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Budapestet is bírálja híveinek kolozsvári táblaafférja miatt a Jobbik 
2011. augusztus 10. - Bíró Blanka - Krónika 

Sajtóértesülések szerint a Barikád című szélsőjobboldali hetilap pályázatán vett részt az a 

magyarországi turistacsoport, amelynek tagjait hétfőn előállította a kolozsvári rendőrség, miután 

a kincses város bejáratánál magyar nyelvű helységnévtáblát akartak elhelyezni. Szávay István, 

az ellenzéki párt országgyűlési képviselője szerdán, Sepsiszentgyörgyön felháborítónak és 

érthetetlennek nevezte a román hatóságok eljárását, és bírálta a magyar Külügyminisztériumot, 

amiért nem foglalt állást az ügyben. Szerinte az incidens rávilágít, hogy az RMDSZ-nek 

korábban kellett volna foglalkoznia a kétnyelvűséggel, a multikulturalitással, hiszen bár a 

kincses város magyarságának aránya nem éri el a 20 százalékot, mégiscsak az erdélyi 

magyarság fővárosa, ahol hatvanezer magyar él. Szávay úgy véli, a kolozsvári magyar 

főkonzulátus gyorsan és hatékonyan járt el az ügyben, ám felháborítónak nevezte a magyar 

diplomácia „bűnös hallgatását”. „Száz év alatt annyit nem tudtunk megtanulni a románoktól, 

hogy a bukaresti külügy minden esetben a nemzeti érdeket tartja szem előtt” – vélekedett a 

jobbikos politikus. 

 

Tőkés: az RMDSZ vezetőinek követniük kellene Cseke Attila erkölcsi példáját 
2011. augusztus 10. - transindex.ro, Reggeli Újság, Új Magyar Szó, Krónika 

Cseke Attila akarva-akaratlanul jó példával járt az RMDSZ-es politikusok előtt, amikor 

váratlanul lemondott, olvasható Tőkés László sajtóközleményében. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke szerint a lemondás által kialakult pozitív összképet rontja a megüresedett 

miniszteri bársonyszék betöltése körül kialakult izgatott politikai nyüzsgés, amely azt a téves 

látszatot keltheti, hogy „az egész román egészségügy fontoskodó RMDSZ-es honfitársaink 

kezébe volna letéve” - áll a közleményben. Tőkés szerint a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem akkreditációja, a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti 

Egyetem Chartája és a Verespataki Bányavállalat viszonylatában „méltó volna”, hogyha Markó 

Béla miniszterelnök-helyettes, valamint Kelemen Hunor és Borbély László pártvezér-

miniszterek is követnék Cseke Attila erkölcsi példáját, és lemondanának. 

 
Kapunyitás az EMI-táborban politikai mellékízekkel 
2011. augusztus 10. - Gergely Imre - MTI, szekelyhon.ro, Szabadság, Új Magyar Szó, Erdély 

Ma, Krónika, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava 

Viszonylag politikamentesnek, inkább kulturális jellegűnek tervezték a szervezők az EMI-tábor 

első napját. A program nem is változott, a politika mégis befolyásolta a rendezvény hangulatát. 

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke bejelentette, nem jön el az EMI-táborba. Soós 

Sándor, a tábor fő szervezője és az EMI elnöke sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra a 

programváltozást és a rangos személyiség távolmaradását. Soós szerint politikai okai vannak 

Kövér László visszalépésének. Az EMI hosszabb ideje nem ápol felhőtlen viszonyt az MPP 

elnökével, úgy ítélték meg, hogy Szász Jenő személyisége nem illik a tábor szellemiségéhez, 

ezért nem hívták meg Gyergyószentmiklósra. Szász az elmúlt időszakban többféle úton is el 

szerette volna érni, hogy az EMI tábor előadója legyen, de ezt a szervezők elutasították. 
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Köztudomású, hogy Kövér László jó kapcsolatban van Szász Jenővel, így mivel az MPP elnök 

nem kapott meghívást, ezért az Országgyűlés elnöke is lemondta a részvételét – hangzott el. 

