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A KMKSZ elnöke reméli, nem lesz aránytalan a kárpátaljai magyarok 
mozgósítása 
2015. január 18. - MTI, Kárpátalja Ma, Magyar Nemzet 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke azt reméli, hogy a kárpátaljai 

magyarok behívása az ukrán hadseregbe a január 20-án kezdődő újabb részleges 

mozgósítás során - a tavalyihoz hasonlóan - nem lesz aránytalan. Brenzovics László, aki az 

ukrán parlament képviselője is egyben, elmondta, hogy a kijevi parlament Petro 

Porosenko ukrán elnök rendelete alapján szavazta meg az Ukrajna-szerte összesen 50 ezer, 

Kárpátalján pedig háromezer személyt érintő részleges mozgósítást. Hozzátette: mind 

Sztepan Poltorak védelmi miniszter, mind Olekszandr Turcsinov, a Nemzetbiztonsági és 

Védelmi Tanács (RNBO) elnöke azt ígérte, ezúttal csak olyan 20 és 60 év közötti 

személyeket fognak behívni a hadseregbe, akik korábban már teljesítettek katonai 

szolgálatot, vagy a haderő számára szükséges szakmával, szakképesítéssel rendelkeznek, 

illetve tartalékos tisztek.  

 

Ififőváros: Emil Boc ígéri, odafigyelnek a többnyelvűségre 
2015. január 17. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Emil Boc, Kolozsvár polgármestere fogadta pénteken a magyar ifjúsági szervezetek 

képviselőit, és megígérte nekik, hogy hivatala ezentúl fokozottan odafigyel az Európa 

Ifjúsági Fővárosa programsorozat többnyelvűségére – tájékoztatta az MTI-t Rés Konrád 

Gergely, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) elnöke. A megbeszélést hat magyar 

ifjúsági szervezet kezdeményezte, sérelmezvén, hogy a korábbi vállalásokkal ellentétben az 

ifjúsági főváros programsorozat szilveszteri nyitórendezvénye kizárólag román nyelvű volt, 

és még a sorozat logójáról is lehagyták a nem román feliratokat. 

 

A magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségét tartották Zentán  
2015. január 17. – Pannon RTV 

Megtartották a magyar kultúra napja délvidéki központi ünnepségét Zentán, ahol átadták 

a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség legrangosabb elismeréseit. Kilenc Kárpát-

medencei település templomainak egymásba kapaszkodó harangjátékával, valamint a 

Himnusszal vette kezdetét a magyar kultúra napja délvidéki központi ünnepsége. A 

rendezvényen mondott beszédében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár az anyanyelv, valamint a Magyar Nemzeti Tanács jelentőségét emelte ki. 

„Idegen nyelvet tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség. Ez az alapvetés 

ma is irányadó. Magyar anyanyelvünk kapcsol legerősebben kultúránkhoz, 

nemzetünkhöz.” 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-kmksz-elnoke-remeli-nem-lesz-aranytalan-a-karpataljai-magyarok-mozgositasa/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-kmksz-elnoke-remeli-nem-lesz-aranytalan-a-karpataljai-magyarok-mozgositasa/
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ififovaros-emil-boc-igeri-odafigyelnek-a-tobbnyelvusegre
http://pannonrtv.com/web/?p=180655
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Még nincsenek magyar irodalmi idézetek a kolozsvári buszok ablakában, de 
pótolni akarják 
2015. január 16. – transindex.ro 

A Kolozsvár 2015 Ifjúsági Főváros projekt keretében, a 15. Nap programsorozat részeként 

és a román kultúra napja alkalmából olvashatunk 50 kolozsvári autóbuszon ablakra 

ragasztott irodalmat. Minden esetben román és egy másik – angol, francia, német és 

magyar – nyelven jelenik meg ugyanaz az idézet. 

 

Szorosabbra fűzi együttműködését Hargita és Pest megye 
2015. január 16. – Erdély Ma 

A Hargita és Pest megyei együttműködésről tárgyalt Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsa, valamint Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke január 16-án, pénteken 

Budapesten. A Pest megyei elöljárónak megyeelnöki minőségében ez volt az első 

találkozója székelyföldi kollégájával, ugyanis a tavaly őszi önkormányzati választáson 

nyerte el tisztségét. A testvérmegyei kapcsolat 1997-ben köttetett, az eddigi 

együttműködést ismertette Borboly Csaba Szabó Istvánnal, illetve további Hargita megyei 

kezdeményezéseket, közös programlehetőségeket javasolt. Ezek között szerepelt közös 

projektekben, pályázatokban való részvétel, köztük kiemelten az Európa a polgárokért 

program. Borboly Csaba szorgalmazza a szakoktatás terén a közös fellépést, mert úgy látja, 

Magyarország mintaértékűen foglalkozik a témakörrel. 

