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Berényi: a szlovák-magyar alapszerződés néhány pontja felülbírálásra 
szorulna 
2015. március 17. – hirek.sk 

Húsz éves a szlovák-magyar alapszerződés, mely Berényi József, a Magyar Közösség Pártja 

elnöke szerint néhány pontjában felülbírálásra szorulna. Ezen pontok egyike az 

alapszerződés 15. cikkelye, amely kimondja, hogy a felek tartózkodni fognak minden olyan 

politikától és gyakorlattól, ami elősegíti az asszimilációt, és védelmezni fogják a 

kisebbségekhez tartozó személyeket olyan cselekményekkel szemben, amelyek az 

asszimilációra irányulnak. „A legutóbbi népszámlálási adatok láttán kimondhatjuk, hogy 

ez a megfogalmazás nem teljesült, ugyanis a felvidéki magyarok esetében az asszimiláció 

jelentős mértékű. Meg kell vizsgálni, hogy mi mindennek köszönhető ez az asszimiláció, és 

arra mi a két ország válasza. Ha ugyanis ezt a választ nem kapjuk meg, akkor nem kerül 

értelmezésre a vázolt megfogalmazás” – magyarázta Berényi. További felülbírálásra szorul, 

hogy a felek tartózkodni fognak az olyan intézkedésektől, amelyek megváltoztatnák a 

népesség számarányát a nemzeti kisebbségek által lakott területeken, s így korlátozzák a 

személyek jogaikat és szabadságjogaikat.  

 

Újrakezdte működését az alkotmánymódosító parlamenti különbizottság 
2015. március 17. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika 

Újrakezdte működését az alkotmánymódosítás előkészítésével megbízott parlamenti 

különbizottság kedden, de Máté András, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője az MTI-

nek azt mondta: nem lát esélyt arra, hogy a jelenlegi erőviszonyok között kialakuljon az 

alaptörvény módosításához szükséges kétharmados többség. A bizottság korábban 

kidolgozott alkotmánymódosító tervezete tavaly elbukta a normakontrollt: az 

alkotmánybíróság a hatályos alaptörvénybe ütközőnek minősítette a tervezet 26 pontját, 

közöttük azokat a magyarságnak fontos változtatásokat, amelyeket az RMDSZ javasolt. 

 

A tartományi parlament nem fogadta el a hagyományos szimbólumokat 
2015. március 17. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság RTV 

A vajdasági parlament képviselői végül nem szavazták meg azt a javaslatot, hogy a 

tartomány hivatalos szimbólumai mellett az úgynevezett hagyományos jelképeket, azaz a 

szerb trikolórt és az 1848-as címert is használják. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga 

(LSV) képviselői nemmel szavaztak a javaslatra, a Demokrata Párt (DS) képviselői pedig 

tartózkodtak, noha korábban azt állították, támogatni fogják a javaslatot. Mostani 

döntésüket azzal indokolták, hogy „nem sikerült általános konszenzust elérni”. A javaslatra 

egyébként 50 képviselő szavazott, 10 volt ellene, 42 pedig tartózkodott a szavazástól. Nem 

volt meg tehát a szükséges kétharmados többség. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150317165103/Berenyi-a-szlovak-magyar-alapszerzodes-nehany-pontja-felulbiralasra-szorulna.html
http://www.hirek.sk/belfold/20150317165103/Berenyi-a-szlovak-magyar-alapszerzodes-nehany-pontja-felulbiralasra-szorulna.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=39144
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18388/A-tartomanyi-parlament-nem-fogadta-el-a-hagyomanyos-szimbolumokat.html
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Ponta szerint aggasztó Magyarország és Oroszország viszonya 
2015. március 17. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap 

Romániának meg kell erősítenie hadseregét, hogy egy esetleges orosz fenyegetésnek ellen 

tudjon állni, többek között a harci repülők számát is meg kell duplázni - jelentette ki Victor 

Ponta miniszterelnök egy, a külföldi lapok tudósítóinak tartott sajtótájékoztatón 

Bukarestben. Ugyanennek kapcsán azt mondta, aggodalmasnak tartja Magyarország 

viszonyát Oroszországgal. „Nem akarok szomszédokról beszélni, de úgy gondolom, 

Magyarország pozíciója Oroszországgal kapcsolatban nemcsak Románia számára 

aggasztó, hanem európai szinten is kellene tárgyalni erről” - mondta Ponta. 

