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Határon túliak választási regisztrációja: megérkezett az első két kérelem 
2013. augusztus 1. – MTI, hirado.hu 

Megérkezett a Nemzeti Választási Irodához (NVI) csütörtökön az első két választási 

regisztrációs kérelem; az egyikben egy németországi értesítési címet adtak meg, a 

másikban pedig egy e-mail címet - közölte Pálffy Ilona, az NVI vezetője az MTI-vel. A 

regisztrációt kérelmezők száma péntektől az NVI honlapján, a www.nvi.hu-n követhető 

lesz, naprakész frissítéssel. A táblázatból kiderül majd, hogy aznap, illetve addig összesen 

hány kérelem érkezett az irodához, hányan adtak meg egy-egy adott országba szóló 

konkrét értesítési címet, illetve hányan adtak meg a kapcsolattartáshoz e-mail címet vagy 

faxszámot. 

 

A román védelmi miniszter szerint Tőkés László „retrográd retorikát” használ 
2013. augusztus 1. – Erdély Ma, MTI 

Mircea Dusa román védelmi miniszter szerint Tőkés László európai parlamenti képviselő 

„retrográd retorikát” használ, továbbá a miniszter nem tartja korrektnek, hogy 

magyarországi hivatalosságok minden évben „aberráns dolgokról” beszélnek a 

tusnádfürdői nyári táborban. A román tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva 

kijelentette: elsősorban az zavaró, hogy a Tusnádfürdőn minden évben „ugyanazokat a 

témákat” tűzik napirendre, például az autonómiát, vagy a trianoni békeszerződést. 

 

Az MTVA elindította a Külhoni Magyar Sajtószolgálatot 
2013. augusztus 1. – MTI, hirado.hu 

Elindította csütörtökön a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) a 

Külhoni Magyar Sajtószolgálatot (KMS), így a kms.mtva.hu honlapon külhoni magyar 

társadalmi és politikai szervezetek, egyházak és nemzetpolitikai szempontból kiemelt 

intézmények tehetnek közzé híreket, közleményeket. A KMS legfontosabb partnerei a 

Magyar Állandó Értekezlet és a Magyar Diaszpóra Tanács tagszervezetei, a külhoni 

nemzeti jelentőségű intézmények, valamint a határon túli magyar egyházak. 

 

Határon túli magyar diákok táboroznak Sümegen 
2013. augusztus 1. – MTI 

A szerbiai Szajánból húsz gyerek táborozik csütörtöktől Sümegen a Nemzetért Egyesület 

által indított Fogadj örökbe egy határon túli magyar falut mozgalom keretében. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/08/01/16/Hataron_tuliak_valasztasi_regisztracioja_megerkezett_az_elso_ket.aspx?source=hirkereso
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146551&cim=a_roman_vedelmi_miniszter_szerint_tokes_laszlo_retrograd_retorikat_hasznal
http://www.hirek.sk/kulfold/20130801183611/Elindult-a-Kulhoni-Magyar-Sajtoszolgalat.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130801183611/Elindult-a-Kulhoni-Magyar-Sajtoszolgalat.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20130801134310/Hataron-tuli-magyar-diakok-taboroznak-Sumegen.html
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Lemondott az EMKE elnöke 
2013. augusztus 1. – Krónika 

A szervezet következő közgyűléséig ideiglenesen az eddigi alelnök, dr. Széman Péter tölti 

be az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) elnöki tisztét, miután Dáné Tibor 

Kálmán a Művelődés című folyóirat főszerkesztőjeként folytatja tevékenységét. 

 

Őriznék a Petőfi-kultuszt Székelykeresztúron 
2013. augusztus 1. – Krónika, szekelyhon.ro 

Petőfi Sándor halálának 164. évfordulójának alkalmából emlékeztek a költőre szerda 

délután a Székelykeresztúr központjában felállított Petőfi-szobornál, majd a Gyárfás-

kúriánál, ahol eltűnése előtt a költő utolsó éjszakáját töltötte. Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke beszédében hangsúlyozta: Petőfi nemcsak a nemzet költője volt, hanem annak 

lelkiismerete is, aki nemcsak tollat ragadott és írt, hanem az általa képviselt értékekért 

harcolni, meghalni is kész volt. 

 

Mindenképpen az országgyűlés elé terelnék a MOGYE ügyét 
2013. augusztus 1. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nem áll le a magyarországi támogató aláírásgyűjtéssel a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE). A civil szervezet vezetői úgy döntöttek, 

folytatják a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar 

tagozatának ügyéért elindított akciójukat. 

