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Újabb állomáshoz érkezett a külhoni magyar kisiskolások éve 
2013. augusztus 5. – MTI, Hír TV, Echo TV, Hiradó 

A Ringató módszertani tanfolyammal folytatódik hétfőtől a 2013 a külhoni magyar 

kisiskolások éve. Az ötnapos továbbképzésre érkezett 30 határon túli magyar pedagógust 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár köszöntötte hétfőn 

Gödön. A programok megtervezésekor a stratégia három kulcsfogalom köré fonódott, 

melyek a közösség, a magyar identitás és a gyarapodás. Ösztönözni szeretnék a külhoni 

magyar szülőket, hogy magyar oktatási intézménybe adják a gyerekeket, s ezáltal ők is 

csatlakoznak ezekhez a magyar közösségekhez. A 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve 

programsorozatra 100 millió forintos keretet különítettek el a Bethlen Gábor Alapban. 

 

Tamás Sándor regisztrált a magyar választói jegyzékbe 
2013. augusztus 5. – Krónika, Magyar Nemzet 

Az RMDSZ-es politikusok közül elsőként regisztrált a magyar választói jegyzékbe Tamás 

Sándor, a háromszéki önkormányzat vezetője, a szövetség Kovászna megyei szervezetének 

elnöke. Tamás Sándor elmondta, öt évig élt Magyarországon, majd hazatért, mert 

meggyőződése, hogy a jövőt itthon kell építeni. „Arccal és szívvel Magyarország fele 

fordulok, fontosnak tartom, hogy éljek törvény adta lehetőséggel, regisztráljak a magyar 

választói névjegyzékbe, így élhetek a szavazati jogommal” – mondta. 

 

Angel Judit vezeti a szlovák kortárs hálózatot 
2013. augusztus 5. – MTI, hirek.sk 

Meghívásos nemzetközi pályázaton nyerte el az erdélyi születésű, Magyarországon élő 

Angel Judit művészettörténész a tranzit kortárs hálózat szlovák részlegének vezetését. 

Angel Judit augusztus 21-én veszi át a tranzit.sk igazgatói posztját. Öt ország - Ausztria, 

Csehország, Szlovákia, Magyarország és Románia - kortárs művészeti platformjáról van 

szó. 

 

Itt az igazi álommeló 
2013. augusztus 5. – Nyilas Gergely – Index 

Havi 350 ezerért ápolják a szórványmagyarok nemzettudatát a KIM ösztöndíjasai, 

amerikai, dél-afrikai útjaikat és a tartózkodásukat is az állam fizeti – írja az Index. A portál 

az atlatszooktatas.cink.hu oldalra hivatkozva írja, hogy az ösztöndíjasok közé nagy 

számban jutottak be a KDNP-hez kötődő Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) 

képviselői. Az Index kilenc ösztöndíjast keresett meg, hárman írásban jelezték, hogy 

később válaszolnak, ezt egyelőre csupán egy ösztöndíjas tette meg. 
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http://www.hirek.sk/oktatas/20130805143908/Ujabb-allomashoz-erkezett-a-kulhoni-magyar-kisiskolasok-eve.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tamas-sandor-regisztralt-a-magyar-valasztoi-jegyzekbe
http://www.hirek.sk/kultura/20130805195502/Angel-Judit-vezeti-a-szlovak-kortars-halozatot.html
http://index.hu/kulfold/2013/08/05/alommelo_a_tavoli_magyaroknal/
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Soltész: Kárpát-medencei összefogás kell a családok támogatásra 
2013. augusztus 5. – MTI 

A külhoni magyar családok támogatásával foglalkozó civil szervezetek összefogását 

szorgalmazza Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár, aki a vajdasági 

Kishegyesen hétvégén megrendezett első délvidéki családkongresszus kapcsán nyilatkozott 

a 180 percnek. 

 

Felkészül a külföldi voksolásra is az NVI 
2013. augusztus 6. – Szabó Zsolt – Magyar Nemzet, Hír TV 

Pálffy Ilona a Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint nem fulladhat botrányba a 2014-es 

országgyűlési választás a külképviseleteken sem. A Népszabadság tegnapi számában jelent 

meg, hogy a választási szervezet nem tud felkészülni a külföldön dolgozó 500-600 ezer 

állampolgár választói névjegyzékbe történő felvételére. Kéri azokat akik tehetik, minél 

hamarabb kérjék felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe. 

