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Németh Zsolt: Magyarország hozzájárul a kárpátaljai intézmények 
felújításához 
2013. december 18. – MTI, Kárpátalja Ma, Magyar Nemzet  

2014 végéig Magyarország félmillió dollárral járul hozzá kárpátaljai oktatási és kulturális 

intézmények felújításához - mondta Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára. Az államtitkár Ivan Balogával, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökével és 

Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola Jótékonysági 

Alapítványának elnökével aláírta a keleti partnerség keretében 2013-2014-re tervezett 

fejlesztési projektek megvalósításáról szóló együttműködési megállapodást. 

 

„Példásnak” tartják a kisebbségpolitikát a kisebbségek 
2013. december 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

„Példaértékűnek” tartják a román parlamentben a kisebbségeknek alanyi jogon járó 

képviselői mandátumok birtokosai Románia kisebbségekkel kapcsolatos politikáját. 

Ovidiu Ganţ, a német kisebbség képviselője az Agerpres hírügynökségnek annak kapcsán, 

hogy tegnap tartották a nemzeti kisebbségek világnapját, úgy vélte: Európában messze a 

legjobbak a kisebbségekkel kapcsolatos román törvények, mivel biztosítják a kisebbségi 

intézmények létét és működését. 

 

Robert Fico bejelentette: indul az államfőválasztáson 
2013. december 18. – MTI, TASR, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Robert Fico miniszterelnök hivatalosan bejelentette, hogy indul a 2014-ben esedékes 

államfőválasztáson „Hazafias köztársasági elnök akarok lenni. Egyike vagyok annak az 

utolsó két aktív politikusnak, aki Szlovákia függetlenségi nyilatkozata és a Szlovák 

Köztársaság Alkotmánya mellett szavazott 1992-ben” – szögezte le hozzátéve, egyben a 

nemzeti kisebbségeket is képviselni óhajtja. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ nem tárgyalt kormányzati részvételről 
2013. december 18. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem tárgyalt egy esetleges 

kormányzati részvételről a Szociáldemokrata Párttal (PSD) – jelentette ki szerdán az MTI-

nek Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, cáfolva a bukaresti Hotnews portál hírét, mely szerint 

elkezdődtek a tapogatózó tárgyalások az RMDSZ kormányba való bevonásáról. Kelemen 

Hunor elmondta, kedd este óta nem tartózkodik Bukarestben, senkinek nem adott 

felhatalmazást a tárgyalásra, és a szövetség képviseletében nem is tárgyalt senki az 

esetleges kormányzati szerepvállalásról. 
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Interjú Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel a regisztrációról 
2013. december 19. – Krónika 

A határon túli magyaroknak élniük kell szavazati jogukkal. A magyar alkotmány is előírja, 

hogy a külhoni magyar közösségekért felelősséget vállal: ezt a kölcsönösséget, a 

szolidaritást meg kell mutatni – nyilatkozta Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke elmondta, 

a szövetség segít a regisztrációban is. „A választási joggal élni kell. Minden választáson 

használni kell ezt a jogot, legyünk aktív szereplői a társadalomnak. Egy jog csak akkor él a 

társadalomban, ha azt használják, mindegy, hogy milyen jogról van szó” – fogalmazott. 

 

Az EMNP szerint megszűnhet a sepsiszentgyörgyi Ady Endre-iskola 
2013. december 18. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro 

Tudomásunkra jutott, hogy meg akarják szüntetni a sepsiszentgyörgyi Ady Endre-iskolát – 

jelentette be tegnap Bedő Zoltán, az EMNP sepsiszéki ügyvezető elnöke, aki szerint ez 

biztos, már az érintett pedagógusokkal is közölték. 

 

Évértékelő: Borbély László elégedetlen 
2013. december 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A gazdasági mutatók jók voltak ugyan, de ez nem azt jelenti, hogy Románia jó irányba 

halad – ecsetelte Marosvásárhelyen tartott évértékelő sajtótájékoztatóján Borbély László. 

A romániai magyar közösség szempontjából a politikus úgy fogalmazott: kevés sikerről 

számolhat be. A tervezett decentralizálás egyelőre elakadt, koncepciós perek zajlanak 

magyar politikusok ellen, a jogállam intézményei pedig nem működnek.  

