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Együtt szavalt a nemzet 
2015. január 22. – MTI, hirado.hu 

Több mint százezer magyar diák szavalta egyszerre a világ minden táján a Himnuszt és a 

Szózatot a magyar kultúra napján. Az Együtt szaval a nemzet akcióhoz több mint 700 

általános és középiskola csatlakozott az interneten. A gyerekeket Jordán Tamás Kossuth-

díjas színművész irányította. 

 

A Székelyföld tábla eltávolítását kéri a Kovászna megyei prefektus 
2015. január 22. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika, 

szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyi prefektusi hivatal elé tiltakozásképpen elhelyezett Székelyföld tábla 

eltávolítását kéri az RMDSZ helyi vezetőitől Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa - 

közölte csütörtökön az Agerpres hírügynökség. A prefektus levélben kérte Tamás Sándort, 

Kovászna megye önkormányzatának elnökét, és Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy 

polgármesterét, hogy vegyenek részt január 24-én a Moldva és Havasalföld egyesülésének 

évfordulójára szervezett ünnepségen, és távolítsák el annak helyszínéről a korábban 

tiltakozásképpen elhelyezett Sic - Terra Siculorum feliratú hirdetőtáblát. 

 

Kelemen: még nem tárgyaltunk a bizalmatlansági indítványról 
2015. január 22. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Nyugati Jelen 

Nem tartja reálisnak egy bizalmatlansági indítvány benyújtását márciusban Kelemen 

Hunor. Az RMDSZ elnöke a RFI rádiónak azt mondta, az RMDSZ csak azután dönt egy 

ilyen kezdeményezés támogatásáról, miután elolvasta az indítvány szövegét, és értesül a 

következő stratégiáról. Kelemen kiemelte, hogy az RMDSZ vezetősége nem tárgyalt a PNL 

vezetőségével a bizalmatlansági indítványról. Erre leghamarabb februárban kerülhet sor, 

amennyiben egyáltalán sor kerül - mondta. 

 

Jótékonysági bál a Csángó Rádióért 
2015. január 23. – Magyar Nemzet 

Két héttel a hasonló célból megrendezett jászberényi jótékonysági esemény után 

szombaton Budapesten is bált tartanak a Csángó Rádió megsegítéséért a Szentháromság 

téren a Magyarság Házában. Az ez alkalommal a Pro Patria – Összefogás a 

Kereszténydemokráciáért Egyesület szervezésében megvalósuló rendezvényen neves ének- 

és táncművészek lépnek fel. A befolyt összeget a szervezők a rádió megmentésére, a 

kultúra és az oktatás támogatására fordítják. 
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http://www.hirado.hu/2015/01/22/egyutt-szavalt-a-nemzet/?source=hirkereso
http://itthon.transindex.ro/?hir=38652
http://itthon.transindex.ro/?hir=38653
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Vox populi: román–magyar vitafórum indul Sepsiszentgyörgyön 
2015. január 22. – Krónika, MTI, Háromszék, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Vox populi (A nép hangja) címen román-magyar vitafórum indul jövő hétfőn 

Sepsiszentgyörgyön, amelynek keretében a szervezők a románokat és magyarokat 

összekapcsoló, illetve elválasztó kérdésekről kívánnak nyilvános párbeszédet folytatni – 

írta csütörtöki számában a Háromszék című napilap. A vitafórumnak a Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi tagozata ad otthont. A kezdeményezők – Mădălin 

Guruianu helyi önkormányzati képviselő, a helyi akadémiai vitaklub vezetője és Cziprián-

Kovács Loránd egyetemi tanár, megyei önkormányzati képviselő – abban reménykednek, 

hogy a párbeszéd által a két nép jobban megismerheti, megértheti egymást. Mindkét 

kezdeményező a Nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben politizál, de hangsúlyozták, hogy 

a vitafórumot civilként kezdeményezték. 

 

Európai Bizottság első alelnöke: oda kell figyelni a kisebbségekre 
2015. január 22. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Oda kell figyelnünk a kisebbségekre, hiszen ahogyan kezeljük őket, az azt mutatja rólunk, 

hogy mennyire tartjuk egymást tiszteletben a társadalmunkon belül – vélekedett Frans 

Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke, aki szerdán részt vett az Európai 

Parlament Állampolgári jogok, bel-, és igazságügyi bizottság (LIBE) ülésén.  A minőségi 

jogalkotás, intézményközi kapcsolatok, jogállamiság és Alapjogi Charta témaköreiért 

felelős EU-biztos Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő kérdésére reagálva 

fogalmazta meg álláspontját az őshonos nemzeti kisebbségeket illetően. 

