környező országok hatóságai diszkriminálják, büntetik, vagy 

rendészeti eszközökkel zaklatják. 

 

Gubík civil példamutatása felrázta Bugárékat is 
2011. augusztus 4. - Mészáros László - Felvidék Ma 

„Nem lepett meg Gubík László elhatározása és szimpatikus cselekedete a magyar 

állampolgárság felvételét illetően. Sőt az sem, hogy nyíltan vállalja tettét, mert nagyon sokan 

gondolkodunk úgy, mint Ő itt Szlovákiában, a szülőföldünkön. A különbség köztünk csupán az, 

hogy Ő megtette azt, amit a lelkiismerete és becsülete diktált, vállalva a meghurcoltatást, a 

büntetés megfizetését, és a szlovák állampolgárság elvesztését is. Mert meggyőződése, hogy az 

EU bármelyik államában, egy vagy két állampolgárság felvétele, a természetes emberi jogok 

közé tartozik. Ennek eredményként könyvelhető el az is, hogy a felvidéki magyarságot a 

parlamentben képviselő „félmagyar párt" politikusait is végre felrázta álmukból az eset, mert 

most már Bugár Béla is azt fontolgatja, hogy alkotmánybíróságra kellene adni az ügyet, de 

ehhez még 16 parlamenti támogató szavazatára volna szüksége. Ami szerinte nehezíti az ügy 

megoldását, az az, hogy a koalíció egyetlen szlovák tagjának sem érdeke javítani a magyarok 

jogállásán, gondolkodik hangosan Bugár.” 

 

A reklámtanács nem szigoríthatja a szabályokat 
2011. augusztus 4. - SITA, Felvidék Ma 

A reklámtanács nem lehet az az intézmény, amely a politikusok számára megszigorítja azokat a 

szabályokat, amelyekhez a megnyilatkozásaik és megnyilvánulásaik során tartaniuk kellene 

magukat – állítja a reklámtanács elnöke, Zuzana Mistríková a Most-Híd elnökének írt levelében. 

A szlovák reklámtanács nemrégiben úgy döntött, nem foglalkozik Bugárék panaszával, amelyet 

az SNS országszerte elhelyezett magyarellenes óriásplakátjai ellen nyújtottak be. A Most-Híd 

néhány héttel ezelőtt az SNS magyarellenes óriásplakátjai és képviselőinek a médiában 

megjelent, illetve a szlovák parlamentben elhangzott gyalázó kijelentései miatt is feljelentést 

tett. A főügyészség már vizsgálja a plakátokat, és a feljelentésüket már továbbították a pozsonyi 

kerületi ügyészségnek. „A bejelentést átadtuk a vizsgálóbírónak, aki eldönti, hogy elindítja-e a 

büntetőeljárást” – nyilatkozta az üggyel kapcsolatban a pozsonyi kerületi ügyészség szóvivője. 

Az SNS már korábban kijelentette, óriásplakátjait nem vonja be. „A nemzeti büszkeség és az 
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http://www.szabadujsag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2283:az-lmp-szolidaritast-vallal-gubik-laszloval&catid=1:koezeleti-hirek&Itemid=50
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/29620-gubik-civil-peldamutatasa-felrazta-bugarekat-is
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/29621-a-reklamtanacs-nem-szigorithatja-a-szabalyokat
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államnyelv megerősítésére irányuló tevékenységeinket, amiről az óriásplakát-kampányunk is 

szól, csak a Most-Híd  politikai párt értelmezi így, a többi polgár helyesen értelmezi” – 

nyilatkozta az SNS szóvivője. 

 
Befejeződött a nemzetközi nyári iskola Újvidéken 
2011. augusztus 5. - Kocsis Árpád - Magyar Szó 

Multikulturalizmus, a vajdasági értékek megismerése, a szerb nyelv elsajátítása és a tartomány, 

tágabb értelemben Szerbia jó hírének külföldön való terjesztése. Ezek köré a szavak köré 

szerveződött Jeges Zoltán tartományi oktatásügyi titkárhelyettes csütörtökön a vajdasági 

parlament üléstermében tartott üdvözlőbeszéde, ahol a nemzetközi nyári iskola szerbül tanuló, s 

közben az ország kultúrájával és történelmével is megismerkedő külföldi diákokat fogadta. Az 

oktatásügyi titkárság és az Újvidéki Egyetem által szervezett három hetes képzésen 55 

egyetemista vett részt, közülük húszan a tartomány ösztöndíjalapjának jóvoltából. 

 
Sokan várnak magyar vízumra Kárpátalján 
2011. augusztus 4. - Iváncsik Anita - MR1-Kossuth Rádió 

Tömegek várnak a magyar konzulátusokon Kárpátalján a schengeni vízumért. A kérelmek 

száma közel hetven százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A most 

jelentkezőknek már csak szeptember közepére tudnak időpontot adni az ungvári magyar 

képviseleten. A legtöbben turisztikai céllal szeretnének utazni. A befogadás és a feldolgozás 

megfeszített ütemben folyik az ungvári konzulátuson – mondta a Kossuth Rádiónak Mecseki 

Zoltán konzul. A kérelmeket vegyesen nyújtják be ukrán és magyar nemzetiségűek. 
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http://magyarszo.com/fex.page:2011-08-05_Befejezodott_a_nemzetkozi_nyari_iskola_Ujvideken.xhtml
http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/kulhon/sokan-varnak-magyar-vizumra-karpataljan.html
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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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