 

A sepsizentgyörgyi SIC-tábla dacol az alkotmánnyal 
2015. január 16. – Erdély Ma, Háromszék 

Horia Grama képviselő, a Szociáldemokrata Párt Kovászna megyei szervezetének elnöke 

felkérte az RMDSZ-t, távolítsák el a SIC – Terra Siculorum feliratú táblát a prefektúra elől, 

mivel szerinte az „dacol Románia alkotmányával”. „Úgy gondolom, ez a provokatív akció 

elsősorban a magyaroknak nem kedvez. Mindezek az akciók azt a képzetet keltik a román 

lakosság körében, hogy a magyarok a román állam, a román értékek ellen vannak, és ez 

semmi jót nem hoz” – jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján a képviselő. 

 

Kiújul a jelképháború Sepsiszentgyörgyön 
2015. január 18. – Krónika 

A Kovászna megyei prefektúra előtt felállított óriás SIC-pannó eltávolítását követelik a 

román politikusok és civil szervezetek. Közben a tavaly március 15-én román trikolórral 

pózoló fiú azt ígéri, hogy hatalmas, 150 méteres román zászlóval vonulnak majd január 24-

én, a kisegyesülés napján, és ünnepelni hívja a románokat. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=24895
http://itthon.transindex.ro/?cikk=24895
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=179806&cim=szorosabbra_fuzi_egyuttmukodeset_hargita_es_pest_megye
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=179775&cim=a_sepsizentgyorgyi_sic_tabla_dacol_az_alkotmannyal
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kiujul-a-jelkephaboru-sepsiszentgyorgyon
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Újabb korszerűsítés a dévai Magyar Háznál 
2015. január 16. – Nyugati Jelen 

Tavaly sem maradt el a korszerűsítés a dévai csángótelepi Magyar Háznál. Az épület 

minden dévai magyar előtt nyitva áll: kulturális rendezvényeket, iskolaünnepségeket, 

közösségi bálokat, majálisokat, fociversenyeket, könyvbemutatókat, közösségi 

összejöveteleket, ifjúsági programokat, nyugdíjasklubot, sok mindent szerveznek. A 

rendezvényeket folyamatosan javuló, egyre színvonalasabb körülmények között lehet 

megtartani.  

 

A Szilágy Megyei Küldöttek Tanácsa is Kelemen Hunort támogatja 
2015. január 17. – transindex.ro, maszol.ro 

A Szilágy Megyei Küldöttek Tanácsa január 16-án, Szilágycsehben egyöntetűen döntött 

arról, hogy bizalmat szavaz az RMDSZ újabb elnöki mandátumáért induló Kelemen 

Hunornak, és támogatják őt a tisztség további betöltésében. A találkozó egyben 

évértékelésként is szolgált a megalakulásának huszonöt éves évfordulóját ünneplő Szilágy 

megyei RMDSZ-nek. Varga András, Szilágycseh polgármestere kiemelte, a legfontosabb, 

hogy a következő években ne csak megőrizzék a megszerzett eredményeket, hanem kitartó 

munkával gyarapítsák azokat. 

 

Négy közösséget segítenek idén a Székely Bál bevételéből 
2015. január 18. – Krónika, Magyar Nemzet 

Árvaházat, idősek otthonát és kitelepített székely közösségeket támogatnak a II. Budapesti 

Székely Bál bevételeiből. Az eseményt február 14-én rendezi a Várkert Bazárban a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet. Ebben az évben a bál teljes bevételét négy székely 

közösségnek, a marosvásárhelyi Szent Erzsébet Társulás árváinak, a székelyudvarhelyi 

Református Öregotthon időseinek, az oklándi unitárius közösségnek és a 

Hertelendyfalvára kitelepített székely közösségeknek ajánlják fel. 

 

Közös magyar szalagavató Marosvásárhelyen 
2015. január 18. – Krónika 

Először szervezett közös szalagavatót Marosvásárhely immár három színmagyar 

középiskolája: a Bolyai Farkas Gimnázium, a ’89-es fordulat után újjászülető Református 

Kollégium és az ősszel újraalakult Római Katolikus Teológiai Gimnázium. 

