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A nyelvi jogok gyakorlatba ültetésével kapcsolatos hiányosságok orvoslását 
szorgalmazza az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 
2015. június 16. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Nagyszabású, a nyelvi jogok gyakorlatba ültetése kapcsán meglévő hiányosságok 

feltérképezését és orvoslását célzó programot indít az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége – 

tájékoztatott Székely István társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnök kedden, 

június 16-án. Elmondta, bár Romániában léteznek törvényes előírások a kisebbségek 

anyanyelvhasználatára vonatkozóan, ezeket sok helyen nem tartják be a hatóságok. Az 

újratervezés jegyében a Szövetség napi cselekvést tartalmazó ütemterv alapján fogja 

felmérni a reális helyzetet, és az észlelt rendellenességeket akár jogi úton is orvosolni 

kívánja. 

 

Elfogadta a szenátus a magyar nyelv napjának megünnepléséről szóló 
törvénytervezetet 
2015. június 16. – transindex.ro, MTI, maszol.ro 

Elfogadta a szenátus kedden a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által 

kezdeményezett törvénytervezetet, amely Romániában is a magyar nyelv napjává 

nyilvánítaná november 13-át. Az ellenszavazat nélkül elfogadott javaslatot 62-en 

támogatták, míg 4 szenátor tartózkodott. Az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciója 

által közösen kezdeményezett jogszabály értelmében ezen a napon a magyarlakta 

településeken különböző kulturális programokat szervezhetnek, amelyekhez a helyi 

önkormányzatokon kívül a civil szervezetek is hozzájárulhatnak. A tervezet kitér arra, hogy 

a közmédia is sugározhat az ünnepre hangoló műsorokat. Ha a parlament megszavazza a 

törvénytervezetet, a magyar tannyelvű iskolák ünnepélyes keretek között is 

megemlékezhetnek a magyar nyelv napjáról. 

 

Luca-ügy: cáfol a Kolozsvári Rádió 
2015. június 16. – Krónika 

Cáfolja a Kolozsvári Rádió vezetősége, hogy összefüggés lenne Vasile Luca elbocsátása, 

valamint az újságíró Debreczeni Hajnalka ellen tett feljelentése között. A Krónikához 

eljuttatott pontosításában Rostás-Péter István, a Kolozsvári Rádió főszerkesztő-helyettese 

azt állítja, a lap cikkének címe (Kirúgták Debreczeni Hajnalka feljelentőjét) egyértelműen 

azt sugallja, hogy a szerkesztőt azért távolították el munkahelyéről, mert a DNA-nál 

feljelentést tett. Szerinte stilisztikailag, bár a „cím viszi az anyagot”, a kirúgták helyett 

indokolt lett volna az elbocsátották, mint ahogyan az a szövegtestben elő is fordul. Rostás-

Péter István szerint nem igaz, hogy a munkaszerződés felbontása egyenes következménye 

annak, miszerint Vasile Luca „kirobbantotta a Debreczeni-ügyet”. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=39996
http://itthon.transindex.ro/?hir=39996
http://itthon.transindex.ro/?hir=40000
http://itthon.transindex.ro/?hir=40000
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/cafol-a-kolozsvari-radio
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Kovács Péter: Ponta nem tudja végigvinni mandátumát ebben a hangulatban 
2015. június 16. – transindex.ro 

Az országban a politikai és társadalmi feszültség nő, a miniszterelnök könnyen légüres 

térbe kerül belpolitikai és külpolitikai szempontból is, illetve Románia hitelezőivel való 

viszonyában - idézi Kovács Pétert, az RMDSZ ügyvezető elnökét a szövetség hírlevele a 

Ponta-ügy kapcsán. "Meggyőződésünk, hogy ebben a hangulatban Victor Ponta nem tudja 

végigvinni a mandátumát, amely hivatalosan 2016 őszén jár le” – hangsúlyozta az 

ügyvezető elnök. Kifejtette, az RMDSZ támogatja a romániai közélet és politika 

megtisztulását, azonban oda kell figyelni az igazságszolgáltatási rendszer visszásságaira, 

hiszen elfogadhatatlan az, hogy nagy médiacirkusszal körítve a közvélemény ítéljen el egy 

politikust és a későbbiekben már senkit ne érdekeljen, hogy melyek a valós vádak illetve, 

hogy a vádlott valóban bűnös-e vagy sem. 

