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Semjén: a magyar kormány továbbra is az MKP-t tekinti partnerének 
2012. március 13. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online 

A kormány nem adja fel az etnikai alapú magyar politika támogatását, és a Felvidéken a 

Magyar Koalíció Pártját tekinti partnerének - emelte ki Semjén Zsolt az Országgyűlés 

nemzeti összetartozás bizottsága előtt kedden a Parlamentben. Úgy fogalmazott: nem 

vonja kétségbe, hogy egy vegyes pártnak lehet hozadéka, képviselői tehetnek a magyar 

ügyért, de az etnikai alapú magyar párt esetében a magyarság nem egy járulékos jegy, 

hanem a lényegadó karakter. 

 

Közvitára bocsátották a MOGYE-ről szóló kormányhatározat tervezetét 
2012. március 13. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Új Magyar 

Szó, Szabadság, Nyugati Jelen 

Egy új, magyar és angol tannyelvű kart hoz létre a kormány a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) – derül ki a kormányhatározat szövegéből, amelyet 

kedden bocsátottak közvitára az oktatási minisztérium honlapján. A határozattervezet 

szerint a MOGYÉ-n létrejön egy új orvosi és gyógyszerészeti kar, ahol magyarul és angolul 

folyik majd az oktatás. Az új karon a következő szakok működnének: orvosi asszisztensi 

szak magyar nyelven (50 hely), általános orvosi szak magyarul (200 hely), általános orvosi 

szak angol nyelven (50 hely), gyógyszerészeti szak magyar nyelven (75 hely), bábaképző 

szak (25 hely, fele-fele arányban magyarul, illetve angolul). A fogorvosi kar fogorvosi 

szakán nincs változás, a 140 helyen fele-fele arányban románul, illetve magyarul folyik 

majd az oktatás. 

 

Magyar ünnep erdélyi széthúzással 
2012. március 14. – Krónika 

Külön emlékeznek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésére az erdélyi 

városok többségében a magyar alakulatok. Marosvásárhelyen az RMDSZ nem osztja meg 

az ünnepet egyik vetélytársával sem. „A szövetség külön ünnepel, erről központi döntés 

van” – közölte Kelemen Atilla megyei elnök. 

 

Június 10-én tartják az önkormányzati választásokat 
2012. március 13. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó, szabadság 

Június tizedikén rendezik meg a romániai önkormányzati választásokat – döntötte el 

keddi ülésén a kormány. 

 

Király András: a legjobb megoldás született a MOGYE-ügyben 
2012. március 13. – transindex.ro 

Kormányhatározattal csakis karokat, fakultásokat tudtunk létrehozni, semmiképpen sem 

lehetett volna vonalat vagy tagozatot alakítani. Minőségileg magasabb szintű, és sokkal 
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http://www.bumm.sk/66330/semjen-a-magyar-kormany-tovabbra-is-az-mkp-t-tekinti-partnerenek.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61486
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61493
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61489
http://itthon.transindex.ro/?hir=28582
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előnyösebb megoldás született – válaszolt a Transindex megkeresésére Király András. Az 

oktatási minisztérium államtitkára hozzátette, a kar pénzügyi önállóságot fog élvezni, saját 

hatáskörébe fog tartozni az anyagi gazdálkodás, az állások meghirdetése és menedzselése. 

 

Nem folytatódik az RMDSZ parlamenti bojkottja a MOGYE-határozat 
közvitája alatt 
2012. március 13. – transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, Szabadság 

Az RMDSZ képviselői és szenátorai nem folytatják a parlament munkálatainak 

bojkottálását - közölte a Transindexnek Kelemen Hunor. 

 

Dan Voiculescu szerint ha az RMDSZ zsarolja a PDL-t, az ellenzéknek 
ideiglenesen fel kell függesztenie a bojkottot 
2012. március 13. – transindex.ro 

Dan Voiculescu, a Konzervatív Párt alapító elnöke szerint a Szociál-liberális Szövetségnek 

(USL) véget kell vetnie a bojkottnak arra az időre, míg az RMDSZ zsarolja a PDL-t annak 

érdekében, hogy a kormány elfogadja a kormányhatározatot, amelynek értelmében egy új 

fakultás jöhet létre a MOGYÉ-n. Voiculescu szerint így okafogyottá válna az RMDSZ 

tiltakozása. 

