
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2013. augusztus 22. 



 

 

 

 

 

 
2 

Toró T. Tibor szerint nem vállalhatatlan a védőhatalmi státus felvetése 
2013. augusztus 21. – Erdély Ma 

Toró T. Tibor szerint a román politikai osztály a jövő évi elnökválasztásra készül, és 

kampányokokból értette félre Tőkés László kijelentéseit. Az EMNP elnöke emlékeztetett 

arra, hogy az Ausztriától az első világháború után elcsatolt, Olaszországhoz tartozó Dél-

Tirol területi autonómiájának keretét egy Karl Gruber osztrák és Alcide de Gasperi olasz 

miniszterelnökök által jegyzett 1946-os megállapodás rögzítette 

 

Nem elégedett az Európa Tanács a szlovákiai kisebbségek nyelvhasználatával 
2013. augusztus 21. – hirek.sk 

A szlovák kormány szerdai ülésén megvitatta az Európai Regionális és Kisebbségi Nyelvek 

Chartájában foglaltak betartását értékelő jelentést. Az Európa Tanács monitorozó 

bizottsága több ajánlást tett a kisebbségi nyelvek védelme érdekében. A monitorozó szerv 

komoly problémának tartja, hogy a kisebbségek Szlovákiában csak akkor használhatják 

anyanyelvüket a hivatalos érintkezésben, ha számarányuk az adott településen eléri a 20 

százalékot. Ezen a gyakorlaton a jelentés szerint változtatni kellene. 

 

Lépésváltás 
2013. augusztus 22. – Ablonczy Bálint – Heti Válasz 

Ahogy közeledünk a romániai választásokhoz egyre több magyarellenes megnyilatkozásra 

kell felkészülnie az erdélyi magyarságnak és politikai életnek. Ezt mutatja legalábbis az, 

hogy Ráduly Róbertet elismerten figyeltette a Román Hírszerző Szolgálat, valamint 

Borboly Csaba Hargita tanácselnökének őrizetbe vétele. Traian Basescu államfő 

kijelentései pedig, Illyés Gergely kolozsvári politológus szerint elsősorban azt a célt 

szolgálta, hogy lemossa magáról a „magyarok barátja” bélyeget. Az elnapolt régió 

átalakításról Kántor Zoltán a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója elmondta, hogy 

csak járulékos haszna lett volna a székelyföldi és partiumi megyék felolvasztása, elsődleges 

célja a helyi hatalmasságok hatalmának csökkentése lett volna. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. augusztus 22-i számában olvasható.) 

 

Végleges: a Maros-parton lesz a Vásárhelyi Forgatag 
2013. augusztus 21. – Erdély Ma, Krónika 

Egy héttel a rendezvény kezdete előtt dőlt el, hol kerül megszervezésre az első Vásárhelyi 

Forgatag. A válasz eddig nem volt egyértelmű, ugyanis a Ligeti park is többször szóba 

került. Marosvásárhely polgármestere ragaszkodott viszont ahhoz, hogy román együttesek 

és vásárosok is helyet kapjanak a marosvásárhelyi magyarság kultúrrendezvényén. 

 

 

 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147867&cim=toro_t_tibor_szerint_nem_vallalhatatlan_a_vedohatalmi_status_felvetese
http://www.hirek.sk/belfold/20130821153644/Nem-elegedett-az-Europa-Tanacs-a-szlovakiai-kisebbsegek-nyelvhasznalataval.html
http://hetivalasz.hu/vilag/lepesvaltas-67420/
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147860&cim=vegleges_a_maros_parton_lesz_a_vasarhelyi_forgatag
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Az erdélyi románok nincsenek megjelenítve az ország címerében 
2013. augusztus 21. – Erdély Ma 

Gheorghe Feneser Fehér megye prefektusa nyílt levélben fordult a kormányfőhöz, mivel 

szerinte az erdélyi románok nincsenek megjelenítve az ország címerében, arra kérve a 

miniszterelnököt, hogy mihamarabb orvosolja a problémát. A címerben fel van ugyan 

tüntetve az állam öt történelmi alkotóeleme, Erdélyt azonban csupán a szászok és a 

székelyek jelképei ábrázolják: a hét vár, a turul, illetve a csillag és a hold.  