 

Lesz-e repülőtér, s ha igen, mennyi Hargita megyében? 
2015. január 22. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Repülőtérre van szüksége Székelyföldnek, hangzott el az utóbbi időben már többször. 

Hargita megyében két elképzelés is van, de, hogy melyik valósul meg, az még a jövő 

kérdése. A Kossuth Rádió munkatársa, Oláh-Gál Elvira erről a kérdésről előbb Szász 

Jenőt, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetőjét szólaltatta meg, aki elmondta: a Cekend-

tetőn, (Csíkszereda és Székelyudvarhely között) megvalósuló repülőtér egy nemzetközi, 

nagy gépek fogadására alkalmas reptér lenne. Hozzátette: a Csíkszereda melletti repülőtér 

ennél egy sokkal kisebb repülőtér lenne. De, hogy hová kell majd kijelölni egy repülőteret 

Hargita megyében, azt az a kérdés dönti el, hol van a hely, ahol a legkevesebb ködös napot 

él meg a székelység – magyarázta Szász. 

 

A székelység története – digitális tankönyvben is kiadnák 
2015. január 22. – szekelyhon.ro 

Dolgoznak A székelység története című kötet második, javított kiadásán, valamint a 

digitális tankönyv és tansegédlet készítésének is nekifognak idén – hangzott el azon a 

megbeszélésen, amelyet a kiadvány szerkesztői tartottak szerdán Székelyudvarhelyen, a 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/vox-populi-romanamagyar-vitaforum-indul-sepsiszentgyorgyon
http://vilag.transindex.ro/?hir=24466
http://erdely.ma/gazdasag.php?id=180125&cim=lesz_e_repuloter_s_ha_igen_mennyi_hargita_megyeben_audio
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/a-szekelyseg-tortenete-a-digitalis-tankonyvben-is-kiadnak
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Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén. A beszélgetés elején Borboly 

Csaba, a megyei önkormányzat elnöke ismertette A székelység története kézikönyv és 

tankönyv második, javított változatának tervét, amely szerint 2015 pünkösdjéig a kötetnek 

meg kell jelennie. 

 

Felvonulhatnak az óriás román zászlóval 
2015. január 22. – szekelyhon.ro 

Jóváhagyta a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a január 24-i felvonulást a 

megyeszékhelyen. A Moldva és Havasalföld egyesülésének megünneplésére szervezett 

rendezvény kezdeményezője magyarellenes skandálásoktól mentes felvonulásra kéri a 

résztvevőket. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere elmondta, amennyiben a 

háromszéki románság vonul fel a megyeszékhely főutcáján, azzal semmi gond nincs, 

ugyanakkor, ha az ország más területeiről is érkeznek majd ünneplő románok, az már 

zavaró lehet. Mint a városvezető fogalmazott, bár kissé furcsa, hogy Moldva és Havasalföld 

egyesülését pont Sepsiszentgyörgy utcáin szeretnék a románok megünnepelni, fontos 

megadni az engedélyt számukra, hiszen a helyi magyarság is ünnepel a megyeszékhelyen 

március 15-én. 

 

„Az a szép...”: gasztrokulturális kiállítás és vásár Bukarestben 
2015. január 22. – maszol.ro 

Harmadik alkalommal rendezi meg a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) 

bukaresti fiókja és a Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő Hargita Megyei 

Agrárkamara január 24–25-én, szombaton és vasárnap 11–19 óra között Bukarestben az 

„Az a szép...” nevű, hagyományos székely termékek vásárát. A helyszín ezúttal is a Balassi 

Intézet – Bukaresti Magyar Intézet udvara. 

 

Kölcsey és Vörösmarty a neten – Együtt szavalt a nemzet 
2015. január 22. – Krónika 

Kárpát-medence-szerte számtalan felolvasással, ünnepi műsorral, színházi előadással, 

díjátadással ünnepelték meg csütörtökön a magyar kultúra napját.  

 

A 25 évvel ezelőtti eseményekről emlékeznek meg Marosvásárhelyen 
2015. január 22. – Nyugati Jelen 

A marosvásárhelyi Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány és az RMDSZ egyedi 

eseménysorozattal készül megemlékezni a 25 évvel ezelőtti marosvásárhelyi eseményekről. 

