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Latin-Amerikában is megemlékeztek '56-ról 
2012. október 23. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A latin-amerikai magyar közösség tagjaival találkozott, és az ottani magyarság 1956-os 

ünnepségein vett részt Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár mintegy 

tíznapos dél-amerikai körútja eddigi állomásain. Répás Zsuzsanna október 21-én a Buenos 

Aires-i magyar közösség ünnepén mondott emlékező beszédet, és részt vett a követségen 

tartott állampolgársági eskütételen. A nap folyamán meglátogatta a református és 

evangélikus gyülekezetet, a Szent László iskolát, a Magyar Házban lévő nagy értékű 

könyvtárat, majd találkozott a fővárosi magyar szervezetek vezetőivel. 

 

A szabadság napja 
2012. október 23. – Tómó Margaréta – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A szabadság és az emberi méltóság megőrzésének, visszaszerzésének fontosságára 

emlékeztettek hétfő este a vajdasági magyarság 1956-os forradalom 56. évfordulójának 

központi megemlékezésén, a Vajdasági Magyar Szövetség szervezésében a szabadkai 

Népkör Magyar Művelődési Központban. A megemlékezés díszvendége Navracsics Tibor, 

Magyarország miniszterelnök-helyettese, közigazgatási és igazságügyi minisztere volt.  

 

Füzes: végleg elmúltak a revizionista idők 
2012. október 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Semmi hátrányuk nem származna a románoknak abból, ha Székelyföld autonómiát kapna 

– hangsúlyozta Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet a Digi24 televíziónak adott 

interjújában, amelynek átiratát tegnap tette közzé a Hotnews hírportál. A magyar 

diplomata ugyanakkor abszurdnak nevezte azt a felvetést, hogy az autonómia Erdély 

Magyarországhoz való visszacsatolását készítené elő. Hozzátette: Magyarország 

szövetségese és barátja Romániának, és nincs semmilyen területi követelése Romániával 

szemben – a revizionista „idők” végleg elmúltak. 

 

Becsületrendet kapott Tamás Aladárné 
2012. október 23. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Tamás Aladárné Szűcs Ilona kapta a Magyar Becsület Rend első kitüntetését, amelyet 

Orbán Viktor kormányfő és Kövér László házelnök jelenlétében adott át Áder János 

államfő a Parlamentben kedden. Orbán Viktor az ünnepségen Magyarország nevében 

köszönetet mondott Tamás Aladárnénak mindazért, amit a magyar nemzetért tett. A 

kormányfő felidézte: Tamás Aladárné az egyszerűsített honosítást lehetővé tevő 

magyarországi törvénymódosítást követően, 99 évesen, a lányával együtt a magyar 

állampolgárság felvétele mellett határozott. 
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http://mno.hu/kulfold/latin-amerikaban-is-megemlekeztek-56-rol-1113014
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-23_A_szabadsag_napja.xhtml
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/4080-az-autonomia-mellett-ervelt-a-bukaresti-magyar-nagykovet
http://www.hirek.sk/kulfold/20121023171649/Tamas-Ilonka-nenit-kituntettek-a-Magyar-Becsulet-Renddel.html
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Új magyar párt jöhet létre Szlovákiában 
2012. október 23. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség néven új magyar párt jöhet létre Szlovákiában. 

Kezdeményezői, Fehér Csaba és Sárközy János szerint legkésőbb fél éven belül szeretnék 

összegyűjteni a bejegyeztetéshez szükséges 10 ezer aláírást. 

 

Elmélet és gyakorlat viszonya az alternatív választási küszöbnél 
2012. október 19. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv Közbeszéd című műsorában a kolozsvári stúdióban Maksay Ágnes műsorvezető 

arról beszélgetett Székely István Gergő politológussal, hogy az elméleti, és a matematikai 

számítgatások mellett a gyakorlatban bekerülhet-e két magyar párt decemberben a 

parlamentbe? Székely István Gergő úgy véli, ha a helyhatósági választások eredményét 

nézzük, miszerint ott 100 választóból 85 az RMDSZ-re szavazott, ez aligha jelenthet esélyt 

az RMDSZ ellenzéke számára. 

 

Tőkés: ne legyenek az egyházak az RMDSZ választási kampányának eszközei! 
2012. október 21. – Erdély Ma, MTI 

Vissza kell utasítani, hogy az RMDSZ választási kampányában eszközként használja fel a 

történelmi egyházakat – hangsúlyozta Tőkés László európai parlamenti képviselő. A 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspöke az MTI-hez vasárnap 

eljuttatott nyilatkozatában úgy vélte, az egyházkerületben politikai „behódolási” folyamat 

megy végbe. 

 

Kizárják a Maros megyei MPP vezetőjét a pártból 
2012. október 21. – Erdély Ma 

Az MPP Országos Elnöksége elemezve a szervezet Maros megyei elnökének, László 

Györgynek az Országos Tanácsot követő sajtónyilatkozatait megállapította, hogy azok nem 

csak a párt érdekeivel ellentétesek, de erkölcsileg is elfogadhatatlanok. László György 

viselkedésével és nyilatkozataival gyakorlatilag saját magát zárta ki a Magyar Polgári Párt 

soraiból. 

