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Ismét Fico a kormányos 
2012. április 4. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava 

635 nap után Robert Fico miniszterelnökként tért vissza a kormányhivatalba. Ivan 

Gašparovič államfő kinevezte az új kormányt, előtte összeült az új parlament – a 

képviselők letették az esküt, megválasztották a törvényhozás vezetőit. Az új kormány 

megtartotta első ülését. 

 

Bűnvádi eljárás beindítását kezdeményezi a DNA Borbély László ellen 
2012. április 4. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Új 

Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Borbély László környezetvédelmi miniszter ellen kérte a büntetőjogi vizsgálat jóváhagyását 

szerda délelőtt az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA). A DNA befolyással való 

üzérkedéssel és hamis vagyonnyilatkozat-tétellel gyanúsítja Borbély László képviselőt, az 

RMDSZ politikai alelnökét. A gyanú szerint egy üzletember Szepessy Szabolcs miniszteri 

tanácsos közvetítésével ingyenes lakásfelújítással vásárolta meg Borbély László befolyását 

annak érdekében, hogy szerződésekhez juthasson. 

 

Május hatodikán elnökválasztás (is) 
2012. április 5. – Virág Árpád – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Hírlap, 

Népszava 

Elnöki mandátumának lerövidítéséről hozott szerdán döntést Boris Tadić államfő. „Még 

ma és holnap vagyok államelnök” – nyilatkozta. Arról is beszámolt, hogy amint sejteni 

lehetett, maga is indul az elnökválasztásokon, melynek időpontja minden bizonnyal május 

hatodika, a parlamenti, tartományi és helyhatósági választások napja lesz. 

 

Tankó László az EMNP polgármester-jelöltje Székelyudvarhelyen 
2012. április 4. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Tankó László verseng Székelyudvarhelyen a polgármesteri tisztségért az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) színeiben. A párt városi szervezete szerdán, a főtéren mutatta be jelöltjét. 

Az eseményen elhangzott, hogy Székelyudvarhelynek olyan jelöltre van szüksége, aki 

megfelelő gazdasági, problémamegoldó tapasztalattal rendelkezik, illetve hatékonyan 

képes koordinálni egy olyan csapat munkáját, amelyet a városlakók alkotnak. 

 

Ungureanu nem érti az USL MOGYE-határozat ellenes indítványát 
2012. április 4. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A törvény és a felsőfokú oktatási intézmény tanerői ellen szól az ellenzéknek a MOGYE 

magyar tagozatának létrehozása ellen tervezett bizalmatlansági indítványa – nyilatkozta 

kedd este Mihai Răzvan Ungureanu. A miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy a tagozat 
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létrehozásáról szóló kormányrendelet a multikulturalitás elvére épült. A kormányfő 

feltette a kérdést, miként lehet indítvánnyal támadni egy olyan intézkedést, ami csak az 

oktatási törvény betartását garantálja. 

 

Elakadt a Mikó-per 
2012. április 4. – Demeter J. Ildikó – Erdély Ma, Hármszék 

Egy tanút nem tudtak kihallgatni a tegnap, az ügyet jól ismerő bírónő pedig szülési 

szabadságra megy, ezért más bíróhoz kerül, és így várhatóan lelassul a Székely Mikó 

Kollégium visszaszolgáltatását megkérdőjelező bűnvádi per, amelyet a volt tanári 

lakásokat megvásároló egykori bérlők feljelentésére a visszaszolgáltatási bizottság tagjai 

ellen indított a korrupcióellenes ügyészség. 

 

Fővárosos szlogennel kampányol az RMDSZ Sepsiszentgyörgyön 
2012. április 4. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy a jövő városa, Székelyföld fővárosa! – ezzel a szlogennel kampányol majd 

a sepsiszentgyörgyi RMDSZ – jelentette be Antal Árpád András elnök. 

 

Az MPP választási listája még nem nyilvános 
2012. április 4. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Bereczki Kinga MPP-s helyi tanácsos sajtótájékoztatón reagált a sepsiszentgyörgyi RMDSZ 

jelöltlistájára, és kifejtette, örül, hogy a polgármester végre felkereste a szakembereket. A 

polgáriak listája még nem nyilvános, egyelőre tárgyalásokat folytatnak a Néppárttal. 