 

„Feliratkozás” a választásokra 
2013. augusztus 1. – Krónika, Erdély Ma, Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar és Kolozs megyei elnökei, Csomortányi István és Soós 

Sándor jelezték elsőként hivatalosan a kolozsvári magyar főkonzulátuson részvételi 

szándékukat a 2014-es magyarországi országgyűlési választásokon. Ezt követően, a 

főkonzulátus udvarán megtartott sajtótájékoztatójukon kifejtették: ezzel a gesztussal is a 

választási részvétel fontosságára kívánták felhívni a figyelmet, illetve arra buzdítják a 

magyar állampolgárságot szerzett erdélyi magyarokat, hogy időben regisztráljanak, ne 

hagyják az utolsó percre a dolgot. 

 

Belgium nagykövetével találkozott Korodi Attila 
2013. augusztus 1. – transindex.ro 

Főként a régiósításról esett szó Korodi Attila parlamenti képviselő és Philippe Beke, belga 

nagykövet július 31-i, csíkszeredai találkozóján. A parlamenti képviselő elmondta, Hargita, 

Kovászna és Maros megye semmiképp nem lehet egy mammutrégió része, az az 

eddigiekben elindított fejlesztések halálához vezetne és az asszimilációt segítené. 
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http://kronika.ro/kultura/lemondott-az-emke-elnoke
http://kronika.ro/kultura/oriznek-a-petofi-kultuszt-szekelykereszturon
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/mindenkeppen-az-orszaggyules-ele-terelnek-a-mogye-ugyet
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/afeliratkozasa-a-valasztasokra
http://itthon.transindex.ro/?hir=33657
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Az RMDSZ nem kételkedik Varga Gábor becsületességében 
2013. augusztus 1. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség értetlenül áll az igazságszolgáltatás döntése 

előtt, amelyet az Állami Találmányi és Védjegyhivatal elnöke, Varga Gábor ügyében hozott, 

de azt elfogadja és tiszteletben tartja - áll Kelemen Hunor szövetségi elnök 

közleményében. Az RMDSZ nem kívánja kommentálni a felfüggesztett büntetésre 

vonatkozó döntést, de “Varga Gábor becsületességében, tisztességében nem kételkednek”. 

 

Sógor Csaba: hatékonyan kell büntetni a korrupciót 
2013. augusztus 1. – maszol.ro 

Erdélyi és magyarországi politológus-hallgatók részvételével zajlik július 29 - augusztus 2. 

között a Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület (POLITEIA), a Kolozsvári Magyar 

Politológus-hallgatók Társasága (KoMPOT) és az ELTE Politikatudományi Intézete által 

idén is megszervezett XII. Torockói Diáktábor. Sógor Csaba RMDSZ-es európai 

parlamenti képviselő ebben az évben is előadója és támogatója a rendezvénynek, amelyet 

ezúttal „Európai értékek-politikai bizalom” tematikában szerveztek meg.  Az EP-képviselő 

Korrupció és Európai Unió címmel tartott előadást a hallgatóságnak.. 

 

Borbély László: ellenzékben is tervezni kell a jövőt 
2013. augusztus 1. – maszol.ro 

A fenntarthatóság útján – vidékfejlesztés a Nyárádmentén című konferencián vett részt 

csütörtökön Nyárádszeredában Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke, parlamenti 

képviselő. Az esemény nyitórendezvényén részt vett Kelemen Hunor szövetségi elnök is.  A 

konferenciát a Nyárádszereda önkormányzata és a Nyárádmente Kistérségi Társulás 

szervezte, és kiemelt témája  a vidékfejlesztés újszerű megközelítése volt, a helyszínt pedig 

az uniós támogatással felújított Andrásfalvi Általános Iskola biztosította. 

 

Magyar kormányzati felügyelőket menesztett miniszterelnök 
2013. augusztus 1. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Összesen 46 kormányzati felügyelőt menesztését írta alá szerdán este a miniszterelnök. 

Elbocsátásuk a kormányzati alkalmazottak 4 százalékos létszámcsökkentését előíró 

rendelet alapján történt. A menesztettek között van György Ervin volt Kovászna megyei 

prefektus, Marossy Zoltán volt Temes megyei alprefektus, Bárczi Győző István volt Maros 

megyei alprefektus, Dézsi Attila volt Hunyad megyei alprefektus és Ladányi László, a 

pénzügyőrség volt főfelügyelője.  

