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Nyári egyetemet rendeznek Kisebbségvédelem Európában címmel 
2013. május 16. – MTI 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet július 8. és 14. között 

nyári egyetemet szervez Kisebbségvédelem Európában címmel. A nyári egyetem célja, 

hogy a határon túli magyar joghallgatókkal megismertesse a kisebbségvédelem elméleti és 

gyakorlati oldalát, megerősítve ezzel a külhoni magyar közösségek jogtudatosságát, 

jogérvényesítési képességét. 

 

Román közigazgatási reform: maradna a nyolc régió 
2013. május 16. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI 

A jelenlegi fejlesztési régiók közigazgatási hatáskörökkel történő felruházást javasolja 

csütörtökön közzétett jelentésében a régiósítási elképzelések kidolgozásával megbízott 

szakértői bizottság (CONREG). A dokumentum alapjául szolgál a Románia közigazgatási 

reformjáról szóló törvénytervezetnek. A jogszabályt a Liviu Dragnea kormányfő-helyettes 

vezette fejlesztési minisztérium dolgozza majd ki.  

 

Közjogi méltóságok Csíksomlyón 
2013. május 16. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Magyarország több közjogi méltósága is jelen lesz az idei csíksomlyói búcsún. Áder János 

köztársasági elnök először vesz részt a pünkösdi ünnepi szentmisén. Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke is jelen lesz a szombati ünnepi szentmisén, ezt a hírt a magyarországi 

közszolgálati rádió közölte. Meg nem erősített információnk szerint Orbán Viktor, 

Magyarország miniszterelnöke is ellátogat az idei csíksomlyói búcsúra. 

 

Szlovákiát rákényszeríthetik a jogsértések megszüntetésére 
2013. május 16. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az Európai Parlament (EP) petíciós bizottsága napirendre tűzi a szlovák 

állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyar állampolgárok ügyével foglalkozó 

beadványt, amelyet Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke és 

Gubík László tavaly ősszel nyújtott be a bizottsághoz. „Ha Európa komolyan veszi saját 

értékrendjét, akkor nem dönthet másként, minthogy megszünteti a magyar 

állampolgárságot felvett személyek jogfosztását” – mondta Berényi József, az MKP elnöke. 

 

„Fel Magyarországra!” 
2013. május 17. – Magyar Nemzet 

Az utóbbi húsz év legkoncentráltabb, magyar kultúrát népszerűsítő rendezvénye kezdődött 

tegnap Linzben. Az esemény a bécsi nagykövetség, a Balassi Intézet, a Collegium 

Hungaricum és a Magyar Turizmus Zrt. együttműködésével valósul meg. A felső-ausztriai 

városban két hónapja csalogatják a plakátok a helyieket a magyar napokra, magyar 

trikolórba öltöztek az utcák, és nyoma sincs a baloldali médiában sulykolt 

magyarellenességnek. 
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Szakmai nap a Határon túli magyar színházak szemléjén 
2013. május 16. – MTI, hirado.hu 

A határon túli színházak a magyar színházi kultúra szerves részei, a magyar színházi életet 

egységként kell kez elni - hangsúlyozták a Határon túli magyar színházak szemléjén 

rendezett szakmai nap résztvevői Budapesten, a Thália Színházban. Halász János 

kultúráért felelős államtitkár kiemelte: fontos, hogy újraéledjen a határon túli színházak 

vezetőivel való dialógus. A határon túli színházak kulturális küldetésének jelentőségéről 

szólva kiemelte: az a munka, amit ezek a teátrumok végeznek, nemcsak színházi, kulturális 

tevékenység, hanem nemzetpolitikai ügy is. 

 

Mircea Sandu az RMDSZ-t hibáztatja a büntetésért 
2013. május 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Megkönnyebbüléssel fogadta a román sajtó, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség nem 

tiltotta ki a nézőket a román labdarúgó-válogatott következő, Magyarország elleni 

világbajnoki selejtezőmérkőzéséről. Mircea Sandu FRF-elnök nekiment az RMDSZ-nek.  

 

Halasztással kezdődött a Mikó-per 
2013. május 16. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

Halasztással kezdődött csütörtökön a legfelső bíróságon a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 

Kollégium újraállamosításáról szóló per, amelyben három vádlottat börtönbüntetésre 

ítéltek. Markó Attila vádlott, aki a restitúciós bizottság tagjaként döntött arról, hogy a 

háromszéki iskolaépületet az Erdélyi Református Egyházkerületnek adja vissza a román 

állam, elmondta: ügyvéd fogadása címen kérték a halasztást, amit a bíróság elfogadott, és 

június 27-ére tűzte ki a következő tárgyalást. 

