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Ülést tartott a KMKF szakpolitikai munkacsoportja  
2012. december 4. – MTI, hirado.hu 

Előremutatónak és konstruktívnak értékelték a Kárpát-medencei Magyar Képviselők 

Fóruma szakpolitikai munkacsoportjának társelnökei a szervezet budapesti ülését. A zárt 

tanácskozáson L. Simon László kultúráért felelős államtitkár a Kárpát-medence magyar 

közösségei közötti kulturális együttműködés lehetőségeit vázolta fel. A munkacsoport 

ülésén Diószegi László, a Teleki László Alapítvány vezetője a határokon túli magyar 

vonatkozású kulturális örökség megóvását és felújítását célzó program újraindításáról 

beszélt. 

 

Az autonómia hasznosságáról, hatékonyságáról tanácskoztak Brüsszelben 
2012. december 4. – Erdély Ma, MTI 

Zászlóshajók vagy kalózhajók? címmel tartott műhelybeszélgetést a Magyar Nemzeti 

Kisebbségek Európai Érdekképviseleti Irodája (HUNINEU) kedden az autonóm régiókról 

és az európai polgári kezdeményezés intézményéről. 

 

CURS: biztos az USL abszolút többsége 
2012. december 4. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Nincs veszélyben a kormányzó Szociálliberális Unió (USL) abszolút többsége a vasárnap 

esedékes parlamenti választást követően – ezt, a korábbi felmérések által is jelzett trendet 

igazolja az a kutatás is, amelyet a CURS és az Avangarde közvélemény-kutatók közösen 

készítettek a Román Televízió megrendelésére. A felmérés szerint az USL 57 százalékot 

szerez vasárnap, míg a jobbközép pártokat egyesítő ellenzéki Igaz Románia Szövetség 

(ARD) csupán 17 százalékon áll. 

 

A szavazáson való részvételre buzdítanak a püspökök 
2012. december 4. – transindex.ro 

A választáson való részvételre buzdít Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus-lutheránus és 

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök. Sajtóközleményében Adorjáni azt írja, 

„szavazzunk egységesen azokra, akik a hatalom lázában nem megosztó frázisokkal 

bomlasztják a nemzetközösséget, hanem akik eddig is tettekkel és rátermettségükkel 

bizonyították, hogy alkalmasak a nehéz és kritikus politikai helyzetben is nemzetünk ügyét 

képviselni”. 

 

Elzárkózik az RMDSZ kampánystáb a Seres Dénes lejáratására irányuló 
idézettől 
2012. december 4. – transindex.ro 

„Az RMDSZ Szilágy megyei jelöltjei ellen egy román nyelvű médiaorgánum lejárató 

hadjáratot indított. December 1-je alkalmából a jelöltjeinknek olyan nyilatkozatokat 
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tulajdonítanak, amit soha nem mondtak” - írja közleményében az RMDSZ országos 

kampánystábja. A közleményben megjegyzik, noha tudatában vannak, hogy a román és a 

magyar közösségnek tiszteletben kell tartania egymás nemzeti ünnepeit, ezzel együtt 

visszautasítanak minden rosszindulatú, lejárató kampányt. 

 

A magyarellenesség legsötétebb pillanatait felidéző kampányvideó terjed a 
neten 
2012. december 4. – transindex.ro 

Marosvásárhelyi, kolozsvári és aradi magyarellenes megmozdulások, incidensek és 

tüntetések képsoraival figyelmeztet a választáson való részvétel fontosságára egy 

kampányfilm, amelyet egy Ne engedd! nevű felhasználó töltött fel a Youtube 

videómegosztóra. A videó végén az RMDSZ és az EMNP által is használt betűtípussal a 

következő szöveg olvasható: „Ők elmennek szavazni. Ne hagyd, hogy helyetted/ellened 

döntsenek! Vasárnap szavazz!” A videót hivatalosan nem vállalta fel egyik politikai 

szervezet sem. 

 

Mitől autonómia az autonómia? 
2012. december 4. – Krónika 

„Léteznek úgymond kedvező történelmi pillanatok, geostratégiai változások, melyeket a 

kisebbségi közösségek különböző mértékben tudnak kihasználni. Egészen biztosan az 

erdélyi magyarság előtt is állottak ilyenek a Ceauşescu-diktatúra bukása után, ugyanígy 

Kárpátalján és a Felvidéken. Úgy vélem, mi eredményesebben használtuk ki ezeket a 

lehetőségeket a másik három régiónál, ahol más követelésekkel léptek fel, egyéb dolgokat 

valósítottak meg, amikor eme esélyük is meglett volna. De ezt én – ráadásul utólag – nem 

ítélhetem meg.” – Interjú Korhecz Tamással, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével a 

vajdasági önrendelkezés működéséről. 