 

Környezetvédelemről, autonómiáról és a romániai régiókról is tárgyalt az 
LMP és az EMNP 
2013. augusztus 21. – MTI, KMS 

A környezeti szempontból vitás erdélyi beruházásokról is tárgyalt az LMP 

választmányának tagjaival Székelyudvarhelyen az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) - 

közölte az EMNP sajtóirodája az MTVA Külhoni Magyar Sajtószolgálat honlapján. 

Közleményük szerint a keddi találkozón az LMP-t Schiffer András társelnök, Mile Lajos 

országgyűlési képviselő, Falusi Norbert kecskeméti önkormányzati képviselő, valamint 

Csiba Katalin választmányi tag képviselte, míg az EMNP küldöttségéhez Benedek Erika és 

Zakariás Zoltán országos alelnökök, valamint Jakab Attila székelyudvarhelyi elnök 

tartozott.  

 

Szili: Választási kódex kell 
2013. augusztus 21. – MTI, Magyar Hírlap 

Határon túli választási etikai kódex elfogadását szorgalmazta szerdán Kolozsváron Szili 

Katalin. Az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága autonómia albizottságának 

elnöke a Kolozsvári Nagyar Napok keretében szervezett pódiumbeszélgetésen elmondta: 

csökkenteni lehetne a határon túli magyarság megosztottságát, a többségi társadalommal 

szembeni kiszolgáltatottságát, ha a magyarországi pártok megegyeznének a határon túli 

kampányolás mikéntjéről. 

 

Bethlen Gábor fejedelem is beáll a Kétágú körüli élőláncba 
2013. augusztus 21. - Szabadság 

A kolozsvári Kétágú templom előkertjében avatnák fel Bethlen Gábor kétméteresnél 

magasabb egész alakos bronzszobrát október 23-án, a fejedelemmé avatás 400. 

évfordulóján – az első ilyen méretű és jellegű Bethlen-szobrot Erdélyben. A szoborállítást 

az 1979–80-ban Budapesten létrehozott Bethlen Gábor Alapítvány kezdeményezte, a 

júniusban létrejött szoborbizottság – Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület 

püspöke, Böjte Csaba ferences szerzetes, Lezsák Sándor, a magyar országgyűlés alelnöke – 

intézi. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147830&cim=az_erdelyi_romanok_nincsenek_megjelenitve_az_orszag_cimereben
http://kms.mtva.hu/hir/55/az_lmp_kepviseloivel_talalkozott_az_erdelyi_magyar_neppart_kuldottsege
http://kms.mtva.hu/hir/55/az_lmp_kepviseloivel_talalkozott_az_erdelyi_magyar_neppart_kuldottsege
http://magyarhirlap.hu/szili-valasztasi-kodex-kell
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPMainArticleScreen.vm/id/3908;jsessionid=ADEBB83ADB9319EE0B603DF9E327DE51
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Aszfalt a senki földjén 
2013. augusztus 22. – Babos Krisztina, Vásárhelyi-Nyemec Réka – Krónika 

Közel 8 millió eurót költöttek eddig Szatmár megyében a határon átívelő közúti 

infrastruktúra fejlesztésére, Románia schengeni csatlakozásának halogatása miatt 

azonban ezek lényegében hasznavehetetlenek. Van olyan útszakasz is, amely már kezd 

tönkremenni. Pataki Csaba szenátortól, a Szatmár megyei önkormányzat pályázati 

irodájának volt vezetője elmondta, hogy két kerékpárút és három közút épült meg, illetve 

van épülőfélben a megyében, melyek átvezetnek ugyan a határon, átkelő azonban nincs 

kialakítva ott, ahol keresztezik a senki földjét, így – legalábbis egyelőre – tilos közlekedni 

rajtuk. 

 

Irodalombarát magyar napok 
2013. augusztus 22. - Oroszhegyi Tünde, Varga László - Krónika 

Már nem jellemző annyira a magyarországi irodalmi és irodalomkritikai életre az a fajta 

káros klikkesedés, amely néhány éve még eléggé megosztotta a fiatal alkotókat is – derült 

ki a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) hármas könyvbemutatóján kedden délután. Szőllőssy 

Balázs, a szövetség elsőkötetes sorozatának egyik szerkesztője szerint természetesen most 

is vannak kisebb-nagyobb csoportok, műhelyek, de ezek inkább mellérendelt viszonyba 

kerültek, ebben az egyre barátibb láncolatban pedig a FISZ sem dominanciaigénnyel lép 

fel, igyekeznek áthidalni a szakadékokat, ráadásul a határon túli magyar írókkal, 

írószervezetekkel is egyre jobba kapcsolatot ápolnak. 