 

Magyar külügy Ponta megjegyzésére: „ennyit az együttműködés 
szorosságáról” 
2015. március 17. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, maszol.ro  

Magyarország mindig is tartotta magát a közös európai állásponthoz az Oroszországgal 

szemben elhatározott szankciók ügyében - reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

(KKM) Victor Ponta Magyarországgal kapcsolatos állításaira. Románia tavaly az Eurostat 

adatai szerint 5 százalékkal tudta növelni exportját Oroszország irányába a szankciók és az 

embargó ellenére. „Ennyit az együttműködés szorosságáról” - áll a rövid közleményben. 

 

Több RMDSZ-es is elítélte Kelemen Hunor sepsiszentgyörgyi kifütyülését 
2015. március 17. – Erdély Ma, transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) parlamenti csoportja elítéli a 2015. 

március 15-én, Sepsiszentgyörgyön történteket és határozottan elutasítja nemzeti ünnep 

üzenetének eltorzítását – olvasható a frakció kedden kiadott nyilatkozatában, amelyet a 

szövetség hírlevele közölt. A törvényhozók felháborodását az váltotta ki, hogy a vasárnapi 

sepsiszentgyörgyi ünnepségen Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének felszólalását a 

tízezres ünneplő közönségből többen hangos füttyel és pfujozással fogadták, és beszéde 

végét is bekiabálásokkal zavarták meg. 

 

Ébresztő fütty 
2015. március 18. – Páva Adorján – Krónika  

A Krónika vezércikke szerint „a reakciókényszer, Kelemen Hunor feltétlen védelembe 

vétele és a neki tulajdonított háromszéki „megvalósítások” gépies felsorolása azt igazolja, 

hogy a március 15-ei erőfelmutatáskor szokatlan, nem várt nyers kritika megdöbbentette, 

megsértette a szövetség képviselőit. A szégyenérzettel viaskodók mélyen elítélik a 

füttyszót, és úgy állítják be a történteket, mintha ez nem egy politikus, pártvezető, hanem a 

nemzeti ünnep szellemisége ellen irányult volna”. 

 

Aradon nem engedtek székely zászlóval ünnepelni 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=39151
http://vilag.transindex.ro/?hir=24882
http://vilag.transindex.ro/?hir=24882
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=183248&cim=az_rmdsz_torvenyhozoi_eliteltek_a_sepsiszentgyorgyi_unnepseg_megzavarasat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=183217&cim=aradon_nem_engedtek_szekely_zaszloval_unnepelni_audio
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2015. március 17. – Erdély Ma, Kossuth Rádió, hirado.hu 

Aradon nem engedték meg, hogy székely zászlóval ünnepeljen március 15-én az egyik 

résztvevő. A csendőrök szerint be van tiltva a székely jelkép, és felszólították a békés 

megemlékezőt, hogy tegye el a zászlót. D. Nagy Károly nem első ízben ment el a 

megemlékezésre magyar és székely lobogóval. A Kossuth Rádió Határok nélkül című 

műsorában elmondta: négy éve minden alkalommal a két zászlóval ment ünnepelni, és 

eddig nem volt belőle probléma. 

 

A többség a polgármesterben bízik 
2015. március 17. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A közigazgatásban dolgozók közül a polgármesterben bíznak a leginkább a román 

állampolgárok. Az IRES közvélemény-kutató felmérése szerint a megkérdezettek 52 

százaléka felelte azt, hogy igencsak megbízik a település vezetőjében. A megkérdezettek 

77%-a úgy gondolja, hogy jelentősebb decentralizációra van szükség. Az IRES 

közvélemény-kutató felmérése egy 1235 fős mintán készült, március 12 és 13. között. 

 

Az MPP bepanaszolta a CNCD-nél a háromszéki prefektúrát 
2015. március 17. – maszol.ro 

A román kormánynak is állást kell foglalnia a sepsiszentgyörgyi magyar himnuszéneklés 

miatt kirótt büntetés ügyében. A Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki elnöke, Kulcsár 

Terza József elmondta, az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) is 

bepanaszolták a Kovászna megyei prefektúrát, amiért az decemberben 5000 lejes bírságot 

szabott ki a magyar himnusz eléneklése miatt. 

