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Bőrfejűek támadtak Pozsonyban - a rendőrség kizárja a nemzetiségi 
indíttatást 
2012. május 14. – bumm.sk, Új Szó Online, MTI, Felvidék Ma, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet, Krónika 

Magyar fiatalokra támadtak vasárnapra virradó éjjel szlovák bőrfejűek Pozsonyban, egyes 

hírek szerint azért, mert magyarul beszéltek. Az egyik hozzátartozó szerint ez nem így van, 

s a rendőrség is azt közölte, az elkövetők „látható ok nélkül” támadtak áldozataikra. 

 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság nyilatkozata a pozsonyi eseményekkel 
kapcsolatban 
2012. május 14. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A nemzetpolitikai államtitkárság megdöbbenéssel értesült arról, hogy sajtóhírek szerint 

szlovák bőrfejűek szlovákiai magyar fiatalokat bántalmaztak Pozsony főterén, mert 

egymással magyarul beszéltek. Az államtitkárság az eset gyors vizsgálatát, az elkövetők 

mihamarabbi kézre kerítését várja a szlovák rendőrségtől. 

 

Civil stratégia a magyarság megmaradásáért  
2012. május 15. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács hétfői XXI. rendes ülésén egyebek mellett elfogadta a 2012–

2018 közötti időszakra vonatkozó Vajdasági Magyar Civil Stratégiát. „A vajdasági magyar 

civil szféra stratégiai célja, hogy elősegítse a vajdasági magyar közösség magmaradását, 

fejlődését, életminőségének és társadalmi életének javulását, valamint szerbiai és ezen 

belül Vajdaság európai uniós csatlakozását” – olvasható a dokumentumban. 

 

A külpolitika számít a világszerte élő magyarságra 
2012. május 15. – MTI, Magyar Hírlap 

A hivatalos argentínai látogatáson tartózkodó Martonyi János a magyar–argentin 

kétoldalú diplomáciai megbeszéléseket megelőzően a 30-40 ezer fősre becsült helyi 

magyar közösség képviselőivel találkozott. A külügyminiszter elmondta: a kormány arra 

törekszik, hogy új alapokra helyezze a magyar állam kapcsolatát a magyarsággal. Martonyi 

ezt követően részt vett egy ünnepélyes állampolgársági eskütételen, továbbá kitüntetést 

adott át a 150-200 ezer fősre becsült latin-amerikai magyar közösségek egyetlen lapja, az 

Argentínai Magyar Hírlap főszerkesztőjének. 

 

Finomodó amerikai hangnem 
2012. május 15. - Zord Gábor László - Magyar Nemzet 

Megváltozott a Magyarországgal szembeni amerikai hangnem, ezt bizonyítja, hogy O’melia 

és Bay Bang külügyi államtitkár-helyettesek látogatását követően Nancy Pelosi a 

washingtoni képviselőház demokrata frakcióvezetője is hazánkba látogatott. A képviselőnő 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/14/borfejuek-tamadtak-pozsonyban-a-rendorseg-kizarja-a-nemzetisegi-indittatas
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/14/borfejuek-tamadtak-pozsonyban-a-rendorseg-kizarja-a-nemzetisegi-indittatas
http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/6455-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-nyilatkozata-a-pozsonyi-esemenyekkel-kapcsolatban
http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/6455-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-nyilatkozata-a-pozsonyi-esemenyekkel-kapcsolatban
http://www.magyarszo.rs/fex.page:2012-05-15_Civil_strategia_a_magyarsag_megmaradasaert
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/a_kulpolitika_szamit_a_vilagszerte_elo_magyarsagra.html
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a két ország diplomáciai kapcsolatai felvételének 90. évfordulójára rendezett 

rendezvénysorozaton vett részt.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. május 15-i számában olvasható.) 

 

SZNT: a kormány fel akarja „robbantani” a Székelyföldet 
2012. május 14. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, 

mno.hu 

A kormány régióátszervezési tervének „alapja nem a társadalmi kohézió, a régió lakóinak 

szolidaritása, nyelvi, kulturális, társadalmi, és földrajzi egysége, hanem az állampolitikai 

rangra emelt nacionalizmus” – szögezi le a Victor Ponta kormányfőhöz intézett nyílt 

levelében Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, aki szerint „a polgári 

engedetlenség eszközével is élni fogunk, hogy Székelyföld egységét megőrizzük”. 

