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Incidensek nélkül zajlott le a megemlékezés a Székely Vértanúk 
Emlékművénél 
2015. március 10. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, hirado.hu, Krónika, Erdély Ma, 

szekelyhon.ro, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, origo.hu, mno.hu, Inforádió 

Mintegy félezren gyűltek össze Marosvásárhelyen kedden délután a Székely Vértanúk 

Emlékművénél, hogy leróják kegyeletüket a Habsburg-ellenes székely szervezkedés 161 éve 

kivégzett vezetői előtt.  Az összegyűlt emberek virágokat és gyertyákat helyeztek el az 

emlékoszlop lábánál, és Kossuth-dalokat énekeltek. Néhányan közülük székely és magyar 

zászlókat hoztak magukkal, és voltak, akik székely népviseletet öltöttek magukra az 

eseményre. A vértanúk emlékére Kecskés Csaba unitárius lelkész mondott imát. A magyar 

és a székely himnusz eléneklése után a tömeg békésen feloszlott. 

 

A nemzetpolitikai államtitkárság támogatja a Székely szabadság napi 
felvonulásokat 
2015. március 10. – MTI, Kormany.hu 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága kiáll a Székely Nemzeti Tanács 

Székely szabadság napja alkalmából szervezett felvonulásai mellett, amelyeknek célja, 

hogy felhívják a figyelmet Székelyföld autonómiájának kérdésére. Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár kiemelte: Székelyföld autonómiája nemcsak a székelyek ügye, 

hanem minden magyaré és minden jóérzésű emberé az egész világban. Fontos, hogy ezen a 

szomorú évfordulón, - amikor is 1854-ben Marosvásárhelyen kivégezték a három székely 

vértanút, akik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után is hittek a magyar 

szabadságban - a világ magyarsága részéről minél többen csatlakozzanak a 

felvonulásokhoz - írta. 

 

Petícióban sürgetik párbeszédre a román kormányt a székelyek 
2015. március 10. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A Baróton, Csíkszeredában, Firtosmartonoson, Gyergyószentmiklóson és 

Sepsiszentgyörgyön felolvasott, a bukaresti kormánynak, parlamentnek és Klaus Johannis 

államfőnek címzett dokumentum a székely nép legitim képviselőivel, a Székely Nemzeti 

Tanáccsal (SZNT) és a régió önkormányzataival folytatandó egyeztetésre sürgeti a Ponta-

kabinetet. Megállapítják, a kormány által tervezett közigazgatási átalakítás folyamata 

továbbra is rendkívüli aggodalomra ad okot, mivel a Székelyföldnek egy nagyobb 

közigazgatási egységbe tagolása ellentmond a közösség akaratának. 

 

Johannis: a német kisebbség mindig lojális volt a román államhoz 
2015. március 10. – Krónika, MTI, transindex.ro 

A romániai németek mindig lojálisak voltak a román államhoz, amelynek 

megerősödéséhez és korszerűsítéséhez építő módon hozzájárultak – hangoztatta Klaus 

Johannis, Románia elnöke hétfőn Nagyszebenben. Az államfő – aki maga is a német 
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kisebbség soraiból származik – Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszterrel 

közösen vett részt A romániai német kisebbség – Múlt és jelen az egyesült Európában 

címmel megrendezett kiállítás megnyitóján. Johannis a világ etnikai indíttatású 

konfliktusainak fényében példásnak és követendőnek nevezte a romániai együttélési 

modellt. Kifejtette: rövidebb, „múló ideológiai” különbségektől eltekintve a románok és az 

országban élő németek viszonyát „kölcsönös tisztelet és harmónia” jellemezte. 

 

Székely szabadság napja - Megemlékezést tartottak a budapesti Hősök terén 
2015. március 10. – MTI, hirado.hu, 444.hu, Inforádió 

A székely szabadság napja alkalmából a Székelyföldért Társaság megemlékezést tartott a 

budapesti Hősök terén kedd este, a székely vértanúk 1854-es kivégzésének évfordulóján. A 

demonstráció résztvevői petíciót fogadtak el, amelyben azt kérték Victor Ponta román 

miniszterelnöktől, haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat Székelyföld lakóinak legitim 

képviselőivel a régió közigazgatási státusáról. 

 

Máért szórvány szakbizottság: napirenden a Petőfi Sándor Program 
2015. március 10. – MTI, Kormany.hu 

A szórvány magyarság megerősítését célzó Petőfi Sándor Program elindításáról tárgyalt 

keddi ülésén a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) szórvány szakbizottsága. A 

Miniszterelnökség MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint Grezsa István, a 

nemzetpolitikai államtitkárság miniszteri biztosa elmondta, hogy az immáron harmadik 

éve sikeresen futó, a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor Program 

mintájára indítja el az államtitkárság a Petőfi Sándor Programot. 

