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Szeptember 8-ra halasztották az EMNP bejegyzésének tárgyalását 

2011. augusztus 16. - MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, Szabadság, Új Magyar Szó, 

Magyar Hírlap 

A bukaresti táblabíróság szeptember 8-ra halasztotta az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

bejegyzésével kapcsolatos ügy tárgyalását. A testületnek kedden kellett volna 

megvizsgálnia az első fokon született elutasító döntés elleni fellebbezést. Toró T. Tibor, az 

EMNP létrehozását kezdeményező EMNT ügyvezető elnöke elmondta: a táblabíróság 

hozzá sem fogott az érdemi tárgyaláshoz, mégpedig azzal az indokkal, hogy nem érkezett 

meg az ügy teljes dokumentációja a bukaresti törvényszékről, amely első fokon elutasította 

a bejegyzést. A bíróságok ugyanis augusztusban a szabadságolások miatt „csökkentett 

üzemmódban” működnek, így nem tudták megoldani az iratcsomó egészének az 

átszállítását, legalábbis „hivatalosan” ez volt az indok – mondta Toró. Szerinte „akár 

hihető is lehet” ez az indoklás, elvégre a nagy mennyiségű irat – főleg a támogató 

aláírásokat tartalmazó dobozok – átszállítása csak különleges szabályok szerint, például 

speciális járműveken történhet. „Nem akarok engedni a bennem lévő, összeesküvés-

elméletet feltételező kényszernek, inkább elfogadom ezt az indokot” - mondta Toró T. 

Tibor. 

 

Matricaháború formálódik délen 

2011. augusztus 16. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A Szlovák Megújhodás Mozgalma (SHO) ellenkampánnyal készül a matricázásra - minden 

kiragasztott, kétnyelvűséget követelő matricára két szlovák kettős keresztet ragasztanának, 

hogy megmutassák, „ki van otthon”. A szervezet így reagál a Kétnyelvű Dél-Szlovákia 

kezdeményezésére, amely a hiányzó magyar nyelvű feliratokra hívta fel a boltok és üzletek 

tulajdonosainak figyelmét. „A Szlovák Megújhodás Mozgalma minden szlovák figyelmét 

felhívja arra, hogy ne legyenek könnyelműek, és mutassák meg, ki van itt otthon. Ezen az 

úton jelentjük be, hogy mindenkinek, aki a szlovák városok utcáin hajlandó kiragasztani a 

fehér kettős keresztet tartalmazó matricát, ingyen elküldjük azokat” - áll a 

nyilatkozatukban. 

 

Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója tizenhatodik alkalommal 

2011. augusztus 16. - MTI, Felvidék Ma, Kárpátalja Ma, Krónika, Magyar Nemzet 

A magyar kormány fontosnak tartja, hogy megszólítsa a diaszpórában élő fiatalokat – 

mondta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a külhoni magyar 

fiatalok találkozójáról szóló sajtótájékoztatóján, kedden. A KIM és a Hungarofest 

Nonprofit Kft. a Bethlen Gábor Alap támogatásával, 2011. augusztus 19. és 26. között 16. 

alkalommal rendezi meg a Vendégségben Budapesten - Külhoni Magyar Fiatalok 

Találkozóját. Az esemény lehetőséget ad a meghívottaknak, hogy egy héten keresztül 

anyanyelvi környezetben lehessenek, és olyan történelmi, művelődéstörténeti ismeretekkel 
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gazdagodjanak, melyekhez otthon nem juthatnak hozzá. A találkozó legnagyobb értéke, 

hogy nagyszerű alkalmat biztosít az intézményes és baráti kapcsolatok kialakítására. 

