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Együttműködési megállapodást kötött az RMDSZ és az MSZP Kolozsváron 
2013. január 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Együttműködési megállapodást kötött egy közös Kárpát-medencei program kidolgozásáról 

és végrehajtásáról csütörtökön Kolozsváron az RMDSZ és a Magyar Szocialista Párt 

(MSZP). A két párt vezetői közötti tárgyalások az RMDSZ elnöki hivatalában, zárt ajtók 

mögött zajlottak. A megbeszélésről kiadott RMDSZ-közlemény szerint Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke az elmúlt év eredményeiről, valamint a 2013-as év kihívásairól tájékoztatta 

az MSZP küldöttségét, Mesterházy Attila, az MSZP elnöke pedig pártja új alapokra 

helyezett nemzetpolitikai programját ismertette. 

 

Szoci-bocsánat: Bugár és Berényi egyetért 
2013. január 18. – Új Szó 

Kicsit megkésettnek tartják, de azért örömmel vette a Magyar Szocialista Párt elnökének 

bocsánatkérését az MKP és a Híd vezetője. Berényi József, az MKP elnöke az Új Szónak 

elmondta: „Fontos gesztus az MSZP részéről, igaz, korábban ez talán hatékonyabb lett 

volna, hiszen Magyarországon már közelednek a választások, és a magyar 

állampolgársággal rendelkező erdélyi magyarok már választhatnak. Jobb későn mint 

soha.” Egyetért Bugár Bélával abban, hogy a népszavazási kezdeményezés nagyon 

átgondolatlan volt. 

 

Komoly hátrányt jelent a szlovák iskola 
2013. január 18. – Veres István – Új Szó 

Érzékelési problémák, megszólalástól való félelem és lemaradás. Ez vár azokra a magyar 

anyanyelvű gyerekekre, akiket szlovák iskolába írattak. A szülők gyakran nem tudatosítják, 

mekkora kárt okoznak gyermeküknek azzal, ha a jobb érvényesülés reményében nem 

anyanyelvükön taníttatják őket. 

 

„Álságos és ízléstelen” – kuncsorogni küldték Mesterházyt 
2013. január 17. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A Fidesz szerint a szocialisták már nem csak a hazai utcákat, hanem a határon túli magyar 

településeket is képmutatással és gyűlöletkeltéssel akarják elárasztani. Selmeczi Gabriella, 

a Fidesz szóvivője szerint, ugyanaz a Ron Werber, aki a külhoni magyarok elleni szocialista 

gyűlöletkampányt kieszelte, most szavazatokért küldte kuncsorogni az MSZP elnökét. 

 

Tabajdi: Senki sem sajátíthatja ki a nemzeti jelzőt 
2013. január 17. – MTI 

A szocialista EP-képviselő szerint a „megújult MSZP” korszakhatárhoz érkezett, amikor 

meghirdette új magyarságpolitikáját. Tőkés László szavaira Tabajdi Csaba úgy reagált: az 

erdélyi EP-képviselőnek vádaskodás és címkézés helyett inkább üdvözölnie kellene, hogy 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70628
http://mno.hu/belfold/alsagos-es-izlestelen-kuncsorogni-kuldtek-mesterhazyt-1131702
http://mandiner.hu/cikk/20130117_tabajdi_senki_sem_sajatithatja_ki_a_nemzeti_jelzot
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az MSZP megújulása során különös figyelmet fordít a nemzetpolitikára, a 

magyarságpolitikára. 

 

EMNP: az RMDSZ felvállalta baloldali kötődését 
2013. január 17. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint az RMDSZ nyíltan felvállalta baloldali 

kötődését azzal, hogy Magyar Szocialista Párttal (MSZP) „egymásra találtak”. Az EMNP 

közleménye szerint az MSZP vezetőinek kolozsvári látogatása, valamint a Táncsics 

Alapítvány és a Kós Károly Akadémia Alapítvány közötti szerződés nagy mértékben 

hozzájárul ahhoz, hogy „az RMDSZ-t jóhiszeműen támogató erdélyi magyar 

választópolgárok végre egyértelműen lássák, hogy mire fordítja a szövetség a tőlük kapott 

bizalmat”. A párt hangsúlyozta: az RMDSZ azokkal vállalt nyílt közösséget, akik a 2004. 

december 5-i magyarországi népszavazás előtt a szomszédos országokba szakadt magyarok 

kettős állampolgársága ellen kampányoltak. 