A szervezők 2015. március 20-án, az érdeklődőket az 1990-es eseményeket idéző 

fotókiállítással, a személyes vallomásokat, megéléseket tartalmazó bővített és újonnan 

kiadott Fehér-könyv bemutatásával, illetve egy átfogó kerekasztal-beszélgetéssel várják, 

amelyen helyi politikusok, történészek, a '90-es években aktív szerepet vállaló 

személyiségek szólalnak meg, történeteiket, tapasztalataikat megosztva a jelenlevőkkel is. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/felvonulhatnak-az-orias-roman-zaszloval
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/41758-az-a-szep-gasztrokulturalis-kiallitas-es-vasar-bukarestben
http://www.kronika.ro/kultura/kolcsey-es-vorosmarty-az-interneten
http://www.nyugatijelen.com/kronika/a_25_evvel_ezelotti_esemenyekrol_emlekeznek_meg_marosvasarhelyen.php
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Tiszteli a székelyet új állásfoglalásában a Heineken 
2015. január 22. – Krónika, szekelyhon.ro 

Először bocsátott ki hivatalos álláspontot a „csíki sörök csatájának” témájában a Heineken 

Románia. A Székelyhon hírportálhoz eljuttatott közleményükben nem csak elismerik 

Székelyföld létét, hanem tiszteletükről is biztosítják a vidék lakóit.  

 

A Magyar Kultúra Napját ünnepelték Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusán 
2015. január 22. – szekelyhon.ro 

Ünnepi műsorral és díjátadóval ünnepeltek csütörtök délután Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusán. A verses-zenés összeállítás és kiállításmegnyitó mellett az esemény 

fénypontja a Pro Cultura Hungarica-díj átadása volt. A rendezvényen ünnepi beszédet 

mondott Zsigmond Barna Pál főkonzul. Az est fénypontja a Pro Cultura Hungarica-díj 

átadása volt: Marosvásárhely épített és szellemi értékeinek megőrzéséért Soós Zoltán, a 

Maros Megyei Múzeum igazgatója vehette át az elismerést. 

 

Kelemen: a magyar kultúra mércéje mi magunk vagyunk 
2015. január 22. – transindex.ro 

A kultúra fennmaradásában viselt egyéni felelősségéről is beszélt a magyar kultúra napja 

alkalmából tartott nagyváradi gálaműsor előtt mondott beszédében Kelemen Hunor, a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke. A politikus elmondta, hogy 

valamennyi nemzet kultúrájának a fennmaradása, gyarapodása közösségi, ugyanakkor 

egyéni döntések hosszú sorát jelenti. 

 

Beszélgetés Sabin Ghermannal, a transzszilvanista mozgalom vezéralakjával 
2015. január 23. – Krónika 

„Egy erdélyi román közelebbáll magyar szomszédjához, mint a bukaresti románhoz, és 

szerintem ugyanez érvényes a magyarokra is, akiknek élőbb kapcsolatai vannak a 

szomszédban élő románnal, mint a budapesti magyarral. Ebből az együttélésből kell 

kiindulnunk, ha valóban azt akarjuk, hogy Erdély közös földünk legyen” – véli Sabin 

Gherman a Krónikának adott interjúban. 

 

Emlékünnepséget tartottak Dunaszerdahelyen 
2015. január 22. – MTI 

A magyar kultúra napja a magyar nemzet testrészeinek közös ünnepe, olyan ünnep, amely 

nem zárja ki más kultúrák nagyságát sem - jelentette ki Soltész Miklós, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tiszteli-a-szekelyet-uj-allasfoglalasaban-a-heineken
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-magyar-kultura-napjat-unnepeltek-magyarorszag-csikszeredai-fokonzulatusan
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-magyar-kultura-napjat-unnepeltek-magyarorszag-csikszeredai-fokonzulatusan
http://itthon.transindex.ro/?hir=38657
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kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön a felvidéki Dunaszerdahelyen rendezett 

ünnepségen. 

 

Polis: a SMER nem tudna egyedül kormányt alakítani 
2015. január 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Nem tudna egyedül kormányt alakítani a Smer, ha most lennének a parlamenti 

választások – derült ki a Polis közvélemény-kutatásából. A Most-Híd a KDH-val 

megosztva a harmadik helyen végeznének Robert Fico pártja, a Smer-SD és a Sieť mögött. 

A Szlovák Nemzeti Tanács padsoraiba az MKP és az SNS honatyái is helyet kapnának a 

felmérés szerint. A választók 5,7 százaléka szavazna mindkét pártra, ami 10-10 képviselői 

helyet jelentene nekik. 