 

Farkaslakán is elfogadták az autonómiát támogató határozatot 
2015. március 17. – szekelyhon.ro, Krónika 

Farkaslaka is csatlakozott azokhoz az önkormányzatokhoz, amelyek határozatban 

mondják ki, hogy községük a leendő autonóm Székelyföldhöz szeretne tartozni – 

tájékoztat közleményben a Magyar Polgári Párt (MPP) sajtóirodája. A képviselő-testület a 

keddre összehívott tanácsülésen fogadta el az MPP-frakció nevében Albert Mátyás által 

benyújtott kezdeményezést – a tervezetet az RMDSZ-es tanácsosok is támogatták. 

 

Kincses Előd: Marosvásárhely a Fekete március óta frontváros maradt 
2015. március 17. – transindex.ro, MTI, hirado.hu 

Kincses Előd ügyvéd szerint a marosvásárhelyi viszonyokat máig meghatározza a városban 

1990 márciusában kirobbant román-magyar véres összecsapás. A marosvásárhelyi magyar 

közösség - vezetői tisztségéből a Fekete március alatt lemondatott - emblematikus alakja 

úgy látja, Marosvásárhely azóta is a román-magyar küzdelem frontvárosa maradt. Kincses 

Előd az MTI-nek adott interjúban a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 

(MOGYE) kialakult szembenállást, a Székely szabadság napjára tervezett magyar tiltakozás 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=183220&cim=a_tobbseg_a_polgarmesterben_bizik
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/44554-az-mpp-bepanaszolta-a-cncd-nel-a-haromszeki-prefekturat
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/farkaslakan-is-elfogadtak-az-autonomiat-tamogato-hatarozatot
http://itthon.transindex.ro/?hir=39153
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betiltását, de a marosvásárhelyi magyarok azóta történt tömeges elvándorlását is a Fekete 

március számlájára írja. Hozzáteszi, Marosvásárhelyről éppen az önbizalommal 

rendelkező, mozgékony, vállalkozó szellemű magyarok költöztek el, és hiányukat nagyon 

megsínyli a közösség 

 

Leszámolási kísérlet Marosvásárhellyel  
2015. március 18. – Krónika 

Maros megye legmagasabb beosztású, Marosvásárhelyen tartózkodó magyar vezetőjeként 

harcolt a rendszerváltás után a magyar jogkövetelésekért. A fekete márciusként elhíresült 

pogromkor egy elképzelhetetlen méretű román–magyar leszámolást akadályozott meg, 

mégis menekülnie kellett az országból. Kincses Előd ügyvéddel a 25 évvel ezelőtti 

eseményekről beszélgetett a Krónika. 

 

A helyiek szerint a kisdedóvó a garancia az anyanyelvi oktatásra 
2015. március 18. – Krónika 

A bezárás veszélye fenyegeti a gyergyószéki Galócás magyar óvodáját – hívták fel a 

figyelmet a helyiek, akárcsak az Iskolák veszélyben program életre hívói. A Közpolitikai 

Elemzőközpont kezdeményezésére indított programban az anyanyelvi oktatás 

szempontjából veszélyeztetett helyszínként szerepel a gyergyószéki település is. „Nagyobb 

veszély a magyar óvodai csoportot fenyegeti, amely már pár éve kritikus létszámmal és 

csak speciális engedéllyel működik, jelentős pozitív változásra pedig az elkövetkező 

években sem lehet számítani” – olvasható az óvodai, iskolai gyereklétszám csökkenésére 

figyelmeztető tanulmányban. 

 

Székelyföld nem kér a multi söréből 
2015. március 18. – Rostás Szabolcs – Magyar Nemzet 

Kellemetlen fogadtatásban volt része tegnap a Heineken Romania vezérigazgatójának a 

székelyföldi Csíkszentsimonban, amelynek polgármesterét a községben működő Csíki Sör 

Manufaktúra ellen indított pere kapcsán kereste fel. Onno Rombouts arról próbálta 

meggyőzni a Csíkszereda közelében fekvő település elöljáróját, hogy a multinacionális 

társaság nem akarta megsérteni a többségében magyarok lakta régió lakosainak 

érzékenységét, amikor szellemi tulajdon megsértése, illojális konkurencia és 

tisztességtelen kereskedelmi tevékenység vádjával pert indított az Igazi csíki sörgyár 

tulajdonosával szemben. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. március 18-i számában olvasható) 

 

Új dél-szlovákiai párt alakulhat 
2015. március 17. – Új Szó 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2015/03/17/uj-del-szlovakiai-part-alakulhat
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Új mozgalmat alapít Somogyi Szilárd, az SaS volt parlamenti képviselője. A célokat és a 

munkatársak nevét a következő napokban kívánja bejelenteni. Somogyi 2012-től többször 

is jelezte, hogy pártalapításon gondolkodik, általában egy baloldali magyar vagy dél-

szlovákiai szlovák–magyar párt létrehozását vizionálta. Somogyi most elmondta, hogy 

nem magyar, pontosabban nem etnikai jellegű, hanem regionális, dél-szlovákiai 

mozgalmat kíván létrehozni. Amennyiben pozitív fogadtatásban részesül a mozgalom, úgy 

a jövő márciusban esedékes parlamenti választásokon indulna is a tömörülés. 