 

Álompolgárok 

2011. augusztus 16. - Markó Béla - transindex.ro 

A Transindex Markó Bélának az ÉS augusztus 12-i számában megjelent írását közli le. Az 

RMDSZ volt elnöke ebben leszögezi: „azt találtam mondani a minap a marosfői ifjúsági 

konferencián, hogy nem értek egyet a határon túli magyaroknak a magyarországi 

országgyűlési választásokon való részvételével. Pontosabban azt az egyre általánosabb 

európai elvet tartom követendőnek, hogy a szavazást elsősorban ne az állampolgárságtól 

tegyük függővé, hanem a huzamos tartózkodási helytől”. Markó ezt az álláspontját azzal 

indokolja, hogy „ki-ki azoknak a testületeknek a megválasztásába szóljon bele, amelyeknek 

döntései aztán jelentősen visszahárulnak rá”, illetve attól fél, hogy „állampolgárból 

álompolgárrá lehetnek sokan, ha Erdély földjétől eloldozzák magukat, és lebegnek csak 

fent valahol, mert ott van a „haza a magasban”. Aztán elforog alattuk a golyóbis, és egy idő 

után a másik országban, a szívünknek-lelkünknek oly kedves Magyarországon érnek 

földet. Immár sokadszor fejtem ki ezt az aggodalmamat, ugyanis Erdélyről mint magyar-

román közös hazáról a politika nem tudhat lemondani, és remélem, nem is akar, de az 

elvándorlók igen. Minél kevesebben leszünk, annál kisebb lesz a részesedésünk is a 

transzszilván jövőből. Ez ilyen egyszerű.” 

 

Állampolgársági esküt tettek 

2011. augusztus 16. - HírTV 

Nagyboldogasszony ünnepén tett állampolgársági esküt 60 szatmárnémeti római katolikus 

hívő Nyíregyházán. A gyülekezetet plébánosuk Merlás Tibor is elkísérte, aki köszönetet 

mondott azért, hogy most gyülekezete állampolgársági esküt tehet. Az állampolgársági 

esküt tevőket Nyíregyháza polgármestere, Kovács Ferenc köszöntötte. Elmondta, ő eddig 

is magyarként tekintett a Szatmárnémetiből érkező vendégeire. „Akik most magyar 

állampolgárok lettek, azoknak az életében sok minden változik, de mi ugyanúgy tekintünk 

rájuk. Eddig is magyaroknak gondoltuk és fogadtuk őket, most erről jogi irat is készült.” 

 

Az RMDSZ-nek meg kellene neveznie jelöltjét 

2011. augusztus 16. - Erdély Ma, hirado.hu, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ-nek meg kellene neveznie saját jelöltjét a Cseke Attila lemondása nyomán 

megüresedett egészségügyi miniszteri posztra, különben a kormányfő ügyvivő minisztert 

nevezhet ki. Ioan Olteant, a RMDSZ-szel együtt kormányzó Demokrata Liberális Párt (PD- E
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L) főtitkárát idézik, aki szerint Emil Boc kormányfő negyvenöt napos mandátummal 

ügyvivő minisztert nevezhet ki pénteken az egészségügyi tárca élére, ha a miniszteri 

tisztségre a magyar szervezet addig nem nevezi meg jelöltjét. A politikus úgy véli: e 

megoldás révén a két koalíciós párt időt nyerne a lemondás hátterében húzódó 

nézeteltérések rendezésére. 

 

A magyar kormány elutasítja a cianidos aranybányászatot Verespatakon 

2011. augusztus 16. - transindex.ro, MTI, Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet 

Magyarország elutasítja a cianidos aranykitermelést Verespatakon – az erről szóló 

kormánydöntésről Illés Zoltán környezetügyért felelős magyar államtitkár levélben 

tájékoztatta Borbély László környezetvédelmi minisztert. A magyar Vidékfejlesztési 

Minisztérium (VM) kedden juttatta el az MTI-hez közleményét, amelyben kiemelte: Illés 

Zoltán levelében a romániai miniszter figyelmét arra hívta fel, hogy Magyarország számára 

elfogadhatatlan a cianidos technológia, a zagytározó potenciális veszélye, és azok a 

modellek is, amelyekkel azt próbálták elemezni, milyen szennyezés érheti el 

Magyarországot. A közlemény emlékeztet, hogy a határokon átnyúló szennyezési 

kockázatok miatt Romániának kötelessége kikérni a környező országok álláspontját is az 

úgynevezett Espoo-i egyezmény keretében, de az állásfoglalások Bukarestet nem kötelezik 

semmire a tudomásulvételen kívül. 