 

„Közpénzen kampányol a tanácselnök” 
2012. április 4. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Megyejáró körútjáról és ellenjelöltjének, a Maros megyei tanács elnökének, Lokodi Edit 

Emőkének „sportszerűtlen”, közpénzen folytatott kampányáról számolt be Biró Zsolt 

Maros megyei tanácselnökjelölt. 

 

Kelemen: „Borbély túl gyakorlott politikus, hogy hibázzon” 
2012. április 4. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke, Kelemen Atilla szerint Borbély László, az 

RMDSZ politikai alelnöke nem vétkes, és lejárató kampány zajlik ellene. 

 

Nagyromániás jelölt Marosvásárhelyen 
2012. április 4. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Polgármesterjelöltet indít Marosvásárhelyen a Corneliu Vadim Tudor által vezetett Nagy-

Románia Párt (PRM) Constantin Amza Mărgărit, a párt Maros megyei elnöke 

személyében. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114998&cim=elakadt_a_miko_per
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kelemen-aborbely-tul-gyakorlott-politikus-hogy-hibazzona
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nagyromanias-jelolt-marosvasarhely-elere-tor
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„RMDSZ-hadjárat” Gyulakutáért 
2012. április 5. – Szucher Ervin – Krónika 

Az RMDSZ Maros megyei szervezete mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

helyhatósági választások során le tudja váltani a régió egyetlen polgári párti 

polgármesterét, László Árpád gyulakutai elöljárót, és visszanyerje a Kis-Küküllő menti 

községet. 

 

Még tárgyal az EMNP és az MPP 
2012. április 5. – Bíró Blanka – Krónika 

Legkésőbb április 10-éig el kell dönteni, hogy létrehozza-e a választási szövetséget a 

Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt, vagy pedig megméretkeznek a 

helyhatósági választásokon. Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke tegnap 

elmondta, eddig kell a választási bizottságnál bejelenteni a koalíciókat, az EMNP-vel 

zajlanak helyi és országos szinten a tárgyalások. 

 

Megjelölik a műemlékeket 
2012. április 5. – Krónika 

Háromnyelvű (román–magyar–angol) műemlékjelző táblát szereltek fel tegnap a 

nagyváradi Szent László-kápolnára. A helyi önkormányzat RMDSZ-frakciója és a Bihar 

Megyei Műemlékvédő Alapítvány nyárig 27 táblát szeretne elhelyezni a váradi műemlékek 

falán. 

 

Nem választ erdélyi pártot a Jobbik 
2012. április 5. – Babos Krisztina – Krónika 

A Jobbik nem kíván beavatkozni a romániai választási kampányba, hanem igyekszik minél 

szélesebb körű kapcsolatrendszert kialakítani az erdélyi magyarság képviselőivel, 

együttműködni pedig elsősorban ügyek és értékek mentén szeretne az itteni szereplőkkel – 

jelentette ki Szávay István a Szatmárnémetiben tartott fogadóórája alkalmával. 

 

Igaz magyarok szervezete(i) 
2012. április 5. – Gál Mária – Új Magyar Szó 

Gál Mária szerint „miután már egy éve csúszott a nemzeti jelentőségű intézmények 

támogatása, a tavaly novemberi MÁÉRT-on javaslatot kértek a részt vevő szervezetektől, 

amelyet azok meg is küldtek, a nemzetpolitikai államtitkárság pedig döntött. Csak össze 

kell hasonlítani a régi listát, a pártok javaslatait és az új intézményi jegyzéket, köszönő 

viszonyban sincsenek egymással”. 

 

„Meghívók” támogatásra 
2012. április 5. – Új Magyar Szó 

Némelyest fellélegezhetnek azok az erdélyi kulturális, oktatási és médiaintézmények, 

illetve szervezetek, amelyek tavaly egyáltalán nem kaptak magyarországi normatív 
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http://maszol.ro/velemeny/igaz_magyarok_szervezetei_2012_04_05.html
http://maszol.ro/aktualis/meghivok_tamogatasra_2012_04_05.html


 

 

 

 

 

 
5 

támogatást, és nem szerepeltek a kiemelt finanszírozásra számító intézmények februárban 

közzétett listáján sem. A MÁÉRT szórvány szakbizottsága idei elsõ ülésén meghirdette az 

erdélyi nemzeti jelentõségû programok meghívásos pályázatait. Meghívót kapott többek 

közt a Korunk, a Látó és a Helikon folyóirat. 