 

Kényelmességből románul 
2013. december 18. – szekelyhon.ro 

Az erdélyi magyar helységnevek keletkezéséről, elrománosításáról tartott előadást Nagy 

Endre földrajztanár hétfőn este a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár látvány- és 

hangzóanyag részlegén, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) székelyudvarhelyi tagszervezetének 

meghívására. 

 

Kisebbségvédelem – csak papíron 
2013. december 18. – Krónika 

Hiába van rá jogszabály, Romániában nem tartják tiszteletben a kisebbségi jogokat – 

mutatott rá Biró Rozália, RMDSZ-es szenátor szerdán, a nemzeti kisebbségek országos 

napján tartott nagyváradi sajtótájékoztatóján. A Románia által is aláírt, a nemzeti 

kisebbségek jogainak védelmére vonatkozó keretegyezmény ugyanis egyértelműen 

kimondja, hogy az államnak védenie kell a területén élő kisebbségeket az asszimilációtól, 

és biztosítania kell számukra a szabad nyelvhasználatot. 
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Döntöttek az iskola-összevonásról Balánbányán 
2013. december 18. – Krónika, szekelyhon.ro 

Meghozta az iskolahálózat szűkítésére vonatkozó döntését a balánbányai önkormányzat, a 

Hargita megyei bányavárosban az eddigi három helyett csak két, a következő tanévtől jogi 

személyiséggel bíró tanintézet marad. Az önkormányzat keddi döntése értelmében a 

jelenlegi 1-es számú és a Geo Bogza általános iskolát összevonják. A magyar tannyelvű 

osztályokat is magában foglaló 1-es számú iskola igazgatója, Hada János elmondta, 

egyetértenek a döntéssel, amelynek előkészítésében maguk is részt vettek. 

 

A „kitaposott nyomvonalon” halad jövőre a Néppárt 
2013. december 18. – szekelyhon.ro, manna.ro 

Évértékelőt tartott Toró T. Tibor: az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke. „Az egységes magyar 

álláspont kialakításának érdekében az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum keretében a 

pártok közötti párbeszédnek intézményes formát szándékoztunk adni, s holott 

folyamatosan kerestük az együttműködési lehetőségeket, érdemi választ nem kaptunk” – 

fejtette ki. Ettől eltekintve a pártelnök sikerként említette az SZNT azon két 

kezdeményezését, melyet a Néppárttal partnerségben valósítottak meg: a Székely 

Szabadság Napját, illetve a Székelyek Nagy Menetelését. 

 

HotNews: már az RMDSZ-nek udvarol a PSD 
2013. december 18. – maszol.ro, Krónika 

A közös kormányzás lehetőségéről tárgyaltak szerdán az RMDSZ és Szociáldemokrata Párt 

(PSD) politikusai, miután a szakadás szélére került a kétharmados parlamenti többséggel 

rendelkező Szociál-Liberális Szövetség (USL) – értesült HotNews. A portál úgy tudja, hogy 

az RMDSZ-ben egyelőre megoszlanak a vélemények a kormányba lépésről. Néhány 

politikusuk úgy véli, hogy a közelgő európai parlamenti választásokra való tekintettel jobb 

lenne, ha a szövetség a parlamentből támogatná a PSD esetleges kisebbségi kormányát, 

mások szerint miniszterekkel kellene részt venni a kormányban. 

 

A húszezredik kérelmezőt köszöntötték 
2013. december 18. – szekelyhon.ro 

Ajándékcsomagot vehetett át az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácstól (EMNT) a 

csíkszentgyörgyi Rövid Mária, mivel ő volt a húszezredik, akinek a magyar állampolgárság 

igényléséhez összeállították a honosítási dossziéját a csíkszeredai demokrácia-központ 

munkatársai. 

 

Borboly: irányváltásra van szükség 
2013. december 18. – szekelyhon.ro 

Polgármesterek jelenlétében értékelte a végéhez közeledő évet Borboly Csaba. Hargita 

Megye Tanácsának elnöke szerint vissza kell fordulni a hagyományos közösségi 

értékekhez.  
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Azamfirei: elveszett a bizalom 
2013. december 18. – szekelyhon.ro, Krónika 

Zárszámadást tartott az elmúló évről Leonard Azamfirei, a Marosvásárhelyi Orvosi- és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) rektora. Szerinte az év negatívuma az volt, hogy a 

román és a magyar vezetőség „provokálta” egymást, így odalett a kölcsönös bizalom. 