 

Már lehet regisztrálni a magyar választói névjegyzékbe  
2013. augusztus 1. – Barabás Hajnal – szekelyhon.ro 

Az elsők között regisztrált a magyar választói névjegyzékbe Tiboldi László, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács csíkszéki elnöke, valamint György László, az Erdélyi Magyar 

Néppárt csíkszéki elnöke. A kérelmeket a Csíkszeredai Főkonzulátus Gál Sándor utcai 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33660
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/15805-sogor-csaba-hatekonyan-kell-buntetni-a-korrupciot
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/15821-borbely-laszlo-ellenzekben-is-tervezni-kell-a-jovot
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/15793-magyar-kormanyzati-felugyeloket-menesztett-miniszterelnok
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/mar-lehet-regisztralni-a-magyar-valasztoi-nevjegyzekbe
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épületében adták le csütörtökön. A jövő évi magyarországi parlamenti választásokon 

ugyanis csak azok a külhoni magyar állampolgárok szavazhatnak, akik kérik felvételüket a 

választói névjegyzékbe.  

 

Sepsiszentgyögyre látogatott a belga nagykövet 
2013. augusztus 1. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Philippe Beke erdélyi munkakörútja alkalmából Sepsiszentgyörgyre is ellátogatott 

augusztus elsején, ahol a városi és a megyei önkormányzat vezetői, illetve a prefektus 

fogadták. A belga nagykövet a székely zászló kitűzése miatt indított perekről, a prefektúra 

és a helyi önkormányzatok kapcsolatáról is érdeklődött. 

 

Nem lesz feljelentés 
2013. augusztus 2. – Krónika 

Mégsem tesz feljelentést a székely zászlót a múlt havi sepsiszentgyörgyi 

autonómiatüntetésen leköpő nő Ellen az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) – közölte 

csütörtökön Nemes Előd. A politikai alakulat szentgyörgyi elnöke szerint a part vezetősége 

azt követően mondott le tervéről, hogy pár nappal az incidens után a nő jelentkezett a párt 

székhelyén, és beismerve hibáját, bocsánatot kért. Rámutatott, a nő magyar nemzetiségű, 

és nem román, ahogy az előzetes híradásokban szerepelt, a tüntetés napján pedig ittas 

volt. 

 

Elítéli az erőszakos asszimilációra irányuló romániai régiósítást az MPP 
2013. augusztus 1. – Erdély Ma, MTI 

Az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP) elnöksége határozatban ítélt el minden olyan 

erőszakos asszimilációra irányuló régióátszervezési tervet, amelyet a helyi közösség 

megkérdezése nélkül próbálnak végrehajtani – derült ki a párt sajtóközleményéből, 

amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez. A dokumentum rámutat, hogy a helyi 

közösség véleménynyilvánító népszavazáson történő megkérdezését nemzetközi 

szerződések írják elő, így a régióátszervezés nem lehet Románia belügye. 

 

Johannisnak már nem olyan sürgős a régiósítás 
2013. augusztus 1. – maszol.ro 

Ha idén nem zajlik le Románia közigazgatási átszervezése, akkor nem is érdemes sietni 

vele – közölte csütörtökön nagyszebeni sajtótájékoztatóján Klaus Johannis. A Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) első alelnöke hozzátette: „majdnem bizonyos”, hogy idén nem sikerül 

létrehozni az ország új régióit. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/sepsiszentgyogyre-latogatott-a-belga-nagykovet
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146552&cim=eliteli_az_eroszakos_asszimilaciora_iranyulo_romaniai_regiositast_az_mpp
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146552&cim=eliteli_az_eroszakos_asszimilaciora_iranyulo_romaniai_regiositast_az_mpp
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/15841-johannisnak-mar-nem-olyan-surgos-a-regiositas
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Zachariaš István: az MKP az együttműködés híve 
2013. augusztus 1. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Nem tudott közös nevezőre jutni Kassa megyében a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd 

a kerületi választásokat illetően. A vegyespárt és az MKP delegációja hétfőn tárgyalt 

egymással. A Most-Híd számára elfogadhatatlan volt az MKP javaslata; a felvidéki magyar 

párt járási egyezségeket szeretett volna kötni, míg a vegyes párt az együttműködést csak 

megyei választási koalíció megkötése esetén tudta volna elképzelni. Az egyes járások 

szintjén megkötött egyezségeket a Híd nem tartja hatékony megoldásnak. 

