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Ősszel dönthet a kettős állampolgárságról az Alkotmánybíróság 
2013. szeptember 5. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Az őszi hónapokban várható az Alkotmánybíróság döntése a kettős állampolgársággal 

kapcsolatban. Minderről Ivetta Macejková, az Alkotmánybíróság elnöke beszélt 

csütörtökön a szeptember 1-i tiltakozó megmozdulás kapcsán az AB kassai épülete előtt, 

melynek résztvevői bírálták a taláros testületet, hogy két éve nem hozott döntést a 

törvénnyel kapcsolatban. 

 

Szinte az összes uniós országban biztosított a külhoniak szavazati joga 
2013. szeptember 5. – MTI 

A 28 uniós állam közül 25-ben lehetővé teszik a részvételt a parlamenti választásokon a 

külhoniaknak akkor is, ha azok nem rendelkeznek belföldi lakcímmel - derült ki az 

Alapjogokért Központ elemzéséből. A központ megállapította, hogy 22 tagállamban a 

magyar szabályozáshoz hasonlóan a külhoniaknak aktívan regisztrálniuk is kell, 17 

tagállamban van lehetőség levélben történő, postai regisztrációra. Az Európai Unió 

országainak többségében, 16-ban van lehetőség arra, hogy a külhoni választó szavazatát 

szintén postán keresztül jutassa el a hatóságokhoz. 

 

Mégsem fogadta el Bukarest a Verespatak-tervezetet? 
2013. szeptember 5. – Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro, Szabadság, Magyar Nemzet, 

Magyar Hírlap 

Megkérdőjeleződött, hogy a román kormány elfogadta-e a veres- pataki ciános 

bányaprojektről szóló törvénytervezetet, miután Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes 

csütörtökön cáfolta a dokumentum elfogadását. Dragnea szerint a kormány „nem fogadta 

el, vagy utasította el” a tervezetet, hanem a vitát és a döntést a parlamentre bízta. 

 

„Ponta nemkívánatos Erdélyben” 
2013. szeptember 5. – Krónika, maszol.ro 

Kár, hogy Victor Pontának nincs szüksége útlevélre ahhoz, hogy Erdélybe jöjjön, mert 

ebben az esetben nemkívánatos személlyé lehetne nyilvánítani – jelentette ki Daniel Buda, 

az ellenzéki Demokrata-Liberális Párt (PDL) Kolozs megyei szervezetének elnöke. A 

politikus a miniszterelnök egy szerdai kijelentésére reagált, miszerint Emil Boc, a PDL 

korábbi elnöke, Kolozsvár jelenlegi polgármestere miniszterelnökként „semmit sem tett 

Erdélyért.” Ponta ezt arra reagálva mondta, hogy Boc szerdai sajtótájékoztatóján úgy 

vélekedett: a kormánynak vissza kellene vonnia a verespataki aranybányaprojekt 

engedélyezéséről szóló törvénytervezetet, mivel az alkotmányellenes, ugyanis olyan 

jogkörökkel ruház fel egy magáncéget, amelyek csupán a kormányt vagy a helyi 

hatóságokat illetik meg. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130905160311/Osszel-donthet-a-kettos-allampolgarsagrol-az-Alkotmanybirosag.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130905090103/Szinte-az-osszes-unios-orszagban-biztositott-a-kulhoniak-szavazati-joga.html
http://erdely.ma/kornyezetunk.php?id=148817&cim=megsem_fogadta_el_bukarest_a_verespatak_tervezetet
http://kronika.ro/belfold/aponta-nemkivanatos-erdelybena


 

 

 

 

 

 
3 

Bizalmatlansági indítványt nyújthat be a PDL a Verespatak-törvény miatt 
2013. szeptember 5. – transindex.ro 

A bizalmatlansági indítvány benyújtásának lehetőségét elemezni fogja a Demokrata 

Liberális Párt. Cătălin Predoiu, a PDL alelnökhelyettese tegnap azt mondta, pártja 

tárgyalni fog Mihai Răzvan Ungureanu indítványáról, hogy az ellenzék nyújtson be 

bizalmatlansági indítványt, amiért a kormány a verespataki bánya elindításáról szóló 

törvény tervezetét elfogadta, és azt a parlamentnek továbbítaná. 

