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Semjén: Magyarország határozott fellépést vár el a szerb hatóságoktól 
2013. február 4. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

A magyar kormány értetlenül áll a temerini, újvidéki, illetve óbecsei magyarságot sújtó 

legutóbbi incidensek előtt, és elvárja azok alapos kivizsgálását. Semjén Zsolt 

közleményében kifejtette: a rendszeressé váló magyarverések és a nemzetiségi alapon 

sértegető graffitik komoly aggodalomra adnak okot, kiváltképp akkor, amikor a két nemzet 

a történelmi megbékélés küszöbén áll. 

 

Jogvédelmi szolgálatot indított az RMDSZ 
2013. február 4. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Mikó Imre jogász, író, műfordító, politikus, erdélyi polihisztor nevét viseli az RMDSZ által 

elindított kisebbségi vonatkozású jogvédelmi szolgálat. Kelemen Hunor szövetségi elnök 

hétfőn Kolozsváron jelentette be, hogy eligazítást és védelmet kívánnak biztosítani minden 

olyan romániai magyar természetes és jogi személynek, valamint intézménynek, akiket a 

nemzetisége miatt ért hátrányos megkülönböztetés. 

 

Az RMDSZ jelöltje nyerte a kovásznai polgármester-választást 
2013. február 4. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, manna.ro, maszol.ro, 

szekelyhon.ro, Szabadság 

Thiesz János, az RMDSZ jelöltje nyerte a Kovászna városi időközi polgármester választást. 

A fürdővárosban 15 éve nem tapasztalt rekordrészvétel volt: míg a 2012-es helyhatósági 

választásokon a lakosság 54,01 százaléka járult az urnák elé, február 3-án a kovásznaiak 

63,43 százalékban vettek részt a választásokon – közölte az RMDSZ. 

 

Puhítják a nyelvrendeletet 
2013. február 5. – Veres István – Új Szó 

A szlovák kormányhivatal várhatóan március 1-jei hatállyal kivesz egy bekezdést a 

kétnyelvű ügyvitelről szóló kormányrendeletből, amely a kisebbségi nyelvtörvény 

végrehajtását segíti. A rendelet szóban forgó bekezdése megszabja a közigazgatási 

hivataloknak, hogy a legalább 20 százalékos nemzetiségi aránnyal rendelkező 

településeken minden információs rendszerükkel tájékoztassanak a kisebbségi nyelv 

használatának lehetőségéről. A módosítást még tavaly kezdeményezte Ivan Gašparovič 

köztársasági elnök hivatala. Érinti a kétnyelvű településnév-listát tartalmazó 

kormányrendeletet is. A kisebbségi status quo ezzel nem sérül, szögezi le a 

kormányhivatal. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/02/04/17/Semjen_Magyarorszag_hatarozott_fellepest_var_el_a_szerb.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71067
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71064
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Mosoni Emőke az RTV bukaresti magyar adásának új főszerkesztője 
2013. február 4. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Szabadság 

Új főszerkesztője van a Román Televízió bukaresti magyar adásának, az intézmény 

vezetősége Mosoni Emőkét nevezte ki a tisztségbe. Az új főszerkesztő Kacsó Sándort váltja, 

aki mintegy évtizedig irányította a magyar szerkesztőség munkáját. 

 

Kolozsvári mintára szervezik Marosvásárhelyen a magyar kulturális napokat 
2013. február 4. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI 

A Kolozsvári Magyar Napok mintájára augusztusban Marosvásárhelyen is magyar 

kulturális napokat szerveznek - jelentették be hétfői sajtóértekezletükön a kezdeményezők, 

Portik Vilmos, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Maros megyei elnöke és Soós Zoltán, a 

Maros Megyei Múzeum igazgatója, az RMDSZ önkormányzati képviselője. 

 

Tavasszal alakulhat meg a Partiumi Autonómia Tanács 
2013. február 4. – Krónika, transindex.ro 

Tavasszal alakulhat meg a Partiumi Autonómia Tanács, amelynek szándéknyilatkozatát 

szombaton fogadták el az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által szervezett 

szatmárnémeti konferencia résztvevői - nyilatkozta Szilágyi Ferenc EMNT-alelnök, a 

Partiumi Autonómia Kezdeményező Bizottság elnöke. 