 

Készülnek a magyar felolvasómaratonra 
2015. január 18. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Kétszázhét felolvasója volt a Citeşte-le târgumureşenilor!/Olvass fel Marosvásárhelyért! 

elnevezésű felolvasómaraton – a román kultúra napjához kapcsolódó – első felvonásának.  

konyv768A szervezők most már a január 22-ére tervezett magyar maratonra készülnek. A 

csütörtöki, 24 órás román nyelvű felolvasásra a tavalyinál többen jelentkeztek, 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ujabb_korszerusites_a_devai_magyar_haznal_1.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=38620
http://www.kronika.ro/szines/negy-kozosseget-segitenek-iden
http://www.kronika.ro/szines/kozos-magyar-szalagavato-marosvasarhelyen
http://www.kronika.ro/kultura/keszulnek-a-magyar-felolvasomaratonra


 

 

 

 

 

 
5 

tájékoztatott Kovács Réka, a szervező Studium-Prospero Alapítvány közönségkapcsolati 

felelőse. Az utolsó felolvasót tapssal köszöntötte a szervezőcsapat. 

 

Veszélyben a taksonyi alapiskola 
2015. január 16. – Új Szó 

Szeptembertől várhatóan csak két diákja lesz a taksonyi kisiskolának. Az alacsony 

gyereklétszám miatt a bezárás fenyegeti az alapiskolát. Ledneczky Tibor, az alsó tagozatos 

iskola igazgatója elmondta, jelenleg öt diák látogatja az alapiskolát. Közülük négyen 

nyáron elballagnak, és valószínűleg csak egy elsős lesz Taksonyon. „Vannak olyan 

diákjaink, akik viselkedési, figyelem- vagy tanulási zavarral küzdenek. Szeretnénk 

átalakítani az iskola profilját, hogy olyan gyerekekkel foglalkozzunk, akiknek nehezebben 

megy a tanulás. Ezek a tanulók gyengébben teljesítenek a nagy létszámú osztályokban. A 

kisiskolában többet tudnak foglalkozni velük a tanítók” – nyilatkozott az iskolaigazgató. 

 

Smer nyerné a választásokat, az MKP a parlamenten kívül maradna 
2015. január 17. – TASR, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Amennyiben 2014 végén tartották volna a parlamenti választásokat, úgy a Smer-SD 

szerezte volna meg a szavazatok 41,9 százalékát, az MKP pedig nem érte volna el az öt 

százalékot – derült ki a Median közvélemény-kutatásából. A második helyen a Háló (Sieť) 

áll 10,8 százalékos támogatottsággal. Harmadik 9,9 százalékkal a Kereszténydemokrata 

Mozgalom (KDH), negyedik 7,5 százalékkal az Egyszerű Emberek, ötödik 7,2 százalékkal a 

Most-Híd.  A voksok 4,9 százalékával a Szlovák Nemzeti Párt (SNS), valamint a szavazatok 

3,5 százalékát begyűjtő Magyar Közösség Pártja (MKP) is a törvényhozáson kívül rekedne.  

 

Hatékonyabb szakképzésről tárgyaltak Dunaszerdahelyen 
2015. január 17. – Felvidék MA 

A dunaszerdahelyi munka-, szociális és családügyi hivatal szervezésében kétnapos 

konferenciát tartottak a középiskolai szakoktatásról. A találkozó célja a 

partnerintézmények eszmecseréje, valamint a szakképzést segítő projekt bemutatása volt. 

 

Kicsi vagyok, székre állok - a Via Nova beiratkozási kisfilmje 
2015. január 17. – Felvidék Ma 

A Via Nova ICS által szervezett Beiratkozási Körút a Youtube-ra is felkerült kisfilmmel 

vette kezdetét. Január 15-től február 15-ig tartják az iskolák a beiratkozásokat, így az 

ifjúsági szervezet is ekkorra időzítette az ezzel kapcsolatos tevékenységét. 
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http://ujszo.com/online/regio/2015/01/16/veszelyben-a-taksonyi-alapiskola-fb
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/01/18/smer-nyerne-a-valasztasokat-az-mkp-a-parlamenten-kivul-maradna
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/51257-hatekonyabb-szakkepzesrol-targyaltak-dunaszerdahelyen
http://www.felvidek.ma/felvidek/ifjusag/51239-kicsi-vagyok-szekre-allok-a-via-nova-beiratkozasi-kisfilmje
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Az igazságügyi tárca hatáskörébe kerülnek az emberi jogok 
2015. január 18. – hirek.sk 