 

Tőkés bírálta Mesterházy kolozsvári látogatását 
2013. január 17. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Közleményben bírálta Tőkés László, hogy a Kós Károly Alapítvány és a Táncsics Alapítvány 

szervezésében Markó Béla meghívására Mesterházy Attila, az MSZP elnöke előadást 

tartott a nemzetpolitika aktuális kérdéseiről Kolozsváron, ezt megelőzően pedig a két 

alapítvány elnökei - Markó Béla és Szabó Vilmos - együttműködési megállapodást írtak 

alá. 

 

Elkezdődött a marosvásárhelyi RMDSZ újraszervezése 
2013. január 17. – transindex.ro 

A marosvásárhelyi RMDSZ újraszervezésével megbízott bizottság meghatározta az 

újraszervezés menetrendjét, és döntést hozott a szervezeti struktúra átalakításáról is. A 

határozat értelmében a marosvásárhelyi szervezet korábbi vezetősége január 21-ig átadja a 

körzeti tagnyilvántartó lajstromokat, amit a bizottság egy egységes adatbázisba rendszerez 

és aktualizál. 

 

Az építkezésre koncentrál – Évindító interjú Tamás Sándor tanácselnökkel 
2013. január 17. – Erdély Ma 

„Több évtizeden keresztül azt terjesztették, hogy Székelyföld gyenge, támogatásra szorul, 

Bukarest nélkül nem lehet semmit tenni. Ez nem igaz! A mi feladatunk, hogy a 

fejlesztésében visszahúzott Székelyföldből erőset, dinamikusan fejlődőt építsünk” – vallja 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Évindító beszélgetés keretében a 

megyei önkormányzat vezetője elmondta, a székely megyék ma is kiszámíthatóbbak, 

stabilabbak, mint az ország sok más helye. Ma is becsületesebbek, dolgosabbak, 

leleményesebbek itt az emberek, mint máshol. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70634
http://itthon.transindex.ro/?hir=31801
http://itthon.transindex.ro/?hir=31803
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=134129&cim=az_epitkezesre_koncentral_evindito_interju_tamas_sandor_tanacselnokkel
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Niculescu Tóni lesz Románia müncheni főkonzulja 
2013. január 17. – maszol.ro 

Niculescu Tóni volt külügyi államtitkár kerül februártól Románia müncheni 

külképviseletének élére. Az új müncheni főkonzul korábban Markó Béla szövetségi elnök 

külügyi tanácsadója, majd – Románia uniós csatlakozása előtt – az RMDSZ európai 

integrációért felelős ügyvezető alelnöke volt. Több egymást követő kormányban töltött be 

államtitkári tisztséget a külügyminisztériumban. 

 

Markó Béla: túl kell lépnünk bizonyos tabukon 
2013. január 17. – maszol.ro 

A nemzetpolitika csak akkor hatékony, ha minden ebben érdekelt politikai erő összefog – 

jelentette ki Markó Béla volt szövetségi elnök szerda este azon a kolozsvári fórumon, 

amelyen Mesterházy Attila, az MSZP elnöke a nagy nyilvánosság előtt is bemutatta pártja 

nemzetpolitikai programját. „Azt hiszem, hogy ha nemzetpolitikáról beszélünk, akkor túl 

kell lépnünk bizonyos tabukon is. Az elmúlt napokban több olyan kérdést is kaptam, miért 

tartjuk olyan fontosnak, hogy egy baloldali magyarországi párt nemzetpolitikai 

elképzeléseit meghallgassuk, hogy szoros kapcsolatot kiépítsünk minden magyarországi 

párttal. A válasz egyszerű: azt gondolom, hogy az elmúlt huszonvalahány esztendő 

magyarországi nemzetpolitikájának azok voltak a mélypontjai, amikor ezt a 

nemzetpolitikát egyik vagy másik politikai erő megpróbálta a sajátjának és csakis a 

sajátjának tekinteni, megpróbálta kisajátítani a külhoni magyarság helyzetének 

rendezését” – fogalmazott az RMDSZ politikusa. 

 

Mire hajt az MSZP? 
2013. január 18. – Balogh Levente – Krónika  

Balogh Levente szerint „Nem most kellett volna megkövetnie Mesterházynak a határon 

túli magyarokat a „23 millió románozásért”, amikor már mi is szavazhatunk a 

magyarországi választásokon, hanem legkésőbb akkor, amikor a párt élére került. Nem 

tette meg, így egyértelmű, hogy a bocsánatkérősdivel immár a jövő évi magyarországi 

választásokra spekulálnak”. 

