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Lajčák: Elképzelhető a kiegyezés a Beneš-dekrétumok ügyében 
2013. március 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet, Népszabadság 

Ma már elképzelhető, hogy Szlovákia és Magyarország kiegyezzen a Beneš-dekrétumok 

ügyében - állítja Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter abban az interjúban, amely a 

Mladá Fronta Dnes és a Lidové Noviny című cseh napilapokban jelent meg hétfőn. Lajčák 

szerint Pozsonynak érdeke, hogy a cseh-német kiegyezéshez hasonlóan szintén rendezze a 

dekrétumok ügyét Budapesttel. 

 

Az ungvári magyar főkonzul példátlannak nevezte a magyar diákokat 
Ungváron ért incidenst 
2013. március 18. – MTI, Kárpátinfo.hu, Népszabadság 

Magyarország ungvári főkonzulátusa sajnálattal és megdöbbenéssel értesült arról, hogy 

Ungváron két incidens is ért magyar állampolgárokat az elmúlt hét végén, miközben a 

március 15-i nemzeti ünnep alkalmából tartott kárpátaljai rendezvények mindenütt 

rendben lezajlottak - jelentette ki hétfőn az MTI-nek Bacskai József, Magyarország ungvári 

főkonzulátusának vezetője. 

 

Az ukrán média szerint a Szabadság párt tagjai provokálták a magyarokat 
Ungváron 
2013. március 18. – MTI, Kárpátinfo 

Az ua-reporter.com című ungvári hírportál szerint az ukrán Szabadság párt tagjai 

szerveztek "fasiszta akciót" az elmúlt hét végén Ungváron, A magyarok - kutyák! jelszóval. 

Az orgánum szerint - amely hétfőn elsőként számolt be az ukrán nacionalisták 

magyarellenes tüntetéséről - a terepszínű ruhát viselő ukrán fiatalok félelmet keltő módon 

viselkedtek, s megpróbálták megzavarni az ungvári Petőfi-szobornál múlt pénteken tartott 

március 15-i ünnepi rendezvényt is. Ezt a rendőrség élő kordonnal megakadályozta. 

 

Potápi: Az állampolgárok biztonságát védi az állampolgársági törvény 
módosítása 
2013. március 18. – MTI, hirado.hu 

Potápi Árpád elmondta, a magyar állampolgárok biztonságának megóvása a célja annak a 

törvényjavaslatnak, amely szerint - nemzetbiztonsági érdekből vagy a külügyi kapcsolatok 

védelme érdekében - az állampolgársági kérelmet beadók állampolgárság szerinti 

megoszlására és a benyújtás földrajzi helyére vonatkozó adat megismerése iránti igény 

teljesítése megtagadható lenne. Ne mi legyünk azok, akik az utódállamok számára 

információkat juttatunk ki - mondta a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke.  
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http://www.hirek.sk/belfold/20130318101337/Lajcak-Elkepzelheto-a-kiegyezes-a-Benes-dekretumok-ugyeben.html
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/az-ungvari-magyar-fokonzul-peldatlannak-nevezte-magyarokat-diakokat-ungvaron-ert-incidenst
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/az-ungvari-magyar-fokonzul-peldatlannak-nevezte-magyarokat-diakokat-ungvaron-ert-incidenst
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/az-ukran-media-szerint-szabadsag-part-tagjai-provokaltak-magyarokat-ungvaron
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/az-ukran-media-szerint-szabadsag-part-tagjai-provokaltak-magyarokat-ungvaron
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/03/18/12/Potapi_az_allampolgarok_biztonsagat_vedi_az_allampolgarsagi_torveny.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/03/18/12/Potapi_az_allampolgarok_biztonsagat_vedi_az_allampolgarsagi_torveny.aspx?source=hirkereso


 

 

 

 

 

 
3 

Több magyar iskolás kap ösztöndíjat Kolozsváron, mint egy éve 
2013. március 18. – transindex.ro 

A tanév második felében 200 ösztöndíjjal többet osztanak ki a kolozsvári magyar 

közoktatásban résztvevő diákoknak, mint egy évvel ezelőtt - döntött a városi tanács. Így 

összesen 1136 ösztöndíj jut a magyar tannyelvű iskoláknak a második félévben 

 

Adevărul : Budapestről írták a székely tankönyvet 
2013. március 18. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Hétfői számában újabb cikkben bírálta az Adevărul a Székelység története című iskolai 

kézikönyvet, amelyet szeptember óta használnak segédeszközként az azonos nevű 

választható tantárgy oktatásához a székelyföldi általános iskolák felső tagozatán. 

