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Az Európai Bizottság elutasította az RMDSZ kisebbségvédelmi polgári 
kezdeményezését 
2013. szeptember 17. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, 

Magyar Nemzet 

Az Európai Bizottság politikai döntést hozott, amikor elutasította az RMDSZ és partnerei 

kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezésének bejegyzését – jelentette ki Kelemen 

Hunor, az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor szerint az Európai Bizottság voltaképpen „az 

európai nemzeti és nyelvi kisebbségek partneri ajánlatát utasította el”. Az RMDSZ elnöke 

az európai kisebbségi szolidaritás megvalósítását, az európai kisebbségek példa nélküli 

összefogását tartotta a kezdeményezés legfontosabb hozadékának. Kelemen Hunor 

hozzátette, az RMDSZ javasolja a döntés megfellebbezését az Európai Bíróságnál, miután 

konzultál a kezdeményezés partnereivel. 

 

Létrejött a Verespatakról döntő különbizottság 
2013. szeptember 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma 

Létrejött kedden a parlamentben a Verespatakra tervezett aranybányaprojekt tárgyában 

életre hívott különbizottság. A 21 fős testületben valamennyi parlamenti párt képviselteti 

magát a politikai algoritmus alapján, az ellenzéki Demokrata-Liberális Párt (PDL) 

kivételével, amely úgy döntött, nem jelöl tagot a bizottságba, mert nem ért egyet annak 

létrehozásával. Az RMDSZ Korodi Attila képviselőt és Végh Sándor szenátort delegálta a 

testületbe. 

 

Leállíttatná a restitúciót Florea 
2013. szeptember 17. – Krónika, szekelyhon.ro 

Tiltakozik Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere a visszaszolgáltatást szabályozó 

2013/165-ös számú törvény ellen, amely szerinte hozzájárul ahhoz, hogy az ügyvédek 

„szétlopkodják Romániát”. A Victor Ponta miniszterelnökhöz és a szakminisztériumokhoz 

intézett levelében a városvezető kifejti, hogy rossz visszaszolgáltatási törvény miatt 

veszítette el Marosvásárhely az iskoláit, épületeit, fontos területeit. 

 

Antal Árpádról is készült „politikusakta” 
2013. szeptember 17. – Krónika 

Ráduly Róbert csíkszeredai polgármester után Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 

polgármestert is össztűz alá vette a Realitatea hírtelevízió Politikusakták (Dosar de 

politician) című műsora. A Silviu Mănăstire műsorvezető által összeállított anyagot hétfőn 

közvetítették, Antal Árpád azonnal levélben reagált az elhangzottakra, és pontosításokat 

kért. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-europai-bizottsag-elutasitotta-az-rmdsz-kisebbsegvedelmi-polgari-kezdemenyezeset-bovitve
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-europai-bizottsag-elutasitotta-az-rmdsz-kisebbsegvedelmi-polgari-kezdemenyezeset-bovitve
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/elutasitjak-a-cianidos-banyatervet-a-magyar-egyhazfok
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/leallittatna-a-restituciot-florea
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/antal-arpadrol-is-keszult-apolitikusaktaa
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Magyarul is "megtanulhatnak" egyes bíróságok 
2013. szeptember 17. – transindex.ro 

A kisebbségek nyelvén is intézhetők lesznek a peres ügyek azokon a bíróságokon, amelyek 

vonzáskörzetében élő kisebbség aránya meghaladja a 20%-ot, ha a parlament megszavazza 

az erre vonatkozó tervezetet. 

 

Határozottan ellenzik a bányaprojektet az erdélyi magyar történelmi 
egyházak 
2013. szeptember 17. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Az erdélyi magyar történelmi egyházak határozottan ellenzik a „Roșia Montană Gold 

Corporation” verespataki bányaprojektjét és Románia kormányának célirányos 

törvénytervezetét, amely az alkotmány és a hatályos jogszabályok ellenében lehetővé tenné 

ennek megvalósítását – áll az egyházak közleményében. 

 

A KMAT összehívását kéri az EMNT és EMNP 
2013. szeptember 17. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Az európai polgári kezdeményezés ügyének nem szabad a politikai verseny áldozatává 

válnia - áll Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke és Szilágyi Zsolt, az EMNP 

alelnöke közleményében. A közlemény aláírói kérik Tőkés Lászlót, a KMAT elnökét, hogy 

hívja össze a Kárpát-medence magyar szervezeteinek vezetőit; a magyar-magyar 

szolidaritás jegyében felkérik az RMDSZ-t, hogy vizsgálja felül korábbi álláspontját, és 

vegyen részt a KMAT munkálatain egy közös európai polgári kezdeményezés 

megszövegezése érdekében. 