 

Az aradi Szabadság-szobor meggyalázásáról beszélt Winkler az EP-ben 
2015. március 10. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Krónika 

Az aradi Szabadság-szobor meggyalázásáról és a magyar-román megbékélésről beszélt 

Winkler Gyula hétfőn késő este Strasbourgban, ahol a héten az Európai Parlament 

plénuma ülésezik. Politikai nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy három hét telt 

el azóta, hogy mindmáig büntetlen tettesek Aradon meggyalázták a tizenhárom vértanú 

emlékét őrző Szabadság-szobrot. 

 

Izsák Balázs: rendészeti kérdéssé akarják alacsonyítani a székely autonómia 
ügyét 
2015. március 10. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Izsák Balázs szerint a hatóságok rendészeti kérdéssé akarják alacsonyítani a Székelyföld 

autonómiájának a kérdését. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a Székely szabadság 
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napján a romániai demokrácia állapotáról tartott keddi marosvásárhelyi sajtótájékoztatón 

beszélt erről. A sajtótájékoztatóra az SZNT valamennyi erdélyi magyar párt és politikai 

szervezet elnökét meghívta, de csak Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

elnöke vett részt az eseményen. 

 

Márton Árpád a székely szabadság napjáról beszélt a képviselőházban 
2015. március 10. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Politikai nyilatkozatban hívta fel a képviselőház plénumában a törvényhozó testület 

figyelmét kedden, március 10-én Márton Árpád, az RMDSZ parlamenti képviselője az 

1854-ben kivégzett székely mártírok emlékére, és szóvá tette azt is, hogy a Székely 

Szabadság-napján Marosvásárhelyen korlátozták a magyar közösség gyülekezési jogát. A 

képviselő felszólalásában emlékezett a székely mártírokra, a gyülekezési jog korlátozásáról 

pedig úgy vélekedett, ez nem lehet a demokratikus államrend része. 

 

Nyelvi jogok: bátorítani kellene az állampolgárokat a hivatali 
anyanyelvhasználatra 
2015. március 10. – transindex.ro 

2007 óta kevés előrelépés történt a nyelvi jogok közintézményekben való alkalmazása 

terén – derül ki a Bálványos Intézet februárban zárult kutatásának előzetes 

eredményeiből. A kutatás első szakasza megpróbált minél teljesebb képet kapni arról, hogy 

mennyire érvényesülnek a nyelvi jogok azokon a településeken, ahol a magyar lakosság 

aránya meghaladja a 20 százalékot. A tervek szerint a közeljövőben a helyszínen 

ellenőriznék és bővítenék a kapott eredményeket, valamint a sajátos eseteket interjúk 

keretében is megvizsgálnák – mondta a Transindexnek Toró Tibor kutatásvezető, akivel a 

fontosabb eredményeket és a következtetéseket tekintették át. 

 

Románokhoz és magyarokhoz intézett felhívást egy temesvári fiatalember 
2015. március 10. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Egy temesvári fiatalember közösségi portálon szólította fel a románokat és a magyarokat a 

toleranciára. Edwin Sebastian Marc, egy temesvári fiatalember közösségi portálon 

szólította fel a románokat: „Ölelj meg egy magyart!”, s hasonló cselekedetre ösztönözi a 

magyarokat is a románok irányába: „Ölelj meg egy románt!”. Az erről készülő fotókat a 

Facebookra lehet feltölteni. Edwin Sebastian Marc felhívását a magyar nemzeti ünnep 

előtti időszakra időzítette, mert tapasztalatai szerint ilyenkor gyakran felüti fejét a 

türelmetlenség. 

 

Biró Zsolt ismét „kikosarazta” Szilágyi Zsoltot 
2015. március 10. – maszol.ro 

„Az Erdélyi Magyar Néppárt elnökévé választása óta próbálja egy asztalhoz ültetni Szilágyi 

Zsolt az EMNP és a Magyar Polgári Párt (MPP) vezetőit a „nemzeti oldal” egységének 
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megvalósítása érdekében, ám ez sehogy sem jön össze neki. Biró Zsolték a napokban újabb 

meghívót kaptak egy találkozóra, ám nem álltak kötélnek” – írja a maszol.ro. 