 

Érsek tájékoztatást kér Čaplovičtól a kisiskolák ügyében 
2013. augusztus 1. – Új Szó 

Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője és a parlament oktatásügyi bizottságának tagja 

interpellációban kér tájékoztatást Dušan Čaplovič oktatásügyi minisztertől az oktatásügyi 

törvény módosítása kapcsán, amely meghatározná a diákok minimális létszámát az 

osztályokban. Érsek szerint a minisztérium javaslata a szlovák tanítási nyelvű iskolákat 

akarja előtérbe helyezni a kisebbségi iskolák kárára. 

 

Tamás Ilonka néni is rendületlenül várja az alkotmánybíróság döntését 
2013. augusztus 1. – Felvidék Ma 

„A felvidéki magyarok meg vannak félemlítve” – jelentette ki Tamás Aladárné Szűcs Ilona, 

vagy ahogy az ország ismeri, Ilonka néni, a 101 éves felvidéki tanítónő – , hozzátéve: 

megérti azokat, akiknek van mit veszíteniük, hiszen munkájuk, gyerekeik vannak. 

Hangsúlyozta: az első adandó alkalommal jelentkezett, s ő valójában nem kérvényezte a 

magyar állampolgárságot, hanem a visszahonosítását kérte. „Amikor én születtem, még 

csak nem is volt Szlovákia” – tette hozzá. 

 

Óbecse: Szerényen ünnepelték meg a község napját 
2013. augusztus 1. – Vajdaság Ma 

Óbecsén 2009-ben ünnepelték meg első alkalommal azt, hogy 1774-ben Mária Terézia 

magyar királynő a kiváltságokról szóló második rendeletével megerősítette a Tisza menti 

koronaterület lakosságának adott kiváltságokat, és a nem szerb lakosságra is kiterjesztette 

őket A meghívottakat Vuk Radojević polgármester és Knézi Péter, a községi képviselő-

testület elnöke üdvözölte, majd átadták a községi díjakat. 

 

Első délvidéki családkongresszus 
2013. augusztus 1. – Vajdaság Ma 

Pénteken délután 16 órakor a kishegyesi Kátai-tanyán hét országból mintegy ötszáz 

résztvevővel megkezdődik az első délvidéki családkongresszus. A megnyitón a tervek 

szerint beszédet mondanak Krizsán Vilmos, a VANCSESZ elnöke, Soltész Miklós 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130801204748/Zacharias-Istvan-az-MKP-az-egyuttmukodes-hive.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/08/01/ersek-tajekoztatast-ker-caplovictol-a-kisiskolak-ugyeben
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/08/01/ersek-tajekoztatast-ker-caplovictol-a-kisiskolak-ugyeben
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/40974-tamas-ilonka-neni-is-renduletlenul-varja-az-alkotmanybirosag-donteset
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15822/Obecse-Szerenyen-unnepeltek-meg-a-kozseg-napjat.html
http://www.magyarszo.com/hu/2052/vajdasag_kishegyes/99789/Els%C5%91-d%C3%A9lvid%C3%A9ki-csal%C3%A1dkongresszus.htm
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családügyért felelős államtitkár, Marko Rovčanin kishegyesi polgármester, dr. Szabó 

Endre, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke, Frivalszky Edit, az 

Életvédelem polgári kezdeményezés vezetője és Harmath Károly atya, a Lurkóházak 

vezetője. 

 

Ezentúl öt évre szóló vízumajánlást ad a KMKSZ 
2013. augusztus 2. – Kárpátalja 

A KMKSZ korábban levélben kérte a magyar Külügyminisztériumot, hogy az Európai Unió 

és Ukrajna közötti új vízumkönnyítési megállapodással összhangban, a jövőben a KMKSZ 

öt évre szóló támogató nyilatkozatokat adhasson ki a Magyarországra beutazni kívánó és 

schengeni vízumot igénylő tagjai számára. A napokban hivatalos válasz érkezett, amelyben 

a Külügyminisztérium arról tájékoztatta a KMKSZ-t, hogy „a kérés teljesítésének nincsen 

akadálya”. 

 

Épül, szépül a beregszászi színház, de nem a helyi hatalom jóvoltából 
2013. augusztus 2. – Kárpátalja 

A közeljövőben megújul a Beregszász központjában lévő Kárpátaljai Megyei Magyar 

Drámai Színház (Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház), de nem a járási 

közigazgatás támogatásának jóvoltából, hanem az Európai Unió Keleti Partnerség 

Programjának keretén belül, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és annak alelnöke, 

Brenzovics László koordinációs munkája révén. 