 

Részek és egészek 
2013. augusztus 22. – Riba István – HVG 

A közelgő magyarországi választás állhat Vona Gábor Erdélyi Magyar Ifjak nyári 

táborában tett éles kijelentése. Minden bizonnyal elérte célját, hiszen mind a romániai, 

mind a magyarországi sajtó sokat foglalkozott az erre adott romániai reakciókkal. A Jobbik 

készülve a választásokra Erdélyben már elkezdte kiépíteni azt az infrastruktúrát, amivel a 

Fidesz rendelkezik. A többi ellenzéki párt az LMP, MSZP és a DK valószínűleg 

hagyományos kampányt fog folytatni a szavazatokért, „az is kérdés, hogy érdemes-e 

energiát belefektetniük a kampányba, hiszen a felmérések szerint egyenként bőven tíz 

százalék alatt kapnának voksot.” 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2013. augusztus 22-i számában olvasható.) 

 

Vitorlát bont 
2013. augusztus 22. – Irházi János – HVG 

Két fronton is harcba száll Traian Basescu, hogy a közelgő romániai választásokon 

megfelelő eredményt érjen el. A korábban magyarbarátnak bélyegzett államfő miután a 

Demokrata Liberális Párt nem az általa támogatott jelöltet nevezték ki a párt élére, kiszállt 

és csatlakozott az időközben megalakított Népi Mozgalom Pártjához. A párt erősen 

jobboldali retorikát vett fel, kezdve Basescu marosfői beszédével és a magyarok 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kihasznalatlanul-allnak-a-hatar-menten-felujitott-utak
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megregulázásával, majd folytatva a másik oldalon a szomszédos országokban élő román 

kisebbség védelmével, illetve felvetve Moldova Romániához való csatlakozásával. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2013. augusztus 22-i számában olvasható.) 

 

Tusványos szülöttje: Traian Basescu 
2013. augusztus 22. – Zárug Péter Farkas – Demokrata 

A román államfő volt korábban az aki mérsékelte a magyar-román konfliktusokat és az 

erdélyi politikában is olyan középutat képviselt, amit érdemes volt támogatni. Basescu 

alatt azonban Victor Ponta kétharmadával megingott a szék, azonban itt is a magyarok 

népszavazástól való távolmaradása tartotta meg elnöki székében. Azonban mostanra 

nyilvánvalóvá vált, hogy a „magyarbarátság” pusztán politikai érdek volt részéről, hiszen 

ha a politikai életben akar maradni, akkor a magyar szavazatokra nem érdemes gyúrnia, 

mivel azok biztosan magyar pártokat fognak támogatni. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2013. augusztus 22-i számában olvasható.) 

 

Augusztus 20-i ünnepi megemlékezések Felvidéken 
2013. augusztus 21. – Felvidék Ma 

Számos felvidéki településen megemlékeztek  augusztus 20-ról. A nagyobb rendezvények 

mellett több helyszínről: Rétéről, Perbetéről, Komáromból, Királyfiakarcsáról, Naszvadról, 

Nánáról, Ógyalláról, Nagykaposról is tudósít a portál. 

 

Szent István szobrot avattak Ipolyságon  
2013. augusztus 21. – Felvidék Ma 

Ipolyság városa Szent Istvánt ábrázoló szoborral gazdagodott. A mintegy három méter 

magas kocsányos tölgyből faragott alkotást a római katolikus templom előtti téren 

helyezték el. A szent misével egybekötött ünnepélyes szoboravatásra augusztus 19-én 

került sor. 

 

Másfél éve húzódik a döntés Peredről 
2013. augusztus 22. – Neszméri Sándor – Magyar Nemzet 

Tavaly márciusban népszavazással döntött úgy a szlovákiai Pered lakossága, hogy kérik 

településük történelmi nevének visszaállítását és hivatalos használatát. A népszavazáson a 

lakosság hetven százaléka részt vett és hatvanöt százaléka szavazott a történelmi név 

mellett. A polgármesteri hivatal el is küldte a szlovák kormányhivatalba a névváltoztatási 

kérvényt, azonban onnan visszajelzést még nem kaptak. Borsányi Gyula polgármester 

bízik abban, hogy ősszel lesz kormányzati döntés az üggyel kapcsolatban, hiszen „elvben az 

ilyen kérdéseket egy éven belül le kell rendezni.” 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. augusztus 22-i számában olvasható.) 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/41227-augusztus-20-i-unnepi-megemlekezesek-felvideken
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/41259-szent-istvan-szobrot-avattak-ipolysagon
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Kisebb osztálylétszámmal orvosolni a tanerőfelesleget! 
2013. augusztus 21. – Pannon RTV 

Tizenöt vagy akár tíz tanulóval is lehessen középiskolai osztályokat nyitni – ezt javasolja a 

Szerbiai Oktatási Szakszervezet. Szerbiában 30 ezer tanár dolgozik nem teljes óraszámmal, 

az új iskolaévben akár ezer pedagógus is munka nélkül maradhat. 