 

A házvezetőnő román utódaié a kolozsvári Bánffy-palota 
2013. szeptember 17. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika 

Bírálta kolozsvári látogatása alkalmával Daniel Barbu művelődési miniszter a 

Szépművészeti Múzeumként működő Bánffy-palota visszaszolgáltatását. A tárcavezető 

hozzátette: az állam élni kíván visszavásárlási jogával, amennyiben a tulajdonos úgy 

döntene, hogy eladja a barokk palotát. A Szabadság értesülései szerint Bánffy György egyik 

házvezetőnőjének román anyanyelvű utódai szerezték meg a tulajdonjogot. 

 

Winkler Gyula: csatát vesztettünk, de háborút nem 
2013. szeptember 17. – maszol.ro 

„Az elmúlt két évben építettünk egy olyan európai kisebbségi összefogást, amely nem fog 

megrendülni, hanem további lehetőségeket keres az uniós kisebbségi keretszabályozás 

kidolgozására” – jelentette ki a maszol.ro-nak adott interjúban Winkler Gyula RMDSZ-es 

EP-képviselő, akit a polgári kezdeményezés brüsszeli elutasításáról kérdeztek. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34084
http://itthon.transindex.ro/?hir=34084
http://itthon.transindex.ro/?hir=34087
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=149513&cim=a_hazvezetono_roman_utodaie_a_kolozsvari_banfy_palota
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17868-winkler-gyula-csatat-vesztettunk-de-haborut-nem
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Kommunikációról tart kétnapos képzést a MIÉRT 
2013. szeptember 17. – maszol.ro 

„Kommunikálj!” címmel indul a XII. MIÉRT Akadémia szeptember 20–22. között 

Püspökfürdőn. Az akadémia tematikáját és programját sajtótájékoztatón ismertették 

kedden a szervezők: Szabó József a MIÉRT elnöke és Debreczeni Sándor a rendezvény 

főszervezője.  

 

Parajdon éjszakázott az autonómiáért futó Juhos Gábor 
2013. szeptember 17. – szekelyhon.ro 

Parajdról Gyergyószék felé indult kedden reggel a székelyföldi autonómiáért szaladó, 

székelyhídi származású maratonfutó, Juhos Gábor és kísérője, Csató József. A két sportoló 

a település parkjában hétfőn fát is ültetett, majd részt vett a Nagybaczoni Nagy Vilmos 

tiszteletére szervezett megemlékezésen. 

 

Átszivárgott a rezsiharc, leváltanák Ficót 
2013. szeptember 17. – Népszabadság, Magyar Hírlap, bumm.sk, Felvidék Ma 

Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be a szlovákiai ellenzéki pártok Robert Fico 

kormánya ellen. Az állítják: nem az állam, hanem egy magáncég érdekeit tartották szem 

előtt, amikor a Szlovák Gázművek (SPP) kisebbségi tulajdonrészének megvásárlásáról 

döntöttek.  

 

Kiegyenlítődik a küzdelem? - Erősödik az ellenzék, gyengül a Smer 
2013. szeptember 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Viszonylag nagy a választói kedv Szlovákiában. Ha augusztus végén lettek volna a 

parlamenti választások, a szavazásra jogosultak 67 százaléka járult volna az urnákhoz. A 

Magyar Közösség Pártja hosszú ideje a parlamenti küszöb közelében helyezkedik el, de 

tartósan nem tudott 5 százalék fölé emelkedni. A Focus felmérése szerint most 4,6 

százalékot szerezne az MKP egy parlamenti választáson. A Most-Híd pártot a voksolók 7,1 

százaléka választaná. 

 

Terjed a magyar nyelvű vetítés a szlovákiai mozikban 
2013. szeptember 17. – hirek.sk 

Jövő ősszel ismét megnyílik a mozi Révkomáromban. Jó hír, hogy magyar nyelven is 

vetítenek majd filmeket a Duna-parti városban, miként Párkányban és Dunaszerdahelyen. 