 

Bűnvádi eljárás indult Kerekes Károly ellen 
2013. március 18. – transindex.ro, Szabadság 

Érdekkonfliktus miatt bűnvádi eljárást indított a főügyészség Kerekes Károly RMDSZ-es 

képviselő és Sorin Constantin Lazăr PSD-s szenátor ellen. Az Országos Feddhetetlenségi 

Ügynökség (ANI) közleménye szerint Kerekes Károly és felesége, Kerekes Ildikó 

Zsuzsanna, valamint fiúk Kerekes Szilárd 2004 és 2010 között szerzett jövedelme 99 083 

lejre rúg. „Hatalmas tévedés ez az ANI részéről, hisz egyetlen törvény sem tiltja ezt az 

alkalmazási formát. Nem én alkalmazok, én csupán javaslatot teszek. Én választom ki, 

kikkel szeretnék együttműködni, mivel politikai tevékenységről van szó. Ha létezne 

törvényi előírás erre vonatkozóan, nem javasolnék, de jelen pillanatban nincs, így 

szabadon megtehető” - fogalmazott Kerekes az Agerpres hírügynökségnek. 

 

Elena Udrea: nem kell hozzányúlni az alkotmány első cikkelyéhez 
2013. március 18. – Erdély Ma, Krónika 

A Demokrata-Liberális Párt képviselője, Elena Udrea nem ért egyet Székelyföld területi 

autonómiájával, de az adminisztratív régióval igen. Udrea kijelentette: „jelen pillanatban 

nem kell hozzányúlni az alkotmány első cikkelyéhez". „Nem értek egyet a területi 

autonómiával, de a közigazgatási autonómiával igen, úgy, ahogy mindenki szeretné, és 

ahogy miniszterként én is azért dolgoztam, hogy területileg decentralizáljuk az országot, 

reális keretek között." 

 

Zétényi Zsolt: Székelyföld autonómiája elemi igény 
2013. március 18. – Erdély Ma, Duna Tv 

Székelyföld autonómiája elemi igény, amely nem jelent elszakadást Romániától, jelentette 

ki Csíkszeredában Zétényi Zsolt. Előadásában a jogtörténész arról beszélt, hogy Románia 

aláírta az ENSZ alapokmányait, kisebbségvédelmi jogi nyilatkozatait, illetve a Európai 

Unió azon egyezményeit, amelyek lehetőségeket biztosítanak a nemzeti kisebbségek 

önrendelkezésére. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32432
http://itthon.transindex.ro/?hir=32433
http://itthon.transindex.ro/?hir=32439
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=137750&cim=elena_udrea_nem_kell_hozzanyulni_az_alkotmany_elso_cikkelyehez
http://erdely.ma/autonomia.php?id=137757&cim=zetenyi_zsolt_szekelyfold_autonomiaja_elemi_igeny_video
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Biró Rozália: az USL tárgyalni sem akar a nemzetállamról 
2013. március 18. – maszol.ro 

Az alkotmánymódosító parlamenti bizottság következő ülésén nagy eséllyel lesöprik az 

asztalról az RMDSZ-nek azt a javaslatát, hogy képezze vita tárgyát a Romániát 

nemzetállamként meghatározó első cikkely is – nyilatkozta a maszol.ro-nak a testület 

RMDSZ-es póttagja, Biró Rozália szenátor. 

 

Ismét letépték a magyar zászlót 
2013. március 18. – Pinti Attila – szekelyhon.ro 

Szombatra virradó éjszaka letépte a csíkszeredai Hunguest Hotel Fenyő előtt lévő magyar 

zászlót egy járókelő. Bő egy hónap leforgása alatt immár második alkalommal történt meg 

az incidens, amelyet ezúttal is rögzített a szálloda biztonsági kamerája – a felvételt már 

megvizsgálta a rendőrség, az ügyben pedig folyik a nyomozás. 

 

Ellopták a székely zászlót az EMNT irodájáról 
2013. március 18. – maszol.ro, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács marosvásárhelyi irodáján hetek óta látható, négy méter 

magasan elhelyezett székely zászlót, március 18-ra virradó éjszaka ismeretlen tettesek 

ellopták – közölte a maszol.ro-val az EMNT Maros megyei szervezetének sajtóirodája. "Az 

esetet sajnálatosnak tartjuk, de kismértékű károkozásról lévén szó, valamint ismerve a 

román hatóságok hatékony munkáját nem teszünk feljelentést, de biztosítjuk úgy a 

tolvajokat, mint Marosvásárhely lakosságát, hogy a Klastrom utca épületén továbbra is 

látható lesz nemzeti jelképünk" – áll a közleményben. 