 

MOGYE: hatalmi pozíciók gyengülhetnek a magyar főtagozat 
megalakulásával 
2012. március 13. – Sólyom István – transindex.ro 

A Transindexnek adott interjúban Dr. Szabó Béla, a MOGYE dékánhelyettese kifejti: „Az 

egész ügyet hatalmi harcnak fogom fel, van egy mag, amely már évtizedek óta vezeti az 

egyetemet, és most úgy érzik, hatalmi pozícióik gyengülhetnek az önálló magyar tagozat 

megalakulásával… A miniszter azt mondta a tárgyaláson, hogy ha angolul lehet gyakorlatot 

tartani, akkor miért ne lehetne magyarul is. Egyértelmű dolog, hogy mennyi a jóindulat a 

törvény betartását illetően”. 

 

Kelemennek és Markónak is ellentmondanak a marosvásárhelyi diákok 
2012. március 13. – Krónika, transindex.ro 

A marosvásárhelyi magyar diákok utcára kívántak vonulni a MOGYE ügyében, de az 

RMDSZ arra kérte őket, hogy ne tegyék – jelentette ki kedden Kelemen Hunor. A 

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség jelezte: ők nem akartak az utcára vonulni. Az 

SZNT szerint az RMDSZ kampányfogásként vette elő a MOGYE magyar tagozatának 

ügyét. 

 

Kompromisszum 
2012. március 13. – Kilin Sándor – Nyugati Jelen 

Kilin Sándor a MOGYE-ügy kapcsán megjegyzi: „Két évtizeddel ezelőtt még nem hittük 

volna, hogy március tizenötödike előtt még 2012-ben is egy magyar-kérdés zavarja meg 
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Erdélyben és a szórványban ünnepünket. Most is Marosvásárhelyre nézünk, s akaratlanul 

is arra gondolunk, hogy annak idején ott verték ki a felkorbácsolt nacionalista indulatok az 

Anyám könnyű álmot ígért írójának fél szemét, s ma sincsenek könnyű álmaink”. 

 

Márton Árpád: jogunk van ott tanulni, ahol élünk 
2012. március 13. – transindex.ro 

Márton Árpád Kovászna megyei képviselő keddi napirend előtti felszólásában a Nemzeti 

Liberális Párt vezetőinek a MOGYE-val kapcsolatos nacionalista nyilatkozataira reflektált. 

„Hiába küld bennünket Magyarországra tanulni Călin Popescu Tăriceanu úr, hiszen már 

megtette azt Gheorghe Funar és Vadim Tudor is. Mi az ország több mint 6 százalékát 

tesszük ki, tehát, a nemzeti összterméknek is hasonló részét állítjuk elő, többet, mint 

amennyit az oktatás egészére tudott biztosítani bármely eddigi kormány, tehát jogunk van 

ott tanulni, ahol élünk és ahol adófizető polgárok vagyunk” – hangoztatta a képviselő. 

 

Az erdélyi magyar összefogás esélyei 
2012. március 13. – Borbély Zsolt Attila – Erdély Ma, Erdélyi Napló 

Borbély Zsolt Attila szerint „az RMDSZ vezetésével szemben hatalmas és megalapozott 

bizalmatlanság van az autonomista szervezetekben, hiszen hozzá kötődik a „modellértékű 

román kisebbségpolitika” hamis mítoszának kialakítása és életben tartása, az önálló 

külpolitika feladása, az autonómiaprogram ad acta tétele, a helyzetteremtő nemzeti 

irányzat és azon belül a kommunista rendszerrel szembeni ellenállók kiszorítása az egykori 

egységes szervezetből”. 

 

MPP-s polgármesterjelölt a Teleki Oktatási Központ igazgatója 
2012. március 13. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Folyamatosan, sorban nevesíti polgármesterjelöltjeit az MPP Maros megyei szervezete, 

miután saját belső struktúráikon „átfutnak” a jegyzőkönyvek. Elsőként az oly konfliktusos 

Makfalván induló jelöltet mutatták be a sajtónak, aki nem más, mint Márton Zoltán, a 

szovátai Teleki Oktatási Központ igazgatója. 

 

MPP: „Annyi jelöltünk lesz, mint az RMDSZ-nek” 
2012. március 13. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az MPP Maros megye összes közigazgatási egységében arra törekszik, hogy saját 

polgármesterjelöltje és teljes tanácsosi listája legyen – jelentette be sajtótájékoztatóján az 

MPP megyei elnöke, László György. 