 

Az iskolák ismét pénzt kérnek beiratkozáskor 
2013. augusztus 21. – Magyar Szó 

Az oktatási minisztérium megtiltotta az iskoláknak, hogy iratkozáskor fizettessenek a 

szülőkkel, pontosabban: csakis önkéntes adományról lehet szó, amelyről kizárólag a szülők 

tanácsa dönthet. Ennek ellenére az egyes iskolák idén is fizettettek a szülőkkel 

iratkozáskor. 

 

Nemsokára lehet jelentkezni a demonstrátori ösztöndíjra 
2013. augusztus 21. – Pannon RTV 

Szeptember elsejétől pályázhatnak a Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjára 

az egyetemi hallgatók. A 85 fő számára meghirdetett pályázat havi összege nettó 30 euró 

dinár ellenértéke azok számára, akik már rendelkeznek ösztöndíjszerződéssel. 

 

Meggyújtották a magyar szolidaritás lángját Újvidéken 
2013. augusztus 21. – Pannon RTV 

Államalapító királyunk ünnepén fellobbant a magyar szolidaritás lángja Újvidéken. Az 

együttérzést és az összetartozást jelképezte budapesti tűzijátékkal egy időben gyújtott 

tábortűz és a gyertyaláng. Az újvidéki magyarok a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 

kezdeményezéséhez csatlakoztak. A magyar szolidaritás lángja a világot bejárva emlékeztet 

az összetartozásra. Szent István öröksége arra kötelez bennünket, hogy megőrizzük 

anyanyelvünket, történelmünket a Vajdaságban – mondta Erdély Lenke, a Vajdasági 

Magyar Szövetség alelnöke. 

 

Dragan Đilas: „Az egész ország decentralizációjának egyik legnagyobb 
támogatója vagyok.” 
2013. augusztus 21. – Pannon RTV 

Belgrád polgármesterét Modest Dulić szabadkai kollégája fogadta. A két demokrata párti 

politikus a gazdasági együttműködés elmélyítéséről tárgyalt. A szabadkai polgármester 

szerint azért, mert Szabadka az utóbbi időben vezető szerepet tölt be a külföldi 

beruházásokat illetően az országban. „Az egész ország decentralizációjának egyik 

legnagyobb támogatója vagyok. Az egyetlen módja annak, hogy az ország előrehaladjon, 
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http://pannonrtv.com/web/?p=77000
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http://pannonrtv.com/web/?p=64662
http://pannonrtv.com/web/?p=76902
http://pannonrtv.com/web/?p=77026
http://pannonrtv.com/web/?p=77026
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hogy azok az emberek vezessék saját városaikat, községeiket, akiket ott helyben 

választottak meg. Decentralizálni kell a központi pénzeket” – hangsúlyozta Dragan Đilas. 

 

A nemzet összetart 
2013. augusztus 22. – Kárpáti Igaz Szó 

Beregszászban a Szent Kereszt Felmagasztalása nevet viselő római katolikus 

plébániatemplomban Szent István napja alkalmából ökumenikus szentmisét tartottak. A 

templomudvaron, Szent István mellszobránál Nagy Ignác, Magyarország beregszászi 

konzulja a nemzet kenyeréről szólva megjegyezte: ez tulajdonképpen a nemzeti összefogás 

kenyere, mivel a Kárpát-medence különböző területeiről összeadott gabona lisztjéből 

készült. Minden magyar egy gabonaszem, és az anyanyelv a kovász, ami összetart 

bennünket.  

 

A dercenieket is díjazták 
2013. augusztus 22. – Kárpáti Igaz Szó 

A Külhoni Magyarságért Díjat a határokon túl élő magyar közösségek érdekében a 

közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a 

tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző 

személyek és szervezetek kaphatják meg. Az idén Kárpátaljáról a derceni Gyöngyösbokréta 

népi együttes kapta az elismerést. A díjat Korolovics Zsolt művészeti vezető vette át. 