 

Kitűzték a székely zászlót Nyárádremetén 
2013. február 4. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A Magyar Polgári Párt nyárádremetei önkormányzati képviselőinek kezdeményezésére 

szombaton kitűzték a székely zászlót a helyi polgármesteri hivatal épületére - tájékoztat 

közleményében az MPP. A zászlót Biró Zsolt MPP elnök, a Székely Nemzeti Tanács 

alelnöke adományozta Nyárádremete község lakóinak, amelyet Janka István és Incze Lajos 

tanácsosok társaságában kitűztek a községháza épületére. 

 

Szentábrahámon is az RMDSZ jelöltje nyerte az időközi 
polgármesterválasztást 
2013. február 4. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Szabadság 

Szentábrahám községben az RMDSZ színeiben induló Simó Dezső Szabolcsot a szavazatok 

64%-ával választották polgármesterré a vasárnapi időközi választásokon. Az MPP jelöltje, 

Szász József Albert a szavazatok 19%-át, az EMNP jelöltje, Simó Mózes Zoltán a 

szavazatok 8%-át szerezte meg. 

 

Csendet akar Kovászna megye új prefektusa 
2013. február 4. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Jó együttműködést szeretne kialakítani a helyi hatóságokkal és tekintettel lesz a magyar 

közösség érzékeny pontjaira, a törvényt azonban be kell tartani – jelentette ki szombati 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71066
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71068
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71074
http://itthon.transindex.ro/?hir=31946
http://itthon.transindex.ro/?hir=31950
http://itthon.transindex.ro/?hir=31950
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135050&cim=csendet_akar_kovaszna_megye_uj_prefektusa
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hivatalba iktatásán Kovászna megye új prefektusa. Dumitru Marinescu hangsúlyozta: a 

törvényről nem nyitnak vitát. 

 

„Megadta magát” a csángómagyarok szövetsége 
2013. február 4. – Cseke Péter Tamás – maszol.ro 

Megoldódni látszik a moldovai csángó gyerekek magyaroktatása hat helyszínen, a Moldvai 

Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) által működtetett magyar házakban, ahol a tanév 

kezdete, szeptember elseje óta egyetlen rezsiszámla sem volt kifizetve. Az MCSMSZ végül 

aláírta azt a szerződést az oktatási programot lebonyolító Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetségével (RMPSZ), amelynek értelmében magyar házak működtetési költségeit az 

RMPSZ biztosítja. 

 

Thiesz János: erős csapat maradt Kovászna élén 
2013. február 4. – maszol.ro 

„Továbbra is erős csapat áll a fürdőváros élén, és együtt folytatják a megkezdett munkát" – 

jelentette ki hétfőn, választási győzelme után Thiesz János, Kovászna új polgármestere. Az 

elöljáró megköszönte a kovásznaiaknak, hogy igen nagy számban járultak az urnák elé. 

 

Dékánválasztás a Sapientián 
2013. február 4. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Előreláthatólag e hét végére derül ki, hogy a következő négy esztendőben kik fogják vezetni 

a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karait. Mindkét karon két-

két jelölt van. 

 

EMNP: félelemből „zárt össze” a magyarság Kovásznán 
2013. február 4. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A román veszélytől való félelemből állt a kovásznai magyarság egy része az RMDSZ-es, 

esélyesebbnek tűnő polgármesterjelölt mellé – véli az EMNP háromszéki vezetősége. A 

néppártiak ugyanakkor elismerik, hogy erejükből egyelőre ennyire futotta. 

 

Biró: lehet kritizálni, de csak kívülről 
2013. február 5. – Krónika 

„Szó sincs koncepciós perről; előbb meghallgatjuk az embereket, majd meghozzuk a 

megfelelő döntést” – válaszolta a Krónikának Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) 

országos elnöke arra a kérdésre, hogy milyen szankciók várnak azokra, akiket a politikai 

alakulat elnöksége a következő vezetőségi ülésen be kíván idézni. 

 

Munteanu: nem a kormány kényszerített a váltásra 
2013. február 4. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Határozottan tagadja Codrin Munteanu, Kovászna megye előző prefektusa, hogy politikai 

nyomásra történt eltávolítása, illetve áthelyezése a hadügyminisztériumhoz. „Egyszer és 
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http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/8195-megadta-magat-a-csangomagyarok-szovetsege
http://maszol.ro/index.php/belfold/8213-thiesz-janos-eros-csapat-maradt-kovaszna-elen
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/dekanvalasztas-a-sapientian
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/emnp-felelembol-zart-ossze-a-magyarsag-kovasznan
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71089
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/munteanu-nem-a-kormany-kenyszeritett-a-valtasra
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mindenkorra tisztázni szeretném, hogy nem az irredenta vandálok által megrongált román 

zászló ügyében tett lépéseim nyomán kell távoznom a prefektusi tisztségből, és sem Ponta 

miniszterelnök, sem a kormány más tagja nem kényszerített erre” - jelentette ki 

szombaton Codrin Munteanu. 

