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Áder fogadta a Magyar Közösség Pártja vezetőit 
2013. február 13. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

A szlovákiai Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Csemadok kulturális szervezet vezetőit 

fogadta Áder János köztársasági elnök Budapesten szerdán. A találkozón a felvidéki 

magyar közösséget érintő legfontosabb ügyek kerültek terítékre, köztük az oktatás, a 

nyelvhasználat és a kettős állampolgárság kérdésköre. A találkozóra egy héttel Ivan 

Gašparovič szlovák államfő budapesti látogatása előtt került sor. 

 

Diszkriminatívnak ítélték a magyar nyelvtudás megkövetelését 
2013. február 13. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A Kolozsvári Táblabíróság érvénytelenítette a szilágyperecseni községi jegyzői állás 

betöltésére szervezett versenyvizsgát, mert azon a magyar nyelvtudást is megkövetelték. 

Az ügynökséget, annak román nemzetiségű vezetőjét és a község magyar polgármesterét a 

versenyben alulmaradt román pályázó perelte be. A Szilágy megyei községben a 2011-es 

népszámlálás adatai szerint 57 százalékos a magyarok aránya. 

 

Lakossági fórumot tartottak New York-ban 
2013. február 14. - Nemzeti Regiszter 

Lakossági fórum keretében ismertette 2013. február 11-én a New York-i Főkonzulátuson 

Dr. Wetzel Tamás miniszteri biztos a Magyary Közigazgatás-Fejlesztési Program azon 

részleteit, amely a nyugati magyarság számára a mindennapokat megkönnyítő változást, 

egyszerűsítést jelentenek. A rendezvényt Dán Károly nagykövet, New York-i főkonzul 

nyitotta meg, bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a 2013. március 1-jei hatállyal 

bevezetendő Magyary Program egyszerűsítései nagyban megkönnyítik majd mind az 

ügyintézést, mind az anyaországgal való kapcsolatok megtartását és ápolását. 

 

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet a Felvidékről kitelepítettek emléknapja 
alkalmából 
2013. február 13. – MTI 

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet magyarországi és határon túli középiskolások, 

valamint főiskolások és egyetemisták számára a Felvidékről kitelepített magyarok április 

12-i emléknapja alkalmából. A felhívás célja, hogy minél több fiatal kerülhessen közelebbi 

kapcsolatba a Benes-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból elűzött, 

Magyarországra telepített több mint százezer magyar ember sorsával. 
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http://www.bumm.sk/78704/ader-fogadta-a-magyar-kozosseg-partja-vezetoit.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71313
http://www.nemzetiregiszter.hu/lakossagi-forumot-tartottak-new-york-ban
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Biró Zsolt: a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell 
2013. február 13. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Biró Zsolt MPP-elnök szerint népszavazások kezdeményezhetőek Székelyföld településein 

a közigazgatási határok megváltoztatására vonatkozóan, hogy a régiót különálló 

közigazgatási egységként lehessen létrehozni. "Referendumok kezdeményezésére kérünk 

minden MPP-s tanácsost, és remélem a kezdeményezést felkarolja minden politikai 

alakulat, mert ez nem pártpolitikai kérdés" - jelentette ki a pártelnök. 

 

Idén július 23-án kezdődik Tusványos 
2013. február 13. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Július 23-28 között szervezik meg idén a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, 

jelentették be a Facebookon a szervezők. Az idén a Tusványos 24. kiadásához ért. 

 

Máté: júniusban fejeződne be az alkotmánymódosítási bizottság munkája 
2013. február 13. – transindex.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI 

Megkezdődött az alkotmánymódosítási folyamat, miután szerdán a parlament 

megszavazta az alkotmánymódosító bizottság összetételét. Az RMDSZ részéről a bizottság 

munkájában Máté András Levente parlamenti képviselő vesz részt, aki egyben a 23 tagú 

testület egyik alelnöke. A képviselő a bizottság munkájáról, ennek menetrendjéről és az 

RMDSZ által tervezett módosítási javaslatokról beszélt. 

 

Autonómiatüntetés katalán mintára 
2013. február 13. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro 

Mindenki készülhet a március 10-i marosvásárhelyi tüntetésre, mert rendelkezésre állnak 

majd buszok, az összes háromszéki városból indítanak járatokat, és ha szükség, no meg 

igény mutatkozik, a községekből is – jelentette be tegnap az EMNP sajtótájékoztatóján 

Sánta Imre. Az Erdélyi Magyar Néppárt társszervezője a nagyszabású, marosvásárhelyi 

autonómiatüntetésnek, Toró T. Tibor elnök Sánta Imrét delegálta a kezdeményező 

bizottságba, amely hétfőn megtartotta első hosszabb ülését. 