 

Eggyel kevesebb szenátora lehet az RMDSZ-nek 
2013. május 16. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Ha a kormány rövid időn belül kiírja az időközi választásokat, az RMDSZ nem veszíti el azt 

a szenátusi helyet, amely Olosz Gergely lemondása nyomán megüresedett. Amennyiben a 

törvényhozók jogállásáról szóló törvény a választás kiírása előtt lép érvénybe, akkor már 

nem választhatnak új szenátort a 2-es számú Kovászna megyei választókerületben: a 

törvényhozók jogállásáról szóló törvény ugyanis azt írja elő, hogy ha egy választókerületből 

- közvetlen választás és szavazat-visszaosztás esetén - két jelölt is bejut, egyikük lemondása 

esetén nem kell újabb választást kiírni, hiszen a választókerület lakossága nem marad 

képviselet nélkül. 
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http://kronika.ro/sport/mircea-sandu-az-rmdsz-t-hibaztatja-a-buntetesert
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A Fidesz részéről Rogán Antal vesz részt az RMDSZ-kongresszuson 
2013. május 16. – transindex.ro, maszol.ro 

Rogán Antalt, országgyűlési frakcióvezetőjét delegálja a Fidesz az RMDSZ május 25-én 

összeülő kongresszusára – mondta el Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. Az RMDSZ mind 

a romániai, mind a magyarországi parlamenti pártok többségének elnökeit meghívta a 

csíkszeredai rendezvényére, kivételt a Jobbik és Dan Diaconescu Néppártja képez. 

 

Kelemen: fontosabb a helyiek jövője a Schweighofer érdekénél  
2013. május 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A helyi kisvállalkozók jövője fontosabb, mint az osztrák Holzindustrie Schweighofer azon 

érdeke, hogy Rétyen fafeldolgozó gyárat építsen, nyilatkozta Kelemen Hunor. Az RMDSZ 

elnöke, Sepsiszentgyörgyön rámutatott: fontosabbnak tartja annak a 3000-4000 

személynek a sorsát, akik a térségben jelenleg is fakitermelésből és feldolgozásból élnek. 

„Azok mellett állok, akik Kovászna és Hargita megyékben élnek, akik a faiparba fektettek 

és abban dolgoztak" - fejtette ki Kelemen Hunor, aki szerint nincs a nagybefektetők ellen, 

de kollégáival tárgyalt a Schweighofer háromszéki befektetéséről, arra az álláspontra 

jutottak, hogy ebben a térségben a kis és középvállalkozók jelentik a gazdaság alapját. 

 

Lemondott az EMNP háromszéki szervezetének elnöke 
2013. május 16. – maszol.ro, Krónika, maszol.ro 

Lemondott az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki szervezetének elnöke. Derzsi Sámuel 

mindössze egy hónapig töltötte be ezt a tisztséget. A maszol.ro értesülése szerint az április 

eleji tisztújító gyűlésen elnökké választott baróti vállalkozó a csapaton belüli 

nézeteltérések miatt távozott a szervezet éléről. Derzsi Sámuel megerősítette lemondása 

tényét, azonban azt nyilatkozta: egészségügyi okai vannak visszalépésének. 

 

Helyzetjelentés a világ állapotáról 
2013. május 16. – Kozán István – szekelyhon.ro 

A világ jelenlegi állapotáról tartott előadást Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke a 

Sapientia egyetem csíkszeredai nagy előadótermében csütörtökön. Az Országgyűlés 

Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöki teendőit is ellátó politikus sokkoló példákkal 

bizonyította, hogy napjainkban – mint fogalmazott – a világ terhelése jóval meghaladja azt 

a rugalmasságot, amivel rendelkezik. 

 

Benedek Erika a háromszéki EMNP időszakos elnöke 
2013. május 16. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Egy hónapos „regnálás” után, egészségügyi és személyes okokra hivatkozva távozott a 

Erdélyi Magyar Néppárt megyei szervezetének elnöke Derzsi Sámuel. Helyét időszakosan 

Benedek Erika megyei önkormányzati képviselő veszi át. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32944
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12536-lemondott-az-emnp-haromszeki-szervezetenek-elnoke
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/helyzetjelentes-a-vilag-allapotarol
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/benedek-erika-a-haromszeki-emnp-idoszakos-elnoke-1
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A szórvány szórványában is igénylik a törődést 
2013. május 16. – Nyugati Jelen 

Kétség sem fér hozzá, hogy még mindig elég sokakat érdekel a magyar állampolgárság. A 

napokban éppen ez ügyben Borossebesben járt Bölöni György megyei tanácsos és Péró 

Tamás, az RMDSZ Ügyvezető Testületének munkatársa. A találkozó a helybeli magyar 

közösség kérésére jött létre és arra, hogy ez a téma valóban még mindig nem “hűlt ki”, 

fényes bizonyítékul szolgált a református egyház zsúfolásig megtelt terme. 

