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Putyin, Orbán és a székelyek – Az RMDSZ és MPP vezetői nyár végén 
tárgyalnak az autonómiáról 
2015. augusztus 26. – Erdély Ma, Székely Hírmondó, maszol.ro 

Az RMDSZ és MPP vezetői legkésőbb szeptember elején döntenek az autonómiatervezet 

sorsáról. Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint nincs határidő, mikor terjesztik a 

parlament elé, Antal Árpád polgármester pedig úgy véli, hogy a „Putyin–Orbán–székelyek 

hamis képlet” bonyolítja a történetet. Arra a korábbi felvetésre, hogy a Magyar Polgári Párt 

(MPP) szerint szeptemberig véglegesíteni kell a székelyföldi autonómiatervezetet, hogy az 

őszi ülésszak kezdetére be lehessen terjeszteni a parlamentben, Kelemen Hunor lapunk 

érdeklődésére elmondta, egyelőre minden változat lehetséges, de nem szabad eltekinteni 

attól, ami körülöttünk történik. 

 

Korhecz: Az MNT ma tompa eszköz a VMSZ kezében 
2015. augusztus 26. – Vajdasági RTV 

A Magyar Mozgalom olyan szervezet, amely értékek köré tömörül, és nem egyéni vagy 

csoportérdekeket képvisel – mondta az Újvidéki Rádió Beszéljünk nyíltan című 

műsorában Korhecz Tamás, a mozgalom Ideiglenes Ügyvivő Testületének tagja. „Olyan 

közéletet, olyan viszonyokat szeretnének, hogy minden magyar ember jól érezze magát 

szülőföldjén” –hangsúlyozta Korhecz, és hozzátette: „A legnagyobb felelősség a Vajdasági 

Magyar Szövetséget terheli, de mindannyiunk felelőssége, hogy nyíltabb, egészségesebb 

legyen a közélet. Szavai szerint a Magyar Nemzeti Tanács ma tompa szerszám a VMSZ 

kezében, viszont nem szabad megengedni az autonómia leépítését. 

 

Vendégoktatói konferencia a Balassi Intézetben 
2015. augusztus 26. - MTI, Kormany.hu, Nemzeti Regiszter 

A külföldön működő magyar vendégoktatóknak a kulturális diplomáciában, a pozitív 

magyarságkép kialakításában betöltött szerepét hangsúlyozta a Balassi Intézet idei 

vendégoktatói konferenciájának szerdai megnyitóján a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium (KKM) kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkára. 

Íjgyártó István köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy az elmúlt egy évben komoly 

integráció ment végbe a Magyarország külföldi jelenlétét képviselő állami 

intézményrendszerben, a tárca ugyanis igyekszik összefogni a gazdasági, kulturális és 

klasszikus diplomáciát. 

 

Szász Jenő: a magyarság jövője a Kárpát-medencében van 
2015. augusztus 26. - MTI 

A magyarság jövője a Kárpát-medencében van - jelentette ki a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet (NSKI) elnöke szerdán Szentendrén, a 27. Kárpát-medencei 
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főiskolástáborban tartott előadásában. Szász Jenő a Külhoni magyar ifjúságkutatás 2014 

kutatásról szólva hangsúlyozta, hogy az a szülőföldön, magyar módon való megmaradás és 

gyarapodás nemzetstratégiai céljából indult ki, s az asszimiláció, a vegyes házasság, a 

nyelvhasználat, az oktatási és tanulási stratégiák, a munkavállalás szempontjait helyezte 

előtérbe. 

 

Igehirdetők 
2015. augusztus 27. – Bárdi Bálint – HVG 

Ötven fiatalt küld ki a magyar kormány valamelyik szórványban élő magyar közösséghez. 

Havi bruttó 350 ezer forintos juttatást kapnak, amiről Semjén Zsolt elmondta, hogy ezt az 

összeget, „nem a célországot jellemző megélhetési költségek, hanem a végzett tevékenység 

értéke alapján határoztuk meg.” Az a felismerés, hogy a szórványra oda kell figyelni helyes 

elképzelés, azonban a programra „szánt 350 millió forintot jobban is fel lehetne használni, 

mint egyes, szórványban működő szervezetekhez közösségszervező fiatalokat küldeni.” A 

szakértők már régóta foglalkoznak azzal a kérdéssel, milyen segítséget kellene nyújtani a 

szórványban élőknek. Elsősorban az oktatás támogatására gondoltak, például 

iskolaközpontok létrehozására, ahová a szórványban élőket be lehet iskolázni. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2015. augusztus 27-i számában olvasható.) 