 

Teljes restitúciót kérnek a magyar történelmi egyházak vezetői 
2013. március 19. – Krónika 

Egységesen lépnének fel a magyar történelmi egyházak, hogy érvényesítsék érdekeiket a 

kommunizmusban elkobzott ingatlanjaik visszaszolgáltatása terén. Az egyházfők 

ragaszkodnak a restitutio in integrum elvéhez, és attól tartanak, hogy a kormány 

törvénymódosító tervezete – melyet felelősségvállalással fogadna el – nem a jogos 

tulajdonosok érdekeit tartja szem előtt, és nem gyorsítja fel az évtizedek óta húzódó 

visszaszolgáltatási folyamatot.  

 

Támogatást vár az SZNT 
2013. március 19. – Krónika 

Nyílt levélben közölte Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, hogy az 

általa vezetett szervezet továbbra is számít Európa és a világ magyar közösségeire. Ebben 

az SZNT elnöke megköszönte a világ magyarságának, hogy március 10-ei tüntetéseikkel 

szolidaritást vállaltak a székely közösséggel. 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/10092-az-usl-targyalni-sem-akar-a-nemzetallamrol
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/ismet-leteptek-a-magyar-zaszlot
http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/10104-elloptak-a-szekely-zaszlot-az-emnt-irodajarol
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72189
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Magyar összefogás a Vásárhelyi Forgatagért 
2013. március 19. – Krónika 

Megalakult a Marosvásárhelyért Egyesület, az augusztus 28. és szeptember 1. között első 

alkalommal megrendezésre kerülő Vásárhelyi Forgatag háttérintézménye. A szervezet 

célja, hogy megszervezze a marosvásárhelyi magyarság kultúrájának, hagyományainak 

megismertetését és népszerűsítését, valamint a vásáros forgatag hangulatának 

felelevenítését szolgáló rendezvényt. Az egyesület a magyar politikai és civil szervezetek, 

valamint a történelmi egyházak támogatását élvezi – olvasható a kezdeményezők 

közleményében. 

 

Diákigazolvány székelyeknek 
2013. március 19. - Magyar Nemzet 

Elkezdődött az igényelt székely diákigazolványok kiosztása. A program kezdeményezője 

Zsigmond József szerint egyre sikeresebb a program, már mintegy 600 fő igényelte a 

különböző kedvezményekre jogosító kártyát. Már magyarországi kulturális központokkal 

is folynak tárgyalások, hogy minél sokrétűbben lehessen felhasználni a kártya nyújtotta 

kedvezményeket. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. március 19-i számában olvasható.) 

 

Berényi: Lajčák nyilatkozata reménysugár 
2013. március 18. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke szerint pozitív előrelépés, hogy Miroslav 

Lajčák szlovák külügyminiszter elképzelhetőnek tartja a kiegyezést a Beneš-dekrétumok 

ügyében. A pártelnök szerint az viszont már nem nevezhető előrelépésnek, hogy a 

külügyminiszter azt mondja: a Beneš-dekrétumok kollektív bűnösségre vonatkozó 

részének eltörlése valamilyenfajta revizionizmus kezdetét jelentené. 

 

Nem akarnak hazatérni Csehországból a szlovákiai magyarok 
2013. március 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Vox Juventae polgári társulás felmérést készített a Csehországban tanuló és dolgozó 

szlovákiai magyarokról. Az elemzés eredményei szerint az egyetemisták 80 százaléka, 

illetve az ott dolgozók fele nem szeretne visszatérni szülőföldjére. 

 

Emlékoszlopot állított Vágsellyén a Most-Híd 
2013. március 18. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Most-Híd Vágsellyei Járási Szervezete és helyi klubja, valamint a proREGIA polgári 

társulás vasárnap emlékoszlopot avatott az 1848-49-es magyar forradalom és 

szabadságharc 165. évfordulója alkalmából. Az avatáson Bugár Béla, a Most-Híd elnöke 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130318180152/Berenyi-Lajcak-nyilatkozata-remenysugar.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130318122715/Nem-akarnak-hazaterni-Csehorszagbol-a-szlovakiai-magyarok.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130318134412/Emlekoszlopot-allitott-Vagsellyen-a-Most-Hid.html
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ünnepi köszöntőjében Kossuth Lajos szavait idézte: „Egység, egyetértés, testvériség, 

magyar, szláv és román között, ez az én legforróbb vágyam, legőszintébb tanácsom”. 