Ugyanakkor Soós bejelentette, a szombat délutáni időpontot egyelőre szabadon hagyják, 

reménykednek abban, hogy Kövér László mégis megérkezik Gyergyószentmiklósra, és 

megtartja az „Alkotmány. Állampolgárság. Szavazati jog” című előadását. Soós bízik abban, 

hogy ezen incidens miatt nem romlik meg a kapcsolat az EMI és Kövér László között. 

 

Egy hét múlva tárgyalják másodfokon az EMNP bejegyzését 
2011. augusztus 10. - Erdély Ma, Duna Tv 

Augusztus 16-án tárgyalja a Bukaresti Táblabíróság másodfokon az Erdélyi Magyar Néppárt 

bejegyzését elutasító döntést. Toró T. Tibor, a párt ügyvezető elnöke azt reméli: 

megalapozatlannak mondják ki az első fokú elutasító ítéletet. A Bukaresti Törvényszék 

júniusban azzal indokolta az elutasítást, hogy az alakuló párt programjában az alapvető emberi, 

közösségi- és szabadságjogok képviseletét vállalta fel, ez pedig a bíróság szerint azért ellentétes 

a törvényi előírásokkal, mert egy pártnak a nemzeti érdekek képviseletét kell felvállalnia. Toró 

T. Tibor szerint felületesen olvasták el a párt kezdeményezőinek beadványát, mivel abból 

kiderül, hogy az egész ország ügyeivel foglalkozni akarnak. 

 

Vásárhelyi MOGYE-ügy: a vártemplom udvarán tartják a tiltakozó akciót 
2011. augusztus 10. - Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

A marosvásárhelyi református vártemplom udvarán tartják meg csütörtökön 19 órától a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemért (MOGYE) szervezett tiltakozó akciót, 

miután a hatóságok másodszor is megtagadták a rendezvény engedélyezését. Ádám Valérián, a 

szervező Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) 

ügyvezetője a Krónikának elmondta, a városházi engedélyező bizottság az 1991/60-as törvény 

9-es és 10-es cikkelyével indokolta kérésük elutasítását. Ezek a fasiszta, kommunista, rasszista 

és soviniszta jellegű rendezvényekre vonatkoznak, illetve azokra, melyek veszélyeztetik az 

ország biztonságát, sértik a közrendet és a közerkölcsöt, sértik a polgárok jogait és szabadságait. 

Holott a főtérre tervezett tiltakozó körmenetnek semmi köze mindezekhez, csak a MOGYE-n 

tapasztalt diszkriminációra akarják felhívni a figyelmet – hangsúlyozta az ügyvezető, aki szerint 

az egyesület és a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) vezetősége nem kíván törvénysértést 

elkövetni azzal, hogy betiltott rendezvényre hívja a magyarságot. 

 

Kolozsvár: jövő héten minden eldől a főtéri zöldségpiac ügyében 
2011. augusztus 10. - transindex.ro, Szabadság, Új Magyar Szó, Krónika 

Nem sikerült időben értesíteni minden őstermelőt a tegnapi RMDSZ-PDL megállapodásról, 

mely szerint már szombattól máshová helyeznék a városi tanácsban koalíciós szakításhoz vezető 

főtéri zöldségpiacot, ezért a héten még a főtéri parkoló ad helyet a vásárnak, válaszolt a 

Transindex kérdésére Máté András, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke. 

„Amennyiben a jövő héten is a főtéren tartják a piacot, én személy szerint többet nem fogok 

adni a PDL szavára” - szögezte le a politikus. 
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Orbánt Erdélyben korrepetálja Vona 
2011. augusztus 10. - Parászka Boróka - manna.ro 

„Nem kalapált olyan egységet még senki Erdélyben, mint Vona Gábor és a Jobbik – ez az idei 

gyergyószentmiklósi EMI tábor egyértelmű üzenete. Hiába vonult fel a teljes Fidesz-vezérkar 

Tusnádon államtitkárostul, Orbán Viktor csak mutyiban randevúzott Kelemen Hunorral. Az 

