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Nyomtatott és online sajtó 
 

Áder János köztársasági elnök jelenlétében leplezik le a Márton Áron-
szoborcsoportot 
2016. május 9. - szekelyhon.ro, Krónika 

Ismertették a Márton Áron szoborkompozíció avatóünnepségének programját hétfőn a 

csíkszeredai városházán. A háromalakos alkotás nemsokára megérkezik, és felállítják a 

Szabadság téri talapzatára. A forgatókönyv szerint az avatóünnepségen az egyik ünnepi 

szónok Áder János, Magyarország köztársasági elnöke lesz. Május 15-én, pünkösd 

vasárnapján délelőtt 11 órától bérmálási szentmisét tartanak a Szent Kereszt 

Plébániatemplomban, ahonnan a nagykorúság szentségében részesült ifjak átvonulnak a 

Szabadság térre a 13 órától kezdődő avatóünnepségre. „A fúvósok és az egyházi kórus mellett 

részt vesz az ünnepségen Györfi Erzsébet népdalénekes, ünnepi szónoknak Áder Jánost, 

Magyarország köztársasági elnökét, illetve Lezsák Sándort, a Magyar Országgyűlés alelnökét 

kértük fel” – osztotta meg a programot Antal Attila alpolgármester. Hozzátette, az avatás 

előtt két nappal, pénteken Magyarország nemzetpolitikai államtitkársága Márton Áron 

Emlékév bizottságának szervezésében szabadtéri kiállítás nyílik, amely a püspök életét 

mutatja be.  

 

Szakmai segítségnyújtás a külhoni fiatal vállalkozóknak Muravidéken is 
2016. május 9. – Muravidéki Magyar Rádió 

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve. E program keretében a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága a Design Terminállal együttműködve ma Lendván, a Bánffy 

Központban előadást és konzultációt tart több mint 20 muravidéki fiatal vállalkozónak, 

illetve leendő vállalkozónak. 

 

Pontosította az RMDSZ az Átlátszó Erdély blog közpénzekről szóló állításait 
2016. május 9. - transindex.ro 

Közleményben reagált az RMDSZ arra a cikksorozatra, amely az Átlátszó Erdély blogon jelent 

meg. A múlt hét folyamán közzétett írások arról számolnak be, hogy mire költötte az RMDSZ 

az Etnikumközi Hivatal által évente nyújtott 4-4,5 millió eurónyi támogatást. "A közpénzek 

elköltésének átláthatóvá tétele jegyében az RMDSZ készséggel és nyitottsággal válaszolt az 

Átlátszó Erdély portál megkeresésére, miszerint sorozatot indítana költségvetése 

bemutatására. A szerkesztő kérésére egy alkalommal került sor személyes találkozóra, ezt 

követően pedig kiegészítő megjegyzéseket fűztünk hozzá elektronikus formában a különböző 

költségvetési tételekhez. Az ügyvezető elnökkel való találkozót követően felajánlottuk a 

szövetségi elnökkel való találkozást is, de ehhez a szerkesztő nem ragaszkodott, mondván 
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hogy számára minden világos, így további beszélgetéseket nem tart szükségesnek" - áll az 

RMDSZ nyilatkozatában, amelyben több pontosítást is felsorolnak. 

 

Két fővárosban mutatta meg magát a Székelyföld 
2016. május 9. - Krónika 

„Bukaresttől Budapestig a székelyekről, a székely ízekről és a székely hagyományokról szólt 

minden” – fogalmazta meg Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a Facebook 

közösségi oldalon közzétett bejegyzésében, miután a hét végén a magyar és a román 

fővárosban is bemutatkozott a Székelyföld. A Székelyek Bukaresti Vásárán a Székelyföldről, a 

román–magyar párbeszéd lehetőségeiről szerveztek tanácskozást, amelyen részt vett Francois 

Saint-Paul francia és Zákonyi Botond magyar nagykövet, Sorin Sergiu Chelmu 

kormányfőtitkár, Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke, volt kulturális miniszter, 

Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke, valamint több államtitkár 

és egyetemi oktató is.  