 

Magdó: Pártlistákra lehet majd szavazni 
2013. január 18. – Szabadság 

„A regisztráció nem több, mint a választói névjegyzékbe – a szavazásra jogosultak körébe – 

való feliratkozás” – nyilatkozta a Szabadságnak Magdó János, akit arról kérdeztek, mi 

értendő tulajdonképpen regisztráció alatt, ugyanis a romániai választási rendszerben ilyen 

fogalom nem létezik, és az itt élő állampolgárok nem ismerik ezt a fajta eljárást. 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/7450-niculescu-toni-lesz-romania-muncheni-fokonzulja
http://maszol.ro/index.php/belfold/7453-marko-bela-tul-kell-lepnunk-bizonyos-tabukon
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Pártszervezeteket alakítana Erdélyben a Jobbik 
2013. január 18. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Megkezdi a határon túli pártépítést a Jobbik Magyarországért Mozgalom – jelentette be 

tegnap sajtótájékoztatóval egybekötött fogadóóráján Szávay István, a párt nemzetpolitikai 

kabinetjének elnöke. Az építkezés nyitányaként csütörtök este Szatmárnémetiben 

találkoztak helyi szimpatizánsaikkal. Az országgyűlési képviselő szerint hamarosan 

többnapos körútra indulnak, és további szervezeteket hoznak létre. 

 

Nagyszombat megye – MKP: még nem dőlt el semmi 
2013. január 17. – Új Szó, hirek.sk 

Az MKP valószínűleg egyedül, a Híd pedig a vele együtt a Népi Platformot alkotó két 

párttal (SDKÚ, KDH) közösen méretteti meg magát az őszi megyei választásokon 

Nagyszombat megyében. 

 

Együttműködési tárgyalást kezdeményez az MKP a Galántai járásban 
2013. január 17. – hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Híd közti esetleges megyei választási 

együttműködésről kezdeményez tárgyalásokat az MKP Galántai Járási Elnöksége. 

 

Magyarnak hazudják magukat a szlovák nők az ová-nélküliségért 
2013. január 17. – bumm.sk 

Ismét összeveszni készülnek a szlovák minisztériumok a női nevek végződésén. A belügy 

engedné, hogy az -ová végződés nélkül használja nevét, akinek úgy tetszik, a maradi 

kultuszminisztérium viszont megtorpedózná a javaslatot, az elmúlt 20 évben már 

harmadszor. Szlovák nők százai házasságkötés vagy szülés esetén magyar, cseh, sőt akár 

brazil vagy mexikói nemzetiséget tüntetnek fel annak érdekében, hogy -ová végződés 

nélkül szerepeljen nevük a hivatalos dokumentumokban. 

 

Dačić: nem fenyeget az újbóli vízumkényszer veszélye 
2013. január 17. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Nem áll fenn annak a veszélye, hogy ismét bevezetik a vízumkényszert Szerbia számára, 

jelentette ki Ivica Dačić kormányfő. Hozzátette, az EU igazságügyi- és 

belügyminisztereinek minapi írországi találkozóján pozitívan értékelték Szerbia azon 

erőfeszítéseit, amelyeket az álmenedékesek visszaszorítása érdekében tesz. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130117182933/Megnyitja-strukturait-a-Jobbik-a-hataron-tuliak-elott.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/01/17/nagyszombat-megye-mkp-meg-nem-dolt-el-semmi
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/01/17/egyuttmukodesi-targyalast-kezdemenyez-az-mkp-a-galantai-jarasban
http://www.bumm.sk/77682/magyarnak-hazudjak-magukat-a-szlovak-nok-az-ova-nelkulisegert.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17860/Dacic-nem-fenyeget-az-ujboli-vizumkenyszer-veszelye.html
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„Politikai mezcsere” 
2013. január 17. – Kecskés István – Magyar Szó 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga nagybecskereki városi bizottságának nyolc tagja 

átlépett a Szerb Haladó Pártba. Ezt személyesen Ivica Rogić, a VSZL Zeleno Polje helyi 

szervezetének eddigi elnöke jelentette be. A tájékoztatón elhangzott, ezzel még 

Nagybecskereken nem fejeződött be a „politikai mezcsere”. 