 

Valer Marian a maszol.ro-nak: értékes politikus vagyok 
2013. február 13. – maszol.ro 

Egyelőre nem hatott a nacionalista retorikájáról elhíresült Valer Marian szociáldemokrata 

szenátorra Kelemen Hunor szövetségi elnök és Victor Ponta, a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) vezetője keddi találkozója. Kelemen Hunor ezen a találkozón arra kérte a 

kormányfőt, fékezze meg Valer Marian nacionalista retorikáját, Ponta azonban mindeddig 

nem szólt rá ebben az ügyben a Szatmár megyei honatyára. A szenátor a maszol.ro-tól 

értesült az RMDSZ és a PSD vezetőjének tárgyalásairól. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32067
http://itthon.transindex.ro/?hir=32068
http://itthon.transindex.ro/?hir=32069
http://erdely.ma/autonomia.php?id=135539&cim=autonomiatuntetes_katalan_mintara
http://maszol.ro/index.php/belfold/8643-valer-marian-a-maszolro-nak-ertekes-politikus-vagyok
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Milyennek látja Székelyföldet egy román újságíró? 
2013. február 13. – maszol.ro 

„A székelyek szeretnék zászlajukat, közösségi szimbólumaikat használni, de talán ennél 

többet is. A románok pedig megtagadják ártalmatlan kéréseiket, attól tartva, hogy 

precedensül szolgálhatnak túlzott követelésekre" – így foglalta össze székelyföldi 

tapasztalatait szerdán közölt riportjában Dan Tăpălagă. 

 

Borbély és Kelemen: szabályszerű volt a szervezetalakítás 
2013. február 13. – maszol.ro 

A marosvásárhelyi szervezet kedd esti megalakításakor a RMDSZ Maros megyei 

szervezetének döntéshozó és végrehajtó testületei a szervezeti alapszabályzat előírásainak 

megfelelően járt el – szögezte le szerdán kiadott közleményében Kelemen Atilla megyei 

elnök és Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. 

 

Öltöztessük kék-aranyba Székelyföldet! 
2013. február 13. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

A fenti mottó szellemében hétfőtől székely zászlók igényelhetők az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) jóvoltából. 

 

Csíkfalván visszakerült a zászló 
2013. február 13. – szekelyhon.ro 

Szerda reggel ismét kitűzték a székely lobogót a községháza homlokzatára. Balogh István 

polgármester elmondta: senkitől semmiféle átiratot nem kaptak az elmúlt napokban sem 

arról, hogy le kell venni vagy ki lehet tűzni a zászlót, sem arról, hogy törvénytelen-e vagy 

sem annak kitűzése. Pénteken úgy döntött, hogy amíg elcsitul a „cirkusz”, leveszi a zászlót, 

de miután kedden a szomszédos községek polgármestereivel beszélgetett, és semmi 

törvénytelenséget nem tud senki indokolni, visszatetette a zászlót a helyére. 

 

Székelyzászló-ügy – EMNP: csak összmagyar szolidaritással lehet nyerni 
2013. február 13. – Erdély Ma, MTI, Szabadság, Nyugati Jelen 

Állásfoglalásban jelentette ki szerdán az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), hogy a 

zászlóháború csak összmagyar szolidaritással nyerhető meg. A Toró T. Tibor elnök által 

jegyzett dokumentumban az EMNP a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) 

bírálta, amiért, mint állították, a szövetség nem részese a székelyzászló-ügyben 

körvonalazódó összmagyar szolidaritásnak. 

