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Eredményes a magyar kormány és az MKP közötti együttműködés 
2014. október 7. – Felvidék Ma 

Pozsonyi hivatalos látogatása során Magyarország újonnan kinevezett külügyminisztere, 

Szijjártó Péter látogatást tett az MKP székházában is, ahol tárgyalást folytatott a párt 

vezetőivel. Berényi József örömét fejezte ki, hogy nem szakadt meg továbbra sem a 

hagyomány, hogy az új magyar külügyminiszter pozsonyi látogatása során felkereste az 

MKP-t is. „Áttekintettük a nyitott kérdéseket, tájékoztattam a miniszter urat, hogy jó 

kondícióban indulunk a szlovákiai önkormányzati választásokon.” Berényi József 

elmondta, hogy a négy évvel ezelőtti jó eredményeket szeretnék megismételni, az MKP 

további helyeken is jó eredményt vár, hangsúlyozta Komárom lehetőségét. 

 

Szijjártó: közös sikertörténetek által lehet eljutni a magyar-szlovák viták 
megoldásához 
2014. október 7. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pozsonyi látogatásán elmondta: nem 

véletlen, hogy első útja Pozsonyba vezetett, hiszen a magyar-szlovák kapcsolatrendszer 

stratégiai fontosságú és a szélesebb körű, közép-európai együttműködésnek is fontos 

láncszeme. A szlovák állampolgársági törvényre és más, a felvidéki magyarságot érintő 

kérdésekre utalva hangsúlyozta: vannak ugyan "forró témák" a két ország között, ám 

ezeket kulturáltan, európai módon kell kezelni, és azok megoldásaihoz közös 

sikertörténetek által lehet eljutni. Miroslav Lajčák külügyminiszter a találkozót követően 

"nagyon gyümölcsözőnek" értékelte a tárgyalást. Hangsúlyozta: a megbeszélés légköre 

konstruktív volt és megerősítette azt, hogy a két fél közt baráti, jószomszédi párbeszéd 

folyik. Hozzátette: "sokszínűek" a kapcsolatok, és bár senki sem fordítja el a tekintetét 

attól, hogy vannak olyan kérdések, amelyekben eltérők a nézetek, ezekben tabuk nélkül 

folytatni kell a párbeszédet. 

 

Konzulátus nyílt Szörényváron 
2014. október 7. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Magyar tiszteletbeli konzulátust avattak kedden a dél-romániai Szörényváron. A 

képviseletet az évtizedek óta a Duna-parti városban élő Molnár Endre vállalkozó vezeti. 

„Igyekszünk az egész országban biztosítani a konzuli érdekvédelmet. Megnyílt a Vidin-

Calafat Duna-híd és nagyon megnőtt az átmenő kereskedelmi forgalom, illetve a turizmus 

is a Vaskapu környékén, a régi Bánságnak ezen a déli részén, Herkulesfürdő és Mehádia 

környékén” – magyarázta Zákonyi Botond bukaresti magyar nagykövet. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/49124-van-eredmenye-a-magyar-kormany-es-az-mkp-kozotti-egyuttmukodesnek
http://www.hirek.sk/belfold/20141007161607/Szijjarto-kozos-sikertortenetek-altal-lehet-eljutni-a-magyar-szlovak-vitak-megoldasahoz.html
http://www.hirek.sk/belfold/20141007161607/Szijjarto-kozos-sikertortenetek-altal-lehet-eljutni-a-magyar-szlovak-vitak-megoldasahoz.html
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/konzulatus-nyilt-szorenyvaron
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Nem bírságolják meg az EMNT-t a székely „reklám”zászlóért  
2014. október 7. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Magyar Hírlap, MNO 

A Marosvásárhelyi Bíróság keddi ítéletében eltörölte azt a bírságot, amelyet a helyi 

rendőrség az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsra (EMNT) rótt ki a reklámzászlókra 

vonatkozó törvény alapján, de székely zászló kitűzése miatt. A bíróság honlapján azt 

közölte, hogy csak részben fogadta el az EMNT panaszát, amelyben a szervezet a 

bírságolási jegyzőkönyv megsemmisítését kérte. Az alapfokon eljáró bíróság a kirótt 30 

ezer lejes bírságot megrovásra enyhítette.  

 

Tárgyalni, de... 
2014. október 7. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Az előzmények ismeretében kijelenthető, a román–magyar 

párbeszédre a 21 évvel ezelőtt elkövetett hibák ellenére is szükség van, különösen most, 

amikor felerősödtek az erdélyi, székelyföldi magyar közösségek önrendelkezési törekvései. 