 

Szilágyi Zsolt és Borbély Zsolt Attila is indul a parlamenti választásokon 
2012. október 22. – transindex.ro 

Toró T. Tibor az EMNP partiumi szervezetének érmihályfalvi ülésén nevesített néhány 

néppárti politikust, aki már biztosan indulni fog a parlamenti választásokon: Szilágyi 

Zsolt, Csomortányi István, Nagy József Barna (Észak-Bihar), dr. Balogh Árpád, Nagy 

Zoltán, Török Sándor (Nagyvárad), Magyar Károly, Konglovits Éva, Bozsó Imre Lehel 

(Szatmár megye), Bákay Magdolna (Szilágy megye), Borbély Zsolt Attila (Arad megye), 

Kása Zsolt (Temes megye) neve hangzott el. 
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file:///D:/SoósZ/nézőpont/2012/október/Új%20magyar%20párt%20jöhet%20létre%20Szlovákiában
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128951&cim=elmelet_es_gyakorlat_viszonya_az_alternativ_valasztasi_kuszobnel_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129058&cim=tokes_ne_legyenek_az_egyhazak_az_rmdsz_valasztasi_kampanyanak_eszkozei
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129050&cim=kizarjak_a_maros_megyei_mpp_vezetojet_a_partbol
http://itthon.transindex.ro/?hir=30833
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Magyarországi történészt bántalmaztak az utcán Bukarestben 
2012. október 22. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro 

Az erdélyi magyar történelmi egyházak ingatlanainak restitúciójával foglalkozó Varga 

Andrea magyarországi történészt bántalmazta Romániában egy ismeretlen személy, aki 

arcul ütötte az utcán. 

 

Erdélyi magyar nemzeti minimum kidolgozására hívja Toró az RMDSZ és az 
MPP elnökét 
2012. október 22. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, Nyugati Jelen 

Nyílt levelet írt Toró T. Tibor Kelemen Hunornak és Bíró Zsoltnak, amelyben az EMNP 

elnöke az erdélyi magyar nemzeti minimum kidolgozására hívja az RMDSZ és az MPP 

elnökét. „Lennie kell egy szintnek, amiből már nem szabad engedniük a bukaresti 

parlamentbe készülő erdélyi politikusoknak, induljanak bármelyik magyar párt jele alatt” - 

fogalmaz Toró, aki a megbeszélés helyszínéül az EMNT kolozsvári tanácskozótermét, 

időpontjául pedig 2012. október 25-ét, 12 órát ajánlotta fel. 

 

Mit akar az MPP? 
2012. október 22. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika hétfői vezércikke szerint “egy héttel a Magyar Polgári Párt tisztújító 

kongresszusa után egyre világosabb, hogy az alakulatnak nem sikerült megerősödve 

lezárnia a vezetői posztról leköszönt Szász Jenő fémjelezte korszakot,  és az új elnök, Biró 

Zsolt irányításával friss lendülettel nekivágni a közelgő parlamenti választásoknak. Az 

MPP-n belül talán soha nem uralkodott még olyan bizonytalanság, mint most, ami annak 

is betudható, hogy de jure Biró az elnöke, de facto azonban még mindig elődje akarata 

érvényesül.” 

 

Csegzi: nem kell a hatalmi játék 
2012. október 22. – Krónika, szekelyhon.ro 

„Önjelölt jelöltként” mutatkozott be hétvégi marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Csegzi 

Sándor, aki függetlenként indulna képviselői mandátumért a megyeszékhelyen. 

Marosvásárhely volt alpolgármestere úgy tudja, az RMDSZ máris kizárta soraiból, és 

elmondta, egyelőre még csak az indulásához szükséges aláírásokat gyűjti. 

 

Új testületet alapított az EMNP 
2012. október 22. – Krónika, Erdély Ma 

Megalakult az Erdélyi Magyar Néppárt Partiumi Regionális Önkormányzati Tanácsa a 

Bihar megyei Érmihályfalván. A testületélére Reszler János Szatmár megyei néppárti tagot 

választották. 
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Markó: fel kell emelni a Nyárádmentét, a Sóvidéket és a Mezőséget 
2012. október 22. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Háromszék 

„A következő években gazdaságilag, infrastruktúra, úthálózat és hasonló kérdések 

szempontjából is föl kell emelni a Sóvidéket, a Nyárádmentét, a Mezőséget, egész Maros 

megyét, az RMDSZ szenátorainak és képviselőinek ugyanakkor nem csak a saját 

körzetükért kell dolgozniuk, hanem Erdély minden régiójára, településére oda kell 

figyelniük” – jelentette ki Markó Béla szenátor, az Erdélyi Magyar Televíziónak (ETV) 

adott interjújában. 

 

Erdély és Partium több településén is megemlékeztek 1956-ról 
2012. október 22.  – Krónika 

A hétvégén Erdély és Partium több településén istentiszteletek keretében, emlékmű- és 

emlékpark-avatással emlékeztek az 1956-os forradalomra. „A magyarság megmaradása 

csak akkor lehetséges, ha Magyarország a közjog kötelékével, az állampolgársággal egyesíti 

a világ magyarságát” – jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes Sepsiszentgyörgyön, az 1956-os emlékpark szombati avatóünnepségén. 

 

Meghiúsulni látszik az MPP és az EMNP választási együttműködése 
2012. október 22. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Meghiúsulni látszik az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) 

választási együttműködése. A két párt tárgyalódelegációjának hétfő délelőtt kellett volna a 

tárgyalóasztalhoz ülnie, hogy lezárják a múlt héten elkezdett tárgyalásokat. A 

Marosvásárhelyre tervezett megbeszélésre azonban már nem került sor. Az MPP 

közleményben tudatta: „Sajnálattal veszi tudomásul, hogy az EMNP a függetlenséget 

garantáló garanciák esetén is mereven elzárkózik az MPP színeiben való indulás 

gondolatától és csak az önálló indulást tartja elfogadhatónak”. Az EMNP vezetői szerint 

immár csak a parlamentben alakulhat meg a mandátumot szerzett erdélyi magyar 

politikusokból az a „nemzeti válogatott”, amelynek felállítását az MPP a választásokra 

szorgalmazta. 