 

Összefognák a fiatalokat 
2013. május 17. – Krónika  

A fiatalok közösségbe való gyúrását, az önrendelkezésért folytatott küzdelmet tűzte ki 

legfontosabb feladatának a nemrég alakult Minta, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

ifjúsági partnerszervezete – jelentette ki a Krónikának adott interjújában Tőke Ervin, a 

szervezet elnöke. Szabó József, az RMDSZ-szel együttműködő Magyar Ifjúsági Értekezlet 

(Miért) új elnöke eközben úgy véli, nemzet- és családpolitika terén az erdélyi magyar 

közéletben nem sokan mernek határozott véleményt kimondani – ez lenne az ifjúsági 

szféra egyik fontos feladata. 

 

Szlovákia számon tartaná, ki utazik legalább 90 napra külföldre 
2013. május 16. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A tartós távollétet, amennyiben az 90 napnál tovább tart, kötelességből be kell jelenteni az 

állandó lakhelyhez tartozó vonatkozó hivatalban. Amennyiben ezt valaki elmulasztaná, 

akár meg is büntethetik. Az eddig érvényes törvény nem írta elő kötelességként az 

állampolgároknak, hogy jelentsék be, ha külföldre mennek. 

 

Nem szűnnek meg a vasúti szárnyvonalak 
2013. május 16. – bumm.sk 

Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője a közlekedésügyi minisztériumban tárgyalt a 

párhuzamos járatok megszüntetésével kapcsolatban. A minisztérium nem tervezi a vasúti 

szárnyvonalak eltörlését. 

 

Szlovák-magyar határfejlesztési ígéretek hangzottak el 
2013. május 16. – bumm.sk 

Ipoly-hidak, komáromi Duna-híd, a Pozsony és Mosonmagyaróvár közötti út szélesítése, 

valamint egy teherkompjárat létesítése Esztergom és Párkány között is szerepel a tervek 

között a magyar kormány szerint. 
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Nyílt vitára hívta a Bumm Berényi Józsefet és Bugár Bélát 
2013. május 16. – bumm.sk 

Nyilvános vitára szólította Bugár Bélát, a Híd elnökét, és Berényi Józsefet, a Magyar 

Közösség Pártjának elnökét a Bumm. A pártvezetők elfogadták a hírportál meghívását. 

 

A magyar házelnök fogadta a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökét 
2013. május 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A délvidéki magyar közösségek helyzetéről, Szerbia uniós csatlakozásáról, valamint a 

temerini magyarokat érő sorozatos támadásokról is tájékoztatta Kövér Lászlót, az 

Országgyűlés elnökét Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke 

csütörtökön. A találkozón a felek egyetértettek abban, hogy rendkívüli jelentőségű az 

elmúlt időszakban megindult szerb-magyar történelmi megbékélési folyamat, amelynek 

része a két ország köztársasági elnökének múlt év novemberében megkötött 

megállapodása a második világháborúban elkövetett megtorlások ártatlan áldozatai 

emlékére tervezett közös koszorúzás megtartásáról. 

 

Megnyílt a Királyhalom és Ásotthalom közötti határátkelőhely 
2013. május 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Megnyílt az Ásotthalom és Királyhalom közötti határátkelőhely csütörtökön. Szijjártó 

Péter, külügyi és külgazdasági államtitkár avatóbeszédében hangsúlyozta: az új 

határátkelőhely a térségben élő több százezer magyar és szerb ember, valamint több száz 

vagy ezer vállalkozás számára teremti meg a könnyebb jövő és a dinamikus fejlődés 

lehetőségét. Az átkelő megnyitásával jelentősen nő a térség és az itt működő vállalatok 

versenyképessége, munkahelyek jönnek létre, és előrelépés várható az idegenforgalom 

területén is. 

