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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Dr. Grezsa István kormánybiztost munkalátogatáson fogadta Ukrajna budapesti 
nagykövete 
2016. augusztus 4. – MTI, kormany.hu, Kárpátalja 

Őexcellenciája Ljubov Nepop asszony, Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott magyarországi 

nagykövete tárgyalásokat folytatott Dr. Grezsa Istvánnal, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja Együttműködésének és Összehangolt Fejlesztési Feladatainak Kormányzati 

Koordinációjáért felelős kormánybiztosával. A megbeszélés során Nepop asszony kifejtette, 

hogy számos olyan aktuális projekt köti össze Ukrajnát és Magyarországot, melyek 

megvalósítása mindkét ország közös érdeke. Mindenképp ezek között említendő a munkácsi 

katonai kórház fejlesztése, a kelet-ukrajnai harcokban megsérült katonák gyógykezelésének 

támogatása, valamint az aknaszlatinai sóbánya környezeti rehabilitációja. Dr. Grezsa István 

kijelentette, hogy Magyarország Kormányának Alaptörvényből fakadó kötelessége a 

Kárpátalján élő magyar kisebbség támogatása, ezért Kárpátalja lakossága, beleértve a 

többségi nemzet tagjait is, számíthat Magyarország segítségnyújtására. A kormánybiztos 

üdvözölte a magyar nyelv oktatása iránt mutatkozó megnövekedett igényeket, valamint 

reményét fejezte ki az Egán Ede gazdaságfejlesztési program várható pozitív hatásaival 

kapcsolatban. 

 

Gondot okoz a gyerekhiány Kolozs megyében 
2016. augusztus 4. – Krónika 

Szeptember elején dől el a Kolozs megyei magyar iskolák sorsa. Ekkor tartanak ugyanis 

körzeti megbeszéléseket Tordán, Szamosújváron és Kolozsváron az iskolák vezetőivel, azzal a 

céllal, hogy lehetőleg egyetlen tanintézet se kerüljön bajba – közölte a Krónikával Török 

Zoltán Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes. 

 

 

Csaknem ezer fellépőt várnak Bonyhádra, a Bukovinai Találkozásokra 
2016. augusztus 4. – MTI, Webrádió, Gondola.hu 

Csaknem ezer viseletes fellépővel, több külföldi és külhoni magyar csoport részvételével 

rendezik meg augusztus első hétvégéjén, Bonyhádon a Bukovinai Találkozások XXVII. 

Nemzetközi Folklórfesztivált. Mint Asztalos Zoltán, a Bukovinai Székelyek Országos 

Szövetségének elnöke az MTI-nek elmondta, Bukovina kulturális sokszínűségét hivatott 

bemutatni, és az onnan elszármazott népcsoportok közötti kapcsolat megőrzését elősegíteni a 

Bukovinai Találkozások programsorozata, amelynek ma már állandó magyarországi helyszíne 

Bonyhád. 
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http://www.kormany.hu/hu/hirek/dr-grezsa-istvan-kormanybiztost-munkalatogatason-fogadta-ukrajna-budapesti-nagykovete
http://www.kormany.hu/hu/hirek/dr-grezsa-istvan-kormanybiztost-munkalatogatason-fogadta-ukrajna-budapesti-nagykovete
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/gondot-okoz-a-gyerekhiany-kolozs-megyeben
http://webradio.hu/hirek/kultura/csaknem_ezer_fellepot_varnak_bonyhadra_a_bukovinai_talalkozasokra
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Nemzetstratégiáról és erdélyi jövőképről a 12. EMI-táborban 
2016. augusztus 4. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Merre tovább, erdélyi magyarság? címmel tartanak politikai kerekasztal-beszélgetést 

augusztus 12-én, pénteken 12 órától az EMI-táborban. A szervezők mind az RMDSZ, mind a 

Magyar Polgári Párt, mind pedig az Erdélyi Magyar Néppárt vezetőjét meghívták. „A 

meghívókat Kelemen Hunor, az RMDSZ, Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt, valamint 

Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt országos elnökéhez juttattuk el, arra pedig, hogy jelen 

lesznek-e rendezvényünkön, az elkövetkezendőkben kapunk választ” – fogalmazott Sorbán 

Attila Örs, az augusztus 10-14. között sorra kerülő 12. EMI-tábor főszervezője. Mint mondta, 

az EMI kiemelt fontossággal kezeli a romániai magyar közélet történéseit, ennek megfelelően 

az elmúlt évekhez hasonlóan idén is igyekeznek a táborban résztvevő fiatalokhoz közel hozni 

az erdélyi magyar politika szereplőit. 