RMDSZ elnökét ráadásul Tőkés László előre begyakorolt, zökkenőmentes Markózással 

froclizhatta még itt. Fogcsikorgatva működik, ha működik a magyar-magyar együttműködés: 

tapasztalhatta, akinek füle volt a fogcsikorgatásra Tusnádon” – írja Parászka Boróka a 

manna.ro-n megjelent publicisztikájában. A szerző hangsúlyozza: „A jobbikosok az utóbbi 

években azt lesték, hogy leesik-e valami a Fidesz asztalától a határon túli témákat illetően. Ma 

már fordult a kocka, és aki tematizál Erdélyben, az nem a magyar jobboldal, hanem a 

szélsőjobb. Hogy lehetséges ez? Talán mindenki úgy gondolkodik, mint Vona Gábor 

„hagyományos” támogatója, a Hargita megyei önkormányzat. Hogy jobb lökni nekik egy pár 

falatot, némi támogatásmorzsát, mint marakodni a koncon, és kockáztatni a helyi konfliktusok 

kialakulását, elmérgesedését. Így kaphatott az EMI-tábor az idén ezer lejes támogatást a 

Communitas Alapítványtól is”. 

 

Egészségügyi (im)morál 
2011. augusztus 10. - Dénes László - Reggeli Újság 

Dénes László a Cseke Attila lemondása körüli helyzet kapcsán megjegyzi: „a Cseke-sztori 

viszont ismét csak azt igazolja, hogy az RMDSZ tényleg csupán díszelgő árvalányhaj a Boc-

kormány kalapján. A magyar párt ezt tudomásul veszi, és Cseke helyett simán delegál majd egy 

újabb palimadarat az Egészségügyi Minisztérium élére”. A szerző szerint „kicsi a 

valószínűsége, hogy a Cseke után maradt kuplerájt akár Ritli doktor, akár más belátható időn 

belül takaros ispotállyá tudja változtatni. A jelek szerint ez nem is célja a hatalom szekerét 

minden arculcsapás ellenére hűséges együgyűséggel toló RMDSZ-nek. A pártnak egyedüli 

törekvése: a következő választásokig a húsos fazék közelében maradni, még akkor is, ha a 

fazékból Băsescuék már kiettek minden valamire való cubákot, s immár csak a híg lét 

kavargatja széles arcára fagyott vigyorral Hunor, a kukta…”. 

 

Szavazás: kedvezne az RMDSZ-nek a PDL  
2011. augusztus 11. - Balogh Levente - Krónika, Magyar Nemzet 

Lehetséges megegyezést kötni az RMDSZ-szel a levélben szavazás elfogadásáról, amelyet egy 

olyan új választási törvény tervezetével együtt terjesztenének be, amely eloszlathatja a 

szövetség parlamentből való kiseséssel kapcsolatos félelmeit – jelentette ki Teodor Baconschi 

külügyminiszter. A politikus a NewsIn hírügynökségnek adott interjúban kifejtette, tárgyalt 

Kelemen Hunorral, az RMDSZ szövetségi elnökével a levélben szavazás ügyéről, és arra a 

megállapításra jutott, hogy a szövetség azért nem támogatja az általa fölvetett módosítást, mert 

attól tart, hogy annak nyomán a leadott szavazatok növekedő száma miatt a szövetség kiesik a 

parlamentből. „Ha statisztikailag nő a szavazók tömege, az RMDSZ-hez hasonló pártok 

számára problémát jelenthet az 5 százalékos parlamenti küszöb átlépése” – mutatott rá a 

miniszter. Hozzátette ugyanakkor, hogy már készül egy olyan új választási törvény, amely 

kijavítja a jelenlegi jogszabály hibáit. Erről a koalíción belül kívánnak majd egyeztetni a 
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szövetséggel. Baconschi azt is elmondta, hogy először a Demokrata- Liberális Párton (PDL) 

belül egyeztetnek majd a választási törvény tervezetéről, amelyben kiemelt figyelmet szentelnek 

majd a szavazatok biztonságos kezelésének. Ezt követően a koalíció, majd a kormány elé 

terjeszti. 