Az igazságügyi minisztérium hatáskörébe kerülnek át a jelenleg még a 

külügyminisztériumhoz tartozó emberi jogi kérdések. A vonatkozó törvény módosító 

javaslata már tárcaközi egyeztetésben van. Az igazságügyi minisztérium a tervek szerint 

idén júniustól veszi át az emberi jogok kérdéskörét a külügyi tárcától, amelynek az emberi 

jogok felügyelete 2013 óta tartozott a hatáskörébe. Ennek megfelelően Miroslav Lajčák 

külügyminiszter töltötte be a kormány emberjogi tanácsának elnöki tisztségét, miközben 

az ő hatáskörébe tartozott a Robert Fico miniszterelnök vezette kabinet emberjogi 

stratégiájának előkészítése is. Az emberjogi stratégia javaslata előbb ugyan szerepelt az e 

heti, szerdai kormányülés napirendi pontjai között, ugyanakkor később a készülő 

vonatkozó törvénymódosítás miatt végül lekerült a programról. 

 

Sikeres beíratási kampányok 
2015. január 18. – Új Szó 

Tanárok, önkormányzatok, civil szervezetek és közéleti szereplők, valamint a szülők 

érdeme, hogy a szlovákiai magyar elsősök száma az utóbbi években stabilizálódott. Az 

egyik tanulság, hogy a szülők meggyőzését nem szabad az utolsó pillanatra hagyni. A 

különféle beiratkozási kampányok aktivitása leginkább januárban, az évente esedékes 

alapiskolai beiratkozások időpontja előtt és közben tetőzik. A szülők többsége viszont 

ilyenkor már döntött, véli Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

elnöke. „Ezeket a szülőket pedig nagyon nehéz meggyőzni, ezért a beiratkozás közeledtével 

a dolog már gyakorlatilag el van döntve, minek következtében kérdéses ezeknek a 

kampányoknak a hatékonysága is” – véli Jókai. 

 

Nagykorú lett a Felvidéki Magyar Bál 
2015. január 18. – Felvidék Ma 

18. alkalommal került megrendezésre a Felvidéki Magyar Bál a Párkányhoz közeli libádi 

kultúrházban. A bál fővédnöke az előző évekhez hasonlóan Kövér László, az Országgyűlés 

elnöke, védnöke pedig Berényi József, az MKP elnöke volt.  

 

Kitüntették Lezsák Sándort 
2015. január 16. – Magyar Hírlap 

A közeledő magyar kultúra napja alkalmából tüntették ki Lezsák Sándort. A Vajdasági 

Magyar Művelődési Szövetség aranyplakettjével ismerték el az Országgyűlés alelnöke 

munkásságát pénteken Zentán. Lezsák Sándort olyan a politikusként méltatták a vajdasági 

központi ünnepségen, aki Antall József néhai miniszterelnökhöz hasonlóan mindig 

tizenötmillió magyarban gondolkodott. Lezsák Sándor kiemelte: a magyar kultúra napja a 

politikai kultúra ünnepe is. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150118084901/Az-igazsagugyi-tarca-hataskorebe-kerulnek-az-emberi-jogok.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/01/18/sikeres-beiratasi-kampanyok-fb
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/51270-nagykoru-lett-a-felvideki-magyar-bal
http://magyarhirlap.hu/cikk/14757/Kituntettek_Lezsak_Sandort
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Kárpát-medencei Kulturális Fórumot tartottak Zentán 
2015. január 17. – Vajdaság Ma 

A magyar kultúra napja délvidéki központi ünnepsége alkalmából szervezett 

rendezvénysorozat keretében a Zentai Alkotóházban megtartották a Kárpát-medencei 

Kulturális Fórumot, a Kárpát-medencei művelődési intézetek és ernyőszervezetek, 

valamint a vajdasági kulturális közintézmények és szervezetek vezetőinek és 

szakmunkatársainak hagyományos találkozóját. A rendezvény kezdetén Gondi Martina, a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megbízott igazgatója üdvözölte az egybegyűlteket, 

majd Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott köszöntőt, amelyben 

hangsúlyozta, egy új év elején a közös építkezés nagyszerű kaland lehet, tele célokkal, 

reményekkel, élményekkel, eseményekkel, sikerekkel, igazi emberi kapcsolatokkal, a 

boldogság perceivel, óráival. Mindehhez azonban – ahogyan fogalmazott – nagyon fontos, 

hogy a mostani találkozás a következő hónapokban minél több kézzelfogható eredménnyel 

járjon. 