 

Magyarországi gyártók akadályozzák a kürtőskalács levédését 
2016. augusztus 4. – maszol.ro 

Szaporodnak a kürtőskalács sütők, mint eső után a gomba, az általános minőség pedig 

romlik. Szabályozásra addig nincs mód, míg az anyaországi termelők elutasítják, hogy a 

csomagoláson feltüntessék az összetevőket. Valószínűleg jó okuk van rá. 

 

Nem tudni, miért váltották le a regionális műemlékvédelmi bizottság két 
magyar tagját 
2016. augusztus 4. – transindex.ro 

Menesztette Guttmann Szabolcs műépítészt és Csók Zsolt régészt a Kolozs, Beszterce-Naszód, 

Szilágy megyére kiterjedő Regionális Műemlékvédelmi Bizottságból Corina Șuteu kulturális 

miniszter egy július 25-én keltezett miniszteri rendeletben. Helyükre Marius Porumbot és 

Sorin Nemetit nevezte ki a szaktárca vezetője. Menesztésüket nem indokolta meg a miniszter, 

Csók Zsolt úgy nyilatkozott, hivatalosan kéréssel fordul a tárcavezetőhöz és magyarázatot kér 

a menesztése okára. 

 

Romániai premierként vadgazda mérnöki mesterképzés indul Csíkszeredában 
2016. augusztus 4. – MTI, Webrádió, Székelyhon.ro 

A térség igényeire reagálva ősztől vadgazda mérnöki mesterképzést indít Csíkszeredában a 

gödöllői Szent István Egyetem (SZIE) - közölte csütörtökön a Székelyhon.ro hírportál. A 

levelező mesterképzést négy félévesre tervezik, így azok is el tudják végezni, akiknek nem 

lenne idejük nappali tagozatra járni. A 25 államilag támogatott és tíz költségtérítéses helyre 

olyan jelentkezőket várnak, akik agrárium, környezettudományok, biológiai tudományok 

egyetemi diplomával rendelkeznek. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=204378&cim=nemzetstrategiarol_es_erdelyi_jovokeprol_a_12_emi_taborban
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/67894-magyarorszagi-gyartok-akadalyozzak-a-kurt-skalacs-levedeset
http://itthon.transindex.ro/?hir=43510
http://itthon.transindex.ro/?hir=43510
http://webradio.hu/hirek/kulfold/romaniai_premierkent_vadgazda_mernoki_mesterkepzes_indul_csikszeredaban
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Új helyszínen szervezik meg a Vásárhelyi Forgatagot 
2016. augusztus 4. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló 

Hosszú és kitartó, göröngyös út vezetett odáig, hogy a szervezők elérték: a Vásárhelyi 

Forgatagot nem a szomszéd község területén, hanem Marosvásárhelyen tarthatják meg. A 

polgármesteri hivatallal csütörtök reggel írták alá a megállapodást, miszerint az idei, 

augusztus 24. és 28. között megrendezésre kerülő Forgatagnak a Liget és a Sportcsarnok 

előtti tér lehet a helyszíne. 

 

Elnapolt Széchenyi-szoborállítás Szatmárnémetiben 
2016. augusztus 4. – Krónika 

A bürokrácia miatt el kellett halasztani Széchenyi István szobrának a felállítását 

Szatmárnémetiben – adta hírül a Szatmári Friss Újság. A szoborállítást kezdeményező 

Identitás Alapítvány szeptember 21-én, a legnagyobb magyar születésének 225. évfordulója 

alkalmából szerette volna a szoboravatót megtartani a megyeszékhelyen, az ezzel járó 

papírmunka miatt azonban az eseményt biztosan elhalasztják. Mint kiderült, a köztérre 

kerülő műemlékek bukaresti bizottságának, illetve a szintén fővárosi műemlék-

engedélyeztetési bizottságnak a jóváhagyására is szükség van. Ráadásul jogszabályok 

értelmében a víz-, az áram- és a gázszolgáltatónak is tudomásul kell vennie, hogy új szobor 

kerül a régi főtéri parkba. 

