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Fico: Szlovákiának és Magyarországnak szüksége van egymásra 
2012. november 12. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet 

Szlovákiának és Magyarországnak szüksége van egymásra, Pozsony és Budapest nem 

engedheti meg magának, hogy feszültségek terheljék a kormányközi kapcsolatokat - 

fejtette ki a szlovák miniszterelnök a Frankfurter Allgemeine Zeitung című német 

konzervatív lapban hétfőn megjelent interjúban. Robert Fico a szlovák-magyar 

kapcsolatok alakulásával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy jelenlegi, második kormánya 

össze sem hasonlítható az első kormányával, hiszen „politikailag halottak” azok a 

partnerek, amelyekkel első miniszterelnöksége idején koalícióban kormányzott. 

 

Orbán Viktor a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével tárgyalt 
2012. november 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Népszabadság, Magyar Hírlap 

Orbán Viktor miniszterelnök ma hivatalában fogadta Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnökét. A találkozó a folyamatos kapcsolattartás, együttműködés és kölcsönös 

tájékoztatás újabb állomásának tekinthető, de aktualitást adott a találkozónak Tomislav 

Nikolić szerb köztársasági elnök ma kezdődő, kétnapos budapesti hivatalos látogatása. 

Pásztor István tájékoztatta a miniszterelnököt a vajdasági magyar közösség aktuális 

problémáiról, amelyek legtöbbje – mint mondta – elválaszthatatlan része a szerb 

mindennapokat terhelő gondoknak. 

 

Kelemen Hunor: a közöny, a válság és a román nacionalizmus az ellenség 
2012. november 12. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

A közönyt, a válságot és a román nacionalizmust tartja az erdélyi magyarok legnagyobb 

ellenségének Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Kelemen szerint 2012 után is csak az 

RMDSZ tud biztonságot nyújtani az erdélyi magyarok számára egy erős parlamenti 

képviselettel. Hozzátette, az elkövetkező négy évben nem egymás ellen, hanem egymásért 

kell küzdeniük az erdélyi magyaroknak. 

 

A belügyminisztertől kér magyarázatot a rendőrségi zaklatásokra a néppárt 
2012. november 12. – Krónika, transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) levélben fordult Mircea Duşa belügyminiszterhez a 

párt jelöltjeit és támogatóit érintő állítólagos rendőrségi és ügyészségi zaklatása miatt. A 

levélben tájékoztatják a belügyi és közigazgatási minisztert arról, hogy több mint egy évvel 

a néppárt bejegyzése után a rendőrségre, illetve az ügyészségre hurcolják aláíróikat, 

támogatóikat, illetve egyes jelöltjeiket Szatmár, Hunyad, Beszterce-Naszód és Szeben 

megyékben. Felhívják a figyelmet arra, hogy az akció egyértelmű szándéka a támogatók 

megfélemlítése. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20121112140602/Fico-Szlovakianak-es-Magyarorszagnak-szuksege-van-egymasra.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14399/Orban-Viktor-a-Vajdasagi-Magyar-Szovetseg-elnokevel-targyalt.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69006
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69007
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MIÉRT: csökkenteni kell a fiatalok szakmai tapasztalathiányából származó 
hátrányokat 
2012. november 12. – transindex.ro 

Az oktatási rendszer és a munkaerő piac magasabb szintű összehangolására, a szakirányú 

képzésre, illetve több gyakorlati jellegű tantárgy bevezetésére van szükség az egyetemeken, 

annak érdekében, hogy mérséklődjenek a fiatalok szakmai tapasztalathiányából származó 

hátrányok – olvasható a MIÉRT Partiumi és Székelyföldi Ifjúsági Konferenciáinak 

zárónyilatkozatában. 

 

Korodi-Tánczos: elfogadhatatlan az EMNP etikai kódexre vonatkozó 
módosító javaslata 
2012. november 12. – transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Korodi Attila képviselőjelölt és Tánczos Barna szenátorjelölt elfogadhatatlannak tartja az 

EMNP etikai kódexre vonatkozó módosító javaslatát. A két politikus hangsúlyozta: az 

RMDSZ által megfogalmazott kódex a kampány tisztaságát, korrektségét hivatott 

szavatolni, azonban az EMNP jelöltjei azzal a ponttal nem értenek egyet, amely eredeti 

formájában így szól: „Egymás szimbólumait, plakáton használt fényképeit vagy azok 

megtévesztő hasonmásait, legyenek ezek korábbi választási kampányokban használt 

szimbólumok, fényképek, a felek nem használhatják.” 