 

Tamás Sándor újabb székely autonómiatüntetést kezdeményezett 
2015. március 10. – maszol.ro, hirado.hu, MTI, Krónika, transindex.ro 

A Székelyek Nagy Meneteléséhez hasonló, a székelység autonómiaigényét felmutató közös 

demonstráció megszervezése érdekében intézett felhívást az erdélyi magyar politikai 

szervezetekhez Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke kedden, a Székely 

szabadság napján. Az RMDSZ politikusa a Sepsiszéki Székely Tanács által meghirdetett 

sepsiszentgyörgyi tiltakozó megmozdulás résztvevőjeként nyilatkozott kezdeményezéséről 

a magyar közmédiának. Rámutatott: az utóbbi 25 évben egyszer, a 2013 őszén széles 

összefogással megrendezett Nagy Menetelésen sikerült úgy felmutatni a székelység 

autonómiakövetelését, hogy az mind belpolitikai, mind külpolitikai szempontból 

Székelyföldre irányította a figyelmet. Úgy vélekedett: ez összefogás miatt sikerülhetett. 

 

Díj a székely önismeret erősítéséért 
2015. március 10. – szekelyhon.ro, Krónika 

Székelyföld jelenének és múltjának kifogástalan szakmaisággal éveken keresztül végzett 

népszerűsítéséért, a székelyek autonómiaküzdelmének hiteles megismertetéséért, a 

székely önismeret elmélyítéséért és a székely közösségi tudat megerősítéséért a Székelyföld 

Stúdió részesült az idei Gábor Áron-díjban, amit hétfő este Marosvásárhelyen vett át az 

alkotói közösség 12 tagja. 

 

Székely ízek: tagadja az etnikai indíttatást a fogyasztóvédelem 
2015. március 10. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nem etnikai indíttatásból bírságoltak a nem létezőnek mondott székely ízek ügyében, 

hanem a lejárt szavatossági idő miatt – hangsúlyozzák a fogyasztóvédelmi hatóságok 

területi és megyei vezetői, akik az újságárudák ellenőrzéseivel kapcsolatban is 

nyilatkoztak. Sorin Susanu ezúttal megerősítette, csupán a lejárt szavatossági idő miatt 

róttak ki bírságot. Arra is kitért, nem az említett vállalkozás marketingstratégiáját, 

szlogenjének megválasztását kifogásolták a nem létezőnek mondott székely ízek kapcsán, 

hiszen munkájukban nem létezik román vagy magyar közösség, csupán fogyasztók. Céljuk 

pedig épp ezen fogyasztói kör megfelelő informálásának fenntartása úgy, hogy a 

különböző, nem megfelelő kereskedelmi praktikákat használva ne hibásan vagy hiányosan 

tüntessék fel a termékkel kapcsolatos információkat a forgalmazók. 

 

Háromszázezer lej Kolozsvártól a magyar napoknak 
2015. március 10. – Krónika 

A tavalyi támogatás több mint kétszeresét kapta idén a kincses város önkormányzatától a 

Kolozsvári Magyar Napok. Erdély egyik legnagyobb magyar rendezvényére 300 ezer lejt 
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hagyott jóvá a helyi tanács, amely hétfőn este döntött a civil szervezetek kulturális 

rendezvényeire és társadalmi programjaira szánt támogatásokról. „A Kolozsvári Magyar 

Napok idén is az önkormányzat kiemelt rendezvényeinek egyike. Ez így van rendjén, a 

tavalyi támogatás két és félszeresét kapta a rendezvénysorozat, azaz a tavalyi 130 ezer lejes 

támogatás összege 300 ezer lejre nőtt” – értékelte a döntést a tanácsülést követően 

Horváth Anna alpolgármester. 

 

Visszakerül az emlékműre a madéfalvi turulmadár 
2015. március 10. – Krónika 

Befejeződött a madéfalvi emlékmű turulmadarának felújítása, a szobor a magyar kormány 

támogatása révén március 15-ére visszakerül régi helyére. Pénzhiány miatt lassan haladt, 

akadozott az emlékmű felújítása, a problémára a vérengzés 251. évfordulóján tartott 

megemlékezésen kínáltak megoldást a magyar kormány képviselői: Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a január 7-ei rendezvényen bejelentette, hogy 17 

millió forinttal (245 ezer lejjel) támogatják a felújítást. 

 

A székely szabadságot ünnepelték Firtosmartonoson 
2015. március 10. – szekelyhon.ro 

Mintegy százötvenen hajtottak fejet kedden Gálffy Mihály székely vértanú szobránál a 

firtosmartonosi templomkertben: a székely szabadság napja alkalmából több helyszínen, 

mégis közös eszme mentén ünnepelt a székelység, a marosvásárhelyi városvezetőség 

törvénytelen visszaélése és egyben Románia régiósítási terve ellen emelve fel szavát. 