 

Önképviselet? 
2013. február 14. – Benkő Levente – Krónika  

Benkő Levente szerint „alapszabállyal, testületi döntésekkel és önös érdekek irányába 

mutató szándékkal a közösség ellen. Így jellemezhető tömören az a merevség, amellyel 

Marosvásárhelyen az RMDSZ-nek a helyi-megyei hatalmat eddig gyakorlók csoportja, 

E
rd

é
ly

 

http://maszol.ro/index.php/hatter/8663-milyennek-latja-szekelyfoldet-egy-roman-ujsagiro
http://maszol.ro/index.php/belfold/8655-borbely-es-kelemen-szabalyszeru-volt-a-szervezetalakitas
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/oltoztessuk-kek-aranyba-szekelyfoldet
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/csikfalvan-visszakerult-a-zaszlo
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135583&cim=szekelyzaszlo_ugy_emnp_csak_osszmagyar_szolidaritassal_lehet_nyerni
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71357


 

 

 

 

 

 
5 

illetve az ahhoz közel állók igyekeznek elejét venni a szövetség igazi megújításának 

szándékát hirdető belső kezdeményezésnek”. 

 

Helyükön maradnak a székely lobogók 
2013. február 14. - Gyergyai Csaba - Krónika 

A Hargita megyei prefektus felszólítása ellenére sem hajlandóak eltávolítani a székely 

zászlót a község-, illetve városházák épületeiről a polgármesterek. Az elöljárók szerint a 

lobogó használata nem ütközik törvénybe, és a témában kirobbant botrány csupán arra 

szolgál, hogy elterelje a figyelmet Románia valós problémáiról. A Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) elnöke, Izsák Balázs a székelyföldi önkormányzatoknak címzett nyílt levelében 

szögezi le: továbbra sem ütközik törvénybe a székely zászló kitűzése a középületekre. 

 

Teljes gőzzel 
2013. február 14. - Irházi János - HVG 

Bár a román médiában jelenleg a székely zászlók kitűzése a leghangsúlyosabb, a háttérben 

sokkal komolyabb dolgok zajlanak. Victor Ponta kormánya 2013-ra két fontos célt tűzött ki 

az alkotmánymódosítást, valamint a régióátszervezést. Előbbi valamivel könnyebben fog 

menni, bár többek között a parlament létszámának csökkentése, a pártot váltó honatyák 

büntetése, vagy az alkotmánybítók kinevezése. A régióátszervezés már keményebb diónak 

tűnik, mivel mert a román megyék önkormányzati kiskirályai erős nyomást gyakorolnak 

annak elhalasztása érdekében. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2013. február 14-i számában olvasható.) 

 

Bitang hozzáállással vádolja Orbánékat a szlovák EP-képviselő 
2013. február 13. – bumm.sk 

A Szlovák Nemzeti Párt EP-képviselője, Jaroslav Paška szerint a Fidesz manipulálta az EP 

bizottságát annak érdekében, hogy foglalkozzanak a szlovákiai állampolgárságvesztők 

ügyét felkaroló beadvánnyal. 

 

Dunaszerdahelyre ért a sikerkiállítás 
2013. február 13. – Felvidék Ma 

A Via Nova helyi szervezete jóvoltából, Csallóköz fővárosába érkezett a Nyelvében él a 

národnostná menšina kiállítás. 

 

Hol állít magyar vasúti táblákat az MKP? 
2013. február 13. – Új Szó 

Ekecsen, Kisújfalun és Szepsiben állít magyar vasúti helynévtáblákat az MKP, tudtuk meg 

Fiala Ilonától, a párt szovivőjétől. Ekecsen Berényi József pártelnök, Kisújfaluban Farkas 

Iván gazdasági és régiófejlesztési alelnök, Szepsiben pedig Iván László járási elnök lesznek 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71329
http://www.bumm.sk/78674/bitang-hozzaallassal-vadolja-orbanekat-a-szlovak-ep-kepviselo.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/37965-dunaszerdahelyre-ert-a-sikerkiallitas
http://ujszo.com/online/regio/2013/02/13/hol-allit-magyar-vasuti-tablakat-az-mkp
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ott a táblaállításnál. A táblák nem az állomások épületeire, hanem közeli, 

magántulajdonban levő telkekre kerülnek, elkerülve ezzel a törvényszegést. 

 

Szlovák-magyar fejlesztés a határ menti tömegközlekedés fejlesztésére 
2013. február 13. – MTI, hirek.sk 

Tömegközlekedés-fejlesztési stratégiát dolgoz ki közösen a Közlekedéstudományi Intézet 

Nonprofit Kft. és a pozsonyi Területfejlesztési Intézet 380 ezer eurós európai uniós 

támogatásból. 