 

A KDNP és a MKP ifjúsági szervezetei a MIÉRT-tel ismerkedtek 
2012. december 4. – transindex.ro 

November 30. és december 2. között magyarországi, felvidéki és horvátországi fiatalokat 

fogadott a Magyar Ifjúsági Értekezlet, akik ismerkedés és tapasztalatcsere céljából Szilágy, 

Szatmár és Bihar megyébe látogattak el. Útjuk során rálátásuk nyílt az RMDSZ jelöltjeinek 

kampányára, betekintést nyertek mind a parlamenti választásokra való felkészülésbe, 

mind az erdélyi magyar közhangulatba. Az eseményekkel telített pár nap kiértékelő 

beszélgetésére vasárnap délután, a nagyváradi RMDSZ székházában került sor. 

 

Nem várható érdemi tárgyalás a Mikó-perben 
2012. december 4. – transindex.ro 

Szerdán, Piteşti-en kerül sor a Mikó-ügy fellebbviteli tárgyalására. Markó Attila elmondta, 

ezúttal már nem fognak halasztást kérni, mert készen állnak a dokumentumaik. Mivel az 
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ügyben újabb bizonyítékokat nyújtanak be, érdemi tárgyalás nem várható december 5-én, 

ugyanis az iratok áttanulmányozására ideje lesz szüksége a bíráknak. 

 

Kolozsvár: nem az etnikai jellegű támadások dominálták a temetőszabályzat 
közvitáját 
2012. december 4. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

A város temetőinek új szabályzata kapcsán tartottak kedden közvitát a Kolozsvári 

Polgármesteri Hivatalban. Noha a határozattervezet mind a négy kolozsvári temetőre 

kitér, a tét tulajdonképpen a Házsongárdi temető szabályzata volt. A közvitán a lakosok 

mellett számos helyi közéleti személyiség, intézményvezető is részt vett, többek között 

Magdó Jánost, Magyarország kolozsvári főkonzulját is köszöntötte a résztvevők között 

Emil Boc polgármester. Az aggodalmak ellenére a nacionalista diskurzus alig-alig volt 

tetten érhető, összességében nem torkollt magyarellenességbe a beszélgetés. 

 

Kelemen: december 9. fordulópont a romániai magyarság számára 
2012. december 4. – transindex.ro 

Szeben megyében zárta hétfőn útjának harmadik szakaszát a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség által szervezett „Erdélyi Értékek” karaván, amely Küküllőalmáson és 

Somogyomban állomásozott, majd Medgyesen, a Traube teremben került sor az esti 

előadásra. Kelemen Hunor szövetségi elnök az idei parlamenti választások tétjéről beszélt 

a medgyesi magyar közösség előtt. „Minden ember, minden család életében vannak 

fordulópontok, amelyek meghatározzák a jövő alakulását. Az erdélyi magyar közösség 

életében is ilyen fordulópontot jelent 2012. december 9-e. 

 

Tőkés botrányosnak nevezte, hogy Szász az RMDSZ-re való szavazásra buzdít 
2012. december 4. – transindex.ro, Krónika 

Tőkés László botrányosnak nevezte, hogy Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt (MPP) volt 

elnöke az RMDSZ-re való szavazásra buzdított, amivel szerinte a volt pártelnök elárulta az 

MPP tagjait és választóit. „Összenő, ami összetartozik” - kommentálta keddi 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján az EP-képviselő Szász Jenőnek az RMDSZ-hez való 

közeledését, ugyanakkor kifejezte meggyőződését, hogy az MPP „egészséges tudatú és 

lelkületű választópolgárai a nemzeti oldalra fognak szavazni”. 

 

A médiahatóság nem foglalt állást az EMNP választási hirdetésének ügyében 
2012. december 4. – Erdély Ma, MTI 

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) elhárította az illetékességet, és nem foglalt állást 

az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) panasza ügyében. A párt sérelmezte, hogy a 

köztelevízió elutasította választási hirdetésének sugárzását. A médiahatóság keddi ülésén 

Ion Stavre, a Román Televízió (TVR) választási műsorainak producere azzal érvelt, hogy az 

EMNP autonóm régiókat és föderális államberendezkedést szorgalmazó hirdetése 

alkotmánysértő, és ilyen tartalom sugárzásáért a köztévé nem vállalhatja a felelősséget. 
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CURS-felmérés: mennyi az EMNP 1 százaléka? 
2012. december 4. – maszol.ro 

A kormányzó Szociál-liberális Szövetség (USL) kényelmes, de nem alkotmánymódosító 

többséggel, a szavazatok 57 százalékával nyerheti meg a december 9-i parlamenti 

választásokat - derült ki a CURS közvélemény-kutató intézet felméréséből, amelynek egyik 

érdekessége, hogy méri az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) támogatottságát is. Kiss 

Tamás szociológus a maszol.ro-nak kedden elmondta, nem lehet messzemenő 

következtetéseket levonni a két magyar politikai szervezetre vonatkozó CURS-adatokról. 