 

MPP kongresszus Marosvásárhelyen 

2011. augusztus 16. - Gáspár Botond - szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

A Magyar Polgári Párt kongresszust tart Marosvásárhelyen szeptember 3-án – jelentette 

be a párt elnöke, Szász Jenő. A pártelnök elmondta, a kongresszus előkészületi 

munkálatait is Marosvásárhelyen tartják, ennek érdekében augusztus 16-án 17 órára 

elnökségi ülést hívtak össze. „A tartalmi kérdésekről egyeztetünk. A kongresszuson 

létrehozzuk az Országos Önkormányzatok Testületét, és hivatalos határozatban 

jóváhagyjuk a Megyei Szervezetek Egyeztető Fórumát. Ezek mellett készülünk a 2012-es 

helyhatósági választásokra, és a kongresszuson megszabjuk az irányvonalakat” – mondta 

Szász Jenő. 

 

Cornel Brişcaru lesz az USL polgármester jelöltje Marosvásárhelyen 

2011. augusztus 16. - transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Cornel Brişcaru lesz a Szociál-liberális Szövetség (USL) polgármester-jelöltje 

Marosvásárhelyen, a Maros megyei tanács elnöki tisztségéért pedig Ciprian Dobre indul - 

jelentette be a pártkoalíció. Rajta kívül még Smaranda Enache jelentette be, hogy indul 

Marosvásárhely polgármesteri tisztségéért, és a jelenlegi városvezető, a demokrata-

liberális párti Dorin Florea is jelezte, hogy ismét jelölteti magát. Emellett az RMDSZ, az 

EMNT és az MPP közös jelöltet állít, azt viszont még nem tudni, hogy kit támogatnak. 
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Napi bruttó ötven lejt ajánlanak 

2011. augusztus 16. - Kozán István - szekelyhon.ro 

Hargita megyében összesen ezerötszáz számlálóbiztos és kétszáz főbiztos jelentkezését 

várják a polgármesteri hivatalokban. Az őszi országos népszámlálás két hete alatt napi 

bruttó ötven lejt kereshetnek a kiválasztott személyek. A vonatkozó jogszabályok szerint a 

helyi népszámlálási bizottságok toborozzák és választják ki a számlálóbiztosokat, akik 

elsősorban polgármesteri hivatalokban dolgozó közalkalmazottak, illetve pedagógusok 

közül kerülnek ki. Abban az esetben, ha az előbbiek nem lesznek elegen, nyugdíjasokat 

vagy diákokat toboroznak majd. Közben az RMDSZ is toborozza a népszámlálási 

biztosokat. Az augusztus elején kezdett akció célja, hogy Erdélyben legalább 6-7 ezer 

magyar nemzetiségű számlálóbiztos gyűjtse az adatokat. 

 

Bajban a Sapientia 

2011. augusztus 17. - Krónika 

Többéves hátrányt és jelentős kárt okozhat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

számára a felsőoktatási intézmények jelenleg zajló rangsorolása, hiszen a magánegyetem 

akkreditáció hiányában a legalsó kategóriába kerül. A szaktárca célja, hogy az 

osztályozással kiszűrje a „diplomagyárakat”, és a minőségi oktatást támogassa. „Ez 

magyarán azt jelenti, hogy mint utólag akkreditált felsőfokú tanintézet nem a jelenlegi 

állapotunk szerint sorolnak be valamelyik kategóriába, hanem a legalsó szinten kell 

kezdenünk. Ez újabb, akár hároméves csúszást is eredményezhet. Másrészt az akkreditáció 

hiányának komoly anyagi vonzata is van. Mivel az egyetem az idén sem szervezhetett 

államvizsgát, végzős diákjainknak Bukarestbe, Temesvárra, Kolozsvárra és Iasi-ba kellett 

utazniuk. Az egyetem vezetősége úgy döntött, hogy valamennyi végzős hallgatójának 

biztosítja a mintegy ezerlejes útiköltséget. Ezt a pénzt egyébre is lehetett volna fordítani, 

például a küszöbönálló beruházásokra” – sorolta az akkreditáció késlekedésének 

hátrányait Dávid László. 