 

A magyar kultúra napját ünnepelték a dunaszerdahelyi szakiskolában 
2015. január 22. – Felvidék Ma 

„A magyarság szükség és érték az emberiség s az emberiség csillagokhoz vezető útja 

számára“ - Ady Endre e gondolata volt a mottója a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési 

Szakközépiskola és Sportgimnázium diákjai által előadott zenés-irodalmi 

műsornak, melyet a Himnusz megírásának 192. évfordulója, a magyar kultúra napja 

alkalmából tartottak. 

 

A Híd az anyanyelvi oktatásért 
2015. január 22. – bumm.sk 

Az év eleje az alapiskolai beiratkozások ideje. Ezért a Most-Híd képviselői közül többen 

felkeresték a Dunaszerdahelyi és Galántai járások több óvodáját, hogy elbeszélgessenek a 

szülőkkel arról, mi alapján érdemes iskolát választaniuk gyermekeiknek. Csicsai Gábor, 

Érsek Árpád, Gál Gábor, Solymos László a találkozókon megpróbálták eloszlatni a szülők 

kételyeit az anyanyelvi oktatással kapcsolatban, rámutattak arra, hogy a magyar iskolák 

kiállják a minőségi próbákat és segítenek a gyerekek jobb érvényesülésében Szlovákiában. 

Ugyanakkor egyetértettek azokkal a szülőkkel, akik azt szorgalmazták, hogy a szlovák 

nyelv oktatása még színvonalasabb legyen a magyar tannyelvű intézményekben. 

 

Roma–magyar tabuk 
2015. január 22. – Új Szó 

„A szlovákiai magyar oktatásügy egyik tabutémája a romakérdés. Hivatalosan senki sem 

kutatja, hogy a magyar intézményekben mekkora a cigány gyerekek aránya, ám nem 

hivatalosan mindenki tudja: cirka a harmada. (…) Nem csoda, hogy kevesen beszélnek a 

témáról, ugyanis kellemetlen kérdések sorát nyitná meg. Az egyik, hogy jó-e, hogy 

„jönnek” a romák vagy sem? Nyílt titok, hogy Gömörben és Nógrádban számos iskolában 

alig találni „fehér gyereket”, több kelet-szlovákiai intézményében is jelentős az arányuk – 
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http://www.bumm.sk/belfold/2015/01/22/kozvelemeny-kutatas-a-smer-nem-tudna-egyedul-kormanyt-alakitani
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/51342-a-magyar-kultura-napjat-unnepeltek-a-dunaszerdahelyi-szakiskolaban
http://www.bumm.sk/belfold/2015/01/22/a-hid-az-anyanyelvi-oktatasert
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2015/01/22/roma-magyar-tabuk
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ha nem lennének a roma tanulók, több tucatnyi faluban (mennyiben? – ezt sem tudjuk) 

már évekkel ezelőtt bezárhatták volna az iskolát.” 

 

A magyar kultúrát ünnepelték Belgrádban 
2015. január 22. – Pannon RTV 

Koncerttel és kiállítással ünnepelték Belgrádban szerdán a magyar kultúra napját. Kinka 

Rita zongoraművész Liszt Ferenc és Frédéric Chopin műveiből válogatott, az érdeklődők 

pedig emellett A mi világörökségünk című kiállítást tekinthették meg. Az angol nyelvű 

pannókból álló tárlat több helyen is járt már, ezúttal szerb és magyar nyelvre is 

lefordították a feliratokat. Dezső János, a belgrádi Collegium Hungaricum igazgatója: „Aki 

még eddig nem tudta volna Belgrádban, hogy mi az aggteleki cseppkőbarlang, vagy mi a 

budai vár, vagy mi Tokaj, esetleg hol van Hollókő, akkor most megtudhatja. Szeretettel 

várunk mindenkit, akit érdekel egy ilyen kiállítás. 

 

Megemlékezés az 1942-es újvidéki razzia évfordulója alkalmából 
2015. január 22. – Pannon RTV 

Az 1942-es újvidéki razzia 73. évfordulója alkalmából Miroslav Vasin tartományi gazdasági 

titkár részt vett a népfelszabadító harcosok egyesülete által szervezett megemlékezésen. A 

Duna-parton álló, Család nevet viselő emlékmű előtt rótták le kegyeletüket. Az 

ünnepségen felelevenítették az 1942. január 21. és 23. közötti eseményeket, amikor a 

magyar honvédség tagjai egy eredetileg a szerb partizánok ellen indított razzia 

folytatásaként ártatlan újvidéki lakosokat végeztek ki. Az áldozatok főleg szerb és zsidó 

nemzetiségűek voltak. 