 

A Híd mostantól levelezni fog Fico kormányfővel 
2013. március 18. – bumm.sk 

A Híd megelégelte, hogy Robert Fico program nélküliként tünteti fel az ellenzéki pártokat, 

ezért mostantól havonta elküldenek neki egy-egy aktuális javaslatot, amit a párt szerint a 

kormány "nagyobb nehézség nélkül" kivitelezhet. Elsőként a munkanélküliséget 

csökkentenék Fico segítségével. 

 

„Politika nélkül nem tudunk semmit elérni” 
2013. március 19. – Szakács Borbála – Új Szó 

Február 22-én Rimaszombatban megalakult a Purt, hogy a gömöri cigányság érdekeit 

képviselje. A Híd támogatásával létrejött szervezet az első, amely kifejezetten a szlovákiai 

magyar romákkal foglalkozik. A kis közösségeknek meg kell adni az esélyt és a segítséget, 

hogy maguk oldják meg gondjaikat, hangsúlyozza Vavrek István, a Purt vezetője. 

 

Zenta: Átadták rendeltetésének a Thurzó Lajos Általános Iskola felújított 
tornatermét 
2013. március 18. – Vajdaság Ma 

Hétfő délelőtt Zentára látogatott Bojan Pajtić tartományi kormányfő. A helyi 

önkormányzat, valamint a község tartományi és köztársasági parlamenti képviselőivel 

együtt átadta rendeltetésének a Thurzó Lajos Általános Iskola felújított tornatermét. A 

munkálatok azt követően kezdődhettek meg, hogy a tartományi kormány a költségvetési 

tartalékokból mintegy 2,7 millió dinárt jóváhagyott a tornaterem felújítására. 

 

Ada: a civil szervezetek összefogására lenne szükség 
2013. március 19. – Pannon RTV 

Több adai civil szervezet képviseltette magát azon a megbeszélésen, amelyen jelen volt 

Zsoldos Ferenc, a Magyar Nemzeti Tanács Civil Konzultatív Testületének elnöke is. A 

találkozón Zsoldos Ferenc bemutatta a Vajdasági Magyar Civil Stratégiát, amelyet tavaly 

fogadott el a Magyar Nemzeti Tanács. A bemutató után a szervezetek képviselői az adai 

civil szféra helyzetéről beszélgettek. 

 

Zombor: Júniusban leplezik le Bosnyák Ernő szobrát 
2013. március 19. – Pannon RTV 

Júniusban tervezik Bosnyák Ernő zombori filmesnek, a Duna menti Hollywood 

megálmodójának szabadtéri, teljes alakot ábrázoló szobrának leleplezését – hangzott el a 
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http://www.bumm.sk/79965/a-hid-mostantol-levelezni-fog-fico-kormanyfovel.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15145/Zenta-Atadtak-rendeltetesenek-a-Thurzo-Lajos-Altalanos-Iskola-felujitott-tornatermet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15145/Zenta-Atadtak-rendeltetesenek-a-Thurzo-Lajos-Altalanos-Iskola-felujitott-tornatermet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15149/Ada-a-civil-szervezetek-osszefogasara-lenne-szukseg.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15150/Zombor-Juniusban-leplezik-le-Bosnyak-Erno-szobrat.html
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szoborállítást kezdeményező Moj Sombor civil szervezet, a Bunjevačko kolo egyesület és a 

Magyar Polgári Kaszinó közös sajtótájékoztatóján. 

 

Füle: A párbeszédtől és a reformoktól függ 
2013. március 19. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Štefan Füle, az Európai Unió bővítési biztosa hétfőn Belgrádban nyomatékosította, hogy a 

csatlakozási tárgyalások megkezdése a Pristinával folytatott párbeszédtől és a reformoktól 

függ. A bővítési biztos elsőként Tomislav Nikolić szerb államfővel találkozott, aki 

kijelentette: véleménye szerint Szerbia megérdemli a sokat emlegetett dátum kitűzését. 

Nikolić elmondta, hogy Szerbia sokat tett az Európai Tanács által megfogalmazott 

feltételek teljesítésének tekintetében, ugyanakkor a Pristinával folytatott párbeszéd során 

az illetékesek nem tehetnek annál többet, mint amit a Szerbiai Képviselőház Koszovóról 

szóló határozata megenged. 