 

A nyelvhasználati előírás nem csak dísz 
2013. január 17. – Szeli Balázs – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A városi buszok LED kijelzőin az ortodox újév óta cirill betűs írásmóddal tüntetik fel a 

célállomást és az útirányra vonatkozó adatokat. A nemzeti érzelmekre építő újvidéki 

önkormányzat szerint, hogy ez itt Szerbia, ahol a cirill betűs írásmód hivatalos, 

mindenkinek tudnia kell szerbül, mindenkinek ismernie kell a cirill betűket. Vukašinović 

Éva szerint Újvidéken több nyelv is hivatalos használatban van, így a többi írásmód szerint 

is kötelesek lennének kiírni minden feliratot. 

 

Zombor: Kiírták a választásokat tizenhárom helyi közösségben 
2013. január 17. – Vajdaság Ma 

Rövidesen tizenhárom zombori helyi közösségben lejár a tanács tagjainak megbízatási 

ideje. Gádoron február 24-én szavaznak a polgárok, míg a városi helyi közösségek közül 

Újszelencsén, Szelencsén, Felsővárosban és a Mlake HK-ban március 3-án tartanak 

választásokat. Úgyszintén március 3-án választanak a polgárok új tanácsot Harasztin, 

Doroszlón, Csonoplyán, Sztapáron, Őrszálláson, Regőcén, Küllődön és Sárin. 

 

Tisztújítás a VMSZ szabadkai szervezetében 
2013. január 17. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai városi szervezetének tanácsa január 16-án 

megtartotta alakuló ülését, amelyen megválasztották a párt helyi szervezetének új 

elnökségét. A hét tagú új elnökség elnöke Maglai Jenő. 

 

Megjelent az ösztöndíjpályázat Óbecsén 
2013. január 17. – Vajdaság Ma 

Az óbecsei önkormányzat közzétette az egyetemi ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó 

pályázatát a 2012-2013-as tanévre. A község évek óta összesen negyven diák tanulmányait 

támogatja, az idén 18 hallgató reménykedhet a havi 7000 dináros ösztöndíjban. Mivel a 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a községben jelenleg nincs kereslet 

meghatározott felsőoktatási szakirányokon végzett munkaerőre, a pályázaton ezúttal nem 

preferálnak hiányszakmákat. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1853/vajdasag_nagybecskerek/90702/%E2%80%9EPolitikai-mezcsere%E2%80%9D.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1852/vajdasag_ujvidek/90731/A-nyelvhaszn%C3%A1lati-el%C5%91%C3%ADr%C3%A1s-nem-csak-d%C3%ADsz.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14732/Zombor-Kiirtak-a-valasztasokat-tizenharom-helyi-kozossegben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14733/Tisztujitas-a-VMSZ-szabadkai-szervezeteben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14736/Megjelent-az-osztondijpalyazat-Obecsen.html
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„A család tart meg bennünket…” 
2013. január 18. – Kárpátalja 

A sokgyermekes nagycsaládok számára szervezett tartalmas, programokban gazdag napot 

január 12-én Beregszászban a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE). A 

Magyarország Beregszászi Főkonzulátusának fővédnökségével lezajlott esemény színhelye 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (KMF) volt. 

 

A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata  
2013. január 18. – Kárpátalja 

A KMKSZ Elnöksége a jogállamiság elvével összeegyeztethetetlennek tartja, hogy a 

nyelvtörvényt mint hatályos, az országban mindenkire kötelező törvényt a kárpátaljai 

hatalmi szervek nem hajtják végre. Ezért a Szövetség levélben fordul a miniszterelnökhöz 

és az érintett miniszterekhez, hogy a törvény által rájuk rótt kötelezettségnek megfelelően 

minden szinten biztosítsák a nyelvtörvény végrehajtását. 

 

Rövid összefoglaló a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 2012. évi 
tevékenységéről 
2013. január 18. – Kárpátalja 

Az alapítvány a 2012. év folyamán folytatta a kapcsolattartási támogatás (KTT) iránti 

kérelmek befogadását és a támogatások kifizetését. Az elmúlt évben egészében 19 155 KTT 

iránti kérelem érkezett, ami 323-mal több, mint az előző évben. Az összefoglaló a 

kisösszegű támogatásokról és az oktatási-nevelési támogatásokról is beszámol. 

 

A helyi fiatalok rettegnek 
2013. január 18. – Kárpátalja 

Rövid időn belül öt helybéli magyar fiatalt támadtak meg, vertek el, és raboltak ki éjszaka 

az utcán a munkácsi járási Dercenben. A súlyosan bántalmazott fiatalok közül csak ketten 

tettek eddig rendőrségi feljelentést, de nekik és szüleiknek is az a véleményük, hogy a 

hatóságok el szeretnék kenni az egész ügyet, nem igyekeznek megtalálni az ukránul 

beszélő elkövetőket. 