 

Kétnyelvű Bánffyhunyad 
2013. február 5. – Krónika, Szabadság 

Rövidesen Bánffyhunyad valamennyi utcájára kikerülnek a magyar nyelvű utcanévtáblák 

– jelentette be a Magyar Polgári Párt (MPP) önkormányzati képviselőinek legújabb 

eredményeiről beszámoló, tegnapi sajtótájékoztatóján Keizer Róbert, az MPP Kolozs 

megyei elnöke. 

 

A felvidéki cserkészet száz évvel ezelőtti indulásáról is megemlékeztek 
2013. február 4. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A múlt hét végén Ipolyságon rendezte éves értékelő közgyűlését a Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség. A résztvevők megemlékeztek a felvidéki magyar cserkészet indulásának 

100. évfordulójáról is. 

 

Kisebbségi kultúra támogatása - Nyáron kaphatják meg pénzüket a pályázók 
2013. február 4. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Február végéig megindul a pályázatok elbírálása és várhatóan már a második negyedév 

végén megkezdődhet a szlovák kormány kisebbségi kultúrára szánt támogatásainak 

kifizetése, így az idén nem kell a tavalyihoz hasonló csúszásra számítani - tájékoztatta az 

MTI pozsonyi irodáját A. Nagy László, a szlovák kormány kisebbségügyi biztosa hétfőn. 

 

Diszkriminációt emlegetnek a szlovákiai lengyelek 
2013. február 4. – hirek.sk 

A Szlovákiában élő lengyel nemzeti kisebbség tagjai felemelték hangjukat, mert a Nemzeti 

Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottsága 50 százalékkal csökkentette a kultúrájuk 

állami támogatására szánt összeget. 

 

Az SNS kifogást emelt a kettős állampolgársági indítvány kapcsán 
2013. február 4. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Írásbeli kifogással élt Jaroslav Paška, az SNS EP-képviselője az Európai Parlament petíciós 

bizottságánál amiatt, mert a testület befogadta a szlovákiai magyarok szlovák állampolgári 

jogai mellett kiálló petíciót - mondta Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának 

elnöke hétfőn. Kiemelte: a szlovák állam „megpróbálja megtorpedózni” petíciójukat arra 

hivatkozva, hogy Szlovákiában jogszabályban rendelkeztek a kettős állampolgárság 

kizárásáról. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71090
http://ujszo.com/online/regio/2013/02/04/a-felvideki-cserkeszet-szaz-evvel-ezelotti-indulasarol-is-megemlekeztek
http://www.hirek.sk/belfold/20130204133741/Kisebbsegi-kultura-tamogatasa-Nyaron-kaphatjak-meg-penzuket-a-palyazok.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130204141839/Diszkriminaciot-emlegetnek-a-szlovakiai-lengyelek.html
http://www.bumm.sk/78347/az-sns-kifogast-emelt-a-kettos-allampolgarsagi-inditvany-kapcsan.html
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SDKÚ: a Népi Platformnak közös fellépés kell a megyei választásokon 
2013. február 4. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Az SDKÚ azt szeretné, ha a Népi Platform pártjai (SDKÚ, KDH, Most-Híd) közösen 

lépnének fel a soron következő megyei választásokon. 

 

Európa is felfigyelt a jogfosztásra 
2013. február 5. - WB - Magyar Hírlap 

Nemzetközivé nőtte ki magát Lomnici Zoltán az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke által 

beadott beadvány, amit az állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok ügyének 

kivizsgálása érdekében nyújtottak be. Többen is támogatásukról biztosították a beadványt 

köztük a holland miniszterelnök is, aki kijelentette, hogy figyelemmel fogja kísérni a 

szlovák alkotmányossági helyzet alakulását. 