 

„Nem csak emlékezni, cselekedni is kell!” 
2013. március 19. – Magyar Szó 

Törökbecsén a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete és a Jókai Mór Magyar 

Művelődési Egyesület szervezésében az 1848/49-es magyar szabadságharc tiszteletére 

készült Hungária-szobornál tartottak vasárnap délután megemlékezést a szabadságharc 

165. évfordulója alkalmából. A koszorúzási ünnepségen Ilia László, a Jókai MME titkára 

beszédében arról szólt: nem csak emlékezni, hanem cselekedni is kell. 

 

Az ukrán Szvoboda elzárkózik az ungvári magyarveréstől 
2013. március 18. – MTI, Kárpátinfo.hu 

A szélsőjobbos Szvoboda párt szerint semmi helye az ukrán utcákon a magyar 

kokárdáknak az ukrán nemzetállam gyásznapján. A Szvoboda közleménye szerint 

ugyanakkor minden valós alapot nélkülöznek azok a sajtóhírek, melyek szerint az 

embereik magyarországi gyerekekből álló turistacsoportokat támadtak volna meg. 

 

Azarovtól kéri a nyelvtörvény érvényesítését a KMKSZ 
2013. március 18. – Kárpátinfo.hu 

Levélben kérte Mikola Azarov ukrán miniszterelnöktől a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ), tegyen lépéseket azért, hogy a nyelvtörvényt teljes körűen 

érvényesítsék a magyar nyelv vonatkozásában. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1914/kozelet_politika/93862/F%C3%BCle-A-p%C3%A1rbesz%C3%A9dt%C5%91l-%C3%A9s-a-reformokt%C3%B3l-f%C3%BCgg.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1914/vajdasag_torokbecse/93849/%E2%80%9ENem-csak-eml%C3%A9kezni-cselekedni-is-kell!%E2%80%9D.htm
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/az-ukran-szvoboda-elzarkozik-az-ungvari-magyarverestol
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/azarovtol-keri-nyelvtorveny-ervenyesiteset-kmksz
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Ülésezett a HMIK koordinációs csoportja 
2013. március 18. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége nemrég Eszéken tartotta első koordinációs 

ülését. A tanácskozásra minden magyarlakta horvátországi településről érkeztek fiatalok. 

Az ülésen a fiatalok többek között megállapodtak a jövőbeli együttműködésről. 

Meghatározták azt is, hogy az adott településeken mit kellene tenni annak érdekében, hogy 

minél több fiatal bekapcsolódjon a közös munkába. 

 

Nemzeti ünnepünk Baranyától a tengermellékig 
2013. március 18. – Új Magyar Képes Újság 

Március idusán az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját a horvátországi 

magyar szervezetek is minden évben megünneplik. Baranyától a tengermellékig több 

alkalmi műsorra és ünnepi összejövetelre került sor. 

 

Zágrábban is megemlékeztek a nemzeti ünnepről 
2013. március 18. – Új Magyar Képes Újság 

Koszorúzással és ünnepi műsorral emlékeztek meg március 15-én Zágrábban az 1848-49-

es forradalom és szabadságharc 165. évfordulójáról. A horvát fővárosban a zágrábi magyar 

nagykövetség, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Önkormányzata és az Ady Endre Magyar 

Kultúrkör szervezésében került sor koszorúzási ünnepségre, ahova Navracsics Tibor 

miniszterelnök-helyettest, közigazgatási és igazságügyi minisztert is várták, aki azonban a 

magyarországi időjárási viszonyok miatt nem tudott Horvátországba utazni. 

 

A nemzeti ünnep alkalmából Domonkosfán felavatták a Kercsmár Rózsa-
emléktáblát 
2013. március 18. – RTV Slovenija Hidak 

A március 15-ei rendezvénysorozat a hétvégén Domonkosfán folytatódott, ahol 

méltóképpen emlékeztek meg az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. A gazdag 

kultúrműsort követően felavatták a Kercsmár Rózsa-emléktáblát a település neves tanára, 

írója és újságírója tiszteletére. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4331-uelesezett-a-hmik-koordinacios-csoportja
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4337-nemzeti-uennepuenk-baranyatol-a-tengermellekig
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4332-zagrabban-is-megemlekeztek-a-nemzeti-uenneprl
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5901
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5901
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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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