 

Vezetőváltások a járásokban 
2013. január 18. – Kárpátalja 

Most már bármikor várható a beregszászi és a técsői járási állami közigazgatási hivatalok 

vezetőinek kinevezése, miután a napokban mindkét poszt várományosa átesett a 

meghallgatáson Kijevben, az elnöki adminisztrációban. 

 

Megkérdeztünk néhány iskolaigazgatót 
2013. január 18. – Kárpátalja 

A Kárpátalja hetilap megkérdezett több igazgatót, hogy mi történt eddig az iskolákban a 

kétnyelvű bizonyítványok ügyében? Schink István, a Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc 
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http://karpataljalap.net/2013/01/18/csalad-tart-meg-bennunket
http://karpataljalap.net/2013/01/18/kmksz-elnoksegenek-nyilatkozata
http://karpataljalap.net/2013/01/18/rovid-osszefoglalo-kmksz-jotekonysagi-alapitvany-2012-evi-tevekenysegerol
http://karpataljalap.net/2013/01/18/rovid-osszefoglalo-kmksz-jotekonysagi-alapitvany-2012-evi-tevekenysegerol
http://karpataljalap.net/2013/01/18/helyi-fiatalok-rettegnek
http://karpataljalap.net/2013/01/18/vezetovaltasok-jarasokban
http://karpataljalap.net/2013/01/18/megkerdeztunk-nehany-iskolaigazgatot
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Középiskola igazgatója a következőről számolt be: „Munkácson a 11. és 9. osztályokba járó 

gyerekek szülei kérvényezték a kétnyelvű bizonyítványokat, ezeket a kérvényeket 

továbbítottuk a városi oktatási osztály felé, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy az állami 

dokumentumokat csak állami nyelven állítják ki.” 

 

KMPSZ: Merjünk élni a lehetőséggel!  
2013. január 18. – Kárpátalja 

A KMPSZ január 10-i elnökségi ülésén felszólította a kárpátaljai magyar iskolák igazgatóit, 

a járási és megyei oktatási osztályok felelős illetékeseit, a kárpátaljai magyar politikai 

pártokat, egyéb kárpátaljai pártok járási, megyei, városi magyar képviselőit, hogy 

érvényesítsék a magyar nyelvű oktatást érintő hatályos törvényeket. A döntés hátteréről 

Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökét kérdezték. 

 

„Fejetlenség” a Beregvidéken 
2013. január 17. – Kárpátalja Ma 

„A lefejezett Beregvidék: a «régiósok» káderhiánnyal találták szembe magukat" címmel 

közölt elemzést a mukachevo.net portál. Kétségtelen tény, hogy ez év elejére a térség 

irányítók nélkül maradt: Beregszásznak nincs polgármestere, a Beregszászi járásban pedig 

mind a járási állami adminisztráció vezetőjének, mind a járási tanács elnökének a posztja 

betöltetlen. A tisztségekre a közvélemény számára jobbára ismeretlen személyek 

pályáznak. A sajtó egyre többet foglalkozik a helyzet politikai hátterével. 

 

Hivatalos bemutatkozás 
2013. január 17. – RTV Slovenija Hidak 

A polgármesteri hivatalban tartottak sajtótájékoztatót Halász Albert, a Lendvai Könyvtár 

új igazgatójának kinevezését követően. A jövőben az ilyen típusú bemutatkozások 

rendszeresek lesznek, nyilatkozta Anton Balažek, Lendva Község polgármestere. 

 

FUTUR - az eddigi turisztikai projektek koronája 
2013. január 17. – RTV Slovenija Hidak 

Az eddigi idegenforgalmi projektek koronáját képezi a „Határon átnyúló platform” címet 

viselő projekt, mondják az RRA Mura illetékesei. A projektet a Muraszombatban 

megtartott sajtótájékoztatón mutatták be. Az eseményen a projektben résztvevő szlovéniai 

partnerek aláírták a partneri egyezményt is. 
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http://karpataljalap.net/2013/01/18/kmpsz-merjunk-elni-lehetoseggel
http://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/16102-fejetlenseg-a-beregvideken
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5477
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5476
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Trianoni menyecske - előadás Bécsben 
2013. január 17. – Volksgruppen 

„Trianoni menyecske - szórványlétünk a Kárpát-medencében” címmel tartott előadást 

csütörtökön az Európa Club meghívására Dr. Margittai Gábor szakíró, kritikus, 

irodalomtörténész. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/176819/
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
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/