 

Önálló magyar iskola Szalontán 

2011. augusztus 17. - Krónika 

Hatvanhat év után először kezdhetik el a tanévet színmagyar iskolában a nagyszalontai 

diákok. A város két vegyes tannyelvű iskolájából, az Arany János Általános Iskolából, 

illetve az Arany János Főgimnáziumból a magyar osztályokat tömörítik egyetlen 

tanintézetbe. A főgimnázium épületében a román osztályok maradnak, a magyar gyerekek 

viszont hat különböző épületbe elszórva kezdik meg az új tanévet. Húszéves álma válik 

valóra a nagyszalontai magyarságnak az önálló magyar iskola megalakulásával – mondta 

el a Krónikának Török László polgármester. Török László úgy értékeli, a magyar iskola 

önállósodása az erdélyi magyarság kulturális autonómia-törekvéseinek egyik állomása, 

hiszen a hajdúváros magyar szigetnek számít Bihar megye déli részében. 
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A regionalizáció fantomja 

2011. augusztus 17. - Balogh Levente - Krónika 

Corina Creţu szociáldemokrata párti (PSD) EP-képviselő szerint a regionalizáció nem 

prioritás Románia számára, már csak azért sem, mert az EU-s pénzeket a 2013-as ciklus 

végéig a régi rendszer szerint utalják ki. Creţu tegnap Kolozsvárott úgy vélekedett, a 

regionalizáció csupán „fantomtéma”, amelyet a kormány dobott be. A politikus szerint a 

PDL az RMDSZ nyomására tűzte napirendre ezt a témát, véleménye szerint a szövetség „a 

globalizáció és a határok megnyitásának korszakában etnikai alapú elszigeteltséget akar”. 

„Sajnos az RMDSZ nyomására a PDL hajlandó mindenféle engedményekre és a 

regionalizációt kárpótlásként használná, az RMDSZ pedig újabb lépéseket tehetne régi 

álmai megvalósítása felé. Láthatták, milyen törvénytervezettel álltak elő, kis 

Magyarországot akarnak Románia közepén, ami teljes mértékben elfogadhatatlan” – 

nyilatkozta Creţu. 

 

Méregkapszula 

2011. augusztus 17. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Cseke Péter Tamás szerint „köztudott, hogy a politikai döntés már akkor megszületett a 

ciántechnológiás verespataki aranykitermelés beindításáról, amikor a jelenlegi koalíció 

hatalomra került. Programjában a kormány prioritásként kezelte a befektetést, így nem 

volt meglepetés, hogy Emil Boc miniszterelnök legújabb mandátumának eddigi két és fél 

éve a beruházó számára kedvezően telt el”. A szerző szerint azonban a kormány és az 

RMDSZ is szeretné elhúzni a folyamatot: „a kitermelés engedélyezésének elodázása nem 

csak a verespataki beruház ellenzőinek lenne jó hír, jól fogna a két érintett RMDSZ-es 

miniszternek is. Kelemen Hunor és Borbély László (ciános) méregkapszulát vett be, 

amikor mandátumot vállalt a művelődési és a környezetvédelmi tárca élén. A politikai 

döntés arról szól, hogy a kapszulákat kiköpni nem lehet, ám kár lenne, ha a választások 

előtt roppannának szét a fogaik között”. 