 

Magyar mesterképzés a MOGYE-n 
2013. augusztus 5. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Hatóság (ARACIS) döntése értelmében 

ősztől indulhat először az orvosi biotechnológia szakon magyar tannyelvű egyéves 

mesterképző a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE). Ez az 

első magyar nyelvű mesterképző az intézményben – tudta meg a Krónika az egyetem 

rektorhelyettesétől, Szilágyi Tibor professzortól. A mesterképzési program a 

gyógyszerészeti karon belül működik. 

 

Ügyészségi górcső alatt Ráduly Róbert incidense 
2013. augusztus 5. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Ügyészségi vizsgálat indul azt követően, hogy Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai 

polgármester az utcán elfogott egy férfit, majd átadta a rendőrségnek, azt állítva, hogy 

hetek óta követi és megfigyeli őt. A polgármester szerint a férfi a Román Hírszerző 

Szolgálat (SRI) alkalmazottja, de a hatóságok ezt nem erősítették meg. Gheorghe Filip, a 

Hargita megyei rendőrség szóvivője elmondta, hogy a nyomozók számára nem fontos az 

érintettek munkahelye, valamennyi állampolgár esetében egyformán járnak el. Hozzátette: 

ütlegelés miatt indítottak előzetes vizsgálatot, és a csíkszeredai bírósági ügyészség 

irányítása alatt zajlik az incidens okainak és körülményeinek a kivizsgálása. 

 

Népnevelőnek avattak szobrot Magyarfaluban 
2013. augusztus 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Budau Linának, a csángóföldi magyar oktatási program helyi nevelőjének avattak szobrot 

vasárnap délután a Bákó melletti, 1500 lelkes Magyarfaluban. „Született népművelő, 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130805133719/Soltesz-Karpat-medencei-osszefogas-kell-a-csaladok-tamogatasra.html
http://mno.hu/hirtvkulfold/rendben-halad-a-hataron-tuliak-regisztracioja-1176677
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyar-mesterkepzes-a-mogye-n
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ugyeszsegi-gorcso-alatt-raduly-robert-incidense
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/nepnevelonek-avattak-szobrot-magyarfaluban
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tanító, értékmentő és értékteremtő volt Budau Lina asszony, akinek az emléke előtt ma 

fejet hajtunk. A közösség iránta érzett megbecsülését jelzi ez az ünnepség. Ez a közösség 

szereti szülőfaluját, szeretnek itt lenni, hiszen minden, ami őket körülveszi, a kezük 

munkája, ők építették” – mondta az avatóünnepségen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

rámutatva: „Magyarfalu is egy ilyen sziget, ahol magyarul tanulnak, magyarul énekelnek és 

magyarul imádkoznak”. 

 

Sógor: összehangolt cselekvésre van szükség az erdélyi magyar 
társadalomban 
2013. augusztus 5. – transindex.ro 

A nyergestetői csata 164. évfordulójára emlékeztek augusztus 4-én, vasárnap. A 

megemlékező ünnepséget Csíkkozmás Község Önkormányzata szervezte, a helyi falunapok 

programjának részeként. Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő, aki 

Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének üdvözletét is közvetítette, beszédében 

elmondta, azokra a hősőkre emlékezünk, akik életük kockáztatásával is a haza védelmébe 

álltak, akik megbecsülték a meglévő értékeiket: a családjukat, a közösségüket, a 

szülőföldet, a természeti kincseket. 

 

A SRI sajtósa a maszol.ro-nak: Ráduly „szekusa” nem a mi emberünk 
2013. augusztus 5. – maszol.ro 

Nem tud arról a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) sajtóosztályának vezetője, hogy a 

csíkszeredai polgármester péntek este megkergetett, majd a rendőrség kezére adott egy 

férfit, aki Ráduly Róbert szerint a titkosszolgálat alkalmazottja. Marius Bercarut a 

maszol.ro kereste meg azzal a kérdéssel: eljutott-e hozzájuk a hír, hogy a székelyföldi 

polgármester – állítása szerint – „leplezte” az egyik ügynöküket? A SRI sajtósa 

kijelentette: még csak nem is hallott a csíkszeredai incidensről. „Valószínűleg azért nem 

hallottam erről, mert az illető nem a mi alkalmazottunk” – fogalmazott Bercaru. 