 

Negatívan véleményezte az igazságügyi tárca a Verespatak-törvénytervezetet 
2013. szeptember 5. – transindex.ro, Szabadság 

Negatívan véleményezte az igazságügyi tárca a verespataki kitermelés megindításáról szóló 

törvénytervezetet – írja a Revista 22 a Vox Publicára hivatkozva. Az augusztus 13-án kelt, 

18 oldalas dokumentumban a tárca szakértői számos alkotmányossági problémát véltek 

felfedezni a törvénytervezetben, és emiatt „újragondolásra” visszaküldték azt Dan 

Șovának, a nagyberuházásokért és külföldi befektetésekért felelős tárca nélküli 

miniszternek. 

 

3400 rendőrrel készülnek a román-magyar meccsre 
2013. szeptember 5. – Krónika, maszol.ro 

További rendőri erőket mozgósítanak a pénteki román-magyar labdarúgó világbajnoki 

selejtező mérkőzésre érkező szurkolók mozgásának biztosítására, közölte a rendőrség. A 

közlemény szerint összesen 3400 rendőr fog vigyázni a szurkolókra: az országban 2300 

rendőr „segíti” a szurkolók Bukarestbe jutását, a fővárosban pedig másik 1100 kollégájuk 

dolgozik a repülőtér, az Északi pályaudvar, és a stadion környékén, illetve a főbb 

közlekedési útvonalakon. 

 

Florea megosztással vádol, Portik válasza: a Forgatag nem eladó 
2013. szeptember 5. – transindex.ro 

„Diverziókeltő és megosztó” rendezvénynek nevezte a Vásárhelyi Forgatagot Dorin Florea 

marosvásárhelyi polgármester szerdán tartott sajtótájékoztatóján, amelyen a magyar 

sajtót, közöttük a Népújságot is felelőssé tette a „megosztásért”. 

 

Újból kitűzték a székely zászlót az EMNT székházára  
2013. szeptember 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A márciusban, majd májusban ellopott székely zászlót újból kitűzték csütörtök délelőtt az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak (EMNT) és Néppártnak helyet adó marosvásárhelyi 

épület felújított homlokzatára. A rendőrség nem találta meg a tetteseket, ezért az EMNT 

Maros megyei szervezetének vezetői úgy döntöttek, videokamerát is szerelnek az épület 

homlokzatára, amely minden eseményt rögzít, ami a székház előtt, annak bejáratánál 

történik.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33955
http://itthon.transindex.ro/?hir=33959
http://itthon.transindex.ro/?hir=33962
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21180
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17268-ujbol-kituztek-a-szekely-zaszlot-az-emnt-szekhazara
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Kedden kezdődik a sepsiszentgyörgyi zászlóper 
2013. szeptember 5. – maszol.ro 

Közel 1900 sepsiszentgyörgyi vette védelmébe a város zászlaját, vagyis írta alá azt az ívet, 

amellyel részesévé válik az önkormányzat és a prefektúra közötti pernek. A városzászló 

megvédésében érdekelt polgárok még péntek délutánig írhatják alá a perhez csatlakozó 

nyilatkozatot - hívta fel a figyelmet az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete.  

 

Valami nagyon nincs rendben a Verespatak-törvénnyel  
2013. szeptember 5. – maszol.ro 

Törvénytelenséget követett el a Ponta-kabinet, ha úgy fogadta el a verespataki ciános 

bányaprojektről szóló törvénytervezetet, hogy azt nem véleményezte pozitívan valamennyi 

érintett minisztérium – közölte csütörtökön Cseke Attila RMDSZ-es képviselő.  

 

Aradi vértanúk, szabadságharc, nagy menetelés – az EMNT rendezvényei 
2013. szeptember 5. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A tizenhárom aradi vértanú emléknapján, valamint az 1956-os forradalom és 

szabadságharc kitörésének és az 1989-es Magyar Köztársaság kikiáltásának napján is 

megemlékezést szervez a Maros megyei EMNT, és részt vesznek a székelyek nagy 

menetelésén is október folyamán. 

 

Elutasítja az RMDSZ Florea kijelentéseit 
2013. szeptember 5. – Krónika, transindex.ro 

Határozottan elutasítja az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete Dorin Florea 

polgármesternek a Vásárhelyi Forgatag rendezvénysorozatot elmarasztaló kijelentéseit. A 

szervezet csütörtökön közleményben jelezte, hogy az elöljáró „egyrészt etnikailag 

megkülönbözteti a város lakosságát, másrészt figyelmen kívül hagyja a kisebbségekre 

vonatkozó nyelvi és kulturális jogok gyakorlását.” 