 

Nem nejlonzacskóból osztjuk a pénzt - vita a támogatásokról 
2013. február 13. – bumm.sk 

A Rév Magyar Kultúra Házában megrendezett Komáromi Szalon vendége ezúttal A. Nagy 

László kisebbségi kormánybiztos, Bárdos Gyula, az MKP-s politikus, a Csemadok elnöke, 

Hégli Dusán az Ifjú Szívek táncszínház igazgatója, valamint Kovács Balázs egyetemi 

hallgató volt. A vitaest témája a kisebbségi kultúra finanszírozásának kérdése volt. 

 

 

Zenta: Új igazgatót kap a művelődési központ 
2013. február 13. – Vajdaság Ma 

A zentai önkormányzat sajtótájékoztatójának központi témáját a községi képviselő testület 

soron következő ülése képezte, amelyet február 19-én tartanak. A testület elnöke, Širková 

Anikó elmondta, az ülésen 42 napirend pont szerepel, köztük az is, amelynek értelmében 

Hugyik Richárd magyartanár személyében új igazgatót neveznek ki a Thurzó Lajos 

Művelődési–Oktatási Központ élére. A tervek szerint elfogadják majd a kommunális 

tevékenységekkel kapcsolatos új rendeletet, amely szabályozni fogja a zoohigiéniai 

szolgálatot, a kéménytisztítás szolgáltatását és a parkolók fenntartását is. 

 

Elsősöket keresnek 
2013. február 14. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Nagybecskerek magyarsága évről évre félve várja az őszt, hisz mind kevesebb a magyar 

elsős és egyre nagyobb gondot jelent a magyar osztály beindítása a Sonja Marinković 

Általános Iskolában ahol még vannak magyar osztályok. Nem véletlen, hogy ezt az iskolát 

az MNT 2011-ben kiemelt jelentőségű magyar oktatási intézménnyé nyilvánította. Úgy 

tűnik, hogy az idén az eddigieknél is nehezebb lesz „összegyűjteni” a magyar elsősöket, 

hiszen az egyetlen magyar óvodai tagozat előkészítő csoportjába két magyar gyerek jár. Az 

MNT kezdeményezésére elkészült a Nagybecskereki magyar oktatási-cselekvési terv, 

amely a 2013 és 2016 közötti időszakot öleli fel. A terv végrehajtását egy négytagú testület 

ellenőrzi. Ennek első lépéseiről számoltak be szerdán a testület tagjai. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130213161949/Szlovak-magyar-fejlesztes-a-hatar-menti-tomegkozlekedes-fejlesztesere.html
http://www.bumm.sk/78658/nem-nejlonzacskobol-osztjuk-a-penzt-vita-a-tamogatasokrol.htmlű
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14934/Zenta-Uj-igazgatot-kap-a-muvelodesi-kozpont.html
http://www.magyarszo.com/hu/1881/vajdasag_nagybecskerek/92169/Els%C5%91s%C3%B6ket-keresnek.htm
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A CDCS tiltakozik Vajdaság újabb semmibe vétele miatt 
2013. február 13. – Vajdaság Ma 

Az elmúlt hetek eseményeire reagálva a nagybecskereki székhelyű Civiltársadalom-

fejlesztési Központ (CDCS) aggodalommal figyeli, hogyan folytatódik a Vajdaság 

autonómiájának megszüntetését célzó folyamat, hogyan folytatódik a tartomány semmibe 

vétele és problémáinak figyelmen kívül hagyása. Közleményükben kiemelik, Vajdaságot 

elérte az etnikai incidensek újabb hulláma. S miközben korábban a rendőrség megfelelő 

módon végezte a munkáját, s inkább az ügyészség hozzáállása volt vitatható, most a 

rendőrség is inkább közrend megsértése miatt tesz feljelentést olyan esetekben, amikor 

nagyon komoly jelek utalnak arra, hogy nemzetek közötti gyűlölet szításáról van szó. 

 

„Karnyújtásnyira az EU-tól” 
2013. február 13. – Magyar Szó 

Jelko Kacin, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevője kijelentette: Szerbia egy 

karnyújtásnyira áll a csatlakozási tárgyalások megkezdése időpontjának elnyerésétől. Az év 

első felében Szerbiának biztosan oka lesz az ünneplésre, véli Kacin, mondva, hogy a szerb 

kormány fáradhatatlanul dolgozik, a szerbiai polgárok többsége és az ellenzék is támogatja 

az integrációs folyamatot. 