 

Eladták az Ady-központot 
2015. augusztus 26. – Bihari Napló 

Augusztus 26-án járt le az Ady-központként ismert váradi ingatlankomplexum és a hozzá 

tartozó telek eladására szervezett árverés határideje. Az árverésen két váradi cég vett részt 

a Lotus Center és a Romexa cégek. Az árverést a legtöbbet kínáló cég, vagyis a Lotus 

Center nyerte meg. A cég 920.000 eurót (plusz áfa) ajánlott a komplexumért, míg a 

Romexa 910.000 eurót (plusz áfa). A nyertes cégnek három éven belül be kell fejeznie a 

beruházást, ellenkező esetben büntetést szabnak ki. 

 

Márton Áronra emlékeznek 
2015. augusztus 26. – szekelyhon.ro 

A Márton Áron Múzeum negyedik alkalommal tart megemlékezést és konferenciát – 

ezúttal szombaton – Márton Áron püspök születésnapja környékén szülőfalujában, 

Csíkszentdomokoson. Az ünnepség délelőtt tízkor a plébániatemplomban szentmisével 

kezdődik, amelyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mutat be. A szentbeszédet Csíki 

Dénes nyárádköszvényesi plébános, Márton Áron püspök egykori titkára mondja. Ezt 

követően a művelődési ház nagytermében előadások hangzanak el Márton Áron püspök 

személyiségéről, történeti jelentőségéről az újonnan feltárt levéltári források tükrében, 

valamint bemutatkozik a szentté avatási ügy májusban kinevezett viceposztulátora, Kasza 

László is. 
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Félnek kitenni a SIC-matricát 
2015. augusztus 27. – Krónika, szekelyhon.ro 

A következményektől tartva sokan nem merik kiragasztaniaz autójukra a SIC (Terra 

Siculorum– Székelyföld) feliratú autós matricát. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom (HVIM) arról számolt be, hogy válaszként a Kovászna megyei fogyasztóvédelmi 

hivatal SIC-matricákért kirótt bírságaira, a hétvégén ingyen öntapadósokat osztogattak az 

autósoknak, melyeket helyben fel is ragasztottak a gépkocsikra, ám meglepetésükre sokan 

visszautasították az ajándékot. Mindössze húsz matricát sikerült kiosztani, számoltak be. 

 

Játékban a magyar kártya Romániában 
2015. augusztus 27. – Jeszenszky Géza – Heti Válasz 

Az esősre forduló idő ellenére rendkívül gazdag programmal zajlottak le a kolozsvári 

Magyar Napok, tízezrek előtt. Több milliós EU-támogatással felújították a Farkas utcai 

gótikus református templomot, környékén az erdélyi magyar népművészet, könyvkiadás és 

konyha kiállítósátrai impozáns választékot kínáltak. A „magyar kártyát” azonban ismét 

elővették Bukarestben, így a médiában és a politikában másfajta „magyar napok” – kal 

találkozunk. Perek folynak magyar politikusok ellen, már visszaszolgáltatott magyar 

tulajdonú ingatlanokat újraállamosítanak, a székelyföldi autonómia puszta fölvetését 

merényletnek tartják, a székely zászló kitűzését büntetik. Románia a legfontosabb 

szomszédunk, hiszen Magyarország után ott él a legtöbb magyar. De otthon érzi-e magát 

Románia még mindig másfél millió közeli lakossága? 

( A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. augusztus 27-i számában olvasható) 

 

Szerződést hosszabbított a vásárhelyi gimnázium 
2015. augusztus 27. – Krónika 

Tizenöt évre meghosszabbították a marosvásárhelyi városháza és a Művészeti 

Gimnáziumnak helyet adó épület tulajdonosa, a marosvásárhelyi római katolikus egyház 

közötti bérleti szerződést. Peti András alpolgármester a döntés kapcsán elmondta, az 

önkormányzat rendkívül fontos döntést hozott, így a neves gimnázium jövője egyelőre 

biztonságban van. 

 

Felújítják a semjéni Gyetkó-iskolát 
2015. augusztus 26. – Bihari Napló 

A felújítás után az úgynevezett iskolaidőn túli oktatást fogja szolgálni az épület, tudtuk 

meg Nagy Mirela igazgatónőtől, aki kifejtette: elsősorban azok a diákok használják majd, 

akik ingáznak a község falvaiból, ezért tanítás előtt vagy után vannak szabad óráik, 

melyeket a leckekészítésre hasznosíthatnak a mindenkori szolgálatos tanár felügyeletével. 

