
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2013. szeptember 17. 



 

 

 

 

 

 
2 

Vádat emeltek Borboly Csaba ellen 
2013. szeptember 16. – Krónika, manna.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Vádat emelt tegnap az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) marosvásárhelyi 

területi szolgálata Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke ellen. Borbolyt 

folytatólagosan elkövetett hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra való felbujtással, 

hamis irat felhasználására való felbujtással és hamis feljelentéssel vádolja a 

korrupcióellenes ügyosztály. A DNA vásárhelyi területi szolgálatának közleménye szerint 

az ügyben 12 további személy ellen is vádat emeltek. 

 

Elutasították az RMDSZ polgári kezdeményezését 
2013. szeptember 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Nyugati Jelen 

Elutasította az Európai Bizottság az RMDSZ és partnerszervezetei által kidolgozott 

kisebbségvédelmi tárgyú európai polgári kezdeményezést. Az európai végrehajtó szerv 

honlapján hétfőn este jelent meg a döntést tartalmazó közlemény, miszerint a 

kezdeményezés nem tartozik a testület jogalkotási hatáskörébe. Az RMDSZ politikusai 

egyelőre nem nyilatkoznak, elemzik a bizottság válaszát, később hozzák nyilvánosságra 

álláspontjukat. 

 

Rehabilitáltak a partizánok által kivégzett 113 hódsági németet 
2013. szeptember 16. – Vajdaság Ma 

Történelmi jelentőségű bírósági döntés született a Vajdaságban, ahol a zombori Felső 

Bíróság rehabilitált 113 olyan hódsági németet, akiket a kommunista partizánok 1944 

őszén ártatlanul kivégeztek. Ez az első olyan rehabilitációról szóló bírósági határozat, 

amely nem egyénekre, hanem kivégzettek egy csoportjára vonatkozik. „A történtek jó 

példával szolgálhatnak az 1944-45-ös délvidéki magyar áldozatok ügyében is” – 

nyilatkozta a Krónikának az atrocitásokat kutató Matuska Márton, hozzátéve: egy német 

civil szervezet kezdeményezte a rehabilitációt a bíróságon, és Magyarországon is létezik 

ilyen szervezet, ezért mindenképpen lépni kell. 

 

Martonyi János: folyamatosan bővül a tiszteletbeli konzulok hálózata 
2013. szeptember 16. – kormany.hu, Nemzeti Regiszter 

Magyarország tiszteletbeli konzuljainak hálózata folyamatosan növekszik és erősödik, és a 

kormány szilárd szándéka, hogy tovább erősítse, bővítse ezt a hálózatot – mondta 

Martonyi János külügyminiszter Gödöllőn. A tiszteletbeli konzulok V. konferenciáján a 

tárcavezető kiemelte: Magyarország közepes méretű ország, anyagi forrásai korlátozottak, 

nem tud minden országban jelen lenni, ezért a magyar diplomácia a tiszteletbeli konzulok 

nélkül az alapvető feladatait sem tudná ellátni. 
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Állami segítséget kérnek a székelyföldi románok 
2013. szeptember 16. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma 

Vészesen fogynak a románok a Székelyföldön – kongatta meg a vészharangot a 

magyarellenességéről ismert Ioan Lăcătuşu vezette Kovászna–Hargita Európai 

Tanulmányi Központ. A Kovászna és Hargita megye ortodox püspöksége holdudvarába 

tartozó központ arra kéri a kormányt, védje meg a térségben élő románokat, akiket az 

„asszimiláció, az elvándorlás” veszélye fenyeget, miközben a többségben levő magyarokat 

„nyilvánvaló és túlzott pozitív diszkriminációval védelmezik”. 

 

Winkler: a dévai magyar iskola "Dél-Erdély legerősebb magyarság-bástyája”. 
2013. szeptember 16. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Kilencedik tanévét kezdte ma meg a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum, ahol meghitt 

hangulatú tanévnyitót tartottak, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és az RMDSZ Hunyad 

megyei vezetőségének jelenlétében. Kocsis Attila iskolaigazgató megnyitóbeszédében 

beszámolt arról, hogy az elmúlt tanévben kiváló eredményeket értek el a diákok, 

különösen az érettségin teljesítettek jól a magyar végzősök. Winkler Gyula EP-képviselő, 

az RMDSZ Hunyad megyei elnöke az első tanévkezdést idézte fel beszédében. 