 

Lesújtó véleményt közölt Olosz Gergely volt szenátorról az őt elítélő bíró 
2013. augusztus 5. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro 

Lesújtó véleményt közölt Olosz Gergelyről, az RMDSZ volt szenátoráról az a bíró, aki egy 

korrupciós perben első fokon hét év börtönbüntetéssel sújtotta. Az ítélet indoklásából a 

Mediafax hírügynökség közölt hétfőn hosszú részleteket. A bukaresti törvényszék bírája 

úgy ítélte meg, hogy Olosz Gergelyt gyakorlatilag „falhoz állították” a másod- és 

harmadrendű vádlottak, akik beismerő vallomást tettek. Olosz az időhúzás taktikájával 

próbált élni, azt remélvén, hogy időközben életbe lép az új büntető törvénykönyv, amely 

alapján enyhébb büntetésre számíthatott volna. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33680
http://itthon.transindex.ro/?hir=33680
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/15901-a-sri-sajtosa-a-maszolro-nak-raduly-szekusa-nem-a-mi-emberunk
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146789&cim=lesujto_velemenyt_kozolt_olosz_gergely_volt_szenatorrol_az_ot_elitelo_biro
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Kollektív vádak 
2013. augusztus 6. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „A választási csalás vádja régi eszköz, de az azért 

meglehetősen durva, hogy nem csupán a kormányt vádolják, hanem egy egész, több 

százezres közösséget próbálnak meg befeketíteni már jó előre, ellenszenvet szítva ellenük 

az anyaországiak körében. Mintha továbbra sem értenék, hogy nem homogén masszáról 

van szó, hanem felnőtt emberekről, akik semmivel sem jobban befolyásolhatók, mint az 

anyaországiak, és megvan a saját politikai véleményük”. 

 

Harc a határon túli románok voksaiért 
2013. augusztus 6. – Pataky István – Magyar Nemzet, Népszabadság 

Megtartották a román diaszpóra éves találkozóját, ahol Cristian David határon túli 

románok ügyeivel foglalkozó tárca nélküli miniszter nyilatkozott, miszerint a külföldön élő 

románok ruházzanak be minél többet az anyaországban, hiszen a diaszpóra szellemi és 

anyag kapacitásának fontos szerepe lehet, Románia modernizálásában. Ezzel mondhatni 

hivatalosan is megkezdődött a kampány a határon túli románok szavazataiért. 

Hozzávetőlegesen hárommillió azon román állampolgárok száma, akik külföldön vállaltak 

munkát.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. augusztus 6-i számában olvasható.) 

 

 

Bugár: a Most-Híd és az MKP eltérő jelzéseket küld 
2013. augusztus 5. – hirek.sk 

A Most-Híd és a Magyar Közösség Pártja eltérő jelzéseket küld választói felé, ami hatással 

lehet a két párt esetleges együttműködésére – mondta Bugár Béla a Pravda napilapnak 

adott interjúban. A Most-Híd az idén ősszel esedékes megyei választásokon megyei szintű 

szövetséget javasolt, de az MKP ezt elutasította. Ha a két párt jelöltjei egymással szemben 

állnak majd, a feszültséget nemcsak a mostani, hanem a jövőre esedékes európai 

parlamenti, illetve a későbbi választások során is érezni lehet majd Bugár szerint. 

 

Bugár: nem küldjük el a Híd szlovákjait 
2013. augusztus 5. – bumm.sk 

A Pravda napilapnak adott interjújában Bugár Béla, a Híd elnöke beszélt a Népi Platform 

és az ellenzék helyzetéről, de kijelentette azt is: sosem küldi el a szlovákokat a pártból. 

Bugár idézte Berényi József MKP-elnök egyik kijelentését a Gombaszögi Nyári Táborból, 

aki szerint nem működik a „spolupráca projekt”. Bugár szerint ez az jelenti, hogy „együtt 

lehetne velünk működni, de el kellene küldenünk a pártból a szlovákokat. Na, ezt soha. 

Meg vagyok róla győződve, hogy csak az együttműködés lehetséges. Még ha nem is 

működik minden az elképzelések szerint, nem hagyom abba. A magyarok sosem lesznek 

annyian, hogy magukról döntsenek.” 
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http://kronika.ro/velemeny/kollektiv-vadak
http://www.hirek.sk/belfold/20130805172856/Bugar-a-Most-Hid-es-az-MKP-eltero-jelzeseket-kuld.html
http://www.bumm.sk/85284/bugar-nem-kuldjuk-el-a-hid-szlovakjait.html
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Mi újság az oktatási-nevelési támogatások körül? 
2013. augusztus 5. – Felvidék Ma 

Többen keresték a Felvidék Ma portál szerkesztőségét, kérve, segítsenek kideríteni, hogy 

mikor várhatják a szülők az oktatási-nevelési támogatás kifizetését. A Szlovákiai Magyar 

Pedagógusszövetség tájékoztatásul annyit közölt, hogy a hozzájuk beérkezett pályázatokat 

feldolgozták és elbírálásra továbbították a Bethlen Gábor Alapkezelőnek. Az elbírálás után 

haladéktalanul értesítik a szülőket a döntésről, és sor kerül a nyilvánosság széles körű 

tájékoztatására, de pontos időpontot nem tudtak mondani. 