 

Kelemen Hunor: a szabadságvágy mindig összetartotta a nemzetet 
2012. október 23. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A szabadságvágy mindig összetartotta a magyar nemzetet, 1956-nak Erdélyben is voltak 

szabadságharcosai - hangoztatta az RMDSZ elnöke a keddi csíkszeredai megemlékezésen. 

Kelemen Hunor az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján tartott 

ünnepségen beszélt, amelyet az 1956 Gloria Victis emlékműnél rendezett az 56-os Bajtársi 

Társaság, Csíkszereda polgármesteri hivatala és Magyarország főkonzulátusa. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68360
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Corlăţean a Die Pressének: Bukarest nem érti Orbán Viktort 
2012. október 23. – maszol.ro 

A román külügyminiszter szerint ha Orbán Viktor a Nyírő-ügyre gondolt, amikor kifejtette, 

hogy Románia nacionalista fordulat előtt áll, akkor nem érti a kijelentést, és nem tud 

egyetérteni azzal, hogy a románellenes, antiszemita író újratemetése körüli affér Bukarest 

részéről nacionalista indíttatású lett volna. A Die Pressenek adott interjúban Titus 

Corlăţean hozzátette, hogy két hete Budapesten járt, és sok területen nagyon jó, stratégiai 

együttműködés van a két kormány között. 

 

Festékszóróval a restitúcióért 
2012. október 23. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Több tucat kolozsvári vett részt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Ifjúsági 

Tanács a történelmi egyházaktól elkobozott épületek visszaszolgáltatását sürgető tegnapi 

tüntetésén. A „Ne lopj!”, „Mindent vissza!”  vagy „Magyar tulajdon” feliratú táblákkal 

vonuló tüntetők négy, korábban egyházi tulajdont képező épületnél tiltakoztak. 

 

BKB: ködösít az oktatási tárca 
2012. október 23. – Krónika, transindex.ro 

A Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) azzal vádolja az oktatási minisztériumot, hogy 

megpróbálja eltussolni a MOGYE-n feltárt plágiumügyeket. A bizottság elnöksége által 

jegyzett közlemény emlékeztet: a BKB felfedte, hogy az egyetem korábbi rektora, 

Constantin Copotoiu, tudományos rektorhelyettese, Klara Brânzaniuc és az általános 

orvosi kar akkori dékánja, Leonard Azamfirei jelenlegi rektor vezetésével olyan 

szakcikkeket írtak és közöltek az egyetem angol nyelvű szakfolyóiratában, amelyek döntő 

része külföldi folyóiratokban megjelent munkák másolata. 

 

Leplet ránt a Tulipédia 
2012. október 23. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Tulipédia.info nevű internetes portál szerkesztői reklámtáblát avattak hétfőn 

Székelyudvarhely mellett. A tavasz óta működő honlap hirdetőtáblája három, 

székelyruhába öltöztetett majmot ábrázol, egyikük a fülét fogja be, másik a száját, a 

harmadik pedig a szemét, felettük a következő szöveg olvasható: A politikusok bé-t 

mondanak. Emellett a Tulipédia.info logója van, ami fölé ezt írták: Mi á-t látunk! 

 

Önállóan szerveződhetnek a magyar diákok 
2012. október 23. – Krónika, transindex.ro 

Elfogadta a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) szenátusa a 

diákstatútumot hétfői ülésén. Ennek értelmében a tagozatok saját szabályzatokat 

alakíthatnak ki, ezáltal is hangsúlyozva a tagozati autonómiát. A következőkben a magyar 

tagozat diákképviselői is kidolgozzák előírásaikat. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/4123-corlean-bukarest-nem-erti-orban-viktort
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=68369
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Kovács Péter: az RMDSZ nem tűz ki maga elé minimalista célokat 
2012. október 23. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ nem tűz ki maga elé minimalista célokat csak azért, mert egy magyar párt 

elnöke ezt kéri tőle – nyilatkozta Kovács Péter főtitkár Toró T. Tibor EMNP-elnök azon 

nyílt levelével kapcsolatban, amelyben az erdélyi magyar nemzeti minimum elfogadását 

említi. Az pedig egyenesen cinizmus, hogy Toró az EMNP kampányrendezvényét nevezi 

meg a találkozás helyszínéül – szögezte le a főtitkár. 

 

Székely István Gergő: a választások előtt nem lesz semmiféle együttműködés 
2012. október 23. – transindex.ro 

Az MPP-EMNP kiegyezés meghiúsulása kapcsán a fő problémát az képezte, hogy mind a 

két kisebb párt ragaszkodott ahhoz, hogy az együttműködés a saját neve alatt történjen - 

vélekedett Székely István Gergő politológus, aki szerint a választások előtt semmiféle 

együttműködési egyezséget nem hoz tető alá a három politikai alakulat. A politológus 

szerint nem sok változott azzal, hogy Szász Jenő lemondott az MPP vezetéséről, sőt, Kövér 

László érezhetően továbbra is ott áll a polgári párt mögött. 

 

Bővülő lehetőségek a magyar nyelvű biológia és ökológia-oktatásban a BBTE-
n 
2012. október 23. – transindex.ro 

Egy éve alakult meg a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem önálló Magyar Biológiai 

és Ökológiai Intézete. A magyar nyelvű biológus és ökológus felsőoktatást biztosító Intézet 

ezen egy év alatt már jelentős eredményeket mutatott fel, ami az oktatási kínálatot illeti – 

derül ki az intézet vezetőségének közleményéből. 

