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Fico elővarázsolta a magyar kártyát Nagyszombat megyében 
2013. november 19. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Robert Fico kormányfő pártja, a Smer Tibor Mikušt támogatja. Fico a nagyszombati 

megyefőnök-jelölt választási gyűlésén vett részt. Úgy gondolja, az embereknek azért kell 

elmenniük saját jelöltet választani a megye élére, mert Szlovákiában vagyunk. „Ha a Híd és 

az MKP azt üzenik nekünk, hogy összefognak ezen a választáson, hogy Nagyszombatban, 

egy szlovák városban magyar ispánt válasszanak, akkor én azt válaszolom: fogjunk össze 

mi is, szlovákok a szlovák politikai pártokban, és válasszuk meg Tibor Mikušt 

Nagyszombat megye élére” – mondta a kormányfő. 

 

Felelősséget vállalt a kormányfő a decentralizációért  
2013. november 19. – maszol.ro, MTI, transindex.ro, Krónika, Szabadság, szekelyhon.ro, 

Magyar Nemzet 

Felelősséget vállalt kedden délután a parlament két házának együttes ülésén a 

miniszterelnök az aznapi rendkívüli kormányülésen véglegesített decentralizációs 

törvénytervezetért. Ha a jogszabály érvénybe lép, példa nélküli módon megváltozik a 

romániai közigazgatás.  

 

Megfellebbezi az RMDSZ és a FUEN a kisebbségvédelmi polgári 
kezdeményezés elutasítását 
2013. november 19. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika, Szabadság, Magyar Hírlap 

Megtámadják az Európai Unió luxemburgi bíróságán kisebbségvédelmi polgári 

kezdeményezésük bejegyzésének elutasítását a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és 

az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója - mondta Vincze Loránt, az RMDSZ külügyi 

titkára kedden az MTI-nek. 

 

Román ébredés? Nem jól van az úgy a történelemkönyvekben 
2013. november 19. – Erdély Ma, mno.hu, mandiner.hu 

Marius Diaconescu, a Bukaresti Egyetem tanára szerint meg kell tisztítani a román 

történelmi tudatot, mert tele van hazugságokkal. Nem igaz például, hogy a középkorban a 

Magyar Királyságban elnyomták volna a románokat, a török elleni küzdelem nagy része is 

a magyarokra hárult. Diaconescu Mátyás királyt román felmenőkkel bíró, nagy magyar 

királynak tartja – olvasható a Mandiner.hun megjelent korábbi rádióinterjúban. 

 

Ígéret észak-erdélyi sztrádára 
2013. november 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Folytatódnak jövőre az észak-erdélyi autópálya építési munkálatai, a Berettyószéplak‒Bors 

szakaszra 256 millió lejt irányozott elő a kormány, továbbá arra is lehetőség van, hogy 

európai uniós pénzekből finanszírozzák az Aranyosgyéres és Marosugra közötti szakasz 
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munkálatait – ígérte kedden Dan Șova nagyberuházásokért és külföldi befektetésekért 

felelős miniszter, aki – mint az RMDSZ közleményéből kiderül – a délelőtti órákban a 

szövetség parlamenti frakcióival egyeztetett. 

 

„Békítő” kiállítás Kolozsváron 
2013. november 19. – Krónika, transindex.ro 

A futball kultúra is: a magyar–román válogatott labdarúgó-mérkőzések 77 éves 

történelmét bemutató tárlat célja elsősorban az, hogy közelebb hozza egymáshoz a két 

nemzeti csapat szurkolóit – jelentette ki Kósa András László. 

 

Decentralizáció: az RMDSZ a sepsibesenyői tábor és a csíki jégpálya átadását 
kéri 
2013. november 19. – transindex.ro 

Kedden döntött a kormány a decentralizációs törvény módosító javaslatairól, majd 

felelősséget vállal. Cseke Attila képviselőt az RMDSZ módosító javaslatairól kérdezték. 