 

Mégis kilép az RMDSZ? 
2011. augusztus 10. - Erdély Ma 

Annak dacára, hogy az RMDSZ bejelentette: bihari szervezete javaslatára az egészségügyi tárca 

Ritli László nagyváradi orvosé lesz, a kormánypárt és a szövetség kapcsolata egyre feszültebb – 

írja a Cotidianul. A lap legalább három feszültségforrást emleget, az ország területi 

átszervezése, a Borbély László elleni vádak és Cseke lemondása az egészségügy 

alulfinanszírozása meg a biztosító pénztár igazgatójával való konfliktus miatt. Az RMDSZ 

vezetői azt követelik, hogy a következő költségvetés-kiegészítéskor az egészségügy megkapja a 

Cseke által igényelt pénzalapokat, váltsák le a pénztárigazgatót, s az intézményt helyezzék a 

minisztérium alárendeltségébe. Különben az RMDSZ lemond az egészségügyi tárcáról, majd 

felszólítja másik két miniszterét is, hogy adja be lemondását. Ősztől jó esetben a parlamentből 

támogatják a kormányt, de az RMDSZ vezetői közül sokan teljes szakítást, és az ellenzékkel 

való szövetkezést akarnak. Főként, mert olyan hírek kaptak szárnyra, hogy Băsescu amúgy is 

fejébe vette az RMDSZ kormányból való kipenderítését. Az államelnök ugyanis nem feled és 

nem bocsát meg. A józan ész is azt diktálja az RMDSZ-nek: lépjen ki a népszerűtlen 

kormányból, mert a magyar lakosság körében máris drámaian alacsony a népszerűsége. 

 

Biztos(ító)ra megy az RMDSZ 
2011. augusztus 11. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Az RMDSZ akkor nevezi meg Cseke Attila utódját, ha szeptember elején a kormány sürgősségi 

rendeletben átutalja az egészségbiztosítási pénztárat az Egészségügyi Minisztérium 

fennhatósága alá – közölte a tárcavezető utódlásának konkrét feltételét Borbély László. „A 

minisztérium az RMDSZ-é. Azért nem jelöltünk még másvalakit Cseke Attila helyére, mert az 

egészségügyi rendszer problémáira nem a tárcavezető személye adja meg a választ. Garanciákat 

várunk arra, hogy az új miniszterünk már más feltételek mellett dolgozhat” – magyarázta az 

RMDSZ politikai alelnöke. Újságírói felvetésre a politikus azt mondta, garanciának az RMDSZ-

nek elég az adott szó is. „Hihetetlennek hangzik, de ebben a koalícióban működik az 

gentlemen’s agreement intézménye” – tette hozzá. 

 
Gubík László: Őszinte elismerés vagy politikai játék? 
2011. augusztus 10. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

„Örülök, hogy Bugár Béla az Új Szó tegnapi írása szerint úgy értékeli magyar 

állampolgárságom felvételének nyilvános bejelentését, hogy „kellemetlen helyzetbe hoztam 

Szlovákiát”. Ezáltal végre elindulhat egy olyan folyamat, mely során pont kerül az 

állampolgársági törvény abszurd és alkotmányellenes módosítása körüli viták és bonyodalmak 

végére” – áll Gubík László, a kettős állampolgárságát elsőként nyíltan vállaló felvidéki fiatal 
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közleményében. Rámutat, „Bugár Béla és pártja e témában hat hónapja hallgatott”, az 

alkotmánybírósághoz is csak azt követően fordultak, hogy Gubík bejelentése elhangzott. „Szó 

nélkül hagyták azt is, hogy a Belügyminisztérium már két alkalommal zaklatta az MKP elnökét, 

Berényi Józsefet állampolgárság ügyben. Vajon miért nem utasította rendre a kormánykoalíció 

egyik pártelnöke, Bugár Béla a belügyminisztert, hogy hagyjon fel a zaklatással?” 