 

Interaktív oktatás pro és kontra 
2013. szeptember 17. – hirek.sk 

Az idei tanévben 1000 digitális osztály kialakítását tervezi az oktatási minisztérium. A 

Losonci Kármán József Alapiskolában már évek óta használnak interaktív táblákat a 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17873-kommunikaciorol-tart-ketnapos-kepzest-a-miert
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/parajdon-ejszakazott-az-autonomiaert-futo-juhos-gabor
http://www.hirek.sk/belfold/20130917140334/Kiegyenlitodik-a-kuzdelem-Erosodik-az-ellenzek-gyengul-a-Smer.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130916184102/Terjed-a-magyar-nyelvu-vetites-a-szlovakiai-mozikban.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20130917211244/Interaktiv-oktatas-pro-es-kontra.html
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tanítási órákon. A losonci alapiskolában jelenleg 8 ilyen nagy tudású interaktív tábla van. 

Idővel csatlakoztatni szeretnék őket a tabletekhez. Ha ez megtörténik, nem lesz szükség a 

dolgozatíráshoz papírra sem. 

 

Találkozó a Magyarpozsony.eu honlap készítőivel 
2013. szeptember 17. – Felvidék Ma 

A Magyarpozsony.eu honlap a Pozsonyi Magyar Intézet kezdeményezésére a Pozsonyi Kifli 

és a JAIK együttműködésében jött létre. A nagyvárosban, szórványban élő kisebbségi 

közösségek önszerveződési formája a hálózatos működés lehet, azaz ha az egyes „sejtek", 

kiscsoportok hálózatba szerveződnek. Ennek egyik eszköze kíván lenni a 

magyarpozsony.eu honlap, összegyűjtve minél több olyan helyet Pozsonyban, ahol 

magyarul lehet nagyvárosi életet élni, a múzeumtól a palacsintázóig. 

 

Tiltakozzunk a vasút további leépítése ellen régiónkban! 
2013. szeptember 17. – Felvidék Ma 

Farkas Iván, az MKP alelnöke írásában arra figyelmeztet, hogy a hírek szerint a IV. sz. 

Európai Vasúti Folyosón közlekedő EuroCity gyorsvonatok Pozsony és Budapest között a 

szlovákiai oldal helyett a  magyarországi oldalon közlekednek majd. Az azt jelentené, hogy 

Érsekújvár és Párkány eltűnne Európa vasúti térképéről. Az MKP-alelnök összefogásra 

szólítja fel a pártokat, az érintett települések vezetését, valamint a térségben élőket. 

 

Jelko Kacin: Foglalkozni kell Vajdaság autonómiájának kérdésével 
2013. szeptember 17. – Vajdaság Ma 

Elérkezett az ideje annak, hogy foglalkozzanak Vajdaság autonómiájának alkotmányos és 

törvényi szabályozásával kapcsolatos kérdésekkel – jelentette ki Jelko Kacin, az Európai 

Parlament szerbiai jelentéstevője. „Az autonómia jelenlegi kerete bizonytalan és homályos, 

s ez megakadályozza Vajdaságot, így magát Szerbiát is, kapacitásainak bővítésében” – véli 

Jelko Kacin. 

 

A vajdasági autonómiáról tartottak konferenciát Brüsszelben 
2013. szeptember 17. – Pannon RTV 

A rendezvényt Surján László, az Európai Parlament alelnöke támogatta. Jelen volt Pásztor 

István, a Tartományi Képviselőház elnöke is. A Vajdaság – az autonómia demokratikus 

konszolidációjának kihívásai című brüsszeli konferencián Vajdaság alkotmányjogi 

helyzetéről, státuszáról, az ezzel kapcsolatos feladatokról, az intézményes párbeszéd 

kérdéséről, a parlament helyéről, szerepéről, a törvényalkotás folyamatáról esett szó. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/41639-tiltakozzunk-a-vasut-tovabbi-leepitese-ellen-regionkban
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16022/Jelko-Kacin-Foglalkozni-kell-Vajdasag-autonomiajanak-kerdesevel.html
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Surján: Az autonómia nem egyenlő a szeparatizmussal, nem szabad félni tőle 
2013. szeptember 18. – Magyar Hírlap 

Uniós és vajdasági politikusok vettek részt az észak-szerbiai tartomány demokratikus 

konszolidációjáról és autonómiájáról szóló tegnapi konferencián az Európai Parlamentben 

(EP). Az autonómiát nem szabad összekeverni a szeparatizmussal, a tőle való félelem 

elpusztítja a nemzetek önrendelkezését – hangsúlyozta Surján László, a testület 

kereszténydemokrata alelnöke, a rendezvény szervezője.  