 

Törlik az 5 százalékos parlamenti küszöböt a választási törvényből 
2012. május 14. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Megszünteti a parlamenti bejutási küszöböt a kormányzó Szociálliberális Unió (USL), 

amely már korábban kezdeményezte a választási rendszer módosítását. Ezt Victor Ponta 

miniszterelnök, az USL társelnöke erősítette meg hétfőn egy sajtótájékoztatón. Elmondta: 

a választási törvény módosításának képviselőházi vitáján törölni fogják a parlamenti 

küszöböt azért, hogy az egyéni választókerületekből csak az első helyezett juthasson 

mandátumhoz. 

 

Tőkés: bizonyítható, hogy Nagy Sándor esperes a Szekuritáté informátora 
volt 
2012. május 14. – Krónika, transindex.ro 

Hazudik Nagy Sándor nagykárolyi református esperes, alias Moldovan Ilie, a Szatmár 

Megyei Tanács tagja, amikor tagadja, hogy a Szekuritáté ügynöke volt – állítja hétfői 

közleményében Tőkés László.  

 

Kelemen Hunor: miniszterként az aránytalanságokat próbáltam felszámolni 
2012. május 14. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

A Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium az elmúlt két és fél évben hangsúlyosan 

figyelt oda a magyar vonatkozású műemlékek helyreállítására, és ezzel a korábbi években 

kialakult aránytalanságokat próbálta felszámolni - jelentette ki sajtótájékoztatóján 

Kelemen Hunor volt kulturális és örökségvédelmi miniszter. 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63456
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63457
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63458
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Kelemen: az RMDSZ nem saját magának, hanem a magyar közösség számára 
harcolt ki kisebbségi jogokat 
2012. május 14. – transindex.ro 

Sajnos, mostantól jóra nem számíthatunk, rosszra viszont annál inkább. Azt a nacionalista 

retorikát, amit ellenzéki pozícióból folytattak a szociálliberális szövetség politikusai, most 

már a kormányzati intézkedésekben is lassan viszontlátjuk – mondta Kelemen Hunor 

besztercei sajtótájékoztatóján. 

 

Sógor-Winkler: 22 év után visszalépés történik a kisebbségi jogok területén 
2012. május 14. – transindex.ro 

Vészjelzést kell jelentsen az, hogy 22 év után Romániában visszalépés történik a kisebbségi 

jogok területén – fogalmazott Winkler Gyula Youth@Kolozsvár 2015 projektpályázat 

brüsszeli bemutatása utáni sajtóbeszélgetésen. Sógor Csaba szerint a MOGYE-ügy és a 

választási törvény átszabásának tanulsága, hogy „Bizánc nyugati részén, Romániában” 

nincsenek bebetonozott törvények, az új hatalmi konstelláció mindig átszabja a 

jogszabályokat. 

 

Winkler: a rendszerváltás utáni legnagyobb kihívása előtt áll a romániai 
magyarság 
2012. május 14. – transindex.ro 

Az elért jogokat nem elég megszerezni, meg is kell védeni azokat, az eredményeket nem 

elég elérni, meg is kell tartani azokat – mondta Winkler Gyula Temesváron, az RMDSZ 

megyei kampányindító rendezvényen és a Bánsági Magyar Napok záróestjén. Az EP-

képviselő hozzátette, a romániai magyarság sok szempontból az elmúlt 22 év legnagyobb 

kihívása előtt áll, azért, mert 22 év után először történik meg Romániában, hogy egy, már 

megszerzett jogot vonnak vissza. 

 

Székely Szolidaritási Program indítását jelentette be Tamás Sándor 
2012. május 14. – transindex.ro 

Tamás Sándor Erősdön jelentette be a Székely Szolidaritási Program indítását, amelynek 

keretében azokon a háromszéki településeken, amelyeken a magyarság számaránya 30% 

alá süllyedt, kiemelt támogatásban részesülnek a történelmi egyházak. 