 

Az SNS nem kap egy fillért sem Duraytól 
2011. augusztus 10. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Duray Miklósnak, az MKP volt alelnökének nem kell egy fillért sem fizetnie azért, mert öt 

évvel ezelőtt fasiszta pártnak nevezte a Szlovák Nemzeti Pártot (SNS). Az SNS jó hírneve 

védelmében perelte be Durayt, eredetileg 10 millió koronás kártérítést követelve. Arra 

hivatkoztak, hogy a kijelentés miatt nehezebbé vált a párt helyzete az akkori 

kormánykoalícióban, népszerűségük csökkent a választók körében, s az európai szocialisták 

szemében is romlott a megítélésük. Az első fokon eljáró bíróság egymillió koronát és 

bocsánatkérést ítélt meg Slota pártjának, ám a Pozsonyi Kerületi Bíróság 2009 júniusában úgy 

döntött, semmit nem kell fizetnie, elég írásban bocsánatot kérnie. Ezt követően az SNS 

rendkívüli fellebbezéssel élt, ám azt most a Legfelsőbb Bíróság elutasította. 

 

Mindenki maga mögött tudhatja a magyar állam támogatását 
2011. augusztus 10. - Felvidék Ma 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság a közelmúltban közleményben tudatta, hogy „a magyar állam 

minden esetben kiáll a határon túli magyarok mellett az őket ért bármilyen jogsérelem esetén”. 

Ezzel kapcsolatban a Felvidék Ma hírportál megkérdezte az államtitkárságtól, hogy „milyen 

konkrét eszközök állnak a magyar állam rendelkezésére ahhoz, hogy a magyar állampolgárság 

megszerzését nyíltan vállaló - s ezáltal a szlovák állampolgárságukat automatikusan elvesztő - 

Szlovákiában élő magyar állampolgárokat megvédje”. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 

Stratégiai Tervező és Tájékoztatási Főosztálya válaszában közölte: „Minden erőnket, 

befolyásunkat és szakmai tudásunkat latba vetjük annak érdekében, hogy ha egyetlen magyar 

embert is atrocitás, támadás vagy bántódás ér bárhol a világon, azért mert magyar, akkor kivétel 

nélkül mindenki maga mögött tudhassa a magyar állam támogatását. Törekvésünk akkor lehet 

sikeres, ha a lehető legtöbb egyedi sérelemről tudomást szerzünk, akár személyes megkeresés 

útján, akár valamely magyar szervezeten keresztül is jusson el hozzánk az információ.” 

 

Mi lesz a szlovák bosszútörvény esetleges megváltoztatása után? 
2011. augusztus 10. - Szűcs Dániel - Felvidék Ma 

„A magyar állampolgársági jogszabály módosítását közvetlenül követő szlovák bosszútörvény 

megváltoztatását remélni a kormánypártoktól - köztük a néhány kiugrott magyart is felvonultató 

“felemáspárttól” - merő illúzió volt. Egész más a helyzet az alulról jövő és építkező 

kezdeményezésekkel - amilyen ez a mostani komáromi “szövetkezés” is a kettős állampolgárság 

mellett. A magyar állampolgárság megszerzésének, ill. kérvényezésének immáron szervezett, 

tömeges bevállalása kénytelen-kelletlen, de beindította még az olyan teremtmények 

nyálelválasztását is, mint  pl. Bugár Béla. Neki például most jutott eszébe, hogy megfuttatná a 

bosszútörvényt az alkotmánybíróságon.” 
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http://www.bumm.sk/58586/az-sns-nem-kap-egy-fillert-sem-duraytol.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/29696-mindenki-maga-mogott-tudhatja-a-magyar-allam-tamogatasat
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/29700-mi-lesz-a-szlovak-bosszutorveny-esetleges-megvaltoztatasa-utan
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Eredményt! 
2011. augusztus 11. - Kocur László - Új Szó 

„A Magyar Koalíció Pártja és a Híd versenyfutása a kettős állampolgárság témájában most már 

nyilvánvaló. Bugár Béla pártjának az előző, nacionalista kormányzat által hozott, mindkét oldal 

számára szimbolikus jelentőséggel bíró ellentörvénnyel (eddig) nem sikerült megküzdenie, a 

párt hivatalos kommunikációs irányvonala szerint inkább a kisebbségi nyelvtörvényre helyezték 

a hangsúlyt, mely – hála koalíciós partnereiknek – szintén inkább csak szimbolikusra sikeredett” 