 

Pered továbbra is Tešedíkovo marad? 
2013. szeptember 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Tavaly március 10-én Pered lakosai népszavazás útján döntöttek arról, hogy a jelenlegi 

hivatalos Tešedíkovo elnevezés helyett településük visszakaphassa történelmi nevét. A 

referendum sikeresnek bizonyult, a részvételi arány közel 64 százalék volt, s a szavazók 

kétharmada a Pered név mellet voksolt. Azóta másfél év telt el, de a település továbbra sem 

használhatja a Pered elnevezést. A névváltoztatásról szóló döntést ugyanis a kormánynak 

is el kell fogadnia. A kérelmet előbb a belügyi tárca illetékes bizottsága véleményezi. Annak 

két tagja a Sme napilapnak elmondta, hogy nem ajánlják a település történelmi nevének 

visszaadását. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17267-kedden-kezdodik-a-sepsiszentgyorgyi-zaszloper
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17275-valami-nagyon-nincs-rendben-a-verespatak-torvennyel
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/aradi-vertanuk-szabadsagharc-nagy-meneteles-a-az-emnt-rendezvenyei
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/elutasitja-az-rmdsz-florea-kijelenteseit
http://www.hirek.sk/belfold/20130905091709/Pered-tovabbra-is-Tesedikovo-marad.html
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Čaplovič nem akar személyesen tárgyalni az iskolatörvényről 
2013. szeptember 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Érsek Árpád, a Most-Híd parlamenti képviselője és az oktatásügyi bizottság tagja 

augusztus 23-án levélben kérte fel Dušan Čaplovič oktatásügyi minisztert, hogy fogadja a 

szlovákiai magyar kisebbség képviselőit és folytassanak tárgyalást az iskolatörvény 

módosításával kapcsolatban. A tárca válaszában közölte, a tárgyalás lebonyolításával 

Štefan Chudoba államtitkárt bízták meg. 

 

Megyei választások - Nagykoalíció jön létre Belica ellen 
2013. szeptember 5. – hirek.sk 

Milan Belica, Nyitra megye vezetője tevékenységével  nem elégedettek sem a jobboldali 

parlamenti erők, sem az MKP.  Belica a Smer képviselőinek támogatását élvezve csekély 

érdeklődést tanúsít a magyarok által sűrűn lakott dél-szlovákiai járások szükségletei iránt. 

November 9-én kiderül, milyen lesz a döntéshozó testület új összetétele. Ami az új 

megyefőnököt illeti, Belica ismét ringbe száll, de van kihívója Tomáš Galbavý független 

megyefőnökjelölt személyében. 

 

Megyei választások: függetlenként indul Tibor Mikuš 
2013. szeptember 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Tibor Mikuš, Nagyszombat megye jelenlegi elnöke már összegyűjtötte a kellő számú 

aláírást, hogy független jelöltként ismét induljon a tisztségért a novemberi megyei 

választásokon. 

 

A magyarokért aggódik az SNS 
2013. szeptember 5. – Új Szó 

Ilyen sem volt még: a kisebbségi iskolaügy miatt aggódik a Szlovák Nemzeti Párt (SNS). 

Ján Mikolaj, aki 2006 és 2010 között volt oktatási miniszter kritizálta Dušan Čaplovič 

jelenlegi oktatási tárcavezető terveit. Mikolaj szerint „minden gyereknek joga van arra, 

hogy anyanyelvi oktatásban részesüljön. Ha településén becsukják az iskolát, ha 20 km-t 

kell utaznia, akkor elveszti ezt a jogát”. 

 

Együttműködési megállapodás a Pannon Egyetem és az Újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Kara között 
2013. szeptember 5. – Vajdaság Ma 

A veszprémi székhelyű Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi 

Karának szeptember 4-én megtartott tanévnyitó ünnepségén az ünnepély díszvendége, 

Ivana Živančević Sekeruš, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja 

volt, aki beszédében hangsúlyozta, a két intézmény egymás működését segítő V
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http://www.hirek.sk/belfold/20130905143604/Caplovic-nem-akar-szemelyesen-targyalni-az-iskolatorvenyrol.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130905151428/Megyei-valasztasok-Nagykoalicio-jon-letre-Belica-ellen.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130905105001/Megyei-valasztasok-fuggetlenkent-indul-Tibor-Mikus.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/09/05/a-magyarokert-aggodik-az-sns
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15974/-Egyuttmukodesi-megallapodas-a-Pannon-Egyetem-es-az-Ujvideki-Egyetem-Bolcseszettudomanyi-Kara-kozott.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15974/-Egyuttmukodesi-megallapodas-a-Pannon-Egyetem-es-az-Ujvideki-Egyetem-Bolcseszettudomanyi-Kara-kozott.html
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együttműködési megállapodása egy új barátság kezdetét jelenti és egyben közös európai 

utat nyit az intézmények számára is. 