 

Kovács: marhaság, hogy a magyarság kapja a pénzt 
2016. május 9. – Krónika, Erdély Ma 

A Krónika korábbi munkatársa, Gazda Árpád – az MTI jelenlegi kolozsvári tudósítója – 

„marhaságának” nevezte Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke, hogy nem az RMDSZ-

nek, hanem az erdélyi magyar közösségnek járnak azok a román kormány által folyósított 

pénzek, amelyeket a kisebbségek támogatására szánnak. Kovács ezt az Átlátszó Erdély 

oknyomozó portálnak nyilatkozta, amely az utóbbi hetekben cikksorozatban firtatta, miért 

nem számol el az RMDSZ tüzetesen a magyaroknak szánt állami pénzekkel. „A romániai 

magyarságnak járó támogatás az Gazda Árpádnak a marhasága. Ez az RMDSZ-nek járó 

támogatás. Törvény szerint. Ez az RMDSZ-nek járó támogatás” – állította Kovács. Az Átlátszó 

Erdély újságírója ugyanakkor idézte a 365/2009-es kormányhatározat vonatkozó részét, 

amely világosan kimondja, hogy „a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a címzettje és a 

kezelője az állami költségvetésből a romániai magyar kisebbségnek folyósított összegeknek."  

 

Soós úgy véli, a polgármesteri hivatal ki akarja szorítani a Bethlen-szobrot a 
főtérről 
2016. május 9. - transindex.ro, szekelyhon.ro 

Kiszorítaná Marosvásárhely főteréről a Bethlen Gábor szobrot a polgármesteri hivatal. - véli 

Soós Zoltán, független polgármesterjelölt, miután az önkormányzat jegyzője elutasította az 

RMDSZ-frakció javaslatát, miszerint a Bethlen Gábor szobrot a Rózsák terén állítsák fel. 

Andrei Mureşan azzal érvelt, hogy az érintett terület zöldövezetként van nyilvántartva és a 

törvény értelmében a rendeltetésén nem lehet módosítani. „A jegyző kijelentése már csak 

azért is meglepő, mert a kiszemelt területet jelenleg aszfalt borítja”- jelentette ki Soós Zoltán. 
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Magyar polgármestere lett Nagybányának 
2016. május 9. - transindex.ro, maszol.ro 

Ludescher István RMDSZ-es alpolgármester, helyi tanácsos vezeti ideiglenesen Nagybányát. 

Erről hétfőn döntött a helyi tanács egy rendkívüli tanácsülésen, amelyet azért hívtak össze, 

hogy új ideiglenes polgármestert válasszanak a város élére, azt követően, hogy Cătălin 

Cherecheș korábbi polgármestert korrupció miatt előzetes letartóztatásba helyezték. Dorel 

Mureșan visszalépett az RMDSZ-es jelölt javára, így végül Ludescher 18 támogató szavazat 

mellett kapta meg a tisztséget. 

 

Ők pályáznak Nagyvárad polgármesteri székére 
2016. május 9. - maszol.ro 

A jelenlegi polgármestert tartják a győzelemre legesélyesebbnek Nagyváradon. A bihari 

megyeszékhelyen hatan szállnak ringbe a polgármesteri tisztségért, a magyar szavazatokra 

ketten pályáznak. Az RMDSZ színeiben a jelenlegi alpolgármester, Huszár István száll harcba 

a tisztségért, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) jelöltjeként pedig Zatykó Gyula, a párt 

alelnöke indul, aki a 2012-es helyhatósági választásokon 2 546 szavazatott gyűjtött össze. 

Összehasonlításként: az RMDSZ jelöltjeként a jelenleg parlamenti képviselőként 

tevékenykedő Cseke Attila, volt egészségügyi miniszter 2012-ben 17 928 szavazatot kapott, 

ami a második helyre volt elég.  