 

Magyarkanizsa: Az új esztendőben az első konzuli fogadónap 
2015. január 22. – Pannon RTV 

Tavaly a magyarkanizsai nyílt konzuli fogadónapokon 2.005 kérelmet vettek át a 

szabadkai magyar főkonzulátus munkatársai a község polgáraitól. Noha 2014-ben 

fokozódott a magyar állampolgárságot igénylők ellenőrzése, az érdeklődés nem csökkent – 

mondta Kovács Gábor konzul. „A 2014-es év egy nagyon intenzív év volt, különösen a 

választásokat is megemlíteném, hisz először fordult elő az a magyar történelem során, 

hogy lehetősége volt a külhoni magyarságnak is, hogy szavazatukkal részt vegyenek a 

magyar országgyűlési választásokon.” 

 

Találkozók a nemzeti tanácsok elnökeivel 
2015. január 22. – Vajdaság Ma 

A tartományi ombudsman nemzeti kisebbségi jogokkal megbízott helyettese, Vukašinović 

Éva ma megkezdte az egyeztető tárgyalásokat az újonnan megválasztott nemzeti tanácsok 

képviselőivel. A találkozók célja, hogy közösen áttekintsék a nemzeti közösségek számára 
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http://pannonrtv.com/web/?p=181572
http://pannonrtv.com/web/?p=181704
http://pannonrtv.com/web/?p=181759
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18177/Talalkozok-a-nemzeti-tanacsok-elnokeivel.html
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fontos aktuális kérdéseket és azokat az eszközöket, amelyekkel a közösségek számára 

hatékonnyá válhatna a tartományi ombudsman intézménye, amelyek elősegítenék a 

nemzeti közösségek jogainak hatékonyabb érvényesítését, fejlesztését, személyi és 

kollektív jogainak védelmét.  

 

A VIFÓ átadta adományát a Kolevkának 
2015. január 22. – Magyar Szó 

A Vajdasági Ifjúsági Fórum képviselői átadták szerdán a Save The Kids akció keretében 

összegyűjtött adományokat a Kolevka Gyermekotthon lakóinak. Nagy Norbert, a VIFÓ 

elnökségi tagja és az akció fő szervezője elmondta, az elmúlt hetekben a horgosi és 

zentagunarasi óvodákban, valamint a palicsi helyi közösségben és a VIFÓ irodájában 

voltak a gyűjtőhelyek, az akció során pedig ruhákat, lábbelit, játékokat, tisztálkodási 

szereket, tartós élelmiszereket és édességeket sikerült összegyűjteni. 

 

 

Megnyílt Kopriva Attila kárpátaljai festőművész tárlata Budapesten 
2015. január 22. – MTI, Kárpátalja, mno.hu 

Kopriva Attila kárpátaljai festőművész alkotásait felvonultató tárlat nyílt szerdán a 

budapesti Forrás Galériában. Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke a 

megnyitón elmondta: „a magyar kultúra napja előestéjén olyan kiemelkedő kárpátaljai 

festőművész alkotásait mutatjuk be, akinek ifjú kora ellenére már megadatott a 

nemzetközi siker és elismerés, hiszen képei megtalálhatók szerte a világon, magán- és 

közgyűjteményekben egyaránt”. Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényhozásért felelős 

alelnöke kiemelte: ha egységes a nemzet, akkor egységes nemzeti kultúra is van 

függetlenül attól, hogy mikor, hol és hogyan szabdalták szét a határok a közösség egészét. 

 

Sikeres évet zártak a Magyarok Grazban 
2015. január 22. - Volksgruppen 

A Magyar Katolikus Közösség Grazban a tavalyi évben is számos programot szervezett, 

összesen 47 magyar nyelvű és 8 kétnyelvű szentmisét tartottak. Továbbá két lelkinapot és 

egy ökumenikus istentiszteletet is szerveztek. Emellett 33 gyermekfoglalkozásra és egy 

családi délutánra került sor. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2592/vajdasag_szabadka/121063/A-VIF%C3%93-%C3%A1tadta-adom%C3%A1ny%C3%A1t-a-Kolevk%C3%A1nak.htm
http://karpataljalap.net/?q=2015/01/22/megnyilt-kopriva-attila-karpataljai-festomuvesz-tarlata-budapesten
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2690813/
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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.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/