 

Magyarország új pozsonyi nagykövete átadta megbízólevelét Andrej Kiskának 
2015. március 17. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott pozsonyi 

nagykövete hétfőn átadta megbízólevelét Andrej Kiska államfőnek. Kiska a találkozó 

során elégedettségét fejezte ki amiatt, hogy a szlovák-magyar kapcsolatrendszer történelmi 

szempontból kitűnő szinten van. „A két ország kormányai számára nyitott kérdések 

nyugodt légkörben oldódnak meg” – hangsúlyozta az államfő. A kölcsönös kapcsolatok 

pozitív szintjének megtartásához Kiska személyesen is hozzá akar járulni. Ebből a 

szempontból mind a két fél megemlítette Áder János magyar államfő tavaly decemberi 

hivatalos szlovákiai látogatásának a barátságos és sikeres lefolyását. 

 

Mečiar: Szlovákia húsz évvel ezelőtt letette külpolitikából az érettségi vizsgát 
2015. március 17. – hirek.sk 

A Szlovákia és Magyarország közti jószomszédi viszonyról és a baráti együttműködésről 

szóló szerződés jóváhagyásával Szlovákia letette a külpolitikáját érintő érettségi vizsgát – 

jelentette ki Vladimír Mečiar ex-kormányfő, aki elmondta, a megállapodásról folyó viták 

nem voltak zökkenőmentesek. Mint mondta, akárcsak őt, úgy magyar kollégáját, Horn 

Gyulát is a szerződés miatt a nemzet árulójának titulálták. 

 

Kerekasztal: mintaíven jelenthetjük a kétnyelvűség hiányát 
2015. március 17. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Kerekasztal Jogsegélyszolgálata kidolgozott egy olyan mintabejelentőívet, amelynek 

segítségével a Kormányhivatal felé jelezhetjük, ha nem állnak a rendelkezésünkre a 

megfelelő kétnyelvű dokumentumok az önkormányzatoknál. 

 

Zachariáš István Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott 
2015. március 17. – Felvidék Ma 

Kassán a Művészetek Házában Magyarország kassai Főkonzulátusa fogadást adott nemzeti 

ünnepünk 167. évfordulója alkalmából. Szesztay Ádám főkonzul felolvasta Orbán Viktor 

levelét, majd Zachariáš István átvehette a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. 

 

Eltűnt a magyar felirat az ipolysági vasútállomás tőszomszédságából 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150317100406/Magyarorszag-uj-pozsonyi-nagykovete-atadta-megbizolevelet-Andrej-Kiskanak.html
http://www.hirek.sk/belfold/20150316102354/Meciar-Szlovakia-husz-evvel-ezelott-letette-kulpolitikabol-az-erettsegi-vizsgat.html
http://www.hirek.sk/itthon/20150317133342/Kerekasztal-mintaiven-jelenthetjuk-a-ketnyelvuseg-hianyat.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/52479-zacharia-istvan-magyar-erdemrend-lovagkeresztje-kituntetest-kapott
http://www.felvidek.ma/felvidek/egyeb/52486-eltunt-a-magyar-felirat-az-ipolysagi-vasutallomas-toszomszedsagaban
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2015. március 17. – Felvidék Ma 

Eltűnt az Ipolyság feliratú helységnévtábla, melyet a város vasúti állomásával szemben 

állítottak fel. Az MKP helyi alapszervezete más ipolysági magyar civil szervezetekkel 

karöltve 2013. március 21-én Berényi József jelenlétében helyezte fel a vasútállomással 

szemközti magánterület kerítésére a magyar feliratot. Pár nap híján két éven át békésen 

hirdette a város magyar nevét. 

  

Újvidéki Színház: Mezei Kinga lesz a művészeti vezető 
2015. március 17. – Vajdaság Ma 

Június elsejétől Mezei Kinga színésznő, rendezőnő lesz az Újvidéki Színház művészeti 

vezetője, tette közzé honlapján az intézmény, kiemelve, Mezei Kinga színésznő és rendező, 

aki egyebek között autentikus és különleges poétikájáról is ismert művész. Az Újvidéki 

Színházban korábban több sikeres előadást is rendezett, köztük a Cselédek, a Szelídítések, 

a Pác, a Via Italia vagy a Koldustetű című produkciókat. 