 

A KMKSZ vezetőivel is tárgyaltak a vendégek 
2013. augusztus 2. – Kárpátalja 

A magyar Külügyminisztérium küldöttsége és Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója 

Kárpátaljára látogatott a hét elején, hogy megvizsgálják a Kárpátaljai Állami Levéltár 

Beregszászi Részlegében tárolt pótolhatatlan dokumentumok megmentésének a 

lehetőségét. A magyar kormány felajánlotta, hogy segítséget nyújt a dokumentumok 

fertőtlenítésében, archiválásában, illetve digitalizálásában. 

 

Ráczék esete a kákán is csomót kereső hivatalnokkal 
2013. augusztus 2. – Kárpátalja 

A Kárpátalja hetilap két olvasója, egymástól függetlenül kereste meg a szerkesztőséget 

azzal, hogy félrevezető, de legalábbis nem egyértelmű Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusának honlapján a tájékoztatás azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen 

okmányokat kell mellékelni, illetve felmutatni azoknak, akik magyarigazolványt 

szeretnének igényelni gyermekeik számára. Állítólag a telefonon történő érdeklődés esetén 

sem sorolnak fel minden iratot a konzulátus munkatársai, emiatt többen a konzulátus 

épületében szembesülnek azzal, hogy nem hoztak magukkal minden szükséges igazolást. 
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http://www.karpataljalap.net/2013/08/02/ezentul-ot-evre-szolo-vizumajanlast-ad-kmksz
http://www.karpataljalap.net/2013/08/02/epul-szepul-beregszaszi-szinhaz-de-nem-helyi-hatalom-jovoltabol
http://www.karpataljalap.net/2013/08/02/kmksz-vezetoivel-targyaltak-vendegek
http://www.karpataljalap.net/2013/08/02/raczek-esete-kakan-csomot-kereso-hivatalnokkal
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A nevek világa 
2013. augusztus 2. – Kárpáti Igaz Szó 

Gajdos István parlamenti képviselő utánajárása nyomán tisztázódott, milyen procedúrán 

kell végigmennie a tanintézményeknek ahhoz, hogy hivatalosan is felvegyék és viseljék 

valamely történelmi nagyságunk nevét. A Beregszászi Magyar Gimnázium és a 3. számú 

középiskola igazgatója is jelezte, törvényesíti Bethlen Gábor, illetve Zrínyi Ilona nevét. 

 

Colorado krónikái 
2013. augusztus 1. – Nemzeti Regiszter 

A Coloradói Magyar Klub idén ünnepli ötven éves jubileumát. A klub jegyzőkönyvét 1963 

óta lelkiismeretesen vezetik egy többszáz oldalas kötetben. Fantasztikus érték ez, hiszen 

benne részletesen dokumentálva van a klubvezetőség minden tevékenysége, döntései, 

elképzelései, tervei, sőt, olykor a tagok és vezetők személyes meglátásai, gondolatai is. 

 

Hungarian High Altitude Flour – A denveri „magyar” malom története 
2013. augusztus 2. – Nemzeti Regiszter 

Denver élelmiszerüzleteiben a lisztek között válogatva azonnal megakad az ember 

tekintete a polcokat egyértelműen uraló liszt márkanevén: Hungarian High Altitude Flour. 

Vajon mit keres magyar elnevezésű liszt az amerikai háztartásokban? 

 

A durbani magyarok köszöntötték a Szervátültetettek Világjátékának magyar 
résztvevőit 
2013. augusztus 1. – Nemzeti Regiszter 

2013-ban Durban, dél-afrika egyik legismertebb tengerparti városa ad otthont a 

Szervátültetettek Világjátékának.A helyi magyar közösség tagjai izgatottan várták 

honfitársaikat Magyarországról és igyekeztek minél több versenyen jelen lenni, szurkolni, 

biztatni a sportolókat. A sportolói csapat is örült a helyi magyarok jelenlétének, 

segítségének és örömmel fogadták őket köreikben, sőt, az esti csapatmegbeszélésen is jelen 

voltak. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=14339
http://www.nemzetiregiszter.hu/colorado-kronikai
http://www.nemzetiregiszter.hu/colorado-kronikai
http://www.nemzetiregiszter.hu/hungarian-high-altitude-flour-a-denveri-magyar-malom-tortenete
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-durbani-magyarok-koszontottek-a-szervatultetettek-vilagjatekanak-magyar-resztvevoit
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-durbani-magyarok-koszontottek-a-szervatultetettek-vilagjatekanak-magyar-resztvevoit
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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/