Az épületben lesz díszterem, számítógépes szoba, de a könyvtár is helyet kaphat benne. A 

falakat tégláig lecsupaszították, ajtókat és ablakokat cserélnek, megújul a tető és a 

villanyhálózat, bevezetik a vizet és a központi fűtést. 
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Készülnek az új tanévre a Salamon Ernő Gimnáziumban 
2015. augusztus 26. – Pethő Melánia - szekelyhon.ro 

Noha a leépítések nagyban megnehezítik a tanintézetek működtetését, az iskolák, óvodák 

szokásos módon készülnek az új tanévre. A frissítő meszelés és nagytakarítás mellett egyes 

épületek esetében igyekeznek elvégezni az állagmegőrzéséhez elengedhetetlen 

munkálatokat is. A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumot a város 

önkormányzata is segíti ebben: 45 ezer lejjel támogatja a 70 ezer lej költségű tetőjavítást. 

 

Március 5. vagy február 27. lehet a parlamenti választás időpontja 
2015. augusztus 26. – Felvidek Ma, Hírek.sk 

2016. március 5-én vagy február 27-én kerülhet sor a parlamenti választásra. Jelentette ki 

Peter Pellegrini (Smer-SD), a parlament elnöke, amikor átadta az első állami választási 

bizottság tagjainak a kinevezési okmányát. „Ezek az időpontok kerültek szóba, de a 

parlamenti elemzések és viták döntik majd el a végső dátumot" – jelentette ki Pellegrini 

hozzáfűzve, ha technikailag lehetséges, akkor még március 12-e is a lehetőségek közt van. 

 

Kotleba Bősön fog a menekültek ellen tüntetni 
2015. augusztus 26. – Ujszo.com, Bumm.sk 

Bősre szervez tüntetést Besztercebánya megye hírhedt szélsőjobboldali ispánja, Marián 

Kotleba. A megyefőnök, aki egyben a Mi Szlovákiánk Néppárt (Ľudová strana Naše 

Slovensko) vezére is, jövő hét kedden Nagyszombat városába szervez tüntetést, innen 

vonulnak majd át Bősre. A falu polgármestere elmulasztotta visszautasítani a 

szélsőségesek megmozdulását-írja az Új Szó. 

 

Csak látszólag szünteti meg Fico a Nemzeti Vagyonalapot 
2015. augusztus 26. – Felvidek Ma 

„Végleges döntést kell hozni a Nemzeti Vagyonalapot illetően. Kormányomnak prioritása 

lesz ennek az intézménynek a megszüntetése, mivel elveszítette a jelentőségét" – jelentette 

ki Robert Fico röviddel a 2012-es kormányalakítás után. Most 2015-öt írunk, és a dolgok 

nem teljesen így állnak. A kormány ugyanis új intézménnyel – az ún. Menedzsment 

Ügynökséggel helyettesíti azt. 

 

Eugen Korda: Hedvignek Pozsonyból  
2015. augusztus 26. - Hírek.sk 

Kilenc évvel ezelőtt kezdődött Malina Hedvig kálváriája, akit 2006. augusztus 25-én vertek 

meg Nyitrán, állítása szerint azért, mert magyarul beszélt. Azóta hamis tanúzás miatt 

vádat emeltek ellene, a Nyitrai Járásbíróság 2015. szeptember 28-ára tűzte ki a tárgyalást. 
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Az ügy kapcsán Eugen Korda televíziós újságíró, riporter nyílt levelet írt, amely a .týždeň 

lap portálján jelent meg, s amelyet változtatás nélkül közlünk. 

 

A magyar-szlovák viszony javítását is szolgálja a lévai magyar nyelvtanfolyam  
2015. augusztus 26. - Hírek.sk 

Az új tanévben, szeptember 7-én második évfolyamába lép a lévai Reviczky Társulás által 

szlovák ajkú érdeklődők számára szervezett magyar nyelvtanfolyam. A szervezők abban 

bíznak, hogy kezdeményezésüknek más településeken is akadnak követőik. A lévai 

Reviczky Ház jelenleg 12 különféle tevékenységet kifejtő magyar társadalmi és civil 

szervezet székhelyéül szolgál. Ezek egyike a Reviczky Társulás, amely az előző tanévben 

példa értékű kezdeményezéssel rukkolt elő: magyar nyelvtanfolyamot szervezett a helyi és 

a környéken élő szlovák érdeklődők számára – ezzel is elősegítve magyar és szlovák 

polgárok egymáshoz történő közeledését, viszonyuk javulását. 