 

Lajčák egyelőre nem foglalkozik a kettős állampolgársággal 
2012. április 4. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Miroslav Lajčák új szlovák külügyminiszter egyelőre nem akarja elárulni, módosítják-e az 

állampolgárságról szóló törvényt. Annyit erősített meg csupán, hogy az asztalán van a 

téma. A szlovák-magyar viszonnyal kapcsolatban Lajčák elmondta: feltételezése szerint jók 

lesznek a kapcsolatok. Úgy gondolja, mindkét ország kormánya elsősorban szociális-

gazdasági kérdésekkel fog foglalkozni az elkövetkező időszakban. 

 

Orbán Viktor gratulált Robert Ficónak a miniszterelnöki kinevezéséhez 
2012. április 4. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Orbán Viktor levélben gratulált Robert Ficónak, a Szlovák Köztársaság miniszterelnökévé 

történt kinevezéséhez szerdán. A magyar kormányfő reményének adott hangot, hogy a két 

ország együttműködésének megerősítése hozzájárul az európai gazdasági kihívások sikeres 

kezeléséhez. 

 

Via Nova: Szükség van nemzeti alapon szerveződő érdekképviseletre 
2012. április 4. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Via Nova ICS sajnálatosnak tartja, hogy az elkövetkezendő négy évben a szlovákiai 

magyaroknak újfent nem lesz hathatós érdekképviselete a pozsonyi parlamentben - 

olvasható a szervezet nyilatkozatában. 

 

Bugár Béla: Nem azért vagyunk a parlamentben, hogy legyintsünk 
2012. április 4. – Káldy Xénia – Kitekintő.hu 

A Most-Híd elnöke szerint pártja kárára nagyon komoly kampány volt a magyar média és 

az MKP részéről, de az MKP így sem tudta megerősíteni a szavazótáborát. Bugár Béla a 

Kitekintő hírportálnak adott interjúban arra a kérdésre, hogy lát-e kiutat a Híd és a 

magyar nemzetpolitika irányítói közötti feszültségből, elmondta: „A labda a magyar 

térfélen pattog. Egyszerűen a magyar fél utasította el az együttműködést a Híddal, 

legutóbb a magyar parlament elnöke nevezte nemzetárulónak Bugár Bélát.” 

 

Megspórolt kiabálás 
2012. április 5. - Tartics Péter - Magyar Nemzet 

Iveta Radicová leköszönő miniszterelnök adott interjút a Magyar Nemzetnek, amiben 

elmondta, hogy valamennyi vállalt kötelezettségét teljesítette a kormány. Nem volt 
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egyszerű egyben tartani a négy pártból és nyolc kilenc politikai platformból álló 

kormányzatot, hiszen mindenki másként akarta megoldani az ország gondjait. Szlovákia és 

Magyarország kapcsolatát korrektnek és kiegyensúlyozottnak tekintette, Orbán Viktorral 

való kapcsolatát pedig nyitottnak és őszintének. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. április 5-i számában olvasható.) 

 

A VMSZ Tadićot támogatja az elnökválasztások második menetében 
2012. április 4. – Vajdaság Ma 

A VMSZ elnökjelöltje a szerbiai elnökválasztáson Pásztor István, a párt elnöke lesz. 

Pásztor a Betának azt nyilatkozta, hogy a VMSZ-nek lesz saját jelöltje, noha tisztában van 

azzal, hogy nincs esélye az elnökválasztáson. 

 

Egeresi illúziónak nevezte a kezdeményezést, hogy Szerbia szövetségi 
állammá alakuljon át 
2012. április 4. – Vajdaság Ma 

A Vajdaságnak Szerbián belül magas fokú belső önállósággal, autonómiával kell 

rendelkeznie, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) erről szóló stratégiai célja változatlan 

- nyilatkozta az m1 Átjáró című műsorában szerdán Egeresi Sándor, a VMSZ elnökségének 

tagja, Vajdaság tartomány képviselőházának elnöke. 

 

Anyanyelvű oktatás – hatékonyabb tudás! 
2012. április 5. - m.k. - Magyar Szó 

Joó Horti Lívia, az MNT oktatási bizottságának elnöke szerint fontos, hogy a gyermek az 

iskola-előkészítő csoportba anyanyelvén, a családban használt nyelven járjon. A Magyar 

Nemzeti Tanács az idén a tavalyinál még intenzívebb kampányt indít annak érdekében, 

hogy minél több gyereket írassanak magyar elsős osztályba. Újdonság, hogy ez évben az 

óvodába induló gyerekek szüleit is megszólítja az MNT. 