 

Jó iskola, jó nevelés csak jó pedagógusokkal képzelhető el 
2013. augusztus 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének szakmai továbbképzését augusztus 

5-9. között tartják Szabadkán. A tanárok szakmai megújulását elősegítő Nyári 

Akadémiának idén csaknem 300 résztvevője van. A pedagógusok érdeklődési körük, 

igényeik szerint 9 szakcsoport közül választhattak. 

 

A VMSZ nem kér a kormányból 
2013. augusztus 6. – Vajdaság Ma 

A VMSZ képviselői konstruktív ellenzékként támogatják az átalakított kormány minden 

pozitív lépését, nyilatkozta a Blicnek Varga László, a VMSZ tisztségviselője. Megítélése 

szerint a kormány átalakítása összehasonlíthatatlanul jobb megoldás, mint a rendkívüli 

választások kiírása, mert Szerbiának ezen az őszön alaposan fel kellene készülnie az EU-s 

csatlakozási tárgyalásokra, a választások pedig veszélybe sodornák a sikeresen megkezdett 

európai utat. 

 

Parlamenti határozat kell az uniós csatlakozással kapcsolatos teendőkről 
2013. augusztus 5. – Pannon RTV 

Parlamenti határozatot kellene hoznia a köztársasági képviselőháznak Szerbia európai 

uniós csatlakozásával kapcsolatban – hangsúlyozta Varga László, a Vajdasági Magyar 

Szövetség parlamenti képviselője. A határozatnak tartalmaznia kellene, hogyan képzelik el 

az ország útját az uniós tagságig. Így jártak el a már uniós tagállamok is, Szerbiának is 

határozatot kell hoznia ősszel a kérdésről – nyilatkozta a szerbiai parlament Európai 

Integrációs Bizottságának elnökhelyettese. 

 

Megszületett a döntés: az RTS-t és az RTV-t a költségvetésből finanszírozzák 
2013. augusztus 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Tanjug hírügynökség a kormány kommunikációs irodájává alakul, az RTS és a Vajdasági 

Rádió és Televízió számára pedig a költségvetésből különítik el a működéshez szükséges 

eszközöket – jelentette be Dragan Kolarević, a tájékoztatási miniszter segédje. Kolarević 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/41028-mi-ujsag-az-oktatasi-nevelesi-tamogatasok-korul
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15838/Jo-iskola--jo-neveles-csak-jo-pedagogusokkal-kepzelheto-el.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15840/A-VMSZ-nem-ker-a-kormanybol.html
http://pannonrtv.com/web/?p=74373
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19008/Megszuletett-a-dontes-az-RTS-t-es-az-RTV-t-a-koltsegvetesbol-finanszirozzak.html
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elmondta, a Tanjug a tulajdonváltás során a szerb kormány kommunikációs irodájává 

alakul át, mégpedig német modell nyomán. 

 

A polgárok többsége a választások ellen 
2013. augusztus 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A szerbiai polgárok meggyőző többsége ellenzi a rendkívüli parlamenti választásokat, és 

úgy véli, az átalakított kormány jobban működik majd, mint az eddigi. A felmérést az Ipsos 

Strategic Marketing telefonon keresztül végezte július 31-én, 1200 nagykorú szerbiai 

polgár bevonásával. 

 

Terven felül sikeres kongresszus 
2013. augusztus 5. – Magyar Szó 

A tervezettekhez képest sikeresebb volt a háromnapos I. Vajdasági Családkongresszus 

Kishegyesen, hiszen itt voltak hét ország családjainak képviselői és több mint ötszázan 

fordultak meg a Kátai-tanyán. Nem egész ötszáz résztvevőre számítottunk, de csak a 

szombati fő napon több mint négyszáz résztvevője volt az előadásoknak és 

beszélgetéseknek – ezt Krizsán Vilmos, a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek 

Szövetségének elnöke mondta a kishegyesi Kátai-tanyán megtartott záró konferencián. 