 

Decentralizáció: a folyamat, a tét, az érvek és ellenérvek 
2013. november 19. – transindex.ro 

Kedden vállalt felelősséget a kormány a decentralizációért, és ezzel egyszerre hozza 

közelebb a döntéseket a lakossághoz, illetve ad több hatalmat a kiskirályok kezébe. 

 

Borbély szerint az RMDSZ sikere is a decentralizációs törvény 
2013. november 19. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Az RMDSZ sikerének is tartja Borbély László, a szövetség politikai alelnöke azt, hogy 

Romániában újabb központi intézményeket utalnak önkormányzati hatáskörbe a 

decentralizációs törvénnyel, amelyet parlamenti vita nélkül kíván elfogadtatni a kormány. 

 

Elutasította a szenátus a Verespatak-törvényt, és a főügyészségre küldte a 
különbizottsági jelentést 
2013. november 19. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Szabadság 

Elutasította a szenátus a parlamenti különbizottság által már visszadobott Verespatak-

törvénytervezetet abban a formában, ahogyan azt a kormány beterjesztette. A parlamenti 

felsőház 119 igen, 3 nem szavazattal és 6 tartózkodással döntött a törvény elvetése mellett. 

A végső döntést a képviselőház hozza. 

 

December 3-ra halasztották az ítélethirdetést Nagy Zsolt ügyében 
2013. november 19. – transindex.ro 

Másodjára is elhalasztotta az ítélethirdetést Nagy Zsolt hazaárulási ügyében a Legfelsőbb 

Ítélő- és Semmítőszék. Az ítéletet december 3-án hirdetik ki. Nagy Zsolt volt távközlési és 

Codruț Șeres volt gazdasági minisztert a "stratégiai privatizációk" dossziéban nemzetközi 
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bűnszervezethez való csatlakozással és hazaárulással vádolja a DIICOT. Az ítélethirdetést 

már kétszer is elhalasztották a közel 1700 napja bíróság előtt levő ügyben. 

 

Félezer módosítást fogadott el a kormány a decentralizációs törvényhez 
2013. november 19. – transindex.ro 

Kedd délután fogadta el felelősségvállalással a decentralizációs törvényt a kormány. Victor 

Ponta miniszerelnök a tanácskozásról kijövet elmondta, 568 módosító javaslatot fogadtak 

el a törvénnyel kapcsolatban, ezek túlnyomó többsége (93 százaléka) az USL részéről 

érkezett, azonban jórészt nem tartalmi, csak formai kiegészítések - tudósít a Realitatea TV. 

 

Megszavazta a képviselőház a nagyobb iskolabuszok beszerzését 
2013. november 19. – transindex.ro, maszol.ro 

A képviselőház november 19-én 333 szavazattal és egy ellenszavazattal fogadta el az 

RMDSZ képviselőinek azon jogszabály-módosítását, amely több férőhelyes iskolabuszok 

vásárlását írja elő a tanintézmények részére 2014-től kezdődően. A jogszabályt az 

államelnöki hivatalba küldik kihirdetésre. 

 

Paktum Erdélyért 
2013. november 19. – Erdély Ma 

A Népi Mozgalom Párt (PMP) erdélyieknek szóló politikai programot javasol. Ioan Rus 

posványos érdekekkel és revizionizmussal vádolja őket. A PMP szombaton, Kolozsváron 

mutatta be a „Paktum Erdélyért és Bánságért” című politikai dokumentumát. 

 

Londoni kiállás Tőkés mellett 
2013. november 20. – Krónika, Erdély Ma 

Brit felsőházi tag foglalt állást Tőkés László európai parlamenti képviselő mellett annak 

kapcsán, hogy a Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága ma összeül, hogy eldöntse: 

megvonja-e a politikustól az érdemrendet. Lord Alton hétfőn intézett kérdést a brit 

kormányhoz, hogy milyen lépéseket tesz a román kormány irányában annak kapcsán, hogy 

vissza akarják vonni Tőkés kitüntetését. Arról is kikérte a kormány véleményét, hogy 

milyen álláspontot képvisel azzal a javaslattal kapcsolatban, miszerint a magyar állam 

gyakoroljon védhatalmi státust a határain túl élő magyar kisebbségek vonatkozásában, és 

hogyan hasonlítják ezt össze már megvalósított autonómiákkal, mint például a dél-

tirolival. 