 

Címeres zászló lesz Madarason 
2012. március 13. – Kozán István – szekelyhon.ro, Krónika 

Tartja magát ígéretéhez Csíkmadaras polgármestere, és március 15-ére visszahelyezi a 

januárban levett magyar zászlót a polgármesteri hivatal homlokzatára. Igaz, ezentúl nem 
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Magyarország hivatalos lobogója, a háromszínű piros-fehér-zöld, hanem a magyar 

nemzetet jelképező címeres zászló fog lobogni a felcsíki polgármesteri hivatal épületén. 

 

Népszámlálási csoda 
2012. március 14. - Erdély Ma 

Nem létező magyarokat is megszámoltak a tavaly októberi cenzus alkalmával a Gândul 

napilap szerint. Teleorman megye Crângu nevű falujában 74 magyar nemzetiségű polgár él 

az előzetes adatok szerint, a valóságban egy sem. 

 

Hatalomátmentés az MCSMSZ-nél? 
2012. március 14. – Új Magyar Szó, Krónika 

Hatalomátmentési kísérlettel vádolja Petrás Róbert, a Moldvai Magyar Oktatásért 

Alapítvány (AMMOA) társalapítója a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) 

lemondott vezetőit. Az egyik érintett, Solomon Adrián elutasította a vádakat. 

 

Irányváltás a Reggeli Újságnál? 
2012. március 14. – Új Magyar Szó 

Bár cáfolta az ÚMSZ-ben év elején megjelent információt, lemondott a Reggeli Újság 

nagyváradi napilap főszerkesztői tisztségéről Dénes László, helyét a napilap élén Borsi 

Balázs vette át, aki korábban a Bihar megyei RMDSZ programkoordinátora volt. 

 

A félresikerült főpróba 
2012. március 14. – Ambrus Attila – Új Magyar Szó 

Ambrus Attila a szlovákiai választások kapcsán megjegyzi: „a szelektív partnerség elve a 

főpróbán elbukott. Sürgősen újra kellene gondolni azt, hogy a vereség, a blama ne 

ismétlődjön meg Ukrajnában és Romániában. S ha csak a Fideszt érné a blama, 

számunkra még a jobb változat lenne, hiszen megmaradna a politikai képviseletünk. De az 

erdélyi magyarság nem tízszázaléknyi, mint a felvidéki, a veszteség nagyobb lehet, mint 

ott.” 

 

Bizakodjunk 
2012. március 14. – Benkő Levente – Krónika 

Benkő Levente a MOGYE-ügy kapcsán arról ír, hogy „az időhúzástól a megnyugtató 

megoldás felé tett komoly lépésig terjedő mércén egyelőre bárhova elhelyezhető a 

Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar kara beindítását 

első olvasatra lehetővé tevő kormányhatározat”. 

 

Egy kis hazai – Átpolitizált Csángóprogram 
2012. március 13. - Irházi János – HVG nyomtatott kiadás 

Elsőként mert nemet mondani a Fidesz határon túli támogatási reformkísérletének a 

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége. A politikai csata vesztesei a diákok lehetnek. A Bákó 
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megyei Lábnyikra összehívott helyzetelemző és tisztújító MCSMSZ küldöttgyűlés 

tartalmáról és a csángó program körül kialakult eseményekről olvashatunk a cikkben. 

Irházi János kérdésként teszi fel, hogy Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet valóban 

a Fidesz-KDNP kormány szeme volt-e a gyűlésen. 

 

Fico csütörtökön kap megbízást a kormányalakításra 
2012. március 13. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Április 4-én tartja alakuló ülését az új parlament – jelentette be a Pavol Hrušovský (KDH) 

leköszönő házelnökkel folytatott keddi egyeztetését követően Ivan Gašparovič államfő. 

Gašparovič megerősítette, hogy kedden találkozott a választásokon győztes Robert Ficóval, 

akit várhatóan csütörtökön bíz meg a kormányalakítással – azt követően, hogy lezajlott a 

parlamenti pártok kerekasztal-tárgyalása. 

 

Čaplovič lenne az oktatási miniszter 
2012. március 13. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Dušan Čaplovič (Smer) korábbi kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes szeretne 

lenni a második Fico-kormány oktatási minisztere. A politikus korábbi nyilatkozatainak 

tükrében a szlovákiai magyarok számára ez nem lenne kedvező. A választások előtt 

Čaplovič több megkérdőjelezhető kijelentést tett. Szerinte Szlovákia déli, jórészt magyarok 

lakta régióiban diszkriminálják a szlovák iskolákat, és megfelelő intézkedések hiányában 

„folytatódni fog a régió szisztematikus magyarosítása“. 