A kérdés csak az: egy újabb, a PER közvetítésével megvalósuló „Neptun-féle” tárgyalás a 

magyarság érdekeit szolgálná-e, vagy újabb esélyt adna Romániának arra, hogy a 

kisebbségbarát szerepében tetszelegjen. Nyilvánvaló, hogy a romániai magyarságnak, az őt 

képviselő szervezeteknek minden eszközt meg kell ragadniuk, hogy igényeiket, céljukat 

elfogadtassák a román társadalommal és a politikai osztállyal. Viszont az amerikai 

szervezet „előéletét” ismerve ma még kevés a garancia arra, hogy a szolgálatait újfent 

felajánló szervezet közvetítésével ne csorbulnának a magyar érdekek”. 

 

Jövő hétre halasztotta Nagy Zsolt perének tárgyalását a Legfelsőbb Bíróság 
2014. október 7. – transindex.ro 

Október 15-re tűzte ki az újabb időpontot Nagy Zsolt perében a Legfelsőbb Bíróság és 

Semmítőszék. Nagy Zsoltot decemberben első fokon felmentették ugyan a hazaárulás 

vádja alól, de bűnszövetkezetben való részvételért ötéves szabadságvesztésre ítélték. A 

perben ugyancsak vádlottként szereplő Kerekes Gábor esetében az ügy lezárásáig bírósági 

felügyeletet rendelt el a bíróság. 

 

Október 6-ra emlékeztek a Székely vértanúk oszlopánál  
2014. október 7. – maszol.ro, Erdély Ma, Népújság 

A helyi és a megyei RMDSZ szervezet közös megemlékezést tartott október 6-án 

Marosvásárhelyen az egykori Postaréten, a Székely vértanúk emlékművénél. Vigyázzunk 

egymásra, vigyázzunk a szabadságra, vigyázzunk az autonómiára – hangsúlyozta ünnepi 

beszédében Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke, aki a arra is 

felhívta a figyelmet, hogy napjainkban a szabadság szinonimája az autonómia.  
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/36566-nem-birsagoljak-meg-az-emnt-t-a-szekely-reklamzaszloert
http://www.kronika.ro/vezercikk/targyalni-de
http://itthon.transindex.ro/?hir=37547
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/36530-oktober-6-ra-emlekeztek-a-szekely-vertanuk-oszlopanal
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Október 6-ra emlékeztek Nagyváradon 
2014. október 7. – maszol.ro 

Nagyváradon, a Szent László templomban megtartott ökumenikus istentisztelettel 

kezdődött a történelmi egyházat és az RMDSZ október 6-i megemlékezése, majd a váradi 

születésű mártír tábornok, Nagysándor József emléktáblájánál rótták le tiszteletüket az 

emlékezők.  

 

Október 6-ra emlékezett az EMNT Marosvásárhelyen 
2014. október 7. – maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete október 6-án kulturális 

műsorral, rövid történelmi visszatekintővel emlékezett az aradi 13 vértanúra. Benedek 

Zsolt történelem tanár, a marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója idézte fel az 

október 6-i eseményeket, illetve annak következményeit. Lukács Bence Ákos konzul, 

Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának munkatársa beszélt a megemlékezés 

jelentőségéről, majd Lénárd Laura, a 2. Széllyes Sándor Népdalvetélkedő kitüntetettje 

népdalokat énekelt és fellépett a Gecse utcai református kistemplom Evangélikus vegyes 

kara Szatmári Ildikó vezényletével.  

 

A diáklétszám-csökkenés a legnagyobb gond 
2014. október 7. – szekelyhon.ro 

Továbbra is a folyamatos diáklétszám-csökkenés a legnagyobb gond a Hargita megyei 

oktatási rendszerben, de egyre több az olyan magára maradt tanuló is, akinek szülei 

külföldön dolgoznak. Átfogó, százötven oldalas jelentést készített a tanfelügyelőség az 

elmúlt tanévről. 

 

Fehér István: Elődeinknek köszönettel, utódainknak felelősséggel tartozunk 
2014. október 7. – hirek.sk 

Az aradi vértanúk, a miniszterelnök Batthyány Lajos gróf és az egykori helyi 

várparancsnokok 165 évvel ezelőtti kivégzésére emlékeztek hétfőn Révkomáromban. Az 

idei révkomáromi megemlékezés főszónoka a szlovák állampolgárságától megfosztott 

Fehér István gimnáziumi tanár volt. 