 

Napos oldal 
2015. március 11. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az idei székely szabadság napja igenis felkelt, sőt éppen a 

tiltásoknak köszönhetően világított rá – még csak derengő, sanda fénnyel – az egyetlen 

járható útra, arra, amelyen csak együtt lehet előrelépni. A marosvásárhelyi tiltakozó 

felvonulás megakadályozása igenis felrázta az erdélyi magyarságot”. 

 

MKP-s polgári kezdeményezés: mentsük meg közösen a kisiskolákat! 
2015. március 10. – hirek.sk 

Felhívással fordult a kisiskolák megmentése céljából a Magyar Közösség Pártja 737 

szlovákiai település önkormányzatához. A. Szabó László, az MKP oktatási és kulturális 

alelnöke az ügyben érintett községek polgármestereit arra kérte, hogy a felhívást saját 

érdekükben és nevükben, megadott minta alapján írt levéllel együtt juttassák el a helyi 

lakosokhoz, ők pedig azokat minél nagyobb számban küldjék el az oktatási miniszternek. A 

polgári kezdeményezést az indokolta, hogy a szlovák parlament 2013 decemberében 

elfogadta a közoktatási törvény módosítását, amely bevezeti az alap- és középiskolák 
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osztályainak minimális létszámát. A rendelkezés a 2015/16-os tanév első napjától lépne 

hatályba, mely szerint az alapiskolai első osztályokba minimum 11, az alsó tagozat további 

évfolyamaiba pedig legalább 13 tanulónak kell járnia ahhoz, hogy a törvény értelmében az 

adott iskola tovább működhessen. Azaz egy teljesen szervezett kisiskolának legalább 50 

tanulóval kellene rendelkeznie ahhoz, hogy megmaradhasson. Jelenleg a tanulói létszám 

586 szlovákiai, ezen belül 101 magyar tanítási nyelvű iskolában nem haladja meg az 

ötvenet. 

 

2018-ra fejeződhet be a krasznahorkai vár felújítása 
2015. március 10. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Három éven belül, várhatóan 2018-ra fejeződhet be a 2012 márciusában leégett 

krasznahorkai vár felújítása - mondta Viktor Jasan, a műemléket kezelő Szlovák Nemzeti 

Múzeum (SNM) vezérigazgatója kedden, miután a várban pusztító tűz harmadik 

évfordulóján nyílt napot tartottak a sajtó képviselői számára az objektumban. 

 

Megérkeztek az első felvidéki adományok Kárpátaljára 
2015. március 10. – Felvidék Ma 

Megérkeztek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház „Kárpátalja nincs 

egyedül” elnevezésű adománygyűjtő akciójának első szállítmányai Kárpátaljára. A 

Pozsonyi Református Egyházmegye gyülekezeteinek adományait március 9-én adták át a 

beregszászi és borzsovai református gyülekezetnek. 

 

Vajdaság jelképeiről és a pénzelési kérdésekről is tárgyalt a képviselőház 
kollégiuma 
2015. március 10. – Vajdaság Ma 

A vajdasági parlament kollégiumának ülésén a tagok a Vajdaság Autonóm Tartomány 

jelképeinek és hagyományos szimbólumainak kinézetéről és használatáról szóló döntés 

javaslatával, valamint a Vajdaság pénzeléséről szóló törvényjavaslat kidolgozását szolgáló 

szövegtervezettel kapcsolatos további tevékenységekről tárgyaltak – fejtik ki a tartományi 

házelnök hivatala által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Az ülésen 

megállapodtak arról is, hogy konzultációkat és tárgyalásokat folytatnak majd a tartomány 

pénzeléséről szóló törvény kidolgozását szolgáló munkaszöveg kapcsán is, áll a 

közleményben. 

 

Hét éve a hallgatókért – boldog születésnapot, Pannon Rádió! 
2015. március 10. – Pannon RTV 

Hét éves a Pannon Rádió. Mára Vajdaság egyik leghallgatottabb rádiójává nőtte ki magát. 

Állandó felkészültséggel informálja a hallgatóságot a napi történésekről. Mindemellett 
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http://www.hirek.sk/itthon/20150310155325/2018-ra-fejezodhet-be-a-krasznahorkai-var-felujitasa.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/52333-megerkeztek-az-elso-felvideki-adomanyok-karpataljara
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18333/Vajdasag-jelkepeirol-es-a-penzelesi-kerdesekrol-is-targyalt-a-kepviselohaz-kollegiuma.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18333/Vajdasag-jelkepeirol-es-a-penzelesi-kerdesekrol-is-targyalt-a-kepviselohaz-kollegiuma.html
http://pannonrtv.com/web/?p=191435
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tartalmas és igényes szórakoztató műsorok is helyet kapnak az adásidőben. A 24 órás 

magyar műsorral rendelkező közéleti, informatív és szórakoztató rádióadás 2008. március 

10-én kezdte meg adását. 