 

Állampolgárság 
2013. december 18 – Magyar Nemzet 

Biharkeresztesen tegnap letette az állampolgársági esküt Kiss Sándor, a romániai Bihor 

Megyei Tanács alelnöke. Az RMDSZ színeiben politizáló megyei vezető az ünnepélyes 

aktust követően közölte, mindig is magyarként élt, és nagy öröm számára, hogy 

elkötelezettségét az állampolgárság felvételével is kinyilváníthatta. Tóth Attila, a Hajdú-

Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok 

fontosságát hangsúlyozta. 

 

Bárdos Gyula magyarul is megszólítja a polgárokat: 15 ezer aláírás kell 
2013. december 18. – bumm.sk 

Már aláírható, illetve letölthető Bárdos Gyula, az első magyar köztársaságielnök-jelölt 

támogatását célzó petíciós ív. 15 ezer aláírást kell összegyűjteni január végéig ahhoz, hogy 

Bárdos tényleg indulhasson. „A petíciós ív kétnyelvű - magyarul is megszólítja a 

polgárokat” - írja honlapján a Magyar Közösség Pártja a dokumentum kapcsán. 

 

Bárdos: az egó legyőzte a szociális biztonságot 
2013. december 18. – Új Szó 

Vége a stabil kormánynak és a szociális biztonságnak, Robert Fico kormányfő egója 

mindezek fölé rendelődik. Bárdos Gyula, a Magyar Közösség Pártja köztársaságielnök-

jelöltjét nem lepte meg Fico indulása. „Minden arra mutatott, hogy ez be fog következni. A 

költségvetés, amelyet elfogadtak, is olyan, hogy utánam a vízözön” – mondta Bárdos, akit 

inkább az lepett volna meg, ha Fico nem indul.  

 

Bugár: Ficót segíti a szétvert jobboldal 
2013. december 18. – Új Szó 

Bugár Béla, a Híd elnöke szerint várható volt, hogy Robert Fico indul a 2014-es 

köztársaságielnök-választáson. Az ellenzéki politikus szerint Ficót segíti a jobboldali 

politikai színtér szétvertsége. Azt azonban nem feltételezi, hogy Fico simán fog nyerni a 

második fordulóban is. Szerinte ott megszorongathatják. 
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Fico magyar szavazatokat akar begyűjteni? 
2013. december 18. – MTI, hirek.sk 

Politikai körökben nem okozott meglepetést Robert Fico mai bejelentése, hogy a 

kormánypárt elnökjelöltjeként indul a jövő tavaszi államfőválasztáson. Öllös László 

politológus Robert Fico jelöléséről elmondta: az annak jele, hogy a kormányfő úgy véli, 

pártja, s ő maga már elérte népszerűsége csúcsát. Berényi József, az MKP elnöke szerint 

Fico indulása alapjaiban rendezheti át a szlovákiai politikai térképet. Kifejtette: ha Fico 

megnyeri az államfőválasztást és távozik pártjából, az a baloldal gyengülését jelentheti és 

azt is, hogy a jobboldal esélyt kaphat a 2016-os parlamenti választásokon. 

 

Jóváhagyta a kabinet a kisebbségi jelentést 
2013. december 18. – hirek.sk 

A kormány szerdán jóváhagyta a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jelentést. A kormány 

ma jóváhagyott jelentése sorrendben már a negyedik anyag, amely azt hivatott igazolni az 

Európa Tanács előtt, hogy Szlovákia teljesíti azokat a kötelezettségeket, amelyeket a 

nemzeti kisebbségei védelme érdekében tett. 

 

Angyal jár az Ipoly-mentén 
2013. december 18. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Hatodszor gyűjt adományokat a határon túlra a Mikulásgyár és az MTVA Sajtóirodája. A 

karácsonyi ajándék idén Ipolykeszi rászorultjainak ünnepét aranyozza be. A 

kezdeményezésről a Térkép és a Határok nélkül is beszámol. 