 

Sógor Csaba az EP-ben is szóvá tette a regionalizációt 
2013. november 19. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Krónika 

A kisebbségek jogvédelme jegyében szólalt fel Mészáros Alajos szlovákiai és Sógor Csaba 

erdélyi néppárti európai parlamenti képviselő, míg a szocialista Tabajdi Csaba uniós szintű 

tehetségmentő hálózat megteremtését szorgalmazta az EP éjszakába nyúlt hétfői 

strasbourgi plenáris ülésén, az úgynevezett egyperces felszólalások sorában. Sógor Csaba a 
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román kormány regionális átalakítási terveivel szembeni tiltakozásról, a székelyföldi 

autonómiát célzó minapi tömegmegmozdulásról szólt. 

 

Csak románul tájékoztatnak a vadiúj kolozsvári turisztikai központban  
2013. november 19. – maszol.ro 

Turisztikai tájékoztató központ nyílt kedden Kolozsváron, a Néprajzi Múzeum belvárosi 

székházában. A 80 négyzetméteres helyiségben számítógépen rá lehet keresni Kolozsvár és 

Erdély legnevezetesebb látnivalóira, valamint egy ajándékboltot is berendeztek. A 

tájékoztatás kizárólag román nyelven történik mind a nyomtatott szórólapokon, mind 

pedig az elektronikus felületen, a központban dolgozó alkalmazott is csak románul tud – 

írta a transilvaniareporter.ro közvetlenül a nyitás után.  

 

A bukaresti tárca csak román tankönyvek fordításait engedélyezné a 
kisebbségeknek 
2013. November 19. – maszol.ro, MTI, Szabadság 

Halálra ítéli a romániai magyar nyelvű kiadványokat a tankönyvkiadás romániai 

szabályozásának legfrissebb tervezete, amelyet múlt héten bocsátott közvitára az oktatási 

minisztérium – hívták fel a maszol.ro figyelmét magyar pedagógusok. A jogszabály 

értelmében a nemzeti kisebbségek diákjai csak román nyelvből fordított tankönyvekből 

tanulhatnak, kivételt csak az anyanyelv és irodalom, a nemzeti hagyományok és a 

zeneoktatás tankönyve képez.  

 

„Híd a Szórványban” 
2013. november 19. – Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület 2013-ban is folytatja a Szórvány Háló kiépítését a 

DKMT Eurorégióban. A „Híd a Szórványban” című program – az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma a NEA által támogatja – keretében több találkozót, rendezvényt terveznek, 

melyek erősítik a szórványtérségben a magyar–magyar kapcsolatokat, és ösztönzik új 

együttműködések létrejöttét. 

 

Segítséget kér a magyar címeres zászló kitűzése miatt megbírságolt csíkszéki 
polgármester 
2013. november 19. – Krónika, szekelyhon.ro 

Szolidaritásra szólította fel az egyelőre passzív magatartást tanusító magyar 

polgármestereket Bíró László csíkmadarasi polgármester azt követően, hogy Adrian Jean 