 

Hegedüs Csilla: a magyar emberek érdekeit csak magyar ember képviselheti 
megfelelően 
2012. november 12. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Márton-napi bál keretében indította képviselői kampányát Széken Hegedüs Csilla, az 

Aranyosvidék és Mezőség RMDSZ-es képviselőjelöltje, aki szerint azért lenne jó ennek a 

vidéknek, ha egy RMDSZ-es képviselője volna, mert a magyar emberek érdekeit csakis egy 

magyar ember képviselheti megfelelően. 

 

Markó: felelős politikus nem állhat félre 
2012. november 12. – transindex.ro 

Nem mondjuk mindig eléggé hangsúlyosan, hogy a Nyárádmente, Nyárádszereda 

„fővárossal” mennyire szerves része a Székelyföldnek, holott Maros megyének jelentős 

részét, a Nyárád és a Kis-Küküllő vidékét székelyek lakják – mondta Markó Béla 

Nyárádszeredában. Az RMDSZ szenátorjelöltje hangsúlyozta, azért döntött újabb 

mandátumvállalás mellett, mert szerzett tapasztalatával felelős politikus nem állhat félre 

akkor, amikor román politikusok egyértelmű nyilatkozatai a visszafordíthatóság veszélyét 

sejtetik. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=31036
http://itthon.transindex.ro/?hir=31036
http://itthon.transindex.ro/?hir=31039
http://itthon.transindex.ro/?hir=31039
http://itthon.transindex.ro/?hir=31041
http://itthon.transindex.ro/?hir=31041
http://itthon.transindex.ro/?hir=31042
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Kovács Péter: minimális költségvetésű kampányt folytat az RMDSZ 
2012. november 12. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a Transindexnek adott interjúban kifejtette: „az RMDSZ 

költségvetését nagyságrendileg úgy kell elképzelni, hogy egy nagy román pártszövetség egy 

településen annyit költ el, amennyit mi elköltünk az országos kampányban. Tehát egy 

alacsony költségvetésű kampányt bonyolítunk le, éppen azért, mert nem töltünk meg 70 

ezer emberrel egy stadiont”. 

 

Kulcsár Terza: vadásznak ránk az EMNP-sek 
2012. november 12. – maszol.ro 

„Embereinkre vadászik az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), fűt-fát ígérnek nekik 

támogatásukért” – állítja Kulcsár Terza József. A Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki 

elnöke a maszol.ro-nak kifejtette: több tagjuk is jelezte, hogy a néppárt vezetői 

megkeresték támogatásukért. A polgári párt háromszéki elnöke felrótta Toró T. Tibor 

EMNP-elnöknek, hogy Orbaiszék-Bodzavidék-, és Borszék-Maroshévíz képviselői 

kerületében jelölteket állítottak, miközben azt mondták, hogy szórványvidékeken nem 

indítanak az RMDSZ-nek ellenjelöltet. Ebben a két, románok lakta székelyföldi kerületben 

ugyanaz a helyzet, mind szórványvidéken, mondta Kulcsár Terza József, aki szerint 

könnyen megtörténhet, hogy ezekből a kerületekből román képviselő kerül a parlamentbe. 

 

EMNP: Mik József cserbenhagyná választóit 
2012. november 12. – szekelyhon.ro 

Politikai bölcsességet vár az EMNP-től Mik József, Borszék polgármestere, több újságban 

november 1-jén megjelent nyilatkozatában, miközben ő maga ennek hiányára szolgáltat 

példát: cserben akarja hagyni azokat, akik bizalmat szavaztak számára június 10-én, véli 

állásfoglalásában az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). 

 

Markó: a Fidesz továbbra is le akarja nyomni az RMDSZ-t 
2012. november 12. – maszol.ro 

„Próbálkoznak a magyarországi támogatók valamilyen változással, de szó sincs róla, hogy 

lemondtak volna arról, hogy az RMDSZ-szel szemben meg kell próbálni győzelemre vinni 

egy másik pártot, és ezáltal lenyomni az RMDSZ-t” – jelentette ki egy hétfőn megjelent 

interjúban a Népszabadságnak Markó Béla. 