 

Családbarát önkormányzatokat díjaz az RMDSZ 
2012. május 14. – transindex.ro 

Húsz önkormányzat nyerte el idén a Családbarát közösségek címet, amelyet az RMDSZ ítél 

meg azoknak az önkormányzatoknak, amelyek erőfeszítéseket tettek egy családbarát 

közösség kialakítására - jelentette be Kolozsváron Horváth Anna, az RMDSZ 

önkormányzatokért felelős főtitkárhelyettese, a program egyik kezdeményezője 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=29144
http://itthon.transindex.ro/?hir=29144
http://itthon.transindex.ro/?hir=29142
http://itthon.transindex.ro/?hir=29145
http://itthon.transindex.ro/?hir=29145
http://itthon.transindex.ro/?hir=29154
http://itthon.transindex.ro/?hir=29153
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Kincses: nem legális a MOGYE szenátusa 
2012. május 14. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Kincses Előd ügyvéd úgy értékeli a marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság május 11-ei 

döntését, hogy érvénytelenek a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a 

vezetőválasztások, tehát a jelenlegi szenátus nem legálisan működik. A három pert június 

18-án tárgyalják. 

 

Kincses: MOGYE-ügyben kudarcot vallott az RMDSZ 
2012. május 14. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika 

Az RMDSZ által választott politikai út csődöt mondott MOGYE-ügyben, olyannyira, hogy 

az Ungureanu-kormány bukásához vezetett. Az EMNT, EMNP és MPP által választott jogi 

út a járható, ezért remélem, beismerik tévedésüket és csatlakoznak a perhez – ismertette a 

felperes ügyvédje, Kincses Előd. Az RMDSZ ugyan nem, de az MMDSZ és a magyar 

tanárok csatlakozni fognak a perhez. 

 

Feljelentés a munkaügy ellen 
2012. május 14. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro, Krónika 

A magyar nyelvű felirat és a magyarul beszélő személyzet hiánya miatt jelentette fel a 

Kovászna Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökséget az Országos Diszkriminációellenes 

Tanácsnál egy férfi – számolt be hétfői sajtótájékoztatóján Kelemen Tibor igazgató. 

 

Felháborította Brassai fegyelmije az EP kisebbségi munkacsoportját 
2012. május 14. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

Felháborította az Európai Parlament kisebbségi frakcióközi munkacsoportjának 

(Intergroup) tagjait a MOGYE vezetőségének döntése. Az egyetem ugyanis fegyelmivel 

büntette dr. Brassai Attilát, amiért az Strasbourgban előadást tartott az orvosi egyetem 

magyar tagozatának helyzetéről. 

 

Védenék Vajdahunyad várát 
2012. május 15. – Krónika 

Fel kellene vétetni az UNESCO világörökség- listájára a vajdahunyadi várat, és ezáltal 

biztosítani a műemlék épület védettségét – jelentette ki tegnap Bende Barna független 

polgármesterjelölt. 

 

Németh „összefutott” Margával 
2012. május 15. – Új Magyar Szó 

Németh Zsolt külügyi államtitkár Brüsszelben, az uniós tagországok külügyi 

tárcavezetőinek tanácskozásán tegnap „a folyosón találkozott” „régi ismerősével”, Andrei 

Margával. Németh örvendetesnek tartja azt a véleményt, hogy a román fél 

együttműködésre törekszik Magyarországgal. „A magyar fél részéről megvan ez a 
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nyitottság, és örömmel hallottam, hogy a külügyminiszter úr részéről is megvan ugyanez” 

– mondta az államtitkár. 

 

Kelemen: katasztrofális az USL javaslata 
2012. május 15. – Krónika 

Katasztrofálisnak nevezte tegnap Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke a 

kormányzó Szociálliberális Unió (USL) törvényjavaslatát, amelynek értelmében 

bevezetnék az egyfordulós, egyéni választókerületes rendszert. Az RMDSZ vezetője 

rámutatott: az USL által javasolt rendszer felborítja az egyensúlyt, ezért az RMDSZ 

mindent megtesz annak érdekében, hogy a javaslatot ne fogadják el. 

 

„Ne hagyd magad, Erdély!” 
2012. május 15. – Új Magyar Szó, szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi Nemzeti Színházban tartották meg tegnap délután a Maros megyei 

RMDSZ-kampánynyitó rendezvényét. Markó Béla szerint a mostani helyzet nem 

nehezebb, mint volt 1990-ben, 1992-ben, 1996-ban, 2000-ben, illetve 2008-ban. 

Hozzátette: ahogy korábban, összefogással a szövetségnek most is sikerülni fog 

szembenéznie és leküzdenie a nehézségeket. 