Andrei, Hargita megye prefektusa 9000 lejre bírságolta meg az elöljárót a magyar címeres 

zászló kitűzése miatt. A második mandátumát töltő RMDSZ-es polgármester közölte, a 

tizenöt napos határidőn belül fellebbezni fog a döntés ellen, azonban úgy véli, a helyi 

közösség szimbólumainak használata nem képezheti jogi vita tárgyát. 
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Kelemen Hunor elutasította a PDL politikusainak bírálatait  
2013. november 19. – maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Elutasította kedden Kelemen Hunor szövetségi elnök a Demokrata Liberális Párt (PDL) 

alelnökének, Cezar Predának azokat a spekulációit, miszerint az RMDSZ „titkos alkut” 

kötött a kormányzó Szociáldemokrata Párttal (PSD) a decentralizációról. Cezar Preda 

szerint várható volt az RMDSZ-nek ez a magatartása, mert a szövetség és a PSD közötti 

alku értelmében a decentralizáció – a megyei önkormányzatok hatalmának 

megnövekedésével – lehetővé teszi „Románia federalizálását”, „az egységes román 

nemzetállam alapjainak lerombolását”.  

 

Autonóm koldusok 
2013. november 20. – Népszabadság (Szőcs Levente) 

A magyar közösségnek az a legfontosabb, hogy a döntéshozatal minél közelebb kerüljön az 

állampolgárhoz – magyarázza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, miért támogatja 

a Ponta-kormány decentralizációs tervezetét. A bukaresti politikusok nem tudnak 

szabadulni a víziótól, hogy a magyarok egy napon a hónuk alá kapják Székelyföldet, és meg 

sem állnak vele Magyarországig. Ez a félelem diktálta a mostani folyamatban a rendőrség 

törlését az önkormányzati hatáskörbe utalandó intézmények köréből. A kormányzó 

liberálisok elnöke, Crin Antonescu kijelentette: a rendőrség decentralizációja az állam 

egységét veszélyeztetné. Szerinte a székelyek autonómiatörekvései nélkül nem lenne 

szükség a rendőrség központosított ellenőrzésére sem.  

 

A Szlovák Posta Peredre is kézbesít 
2013. november 19. – bumm.sk, hirek.sk 

Kísérletet hajtott végre a SITA hírügynökség. Ajánlott levelet küldtek a peredi 

polgármesternek, Borsányi Gyulának. a községi hivatalba. A borítékra azonban nem a falu 

szlovák nevét, Tešedíkovót írták, hanem Peredre címezték. Az ajánlott levélnek már a 

feladás utáni második munkanapon meg kellett volna érkeznie. A SITA levele ugyan késett 

egy kicsit, ám végül a posta több mint egy hét múlva kézbesítette azt a polgármesternek. 

 

A nyelv történelmi szerepét is vizsgálják a kassai Kazinczy napokon 
2013. november 19. – bumm.sk, hirek.sk 

Pénteken kezdődik Kassán a Kazinczy napok 45. évada, amelyen az idén a nyelv 

szerepének történelmi összefüggéseit is vizsgálják. A Kazinczy napok a felvidéki magyarság 

egyik legnagyobb múltra visszatekintő rendezvénye, az 1960-as évektől minden évben 

megtartott programsorozat gerincét a nyelvműveléssel összefüggő előadások és egyéb 

műsorok adják. 
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Támogatja Berényit az egyik korábbi szlovák jelölt 
2013. november 19. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Berényi Józsefet, az MKP és az OKS megyeelnöki jelöltjét a megyei választások második 

fordulójában Andrej Richnák is támogatja, aki jelöltként indult az első fordulóban 

Nagyszombat megye elnöki posztjáért. 

 

Uniós kisebbségvédelmet szorgalmaz Mészáros Alajos 
2013. november 19. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

A kisebbségek jogvédelme jegyében szólalt fel Mészáros Alajos szlovákiai és Sógor Csaba 

erdélyi néppárti EP-képviselő. Mészáros Alajos kifogásolta, hogy az Európai Bizottság 

szeptemberben nem engedélyezte az aláírásgyűjtést azon állampolgári kezdeményezés 

mellett, amely intézkedéseket javasolt az őshonos kisebbségek védelme érdekében. Sógor 

Csaba a román kormány regionális átalakítási terveivel szembeni tiltakozásról, a 

székelyföldi autonómiát célzó minapi tömegmegmozdulásról szólt. 