 

Borboly: nemet mondott a Régiók Bizottsága a nemzeti kisebbségi 
törekvésekre 
2013. szeptember 16. – transindex.ro, Erdély Ma 

Ötből három módosítójavaslatot fogadott el a Régiók Bizottsága Oktatás, ifjúság és kutatás 

(EDUC) szakbizottsága szeptember 16-i, brüsszeli ülésén a Borboly Csaba által 

előterjesztettek közül. Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki tagja a bizottságnak, a Sport, 

fogyatékosság, szabadidő című véleménytervezethez fűzött javaslatokat. Mindkét 

elutasított módosítójavaslat a nemzeti kisebbségekre vonatkozott. 

 

A kémiai líceum beolvasztása ellen tiltakozik az RMDSZ Marosvásárhelyen 
2013. szeptember 16. – transindex.ro 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség két határozatot hozott, amellyel megszünteti az Emil 

Dandea kémiai szaklíceum önálló jogi személyiségét, beolvasztva azt a Traian Vuia és Ion 

Vaslui szalíceumokba, valamint megszünteti 10 óvoda önálló jogi személyiségét iskolákba 

való beolvasztással - hívja fel a figyelmet közleményében az RMDSZ marosvásárhelyi 

szervezete, amely ezügyben figyelmeztető beadvánnyal fordult a tanfelügyelőség, 

prefektúra és tanügyminisztérium felé. 

 

Kicserélték a korábban kihelyezett névtáblákat a Bernády iskolán 
2013. szeptember 16. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a hétvégén kicserélte a Dr. Bernády György 

Általános Iskola homlokzatára kihelyezett táblákat. Mint ismeretes, a homlokzati táblákat 

a hivatal augusztus végén helyezte ki, anélkül, hogy bárkit is értesített volna ezek 
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kihelyezésének konkrét időpontjáról. A Bernády szülői akciócsoport döbbenettel észlelte, 

hogy a magyar nyelvű táblán is az információk félig románul, vagy román helyesírással 

írva szerepelnek. 

 

Helyi oktatáspolitikai tervezeteket dolgoz ki az RMDSZ Főtitkársága 
2013. szeptember 16. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

A most kezdődő tanév végéig Erdély különböző régióiban kidolgozzák az oktatás helyi, 

rövid és középtávú cselekvési terveit – jelentette be ma reggel, tanévnyitáskor Magyari 

Tivadar, az RMDSZ oktatási főtitkárhelyettese Kolozsváron. Realista, kozmetikázatlan 

helyzetmeghatározásra van szükség megyéről megyére, nem szépítgetésre. Tételes, 

ütemezett cselekvési tervet kellenek, nem vágyálmok jó tollú emberek szövegeiből. 

Helyben is vállalt pontos feladatok sorára van szükség, nem pedig másoknak átpasszolt 

kívánságlistákra. Tudjuk, hogy esetenként nem lesz könnyű: van, ahol akár fájni is fog” – 

hangsúlyozta az oktatásért felelős főtitkárhelyettes. 

 

Azonosították a zászlótépőt 
2013. szeptember 16. – Pinti Attila – szekelyhon.ro 

Fél évvel a csíkszeredai Hunguest Hotel Fenyő előtt lévő címer nélküli magyar zászló 

letépése után a rendőrség azonosította az elkövetőt. A tettes egy tizenhét éves fiatal, akit 

három másik rongálással is gyanúsítanak. 

 

Bárki csatlakozhat az autonómia-maratonhoz 
2013. szeptember 16. – Barabás Hajnal – szekelyhon.ro 

Csütörtökön érkeznek Csíkszeredába az autonómia-maraton futói, a magyarországi Juhos 

Gábor, valamint a gyergyóalfalvi Csató József. Az autonómia fontosságának tudatosítását 

tűzték ki célul, ezt a kezdeményezést pedig az EMNT támogatja szállás és étkezés 

biztosításával, illetve az akció népszerűsítésével – tudta meg a szekelyhon.ro Tiboldi 

Lászlótól. 

 

Újraindult a református elemi oktatás Marosvásárhelyen 
2013. szeptember 16. – Becze Dalma – szekelyhon.ro 

Rendkívüli iskolakezdés volt a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban, ugyanis 

elindult az első előkészítő osztály. A kisdiákok a Bolyai Farkas Elméleti Líceummal 

közösen tartott tanévnyitó után átvonultak a Szentgyörgy utcai épületbe. 