 

Konzuli nap volt Temerinben 
2013. szeptember 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Kihelyezett konzuli napot tartott a temerini CMH irodában Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusa. Kovács Gábor konzul öt ügyintézővel fogadta a magyar állampolgárság 

kérelmezőit. Ez már a tízedik olyan alkalom volt a községben, amikor a polgárok 

átadhatták az egyszerűsített honosítási eljáráshoz szükséges okiratokat. A fogadónapon 

több mint kétszáz kérelmet vettek át. Két kérelmező kapcsán viszont a magyar nyelvtudás 

megfelelő szintjének hiánya miatt szükség volt arra, hogy őket további nyelvtanulásra 

kérjék fel. 

 

Meghatározatlan időre elhalasztották az ítélethirdetést Šešelj ügyében 
2013. szeptember 17. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A hágai törvényszék meghatározatlan időre elhalasztotta az ítélethirdetést Vojislav Šešelj, 

a Szerb Radikális Párt (SRS) elnöke elleni ügyben. Mint ismeretes, október 30-án kellett 

volna ítéletet hirdetni a háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügyében – írják a szerbiai 

hírügynökségek. Jean-Claude Antonetti elnöklő bíró döntése szerint azért halasztották el 

az ítélethirdetést, mert esetleges részrehajlása miatt a védelem kérésére augusztus végén 

felmentették tisztsége alól Frederik Harhoffot, a bírói tanács egyik tagját. 

 

Ajándék az óbecsei Petőfi iskola elsőseinek 
2013. szeptember 17. – Magyar Szó 

Óbecsére látogatott Sátoraljaújhely város delegációja, Kracson Norbert civil szervezetekkel 

megbízott önkormányzati képviselő vezetésével. A vendégek Sátoraljaújhely város 

polgármesterének ajándékát hozták el a Petőfi Sándor Általános Iskola elsőseinek, 

Szamosvölgyi Péter polgármester ugyanis minden tanév kezdetén egy bölcs bagolyt 

ábrázoló iskolacsengőt ajándékoz a sátoraljaújhelyi kis nebulóknak, jelezve ezzel, hogy 

becsengettek az új tanévre. Az idén az óbecsei testvériskola kis elsőseit is meglepte ezzel az 

ajándékkal, melyet Deutsch Eszter, a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor iskola tanítója adott át 

a kicsiknek és a kollégáknak. 
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Tisztújítás a magyarkanizsai DP-ben 
2013. szeptember 17. – Magyar Szó 

Tisztújító értekezletet tartottak szombaton Magyarkanizsa községben a demokraták, 

miután a párt megvonta bizalmát Vladimir Hajdertől és munkatársaitól. A szavazatok 

eredménye szerint a listán szereplő 320 személyből 209 szavazó volt, közülük 196 párttag 

tette le voksát az egyetlen elnökjelölt, az 54 éves Sátai Róbert mellett, aki az önkormányzat 

községi tanácsának tájékoztatásért felelős tagja. 

 

Újabb óbecsei eskütétel Belgrádban 
2013. szeptember 18. – Magyar Szó 

A júliusi hasonló ünnepség után kedden immár második alkalommal tartottak „óbecsei” 

eskütételt a belgrádi magyar nagykövetségen. A bácskai városból a Petőfi Sándor Magyar 

Kultúrkör szervezésében külön busszal érkezett honosítottak Ritecz Miklós főkonzul előtt 

fogadtak hűséget Magyarországnak. Mint azt a diplomata elmondta, a 32 óbecsei eskütevő 

a február elején a bácskai városban tartott kihelyezett konzuli fogadónapon adta át 

állampolgársági kérelmét a belgrádi konzuli osztály munkatársainak, s honosítási okirataik 

az elmúlt hetekben érkeztek meg a nagykövetségre. 

 

Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a 
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 
2013. szeptember 17. – Kárpátalja Ma 

A Tehetségpontok III. Országos Találkozója szeptember 14-én került megrendezésre a 

budapesti Millenárison. A rendezvényen kihirdették a 2013-ban történt Tehetségpont 

akkreditációk eredményét, s átadták a sikeres akkreditációkat igazoló dísztáblákat és 

okleveleket. A 2011-ben, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) és a II. 

Rákóczi Ferenc Főiskola által létrehozott „GENIUS" Jótékonysági Alapítvány egyike volt 

azoknak, akik Kárpát-medencei szinten elismert, legmagasabb fokú, azaz kiválóan 

akkreditált oklevelet vehettek át. 