 

Danko a Hidat autonómiatörekvésekkel vádolja, Bugár cáfol 
2014. október 7. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Bugár Béla, a Híd elnöke a legtisztességesebb, ugyanakkor a legrafináltabb politikus is 

Szlovákiában, aki a ruszin kisebbséget ki akarja használni az autonómiához vezető úton – 

nyilatkozta az SNS elnöke, Andrej Danko a Teraz.sk hírportál műsorában. Danko a 

Szlovákiai Ruszinok Kerekasztala által közleményre reagált, mely szerint a ruszinok 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/36549-oktober-6-ra-emlekeztek-nagyvaradon
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/36553-oktober-6-ra-emlekezett-az-emnt-marosvasarhelyen
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/a-diakletszam-csokkenes-a-legnagyobb-gond
http://www.hirek.sk/itthon/20141006220634/Feher-Istvan-Elodeinknek-koszonettel-utodainknak-felelosseggel-tartozunk.html
http://www.bumm.sk/100191/danko-a-hidat-autonomiatorekvesekkel-vadolja-bugar-cafol.html
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megegyeztek a többi szlovákiai kisebbség képviselőivel, hogy közösen fognak fellépni egy 

nemzetiségi törvény elfogadtatása érdekében. Danko ezt úgy értelmezi, hogy a ruszinok 

autonómiára törekednek, és erre a Híd bujtotta fel őket. „Feltételezem, Bugár megértette, 

hogy követeléseiben már nem használhatja kizárólag a magyar kártyát, ezért most a 

ruszinokat akarja kihasználni céljai eléréséhez” – nyilatkozta az SNS elnöke. 

 

Szabadka: Bemutatták az MNT négy éves munkájáról szóló kiadványt 
2014. október 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Bemutatták a Beszámoló a Magyar Nemzeti Tanács négyéves tevékenységéről címet viselő 

kiadványt a Magyar Ház földszinti tanácstermében. A szabadkai rendezvényen felszólalt 

Dr. Korhecz Tamás, az MNT elnöke, Joó Horti Lívia, az MNT Közoktatási Bizottságának 

elnöke és Lengyel László, az MNT felsőoktatási ügyekkel megbízott tanácsosa. A kötet, 

amelyet a négy éves megbízatás lejártával adtak ki, az évek során folyamatosan 

gyarapodott és készült, hiszen az időközben összegyűlt jelentéseket tartalmazza, 

olvasmányosabb formában – mondta el Lengyel László. Korhecz Tamás kiemelte, hogy az 

MNT legfőbb célja a vajdasági magyar közösség fejlődésének felgyorsítása, valamint a 

lecsúszás megfékezése volt. Hangsúlyozta, hogy sajnálatos módon keveset sikerült 

változtatniuk a közösség önbecsülésén: nem sikerült felrázni a közösséget, amelyben még 

mindig az általános „tunyaság” uralkodik. 

 

Fontos a közösség iránti elkötelezettség  
2014. október 7. – Pannon RTV 

Október 26-án magyar nemzeti tanácsot választ a vajdasági magyar közösség. Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Pannon TV Közügyek című műsorában 

elmondta: a kampányban el kell mondani az embereknek, hogy hol van ebben az ő 

érdekük, és, hogy bebizonyosodjon mindenki számára, hogy értelme van a közösségi 

kollektív jogokért való küzdelemnek, mert az emberek számára ez fontos, és élni kívánnak 

vele. A közösség iránti elkötelezettség – ez az, ami mentén a program kialakult, és ami 

mentén a kampány bonyolódik, mondta a VMSZ elnöke. Jelennek meg azonban olyan 

hangok a Vajdaságban, amelyek ennek létjogosultságát megkérdőjelezik – tette hozzá. 

„Úgy próbálják bemutatni ezt az egész történetet, ami például a nemzeti tanáccsal 

kapcsolatban történik, hogy egyrészről a Vajdasági Magyar Szövetség a felelős azért, mert 

nincs ellenzéke, mi vagyunk a felelősek azért, mert kevesebb a lista, mint amennyit 

várnának, mi vagyunk a felelősek azért, mert mások nem tudnak versenyképes és erőteljes 

kampányt folytatni, mi vagyunk a felelősek azért, mert mások nem tudják összegyűjteni az 

aláírásokat, mi vagyunk a felelősek azért, mert a választás kimenetele többé-kevésbé 