„Logikusnak tűnik, hogy az RMDSZ viszi el a magyar szavazatok 80 százalékát, a felmérés 

adatai azonban ettől függetlenül nem jelentenek semmi” – jelentette ki. 

 

Az autonómia és a föderalizmus alkotmányellenes 
2012. december 4. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság 

Alkotmányellenesnek nyilvánította a Központi Választási Bizottság az Erdélyi Magyar 

Néppárt Szászfenesen elhelyezett, majd a hatóságok által eltávolított, az autonómiát és 

föderalizmust hirdető óriásplakátjait – jelentette be Tőkés László keddi, marosvásárhelyi 

sajtótájékoztatóján. 

 

Szülőföldön magyarul: újabb döntés várható 
2012. december 4. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Még mintegy 23 ezer pályázatról kell döntést hozzon a Szülőföldön magyarul program 

keretében a pénzt kezelő Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A korábban megítélt támogatások 

nagy többségét már kifizették. 

 

Molnár: Az RMDSZ programja átfogó megoldásokat nyújt 
2012. december 4. – Nyugati Jelen 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség választási programját részletezte Molnár Zsolt, 

az RMDSZ temesvári képviselőjelöltje hétfőn a román közszolgálati televízió 

vitaműsorában. Molnár Zsolt elmondta, hogy a 2012-es parlamenti választásokra 

vonatkozó program a társadalmi élet minden területét lefedi és a magyar kisebbség sajátos 

problémái mellett választ nyújt a lakosság általános, mindennapi problémáira. 

 

Tőkés: az RMDSZ a román mintát követi 
2012. december 5. – Krónika 

A posztkommunista visszarendeződés és a rendszerváltás folytatása között kell választani 

Romániában a vasárnapi parlamenti voksoláson – jelentette ki Tőkés László, az Erdélyi 

Magyar Néppárt védnöke, aki szerint az RMDSZ inkább román mintát, az EMNP pedig 

magyar mintát, a rendszerváltozás mintáját követi.    
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Korábbi párttársak egymás ellen 
2012. december 5. – Krónika 

Két tősgyökeres nagyváradi mérnök méretkezik meg a magyar választók szavazataiért a 

város 4- es számú szenátori körzetében, amely a megyeszékhely mintegy kétharmadát 

foglalja magába, beleértve Biharpüspökit, a Rogériusz lakónegyedet, az Észak-Őssi negyed 

egy részét és Váradolaszit, tehát a belváros mintegy felét. Csuzi István, az RMDSZ, és 

Zatykó Gyula, az EMNP jelöltje korábban a Magyar Polgári Párt soraiban együtt 

tevékenykedett, és régi ismeretség köti össze őket, most azonban egymás ellenfeleiként 

indulnak a szenátori tisztségért. 

 

Erdélyi voksvadászat 
2012. december 5. - Pataky István - Magyar Nemzet 

Nem jelent választási témát a magyar-kérdés a román választási kampányban. Illyés 

Gergely a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa szerint ennek az a legfőbb oka, hogy 

a hatalmon lévő Szociálliberális Unió győzelméhez nem fér kétség egyedül annak mértéke 

kérdéses. Véleménye szerint az RMDSZ-nek nem fog problémát jelenteni az ötszázalékos 

küszöb átlépése, az EMNP-nek viszont a helyhatósági választásokon elért szavazatoknál 

sokkal több szavazatot kell kapnia ahhoz, hogy átlépje az alternatív küszöböt. 

 

Rákóczi Szövetség: karácsonyi ajándék a felvidéki ovisoknak 
2012. december 4. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Idén is karácsonyi csomagot küld a Rákóczi Szövetség a felvidéki magyar óvodásoknak, az 

ajándékcsomagot 13 248 gyermek kapja meg december folyamán. A csomagokat a szlovák 

nyelvű óvodába járó, magyarul beszélő gyerekekhez is eljuttatják. 

 

Megszavazták: április 12. a Felvidékről kitelepítettek emléknapja 
2012. december 4. – MTI, Felvidék Ma 

317 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, hét tartózkodás mellett az Országgyűlés 

megszavazta, hogy ezentúl április 12. a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja. 