 

„Tartozunk elődeink emlékének” 
2013. február 5. Wéber Balázs - Magyar Hírlap 

Gubík László akit szlovák állampolgárságától másfél éve fosztottak meg, elmondta, hogy 

jelenleg négy fórumon foglalkoznak ügyükkel, a szlovák parlamentben, a szlovák 

alkotmánybíróságon, az Emberi Jogok Európai Bíróságán, valamint az Európai 

Parlamentben. Legkézenfekvőbbnek azonban azt tartaná, ha szlovák parlament oldaná 

meg helyzetüket, hiszen ott készült a diszkriminatív jogszabály. 

 

A Pannon RTV lesz az MTVA vajdasági tudósítópontja 
2013. február 4. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Az MTVA újraépíti a külhoni tudósítóhálózatát. A Kárpát-medence több régiójával 

kötöttek már együttműködési szerződést a helyi televízió-, illetve rádiócsatornákkal. 

Vajdaságban a Pannon RTV lesz az MTVA külhoni tudósítópontja. 

 

SNS: Egyelőre nem lesznek választások, de “ védett vadak” sem 
2013. február 4. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Nemzet 

A Szerb Haladó Párt hétfői rendkívüli elnökségi ülését követően a haladók elnöke 

kijelentette, egyelőre nem lesznek választások, mert a párt népszerűségi mutatóinál 

fontosabb a polgárok érdeke. 

 

VMDK: tisztújítás és aláírásgyűjtés 
2013. február 4. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége május 11-én tisztújító kongresszust fog 

tartani Adán, amelyen újraválasztják a tanácsot, az elnökséget és az elnököt is. A tanács 

másik döntése értelmében, támogatni fogják azt az aláírásgyűjtést, amelyet az újabb 
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http://www.bumm.sk/78329/sdku-a-nepi-platformnak-kozos-fellepes-kell-a-megyei-valasztasokon.html
http://magyarhirlap.hu/tartozunk-elodeink-emlekenek
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14864/A-Pannon-RTV-lesz-az-MTVA-vajdasagi-tudositopontja.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17975/SNS-Egyelore-nem-lesznek-valasztasok--de-8220-vedett-vadak8221-sem.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14858/VMDK-tisztujitas-es-alairasgyujtes.html
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temerini fiúk szülei indítottak. A petíció arra irányul, hogy Zdenka Stakić bírónőt mentsék 

fel, és egy másik bírót nevezzenek ki. Ugyanarról a bírónőről van szó, aki az első temerini 

fiúk esetében is részt vett az ügyben. 

 

VMSZ-többség Muzslyán 
2013. február 4. – Magyar Szó 

Az elmúlt hétvégén Nagybecskerek 29 helyi közösségében választottak új tanácsot és 

ellenőrző bizottságokat, február 17-én pedig pótválasztásokat tartanak a Tartományi 

Képviselőházba Ivan Bošnjak helyére, aki lemondott képviselői mandátumáról, hogy 

Nagybecskerek polgármestere maradhasson. Az első, nem hivatalos jelentések szerint 

Muzslyán a VMSZ szerepelt a legjobban. 

 

Vezetői engedély: nyomdában a magyar nyelvű elméleti vizsgakérdések 
2013. február 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács ez év januárjában tájékoztatást kért a Belügyminisztérium 

Közlekedési Rendőrségi Hivatalától gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges 

elméleti vizsga magyar nyelvű lebonyolításával kapcsolatban. A kérelmet több 

gépjárművezető-tanfolyamot szervező autósiskola megkeresése indokolta. Állításuk szerint 

az új közlekedésbiztonsági törvény rendelkezésivel összhangban zajló gépjárművezetői 

vizsgák elméleti része, magyar nyelvű tesztkérdések hiányában, csak szerb nyelven 

történik, történhet. 

 

Kormányválság 
2013. február 5. – Magyar Szó 

Hatalmas politikai hullámverést keltett a hír, miszerint Ivica Dačić kormányfő négy és fél 

évvel ezelőtt találkozott a Darko Šarić drogbáró jobb kezének számító Rodoljub 

Radulovićtyal. Egyesek a kormányfő azonnali lemondását követelik, mások szerint az 

egész ügy arra szolgál, hogy a hatalmi koalícióban a szocialistákat lecseréljék a 

demokratákra. Többen is úgy érvelnek, hogy ebből a helyzetből csak az előre hozott 

választásokkal lehet kikecmeregni. 