 

Blic: Tartományi és önkormányzati választások január 24-én 
2015. augusztus 26. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Párt (SNS) elfogadta, hogy a tartományi és az önkormányzati választások 

ugyanazon a napon legyenek, vagyis 2016. január 24-én, írja a Blic. Ha Aleksandar Vučić 

miniszterelnök, az SNS vezetője úgy dönt és rendkívüli parlamenti választások is lesznek, 

azt is az említett napon tartják. A haladóknak megfelel, hogy a választások minél előbb 

legyenek, hiszen a magas népszerűségi mutatók mellett az is az ő malmukra hajtja a vizet, 

hogy az év végéig megnyitják a tárgyalási fejezeteket az EU-val, de a bejelentett bér- és 

nyugdíjemelés, valamint a külpolitikában elért eredmények is a javukra válnak. Másfelől 

az ellenzéknek jobban megfelelne, ha a választásokat minél később tartanák meg, hogy 

szervezkedhessenek és összegyűjthessék a szükséges pénzt a kampányhoz. A választások 

dátumát illető kompromisszumos megoldást Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) elnöke javasolta. 

 

Két új tagozattal, több mint hétszáz óvodással startolnak 
2015. augusztus 26. – Magyar szó 

A topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézményben a 2014/2015-ös tanévben 12 óvodai 

létesítményben 37 tagozat működött, szeptembertől a tagozatszám kettővel, a 

létesítmények száma pedig eggyel bővül. Három év után ismét nyílik Pannónián óvodai 

tagozat, a topolyai Zentai úti létesítményben pedig a legfiatalabb, bölcsődés korosztálynak 

nyitnak új tagozatot. 
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Moszkal a Jobbikról, a ruszinokról és Kárpátalja autonómiájáról 
2015. augusztus 26. – Kárpátinfó 

A Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatási Hivatal vezetője, Hennagyij Moszkal szerint a 

magyarországi szélsőséges nézeteket valló Jobbik nem veszélyezteti Ukrajna integritását. A 

kormányzó szerint ugyanis a ruszinok autonómiájának kérdése már nem aktuális - írja az 

Ukrán Nemzeti Hírügynökségnek. „A Jobbik ukrajnai híveivel kapcsolatban azt szeretném 

hozzáfűzni, hogy a jelenlegi létszámuk miatt nem érdemes figyelmet fordítani 

tevékenységükre. Már 1995-ben ódákat zengtek a Pritiszjanszkij járásról, és azt hiszem, az 

effajta tevékenység mindig is folytatódni fog országunkban. Az ilyen ügyletek nem 

érdemelnek figyelmet”- fejtette ki Moszkal véleményét. 

 

Fotópályázat és kiállítás – Eredményt hirdetett a KMKSZ Ifjúsági Szövetsége 
2015. augusztus 26. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) által 

meghirdetett internetes fotópályázatot nem várt érdeklődés övezte. Egy hónap alatt 65 

tehetséges fiatal mondta el 175 képben, fotóban, milyennek látja szülőföldjét, Kárpátalját. 

Augusztus 20-án a pályázat zárásaként egy, a beküldött képekből válogatott kiállítás 

keretében nyújtotta át a zsűri a három, arra legérdemesebb ifjú fotósnak a díjakat. 

 

Kárpát-medencei Magyarok Zenéje 2015-ben is 
2015. augusztus 26. – Kárpátalja Ma 

A Stereo Kft. és a Periferic Records 2011 óta szervezi a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje 

(KmMZ) sorozatot. Bartók és Kodály nyomdokait követve úgy gondolják, hogy a 

népzenének, világzenének is ott a helye a Zeneakadémián, színházakban, fényes 

hangversenytermekben. Fontosnak tartják azt a kulturális szolgálatot és missziót, melynek 

eredményeként a Kárpát-medencében élő magyar közösségek és nemzetiségek egymással 

békében, harmóniában élhetnek – ehhez egymás kultúrájának, hagyományainak és 

szokásainak megismerése, valamint kulturális kapcsolataink javítása és bővítése 

elengedhetetlen feltétel. A határon túli koncerteken a megszólaltatott zene és a közönség 

sokszínűsége ezt jól igazolja: együtt érezhetik összetartozásukat magyarok, szlovákok, 

románok, svábok, tótok, szerbek, bunyevácok, szlovének és ruszinok. 