 

Jövő héten kezdődnek a Partiumi Magyar Napok 

2011. augusztus 17. - Babos Krisztina - Krónika 

Közel 30 ezer résztvevőt várnak az idei, jubileumi Partiumi Magyar Napok (PMN) 

rendezvénysorozatra, amely egy hét múlva veszi kezdetét. A tízedik alkalommal megtartott 

PMN most a szokásosnál hosszabb, ötnapos lesz. Stier Péter főszervező szerint a fő 

helyszín most is a város legnagyobb és leghangulatosabb parkja, a Kossuth-kert lesz, itt 

kapnak helyet a hétvégi események. Nagy sikert arattak az idei színházi fesztivál 

alkalmával a Tűzoltótorony mellett felállított szabadtéri színpadon tartott előadások, ezért 

a PMN nyitórendezvényét is itt tartják: a Debreceni Csokonai Színház egy operett-

összeállítást ad elő augusztus 24-én. 
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Kihúzzák a táblatörvény méregfogát 

2011. augusztus 16. - bumm.sk, Új Szó Online 

Magyar nyelvű településneveket tartalmazó új kormányrendelet készül Rudolf Chmel 

miniszterelnök-helyettes vezetésével. A munkacsoport által készített új lista tartalmazni 

fogja Párkány, Gúta, Ógyalla és tucatnyi más, szlovák történelmi személyiségről elnevezett 

hazai magyar település nevét is. Ezeket a neveket az úgynevezett „táblatörvény” miatt 

mostanáig nem használták hivatalosan. A táblatörvény diszkriminatív rendelkezéseinek 

eltörlésére a közelmúltban elfogadott kisebbségi nyelvhasználati törvény ad lehetőséget. A 

hivatal közlése szerint a szlovákiai magyar helységnevek listájának összeállításán a 

munkacsoporton belül B. Kovács István, Orosz Örs, Öllös László, Simon Attila, 

Szabómihály Gizella és Végh László dolgozik. A testületet Bukovszky László történész, a 

kisebbségek jogállását felügyelő kormányhivatali osztály igazgatója vezeti. 

 

Median SK: Ficóék nyernék a választásokat 

2011. augusztus 16. - SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A voksok 42,7 százalékával a Robert Fico vezette ellenzéki Smer-SD nyerné a választásokat 

- derül ki a Median közvélemény-kutató intézet kedden ismertetett legfrissebb 

reprezentatív felméréséből. A második helyen a legerősebb kormánypárt, az SDKÚ 

szerepel 16,6 százalékkal, harmadik a koalíciós KDH 9,8 százalékkal. Őket követi a Híd 8,6 

és az SaS 8,2 százalékkal. Rajtuk kívül csak a Ján Slota vezette SNS jutna be a 

parlamentbe. A Median felmérése szerint az MKP csupán 2,2 százalékot szerezne. 

 

Vihar előtti csend 

2011. augusztus 16. - Tokár Géza - Új Szó 

Az Új Szó véleményrovatában Tokár Géza a szlovák koalíciós pártok közti lehetséges 

konfliktusforrásokat elemzi, melyek közül hármat emel ki. Ezek egyike a kettős 

állampolgárság kérdéséhez köthető. „A szankciók eltörlésére tett kísérlet tavaszi kudarca 

után a Híd meghátrált, de a párt megígérte, ősszel ismét próbálkozik. Lehet, ha az 

általános érdektelenség és passzivitás uralkodott volna a kettős állampolgárság 

kérdésében, a Híd nem tartotta volna fontosnak a rizikós és konfliktusokkal fenyegető 

témát, de Gubík Lászlóék akciója döntéskényszerbe hozta Bugár Béla pártját. Ha a civil 

szféra nyomása tovább erősödik, a Hídnak éreztetnie kell, hogy a parlamentben is próbál 

tenni valamit a kettős állampolgárság tilalmának feloldásáért. Ha a kormánypárt hallgatni 

fog, egy másik politikai szereplő biztosan nem – ősszel ismét a parlament elé lehet 

terjeszteni Igor Matovič alternatív javaslatát is” – írja Tokár. 
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Czimbalmosné Molnár Éva, az új kassai főkonzul: Örömmel jöttem  