 

Pénzhiány a vajdasági magyar médiában 
2013. február 13. – Pannon RTV 

Több vajdasági intézményt is fenyeget a megszűnés veszélye – jelentette ki Hódi Sándor, a 

Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottságának elnöke. Legtöbbjük veszteséggel zárta 

a 2012-es évet. A médiumok a támogatási rendszerben, illetve a belső átszerveződésekben 

bíznak.  

 

Kasza József újra Szabadkán 
2013. február 13. – Pannon RTV 

Szabadlábon Kasza József. Az Agrobank szabadkai fiókintézetének egykori igazgatója közel 

három hónapig volt előzetes letartóztatásban. Hivatali visszaéléssel gyanúsítják. 

Bankigazgatói tisztsége ideje alatt állítólag 13 millió euró jogtalan haszonhoz juttatta 

társait. Kasza József, az Agrobank szabadkai kirendeltségének egykori igazgatója ezentúl 

szabadlábon védekezhet. Telefonos megkeresésünkre azt mondta, egyelőre nem kíván 

nyilatkozni előzetes letartóztatásával kapcsolatban 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14930/A-CDCS-tiltakozik-Vajdasag-ujabb-semmibe-vetele-miatt.html
http://www.magyarszo.com/hu/1880/kozelet_politika/92164/%E2%80%9EKarny%C3%BAjt%C3%A1snyira-az-EU-t%C3%B3l%E2%80%9D.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=46268
http://pannonrtv.com/web/?p=46166
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Kétnyelvű bizonyítványt! 
2013. február 13. – Kárpáti Igaz Szó 

Dmitro Tabacsnik oktatási és tudományos miniszterhez fordult Gajdos István. A 

kárpátaljai magyarság parlamenti képviselője szorgalmazta, a szaktárca intézkedjen annak 

érdekében, hogy a közoktatásban érvényesüljenek a nyelvtörvény előírásai. 

 

Üzenet lobogóval 
2013. február 13. – Horváth Sándor – Kárpáti Igaz Szó 

„Nem a székely zászlóval van baj, hanem azzal, amit üzen, tanúsít, szimbolizál. Hogy ez 

miért kelt ellenszenvet?  Mert emlékeztet, figyelmeztet. Bizonyos körökben 

bizonytalanságot kelt. Még az is előfordulhat, hogy halványat bár, de bűntudatot ébreszt.” 

 
 

Képviselői kollégium négy fontos kérdéskörről 
2013. február 13. – Népújság 

Hétfőn délután az MMÖNK üléstermében megtartotta rendszeres képviselői kollégiumát 

Göncz László nemzetiségi képviselő. A képviselő, illetve a magyar önkormányzatok, 

intézetek jelenlévő vezetői az aktuális nemzetiségi kérdéseket vitatták meg. Göncz László 

az éppen aktuális nemzetiségi kérdéseket négy nagyobb csoportba gyűjtötte. Elsőként a 

meglévő, véleménye szerint is már idejétmúlt kisebbségi önkormányzati rendszer 

megújítását emelte ki.  

 

Elfogadták a féléves programot, a legfontosabb a tájház 
2013. február 13. – Népújság 

A Šalovci községi magyar nemzetiségi tanács február 7-i ülésén elfogadta a 2013-as év első 

féléves nemzetiségi programját, illetve döntött a közelgő nemzeti ünnep megtartásának 

részleteiről is. Jakoša Emerik tanácselnök az idei első féléves munkatervben az első és 

legfontosabb teendőként a tájház pajtájának és az ahhoz tartozó színpadnak és öltözőknek 

az építését emelte ki.  

 

A bürokrácia „fogságában” 
2013. február 13. – Népújság 

Az önálló ország és kisebbségi önkormányzati rendszerünk megléte óta nem volt példa 

arra, ami jelen esetben folyik a községi magyar önkormányzatok finanszírozásával. Több 

mint két évtizedig a támogatási rendszer működőképesnek bizonyult, az önkormányzatok 

és az intézetek is időben, az év végén kötötték meg az illetékes állami szervekkel a 

támogatási szerződéseiket, az összegek rendszeresen érkeztek. Jelenleg, február közepén a 

községi magyar önkormányzatok még szerződéseket sem kaptak kézhez.  
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12237
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12241
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/5989-kepviseli-kollegium-negy-fontos-kerdeskoerrl
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/5990-elfogadtak-a-feleves-programot-a-legfontosabb-a-tajhaz
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/5992-a-buerokracia-fogsagaban
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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/