– írja Kocur László az Új Szó hasábjain. Hozzáteszi, hogy „a kettős állampolgárságot Szlovákia 

területi egységét semmilyen formában nem veszélyeztető, ártalmatlan, Európa boldogabb tájain 

jól működő intézménynek” tartja. Az alkotmánybírósághoz fordulás, illetve a kettős 

állampolgárságukat nyíltan vállaló civilek kezdeményezései kapcsán megjegyzi: „Akár felülről, 

akár alulról sikerül – ha sikerül – eredményt elérni, annak nyertesei az identitásukat szabadon 

vállalható állampolgárok lesznek. Szlovákiának ez továbbra sem kerül semmibe, sőt, a kettős 

állampolgárokat vegzálni hivatott állami apparátus is egyéb, társadalmilag hasznos 

tevékenységet folytathat.” 

 
Magyarul is kérhetők a honosításhoz szükséges okmányok Vajdaságban 
2011. augusztus 10. - Erdély Ma, MR1-Kossuth Rádió 

Hatalmas az érdeklődés Délvidéken is a könnyített eljárással megszerezhető magyar 

állampolgárság iránt. A vajdasági magyarok a szülőhelyükön tömegesen igényelni kezdték az 

anyakönyvi kivonatokat. Ezeket azonban az ottani hivatalok kezdetben csak szerb nyelven, 

szerb formanyomtatványokon adták ki. A vajdasági ombudsman közbenjárására ma már 

kétnyelvű formanyomtatványok állnak rendelkezésre a keresztlevél kiállításához. A magyarok 

azonban még mindig nem élnek a kisebbségi nyelvhasználatról szóló szerbiai törvény nyújtotta 

lehetőséggel – figyelmeztet Vukasinovics Klemm Éva, a vajdasági ombudsman kisebbségi 

ügyekben illetékes helyettese. 

 
Elhunyt Szalai Borbála 
2011. augusztus 10. - MTI, Kárpátalja Ma 

Életének 86. évében elhunyt Szalai Borbála költő, gyermekíró, nyugalmazott 

tankönyvszerkesztő, aki a második világháború utáni időszakban fontos szerepet játszott a 

magyar irodalmi nyelv megőrzésében a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalján. A kárpátaljai 

magyar irodalom egyik legjelesebb alkotójaként számon tartott Szalai Borbála 1926-ban 

született Ungváron. Irodalmi pályafutását tankönyvszerkesztőként kezdte 1950-ben a Kijevi 

Köztársasági Tankönyvkiadó ungvári magyar szerkesztőségében. Évtizedeken át a keze alól 

kerültek ki a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban használt ábécés könyvek, anyanyelvi 

olvasókönyvek és magyar nyelvtankönyvek. 
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http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2011/08/11/eredmenyt
http://erdely.ma/tarsmagyarsag.php?id=97498&cim=magyarul_is_kerhetok_az_honositashoz_szukseges_okmanyok_vajdasagban_audio
http://www.karpatalja.ma/kozelet/3494-elhunyt-szalai-borbala
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Beiratkozás: van, ahol több a magyar elsős 
2011. augusztus 10. - Kárpáti Igaz Szó 

Közeledik az új tanév, ennek alkalmából a beregszászi napilap több kárpátaljai általános iskolát 

is felkeresett, és arról érdeklődött, hogyan alakul a magyar osztályt választók száma az idén. A 

körképből kiderül, hogy a legtöbb településen több ukrán szülő magyar osztályba adja 

gyermekét, hogy az megtanuljon magyarul, míg sok magyar szülő inkább a gyereknek nagyobb 

megterhelést jelentő ukrán tannyelvű iskolát választja. Huszton például 12-en jelentkeztek a 

magyar általános iskolába, ám közülük csupán egy a magyar anyanyelvű, a többiek 

valamennyien ukránok. Himcsuk Katalin, a helyi iskola vezetője elmondta: „A huszti szlávok 

szeretnének megtanulni magyarul, éppen a magyarok nem igénylik az anyanyelvű oktatást. Ők 

az államnyelven működő intézményt választják gyermekeik számára. Ez egyszerűen szégyen!” 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=5472
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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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