 

Johannis visszavonta a magyarellenes képviselő meghívását 
2016. május 9. - maszol.ro 

Visszavonta Bogdan Diaconu meghívását az Európa-napi fogadásra az elnöki hivatal. Az 

Egyesült Románia Párt (PRU) bukaresti főpolgármesteri tisztségért indított jelöltjének 

meghívását a legutóbbi nyilatkozatai és cselekedetei miatt vonták vissza – közölte a Mediafax 

hírügynökséggel az elnöki hivatal. A magyarellenességéről is elhíresült Bogdan Diaconu 

parlamenti képviselő nemrég Vlad Ţepeş őrjárata néven román gárdát alapított. Pártja 

nemrég idegengyűlölő jelszavakat hangoztató felvonulást szervezett Bukarest belvárosában a 

fővárosba tervezett török óriásmecset engedélyezése és megépítése ellen. A Facebookon azt 

közölte: számára az Európa Nap gyásznap, ő csak Románia függetlenségét ünnepli, amelyet 

az olyanok miatt veszített el az ország, mint Klaus Johannis államfő. 

 

Ingyenessé tennék a bentlakást és az étkeztetést a szakoktatásban 
2016. május 9. - maszol.ro 

Nagyon jó ötletnek tartja, ám mégis fenntartásokkal kezeli a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége elnöke azt a jogszabálytervezetet, amely ingyenessé tenné az étkeztetést és a 

bentlakást a szakközépiskolai és szakmunkásképzésben résztvevő tanulók számára. Burus-

Siklódi Botond a Maszolnak elmondta, szkeptikusságának oka, hogy az évek óta elfogadott 

tanügyi törvény fontos passzusait sem alkalmazzák mind a mai napig. A szenátus asztalán 

lévő tervezet, amely éppen a tanügyi törvényt módosítaná, minimum három évig nyújtana 

ingyenes ellátást a szakoktatásban részt vevő tanulók számára. Az ehhez szükséges kiadásokat 

a tanügyminisztérium kérésére különítenék el a központi költségvetésből. 
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A romániai magyar politika Robin Hoodja 
2016. május 9. - Bihari Napló 

Szombaton délután a nagyváradi Állami Filharmóniában tartotta kampányindító 

rendezvényét az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezete. A rendezvényen 

megjelenteket elsőként Török Sándor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Bihar 

megyei elnöke köszöntötte. Majd Szilágyi Zsolt, a Néppárt elnöke szólalt fel. Mint 

fogalmazott: „Erdély lehet a hazánk akkor is, ha Bukarest el akarja hitetni velünk, hogy csak 

ők dönthetnek az életünkről”, majd kifejtette, hogy nem csak az RMDSZ, hanem az Magyar 

Polgári Párt (MPP) is korrupt módon gondolkodik a közpénzekről. „Mi azonban a közpénzre 

nem zsákmányként, hanem eszközként tekintünk, egy olyan eszközre, amit a közösség javára 

kell fordítani hatékonyan, tisztességesen.” Aláhúzta továbbá, hogy míg régen a magyarok a 

kommunista államhatalomtól féltek, addig mára eljutottunk odáig, hogy saját magyar 

választott vezetőiktől félnek, mert a vezetők megfélemlítik őket. Szilágyi Zsolt megemlítette, 

hogy az EMNP-nek közel kétezer jelöltje van tizenkét megyében, hét megyei listát és közel 

nyolcvan polgármesterjelöltet állított a június 5-i önkormányzati választásokra, és annak a 

meggyőződésének adott hangot, hogy a párt jobb eredményt fog elérni, mint négy évvel 

ezelőtt.  

 

Elutasították Tanasă keresetét Csíkban 
2016. május 10. - Krónika 

Hiányzó iratok és a bélyegilleték kifizetésének elmulasztása miatt utasította el a Hargita 

megyei törvényszék a magyarellenes feljelentéseiről ismert Dan Tanasă vezette Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC) keresetét, amelyben a csíkszentdomokosi 

önkormányzat épületén szereplő községháza felirat eltávolítását kérték. Az igazságügyi 

intézmény még áprilisban hozta meg a döntést, most pedig szerkesztőségünk rendelkezésére 

bocsátotta az indoklást is, amely szerint az ADEC egyrészt nem fizette ki az 50 lejes 

bélyegilletéket, ugyanakkor több szükséges okiratot nem mellékeltek az iktatás utáni 

ellenőrzés során megadott február 26-i határidőig. A törvényszék így megállapította, hogy a 

kereset nem felel meg a törvényes előírásoknak, és érvénytelenítették azt. 