 

A Most-Híd tölthetné be a kisebbségügyi kormánybiztos posztját 
2012. május 14. – MTI, hirado.hu 

Robert Fico kormánya felajánlotta a Most-Hídnak, hogy párt saját jelöltjével töltse be a 

kisebbségügyi kormánybiztos közeljövőben létrehozandó posztját - erősítette meg az MTI-

nek Bugár Béla, a párt elnöke hétfőn. Amennyiben a szlovák-magyar párt megegyezik 

Robert Ficóékkal, akkor a jelenlegi szlovák kabinet lesz az első, amelyben ellenzéki 

politikus is helyet kap. 

 

Fico „alkalmazná” A. Nagy Lászlót 
2012. május 14. – TASR, hirek.sk 

A Smer-SD A. Nagy Lászlónak kínálja fel a kisebbségekért felelős kormánybiztos posztját. 

A Híd politikusa mérlegeli az ajánlatot - tudatta a SME napilap. Csáky Pál szerint a 

kormánypárt felhasználja a Most-Híd pártot, hogy „legitimmé tegye a Fico-féle 

nemzetiségi politikát, ami ugyanolyan, mint 2006-ban volt“. 

 

Pfundtner Edit lemondott, és kilépett a Hídból 
2012. május 14. – bumm.sk, Új Szó 

Lemondott alelnöki posztjáról, és kilépett a Hídból Pfundtner Edit, a párt korábbi 

parlamenti képviselője, aki a legutóbbi választásokon csak néhány száz szavazat híján 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/05/14/14/A_Most_Hid_tolthetne_be_a_kisebbsegugyi_kormanybiztos_posztjat.aspx?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/belfold/20120514101109/Fico-alkalmazna-A-Nagy-Laszlot.html
http://www.bumm.sk/68653/pfundtner-edit-lemondott-es-kilepett-a-hidbol.html
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maradt ki a törvényhozásból. Arról, hogy miért mondott le, és lépett ki a Hídból, egyelőre 

nem kívánt nyilatkozni. 

 

Bugár ismét pert vesztett Csáky ellen 
2012. május 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Bugár Béla a Most-Híd alapításával kapcsolatos kijelentései miatt perelte Csáky Pált, aki 

úgy ítélte meg, hogy Bugár pártjának alapítása a Smer és a szlovákiai magyar vállalkozók 

egy csoportja érdekei mentén történt. Bugár első fokon vesztett, de fellebbezett. Most a 

kerületi bíróság is Csákynak adott igazat. 

 

Tárgyalt a Csemadok és az MKP 
2012. május 14. – Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Hétfőn tárgyalást folytatott a Csemadok és a Magyar Koalíció Pártja küldöttsége Hrubík 

Béla és Berényi József elnökök vezetésével. A tanácskozáson a szlovákiai magyar közösség 

aktuális problémáit tekintették át. 

 

Rajkán minden harmadik lakos szlovák 
2012. május 14. – hirek.sk 

Folyamatosan emelkedik a határon túlra költözött szlovák állampolgárok száma – számolt 

be a cas.sk hírportál. Legközkedveltebbek a Pozsonyhoz közeli magyar községek, 

elsősorban Rajka, ahol több mint ezer szlovák él, s ez hozzávetőleg a község lakosainak 

egyharmada. Az utóbbi három évben az itteni szlovákok számának 35 %-os növekedése 

tapasztalható. 

 

Szigeti László a szlovák nyelvoktatásról - Szakértői csoport felállítására van 
szükség 
2012. május 14. – hirek.sk 

Több kérdést is felvet Dušan Čaplovič oktatási miniszter vasárnapi televíziós nyilatkozta. A 

tárcavezető jelezte: hamarosan megváltozik  a szlovák nyelvoktatás módszere a 

nemzetiségi iskolákban. Ez önmagában még nem lenne baj - véli Szigeti László, az MKP 

oktatási és kulturális alelnöke. „Mondjuk ki, 10 tanulónál többet szlovák órán nem lehet 

foglalkoztatni” – nyilatkozta a hirek.sk hírportálnak az MKP alelnöke. 