 

Az EMNP Kolozs megyei szervezete bemutatta kolozsvári jelöltjeit 
2012. november 13. – Szabadság, Krónika 

Bemutatkoztak tegnap az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kolozsvári választókörzetekben 

megméretkező képviselő- és szenátorjelöltjei. Gergely Balázs, a párt alelnöke a 

rendezvényen elmondta: az EMNP a júniusi helyhatósági választáson szerzett közel 100 

ezer szavazat alapján határozta el, hogy indul a december 9-i parlamenti választáson. A 

néppárti jelöltek a föderalizált Románia, az európai Erdély és az autonómia 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=18830
http://maszol.ro/index.php/belfold/4964-kulcsar-terza-vadasznak-embereinkre-az-emnp-sek
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/emnp-valasz-rmdsz-kozlemenyre
http://maszol.ro/index.php/kulfold/4978-marko-a-fidesz-tovabbra-is-le-akarja-nyomni-az-rmdsz-t
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPMainArticleScreen.vm/id/3590


 

 

 

 

 

 
5 

megvalósításáért szállnak síkra. Elhangzott: Erdélyben hivatalos nyelvvé kell nyilvánítani 

a magyart, továbbá kolozsvári regionális parlamentet kell létrehozni. 

 

Küzdelemre készen a kampányfőnökök 
2012. november 13. – Krónika  

Az RMDSZ alacsony költségvetésű korteshadjáratot folytat, nem akar sportcsarnokokat, 

köztereket megtölteni népgyűlésekkel, koncertekkel, és kerülni fogja a negatív 

kampányfogásokat. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a mozgósításra helyezi a 

hangsúlyt, és a választásokig megszólítaná azokat is, akik korábban távol maradtak a 

politikától. Többek között ez derült ki a két kampányfőnökkel, Kovács Péterrel és Szilágyi 

Zsolttal készített interjúból. 

 

Rovásírásos tábla reklámpannón  
2012. november 13. – Krónika  

A Csíkszereda nevét románul és magyarul feltüntető hivatalos helységnévtáblától nem 

messze rovásírásos tábla jelent meg a város Székelyudvarhely felőli bejáratánál. 

Hátoldaláról kiderül, hogy a Rovás Alapítvány, ezen belül a románellenes akcióival 

ismertté vált Csibi Barna állíttatta. 

 

Önálló lett az MKP ifjúsági csoportja, jöhetnek a baráti körök 
2012. november 12. – bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Via Nova Ifjúsági Csoport Országos Tanácsa november 10-én tartotta soros ülését 

Gútán, az eseményen részt vett Berényi József, az MKP elnöke is. A korábban az MKP 

ifjúsági csoportjaként működő Via Nova módosított a működési szabályzatán, és 

mostantól önálló polgári társulásként létezik. 

 

A. Nagy a népességfogyásról, a status quo-ról 
2012. november 12. – Felvidék Ma, Duna TV 

A. Nagy László kisebbségi kormánybiztos a lemondásának lehetőségéről, a magyar nyelvű 

vasúti feliratokról, a felvidéki magyarság számának csökkenéséről beszélt a Duna Televízió 

Heti Hírmondó c. műsorában. A kormánybiztosnak saját megítélése szerint három 

területen van érdemi jogköre: „A kisebbségek jogállásának elbírálása, ellenőrzése 

területén, a kisebbségi kultúra finanszírozásának területén, és a kisebbségi nyelvhasználati 

törvény érvényesítése, életbe léptetése, ellenőrzése területén.” 

 

Megtiltották a fürdő alkalmazottainak, hogy magyarul beszéljenek? 
2012. november 12. – Lőrincz Adrián – Új Szó 

Sajtóértesülések szerint megtiltotta alkalmazottainak a magyar nyelv használatát a 

dunaszerdahelyi Thermalpark termál- és strandfürdő éttermének közelmúltban kinevezett 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69016
http://www.bumm.sk/75300/onallo-lett-az-mkp-ifjusagi-csoportja-johetnek-a-barati-korok.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/36515-a-nagy-a-nepessegfogyasrol-a-status-quo-rol
http://ujszo.com/online/regio/2012/11/12/megtiltottak-a-furdo-alkalmazottainak-hogy-magyarul-beszeljenek
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vezetője. A Zólyomból származó étteremvezető azt követően tiltotta meg a magyar nyelv 

használatát, miután egy nyitrai vendég drótposta-üzenetben sérelmezte, hogy a pincérek 

magyarul beszéltek egymással. 

 

Magyar lehet Lipšic új pártjának alelnöke 
2012. november 12. – bumm.sk, Új Szó 

Daniel Lipšic Új Többség nevű pártja vasárnap tartja alapító közgyűlését Kassán, ahol 

elfogadják az alapszabályt és megválasztják a vezetőséget. A Sme napilap információi 

szerint Lipšic mellett alelnökként Jana Žitňanská és Grendel Gábor tevékenykedhet majd. 