 

Hogyan tovább, MKP? Interjú az elnökkel 
2012. március 13. – Oriskó Norbert – Felvidék Ma 

„Robert Fico dörzsölt politikus. Az első félévben valószínűleg visszafogott lesz, nem 

hozakodik elő a magyar kérdéssel… De a megyei választások előtt valószínűleg már 

előrukkol a magyar kártyával. Nem sok jó várható a magyar iskolák és a magyar kultúra 

irányában. Ha nem tesznek semmit, már az is helyzetünk romlását jelentheti, hiszen ha 

nem is fog bennünket a felszínen folyamatosan rugdosni, provokálni, a népszámlálás már 

önmaga figyelmeztetett arra, hogy a helyzetünk rossz.” 

 

Berényi: Nem kell a kardunkba dőlnünk 
2012. március 13. – Kossuth Rádió, Szabad Újság 

Van mire építeni az MKP jövőjét azután is, hogy a felvidéki párt a szombati választáson 

nem jutott be a pozsonyi törvényhozásba – mondta Berényi József. Az MKP elnöke azzal 

hogy a Robert Fico vezetette Smer nyert, egészen új helyzet áll elő Szlovákiában. Az előző 

kormány nyitottabb volt a magyarok felé, most pedig visszajöhetnek a régi rossz idők, 

amire az ott élő magyaroknak fel kell készülniük. 
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A tompító szerepe vár a Hídra 
2012. március 14. – Veres István – Új Szó 

A Hídnak az a célja a csütörtöki kerekasztal-tárgyalásokon, hogy módot találjon a Smer 

esetleges nacionalista politikájának tompítására a következő négy évben. Solymos László a 

Smer és a Híd koalíciójára nem lát esélyt, még azzal a céllal sem, hogy a Híd a kisebbségi 

status quo terén féken tartsa a Smert. 

 

Semjén már a Híd bejutásának is örül 
2012. március 14. – Új Szó 

Több magyarországi párt mellett Semjén Zsolt is üdvözölte a Híd parlamentbe kerülését. 

„Örülünk a Híd bejutásának a pozsonyi parlamentbe, és annak is, hogy a szélsőségesen 

magyargyűlölő nacionalista párt kiesett onnan” - fogalmazott a nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes, utalva az SNS kudarcára. 

 

Új választási "játékszabályok" 
2012. március 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Boris Tadić szerb elnök május 6-ra írta ki a parlamenti választásokat. A választásokat 

Szerbiában új jogszabályok is kísérik, amelyek a mandátumok elosztását és a választások 

előtti tevékenységek pénzelését is érintik. 

 

Egeresi kiírta a tartományi választásokat 
2012. március 13. – Vajdaság Ma 

A tartományi képviselők választását is május 6-án, a parlamenti és önkormányzati 

választásokkal egyidőben tartják, miután Egeresi Sándor, a tartományi képviselőház 

elnöke is erre a napra írta ki a választásokat. 

 

Szabadkán tartja a VMSZ március 15-ei központi ünnepségét és egyben 
kampánynyitóját 
2012. március 13. – Vajdaság Ma 

A VMSZ Szabadkán tartja március 15-ei központi ünnepségét a Népkörben. A rendezvény 

a Kossuth-szobor megkoszorúzásával kezdődik a Kossuth téren, majd a Népkörben 

Réthelyi Miklós, nemzeti erőforrás miniszter mond köszöntőt. 

 

Pásztor: meg is kaptuk a pénzt, meg nem is 
2012. március 13. – Vajdaság Ma 

Sajtótájékoztatót tartott a VMSZ Szabadkán a Magyar Házban, melyen aktuális politikai 

kérdésekről beszélt Maglai Jenő a párt városi szervezetének elnöke és Pásztor István, a 

VMSZ elnöke. Maglai szót ejtett a szombaton hajnalban történt szabadkai esetről, amikor 
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– Maglai szavai szerint – etnikai okokból lányok megvertek egy magyar lányt, mert 

magyarul beszélt. Ezen kívül szót ejtett a Csantavéren működő jogsegélyszolgáltatról is. 

 

Konzuli nap Temerinben 
2012. március 13. – Pannon RTV 

Kihelyezett konzuli napot tartottak Temerinben. A szabadkai Magyar Főkonzulátus 

munkatársai ellátogatnak minden olyan településre, ahol legalább 50 igényelő van. 

 

Vagyon-visszaszármaztatási tanácsadás 
2012. március 13. – Pannon RTV 

Topolyán is elindították a vagyon-visszaszármaztatással kapcsolatos tanácsadást. A helyiek 

az erre a feladatra kijelölt jogászokhoz fordulhatnak. 