 

Kitették épületükből a szacsvaysokat 
2013. szeptember 16. – Krónika 

Az utolsó pillanatban végeztek a diákok fogadásához szükséges átalakításokkal a 

nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskolában, miután a tavalyi tanácsi határozatra 

hivatkozva a Bihar Megyei Tanfelügyelőség megvonta a színmagyar iskolától az egyik 

épület használati jogát. 
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Óriási érdeklődés a most indított magyar szakoktatás iránt 
2013. szeptember 17. – Szabadság 

Péter Tünde Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettestől a Szabadság megtudta: az idén 

óriási volt az érdeklődés a frissen beindult kilencedikes szakképzés iránt. „A Báthory-

líceumban a nyomdászati szakosztály már az első fordulóban betelt. Hasonló volt a helyzet 

a Brassai-líceumban indított turisztikai és az Apáczai-líceumban már hagyománnyá vált 

közgazdasági osztály esetében. A kolozsvári Szállításügyi Líceumban több mint harminc 

magyar fiatal jelentkezett az autószerelői osztályba” - közölte a főtanfelügyelő-helyettes, 

aki szerint a Kolozs megyei jó példát más megyék is követhetnék. 

 

Megkísérelték ellopni a nagyvezekényi oroszlán-szobrot 
2013. szeptember 16. – bumm.sk, hirek.sk 

Ismeretlen tettesek megpróbáltál ellopni az 1652-es vezekényi csatának emléket állító, 

közel fél tonnás nagyvezekényi bronz oroszlán-szobrot. Az emlékművet ledöntötték 

talapzatáról, majd megpróbálták feldarabolni. Az elkövetők azonban egyelőre ismeretlen 

okból abbahagyták munkájuk. A rendőrség eljárást indított egy ügyben, és keresi az 

elkövetőket. 

 

Kedden tárgyal Fico leváltásáról a parlament 
2013. szeptember 16. – TASR, hirek.sk 

Keddre hívta össze Pavol Paška házelnök a parlament rendkívüli ülését, amelyen ellenzéki 

képviselők kezdeményezésére Robert Fico kormányfő leváltásával foglalkoznak majd a 

honatyák. 56 ellenzéki képviselő a Szlovák Gázművek (SPP) részvénycsomagjának 

visszavásárlása körüli botrány miatt nyújtott be bizalmatlansági indítványt. 

 

Kisközösség nagyvárosban: indul a MagyarPozsony.eu 
2013. szeptember 16. – bumm.sk 

A nagyvárosban, szórványban élő kisebbségi közösségek sikeres önszerveződési formája 

lehet a hálózatos működés, azaz ha az egyes „sejtek“, kis csoportok hálózatba 

szerveződnek, erre próbál a maga módján választ adni a most induló magyarpozsony.eu 

honlap. A gyűjtőhonlapon a „Hungarian-friendly” pozsonyi helyszíneket szedik össze egy 

csokorba. 

 

Állítólag Fico komolyan fontolgatja az államfőválasztáson való indulását 
2013. szeptember 16. – Felvidék Ma 

Robert Fico mégiscsak fontolgatja, hogy elindul a jövő tavasszal esedékes 

köztársaságielnök-választáson – tudósított a Hospodárske noviny. A gazdasági napilap 

szerint két egymástól független diplomatakörökből származó forrás is megerősítette a hírt, 
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miszerint a nagykövetekkel való zártkörű találkozón Robert Fico bejelentette, hogy 

gondolkodik a köztársasági palota elfoglalása felől. 

 

Az SDKÚ-DS alelnöke magyarul beszélt az MKP kongresszusán 
2013. szeptember 16. – Felvidék Ma 

Az MKP ünnepi kongresszusán megtörni látszott az a jég, amely a 2010-es parlamenti 

választások után keletkezett. A 15 éves párt kongresszusán három szlovák jobboldali párt is 

képviseltette magát. Az SDKÚ, a KDH és az OKS képviselői mind úgy nyilatkoztak, hogy 

fontosnak tartják az együttműködést az MKP-val. Az OKS nevében Ondrej Dostál már 

konkrét eredményekről is beszámolhatott. 

 

Felvidékre jön a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója 
2013. szeptember 16. – Felvidék Ma 

A Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK) nyolcéves történetében 

most először látogat a Felvidékre. Az újságírói érdekvédelmi szervezet szeptember 19-22. 

között Dunaszerdahelyen tartja soros ülését. 

 

Bemutatjuk az MKP-emlékplakett díjazottjait  
2013. szeptember 17. – Felvidék Ma 

Az MKP ünnepi, Dunaszerdahelyen tartott kongresszusán emlékplakettel köszönték meg a 

közösség érdekében kifejtett tevékenységüket a járási szervek által javasolt személyeket. A 

Felvidék Ma bemutatja valamennyi díjazott életútját. 