szerintük lefutott.” 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17771/-Szabadka-Bemutattak-az-MNT-negy-eves-munkajarol-szolo-kiadvanyt.html
http://pannonrtv.com/web/?p=159673
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Szabadka: Rendhagyó fizikaóra a felsősöknek 
2014. október 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Testközelből tapasztalhatták meg a fizika szórakoztató oldalát azok a felsős tanulók, akik 

ellátogattak a Népkör nagytermébe. A rendhagyó tanórán – amelyet a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága szervezett a 2014 a külhoni magyar felsősök éve program 

keretében – a fizika tananyaggal kapcsolatos kísérleteket mutattak be a Csodák 

Palotájának munkatársai. A gyermekek nagy örömmel és érdeklődéssel fogadták az 

interaktív „Utazó Fizika Show”-t, és szívesen váltak egy-egy kísérlet résztvevőivé. A 

szórakoztató és dinamikus bemutató mellett új élménnyel és tapasztalatokkal is 

gazdagodtak a tanulók: sokan közülük most először találkoztak szemtől szemben 

folyékony nitrogénnel vagy szárazjéggel. 

 

Százhatvanan adták át honosítási kérelmüket Adán 
2014. október 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Adán továbbra sem csökken az érdeklődés a magyar állampolgárság könnyített úton 

történő megszerzése iránt, derült ki a Második Helyi Közösség épületében megtartott 

kihelyezett konzuli fogadónapon, amelynek keretében ezúttal több mint százhatvanan 

adták át honosítási kérelmüket. A Tisza-parti településen a Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusa által immár kilencedik alkalommal megtartott fogadónapon dr. Plank 

Zoltán, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja elmondta, tapasztalataik 

szerint az utóbbi időben mind többen próbálják Magyarországon átadni a honosítási 

kérelmüket azt remélve, hogy ott gyorsabb az ügyintézés, ez azonban szerintük koránt 

sincs így. 

 

Čanak kirohanása Pásztor ellen 
2014. október 7. – Vajdaság Ma 

Éles kritikával illette Pásztor István tartományi házelnököt, a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) elnökét Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnöke, s azt 

állította, Pásztor István a pártjából „’Pásztor és fia’ privát etnovállalatot csinált”. „A VMSZ 

hagyományos szövetségesünk és nagy barátunk, akikkel számos háborúellenes- és 

béketüntetésen részt vettünk. De Pásztor István a VMSZ-ből a ’Pásztor és fia’ privát 

etnocéget csinálta” – fogalmazott Čanak újságíróknak nyilatkozva. Szavai szerint Pásztor 

azzal a szerb közmondással összhangban jár el, amely szerint „a hízelgős bárány négy 

juhnál szopik”, azaz Budapesten, Belgrádban, Szabadkán és Újvidéken. „A ’Pásztor és fia’ 

etnocég megpróbálja kiterjeszteni tevékenységét az ország határain kívülre, és ez sikerül is 

neki” – fogalmazott Čanak, ugyanakkor felszólította Pásztort, válaszoljon arra a kérdésre, 

hogy a VMSZ még része-e a tartományi hatalmi többségnek a Demokrata Párttal (DS) és 

az LSV-vel együtt, vagy már nem. Arra a kérdésre, hogy az LSV követelni fogja-e Pásztor 

lemondását a tartományi házelnöki posztról, Čanak azt válaszolta, hogy Pásztor „még 

Bojan Pajtićnál is régebb óta van hatalmon a tartományban”, csak mindig más tisztségen.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17769/Szabadka-Rendhagyo-fizikaora-a-felsosoknek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17770/Szazhatvanan-adtak-at-honositasi-kerelmuket-Adan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17768/Canak-kirohanasa-Pasztor-ellen.html
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A közelmúltban kezdte meg az aláírásgyűjtést az ÚDP a nemzeti tanácsi 
választásokra  
2014. október 7. – Pannon RTV 

Az Új Demokrata Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga körülbelül egy héttel ezelőtt 

kezdett aláírásokat gyűjteni az október 26-án esedékes nemzeti tanácsi választásokra. Az 

új demokraták eddigi szabadkai elnöke sajtótájékoztatója után elmondta, ő ugyan már 

nem tagja a pártnak, azt azonban tudja, hogy szándékukban állt a választásokon való 

részvétel. „Voltak egyes megmozdulások, és aláírásgyűjtések is egy listára, amit közösen a 

Vajdasági Szociáldemokrata Liga és az Új Demokrata Párt kellett volna, hogy felállítson. 