 

Magyarul is sokan tanulnak 
2012. március 13. – Pannon RTV 

Közép-Bánát legnagyobb kétnyelvű tanintézménye a muzslyai Szervó Mihály Általános 

Iskola. A mintegy 900 diák közül, három párhuzamos osztályban, 400-an tanulnak 

magyarul. 

 

Kisebbségi összefogás  
2012. március 14. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke múlt pénteken kifejtette, hogy a 

vajdasági magyarság érdekeit a négypárti összefogásnál szélesebb koalíciónak kellene 

képviselnie. Az MPSZ abban gondolkodik, hogy a Szerbiában bejegyzett kisebbségi pártok 

közül több fogjon össze és közös listával induljon a választásokon – magyarázta Rácz 

Szabó. A VMDK támogatja a széles koalíciót, a VMDP feltételhez köti részvételét a 

koalícióban, a Magyar Remény Mozgalom viszont biztosan nem csatlakozik a választási 

csoportosuláshoz. 

 

Megvédeni Vajdaság szimbólumait 
2012. március 14. – Magyar Szó 

Az újvidéki rendőrség tegnap őrizetbe vette Stefan P. (21) újvidéki lakost, azzal a gyanúval, 

hogy ő gyújtotta fel szombat este Vajdaság zászlaját. A fiatalt az újvidéki szabálysértési 

bíró elé kísérték. 

 

Öregszünk és elfogyunk  
2012. március 14. – Magyar Szó 

2010-ben Szerbiában a 4706 településből 1140 településen nem született egyetlen gyermek 

sem. Szerbiának jelenleg 7,3 millió lakosa van. A szerbiai polgárok átlagéletkora 41,4 év. 

Ezzel ötödik helyen áll a leginkább elöregedett társadalmú európai országok listáján. 
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http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://magyarszo.com/fex.page:2012-03-14_Kisebbsegi_osszefogas.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-03-14_Megvedeni_Vajdasag_szimbolumait.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-03-14_Oregszunk_es_elfogyunk
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Ukrán nyelvvizsgarendszer és nyelvvizsgaközpont létrehozásáról tárgyaltak  
2012. március 13. – Kárpátalja Ma 

2012. március 9-én, pénteken az ukrán nyelvvizsgarendszer szakmai feltételeinek 

kidolgozásáról, illetve egy ukrán nyelvvizsgaközpont felállításáról tárgyaltak a Debreceni 

Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola képviselői. A Bacskai József, 

Magyarország ungvári főkonzulja által kezdeményezett találkozóra Beregszászon, a 

Rákóczi-főiskola épületében került sor. 

 

Nemzeti ünnep Kárpátalján: ki rúg fel mit? 
2012. március 13. – Kitekintő 

„Turáni átok ide vagy oda, a legnagyobb szükségben hiányzik a legjobban az összefogás - 

derült ki a legutóbbi március 15. körüli kárpátaljai kakaskodásból” – írja a Kitekintő cikke. 

 

Tisztújító közgyűlés a Vukovári Magyarok Egyesületében  
2012. március 13. - Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Múlt hét szerdán tartotta tisztújító közgyűlését a Vukovári Magyarok Egyesülete. Az elmúlt 

két évre vonatkozó tartalmi és pénzügyi beszámoló mellett módosították a szervezet 

alapszabályát is. 

 

Magyar társalgó Felsőpulyán 
2012. március 13. – Volksgruppen 

„Mindenkinek szeretnénk lehetőséget adni, hogy itt Felsőpulyán gyakorolhassa, 

beszélhesse a magyar nyelvet”, mondta Kulman Sándor a Középburgenlandi Magyar 

Kultúregyesület elnöke. Az első, kötetlen találkozóra március 8-án került sor az egyesület 

székházában. 

 

Magyartanfolyam óvodásoknak 
2012. március 13. – Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület egy következő lépést tesz, hogy a tartomány 

legkisebbjei is megtanulják és ápolják a magyar nyelvet. A már ismert gyermekóra és 

zeneovi mellett magyar tanfolyam indult. 
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http://www.karpatalja.ma/oktatas/8921-ukran-nyelvvizsgarendszer-es-nyelvvizsgakozpont-letrehozasarol-targyaltak
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2012/03/12/nemzeti_unnep_karpataljan_ki_rug_fel_mit/
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3038-tisztujito-koezgyles-a-vukovari-magyarok-egyesueleteben
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/162280/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/162276/
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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.karpataljalap.net/
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http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