 

 

Pásztor: Az értékrendbeli kiállás hosszú távú állásfoglalás 
2013. december 18. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Hagyományos karácsonyi látogatáson járt a Paulinumban Pásztor István, a tartományi 

képviselőház elnöke, aki ajándékcsomagokat adományozott az intézménynek. A Paulinum 

Klasszikus Gimnázium diákjai az adományokat alkalmi műsorral köszönték meg, amelyet 

magyar, horvát és latin nyelven adtak elő. Pásztor István beszédében kiemelte: örömmel 

tölti el az a tény, hogy folytathatja a tartományi képviselőház elnökeinek hagyományát, s 

így, karácsony, illetve a téli szünet előtt találkozhat az iskola diákjaival és vezetőivel. 

 

Győri Enikő: nagy siker a döntés a szerb csatlakozási tárgyalások 
megkezdéséről 
2013. december 18. – Vajdaság Ma 

Magyarország szempontjából az lehet a legnagyobb siker az Európai Tanács kétnapos, 

csütörtökön kezdődő ülésén, hogy az állam- és kormányfők megállapodnak a csatlakozási 
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tárgyalások megkezdéséről Szerbiával - mondta Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU-

ügyekért felelős államtitkára egy szerdai sajtóbeszélgetésen.  

 

„Senki és semmi nem állíthatja meg Szerbiát” 
2013. december 18. – Magyar Szó 

Egy generáció álma kezdett el kedden beteljesedni, miután kiderült, hogy az Európai Unió 

megkezdi Szerbiával a csatlakozási tárgyalásokat, fogalmazott Ivica Dačić miniszterelnök 

szerdán a kormány épületében megtartott sajtótájékoztatóján. A kormányfő meg van róla 

győződve, hogy Szerbia sokkal gyorsabban befejezi a csatlakozási tárgyalásokat és az EU 

tagjává válik, mint egyéb államok. Szerbia elindult az EU felé és mostantól semmi és senki 

nem állíthatja meg, hangsúlyozta Dačić. 

 

Éljünk a jogainkkal! - Lankadatlan érdeklődés a magyar állampolgárság iránt 
2013. december 18. – Magyar Szó 

Az újvidéki CMH-irodában kedden kihelyezett konzuli napot tartottak, Magyarország 

Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai fogadták az egyszerűsített eljárású honosítási 

kérelmeket. Kedden a CMH-irodában 164-en kérelmezték a magyar állampolgárságot. 

 

A Magyar Nyelv Hivatalos Használatáért Díj idei kitüntetettje Magyar Terézia 
és Đorđija Zvicer 
2013. december 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Magyarország kormánya 1995-ben december 18-át, az ENSZ Nemzeti vagy etnikai, vallási 

és nyelvi kisebbséghez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozata elfogadásának napját 

a kisebbségek napjává nyilvánította. A Magyar Nemzeti Tanács Nyelvhasználati Bizottsága 

immár második alkalommal csatlakozott a magyarországi kezdeményezésre megjelölt 

ünnephez, és idén is díjjal jutalmazta a hivatalos magyar nyelvhasználat területén 

kimagasló teljesítményt nyújtó személyeket. 

 

Még idén megalakul a Vajdaság pénzelésének problémáival foglalkozó 
munkacsoport 
2013. december 18. – Vajdaság Ma 

A szerbiai pénzügyminisztérium meghívására ma Belgrádban Pásztor István vajdasági 

házelnökkel, Milorad Gašityal, a tartományi képviselőház titkárával és Zoran Radoman 

tartományi pénzügyi titkárral tanácskozott Lazar Krstić szerbiai pénzügyminiszter és Igor 

Mirović régiófejlesztési és helyi önkormányzati miniszter, áll a vajdasági képviselőház 

sajtószolgálata által a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. 

 

Oktatási segédletek és tudományos eredmények 
2013. december 18. – Magyar Szó 

A 2012-ben és 2013-ban megjelent kiadványait mutatta be kedden a szabadkai Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar. A kiadványok bemutatása előtt Takács Márta megbízott 
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http://www.magyarszo.com/hu/2191/kozelet_politika/105506/%E2%80%9ESenki-%C3%A9s-semmi-nem-%C3%A1ll%C3%ADthatja-meg-Szerbi%C3%A1t%E2%80%9D.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2191/vajdasag_ujvidek/105460/%C3%89lj%C3%BCnk-a-jogainkkal!.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16480/A-Magyar-Nyelv-Hivatalos-Hasznalataert-Dij-idei-kituntetettje-Magyar-Terezia-es-DJordjija-Zvicer.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16480/A-Magyar-Nyelv-Hivatalos-Hasznalataert-Dij-idei-kituntetettje-Magyar-Terezia-es-DJordjija-Zvicer.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16481/Meg-iden-megalakul-a-Vajdasag-penzelesenek-problemaival-foglalkozo-munkacsoport.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16481/Meg-iden-megalakul-a-Vajdasag-penzelesenek-problemaival-foglalkozo-munkacsoport.html
http://www.magyarszo.com/hu/2191/kozelet_oktatas/105451/Oktat%C3%A1si-seg%C3%A9dletek-%C3%A9s-tudom%C3%A1nyos-eredm%C3%A9nyek.htm
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dékán elmondta, minden évben igyekeznek kiadványokat készíteni, egyrészt oktatási 