 

Bugár: Abból főzünk, ami van 
2016. május 9. – hirek.sk 

Bugár Béla, a Most-Híd vegyespárt elnöke a Pravda napilapnak adott interjújában 

hangsúlyozta: az új kormányprogram tartalmazza azokat a dolgokat, amelyeket sem a 

Radičová-, sem pedig a Dzurinda-kormánynál nem sikerült elérni. A napilap szerint 

korábban elképzelhetetlennek tűnt, hogy az SNS a Most-Híddal közös kormányban legyen. 

Ezért az iránt is érdeklődött, hogy napjainkban ezt a helyzetet miként értelmezik a Most-Híd 

választói. „Végeredményben a magyarok körében is nagyon pozitív visszhangokkal 

találkozunk. Arra várnak, hogy az SNS-es oktatási miniszter beterjeszti a parlamentbe azt 

a törvényt, amellyel a magyarlakta területeken megőrzik a kisiskolákat, amit a kormány 
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programnyilatkozata is tartalmaz. Ez lesz az első próba. Bízom abban, hogy ez majd 

mindannyiunk megelégedésére történik“ – felelte Bugár. 

 

Šimko is Kotleba szponzora 
2016. május 10. – Új Szó 

500 euró támogatást adott Kotleba pártjának, a Mi Szlovákiánk Néppártnak Rimaszombat 

polgármestere. A pénzt február közepén, a választási hajrá előtt adta a szélsőségesen 

romaellenes, náci pártnak. A szponzorálás okáról az Új Szó megkérdezte Jozef Šimkót, de 

nem akart nyilatkozni. „Nem akarok ehhez hozzászólni, szép napot kívánok!” – mondta, és 

letette a telefont. A választások előtti hónapokban Šimko többször is kiállt Kotleba mellett. 

Támogatta a Bystrický kraj című megyei kiadványt, ezt a lap címoldalon köszönte meg neki. 

 

Senki nem nyúl az iskoláinkhoz 
2016. május 10. – Új Szó 

A magyar tanítási nyelvű iskolák optimalizációja a legfrissebb beiratkozási adatok és a 

demográfiai előrejelzések alapján, ha nem is most azonnal, de idővel elkerülhetetlen lesz. 

Egyelőre úgy tűnik, senki sem szeretne darázsfészekbe nyúlni, és a magyariskola-hálózat 

átalakításának kérdését sem a politikusok, sem a civilek, sem pedig a szakmai szervezetek 

nem szívesen vállalnák fel. Idén már a 3500-at sem éri el a magyar tanítási nyelvű 

alapiskolába beíratott elsősök száma. Gyurgyík László demográfus arra figyelmeztet, hogy ez 

a folyamat folytatódni fog, becslése alapján tíz év múlva az elsősök száma már a 3000-es 

határt sem fogja elérni. 

 

Elvi megállapodás az SNS és a VMSZ között a vajdasági szintű együttműködésről 
2016. május 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A Szerb Haladó Párt (SNS) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselői ma a 

vajdasági parlamenten, a tartományi kormányon, illetve azokon a helyi önkormányzatokon 

belüli együttműködés elveit fektették le, amelyekben ennek a két pártnak a képviselői 

szerezték meg a legtöbb mandátumot, írja a Tanjug. Az SNS vajdasági sajtóirodája szerint a 

megbeszélésen megállapodtak abban, hogy mely programok megvalósítása élvez elsőbbséget 

a tartományi és a helyi önkormányzati szinten, de megvitatták az ezeken a szinteken 

megvalósuló hatalom megalakításával kapcsolatos kérdéseket is. 