 

Napirenden a kétnyelvű utcanévtáblák ügye 
2012. október 23. – Simon Virág – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

Korrigálni szeretne egy 2007-es polgármesteri „mulasztást” Peti András marosvásárhelyi 

önkormányzati képviselő, aki határozattervezetet terjesztett be a kétnyelvű utcanévtáblák 

ügyének rendezéséről. A Székelyhon.ro kérdésére a határozattervezet kezdeményezője 

elmondta, szerinte az elmúlt időszakban közeledtek az álláspontok a képviselő-testületben 

és egy civilizált, európai városban mindenki megérti és elfogadja, hogy kétnyelvűek az 

utcanévtáblák. 

 

A Kovászna megyei 1-es számú szenátori körzetben indul Toró T. Tibor 
2012. október 23. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Toró T. Tibor, az EMNP elnöke a Kovászna megyei 1-es számú szenátori körzetben indul 

mandátumért a parlamenti választásokon. Ezt a politikus keddi sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatóján jelentette be. A pártelnököt korábban a háromszéki szervezet kérte fel, 

hogy egy Kovászna megyei választókerületben induljon. Ellenfele az RMDSZ-es Klárik 

László lesz. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30840
http://itthon.transindex.ro/?hir=30844
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30856
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Varga Andrea: azt kérdezték, voltál-e már megerőszakolva? 
2012. október 23. – maszol.ro 

A luxemburgi Európai Bíróságon készül perelni a bukaresti rendőrséget Varga Andrea, 

mert szerinte a bántalmazási ügyében nyomozni hivatott szervek nem tartották be sem az 

Európai Unió által is szabályozott eljárásjogot, sem a sértett fél jogait. Úgy véli: a 

hatóságoknak nem áll érdekében a tettes felderítése. 

 

Idén már biztos nem lesz „különalkus” kisebbségi törvény 
2012. október 23. – maszol.ro 

Ebben az ülésszakban már nem kerül a parlament plénuma elé a Nemzeti Kisebbségek 

Tanácsa és a kisebbségekkel foglalkozó kormányzati hatóság jogköreit szabályozó 

törvénytervezet. A jogszabályt a nemzeti kisebbségek frakciója szerette volna elfogadtatni a 

kisebbségi törvény helyett, miután különalkut kötött a kormányszó Szociál-Liberális 

Szövetséggel. 

 

Izsák: tömeges megmozdulásra is szükség van az autonómia ügyében 
2012. október 23. – Erdély Ma, Duna Tv 

Több fronton is küzd az autonómiáért a Székely Nemzeti Tanács. A szervezett küldöttsége 

nemrég Baszkföldön és Katalóniában kezdett partnerépítésben, hogy partnereket találjon 

az önálló székelyföldi régiót is szorgalmazó európai polgári kezdeményezés ügyéhez. Az 

SZNT arra készül, hogy úja a parlament elé terjeszti Székelyföld autonómia statutumát. 

Ezen kérdésekről a Duna Tv Székelyföldi stúdiójában Száva Enikő beszélgetett Izsák 

Balázzsal, a Székely Nemzeti Tanács elnökével. 

 

Tüntetés magyar tulajdonokért – Marosvásárhelyen is 
2012. október 23. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen kedden kora délután szervezett villámcsődületet, azaz flashmobot az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Ifjúsági Tanács a magyar vonatkozású, főként 

egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáért.  

 

Kivár a néppárt 
2012. október 24. – Krónika 

Politikai szövetséget, az erdélyi autonomista pólus létrehozását ajánlja az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) a Magyar Polgári Pártnak (MPP) – jelentette be Sepsiszentgyörgyön 

Toró T. Tibor, a néppárt elnöke, aki szerint már kevés az esély arra, hogy a két szervezet a 

választásokig megegyezzen. 

 

Veszített a Szacsvay 
2012. október 24. – Krónika 

A Mihai Eminescu Főgimnázium kapta meg a használati jogát annak a nagyváradi 

iskolaépületnek, amelyet azelőtt évtizedekig az egykori 9-es Számú Általános Iskola, ma 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/4105-varga-andrea-azt-kerdeztek-voltal-e-mar-megeroszakolva
http://maszol.ro/index.php/belfold/4118-iden-mar-biztos-nem-lesz-kulonalkus-kisebbsegi-torveny
http://erdely.ma/autonomia.php?id=129183&cim=izsak_tomeges_megmozdulasra_is_szukseg_van_az_autonomia_ugyeben_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tuntetes-magyar-tulajdonokert-marosvasarhelyen-is
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=68439
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=68446
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Szacsvay Imréről elnevezett nyolcosztályos iskola használt. A Szacsvay igazgatója, Pásztor 

Gabriella múlt héten úgy nyilatkozott, hogy az egyik eminescus szülő feljelentése nyomán 

keletkezett botrányt egyezséggel megoldották, a városi tanács tegnapi ülésén mégis a 

vegyes tannyelvű főgimnáziumhoz került az épület adminisztrációs joga. 

 

Emberi Méltóságért kitüntetést vett át Tamás Ilonka 
2012. október 19. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Emberi Méltóságért kitüntetésben részesítette a százéves Tamás Ilonkát, a szlovák 

állampolgárságától megfosztott felvidéki tanítónőt helytállásáért az Emberi Méltóság 

Tanácsa pénteken Budapesten. 