 

Létrejött a Pannon-Duna Régió 
2015. január 17 – Vajdaság Ma 

Nemzetközi tanácskozás házigazdája volt Zombor az elmúlt két napban. Magyarországról 

Baja és Mohács, valamint Bács-Kiskun Megye elöljárói, Horvátországból Eszék és 

Pélmonostor, továbbá Szerbiából Zombor és Apatin illetékesei fölmérték az 

együttműködés és az Európai Unióval szembeni minél hatékonyabb közös föllépés 

lehetőségeit. A felek munkacsoportokban dolgozták föl mindazokat az érdekeltségeket, 

amelyek mentén érdemes összefogni, közös jövőt tervezni, majd ezeket zárónyilatkozatba 

foglalva a tanácskozás végén együttműködési megállapodást írtak alá Pannon-Duna 

Régióként meghatározva a hat önkormányzat hatáskörébe tartozó térséget. 

 

 

Emelték a sorkötelezettség felső korhatárát 
2015. január 18. - Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa elfogadta a sorkatonai szolgálat szabályozásáról szóló 

törvényt - adta hírül az Ukrinform. Az új törvény szerint 27 éves korig hívhatnak be 

férfiakat sorkatonai szolgálatra a korábbi 25 év helyett. A törvényt bemutató Szerhij 

Pasinszkij parlamenti képviselő hangsúlyozta, hogy folyamatban van azon feltételek 

megfogalmazása, melyek alapján halasztás, illetve felmentés kérhető a sorkatonai szolgálat 

teljesítése alól. Megjegyezte, hogy halasztást többek között a tudományos, doktori 

fokozattal rendelkező férfiak, valamint a falvakban dolgozó férfi pedagógusok kaphatnak. 
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http://www.vajma.info/cikk/kultura/10062/Karpat-medencei-Kulturalis-Forumot-tartottak-Zentan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18164/Letrejott-a-Pannon-Duna-Regio.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/emeltek-a-sorkotelezettseg-felso-korhatarat/
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Petőfire emlékeztek Rahón 
2015. január 18. - Kárpátinfo 

Petőfi Sándorra emlékeztek Rahón. A megemlékezést Nejzsmák Emma, a KMKSZ Rahói 

Alapszervezetének elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a megjelenteket, köztük Sari Józsefet, a 

KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnökét, Nick Ferencet, a Falvak 

Kultúrájáért Alapítvány elnökét, Kékesi Sándort, a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 

técsői irodájának vezetőjét, a KMKSZ Técsői Alapszervezetének elnökét. A Rahói Petőfi 

Sándor Anyanyelvi Klub 1988-ban jött létre, eleinte a nagymamák klubjaként, később 

azonban ebből a klubból nőtt ki az első vasárnapi iskola. A rendezvényen sor került Petőfi 

Sándor mellszobrának leleplezésére is. 

 

Folyamatosan érkeznek a segélyek Kárpátaljára 
2015. január 19. – Magyar Nemzet 

Példaértékűen fogtak össze a honi segélyszervezetek, amikor októberben közös 

adománygyűjtést indítottak, hogy segítsék a kárpátaljai magyarokat a télen. Az 

adomángyűjtési akcióban részt vett a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Katolikus 

Karitász, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a 

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt. Az első kazánokat Écsy 

Gábor, a karitász országos igazgatója és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil 

társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár adta át Majnek Antal püspökkel Munkácson 

és környékén decemberben.  

(A cikk teljes terjedeméban a Magyar Nemzet 2015. január 19-i számában olvasható.) 

 

Népdalest az Europa Clubnál 
2015. január 17. - Volksgruppen 

Csütörtökön került megrendezésre az Europa Club ez évi első rendezvénye: „Szép illatja 

száll a víg szívemre” mottóval Faragó Laura Magyar Örökség Díjas énekművész, 

népdalénekes mutatta be a Baranyában élő moldvai magyarok hit- és dallamvilágát. 

 

Gyűlésezett a magyar népcsoporttanács 
2015. január 17. - Volksgruppen 

A Szövetségi Kancellária Hivatalban tartotta meg pénteken, január 16-án gyűlését a 

magyar népcsoporttanács. Központi téma volt a tavalyi év során kidolgozott úgynevezett 

kritérium katalógus bemutatása a Kancellária Hivatal illetékeseinek. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/petofire-emlekeztek-rahon/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2689861/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2689863/
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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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