 

A Budapest––Belgrád vasútvonal fejlesztése kínai segítséggel 
2013. május 16. – Vajdaság Ma 

Szijjártó Péter, külügyi és külgazdasági államtitkár az Ásotthalom–Királyhalom közúti 

határátkelőhely megnyitása alkalmából rendezett ünnepségen bejelentette, országos 

programot indít a magyar kormány a határt keresztező közútfejlesztések érdekében. 

Magyarország és Szerbia között jelenleg 6 határszakaszon lehet közúton átlépni a határt. 

Ez jóval kevesebb a nyugat-európai átlagnál. A következő esztendők nagy határátkelő-

fejlesztési programjából természetesen a magyar–szerb határszakasz sem fog kimaradni. 

Az elkövetkező esztendőben két átkelőhelyet nyitnak meg ezen a szakaszon, 

Bácsszentgyörgy és Rastina között, valamint felújítják a régi röszkeit. 
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6362 szabad hely a vajdasági főiskolai és egyetemi karokon 
2013. május 16. – Vajdaság Ma 

A Vajdaság területén működő egyetemi és főiskolai karokra az elkövetkező tanévben 6362 

gólya iratkozhat be a tartományi költségvetés terhére, így döntött ma a vajdasági kormány. 

A főiskolákon 1249 leendő egyetemista tanulmányait finanszírozzák a tartományi 

költségvetésből, az Újvidéki Egyetemhez tartozó karokon pedig további 5113 gólya 

folytathatja tanulmányait a tartományi költségvetés terhére. A tartományi kormány a 

döntés előtt egyeztetett az Újvidéki Egyetem szenátusával. 

 

Konzuli fogadónap Magyarkanizsán 
2013. május 16. – Pannon RTV 

Nyílt konzuli fogadónapot tartott Magyarkanizsán Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusa. A községi képviselő testület mára meghirdetett ülése miatt a kérelmeiket 

benyújtó polgárokat ezúttal nem a Városházán, hanem a Cnesa Oktatási és Művelődési 

Intézmény pinceklubjában fogadták a konzulátus munkatársai. A többi vajdasági 

községhez képest Magyarkanizsa viszonylag későn kapcsolódott be a vidéki fogadónapok 

rendszerébe, de azóta folyamatos az érdeklődés.  

 

A magyar fél már befejezi, a szerb fél még el sem kezdte 
2013. május 16. – Pannon RTV 

A Tiszamenti Csúrogon a Szerbia és Magyarország között korábban kötött megállapodás 

szerint két emlékközpont épül. Ezzel tisztelegnek a második világháborúban és az azt 

követő években elkövetett megtorlások szerb és magyar áldozatai előtt. A múzeumot és a 

majd megépülő emlékparkot Tomislav Nikolić, Szerbia és Áder János, Magyarország 

elnöke nyitja meg. A csúrogi Topalov-raktárban február 28-án kezdődtek és hamarosan be 

is fejeződnek azok a munkálatok, amelyekkel az épületet a razzia áldozatainak szentelt 

múzeummá alakítják át. Ezzel azoknak az ártatlan áldozatoknak állítanak emléket, akiket 

1942 januárjában itt végeztek ki a magyar katonák. A csúrogi sintérgödörnél, ahol 1944-

ben és 45-ben a helyi magyarokat végezték ki emlékpark épül a megtorlásként legyilkolt 

magyar áldozatok emlékére. Ennek költségeit viszont a szerb állam vállalta. 

 

Nem lesznek magyar nyelvű szavazólapok a beregszászi polgármester-
választáson 
2013. május 16. – MTI, Kárpátinfo 

Nem engedélyezi magyar nyelvű szavazólapok nyomtatását az ukrán Központi Választási 

Bizottság (CVK) a június 2-i beregszászi előrehozott polgármester-választásra. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15468/6362-szabad-hely-a-vajdasagi-foiskolai-es-egyetemi-karokon.html
http://pannonrtv.com/web/?p=61513
http://pannonrtv.com/web/?p=61480
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/nem-lesznek-magyar-nyelvu-szavazolapok-beregszaszi-polgarmester-valasztason
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/nem-lesznek-magyar-nyelvu-szavazolapok-beregszaszi-polgarmester-valasztason
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Hivatalosan is bejegyezték a KMKSZ beregszászi polgármesterjelöltjét, Orosz 
Gézát 
2013. május 17. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetőinek töretlen a bizalma, 2006 és 2010 

után ismét a több mint 10 éves városvezetői tapasztalattal rendelkező, most 49 éves 

építészmérnököt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola gazdasági 

rektorhelyettesét, Ororsz Gézát jelölték Beregszász polgármesterének posztjára. 