 

A tisztségekről Vučić dönt 
2016. május 9. – Magyar Szó 

Goran Knežević, a Szerb Haladó Párt alelnöke megcáfolta a sajtóhíreket, hogy ő lesz a 

Szerbiai Képviselőház következő elnöke. Mint hozzátette, a párt vezetősége még nem beszélt a 

kádermegoldásokról. – Még semmit sem tudni. Az SZHP, komoly pártként, jól felépített 

szervezet, és a demokrácia elvének mentén működik. Az előttünk álló napokban a 

kádermegoldások témája is napirendre kerül, bizonyos tisztségekről biztosan egyeztetni 
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fogunk – nyilatkozta Knežević. Zorana Mihajlović, aki szintén az SZHP alelnöke, mindehhez 

kapcsolódóan azt is közölte, hogy a kádermegoldásokról egyedül Aleksandar Vučić pártelnök 

dönthet. 

 

Posztján marad Moszkal 
2016. május 9. – karpatalja.ma 

Petro Porosenko ukrán elnök zárt találkozó keretében vitatta meg Kárpátalja kormányzójával 

annak lemondási szándékával kapcsolatos ügyeket. A tárgyalások eredményeként a nyugdíjas 

korú kormányzó a hatályos törvényekkel ellentétben továbbra is hivatalban marad – adta 

hírül a mukachevo.net hírportál május 8-án, Porosenko közösségi oldalán posztolt 

bejegyzésére hivatkozva. 

 

A zene az kell, mert körülölel… 
2016. május 9. – karpatalja.ma 

Bartók Béla emlékének adózva csendültek fel a hangszerek Nagyszőlősön május 7-én. A 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Nagyszőlősi Középszintű, illetve Alapszervezete, 

valamint a Nagyszőlősi Bartók Béla Művészeti Iskola közreműködésével született meg az 

immár hagyományosnak mondható Bartók-emlékkoncert. A Nagyszőlősi Járási Kultúrház 

színpadán Kudron Zoltán, a KMKSZ Nagyszőlősi Alapszervezetének elnöke mint az est 

házigazdája köszöntötte a vendégeket, a zenekedvelő helyieket. 

 

Programokban gazdag április a zágrábi magyar intézetben 
2016. május 6. – Huncro.hr 

A Zágrábi Magyar Intézet (ZMI) az elmúlt hónapban is számos program, esemény révén 

közvetítette a magyar kultúrát a fővárosi horvát és a helyi magyar közönség számára. A 

Zágrábi Magyar Intézet 2014 elején nyitotta meg kapuit azzal a céllal, hogy a magyar kultúrát, 

művészetet és tudományt népszerűsítse a horvát fővárosban. Rövid fennállása óta rendkívül 

aktív tevékenységet folytat – számos koncert, kiállítás, filmvetítés fűződik a nevéhez, neves 

magyar képző- és előadóművészek kaptak bemutatkozási lehetőséget az intézet falai között. 

 

Magyar Történeti Intézet - új kötet 
2016. május 9. - Volksgruppen 

Május 10-én, 17.00-kor kerül sor a Bécsi Magyar Történeti Intézet „Sowjetische 

Schauprozesse in Mittel- und Osteuropa“ című kiadványának bemutatására az erdbergi 

levéltárba, ahol az Osztrák Állami Levéltár főigazgatója Wolfgang Maderthaner méltatja 

Szabó Csaba, egykori munkatársat és az által szerkesztett tanulmánykötetet. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/posztjan-marad-moszkal/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-zene-az-kell-mert-korulolel/
http://www.kepesujsag.com/programokban-gazdag-aprilis-zagrabi-magyar-intezetben/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2773248/
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Az édesanyákat köszöntötték az Edmontoni Magyar Kultúrkörben 
2016. május 9. – Nemzeti Regiszter 

Május első vasárnapja ugyanazt jelenti a magyar családoknak Edmontonban, mint a Kárpát-

medencében. Ez az a nap, amikor a családok az édesanyákat köszöntik. Az Edmontoni 

Magyar Kultúrkörben pedig immáron több éves hagyomány, hogy közösen, ünnepi műsor 

keretén belül adóznak tisztelettel az édesanyáknak. 