segédkönyveket, másrészt a tudományos eredményeket megjelentetni.  

 

A napokban fizetik ki az MNT-ösztöndíjakat 
2013. december 18. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala értesítette ösztöndíjasait, hogy a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. ösztöndíjakra szánt támogatása megérkezett az MNT számlájára, 

így az első éves hallgatók novemberi és decemberi, valamint a felsőbb évesek októberi, 

novemberi és decemberi, valamint a demonstrátorok decemberi ösztöndíja kifizetéseire a 

napokban sor kerül. 

 

 

„A kezdeményezés nincs összhangban a horvát alkotmány szellemével”  
2013. december 18. - Új Magyar Képes Újság 

Iván Gábor zágrábi magyar nagykövet szerint egy olyan törvény, amely csak akkor tenné 

lehetővé a nem horvát anyanyelvű állampolgárok számára nyelvük hivatalos használatát, 

ha lélekszámuk meghaladja az 50 százalékot, a kisebbségek elismerésének megtagadását 

jelentené. 680 ezer aláírást gyűjtöttek össze egy, a vukovári cirill betűs feliratok 

eltávolítását célzó népszavazás kiírása érdekében. A jelenlegi népi kezdeményezés célja az 

alkotmányba foglalt kisebbségi jogok módosítása: a kisebbségi nyelvhasználatról szóló jog 

elismeréséhez szükséges lakossági arány megváltoztatása. 

 

 

Elnöki beszámoló, gondok a kétnyelvű oktatásban, plakátügy 
2013. december 18. – Népújság 

A Lendvai Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség idei utolsó ülésén Halász Albert 

elnök 2013-as munkabeszámolója hangzott el. Újra felszínre kerültek a kétnyelvű 

oktatásban jelentkező problémák, melyek mellett már nem szabad szó nélkül elmenni. A 

megoldáskeresés érdekében újralapítják az oktatási bizottságot. 

 

„Lépjünk ki a passzivitásból” 
2013. december 18. – Népújság, RTV Slovenija Hidak 

A Kárpát Régió Üzleti Hálózat szervezésében kedden este a Bánffy Központban került sor a 

Wekerle Vállalkozói Kör decemberi találkozójára, amelyen gróf dr. Bethlen István 

külügyminiszteri tanácsadó, gazdasági szakember tartott előadást „Magyar–szlovén 

kapcsolatok, európai uniós helyzetek” címen. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2191/kozelet_oktatas/105453/A-napokban-fizetik-ki-az-MNT-%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADjakat.htm
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5173-a-kezdemenyezes-nincs-oesszhangban-a-horvat-alkotmany-szellemevel
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7875-elnoeki-beszamolo-gondok-a-ketnyelv-oktatasban-plakatuegy
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7868-lepjuenk-ki-a-passzivitasbol
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A Népújság tanácsa elfogadta a 2014-es költségvetést 
2013. december 18. – Népújság 

A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI), a Népújság kiadójának tanácsa 

december 16-i ülésén elfogadta az intézet 2014-es költségvetését és évi programtervét. Az 

MNTI költségvetése a megszorítások miatt 2,59 százalékkal csökkentett állami 

támogatáson alapszik. Az elmúlt években az intézet azonos, 296.060 eurós támogatást 

kapott, 2014-ben ez az összeg 288.400 euró lesz, tehát 7.660 euróval kevesebb. A második 

legnagyobb bevételi tétel a Népújság értékesítéséből származik, ez 27 ezer euró, illetve ide 

sorolhatók az 5 ezer euróra becsült egyéb szolgáltatások bevételei is. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7869-a-nepujsag-tanacsa-elfogadta-a-2014-es-koeltsegvetest
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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/