 

Berényi: áttörés az őshonos kisebbségek identitásának védelme 
2012. október 19. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke áttörésnek tartja, hogy az Európai 

Néppárt (EPP) programjába bekerült az őshonos kisebbségek identitásának védelme, és az 

a célkitűzés, hogy a kisebbségvédelem épüljön be az európai uniós jogba. 

 

Találkozott az MKP és az SDKÚ 
2012. október 19. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Pénteken a Magyar Közösség Pártja és az SDKÚ vezetőinek találkozójára került sor 

Pozsonyban, az SDKÚ székházában. A kétoldalú találkozó fő témája az eddigi 

együttműködés tapasztalatainak áttekintése és a jövőbeli feladatok felvázolása volt. 

 

Bugár együttműködne, Csáky nem 
2012. október 19. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Bugár Béla, a Híd elnöke nyitott pártja, és az MKP bizonyos szintű együttműködésére. 

Csáky Pál, az MKP volt elnöke azonban nem támogatja ezt, szerinte a Híd szétesőben van. 

Csáky szerint a Magyar Közösség Pártja megvárja a földrengés végét Bugáréknál, és 

kikristályosodik a helyzet. „Továbbra is úgy gondolom, hogy ez egy buta és felesleges 

projekt, több problémát csinált, mint jót.” 

 

Az autonómia-modellekről a II. Önkormányzati Szabadegyetemen 
2012. október 19. – Felvidék Ma 

Október 19-én a II. Önkormányzati Szabadegyetemen megkezdődött az önkormányzati 

képviselők, tisztségviselők, polgármesterek tanácskozása. A rendezvényen „Autonómia-

modellek az Európai Unióban” címmel előadást tartott Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet igazgatója. 
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http://www.bumm.sk/74418/emberi-meltosagert-kituntetest-vett-at-tamas-ilonka.html
http://www.hirek.sk/belfold/20121019210640/Berenyi-attores-az-oshonos-kisebbsegek-identitasanak-vedelme.html
http://www.bumm.sk/74427/talalkozott-az-mkp-es-az-sdku.html
http://www.bumm.sk/74409/bugar-egyuttmukodne-csaky-nem.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/36133-az-autonomia-modellekrol-a-ii-onkormanyzati-szabadegyetemen
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Bárdos Gyula a Csemadok új elnöke 
2012. október 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Bárdos Gyulát választották meg a Csemadok országos elnökének a szervezet szombati, 

ipolynyéki kongresszusán. A szervezet alapszabálya is megváltozott, nyitni akarnak a 

fiatalok felé. 

 

Megerősítette a rendőrség Fehér István okmányainak érvénytelenségét 
2012. október 21. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Elutasította a nyitrai kerületi rendőrkapitányság a magyar állampolgárságát felvállaló 

Fehér István fellebbezését, amelyet az után nyújtott be, hogy a hatóságok pénzbírsággal 

sújtották, mert nem szolgáltatta be személyi igazolványát. 

 

Bugár: bocsánatkérésre lenne szükség dekrétum-ügyben 
2012. október 22. – TASR, bumm.sk 

A Most-Híd elnöke a TASR hírügynökségnek adott interjút. Bugár Béla szerint a szlovák és 

magyar kormányfő kerüli a kényes témákat, holott lenne miről beszélniük, mint például a 

kettős állampolgárság kérdése. Elmondta, „némely Beneš-dekrétumok még mindig 

kísértenek. Minimum itt szükség lenne bocsánatkérésre”. Az MKP-val együttműködne a 

megyei választásokon, de köztársasági elnököt már nem jelölne velük. 

 

Csáky: Szlovákia és Magyarország között "hideg béke" uralkodik 
2012. október 22. – TASR, hirek.sk 

Szlovákia és Magyarország között ma "hideg béke" uralkodik - mondta a TASR 

hírügynökségnek Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártjának volt elnöke. A politikus 

kifejtette véleményét a kettős állampolgárságról, a közelgő megyei választásokról és az 

elnökválasztásról, valamint a jobboldal együttműködéséről. 

 

Híd: Legalább az egyik Ipoly-híd épüljön meg! 
2012. október 22. – Új Szó 

Ha nem történik előrelépés, veszélybe kerülhet az új Ipoly-híd megépítése. Az uniós 

finanszírozás miatt elkerülhetetlen, hogy a munkálatokat már jövőre megkezdjék – 

figyelmeztetett a hét végén Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője. 

 

Berényi: A küzdelem felvállalásának üzenetét közvetíti 1956 emléke 
2012. október 22. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Az 1956-os forradalom emléke azt az üzenetet közvetíti a felvidéki magyaroknak, hogy még 

az olykor reménytelennek tűnő küzdelmet is vállalni kell egy igaz, jó ügy érdekében - 

hangoztatta Berényi József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke hétfőn, a forradalom 

évfordulójának előestéjén Rimaszombatban mondott beszédében. 
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http://www.bumm.sk/74461/bardos-gyula-a-csemadok-uj-elnoke.html
http://www.hirek.sk/belfold/20121021201957/Megerositette-a-rendorseg-Feher-Istvan-okmanyainak-ervenytelenseget.html
http://www.bumm.sk/74523/bugar-bocsanatkeresre-lenne-szukseg-dekretum-ugyben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20121022143914/Csaky-Szlovakia-es-Magyarorszag-kozott-hideg-beke-uralkodik.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/10/22/hid-legalabb-az-egyik-ipoly-hid-epuljon-meg
http://www.hirek.sk/belfold/20121022202347/Berenyi-A-kuzdelem-felvallalasanak-uzenetet-kozvetiti-1956-emleke.html
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Akik egy új pártot látnak a Kerekasztalban, azok tévednek 
2012. október 23. – bumm.sk 

Tokár Gézával készült interjút közölt a bumm.sk hírportál. A Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztalának szóvivőjét arról kérdezték, lesz-e a szervezetből új párt, és hogy ki nyomja 

őket? Tudnak e távolságot tartani a pártoktól, és hogy kit is képviselnek valójában? 