 

Szerbiai Egyesült Régiók: Szabadkán meg kell ismételni az önkormányzati 
választásokat 
2012. május 14. – Vajdaság Ma 

Erősen megalapozott a gyanú, hogy Szabadkán manipulálták az önkormányzati 

választásokat - jelentette ki Dragan Rokvić. A Szerbiai Egyesült Régiók szabadkai 
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http://www.hirek.sk/belfold/20120514173323/Bugar-ismet-pert-vesztett-Csaky-ellen.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120514174304/Targyalt-a-Csemadok-es-az-MKP.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20120514124837/Rajkan-minden-harmadik-lakos-szlovak.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20120514151151/Szigeti-Laszlo-a-szlovak-nyelvoktatasrol-Szakertoi-csoport-felallitasara-van-szukseg.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20120514151151/Szigeti-Laszlo-a-szlovak-nyelvoktatasrol-Szakertoi-csoport-felallitasara-van-szukseg.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13520/Szerbiai-Egyesult-Regiok-Szabadkan-meg-kell-ismetelni-az-onkormanyzati-valasztasokat.html
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szervezetének koordinátora hozzátette, hogy a városi választási anyagok átvizsgálása 

megkérdőjelezi a választások eredményeit. 

 

Dačić: kivizsgáljuk az SNS állításait 
2012. május 14. – Vajdaság Ma 

Folyamatban van a Szerb Haladó Párt tisztségviselői részéről elhangzott, az állítólagos 

választási csalással kapcsolatos állítások kivizsgálása, jelentette ki Ivica Dačić 

belügyminiszter. Dačić elmondta, azt vizsgálják, szervezett akcióról van-e szó 

meghatározott szavazóhelyeken, vagy a választási folyamat során történt mulasztásról. 

 

Vizsgálja ki az ügyészség, hogy történt-e csalás 
2012. május 14. – Pannon RTV, Magyar Hírlap 

Szabadka a 90-es évekbe csúszik vissza, ezt mutatja a választási kampány arroganciája és a 

rohamrendőrök kivezénylése a szavazati eredmények újraszámlálásakor – jelentette ki 

Dragan Rokvić, a Szerbia Egyesült Régióinak szabadkai koordinátora a Párt 

sajtótájékoztatóján. 

 

A külhoni magyar óvodák éve 
2012. május 14. - Pannon RTV 

2012 a külhoni magyar óvodák éve. Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága a 

magyar tannyelvű óvodákat a legfrissebb magyarországi módszertani segédanyagokkal, és 

a pedagógusok továbbképzésével szándékozik segíteni. Hétfőn Újvidéken, a Dunavirág 

óvodában tartottak bemutatót. 

 

Nyilatkozat 
2012. május 14. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elfogadhatatlannak tartja azt, hogy a 

megye területén a választókörzetek kialakításának már hagyományosnak tekinthető 

rendjét, a magyar szervezetek nyomatékos kérését, valamint a megye közigazgatási 

felosztásának logikáját is ignorálva, a Központi Választó Bizottság (CVK) a 

választókerületek territoriális kialakításakor Kárpátalján nem csupán figyelmen kívül 

hagyta az őslakos magyarság érdekeit, hanem még fel is szabdalta, több választókerületbe 

osztotta a magyarlakta területet. 

 

Martonyi-kritika Kijevnek 
2012. május 14. – Kárpáti Igaz Szó 

A labdarúgó Európa-bajnokság közeledtével egyre több szó esik Ukrajna esetleges politikai 

bojkottjáról. Alig telik el olyan nap, hogy valamelyik vezető európai politikus ne 

fogalmazna meg éles kritikát az ellenzék vezérének, Julija Timosenkónak fogva tartási 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16658/Dacic-kivizsgaljuk-az-SNS-allitasait.html
http://pannonrtv.com/web/?p=7376
http://pannonrtv.com/web/?p=7373
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9317
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=9310
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körülményei miatt. A negatív kritikát osztók közé beállt Martonyi János külügyminiszter 

is. Szerinte sem megnyugtatók Julija Timosenko fogva tartásának körülményei. 

 

Kopácsról indult „a külhoni magyar óvodák éve” programsorozat 
2012. május 14. - Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

A Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett, „2012 a külhoni magyar 

óvodák éve” programsorozat első állomása május 9-én, szerdán Kopácson volt, a helyi 

óvodában. A foglalkozáson a gyerekek és a pedagógusok a meseszövés módszerével 

ismerkedhettek meg Fábián Éva népzenész-pedagógus és Szabó Zoltán néprajzos-zenész 

közreműködésével. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3271-kopacsrol-indult-a-kuelhoni-magyar-ovodak-eve-programsorozat
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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.index.hu/
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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/
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