 

Párhuzamos magyar–szlovén nyelvoktatás a 2015/16-os tanévben 
2015. augusztus 26. - Népújság 

A muravidéki kétnyelvű általános iskolákban a napokban elfogadták a szükséges formális 

határozatokat (a tanári kar, a szülői tanács, az intézeti tanács határozata), melyek alapján 

az Oktatási Minisztérium jóváhagyja a párhuzamos magyar–szlovén írás- és 

olvasástanítást mint standardon felüli programot a kétnyelvű általános iskolákban a 

2015/16-os tanévben. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/moszkal-jobbikrol-ruszinokrol-es-karpatalja-autonomiajarol
http://karpataljalap.net/?q=2015/08/26/fotopalyazat-es-kiallitas-eredmenyt-hirdetett-kmksz-ifjusagi-szovetsege
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/karpat-medencei-magyarok-zeneje-2015-ben-is/
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/11420-2015-08-26-10-37-31
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Maradunk! – A zene, a népdal és a néptánc éltető ereje 
2015. augusztus 26. - Népújság 

A Muravidéki Magyar Napok keretében pénteken a zene, a népdal és a néptánc került 

középpontba. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében a Maradunk! című találkozón a hazai 

művelődési egyesületek és a Fölszállott a páva című tévéműsor meghívott szereplői 

mutatkoztak be. 

 

A Muravidék a milánói EXPO-n 
2015. augusztus 26. - Népújság 

Augusztus 16-a és 30-a között kapott lehetőséget a bemutatkozásra a Muravidék a milánói 

EXPO-n, mely világviszonylatban is az egyik legnagyobb vásári rendezvény. A részvétel 

által a legszélesebb közönség a régió gazdasági és turisztikai adottságait ismerheti meg, 

illetve ízlelheti meg a tarka ételkínálatot, melyre a Muravidék az idegenforgalmi kínálatát 

alapozza. Lendváról a Varis volt ott a rendezvényen. 

 

Minőségi kapcsolat jött létre a két település között 
2015. augusztus 26. – Huncro.hr 

A magyarországi Báta település a múlt héten négynapos programsorozattal, ünnepi 

misével, téravatással, koncertekkel, kiállítással ünnepelte ezeréves fennállását, 

horvátországi testvértelepüléséről, Kiskőszegről is érkeztek vendégek. 

 

Felejthetetlen napokat töltöttek a gyerekek a Balaton-parti Zánkán 
2015. augusztus 26. – Huncro.hr 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. idén is 

táborozási lehetőséget hirdetett az Erzsébet-tábor programon keresztül horvátországi 

magyar gyerekeknek. Horvátországból 43 magyar általános iskolás üdült a Balaton-parti 

Zánkán a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma és a HMDK szervezésében. 

 

Közkedvelt Bécsben a „Mesetábor“ 
2015. augusztus 26. - Volksgruppen 

Augusztus 24 és 28. között kerül megrendezésre a bécsi magyar Mesetábor a KultPult 

szervezésében. Az egyhetes táborba, amelyet az AMAPED/Ausztriai Magyar Pedagógusok 

Egyesület támogat, 18 óvodás és kisiskoláskorú gyermek érkezett. A szervezők egy színes 

és pedagógiailag értékes programmal dicsekedhetnek. 
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http://www.nepujsag.net/index.php/kultura/11421-2015-08-26-10-39-15
http://www.nepujsag.net/index.php/gazdasag/11424-2015-08-26-10-47-39
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6505-2015-08-26-12-01-29
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6507-2015-08-26-12-05-25
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2728415/
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Új kenyér Új-Zélandon 
2015. augusztus 26. – Nemzeti Regiszter 

A 2015-ös évvel Új-Zéland is bekapcsolódott a Kőrösi Csoma Sándor Programba, július 

végén érkeztek meg az ösztöndíjasok Budapesttől csaknem 18.000 Km-re lévő fővárosba, 

Wellingtonba, akik már az első héten rendszeres gyermekprogramot indítottak, aminek 

keretében néptáncot és hagyományos kézműves technikákat tanítanak. 

 

A szervezettség az identitás záloga 
2015. augusztus 26. – Vass Gyopár – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi Balogh Erzsébet egy évnyi gondolkodási idő után, a szerelem hívására 

költözött 2011 nyarán Svédországba. Azt állítja, a honvágy és az új otthonra lelés apró 

dolgokban, és nem feltétlenül érzelmekben, hanem gondolatokban nyilvánul meg: a 

hiányzó főtt kukorica ízében vagy abban, ahogy választott városának sorsa nem hagyja 

közömbösen. A beszélgetés során a svédországi magyarság sajátosságairól, illetve az ott élő 

magyarok megítéléséről is szó esett. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/uj-kenyer-uj-zelandon
http://szekelyhon.ro/magazin/a-szervezettseg-az-identitas-zaloga
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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.atv.hu/
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/