 

Képek Magyarországról - A stuttgarti Csöbörcsök Táncegyüttes Gálaműsora 
2016. május 9. – Nemzeti Regiszter 

Képek Magyarországról – ezt a címet kapta a stuttgarti Csöbörcsök Táncegyüttes egész estés 

gálaműsora, melyet 2016. április 16-án tekinthettek meg az érdeklődők a Bad Cannstatt-i 

Lutherkirche közösségi termében. A Csöbörcsök több mint 3 évtizedes múltra tekinthet 

vissza. Tagjai 1989 óta kizárólag eredeti néptáncokat táncolnak Magyarország és Erdély 

különböző vidékeiről. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/az-edesanyakat-koszontottek-az-edmontoni-magyar-kulturkorben
http://www.nemzetiregiszter.hu/kepek-magyarorszagrol-a-stuttgarti-csoborcsok-tancegyuttes-galamusora
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2016. május 9. – Kossuth Rádió 

Koalíciós tárgyalások a Szerb Haladó Párt és Vajdasági Magyar Szövetség között 

Újvidéken megállapodás született a Vajdasági Magyar Szövetség és a szerbiai háromszintű 

választásokon győztes Haladó Párt küldöttsége között azokról az elvekről, amelyekre két párt 

együttműködése épül a vajdasági önkormányzatokban és a tartományi intézményekben.  

Nyolcadik székely majális az erdélyi Makfalván, Izsák Balázs bízik abban, hogy 

holnap a luxemburgi bíróságon kedvező döntés születik a Székely Nemzeti 

Tanács európai polgári kezdeményezéséről 

A múlt hét végén tartották a makfalvi VIII. Székely Majálist több száz erdélyi, felvidéki és 

magyarországi résztvevővel.  A Székely Nemzeti Tanács rendezvényét levélben köszöntötte 

Szili Katalin magyar miniszterelnöki megbízott és Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár.   

A korrupciómentes közélet jelmondatával indul a romániai helyhatósági 

választáson az Erdélyi Magyar Néppárt 

Kampánynyitókat tart az Erdélyi Magyar Néppárt. A Bihar megyei szervezet nagyváradi 

rendezvényén összerdélyi ügyekről, a néppárt helyhatósági választási célkitűzéseiről kérdezte 

az elnököt a Határok nélkül riportere. 

A Csontváry-kiállítást meghosszabbított nyitvatartási időben látogathatják a 

zarándokok Csíkszeredában 

A csíkszseredai Csontváry Kosztka Tivadar-kiállítás hétvégi megnyitóján Balog Zoltán emberi 

erőforrás minisztert és Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt a Határok nélkül riportere a 

kulturális támogatásokról is kérdezte. A 47, magyarországi múzeumoktól és műgyűjtőktől 

kölcsönzött alkotásnak helyt adó Mikó-várbeli tárlat a csíksomlyói búcsúra érkezőket 

hosszabb nyitvatartással várja.  

Rákóczi-fesztivál távol Kárpátaljától a nyugat-ukarjnai Brezánban 

II. Rákóczi Ferencről elnevezett nagyszabású fesztivált tartottak a hétvégén, Kárpátaljától 

több száz kilométerre, a nyugat-ukrajnai Brezán városában. A fejedelem ugyanis ott, a várban 

írta mega Habsburg elnyomás ellen fegyverbe szólító kiáltványt. 

Szórványösszetartás az Aradi Magyar Majálison és Temesváron a bánsági 

magyar napok ökumenikus istentiszteletén 

Temesváron a megmaradásért tartottak ökumenikus istentiszteletet a Bánsági Magyar Napok 

keretében, a Milleniumi templomban. A római katolikus, református, evangélikus és 

unitárius egyházak képviselői által vezetett közös ima résztvevői a nagybecskereki Emmanuel 

Kamarakórus hangversenyét is meghallgathatták.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-05-09_21:00:00&ch=mr1
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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/