Grendel 2010 és 2012 között Lipšic szóvivője volt a belügyminisztériumban. 

 

Losoncon tett látogatást Szili Katalin 
2012. november 12. – Felvidék Ma 

Szili Katalin november 9-én Losoncon tett látogatást munkatársa, Kerényi György és 

Szlovákia magyarországi nagykövete, Dr. Balogh Csaba felesége, Ágota asszony 

kíséretében. A vendégeket a Szabó Gyula Emlékházban fogadták, ahol a helyi MKP és 

Csemadok vezetőségével, valamint a Szövetség a Közös Célokért munkatársával 

találkoztak. 

 

Nikolić interjúja a Magyar Nemzetnek: Szerbia nem adta fel uniós reményeit 
2012. november 12. – Magyar Nemzet, Vajdaság Ma 

Szerbia vezetése harcot hirdetett a korrupció ellen, s annak ellenére kitart az integrációs 

törekvés mellett, hogy főként a gazdasági válság miatt egyre csökken a lakosság 

lelkesedése az európai uniós csatlakozás iránt. Egyebek mellett erről is beszélt a Magyar 

Nemzetnek adott interjújában Tomislav Nikolić. A szerb államfő egyben élesen bírálta a 

Vajdaság tartományi vezetését. 

 

VMDP: Almási Szilárd lemondása akkor lenne etikus, ha mandátumáról is 
lemondana 
2012. november 12. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt szabadkai körzeti elnöksége elemezte a városban 

pillanatnyilag uralkodó politikai helyzetet, megállapította, a hatalomban mindenáron való 

részvétel óhajából csakis egy természetellenes, egészségtelen koalíciós városvezetés 

jöhetett létre. Az Elnökség tudomásul veszi eddigi elnökének, Almási Szilárdnak a 

lemondását és megköszöni, hogy ezzel megkönnyítette a körzeti szervezet sorainak 

rendezését. 
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http://www.bumm.sk/75272/magyar-lehet-lipsic-uj-partjanak-alelnoke.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/36508-losoncon-tett-latogatast-szili-katalin-
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5277/Nikolic-interjuja-a-Magyar-Nemzetnek-Szerbia-nem-adta-fel-unios-remenyeit.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14398/VMDP-Almasi-Szilard-lemondasa-akkor-lenne-etikus--ha-mandatumarol-is-lemondana.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14398/VMDP-Almasi-Szilard-lemondasa-akkor-lenne-etikus--ha-mandatumarol-is-lemondana.html
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Nikolić Budapesten: Stratégiai fontosságú magyar-szerb kapcsolatok 
2012. november 12. – Vajdaság Ma, Magyar Hírlap, Magyar Szó 

Orbán Viktor és Tomislav Nikolić a hétfő esti megbeszéléseken egyetértett abban, hogy a 

két ország kapcsolata stratégiai fontosságú, ezért közösen mindent megtesznek az 

együttműködés fejlesztéséért. Orbán Viktor szerint Magyarország elkötelezett támogatója 

a szerb EU-integrációnak. 

 

A temerini Horvát Árpád hamarosan szabadulhat 
2012. november 12. – Pannon RTV 

Napokon belül szabadulhat az egyik temerini fiú. Az amnesztiáról szóló, most elfogadott 

törvény értelmében mind az öt temerini elítéltnek elengedhetik a büntetés egynegyedét. 

Horváth Árpád a hévégén csak kimenőt kapott, de napokon belül szabadulhat, és végleg 

hazatérhet a börtönből. A bírósági ítélet szerint ő 10 évet kapott, ebből 8 és felet már leült. 

 

Jótékonysági estet szerveznek Budapesten a Lurkóház javára 
2012. november 12. – Vajdaság Ma 

A közelmúltban alakult meg Budapesten a Vajdasági Baráti Egyesület, amely a 

Magyarországon élő vajdasági üzletembereket, értelmiségieket, művészeket tömöríti. Az 

egyesület célja a barátkozáson és a szülőfölddel való kapcsolattartáson túl az itteni 

közösség támogatása, s ennek jegyében rendezik meg hagyományteremtő szándékkal a 

jótékonysági Mikulás- estet, amelyet december 8-án tartanak a Fonó Budai Zeneházban. 