 

A nagyszombati csata 
2013. szeptember 17. – Tokár Géza – Új Szó 

Nagyszombat megyében egymás ellen indul a megyefőnök-választáson Berényi József 

(MKP) és Nagy József (Most-Híd). Az MKP számára jól jönne egy szimbolikus győzelem a 

Híd ellen, különösen a Nagyszombat megyei magyar járásokban. Ugyanakkor az MKP első 

embere a Híd sokadik politikusával szemben csak nehezen érhet el egyértelmű sikert, 

annál nagyobbat bukhat. 

 

Lengyel László: A cél az, hogy az MNT ösztöndíjprogramja szárnyra kapjon 
2013. szeptember 16. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának immáron harmadik 

generációja kezdi meg tanulmányait a vajdasági egyetemeken és főiskolákon, s az ők 

beilleszkedését is az MNT demonstrátorai segítik. Emellett idén először a Várady 

kiválósági ösztöndíj-hitel pályázatra is jelentkezhetnek a mester és a doktori képzésben 

részt vevő fiatal kiválóságok. Az újdonságokkal, változásokkal kapcsolatban számos kérdés 
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merül fel, amelyekre ifj. dr. Lengyel László, az MNT felsőoktatási ügyekkel megbízott 

tanácsosa válaszolt. 

 

Jubileumot ünnepelt a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 
2013. szeptember 16. – Vajdaság Ma 

Augusztus 13-14-én rendezték meg Újvidéken a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 

fennállásának 20. évfordulóját. Ugyanakkor az évente megtartott Kárpát-medencei 

Protestáns Szakkollégiumi Konferencia színhelye is Újvidék volt idén, az Apáczai 

Diákotthon. Az évfordulói ünnepséget és a konferencia megnyitóját összevonva rendezték 

meg az Újvidéki Színházban. 

 

Amikor háromszázötven magyar fiatal sereglik össze a világ több tájáról 
2013. szeptember 16. – Magyar Szó 

Rengeteg hozadéka van annak, ha a világ minden tájáról összesereglett 350 magyar fiatal 

együtt tölt egy hetet. A szabadkai Népkör Szalagfűző énekcsoportja és a csantavéri 

Mendicus Művészeti Központ tamburazenekara képviselte a közelmúltban Vajdaságot a 

Vendégségben Magyarországon elnevezésű rendezvénysorozaton, amelyet a Hungarofest 

Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. rendezett meg. A találkozó egyes eseményei 

az idén Budapest és Gödöllő mellett Székesfehérváron is zajlottak. 

 

Egy hónapig várják a jelentkezőket az MNT médiaösztöndíjára 
2013. szeptember 16. – Pannon RTV 

Október 15-éig lehet jelentkezni a Magyar Nemzeti Tanács médiaösztöndíjára. Idén 7 

hallgató részesülhet a támogatásban. Azok pályázhatnak, akik munkaviszonyban vannak a 

Vajdaságban működő valamely magyar nyelvű köztájékoztatást szolgáltató nyomtatott, 

elektronikus vagy online médiumban. Az MNT utolsó ülésén meghosszabította a Várady 

kiválósági ösztöndíj-hitel jelentkezési határidejét. 

 

Szerbia lesz a következő 
2013. szeptember 17. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Ivan Mrkić szerb külügyminiszter hiszi, hogy Szerbia lesz az Európai Unió következő, 

huszonkilencedik tagállama. Az unió több tagállama is köreiben szeretné üdvözölni 

Szerbiát, ez pedig nagy segítség, érvelt Mrkić, azt azonban elismerte, hogy az országra 

tetemes munka vár. A feladatok, amelyeket Szerbiának el kell végeznie, mind az ország 

érdekét szolgálják, magyarázta Mrkić, hozzátéve: „Nem sminkre van szükség. Az olyan 

területeket, mint mondjuk az egészségügy, erősíteni és minőségesebbé kell tenni.” 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16019/Jubileumot-unnepelt-a-Vajdasagi-Magyar-Pedagogusok-Egyesulete.html
http://www.magyarszo.com/hu/2098/kozelet_riport/101474/Amikor-h%C3%A1romsz%C3%A1z%C3%B6tven-magyar-fiatal-sereglik-%C3%B6ssze-a-vil%C3%A1g-t%C3%B6bb-t%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=81810
http://www.magyarszo.com/hu/2099/kozelet_politika/101500/Szerbia-lesz-a-k%C3%B6vetkez%C5%91.htm
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Szabályt sértettek magyar útlevéllel? 
2013. szeptember 17. – Kárpáti Igaz Szó 