Azért ez a nap szerepelt a javaslatban, mert a második világháborút követően, 1947-ben 

ezen a napon kezdődött a felvidéki magyarok kitelepítése. 

 

Szükség van egy erős magyar pártra! 
2012. december 5. – Szabad Újság 

„Egy intoleráns szlovák társadalmi közeggel szemben kell megtalálni az 

érdekérvényesítésünk lehetőségeit, s ez csak akkor lehetséges, ha van egy erős magyar 

párt. Erről az útról mi nem térünk le” – mondta Berényi József, az MKP elnöke. Berényi, 

aki jelenlegi állás szerint egyedüli indulóként várja az MKP hétvégi tisztújítását elmondta, 
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a soron következő parlamenti választásokra meg kell erősíteni a pártot, „hogy az 

elkövetkezendő időszaknak ne legyen vesztese a szlovákiai magyarság. 

 

Kötelező regisztráció 
2012. december 5. – Haják Szabó Mária – Szabad Újság 

Döntött az Országgyűlés, csak azok vehetnek részt a magyarországi választásokon, akik 

feliratkoznak a választói listára. Miért veszik számba újra a magyar választókat, és mit 

gondolnak erről azok a szlovákiai magyarok, akik nyíltan vállalták, hogy felvették a magyar 

állampolgárságot? 

 

Lesz-e valaha Ekelen „hivatalos” állomásnév 
2012. december 5. – Szabad Újság 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom még júniusban levélben arra kérte A. Nagy Lászlót, 

„mint a nemzetiségekért felelős kormánybiztost, hogy tegyen meg mindent az ekeli vasúti 

megállóhely, az ország első kétnyelvű állomásának megmaradásáért és a vasúti 

kétnyelvűség gyakorlatba való átültetéséért! A kiállás különösen azért fontos, mert az 

eddigi gyakorlat alapján jó okunk van feltételezni, a kétnyelvű megnevezést a vasút 

vezetésének közvetlen utasítására eltávolíthatják az alkalmazottak.” 

 

Hetvenkét temerini egyetemista részesül ösztöndíjban 
2012. december 4. – Vajdaság Ma 

Október folyamán pályázhatták meg a Temerinben élő egyetemi hallgatók a községi tanács 

2012/2013-as tanévre előlátott felsőoktatási ösztöndíját. A községháza alagsori 

üléstermében kedden írták alá a támogatásokról szóló szerződéseket.  

 

Az elvándorlás okairól 
2012. december 4. – Pannon RTV 

Folyamatosan csökken a magyarok száma Szerbiában. A legutóbbi népszámlálási adatok 

szerint több mint 40 ezerrel vagyunk kevesebben, de még mindig a sokak által 

lélektaninak nevezett 250 ezer felett van a magyarság száma. A szabadkai Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Karon kedden arról tanácskoztak: mi vezetett ahhoz, hogy sokan 

elvándoroltak a térségből. A fiatalok többsége még most is nyugatra vágyik. 

 

Korszerűsítik a belgrád–budapesti vasútvonalat  
2012. december 5. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, MTI, Pannon RTV 

Magyar buszok Szerbiának való eladásáról , új határátkelők nyitásáról , a villamosenergia - 

hálózatok összekapcsolásáról , valamint a Belgrád és Budapest közötti vasútvonal közös 

fejlesztéséről állapodtak meg a felek a Magyar–szerb Gazdasági Vegyes Bizottság kedden 

Budapesten megtartott hatodik ülésén. Közös beruházási terv keretében korszerűsítik a 
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Belgrád és Budapest közötti vasútvonalat, és megvizsgálják annak a lehetőségét , hogy erre 

támogatást szerezzenek a kínaiak által közép - európai infrastrukturális fejlesztésekre 

létrehozott alapból.  

 

50 éves a szabadkai Paulinum 
2012. december 4. – Vajdaság Ma 

Jubileumot ünnepel a szabadkai Paulinum Klasszikus Püspökségi Gimnázium. Ötven évvel 

ezelőtt kezdte meg működését. A kerek évforduló alkalmából szervezett díszülés jelen volt 

számos jeles vendég, köztük Zenon Grocholewski bíboros, a Katolikus Nevelésügyi 

Kongregáció prefektusa, továbbá Stanislav Hočevar belgrádi érsek, Német László 

nagybecskereki megyéspüspök, Pénzes János szabadkai megyéspüspök. 