 

Felszentelték a kivégzett magyar plébános emlékhelyét 
2012. november 12. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A vajdasági Moholon vasárnap felavatták és felszentelték az 1944-ben megölt Varga Lajos 

plébános emlékére létrehozott, domborművel díszített emlékhelyet. A Külügyminisztérium 

támogatásával elkészült emlékművet Forró Lajos, a második világháború végén elkövetett 

magyarellenes vérengzésekkel foglalkozó Délvidék Kutató Központ képviselője és Simor 

Márton szobrászművész, a vértanú papot ábrázoló dombormű készítője leplezte le 

falubeliek és magyarországi vendégek jelenlétében. 

 

Kárpát-medencei magyar társadalomkutató műhelyek és intézetek 
találkozója  
2012. november 12. – Kárpátalja Ma 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából november 8-10. között a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézete és Öregdiák Szövetsége közösen 

szervezete meg a Kárpát-medencei magyar társadalomkutató műhelyek és intézetek 

találkozóját. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17518/Nikolic-Budapesten-Strategiai-fontossagu-magyar-szerb-kapcsolatok.html
http://pannonrtv.com/web/?p=30647
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14400/Jotekonysagi-estet-szerveznek-Budapesten-a-Lurkohaz-javara.html
http://mno.hu/hatarontul/felszenteltek-a-kivegzett-magyar-plebanos-emlekhelyet-1116815
http://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/14590-karpat-medencei-magyar-tarsadalomkutato-muhelyek-es-intezetek-talalkozoja00
http://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/14590-karpat-medencei-magyar-tarsadalomkutato-muhelyek-es-intezetek-talalkozoja00
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A képességek fejlesztése nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is - újra indul 
a tehetséggondozás Kárpátalján 
2012. november 12. – Kárpátalja Ma 

A felnövekvő generáció értelmiségi utánpótlásának elengedhetetlen feltétele a tehetségek 

megtalálása, felkarolása, segítése. De nem elég megtalálni a jó képességű tanulókat, 

folyamatos fejlesztésük is létfontosságú a jövőjük alakulása szempontjából. Ebből 

kiindulva a GENIUS Jótékonysági Alapítvány immáron második éve indított 

tehetséggondozást Kárpátalján a magyar anyanyelvű tanulók számára. 

 

Huszt: Itt a piros, hol a piros meg a csalikecske  
2012. november 13. – Kárpátalja Ma 

Úgy tűnik, Kovács Miklósnak, a KMKSZ elnökének tíz év múltán végre igazságot szolgáltat 

az ukrán sajtó a 2002-ben elcsalt választási győzelem után. Viktor Pascsenko, a 

zakarpattya.net.ua cikkírója a huszti választókerületben történtek kapcsán ugyanakkor 

azon siránkozik, hogy ezúttal saját honfitársai estek áldozatául annak a technológiának, 

amellyel a kárpátaljai magyarságot annak idején megfosztották a parlamenti képviselettől. 

 

Kezdődhet a koalíciókeringő 
2012. november 12. – Kárpáti Igaz Szó 

Két héttel a parlamenti választások után egyre többen találgatnak, ki és kivel léphet 

koalícióra, merthogy egyedül senki sem alakíthat kormányt. A Központi Választási 

Bizottság (CVK) honlapján közzétett előzetes végeredmény szerint a legjobb eséllyel a 

kormányzó Régiók Pártja vághat neki a koalíciókeringőnek. 

 

A civil áldozatokra emlékeztek 
2012. november 12. – HMDK 

A honvédő háború civil áldozatainak emlékére vasárnap szentmisét tartottak, majd a helyi 

temetőben helyezték el az emlékezés koszorúit. A szerb megszállásnak Dályhegyen 12 

magyar civil áldozata volt. Az ő emlékükre minden évben szentmisét tartanak a helyi 

katolikus templomban. 
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http://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/14550-a-kepessegek-fejlesztese-nemcsak-lehetoseg-hanem-kotelesseg-is-ujra-indul-a-tehetseggondozas-karpataljan
http://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/14550-a-kepessegek-fejlesztese-nemcsak-lehetoseg-hanem-kotelesseg-is-ujra-indul-a-tehetseggondozas-karpataljan
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/14597-huszt-itt-a-piros-hol-a-piros-meg-a-csalikecske
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11112
http://www.hmdk.hr/joomla/component/content/article/3-hirek-roviden/395-a-civil-aldozatokra-emlekeztek-
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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 

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 
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www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   
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