 

Via Nova: Autonóm közösség híján megosztottságot fokozza a sok párt 
2012. október 23. – Felvidék Ma 

Gyengül a felvidéki magyar közösség érdekképviselete a Via Nova ICs szerint. Ezt azt 

követően nyilatkozták a Felvidék.ma-nak, hogy egy új felvidéki magyar politikai párt 

megalakulásáról számolt be a sajtó. 

 

A megbecsült nemzetek térképén  
2012. október 20. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Magyarország belgrádi könyvvásári szereplésének részleteiről Nikowitz Oszkár belgrádi 

magyar nagykövetet kérdezte a Magyar Szó. „A belgrádi könyvvásár a legnagyobb szerbiai 

kulturális esemény, és pusztán az tény, hogy Magyarország neve egy hétig mindennap 

szerepel a szerbiai közönség előtt – ráadásul egyértelműen pozitív kontextusban – minden 

tekintetben előrelépést hozhat abban a szándékunkban, hogy közelebb lépjünk 

egymáshoz” – mondta a nagykövet. 

 

„Marginális, komolytalan társaság” 
2012. október 20. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Vajdaság autonómiájának megszüntetését szorgalmazza az a kampány, amelyet 

akadémikusok csoportjának támogatásával indított el a héten a Dveri (Oltárajtó) 

Mozgalom. Az autonómia célja szerintük az, hogy a nemzeti hovatartozás helyett mindenki 

vajdaságinak vallja magát, s mivel ezt a kisebbségiek sem akarják, őket is felszólította a 

szélsőjobboldali szervezet: támogassák az autonómia megszüntetését szorgalmazó 

aláírásgyűjtést. Mihal Ramacs politikai elemző szerint a Dveri aláírásgyűjtése 

alkotmányellenes kezdeményezésnek számít. 

 

Korhecz: A Dveri kezdeményezése sérti a vajdasági polgárokat 
2012. október 21. – Vajdaság Ma 

A Dveri mozgalom Vajdaság autonómiájának megszüntetésére irányuló kezdeményezése 

sértő az itt élő polgárok számára, s veszélyes is, mert a múlt század kilencvenes éveiben 

uralkodó eszmék újjáéledését jelzik, jelentette ki dr. Korhecz Tamás jogászprofesszor, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Dnevniknek nyilatkozva. 
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A nemzethez való ragaszkodásuk, mint az 56-osok szabadságvágya 
2012. október 22. – Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

A Pásztor István, a VMSZ elnöke ünnepi beszédet tartott a Vajdasági Magyar Szövetség 

megemlékezésén, amelyet az 1956-os forradalom 56. évfordulója alkalmából Szabadkán, a 

Népkör Kosztolányi Dezső termében rendeztek és ahol Navracsics Tibor közigazgatási és 

igazságügyi miniszter is beszédet tartott. 

 

Tisztelgés az ’56-os hősök előtt  
2012. október 23. – Diósi Árpád – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A magyar forradalomra és szabadságharcra emlékeztek a palicsi ’56-os emlékműnél, 

amelyet a forradalom 50-ik évfordulójára emeltek. A szabadság iránti megtörhetetlen és 

semmilyen erőszakkal el nem taposható emberi vágyat jelképező emlékmű, amelyet a 

vajdasági magyar közösség 2006-ban emelt, a nemzeti összetartozást, az egymás iránti 

elkötelezettséget jelképezi – hangzott el a Vajdasági Magyar Szövetség központi 

megemlékezésén hétfőn délután. 

 

A tanszék missziót teljesít  
2012. október 23. – Pressburger Csaba – Magyar Szó 

Ötvenhárom évvel ezelőtt, 1959. október 21-én Sinkó Ervin akadémikus, tanszékalapító 

székfoglaló beszédével vette kezdetét az egyetemi szintű magyartanárképzés Vajdaságban 

– erről az eseményről emlékeznek meg évről évre az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszéken. 

 

Temerin: Őrizetbe vett a rendőrség hét magyar fiatalt 
2012. október 23. – Vajdaság Ma 

A Temerinben szombat éjszaka történt verekedés kapcsán kedden adott ki hivatalos 

közleményt az újvidéki rendőrség, amelyben az áll, hogy nemzeti, vallási és faji gyűlöletből 

elkövetett bűncselekmény miatt hét fiatalt állítottak elő. Azzal gyanúsítják a magyar 

fiatalokat, hogy október 21-én egy kávézóba betérve náci köszöntéssel üdvözölték egymást, 

ezt követően az ott tartózkodókkal dulakodásba kezdtek, majd nemzeti alapon sértegették 

őket. 