 

Együtt Európa közepén 
2013. augusztus 21. – Népújság 

Augusztus 19-én, hétfőn ünnepelte meg a muravidéki magyarság a magyar államalapítást. 

Az MMÖNK Tanácsának díszülésével kezdődött és a Szent Katalin plébániatemplomban 

megtartott ünnepi szentmisével zárult a program. Ünnepi beszédeket Horváth Ferenc, az 

MMÖNK Tanácsának elnöke, illetve Németh Zsolt, Magyarország 

Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára mondott, hangsúlyozva a közép-európai 

összefogás szükségességét. 

 

Ingyenes jogsegély kisebbségi sérelmek esetén 
2013. augusztus 21. – Népújság 

Pénteken az MMÖNK üléstermében tartott sajtótájékoztatót Horváth József ügyvéd, aki 

sikeresen pályázott a budapesti székhelyű Kisebbségi Jogvédő Intézet által 

megpályáztatott feladatkörre a Muravidéken, illetve Szlovéniában. A feladat a muravidéki 

magyarság kisebbségi jogvédelme. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=14656
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=14660
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7156-egyuett-europa-koezepen
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7155-ingyenes-jogsegely-kisebbsegi-serelmek-eseten


 

 

 

 

 

 
8 

„A Külhoni Magyarságért Díj” a Muravidéki Nótázóknak 
2013. augusztus 21. – Népújság, Hidak 

A Muravidéki Nótázók népdalkör augusztus 20-án Budapesten a Magyarság Házában 

ünnepélyes keretek között átvette „A Külhoni Magyarságért Díj" elismerést, mellyel Orbán 

Viktor magyar miniszterelnök tüntette ki az együttest. A díjat Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes adta át. 

 

A tévéadók foghatósága még mindig megoldatlan 
2013. augusztus 21. – Népújság 

Hodos Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösségének Tanácsa az idei évre 62.000 

euró bevétellel számol, ebből június 30-ig 23.700 euró valósult meg. Az önkormányzat 

elnöke, Abraham Boris elmondta, az egyetlen bevételi elmaradás a magyarországi Bethlen 

Gábor Alapnál nyert pályázati összeg (9.000 euró), ami az év második felében fog 

megérkezni. 

 

Német legyen a kötelező nyelv a szünetben 
2013. augusztus 21. – volksgruppen.orf.at 

Az FPÖ „Először a hazaiak“ választási kampányának mottója szép lassan meghökkentő 

irányba fordul. Az FPÖ Ifjúsági Köre kijelentette, hogy az iskolákban a szünet alatt 

kötelező legyen a német nyelvű kommunikáció a diákok között. Ez a kijelentés felháborító 

az ÖVP számára, szerintük egy olyan tartományban - amelyben ilyen fontos szerepet 

játszanak a népcsoportok nyelvei már megléte óta - ilyen kinyilatkoztatás teljesen 

helytelen. Ezen a véleményen van a Tartományi Iskolatanács is. 

 

Magyar néptánc Dallasban 
2013. augusztus 21. – Nemzeti Regiszter 

A texasi Dallasban működik egy igen aktív és összetartó magyar közösség, melyet a 

Metroplex Magyar Kulturális Kör fog össze. A szervezet rendezvényeit nem csak a dallasi 

magyarok látogatják, hanem egész Metroplexből érkeznek ide magyarok, azaz Dallasból, 

Fort Worthből és a környező településekről. 

 

Szent István napi piknik a Progress Parkban 
2013. augusztus 21. – Nemzeti Regiszter 

Szent István napja alkalmából tartotta szokásos augusztusi piknikjét a Coloradói Magyar 

Klub a denveri Progress Parkban. Több mint száz résztvevővel ez a piknik is igen jó 

hangulatban, eseménydúsan és nagy sikerrel zajlott. 

 

  

M
u

ra
vi

d
é

k
 

Ő
rv

id
é

k
 

D
ia

sz
p

ó
ra

 

http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7163-a-kuelhoni-magyarsagert-dijq-a-muravideki-notazoknak
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7162-a-teveadok-foghatosaga-meg-mindig-megoldatlan
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2599286/
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-neptanc-dallasban
http://www.nemzetiregiszter.hu/szent-istvan-napi-piknik-a-progress-parkban
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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/