 

Berényi a magyarok mobilizálásában bízik 
2013. november 20. – Új Szó 

A megyeelnök-választás első fordulójában hajszálnyival megelőzte jobboldali 

konkurenseit, s továbbjutott – így tizenkét év után ismét van magyar jelölt a második 

fordulóban. Úgy érzi, van esélye Tibor Mikuš megyeelnökkel szemben. Berényi Józseffel, 

az MKP elnökével és nagyszombati megyeelnök-jelöltjével beszélgetett az Új Szó. 

 

Az önazonosság megőrzésének érdekében 
2013. november 19. – Magyar Szó 

Az egyiptomi, cseh, német, görög és macedón nemzeti tanácsok képviselőivel folytat a 

héten egyeztetéseket a Tartományi Képviselőház Nemzeti Közösségek Tanácsa. – A cél egy 

reális elemzés elkészítése az itt élő közösségek helyzetéről. Mind a tizenhárom közösség 

tagjaival találkozunk. Még ebben a hónapban elkészül majd a szóban forgó jelentés, s 

terveim szerint december 10-e körül hívom majd össze a Nemzeti Közösségek Tanácsának 

az ülését. Bízom benne, hogy a tanács jóváhagyja a dokumentumot, s azt továbbíthatjuk a 

tartományi kormánynak, illetve a képviselőháznak. Reményeim szerint még az idén 

megvitathatja a parlament is – ismertette a terveket Egeresi Sándor, a Tanács elnöke. 

 

Tízéves jubileumot ünnepelt a tartományi ombudsman 
2013. november 19. – Vajdaság Ma 

A tartományi ombudsman hivatalának tízéves működése alkalmából díszülést tartottak a 

tartományi parlament épületében, ott, ahol tizenegy évvel ezelőtt a képviselők elfogadták 

az ombudsmani hivatal létrehozásáról szóló döntést. Muškinja Heinrich Anikó, a 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16325/Tizeves-jubileumot-unnepelt-a-tartomanyi-ombudsman.html
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sorrendben harmadik vajdasági ombudsman köszöntjét követően a tartomány meg a 

hivatallal együttműködő szervezetek képviselői szólaltak fel a rendezvényen. 

 

Konzuli nap volt Temerinben 
2013. november 19. – Vajdaság Ma 

Kihelyezett fogadónapot tartott Temerinben Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa. Ez 

alkalommal is a helyi CMH irodában fogadták a magyar állampolgárság kérelmezőit. Dr. 

Menyhárt Attila konzul öt ügyintézővel érkezett a községbe, összesen 174 kérelmet vettek 

át. Mint hangsúlyozta, nagyon elégedett a kérelmek átvételének menetével, hiszen az iroda 

dolgozói most is kiváló munkát végeztek. 

 

Közmeghallgatás az EP strasbourgi székházában a délvidéki magyarok elleni 
jogsértésekről 
2013. november 19. – Vajdaság Ma, MTI, Pannon RTV 

Morvai Krisztina jobbikos európai parlamenti (EP-) képviselő Gaudi-Nagy Tamás jobbikos 

országgyűlési képviselővel és délvidéki magyar szervezetek vezetőivel együtt 

közmeghallgatást szervezett kedden az EP strasbourgi székházában a délvidéki magyarok 

elleni emberi jogi jogsértésekről. A rendezvényen részt vett Rácz Szabó László, a Magyar 

Polgári Szövetség elnöke, valamint Bozóki Antal, a délvidéki magyarok jogvédelmével 

foglalkozó Árgus Egyesület elnöke. Megjelent Tőkés László erdélyi néppárti EP-képviselő, 

illetve több angol és olasz EP-képviselő. 

 

Határtalanul jönnek-mennek a diákok  
2013. november 19. – Pannon RTV 

Budapesti diákokat lát vendégül a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola. A 

fiatalok a Határtalanul program keretében érkeztek Vajdaságba. A budapesti Varga István 

Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközép- és Szakiskola diákjai érkeztek ötnapos látogatásra 

Vajdaságba. A szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola látja őket vendégül. 5 

nap alatt egy marketing tervet készítenek a vajdasági turizmus népszerűsítésére. 