  

Közös ünnep 
2015. március 17. – Magyar Szó 

Vasárnap Kishegyesen járt a kunszentmiklósi Baksai Sándor Református Gimnázium és 

Általános Iskola diákjainak és tanárjainak egy csoportja. Hajvert Ákos, a kishegyesi Ady 

Endre Kísérleti Általános Iskola igazgatója arról számolt be lapunknak, hogy 7-8-9. 

osztályos tanulók érkeztek Kunszentmiklósról. Vajdasági útjuk során jártak Topolyán, ahol 

megnézték a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ 48-as ünnepi műsorát, jártak 

Újvidéken, Szabadkán, valamint Bácsfeketehegyen voltak elszállásolva, mondta az 

igazgató, majd arról is szólt, hogy a magyarországi vendégek a Rákóczi Szövetség 

támogatásával érkeztek Vajdaságba. 

 

A kárpátaljai magyarságot érintő kérdésekről tárgyaltak Kijevben 
2015. március 17. – Kárpátalja Ma 

Ukrajna emberi jogokért, nemzeti kisebbségekért és nemzetközi kapcsolatokért felelős 

bizottságának kezdeményezésére március 11-én Kijevben parlamenti meghallgatásokat 

tartottak A civil társadalom szerepe, jelentősége és hatása a nemzetiségi politika 

egységességének formálására Ukrajnában címmel. Az eseményre magyar társadalmi 

szervezetek is meghívást kaptak. A kárpátaljai magyarságot Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, parlamenti képviselő, Orosz Ildikó, a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (II. RFKMF) elnöke, Rácz Béla, a II. RFKMF rektorhelyettese, valamint az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség tiszteletbeli elnöke, Tóth Mihály képviselte. A 
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meghallgatáson a delegáció három tagja szólalt fel: Brenzovics László, Tóth Mihály és 

Orosz Ildikó. 

 

Újabb támogatás Kárpátaljának 
2015. március 17. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Pénteken indult egy újabb segélyakció a kárpátaljaiaknak. “Tavaly fűtési támogatással 

segítettünk az ott élőknek, idén pedig a kormány 85 millió forintos támogatásról döntött” 

– jelentette ki Soltész Miklós, az EEM államtitkára a köztévében. Nagy sikere volt az őszi 

fűtéstámogatási programnak, melynek keretében karitatív szervezetek több tízmillió 

forintot gyűjtöttek össze és juttattak el Kárpátaljára – jelentette ki Soltész Miklós, az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkár az M1 reggeli műsorában. 

 

Ami nemes és ami érdemes 
2015. március 17. – Kárpátalja 

Március 15-én a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartotta 

soros, 26. közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű 

Szervezete (KMKSZ BKSZ). A közgyűlés mottóját idén – utalva kárpátaljai létünk 

mindenkori és mostanság főként kiélezett helyzetére – Veres Péter író gondolatai 

szolgáltatták: „Én nem mehetek el innen soha-sehova,… ide kell hoznunk a nagyvilágot, 

ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes, és amit érdemes.” A középszintű 

szervezet képviselői többek között a kialakult ukrajnai helyzet mibenlétét és az 

anyaországnak a helyzettel kapcsolatos álláspontját ismertették. 

 

A biztonság és közösségünk megőrzése a cél 
2015. március 17. – Kárpátalja 

A KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete március 14-én tartotta meg idei közgyűlését. 

A küldöttgyűlésre Munkácson, a járási szervezet székházában került sor, ahol jelen volt dr. 

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke is. A napirendi pontok ismertetését követően Gulácsy 

Géza, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, a Szövetség alelnöke a járási 

szervezet 2014. évi tevékenységét ismertette. 

 

Stane Baluh a Nemzetiségi Hivatal igazgatója 
2015. március 17. – Népújság 

A Szlovén Kormány 2015. március 18-ával kinevezte Stane Baluhot a Nemzetiségi Hivatal 

igazgatójává ötéves időszakra. Stane Baluh az előző időszakokban már vezette 

igazgatóként a szakszolgálatot, az utóbbi hat hónapban a kormány keretében működő 

hivatalt megbízott igazgatóként irányította. 
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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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