 

Horvátországi magyar főszerkesztők a Kárpát-medencei Lapok 
Együttműködési Fórumán 
2013. szeptember 17. – Új Magyar Képes Újság 

A Kárpátaljai Szövetség idén a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati támogatásával, 

huszadik alkalommal rendezte meg Balatonföldváron, szeptember 13-15. között 

„Szórványban élni és megmaradni!” mottóval Együttműködési Fórumát és hagyományos 

találkozóját. A hagyományos háromnapos, országhatárokon átívelő rendezvény évről évre 

mind jelentősebb szerepet kap a nemzeti összetartozást erősítő együttműködési 
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http://www.magyarszo.com/hu/2099/vajdasag_magyarkanizsa/101517/Tiszt%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1s-a-magyarkanizsai-DP-ben.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2100/kozelet/101550/%C3%9Ajabb-%C3%B3becsei-esk%C3%BCt%C3%A9tel-Belgr%C3%A1dban.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/22042-akkreditalt-kivalo-tehetsegpont-lett-a-genius-jotekonysagi-alapitvany-es-a-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/22042-akkreditalt-kivalo-tehetsegpont-lett-a-genius-jotekonysagi-alapitvany-es-a-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg
http://huncro.hr/huncro.hr/karpat-medence/4895-horvatorszagi-magyar-fszerkesztk-a-karpat-medencei-lapok-egyuettmkoedesi-foruman
http://huncro.hr/huncro.hr/karpat-medence/4895-horvatorszagi-magyar-fszerkesztk-a-karpat-medencei-lapok-egyuettmkoedesi-foruman
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kapcsolatok ápolásában, az időszerű feladatok felmérésében, értékelésében, a tennivalók 

megbeszélésében. 

 

Pályázati felhívás magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre 
2013. szeptember 17. – Nemzeti Regiszter 

A Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és 

erősítésének érdekében a 2014-es tanévre ösztöndíjra, a Kárpát-medencén kívüli 

diaszpórában élő magyar származású személyek számára magyar nyelvi és 

magyarságismereti képzésre. 

 

Hatalmas siker a Magyar Állami Népi Együttes amerikai turnéja 
2013. szeptember 17. – Nemzeti Regiszter 

Vasárnap délután a San Franciscó-i régióban, San Rafael városában tartotta három 

hónapos észak-amerikai, Magyar rapszódia című turnéja első előadását a Magyar Állami 

Népi Együttes – frenetikus sikerrel. Legközelebb kedden este Montereyben lép fel a 

társulat. 

 

Újraindult a Körlevél Finnországban 
2013. szeptember 17. – Nemzeti Regiszter 

Örömteli hír, hogy a Finnországi Magyarok Egyesületének lapja, a Körlevél idén, 2013-ban 

újraindult. A lap 2009 óta szünetelt, de idén áprilisban az egyesület rendhagyó 

lapszámmal törte meg a jeget, az áprilisi számot nemcsak az egyesület tagjai kapták 

kézhez, hanem sokan mások is a finnországi magyarok közül. 

 

Kihelyezett konzuli nap Nürnbergben 
2013. szeptember 17. – Nemzeti Regiszter 

Magyarország Müncheni Főkonzulátusa 2013. október 17-én kihelyezett konzuli napot tart 

Nürnbergben. A kihelyezett fogadónap elsődleges célja az egyszerűsített honosítási eljárás 

keretein belüli állampolgársági kérelmek átvétele, valamint egyéb, állampolgársággal 

kapcsolatos ügyek intézése. 

 

Az NPKI honlapján elérhető a Kisebbségkutatás 2013/2. száma  
A Kisebbségkutatás 2013/2. számának Autonómia-devolúció című tematikus blokkja az 

alandi autonómia helyzetével, továbbá a jövőre esedékes skóciai függetlenségi népszavazás 

kérdéseivel foglalkozik. Az említett tanulmányok, valamint a Keleti szláv hatás a 

kárpátaljai magyar nyelvjárásokban c. írás elérhető az NPKI honlapján. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/palyazati-felhivas-magyar-nyelvi-es-magyarsagismereti-kepzesre-2013
http://www.nemzetiregiszter.hu/hatalmas-siker-a-magyar-allami-nepi-egyuttes-amerikai-turneja
http://www.nemzetiregiszter.hu/ujraindult-a-korlevel-finnorszagban
http://www.nemzetiregiszter.hu/kihelyezett-konzuli-nap-nurnbergben
http://bgazrt.hu/npki/kiadvanyok/kisebbsegkutatas/kisebbsegkutatas_2013_2/
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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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