 

Nélkülözhetetlen az állami támogatás  
2012. december 5. – Halász Gyula – Magyar Szó 

A Magyar Szó székházában a múlt héten tartották meg a Jelen vagyunk, láthatóak, együtt 

erősek elnevezésű tanácskozást, amely a kisebbségi sajtó pénzeléséről, fenntarthatóságáról 

szólt. Az első regionális kisebbségi médiumokkal foglalkozó konferencián jelen voltak a 

vajdasági médiaházak, a tartományi kormány, a nemzeti tanácsok és a civil szervezetek 

képviselői. A Magyar Szó összefoglalójában vajdasági kisebbségi lapok képviselőit 

kérdezték helyzetükről és célkitűzéseikről. 

 

Magyar reformátusokhoz látogatott a horvát elnök 
2012. december 4. – Új Magyar Képes Újság 

November 30-án Laskóra és Kórógyra látogatott Ivo Josipović köztársasági elnök. A 

Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyházban tett látogatása során a 

köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy a vallásszabadság és a nemzeti kisebbségek 

kulturális autonómiájának a legmagasabb szinten kell érvényesülnie Horvátországban. 

 

Idén is sikeres volt a zágrábi magyar kisebbségi önkományzat napja 
2012. december 4. – Új Magyar Képes Újság 

December 1-jén, szombaton tartották meg Zágráb város magyar kisebbségi 

önkormányzatának a napját, amelynek központi része a magyar est volt. - Az utóbbi hét 

esztendő mindegyikében egész évi programsorozatunk záró rendezvénye a magyar est. 

Ami ezt az esztendőt illeti, főbb terveinket most is sikerült megvalósítani, persze vannak 

olyanok is, amelyeket időhiány miatt a következő évre napoltunk el, de mindent összevetve 

elégedettek lehetünk az idei évvel – mondta Balázs Piri Zoltán, Zágráb város magyar 

kisebbségi önkormányzatának az elnöke. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14520/50-eves-a-szabadkai-Paulinum.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-12-05_Nelkulozhetetlen_az_allami_tamogatas.xhtml
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4022-magyar-reformatusokhoz-latogatott-a-horvat-elnoek
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4021-iden-is-sikeres-volt-a-zagrabi-magyar-kisebbsegi-oenkomanyzat-napja-
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Jakab Sándor nyilatkozata 
2012. december 4. – HMDK 

„A Horvátországi Magyar Napló múlt heti számában az Addig jár a korsó a kútra, amíg el 

nem törik! című írásban engem mint a HMDK elnökét - és általam a HMDK-t is - 

megrágalmaztak, többek között azt állítva, hogy jogtalanul képviselem a magyarságot 

Budapesten és Zágrábban, utalva a horvát, illetve a magyar közjogi méltóságokkal való 

találkozóimra. A cikk végén pedig az alábbiakat írják a Fideszről, illetve a jelenlegi magyar 

kormányról: „Az odahaza kétharmados többséggel rendelkező Fidesz nagyon csökönyös: a 

határokon túl nincs olyan LEGITIM magyar előjelű párt, nincs olyan LEGITIM magyar 

szervezet, amelyet partnerként kezelne, amellyel hajlandó lenne szóba állni, amelyről 

hajlandó lenne tudomást venni!” 

 

Pedagógus Fórum óvónőknek 
2012. december 4. - Volksgruppen 

Első ízben szervezett Pedagógus Fórumot óvónőknek a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület. A felsőőri Szövetségi Óvodapedagógus-képző Intézet gyakorló 

óvodájában a „Mozdulatiskola” képzési program került bemutatásra. „Magyar tanároknak 

már évek óta volt rendszeres továbbképzés, most már nagy volt az igény az óvónők részéről 

is. Nagy meglepetésemre több mint húszan jelentkeztek, Észak-, Közép- és Dél-

Burgenlandból is”, mondta el Zsótér Iris, szervező. 

 

Mindszentyre és Wallenbergre emlékeztek a Magyar Házban 
2012. december 5. - Magyar Hírlap 

Mindszenty József születésének 120., valamint Raoul Wallenberg születésének 100. 

évfordulójáról emlékeztek meg kedd este a brüsszeli Magyar Házban tartott adventi 

rendezvényen, amelyet közösen szervezett a Magyar Hullám közéleti társaság, a brüsszeli 

magyar nagykövetség, illetve az Európai Parlament magyar néppárti delegációja. 
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http://www.hmdk.hr/joomla/component/content/article/3-hirek-roviden/408-jakab-sandor-a-hmdk-elnoeke-az-alabbi-nyilatkozatot-juttatta-el-lapunknak
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/174829/
http://magyarhirlap.hu/eu/mindszentyre-es-wallenbergre-emlekeztek-a-magyar-hazban
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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 

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.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/