2011. augusztus 16. - Felvidék Ma 

Czimbalmosné Molnár Évát ez év júliusában nevezték ki Magyarország kassai 

főkonzuljává, a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumában hivatalosan augusztus 15-én 

vette át működési engedélyét. A Felvidék Ma hírportálnak elmondta, elsősorban a 

kétoldalú gazdasági kapcsolatokat, a határon átnyúló együttműködést kívánja elősegíteni, 

emellett a magyar-magyar kapcsolatok ápolását is a főkonzulátus egyik legfontosabb 

küldetésének tekinti. „Annak érdekében, hogy az intézmény méltó helyet kapjon a magyar-

szlovák, illetve a magyar-magyar gazdasági, kulturális és társadalmi együttműködés terén, 

szoros kapcsolatot kívánok fenntartani a konzuli kerület területi és helyi államigazgatási, 

valamint önkormányzati testületeivel, a politikai pártok helyi szerveivel, a kulturális és 

tudományos élet személyiségeivel, vállalatvezetőkkel, üzletemberekkel. Kitüntetett 

figyelmet kívánok szentelni a fiataloknak is. Tovább kívánom erősíteni a kapcsolatot a 

konzuli kerület magyar politikai, társadalmi és kulturális szervezetek, intézmények, 

magyarlakta régió önkormányzatainak képviselőivel is” – mondta a főkonzul. 

 

Ülésezett a Horvátországi Magyar Ösztöndíjtanács 

2011. augusztus 16. - Molnár Mónika - Új Magyar Képes Újság 

Múlt szerdán került sor a Horvátországi Magyar Ösztöndíjtanács (HMÖT) ülésére, 

amelyen a magyarországi felsőoktatási intézményekbe beadott pályázatokról döntöttek. A 

tanácskozáson Csapó Nándor elnök, Kovacsevity Anna, Kosić Júlia és Pasza Árpád 

tanácstagok mellett magyarországi illetékesek is részt vettek: a Balassi Intézettől Kuhár 

Eszter és Muzsnay Enikő, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot pedig Benked László 

képviselte. „Ezúttal az őszi részképzésre hárman, az alapképzésre négyen, a 

mesterképzésre ketten, az előkészítő képzésre, vagyis a Balassi Intézetbe pedig tízen 

jelentkeztek. Utóbbinál a létszámhatárt korábban tizenkettőről nyolcra csökkentettük, 

mivel a sokévi tapasztalatok szerint nem volt több helyre igény. Idén azonban többen 

jelentkeztek, de a Balassi Intézet képviselői úgy döntöttek, hogy mind a tíz fiatal pályázatát 

elfogadhatjuk. A többi pályázat ügyében is kedvező döntéseket hoztunk” - nyilatkozta 

Csapó Nándor, a HMÖT elnöke. 

 

Ausztriában is megjelentek a kétnyelvű helységnévtáblák 

2011. augusztus 16. - MTI, bumm.sk 

Ünnepélyes keretek között kihelyezték kedden az első olyan szlovén-német kétnyelvű 

helységnévtáblákat az ausztriai Karintia tartományban, amelyeknek a felállítását egy 

törvénymódosítás rendelte el. A burgenlandi horvát nemzetiséghez tartozó Nikolaus 
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http://www.bumm.sk/58795/ausztriaban-is-megjelentek-a-ketnyelvu-helyisegnevtablak.html
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Berlakovich környezetvédelmi miniszter az ünnepségen egyes kisebbségi szervezetek, 

köztük az ausztriai magyarok korábbi észrevételeire utalva kijelentette, hogy a 

hegységnévtábla-kompromisszum nem befolyásolja más őshonos ausztriai kisebbségek 

jogait. Az ausztriai kisebbségi törvény módosításától egy több évtizedes vita lezárását 

remélik. A változtatás lényege, hogy immár 164 dél-karintiai településen írják elő szlovén-

német helységnévtáblák használatát. A megállapodásba azokat a helységeket vették bele, 

ahol legkevesebb 17,5 százalék a szlovén népcsoporthoz tartozók aránya. A jogszabály 

vonatkozik a burgenlandi horvát, szlovén és magyar feliratokra is. Magyar-német táblákat 

továbbra is négy burgenlandi településen használnak majd. Egyúttal alkotmányos erejű 

törvény rangjára emelték ezt, valamint a szlovén, a horvát, és a magyar népcsoportok 

hivatalos nyelvhasználatára vonatkozó szabályozást is. 
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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   
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