 

Jövő ősszel megnyílik a Belgrádi Magyar Ház 
2012. október 23. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Jövő ősszel nyílik meg a Belgrádi Magyar Ház – jelentette be Navracsics Tibor 

közigazgatási és igazságügyi miniszter kedden a szerb fővárosban, ahol ellátogatott a 

Magyarország díszvendégségével zajló könyvvásárra. Navracsics Tibor azt is elmondta: 

rendkívül erős a magyar jelenlét a belgrádi könyvvásáron, ahol több mint 800 magyar 

nyelvű könyvvel és publikációval találkozhat a szerb közönség. 
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Kerekes Henrietta, beregszászi magyar konzul tiszacsomai honfoglalási 
emlékünnepségen elhangzó köszöntője 
2012. október 19. – Kárpátalja Ma 

Fennállása óta minden évben megemlékezést tartanak Tiszacsomán a régészek által feltárt 

honfoglalás kori temető helyén kialakított emlékparkban. Az idei rendezvényt megtisztelte 

jelenlétével Balogh Dénes, ungvári és Kerekes Henrietta, beregszászi magyar konzul, 

Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, parlamenti 

képviselőjelölt, Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnök asszonya és Kovács Szvetlana, Tiszacsoma 

polgármestere. 

 

Fogadás nemzeti ünnepünk alkalmából 
2012. október 20. – Kárpátalja Ma 

Magyarország Beregszászi Konzulátusa és az Ungvári Magyar Főkonzulátus Beregszászon, 

az Arany Páva étteremben adott fogadást október 23. alkalmából. Az ünnepi eseményen 

jelen voltak az ungvári és a beregszászi magyar külképviseletek munkatársai, élükön 

Bacskai József és Tóth István főkonzulokkal, eljöttek a kárpátaljai magyar közélet, a 

történelmi egyházak és a kárpátaljai megyei közigazgatás képviselői, valamint tudósok, 

pedagógusok, művészek, újságírók töltötték meg a szecessziós épület nagytermét. 

 

Budapesti diákok Visken 
2012. október 20. – Kárpátinfo 

A Bethlen Gábor Alapítvány Határtalanul programja keretében október 12–14. között 

Kárpátaljára látogattak a budapesti Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai. A kőbányai 

középiskolásokat Visk látta vendégül. Cserébe péntek este nagy sikerű előadásban lehetett 

részük a viski érdeklődőknek, mert a kőbányaiak az István a király c. rockopera 

keresztmetszetét adták elő, illetve könnyűzenei dalokkal szórakoztatták a nagyérdeműt. 

 

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány tájékoztatója az Ungvári Nemzeti 
Egyetemen  
2012. október 22. – Kárpátalja Ma 

Október 18-án az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és 

Természettudományi Karán tartott tájékoztatót Brenzovics László, a GENIUS 

Jótékonysági Alapítvány elnöke, valamint Váradi Natália, az alapítvány irodavezetője. 

Brenzovics László köszöntötte a jelenlevőket, majd Váradi Natália vette át a szót. 

Beszámolójában ismertette a diákok és előadók számára kiírt pályázati és ösztöndíj-

lehetőségeket. 
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http://karpatalja.ma/karpatalja/kultura/13977-kerekes-henrietta-beregszaszi-magyar-konzul-tiszacsomai-honfoglalasi-emlekunnepsegen-elhangzo-koszontoje
http://karpatalja.ma/karpatalja/kultura/13977-kerekes-henrietta-beregszaszi-magyar-konzul-tiszacsomai-honfoglalasi-emlekunnepsegen-elhangzo-koszontoje
http://karpatalja.ma/karpatalja/kultura/14012-fogadas-nemzeti-unnepunk-alkalmabol
http://karpatinfo.net/hetilap/ukrajna-utazas/budapesti-diakok-visken
http://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/14060-a-genius-jotekonysagi-alapitvany-tajekoztatoja-az-ungvari-nemzeti-egyetemen
http://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/14060-a-genius-jotekonysagi-alapitvany-tajekoztatoja-az-ungvari-nemzeti-egyetemen
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Szabadságjel a fogház falán 
2012. október 22. – Kárpáti Igaz Szó 

Kárpátalja számos településén tisztelegtek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei 

előtt. Ungváron a fogház falán lévő emlékjelnél hajtottak fejet. A tiszteletadásra 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa invitált. Az egybegyűlteket Balogh Dénes, 

Magyarország ungvári külképviseletének konzulja köszöntötte. 

 

Pravoszláv templomot épít Magyarország Kárpátalján 
2012. október 22. – Kárpátinfo 

A befejezéséhez közeledik az alsóvereckei pravoszláv fatemplom építése, amely részben 

Magyarország hathatós támogatásával zajlik. A minap Bacskai József ungvári magyar 

főkonzul személyesen is meglátogatta a templomot, miután személyes találkozón vett részt 

Feorod atyával, az Ukrán Pravoszláv Egyház munkácsi és ungvári püspökével. A találkozó 

keretében a pravoszláv egyházfő és az ungvári magyar külképviselet vezetője megtekintette 

a befejezés álló templomot, amelyet a remények szerint még az idén felszentelnek az ukrán 

pravoszláv és a magyar katolikus egyház által egyaránt dicsőített szentéletű Ugrin 

(Magyar) Mózes illetve Szent István magyar király tiszteletére. 

 

„A magyarságomat meg kell vallani, a magyarságomért áldozatot kell 
vállalni” – interjú Baránszki Tibor ’56-os emigráns magyarral  
2012. október 23. – Kárpátalja Ma 

„Fel kell tennünk magunknak a kérdést: „Milyen magyar vagyok, tevőleges vagy csak 

passzív?" A magyarságomat meg kell vallani, a magyarságomért áldozatot kell vállalni. 

Más nemzetek legtöbbször azért kerekednek felül, mert bátrabban kiállnak a maguk ügye 

mellett, és képesek a fontos ügyek szintjén összetartani. Mi miért nem tudjuk megtenni?” 

– mondta a Kárpátalja Ma-nak adott interjújában Baranszki Tibor. 