 

Új elnöke van a Fehér megyei RMDSZ-nek 
2015. június 16. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Küldöttgyűlés keretében Lőrincz Helgát választották az RMDSZ Fehér megyei 

szervezetének elnökévé június 15-én. A szervezet új vezetője az RMDSZ Fehér megyei 

nőszervezetének elnöke, tanár, kisebbségi oktatásért felelős tanfelügyelő. „Politikai tétet 

kell adni az RMDSZ Fehér megyei szervezete tevékenységének, ez pedig az lehet, ha a 

2016-os önkormányzati választáson elérjük az 5 százalékot, és újra bejutunk a megyei 

tanácsba. Ez jelen pillanatban nagyon nagy kihívás, de ha a következő egy év munkáját 

ennek rendeljük alá, akkor sikert érhetünk el” – fogalmazott Lőrincz Helga újonnan 

megválasztott megyei elnök, aki szerint a civil partnerekkel, szervezetekkel, egyházakkal 

való együttműködés útján meg kell erősíteni a Fehér megyei RMDSZ szövetségi, mozgalmi 

jellegét. 

 

Újabb államosítás? – Tiltakozás a restitúció lassulása ellen 
2015. június 16. – Erdély Ma, Krónika, szekelyhon.ro 

Leállt a tulajdonjog visszaállítása, mi több, újabb államosítás kezdődött – állítja Szotyori-

Nagy Áron. A Fogolyán-örökös azt mondja: nemcsak a román állammal, hanem a helyi 

hatóságokkal is meg kell küzdenie annak, aki vissza akarja állítani egykori ingatlanja 

tulajdonjogát. „Tizennyolc évet pereltem a Kovászna Megyei Tanáccsal azért, hogy 

visszaszerezzem a nagyapám által épített ingatlant. Az RMDSZ-es elvtársak nem átallták 

azt mondani, „nemzeti érdek” az, hogy ne adják vissza tulajdonomat. Ennyit a fennen 

hangoztatott, RMDSZ-programba foglalt restitutio in integrumról. Most meg úgy látom, 

parkolót terveznek az én magánterületemre, s erről nem is értesítettek” – mondja 

Szotyori-Nagy Áron. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=39995
http://itthon.transindex.ro/?hir=39994
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=187767&cim=ujabb_allamositas_tiltakozas_a_restitucio_lassulasa_ellen
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Zárolta az ügyészség Kiss Sándor vagyonát 
2015. június 16. – maszol.ro, Krónika 

Zárolta a korrupcióellenes ügyészség (DNA) Kiss Sándor, a Bihar megyei tanács 

tisztségéből felfüggesztett alelnöke és állítólagos megvesztegetője, Beniamin Rus vagyonát 

– írja a voceatransilvaniei.ro. A bíróság megtiltotta az RMDSZ Bihar megyei elnöki 

tisztségét is betöltő Kiss Sándornak, hogy köztisztségeket viseljen, hogy felvegye a 

kapcsolatot az ügyekben szereplő többi személlyel. 

 

Megbírságolták a kézdivásárhelyi trianoni megemlékezés egyik szervezőjét 
2015. június 16. - MTI 

A román csendőrség ötszáz lejes (35 ezer forint) bírságot rótt ki a kézdivásárhelyi trianoni 

megemlékezés egyik szervezőjére, mert nem volt hajlandó románul beszélni a 

csendőrökkel – írta a Szék-helyek.ro portál. A csendőrség - a kép formájában is közölt 

bírságolási jegyzőkönyv szerint - azt rótta fel Szőcs Csongornak, hogy amikor igazoltatni 

próbálták, román nyelven válaszolta: Kézdivásárhelyen magyarul beszélnek, és hogyha 

beszélni kívánnak vele, hozzanak tolmácsot. A jegyzőkönyv szerint az incidens szemtanúi 

is megtagadták, hogy románul szóljanak. 

 

A fiatal vállalkozókat segítik 
2015. június 16. - Krónika 

Fiatal vállalkozókat támogat a sepsiszentgyörgyi Junior Business Club (JBC), amely a 

pályázati lehetőségek ismertetésével, kapcsolatok kiépítésével segíti a cégalapítást tervező 

pályakezdőket. Karácsony Zsolt, a civil szervezet elnöke a Krónikának elmondta, a fiatal 

beruházók aránya országos szinten is alacsony, a 18-38 év közöttiek ugyanis a vállalkozó 

szférának csak 11-12 százalékát teszik ki. Kovászna megyében ennél is rosszabb az arány, 

hiszen a háromszéki üzletembereknek csak 6,5 százaléka 38 évnél fiatalabb. Karácsony 

Zsolt szerint a pályakezdőket elsősorban a gazdasági mutatók riasztják el, de Kovászna 

megyében a nyelvtudás hiánya is akadályt jelent, hiszen ha egy vállalkozás beszorul a 

megye határai közé, nem tud fejlődni, növekedni. A szakember szerint a vállalkozás 

indításánál tapasztalható bürokrácia is akadályt jelent. 