 

Történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk! 
2013. augusztus 5. – Kárpátalja Ma 

Az 20. évét ünneplő II. Rákóczi Ferenc Magyarságismereti Mozgótábor – Diákok Határok 

Nélkül (Students Without Boundaries) programot, amely 2008 óta az Európai Unió 

legjobb programsorozata címet viseli, idén június 29. és július 14. között rendezték meg. 

Ebben az évben is 135 határon túli és szórványból érkező magyar fiatal kapott arra 

lehetőséget a tábor ideje alatt, hogy újabb, vele hasonló sorsú barátokat szerezzen, 

gazdagítsa ismereteit a magyar nép történelméről és kulturális kincseiről, valamint 

megerősödjön nemzetéhez való hűségében. 

 

Ez egy rendkívül élénk, élő kapcsolat – Brenzovics László a Tusványosi 
Szabadegyetemről 
2013. augusztus 6. – Kárpátalja Ma 

A Tusványosi Szabadegyetem immár 24. alkalommal került megrendezésre a „Pro 

Minoritate" Alapítvány és a Magyar Ifjúsági Tanács közös szervezésében. A rendezvény 

idén is különböző előadásokkal, vitákkal és színes kulturális programokkal várta a 

résztvevőket. „A Szabadegyetem jelentőségét az is mutatja, hogy huszonnégy éven át 

tudott fennmaradni és bővülni, hiszen igény volt és van rá" – mondta Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, aki a nemzetpolitikai kerekasztal 

beszélgetés kárpátaljai képviselőjeként vett részt az eseményen. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19006/A-polgarok-tobbsege-a-valasztasok-ellen.html
http://www.magyarszo.com/hu/2056/kozelet/99915/Terven-fel%C3%BCl-sikeres-kongresszus.htm
http://karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/21094-tortenjen-barmi-amig-elunk-s-meghalunk-mi-egy-verbol-valok-vagyunk
http://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/21089-ez-egy-rendkivul-elenk-elo-kapcsolat-brenzovics-laszlo-a-tusvanyosi-szabadegyetemrol
http://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/21089-ez-egy-rendkivul-elenk-elo-kapcsolat-brenzovics-laszlo-a-tusvanyosi-szabadegyetemrol
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Rendőrt vert az UMDP-képviselő 
2013. augusztus 5. – Kárpátinfo 

A nagyszőlősi járási rendőrkapitányságon vasárnap tett feljelentést egy rendőrhadnagy 

azzal kapcsolatban, hogy egy salánki diszkóbárban hajnali kettőkor bántalmazta őt a járási 

képviselőtestület UMDP-frakciójának egyik helyi illetőségű tagja. 

 

Nyári nyelvtáborok a BMKE-nél 
2013. augusztus 5. – Volksgruppen 

Az idén két nyári magyar nyelvtanfolyamot is kínál a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület: 

a diákok Őriszigeten és Felsőőrött is felfrissíthetik magyar tudásukat még az új iskolaév 

megkezdése előtt. Őriszigeten, az evangélikus gyülekezeti teremben augusztus 19.-23. 

között várják az 5-10 éves korú gyermekeket. 

 

Szaporodnak a „magyar osztályok“ 
2013. augusztus 5. – Volksgruppen 

Ahogy nő az Ausztriában munkát vállaló magyarok száma, úgy emelkedik az ott tanuló 

magyar gyerekeké is, írja a Napi Gazdaság. A burgenlandiakon kívül már nemcsak 

Bécsben, hanem Salzburgban és Grazban is akad olyan általános iskolai osztály, ahol a 

gyerekek harmada magyar. 

 

Újra lesz a torontói magyaroknak saját háza 
2013. augusztus 5. – Nemzeti Regiszter 

2011. december 12-e óta nincs a torontói magyaroknak saját kultúrközpontja. Épp ott ahol 

a legnagyobb lélekszámú magyarság él Kanadában. A napokban a Független Magyar 

Rádióban tartott tájékoztatót Kószó Mihály és Török Antal, akik beszámoltak arról, hogy a 

magyar közösségnek ismételten lesz új kultúrotthona. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/rendort-vert-az-umdp-kepviselo
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2596519/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2596533/
http://www.nemzetiregiszter.hu/ujra-lesz-a-torontoi-magyaroknak-sajat-haza


 

 

 

 

 

 
9 

 

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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