 

A félelem örök, az nem változik 
2013. november 20. - Kárpátalja Ma 

A sztálini terror áldozatairól tartott megemlékezést november 18-án a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke. A 

megemlékezést nemzeti dr. Csatári György, a Történelem- és Társadalomtudományi 

Tanszék vezetője nyitotta meg, majd Molnár D. Erzsébet, a tanszék tanára tartott részletes 

történelmi előadást a sztálini megtorlás áldozatairól. Azt az időszakot jellemezte, amikor a 

történelmet a háborúból győztesen kikerült hatalmat írták. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16326/Konzuli-nap-volt-Temerinben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16328/Kozmeghallgatas-az-EP-strasbourgi-szekhazaban-a-delvideki-magyarok-elleni-jogsertesekrol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16328/Kozmeghallgatas-az-EP-strasbourgi-szekhazaban-a-delvideki-magyarok-elleni-jogsertesekrol.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/23370-a-felelem-orok-az-nem-valtozik
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Tisztújítás volt a HMDK kopácsi alapszervezetében 
2013. november 19. – Új Magyar Képes Újság 

Szombaton, november 16-án tartották a HMDK kopácsi alapszervezet közgyűlését, ahol 

többek között Cickai Csaba leköszönő elnök helyére Farahó Zsoltot választották meg 

elnöknek. A HMDK kopácsi szervezete az elsők között, még a menekültség évei alatt 

toborozta tagjai és alakult meg. Cickai Csaba 2006 óta elnökölte a szervezetet. Több éven 

keresztül volt a Bellyei járás képviselő testületének a tagja is, majd az elmúlt négy évben 

elöljáró-helyettese. A szervezet számos rendezvényt szervezett, megünnepelt minden 

nemzeti ünnepet, támogatta a falu civil szervezeteit anyagilag is, ha kellett, és kivette a 

részét a településen rendezett más események rendezéséből. 

 

Hálaadó istentisztelet Laskón 
2013. november 19. – Új Magyar Képes Újság 

A laskói iskola fennállásának 470 évfordulója alkalmából hálaadó istentiszteletet tartottak 

vasárnap. A település iskolatörténete szorosan összefonódik az egyházéval, erről szóltak 

Csáti Szabó Lajosnak az istentiszteleten elmondott szavai is. A laskói iskola félévezredes 

múltját foglalta össze dr. Lábadi Károly néprajzkutató is, írásával Benić Venessza 

ismertette meg a volt és jelenlévő diákokból, tanárokból és helyiekből álló gyülekezetet. Az 

Alfalusi Vegyes Kar pedig két Sztárai éneket adott elő. 

 

Felavatták Rostás Pál magyar huszár szobrát 
2013. november 19. – Népújság 

A Tengermelléken, Budanjéban november 15-én Hende Csaba magyar és Roman Jakič 

szlovén honvédelmi miniszter felavatta a 200 éve ott elhunyt Rostás Pál magyar huszár 

felújított szobrát. Hende Csaba ünnepi beszédében felidézte: kétszáz évvel ezelőtt négy 

magyar huszár egy sebesültszállító szekér elvonulását biztosította, s Rostás Pál „nem 

hétköznapi haditettet hajtott végre", azért áldozta az életét, hogy megmentse a 

sebesülteket. 

 

Képzési tanácsadás magyar nyelven 
2013. november 19. – Volksgruppen 

A Burgenlandi Képzési és Pályaválasztási Tanácsadó (Bildungsberatung Burgenland) Dél-

Burgenland hét községében kínálja rendszeresen magyar nyelven is szolgáltatásait. 

Ezentúl Kismartonban heti egy alkalommal lehetséges a magyar nyelvű tanácsadás. A 

telefonos szolgáltatás bármikor igénybe vehető.  
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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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