 

Felmérés: hat párt jutna be a parlamentbe 
2015. június 16. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ha idén júniusban tartanák a parlamenti választásokat, akkor összesen hat párt jutna be a 

törvényhozásba – derül ki a Focus közvélemény-kutatásából. A Smer ugyan megnyerné a 

választásokat, de a kormányzáshoz koalíciós partnerre lenne szüksége. A Most-Hídra most 

a megkérdezettek 7,8 százaléka voksolna, a Magyar Közösség Pártja 4,3 százalékos 

eredményével nem kerülne be a törvényhozásba. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/48941-zarolta-az-ugyeszseg-kiss-sandor-vagyonat
http://kronika.ro/gazdasag/a-fiatal-vallalkozokat-segitik
http://www.hirek.sk/belfold/20150616100741/Felmeres-hat-part-jutna-be-a-parlamentbe.html
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Csáky Pál: az EP képviselői is támogatják a petíciónkat 
2015. június 16. – bumm.sk, hirek.sk 

Csáky Pál, az MKP európai parlamenti képviselője levélben szólította fel az Európai 

Parlament kisebbségi munkabizottságának tagjait a szlovákiai magyar anyanyelvi írás és 

olvasás oktatása érdekében indított petíció támogatására. A levelet Csáky Pál a szlovák 

oktatási miniszternek kívánja elküldeni. A levélhez a bizottság képviselői is csatlakoztak – 

tájékoztatott Csáky Pál. A levélben az EP-képviselők felszólítják a minisztert, vegye 

figyelembe a több mint 26 ezer aláíró polgár véleményét, és változtassa meg a szlovákiai 

magyar tannyelvű iskolák számára készített, hátrányos kerettantervet. 

 

Igazgatóválasztás: a szlovák pedagógusok is petíciót indítanak 
2015. június 16. – hirek.sk 

A magyarok aláírásgyűjtését követően a szlovák pedagógusok és szülők is petíciót 

indítanak az iskolák fenntartóinak igazgatóválasztással kapcsolatos hatásköreinek 

megerősítése ellen. A változások annak a közoktatási törvénymódosító-csomagnak a részét 

képezik, amelyet már második olvasatban tárgyal a parlament. 

 

Pártok ismét egy asztalnál: Iskoláink jövője közös fellépést kíván 
2015. június 16. – Felvidék Ma 

Az eredeti formában, ahogyan azt az MKP tavasszal elindította, június 19-én ismét 

tárgyalóasztalhoz ülnek a releváns magyar szervezetek és a két párt. Legutóbbi 

találkozásukkor megegyeztek, hogy a közoktatási törvény parlamenti módosítását 

követően ismét találkoznak, hogy eldöntsék, milyen közös lépéseket tesznek 

oktatásügyünk érdekében. 

 

Hogy halad a vagyon-visszaszármaztatás? 
2015. június 16. – Vajdaság Ma 

A vagyon-visszaszármaztatási ügynökség Újvidéken mostanáig 246 üzleti felhasználású 

épületet, üzlethelyiséget és lakást juttatott vissza a korábbi tulajdonosnak vagy az 

örökösöknek, ugyanakkor a szerb állam 3655 ilyen ingatlant származtatott vissza. 

Pancsován 85, Szabadkán 60, Nagybecskereken 46, Zomborban 42, Szávaszentdemeteren 

(Sremska Mitrovica) 24, Szenttamáson 16, Nagykikindán tíz, Zentán kilenc, 

Magyarkanizsán pedig nyolc érintett kapta vissza eddig ilyen jellegű vagyonát. Emellett 

Versecen, Kulán és Adán hét-hét, Sidben öt, Petrőcön (Bački Petrovac), Apatinban, 

Zsablyán, Inđijában, Antalfalván (Kovačica) és Péterváradon három-három elkobzott 

objektum került vissza eredeti tulajdonosához. A legkevesebb objektumot Alibunáron 

(kettő) és Karlócán (egy) szolgáltattak vissza. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150616140434/Csaky-Pal-az-EP-kepviseloi-is-tamogatjak-a-peticionkat.html
http://www.hirek.sk/itthon/20150616104942/Igazgatovalasztas-a-szlovak-pedagogusok-is-peticiot-inditanak.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/54402-partok-ismet-egy-asztalnal-iskolaink-jovoje-kozos-fellepest-kivan
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18730/Hogy-halad-a-vagyon-visszaszarmaztatas.html
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Zenta: Ülésezett a KKT 
2015. június 16. – Pannon RTV 

Egyhangú szavazással fogadta el a zentai Községi Képviselő-testület, hogy a romániai 

Székelykeresztúrral testvérvárosi kapcsolatot alakítanak ki. A két település évek óta 

szorosan együttműködik, ám eddig hivatalosan nem létesítettek testvérvárosi kapcsolatot. 