Lódi Gábornak kellett volna vezetnie az aláírásgyűjtési akciót. Viszont én értesítettem, 

hogy kilépek az Új Demokrata Pártból, így most erről sem tudok, hogy mik a további 

lépések. Hogy felállítják-e a listát, nem tudom, de tudom, hogy 10 nappal, egy héttel 

ezelőtt volt aláírás összegyűjtés ilyen irányban” – mondta Szántó Róbert, a párt korábbi 

elnöke. 

 

Magyar értékek Rijekában 
2014. október 7. – Új Magyar Képes Újság 

Rijekában 18. éve rendeznek etnoszemlét, amelyen a városban élő más kisebbségek mellett 

ottani nemzettársaink is bemutatják hagyományaikat. A HMDK Tengermelléki-fennsíki 

megyei alapszervezete ezúttal is képviseltette magát a hétvégén megtartott rijekai 

etnoszemlén. Viola Éva, a tengermelléki magyar szervezet elnöke elmondta, Rijeka város 

vezetése fontosnak tartja a helyi kisebbségi szervezetek tevékenységének a támogatását, 

így minden évben alkalmat adnak arra is, hogy a városban élő nemzeti kisebbségek 

képviselői prezentálják hagyományaikat.  

 

Hetedik éve rendeznek magyar néptáncestet Vukováron 
2014. október 7. – Új Magyar Képes Újság 

A Vukovári Magyarok Egyesületének megalakulása óta jelentős szerepe van a magyar 

közösségi élet formálásában, a hagyományok ápolásában. Rendszeres összejöveteleik 

mellett hagyományos rendezvényeik is vannak, ilyen volt a múlt pénteki magyar 

néptáncest is. Folyamatosan dolgoznak székhelyük felújításán. Vukováron pár évvel 

ezelőtt még nem volt magyar egyesület, ma viszont a városban lakó 347 magyar nagy része 

aktívan részt vesz a Vukovári Magyar Egyesület életében. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=159630
http://pannonrtv.com/web/?p=159630
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5819-magyar-ertekek-rijekaban
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5818-hetedik-eve-rendeznek-magyar-neptancestet-vukovaron
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A szabadságért mindig érdemes és mindig muszáj harcolni 
2014. október 7. – RTV Slovenija Hidak 

Mindegy, ki milyen nemzet fia, lánya – a szabadságot mindenki kívánja. 1848-ban 

Európában a legtöbb ember nem élhetett szabadon. Magyarországon egy elszánt és nem 

csak magyarokból álló csoport ezt megelégelte, és felvállalta a harcot a jogaiért. Október 

hatodikán e harc áldozataira emlékezünk. A muravidéki magyarok Kósa Ferenc 

történelemtanár témába vágó előadásával emlékeztek a Dobronaki Kétnyelvű Általános 

Iskolában hétfő este. 

 

Helyhatósági választások 2014: Moravske Toplice Község és Lendva Község 
Községi Tanácsának új (még meg nem erősített) tagjai 
2014. október 7. – RTV Slovenija Hidak 

Moravske Toplice Község és Lendva Község Választási Bizottsága a nap folyamán 

közzétette a községi tanács tagjainak névsorát. A két községben ugyanis a polgárok 

listákra, illetve egyénekre adhatták le szavazatukat. Az adatok összegzése meghallgatható a 

Hidak oldalán. 

 

Emlékezés Ljubljanában is 
2014. október 7. – Népújság 

Magyarország ljubljanai nagykövetsége és a ljubljanai József Attila Magyar 

Kultúregyesület szervezésében a szlovén fővárosban október 7-én a hagyományos 

helyszínen, a várudvaron, Batthyány Lajos emléktáblájánál emlékeztek meg az aradi 

vértanúkra. A koszorúzási emlékünnepségen Göncz László nemzetiségi országgyűlési 

képviselő és Vejkey Imre, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője mondott ünnepi 

beszédet. 

 

Diákolimpia ausztrál módra 
2014. október 7. – Nemzeti Regiszter 

Szeptember 15-19. között rendezték meg a Melbourne-től nagyjából kétszáz kilométernyire 

északra fekvő Bendigo városában az ausztrál iskolai sport bajnokság labdarúgó döntőit. 

Bendigo az úgynevezett arany háromszögben található festői szépségű, egykori 

aranybányász város, mely idén Victoria állam képviseletében nyerte el a rendezés jogát. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/9484
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/9482
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/9482
http://nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/9514-emlekezes-ljubljanaban-is
https://www.nemzetiregiszter.hu/diakolimpia-ausztral-modra
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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/