 

Magyar-szerb kamarai vegyesvállalat alakult Újvidéken 
2013. szeptember 5. – Vajdaság Ma, MTI 

Közös kamarai vegyesvállalatot alapított az újvidéki, a szabadkai és a zombori regionális 

kamara, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.  A közlemény 

szerint a 14 millió forint jegyzett tőkével megalapított cégben a magyar tulajdoni hányad 

részaránya 33,5 százalék. A vállalat célja a Bács-Kiskun megyei iparvállalatok európai 

uniós tapasztalatainak átadása a kamarák közreműködésével a szerb iparvállalatoknak, 

továbbá magyar technológiatranszfer megvalósítása a Vajdaság területén. 

 

Kétszáztízmillió dinár a tanintézményeknek 
2013. szeptember 5. – Magyar Szó 

A héten nemcsak az iskolák, hanem az óvodák is megnyitották kapuikat a gyermekek előtt, 

ebből az alkalomból a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatónője, Veselinov Ibolya számolt be a község óvodáinak tanévkezdéséről és a nyári 

munkálataik eredményeiről.  – Idén a nyári szünidő alatt folytattuk a tavaly megkezdett 

felújításokat, melyeknek az volt a céljuk, hogy a község valamennyi óvodájában új 

mosdókat alakítsunk ki a gyermekek számára. A magyarkanizsai és a horgosi épületek 

után az idén a martonosi és a kispiaci óvodák mosdóhelyiségeit újítottuk fel. 

 

Amerikaiak régiónk fiataljaiért 
2013. szeptember 5. – Magyar Szó 

Az elmúlt napokban vette kezdetét Bácskossuthfalván az a 18-25 éves fiatalokat felkészítő 

számítógépes tanfolyam, melynek hivatalos megnyitójára tegnap kerítettek sort a 

Moravicai Értelmiségi Fórum előadótermében. Drew L. Gerber és William Stankowitch 

első bácskossutfalvi látogatásának alkalmával született meg annak az ötlete, hogy egy 

amerikai marketinges cég leányvállalatát hozzák létre a településen. 

 

Miért nem jó a felsőoktatási törvény?  
2013. szeptember 5. – Pannon RTV 

Módosításra szorul a 8 éve életbe lépett felsőoktatási törvény. A szerbiai oktatási rendszert 

szeretnék közelebb vinni az európaihoz. Ennek kapcsán rendeztek közvitát a Vajdasági 

Parlamentben. A módosítások közül a legfontosabb, hogy a külföldön szerzett egyetemi 

oklevelet ezentúl egyszerűbb lesz honosítani. Sok hazatérő fiatal életét keserítette meg 

eddig a diplomahonosítás- mondta a közvita kezdetén Srđan Stanković, az Országos 

Felsőoktatási Tanács elnöke. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15975/Magyar-szerb-kamarai-vegyesvallalat-alakult-Ujvideken.html
http://www.magyarszo.com/hu/2087/vajdasag_magyarkanizsa/101075/K%C3%A9tsz%C3%A1zt%C3%ADzmilli%C3%B3-din%C3%A1r-a-tanint%C3%A9zm%C3%A9nyeknek.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2087/vajdasag_topolya/101065/Amerikaiak-r%C3%A9gi%C3%B3nk-fiataljai%C3%A9rt.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=79862
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Stratégiai együttműködés a kárpátaljai és a Magyar Rádió között 
2013. szeptember 5. – Kárpátalja 

Stratégiai együttműködésben állapodott meg múlt pénteken a Magyar Rádió (MR) 

vezérigazgatója az ungvári központú Állami Rádió és Televízió küldöttségével. 

 

Gajdos az ukrán hatalmat dicsérte, a jelenlegi magyar kormányt szidta  
2013. szeptember 5. – Kárpátalja 

A zakarpattya.net-ua portál beszámol arról, hogy Gajdos István részt vett a Magyar 

Szocialista Párt hagyományos éves fórumán Vásárosnaményban. Az esemény kapcsán a 

nepszava.hu szintén idézi Gajdost, aki szerin „az UMDSZ számára 2010 negatív fejleménye 

volt a magyarországi kormányváltás. Gajdos István véleménye szerint a Fidesz–KDNP-

kormány ugyan a nemzeti együttműködés rendszeréről beszél, a valóságban azonban a 

nemzeti diszkrimináció és megosztás rendszerét építették fel három év alatt”. 