A Községi Képviselő-testület 38. rendes ülésén elfogadták a község 2014. évi 

költségvetésének zárszámadását. A közel egymilliárd dináros költségvetés 80 százalékban 

valósult meg. A mintegy 550 millió dináros bevételnek köszönhetően a község 

összességében pozitívan zárta az évet. 

  

A szabadkai zsidók deportálására emlékeztek 
2015. június 16. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A szabadkai zsidók deportálásának 71. évfordulójáról emlékeztek meg kedden a helyi 

zsinagógában. A városból több mint 4000 embert hurcoltak el 1944. június 16-án. Ezzel a 

szégyenletes tettel szinte teljesen megsemmisítették Szabadka zsidóságát. A túlélők, a 

hozzátartozók, a zsidó hitközség, az önkormányzat tagjai és több helyi is részt vett a 

megemlékezésen. A túlélők sírva idézték fel emlékeiket arról, amikor a katonák 

kiparancsolták őket otthonaikból és tömegbe vergődve terelték őket az ismeretlenbe. 

  

60 honosítási kérelmet adtak át ma Bácsföldváron 
2015. június 16. – Pannon RTV 

A VMDK bácsföldvári tagozatának a szervezésében ma kilencedik alkalommal tartottak 

kihelyezett konzuli fogadónapot Bácsföldváron. Magyarország Főkonzulátusának 

munkatársai a bácsföldvári helyi közösség irodájában összesen hatvan honosítási kérelmet 

vettek át. Magyarország főkonzulátusa a kihelyezett konzuli fogadónapokon lehetővé teszi, 

hogy azok is kérelmezzék a magyar állampolgárságot, akiknek gondot jelent eljutni a 

szabadkai főkonzulátusra. 

  

Egy rádió végnapjai 
2015. június 16. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Németh Ernő a Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének megbízott főszerkesztője 

nyilatkozta, hogy át lehetett volna menteni, újra lehetett volna alapítani a minden jel 

szerint június 30-án megszűnő önkormányzati fenntartású szerkesztőségeket, de 

elmondása szerint ebben nem segített neki a VMSZ és az MNT. Hajnal Jenő, a Tanács 

elnöke szerint a vajdasági magyar médiaház jelenthet megoldást a kistérségi 

médiumoknak. Két hét múlva várhatóan véget ér a Szabadkai Rádió 47 éves története. A 

dolgok jelenlegi állása szerint ugyanis 2015. június 30-ig privatizálni kell minden 

önkormányzati tulajdonban levő médiaházat Szerbiában. Erre a törvény kötelez. Németh 

Ernő a Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének megbízott főszerkesztője azt mondta, 
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http://pannonrtv.com/web/?p=210830
http://pannonrtv.com/web/?p=210815
http://pannonrtv.com/web/?p=210817
http://www.magyarszo.com/hu/2738/vajdasag_szabadka/128722/Egy-r%C3%A1di%C3%B3-v%C3%A9gnapjai.htm
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hogy a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács nem foglalkozott eléggé a 

Szabadkai Rádió megszűnésének problémájával. 

 

Hidak, korok, Budapest – kiállítás a Rákóczi-főiskolán 
2015. június 16. – Kárpátalja Ma 

Hidak, korok, Budapest címmel június 15-én kiállítás nyílt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán (II. RF KMF) az Európai Utas Alapítvány, a Magyar Művészeti 

Akadémia (MMA) és a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében. A kiállítást az Európai 

Utas Alapítvány 2011-ben készítette Magyarország kulturális névjegyeként, az Unió soros 

elnöksége idején. A tárlatot abban az évben Strasbourgban, majd Brüsszelben mutatták be. 

Azóta már közönség elé vitték Ljubljanában és Mariborban, Rómában és Nápolyban, 

Erdélyben, Temesváron, Nagyszebenben, Bukarestben és Tulceában. A rendezvény 

megnyitóján jelen volt dr. Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia 

főtitkára; Módos Péter, az Európai Utas Alapítvány elnöke; Kiss B. Attila operaénekes; 

Répás Zsuzsanna, az MMA nemzetközi és határon túli ügyek főosztályának vezetője; 

Szalipszki Endre beregszászi főkonzul és Vári Fábián László költő. 