 

Tartalmas október a rijekai magyaroknál 
2012. október 22. – Új Magyar Képes Újság, HMDK 

A HMDK Tengermelléki – fennsíki megyei egyesülete immár hatodik alkalommal rendezte 

meg a Kisebbségek Költészeti Fesztiválját. A Magyar Tudományos Akadémia két 

munkatársát is vendégül látták, valamint október 23-áról is megemlékeztek.  

 

Zágrábi magyar népitánc-est – immár harmadszor  
2012. október 23. – Új Magyar Képes Újság, HMDK 

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Önkormányzata, a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör, 

valamint a HMDK közös szervezésében múlt szombaton a horvát fővárosban magyar 

népitánc-estre került sor immár harmadszor, amelynek - az előző kettőhöz hasonlóan - 

nagy sikere volt a zágrábi és Zágráb környéki magyarok körében. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10936
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/pravoszlav-templomot-epit-magyarorszag-karpataljan
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/14091-a-magyarsagomat-meg-kell-vallani-a-magyarsagomert-aldozatot-kell-vallalni-interju-baranszki-tibor-56-os-emigrans-magyarral
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/14091-a-magyarsagomat-meg-kell-vallani-a-magyarsagomert-aldozatot-kell-vallalni-interju-baranszki-tibor-56-os-emigrans-magyarral
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3874-tartalmas-oktober-a-rijekai-magyaroknal
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3878-zagrabi-magyar-nepitanc-est-immar-harmadszor
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Sokkal jobb adni, mint kapni: magyar színházi bérletek a Lendvai KKI 
diákjainak 
2012. október 22. – RTV Slovenija Hidak 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség idén első alkalommal a Lendvai 

Kétnyelvű Középiskola azon diákjait, akik anyanyelvi szinten tanulják a magyar nyelvet, az 

MNMI 2012/2013-as magyar színházi bérletével ajándékozta meg. Az összesen 65 bérlet 

átadására hétfőn került sor a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában.  

 

Irodalmi megemlékezés az UMIZ-ban 
2012. október 23. – Volksgruppen 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc valamint a 120 évvel ezelőtt született Mindszenty 

József bíboros, Esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása tiszteletére 

rendeztek október 23-án irodalmi megemlékezést Alsóőrött. 

 

Magyar forradalom 56 
2012. október 21. – Volksgruppen 

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége és a Collegium 

Pazmaneum megemlékezést tartott Bécsben a magyar forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából. 

 

"Csöndes kiáltvány a vesztesekért" 
2012. október 20. – Volksgruppen 

Az 1956-os forradalom emlékére ünnepi rendezvényre került sor Bécsben, az Ausztriai 

Magyar Szervezetek Kerekasztala tagegyesületeinek közös szervezésében. A rendezvényre 

Meister Éva színművésznőt hívták meg. 

 

56-os megemlékezések az Egyesült Államokban 
2012. október 23. - MTI 

Washingtonban Martonyi János a múlt héten azon a gálavacsorán mondott beszédet, 

amelyet az Egyesült Államok Békeintézetében rendeztek. Donald Rumsfeld volt védelmi 

miniszter hangoztatta: "a magyar szabadságharc annak bizonyítéka volt, hogy az 

emberiség szabadnak született". George Pataki, New York állam volt republikánus 

kormányzója arról is beszélt, hogy a magyar szabadságharc elbukott ugyan, de a hatása 

hatalmas volt a világra. Az Amerikai Magyar Szövetség közleményben méltatta a 

forradalom 56. évfordulóját. A Clevelandi Magyar Történelmi Társaság megemlékezésén E
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4937
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4937
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/172693/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/172641/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/172590/
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újabb 20 amerikai magyar tette le az állampolgársági esküt. A Chicago környéki 

magyarság a Chicagói Magyar Kulturális Tanács szervezésében vasárnap tartotta közös 

'56-os megemlékezését a Szent István templom Mindszenty-termében. Itt 40-en váltak 

közjogilag is állampolgárrá. A kaliforniai magyar szervezetek szombaton San 

Franciscóban, később pedig a Los Angeles-i '56-os emlékműnél és a Magyar Házban 

emlékeztek közösen. A New York-i Magyar Házban szerdán rendeznek ünnepséget, 

amelyen képviselteti magát az Amerikai-Magyar Könyvtár és Történelmi Társulat, a 

Külföldi Magyar Cserkész Szövetség, a Széchenyi István Társaság és a magyar 

főkonzulátus. 

 

Kanada nemzeti örökségének része az 56-os menekültek érkezése 
2012. október 23. - Kanada Világa 

Immár két éve, hogy a kanadai kormány a nemzeti történelmi örökség részének 

nyilvánította az 1956-os forradalom magyar menekültjeinek Kanadába érkezését. A 

magyarok ezreinek Kanadába érkezése elősegítette a menekültek befogadására irányuló 

kanadai modell kialakítását, hozzájárult ahhoz, hogy a kanadaiak befogadóbbak legyenek a 

bevándorlókkal - emelte ki közleményében Jim Prentice környezetvédelmi minisztert. 

Kanada több mint 37.500 magyar menekültet fogadott be az ország 1956-os szovjet 

megszállása után. Népességszámához viszonyítva egyetlen másik ország sem adott otthont 

ilyen nagy létszámú magyar menekültcsoportnak – hangsúlyozza a közlemény. 
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http://kanadavilaga.com/2012/10/23/kanada-nemzeti-oroksegenek-resze-az-56-os-menekultek-erkezese/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

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 
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www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   
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www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 
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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   
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Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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