 

Húsz elsős a felújított tetőzetű iskolában  
2013. szeptember 5. – Kárpátalja 

Az utóbbi években sajnos megannyi, a gyermekei érdekeit hibásan felmérő kárpátaljai 

magyar szülő ukrán tannyelvű iskolába íratja be gyermekét. A nagyszőlősi járási, 

színmagyar Nagypaládon viszont az idén is minden, iskolaérett korba lépett gyermek a 

helybeli Móricz Zsigmond Középiskolában kezdte meg tanulmányait. 2013. szeptember 1-

jén húsz nebuló lépte át a tanintézet küszöbét, héttel több, mint tavaly. 

 

Tanévnyitó Gálocsban 
2013. szeptember 5. – Kárpátalja 

Az épületében iskolát és óvodát működtető Gálocsi Oktatási-Nevelési Komplexum 2013–

2014-es tanéve szeptember 1-jén vette kezdetét. A tanévnyitón átadásra került az 

intézmény felújított járdaszakasza is. 

 

Tanévnyitó Huszton 
2013. szeptember 5. – Kárpátalja 

Szeptember 2-án a Huszti Magyar Tannyelvű Általános Iskola is elbúcsúzott a nyártól, s 

tizenegy elsős diákkal bővülve lelkesen köszöntötte az új tanévet. 

 

Egyre kevesebb az elsős 
2013. szeptember 5. – Új Magyar Képes Újság 

Idén, szeptember 2-án még kevesebb tanulónak csengettek be az általános és 

középiskolákban, mint tavaly vagy tavalyelőtt. A diáklétszám csökkenése Horvátország-

szerte tapasztalható, de a kisebbségek jövőjére nézve jelent igazán veszélyt. Sajnos sok 
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http://www.karpataljalap.net/2013/09/05/strategiai-egyuttmukodes-karpataljai-es-magyar-radio-kozott
http://www.karpataljalap.net/2013/09/05/gajdos-az-ukran-hatalmat-dicserte-jelenlegi-magyar-kormanyt-szidta
http://www.karpataljalap.net/2013/09/05/husz-elsos-felujitott-tetozetu-iskolaban
http://www.karpataljalap.net/2013/09/05/tanevnyito-galocsban
http://www.karpataljalap.net/2013/09/05/tanevnyito-huszton
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4862-egyre-kevesebb-az-elss
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magyar szülő abból a tévhitből indul ki, hogy gyereke jobban tud majd érvényesülni, ha az 

állam nyelvén tanul. 

 

Tanévkezdés: népszerű a magyar nyelv 
2013. szeptember 5. – Volksgruppen 

Megkezdődött a tanév és a diákoknak idén is lehetősége nyílik több intézményben is a 

magyar nyelv elsajátítására. A számok azt igazolják, hogy a magyar nyelv egyre népszerűbb 

Burgenland és Bécs tanintézményeiben 

 

Vége a nyárnak: az idei utolsó magyar Piknik Chicagóban 
2013. szeptember 5. – Nemzeti Regiszter 

A chicagói magyar közösség méltóképpen, egy utolsó nagy Piknikkel vett búcsút a nyári 

gondtalanságtól. Az idei nyár utolsó magyar Piknikje az itt működő Chicagói Szabad 

Magyar Református Egyház által került megrendezésre. 

 

Magyar kézilabdacsapat Angliában: a London Angels első szezonjára készül 
2013. szeptember 5. – Nemzeti Regiszter 

Ebben a hónapban már másodszor tért haza győztes kupával a különböző tornákról a 

London Angels, a városban élő magyar játékosokból Kondor Gábor edző vezetésével 

márciusban alakult női kézilabda klub. 

 

Püspöki szentmise Szent István ünnepén Londonban 
2013. szeptember 6. – Nemzeti Regiszter 

Szeptember 1-jén Londonban az Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesülete 

szervezésében az immár hagyományos és nagyszabású Szent István ünnepre került sor, 

melynek keretében Dr. Udvardy György, a pécsi egyházmegye püspöke celebrált 

szentmisét. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2602026/
http://www.nemzetiregiszter.hu/vege-a-nyarnak-az-idei-utolso-magyar-piknik-chicagoban
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-kezilabdacsapat-angliaban-a-london-angels-elso-szezonjara-keszul
http://www.nemzetiregiszter.hu/puspoki-szentmise-szent-istvan-unnepen-londonban
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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/