 

Ma nyílnak az irodák 
2013. február 4. – Kárpáti Igaz Szó 

Február 5-én nyílnak meg Gajdos István parlamenti képviselő, az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnökének képviselői irodái. A kérdésről korábban az 

országos szervezet elnöksége is tanácskozott, amelynek végén a testület üdvözölte a 

kezdeményezést. A referensek által működtetett hálózat Kijevben, Ungváron és 

Beregszászban biztosan elkezdi tevékenységét, ám Nagyszőlősön egyelőre nem. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1871/vajdasag_nagybecskerek/91647/VMSZ-t%C3%B6bbs%C3%A9g-Muzsly%C3%A1n.htm
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http://www.magyarszo.com/hu/1871/kozelet_politika/91622/Korm%C3%A1nyv%C3%A1ls%C3%A1g.htm
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12118
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Bővült az útvonal 
2013. február 4. – Kárpáti Igaz Szó 

A megyei tanács ungvári épületében kétnapos tudományos konferenciára került sor A 

Kárpátok népei közös vallási és kulturális örökségének történelmi eredete s megőrzésének 

problémái címmel. A helyi önkormányzatok képviselőinek, Kárpátalja és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye kutatóinak, vallási és turisztikai szervezeteinek fórumát a 

Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna határokon átnyúló együttműködési program 

részeként rendezték meg. 

 

Árvíztől szenved Kárpátalja 
2013. február 4. – Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

A heves esőzések víz alá temették Kárpátalját. Legnagyobb mértékben a Munkácsi járás 

szenvedett kárt, Makarján és Bárdházán (Barbovo, Munkácsi járás) a legkritikusabb a 

helyzet. 

 

Görögkatolikus Jótékonysági Farsangi Bál Beregszászban 
2013. február 4. – Kárpátalja Ma 

Február 2-án első alkalommal rendeztek Görögkatolikus Jótékonysági Farsangi Bált 

Beregszászban, melynek az Arany Páva étterem adott otthont. Az egykori Úri kaszinó 

épületét közel háromszázan keresték fel, hogy régi szokás szerint farsangi mulatsággal 

űzzék el a telet. A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) rendezésében megvalósuló 

esemény szombat délután hat órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődött, melyen Tóth 

István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, az est egyik védnöke, 

Gyurin Miklós, Magyarország Ungvári Konzulátusának konzulja, valamint Demkó Ferenc, 

a Beregszászi Esperesi Kerület esperese köszöntötte az egybegyűlteket. 

 

Újabb választási kampány rajtol Kárpátalján 
2013. február 4. – Kárpátalja Ma 

Sorra nevezik meg a március 3-ra kitűzött időközi megyei tanácsi választásokon indítani 

szándékozott jelöltjeiket az ukrajnai pártok kárpátaljai megyei szervezetei. Elsőként a 

Régiók Pártja (PR) döntött a jelöltekről múlt pénteki megyei pártkonferenciáján. 

 

Ülésezett a Vukovár-Szerém megyei HMDK-szervezet 
2013. február 4. – Új Magyar Képes Újság 

A múlt héten tartotta idei első ülését a Vukovár-Szerém megyei HMDK-alapszervezet 

elnöksége, ahol az aktuális kérdésekről és tervekről esett szó. A szervezet tagjai közül 

többen is részt vettek azon az eszéki találkozón, amelyen Budai Gyula, a magyarországi 

Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára horvátországi magyar gazdákkal 

találkozott, most erről tájékoztatták a többieket. Szó esett a népszámlálási eredményekről 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12120
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/arviztol-szenved-karpatalja
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/16623-gorogkatolikus-jotekonysagi-farsangi-bal-beregszaszban
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/16622-ujabb-valasztasi-kampany-rajtol-karpataljan
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4199-uelesezett-a-vukovar-szerem-megyei-hmdk-szervezet
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is. Mindannyian aggodalmukat fogalmazták amiatt, hogy a magyarok száma mindenütt 

csökkent. 

 

AMAPED Nyelvvizsgaközpont 
2013. február 4. – Volksgruppen 

ECL nyelvvizsgaközpontot hoz létre az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete Bécsben. 

Az AMAPED-nél jelenleg 350 gyermek és fiatal sajátítja el a magyar nyelvet. Jelenleg 

magyar nyelvből, a tervek szerint később szlovák, angol és német nyelvből is lehet majd 

ECL nyelvvizsgát tenni. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/177708/
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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.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
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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/