 

Az újratelepítés ünnepe 
2015. március 10. – Magyar Szó 

Már nagyban folynak az előkészületek a Kishegyes újratelepítésének alkalmából sorra 

kerülő ünnepségsorozatra, március 20-án és 21-én gazdag program fogja várni a 

vendégeket. A kishegyesi helyi közösség tanácsának elnöke, Szűgyi István arról számol be, 

hogy tavaly óta külön tartják a falunapot és az újratelepítés napját. Az újratelepítés 

ünnepségsorozatának fő szervezője a kishegyesi helyi közösség, azonban programok 

szervezésben aktív szerepet vállalnak a civil és sportszervezetek, valamint a művelődési 

egyesület. Ez is ékes példája annak, hogy Kishegyesen nagyon jól együtt tud működni a 

civil szféra és a helyi közösség. 

 

Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács 
2015. március 10. – Kárpátalja 

Ungváron március 6-án ülésezet a Kárpátaljai Megyei Tanács (KMT). Az ülés napirendjén 

mintegy 40 kérdés szerepelt. Orosz Ildikó képviselő, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnöke beadványában ahhoz kérte és kapta meg kollégái támogatását, 

hogy kezdeményezzék a hatóságoknál, vizsgálják meg annak lehetőségét, miként 

vezethetnék be a magyar nyelv oktatását második idegen nyelvként Kárpátalja azon 

régióinak iskoláiban, ahol a magyar megkapta a regionális nyelv státusát, illetve ott, ahol 

élnek ugyan magyarok, de az iskolában nem tanulják a magyar nyelvet.  

 

A magyar nyelv második idegen nyelvként való oktatása Kárpátalján 
2015. március 10. – Kárpátalja Ma 

2013-ban, amikor kötelező jelleggel az összes iskolában bevezették a második idegen nyelv 

oktatását 5. osztálytól kezdve, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) azt 

ajánlotta, hogy a magyar nyelv is szerepeljen a választható tantárgyak listáján. A KMPSZ 

fáradozása nem volt hiábavaló, Orosz Ildikó a Kárpátaljai Megyei Tanácshoz intézett 

beadványát a tanács elfogadta. A tervezet megvalósításában megfelelő szakmódszertani 

segítséget tud nyújtani a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet, az Ungvári 

Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara és a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2639/vajdasag_kishegyes/123570/Az-%C3%BAjratelep%C3%ADt%C3%A9s-%C3%BCnnepe.htm
http://karpataljalap.net/?q=2015/03/10/ulesezett-karpataljai-megyei-tanacs
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-magyar-nyelv-masodik-idegen-nyelvkent-valo-oktatasa-karpataljan/
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30 közgyűlés öt nap alatt 
2015. március 10. – Kárpátalja  

A végéhez közeledik a KMKSZ-alapszervezetek rendes éves közgyűléseinek sorozata. 

Befejeződtek a KMKSZ-alapszervezetek közgyűlései a Nagyszőlősi , Beregszászi, Munkácsi, 

Ungvári járásban, valamint a Felső-Tisza-vidéken is. A középszintű vezetők valamennyi 

helyszínen elemezték az ukrajnai gazdasági és politikai helyzetet, beszámoltak a Szövetség 

elmúlt évének eredményeiről, tájékoztattak a Keleti Partnerség program eredményeiről és 

idei célkitűzéseiről, valamint a KMKSZ és a magyar kormány azon terveiről, amelyek a 

kárpátaljai magyarság rendkívül nehéz helyzetén hivatottak segíteni. 

 

A „puszta nyelvén“ a gráci könyvtárban 
2015. március 10. - Volksgruppen 

Magyarnyelvű gyermekkönyvekkel szerelkezett fel a Gráci Városi Könyvtár. Ferbuár 26-án 

került sor a 35 könyv ünnepélyes átadására. A Gárci Kulturális hivatalnak Rudolf Roth 

konzul adta át a gyermekirodalmi részleget. Az ajándékozást Molnár Andreas 

Önkormányzati képviselő kezdeményezte, hogy az egyre növekvő számú gráci magyar 

lakosság is hozzájuthasson anyanyelvi irodalmi művekhez. 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/03/10/30-kozgyules-ot-nap-alatt
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2698975/
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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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