 
Beregszászban ülésezett az MMA 
2015. június 16. – Kárpátalja Ma 

Beregszászban tartotta soron következő kihelyezett ülését a Magyar Művészeti Akadémia 

(MMA). A június 15-ei rendezvény helyszínét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (II. RF KMF) biztosította. Elsőként Juhász Judit, az MMA szóvivője köszöntötte a 

jelenlévőket. Mint elmondta, a művészeti akadémia negyedik alkalommal tartja kihelyezett 

ülését valamilyen határon túli területen. Elsőként a délvidéki Magyarkanizsán, majd 

Kolozsváron, aztán Dunaszerdahelyen ülésezett. Ezúttal a helyszín kiválasztása 

Kárpátaljára, Beregszászra esett. Az említett bizottság számára – tekintettel a mai 

helyzetre – egyértelmű volt, hogy Kárpátalján tartja kihelyezett ülését. Kucsera Tamás 

Gergely, az akadémia főtitkára elmondta, hogy az MMA csatlakozott azokhoz az 

önkormányzatokhoz, állami és civil szerveződésekhez és magánszemélyekhez, akik a 

közelmúltban több akciót indítottak Kárpátalja megsegítéséért.  

 

Beregszászban és Karácsfalván alakultak újabb KMKSZ ISZ-alapszervezetek 
2015. június 16. – Kárpátalja Ma 

Beregszászban a II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartották a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének (KMKSZ ISZ) alakuló ülését. A 

jelenlévő fiatalok Iván Andrást elnöknek, Pohilecz Szilvesztert alelnöknek, Iván Irént 

pedig titkárnak választották. Karácsfalván a helyi művelődési házban tartották az alakuló 

gyűlést, a helyi szervezet elnöke Tóth Attila lett. Alelnöknek Fábián Beátát, titkárnak Tóth 

Alexandrát választották. A megalakult szervezetek célként fogalmazták meg a tagság 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/hidak-korok-budapest-kiallitas-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/beregszaszban-ulesezett-az-mma/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/beregszaszban-es-karacsfalvan-alakultak-ujabb-kmksz-isz-alapszervezetek/
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folytonos bővítését, az ifjúság helyzetének lehetőség szerinti javítását, a magyar közösség 

ápolását. 

 

Adománygyűjtés a beregszászi Szociális konyha program javára 
2015. június 16. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

A Kecskeméti Főiskola is csatlakozott Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

kezdeményezéséhez, amelynek célja a kárpátaljai testvérváros, Beregszász megsegítése. A 

főiskola a tangazdaságból juttat élelmiszert a Szociális konyha segélyprogram számára, és 

az Izsáki úti telephely portáin gyűjti a lakosságtól érkező tartósélelmiszer-adományokat. A 

város közgyűlése 6 millió forint értékben leselejtezett, de jó műszaki állapotú 

lámpatesteket adományoz Beregszásznak, mellette pedig 2 millió forinttal támogatja a 

Szociális konyha elnevezésű segélyprogramot, a Bekecs Beregszász-Kecskemét Baráti 

Társaság Egyesületen keresztül. 

 

Ismét megidézi Kárpátalját a Magyar Állami Népi Együttes 
2015. június 16. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

A Magyar Állami Népi Együttes május végén és június elején Ungváron, Beregszászban, 

Kijevben, Lembergben és Szkoléban mutatta be a Megidézett Kárpátalja – Hágókon innen 

és túl című jótékonysági előadását. A közönség valamennyi helyszínen nagy tetszéssel 

fogadta a műsort. Szalipszki Endre beregszászi főkonzul tájékoztatása szerint a Magyar 

Állami Népi Együttes június 21-én, vasárnap 21.00 órakor a felújított beregszászi 

amfiteátrumban folytatja kárpátaljai turnéját. Azért választották a nagy nézőterű 

szabadtéri színpadot, hogy a beregszászi és a Beregszász környéki érdeklődők közül minél 

többen megnézhessék a Magyar Állami Népi Együttes vendégjátékát. 

 

Ha nyár, akkor táborozás! 
2015. június 17. - Volksgruppen 

Nemsokára itt a tanév vége és a nyár örömei várnak a diákokra. A vakációban egyre 

kedveltebbek a különböző tematikájú nyári táborok, az ausztriai magyar oktatási 

intézmények és egyesületek kínálatában is több, magyar nyelvű tábor szerepel, legyen az 

Bécsben vagy a Balatonon. 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/06/16/adomanygyujtes-beregszaszi-szocialis-konyha-program-javara
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/ismet-megidezi-karpataljat-a-magyar-allami-nepi-egyuttes/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2716508/
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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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