 

Egyre kevesebb a magyarul tanuló diák 
2012. április 4. - MTI, Magyar Nemzet Online 

Elkezdődött az általános iskolai beiratkozás a Vajdaságban. Bár az iskola kezdésig van 

ideje szülőknek dönteni, hogy melyik iskolába íratják gyermeküket a Közép-Bánságban 

már érezhető, hogy csökkeni fog a magyarul tanuló diákok száma. Nagybecskereken ahol 

mintegy háromezer magyar él egyetlen iskolában zajlik magyar tannyelvű oktatás, a 

következő tanévre 10-18 elsőst várnak. Nagyon megnehezíti a szülők dolgát, hogy a 

városban egy magyar óvodai csoport működik, ráadásul a magyar lakosság széttagolva él a 

városban, a szülők pedig a közelebbi szerb intézményekbe íratják gyermekeiket. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13294/A-VMSZ-Tadicot-tamogatja-az-elnokvalasztasok-masodik-meneteben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13290/Egeresi-illuzionak-nevezte-a-kezdemenyezest--hogy-Szerbia-szovetsegi-allamma-alakuljon-at.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13290/Egeresi-illuzionak-nevezte-a-kezdemenyezest--hogy-Szerbia-szovetsegi-allamma-alakuljon-at.html
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Nem hasad tovább 
2012. április 5. - Németh András - HVG 

Vajdaság köztársasággá nyilvánítása kapcsán kérdezte meg a HVG Józsa Lászlót a 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökségi tagját. Véleménye szerint bár a magyarok 

jobban éreznék magukat, ha Vajdaság köztársaság lenne, azonban konkrét intézkedésekre 

van szükség ahhoz, hogy a korábban a legtöbb bevételt termelő Vajdaság tartomány újra 

erőre kapjon. Egeresi Sándor az újvidéki parlament elnöke elmondta, hogy Szerbia még 

mindig 600 millió euróval tartozik a tartománynak, amit a közeljövőben nem fog tudni 

kifizetni. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2012. április 5-i számában olvasható.) 

 

UMDSZ-es tiltakozás a temetőrombolás ellen 
2012. április 4. – Kárpáti Igaz Szó 

Az UMDSZ Ungvári Városi Szervezetének elnöksége nyilatkozatban tiltakozik az ungvári 

Kálvárián és más temetőkben folyó rombolás ellen. A szövetséghez számos lakossági 

panasz érkezett az ügyben. A szövetség ezek alapján felhívással fordul a város 

önkormányzatához, hogy megfelelő lépéseket tegyen a kegyeletsértő, vandál cselekmények 

visszaszorítására. 

 

„Mi nem a színeket, hanem az ügyet nézzük” 
2012. április 4. – Kárpáti Igaz Szó 

Pénteken a KISZO szerkesztőségébe látogatott Szávay István országgyűlési képviselő. A 

Jobbik Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetője az eszmecsere során megismerkedett a 

Kárpáti Igaz Szó történetével és jelenlegi helyzetével. Szávay István a magyar kormány 

nemzetpolitikájáról, a támogatáspolitika kiegyensúlyozatlanságáról is kifejtette 

véleményét. 

 

Interjú Németh Zsolttal 
2012. április 4. – Kárpátalja 

Ukrajna és a kárpátaljai magyarság viszonyának alakulásáról kérdezte Német Zsoltot a 

Kárpátalja. „Úgy gondolom, hogy Magyarország és Ukrajna között kialakulhat egy kiemelt 

partnerségi viszony. Ennek volt az előszele a magyar miniszterelnök minapi kijevi 

látogatása és hosszú megbeszélése Viktor Janukovics államelnökkel.” 

 

Kétmillió dollár Kárpátaljának a keleti partnerség keretében 
2012. április 4. – Kárpátalja 

Március 30-án kétnapos munkalátogatásra érkezett Kárpátaljára Németh Zsolt külügyi 

államtitkár, aki Ungváron megbeszélést folytatott Olekszandr Ledida kormányzóval és 

Iván Balogával, a megyei tanács elnökével. A megbeszélést követően Németh Zsolt és Iván 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-04-06/ketmillio-dollar-karpataljanak-a-keleti-partnerseg-kereteben.php
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Baloga megállapodást írtak alá, melynek értelmében az EU Keleti Partnerség programja 

keretében kétmillió USD-t fordítanak a kárpátaljai oktatási-, kulturális és szociális 

intézmények felújítására és fejlesztésére. 