Az ukrán nyelvű honlapokon megjelent rövid hírek szerint az utóbbi napokban két ukrán 

állampolgár kísérelt meg határátkelést magyar útlevéllel. Mindkét esetben Ukrajnából 

történő kilépéskor magyar útlevél felmutatására került sor, az okmányokban azonban nem 

szerepelt az a bejegyzés, hogy azzal léptek volna be Ukrajnába. Az ukrán határőrök 

mindkét esetben szabálysértési eljárást indítottak. A hatályos törvények szerint azt a 

személyt, aki az ukránon kívül más ország állampolgárságával is rendelkezik, kizárólag 

mint ukrán állampolgárt kezelnek a hatóságok. 

 

Horvát-magyar levéltári együttműködés 
2013. szeptember 16. – Új Magyar Képes Újság 

Az eszéki Szlavón Múzeum adott otthont szeptember 10-én a Magyar Nemzeti Levéltár és 

a Horvát Állami Levéltár vezetői találkozójának. Az értekezlet házigazdája az Eszéki Állami 

Levéltár, vendégei pedig a két ország szakmai anyaintézményének vezetői, valamint a 

horvát állami levéltárak igazgatói voltak. Az értekezlet fő témája az első világháború jövőre 

esedékes centenáriumára való közös megemlékezés megszervezése volt. 

 

A nemzetiség, sőt a teljes Muravidék összefogására lesz szükség 
2013. szeptember 16. – RTV Slovenija Hidak 

 „Úgy látszik, nagyon forró ősz elé nézünk” – ezekkel a szavakkal kezdte az aktuális 

témákról és teendőkről tartott sajtóértekezletét Göncz László magyar nemzetiségi 

országgyűlési képviselő, aki szerint a válságos és újabb megszorításokat ígérő időkben a 

nemzetiségnek együtt és problémamegoldó jelleggel kell hozzáállni a felmerülő 

kérdésekhez, illetve muravidéki összefogásra volna szükség. 

 

Tamara Vonta, a Nemzetiségi Hivatal vezetőjének első hivatalos látogatása 
Lendván 
2013. szeptember 16. – RTV Slovenija Hidak 

Tamara Vonta, a Nemzetiségi Hivatal új vezetője küldöttség élén ma hivatalos látogatásra 

érkezett Lendvára, ahol találkozott a csúcsszervezet és a magyar nemzetiségi közösségek 

vezetőivel, valamint a MNTI és a Magyar Műsorok Stúdiójának munkatársaival. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=14967
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4892-horvat-magyar-leveltari-egyuettmkoedes
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7037
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7036
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7036
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Magyar információs pont nyílt Ufában 
2013. szeptember 16. – Nemzeti Regiszter 

Magyar információs pont nyílt pénteken Ufában, az oroszországi Baskírföld székhelyén, 

ahol magyar részvétellel turkológiai tanácskozás zajlik. Az ufai a 11. magyar tájékoztatási 

pont Oroszországban. Moszkvában, Szentpéterváron, Jekatyerinburgban és hét finnugor 

régióban működik ilyen, ez az első, amelyet türk nyelvű orosz régióban hoztak létre.  

 

Új ifjúsági központtal büszkélkedhetnek a svédországi magyarok 
2013. szeptember 16. – Nemzeti Regiszter 

A fiatal nemzedékek közös problémákkal küzdenek a mai globalizált világban, a 

társadalomnak lehetőséget kell biztosítania számukra - mondta Simicskó István sportért 

és ifjúságért felelős államtitkár a svédországi Hällebergában szombaton. Az államtitkár a 

svéd fővárostól 570 kilométerre fekvő kistelepülésen részt vett a Svédországi Magyarok 

Országos Szövetsége (SMOSZ) Ifjúsági Központjának átadásán. 

 

Szent Erzsébet Calgaryban 
2013. szeptember 17. – Bácsalmási István - Kanadai Magyar Élet, Nemzeti Regiszter 

A most megjelent és előttem lévő könyv az Árpád-házi Szent Erzsébet Egyházközség, a 

Calgaryban és környékén diaszpórában élő katolikus magyarok hitük és magyarságuk 

érdekében elszenvedett küzdelmeinek és eredményeinek hatvan éves történetét mutatja 

be. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-informacios-pont-nyilt-ufaban
http://www.nemzetiregiszter.hu/uj-ifjusagi-kozponttal-buszkelkedhetnek-a-svedorszagi-magyarok
http://www.nemzetiregiszter.hu/szent-erzsebet-calgaryban
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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/