 

Emlékjel a hősi halottaknak 
2013. május 17. – Kárpátalja 

A munkácsi járási Bereg¬rákoson és Kajdanóban május 12-én, vasárnap a második 

világháborúban hősi halált halt tíz magyar és egy német katona emlékére, istentisztelettel 

egybekötött ünnepség keretében avattak kopjafákat. Tavaly a Beregrákosi Református 

Egyházközség a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány segítségével nyújtott be pályázatot a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez, melyet megnyertek: így vált lehetővé a hősi halottak 

emlékjeleinek elkészítése. 

 

Tönkretették a bustyaházai falunévtáblák magyar feliratát 
2013. május 17. – Kárpátalja 

Nemrég vandál módon megrongálták a Felső-Tisza-vidéki Bustyaháza falunévtábláit. 

Franc András, a KMKSZ Bustyaházai Alapszervezetének elnöke elmondta, hogy a KMKSZ 

által adományozott kétnyelvű falunévtáblákat április 28-án állították fel a település 

határaiban. A tervek szerint az ünnepélyes avatásra május 19-én került volna sor. 

 

A Fekete-hegy lábánál az idén is megemlékeztek Bartók Béláról 
2013. május 17. – Kárpátalja 

Egy kisebbségben élő nemzetrész fennmaradásának elengedhetetlen feltétele a kulturális 

örökség ápolása és a kulturális rendezvények megszervezése, mert mindezek 

közösségépítő erővel bírnak, egységes egésszé kovácsolják a kisebbséget, melynek tagjai 

így könnyebben megőrizhetik és megerősíthetik nemzeti öntudatukat. Ilyen közösségépítő 

rendezvények a KMKSZ Nagyszőlősi Városi Alapszervezete által minden év májusában 

megrendezett Bartók Béla-emlékkoncertek. 

 

Átadták a Soós Kálmán-ösztöndíjakat 
2013. május 17. – Kárpátalja 

Május 14–15-én került sor Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán a Soós Kálmán-ösztöndíjak ünnepélyes átadására. Az átadókra a „GENIUS” 

Jótékonysági Alapítvány által szervezett Fókuszban a tanítás, kutatás és tehetséggondozás 

művészete elnevezést viselő tudományos programsorozat nyitányaként került sor. 
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http://www.karpataljalap.net/2013/05/17/hivatalosan-bejegyeztek-kmksz-beregszaszi-polgarmesterjeloltjet-orosz-gezat
http://www.karpataljalap.net/2013/05/17/hivatalosan-bejegyeztek-kmksz-beregszaszi-polgarmesterjeloltjet-orosz-gezat
http://www.karpataljalap.net/2013/05/17/emlekjel-hosi-halottaknak
http://www.karpataljalap.net/2013/05/17/tonkretettek-bustyahazai-falunevtablak-magyar-feliratat
http://www.karpataljalap.net/2013/05/17/fekete-hegy-labanal-az-iden-megemlekeztek-bartok-belarol
http://www.karpataljalap.net/2013/05/17/atadtak-soos-kalman-osztondijakat


 

 

 

 

 

 
9 

 

Kárpát-medencei iskolatalálkozón a laskóiak 
2013. május 16. – Új Magyar Képes Újság 

A XIV. Kárpát-medencei Magyar Iskolatalálkozó keretében május 8-12. között egy-egy 

erdélyi, felvidéki, vajdasági, anyaországi, kárpátaljai és horvátországi iskola tanulói gazdag 

programsorozat keretében ismerkedtek egymás életével és Kárpátalja történelmi 

nevezetességeivel. 

 

40 év a közösségért 
2013. május 16. – Új Magyar Képes Újság 

A várdaróciak 2010-ben Kedves Lászlót a településért végzett áldozatos és kiemelkedő 

munkája elismeréseként emlékplakettel jutalmazták. A közösségi élet az elmúlt fél 

évszázadban nagy átalakulásokon ment át. Sajnos egyre kevesebben tudják, hogy egykor 

milyen nagy jelentőséggel bírtak a társas események. És hogy ezekben a legnagyobb 

szerepe és felelőssége a tanítóknak volt. Ilyen tanító, tanár Várdarócon Kedves László is, 

aki nagyon sokat tett a faluközösség kialakításáért, ahol négy évtizeden keresztül 

gyakorolta hivatását. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4541-karpat-medencei-iskolatalalkozon-a-laskoiak
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4542-40-ev-a-koezoessegert
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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.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/