 

Aranybánya és kitelepítés a vegyes bizottság napirendjén 
2012. április 4. – Kárpátalja 

A nagymuzsalyi aranybányáról és Aknaszlatináról is tárgyalt március 28–29-i ülésén a 

határ menti együttműködés kérdéseiben illetékes magyar–ukrán államközi vegyes 

bizottság a magyarországi Vaján. Különös tekintettel a romániai Verespatakon történtekre 

és az ahhoz hasonló esetekre a vegyes bizottság ülésén elhangzott a javaslat, hogy Ukrajna 

nemzetközi kötelezettségvállalásainak megfelelően a két ország folytasson le közös 

ökológiai vizsgálatot, amelynek eredményeit vegyék figyelembe a bányászati engedélyek 

kiadásakor. 

 

Támadás a csapi magyar iskola ellen 
2012. április 4. – Kárpátalja 

A Kárpátalja információi szerint a csapi városi önkormányzat oktatási, kulturális, ifjúsági 

és sport főosztályának vezetője, Marija Luhova által aláírt, március 15-én kelt 15. számú 

rendelet egyebek mellett utasít, hogy 2012. szeptember 1-jétől „valósítsák meg” az 

általános iskolai intézmények struktúrájának optimalizálását azon osztályok összevonása 

révén, amelyekben a tanulók összlétszáma nem haladja meg a 36 főt. Balogh Lívia, a 

KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke elmondta, hogy a takarékossági 

megfontolásokkal indokolt lépés valójában a magyar iskola elleni támadást jelent. 

 

Magyar összejövetel Sziszeken 
2012. április 4. – Új Magyar Képes Újság 

A Sziszek-Moslavina megyében 2009-ben alakult magyar egyesületnek az a célja, hogy 

elősegítsék az ottani szórványmagyarság nyelvének és kultúrájának megmaradását. A 

szervezet minden hónap utolsó péntekjén tartja összejöveteleit, a legutóbbira március 30-

án került sor. 

 

Államigazgatási reform: vajon több vagy kevesebb ez a nemzetiségeknek? 
2012. április 4. – Népújság 

Április elsejével az államigazgatásról szóló törvény módosításának értelmében az eddigi 

kormányhivatalok, köztük a Nemzetiségi Hivatal is az illetékes minisztériumok, jelen 

esetben a belügyi tárca keretein belül működik, önálló szakszolgálatként. Emellett a 

nemzetiségek Lovro Lončar személyében államtitkárt is kaptak. 

 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://karpataljalap.net/cikkek/2012-04-06/aranybanya-es-kitelepites-a-vegyes-bizottsag-napirendjen.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-04-06/tamadas-a-csapi-magyar-iskola-ellen.php
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3121-magyar-oesszejoevetel-sziszeken
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4041:allamigazgatasi-reform-vajon-toebb-vagy-kevesebb-ez-a-nemzetisegeknek&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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Az érdekek és az értékek is közösek 
2012. április 4. – Népújság 

Karel Erjavec szlovén külügyminiszter a múlt héten Budapesten Martonyi János 

külügyminiszterrel tárgyalt. A két ország külügyi vezetői közös sajtótájékoztatón pozitívan 

nyilatkoztak a kétoldalú kapcsolatokról. A látogatás során kiderült, a magyar kormány 

forrást különített el a Felsőszölnök és Kétvölgy közötti 5,1 kilométeres útszakasz 

megépítésére. 

 

Lengyel pártok regionális nyelvvé nyilvánítanák a sziléziait 
2012. április 4. – MTI, bumm.sk 

Regionális nyelvvé nyilvánítanák a sziléziait Lengyelországban, három párt 

törvénymódosítási javaslatot nyújtott be erről a parlamentnek. A tavalyi népszámlálás 

eredménye bizonyítja, hogy Lengyelországban erősödik a regionális és etnikai 

hovatartozás érzése: 2011-ben 809 ezren sziléziai nemzetiségűeknek vallották magukat, 

míg kilenc évvel korábban csak 173 ezren tették ezt. 
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http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4042:az-erdekek-es-az-ertekek-is-koezoesek&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.bumm.sk/67146/lengyel-partok-regionalis-nyelvve-nyilvanitanak-a-szileziait.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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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/