 

Maros megye: egyedi módon jelentette be Balogh József, hogy indulna 
szenátornak 
2016. augusztus 4. – transindex.ro 

Facebookon jelentette be Balogh József, az RMDSZ megyei szervezetének volt ügyvezető 

alelnöke, hogy indulna egy Maros megyei szenátori mandátumért, és ehhez politikai 

támogatást kért. "Indul a szenátor jelölési kampány , kérlek támogassátok ha úgy gondoljatok 

hogy 25 év után megérdemlem ha nem akkor is megköszönöm .Erot tisztességet !" - írja 

Balogh. 

 

Beszélgetés Kató Bélával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével 
2016. augusztus 5. – Krónika 

Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Kató Béla a közelmúltban Észak-Amerikában 

járt, ahol a kanadai presbiteriánus egyház zsinatán vett részt, majd Washingtonban amerikai 

szenátorokkal és észak-amerikai magyar közösségekkel is találkozott. Körútjáról hazatérve a 

kolozsvári püspöki hivatalban nyilatkozott a Krónikának. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kultura/67905-uj-helyszinen-szervezik-meg-a-vasarhelyi-forgatagot
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/elnapolt-szechenyi-szoborallitas-szatmarnemetiben
http://itthon.transindex.ro/?hir=43512
http://itthon.transindex.ro/?hir=43512
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Szeptemberben indulhat a leendő új komáromi hídhoz vezető út építése 
2016. augusztus 4. – bumm.sk 

A Váhostav vállalat nyerte el a Szlovák Útkezelő Vállalat (SSC) megbízását a tervezett új 

komáromi Duna-hídhoz vezető bekötőút megépítésére. A 2,92 millió eurós beruházás 

szeptemberben indulhat el. Az új Duna-híd a meglévő vasúti hídtól 200 méterre 

fog megépülni 117 millió eurós összköltségből. Az Európai Bizottság 100 millió euróval járul 

hozzá a terv megvalósításához – Szlovákia 47,6 millió eurót, Magyarország 52,5 milliót kap rá 

–, a hiányzó összeget pedig a két ország fedezi. A kivitelezőre vonatkozó közbeszerzést vezető 

partnerként Magyarország végzi, s várhatóan augusztusban hirdetnek győztest. 

 

Pillantás a hídra 
2016. augusztus 4. – Felvidék Ma 

Többször olvashattunk már arról, hogy a felvidéki magyarság számára oly fontos medvei 

Duna-hidat lezárják. Most először nyerhetünk csak részletesebb bepillantást abba, hogy a 

közlekedési minisztérium milyen ráérősen kezeli ezt a témát, annak ellenére, hogy egyrészt 

már hosszabb ideje rendelkezésre áll az a szakértői jelentés, amely világosan kimondja, hogy 

a híd a rajta közlekedőkkel együtt vészhelyzetben van, másrészt pedig amiatt, hogy, bár ritkán 

tudatosítjuk, a felvidéki tömbmagyarság jelentős része számára az építmény a 

Magyarországgal való fizikai kapcsolattartás egyik legfontosabb láncszeme. 

 

Mégis nyitnak szlovák csoportot a magyar alapiskolában 
2016. augusztus 4. – Új Szó 

Speciális óvodai csoportok számára kért helyet az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola 

épületében az Anton Bernolák Egyházi Alapiskola és a Néri Szent Fülöp Óvoda vezetése. 

Hozlár Katalin iskolaigazgató kérelmét a testület elutasította, néhány napja mégis 

megkezdték a magyar alapiskola eddig nem használt épületszárnyának felújítását. Klein 

Ottokár polgármester az önkormányzati ülésen elmondta, nagy segítség a városnak, hogy az 

egyházi iskola és az óvoda felvállalja az önkormányzat helyett a hiányzó óvodai csoportok 

megnyitását. A Czuczor Gergely Alapiskola iskolatanácsa eljuttatta állásfoglalását a város 

vezetéséhez, ebben az állt, hogy egy tagot kivéve mindenki egyetértett a speciális osztályok 

megnyitásával, de szeretnék, ha az egyházi óvoda csak egy évre venné bérbe a helyiségeket. 

 

A tartomány ismét növelte az állandó állami foglalkoztatottak számát 
2016. augusztus 4. – VajdaságMA 

A vajdasági kormány ismét növelte a tartományban dolgozó állandó foglalkoztatottak 

maximális számát, ez pedig egy hónap alatt már a második ilyen jellegű lépés, írja a 021. A 

tartományi kormány tegnapi ülésén elfogadott új rendelet értelmében a költségvetésből 

közvetlen módon pénzelt szervekben a foglalkoztatottak száma 1084 lehet, ami kettővel több, 

mint a július 6-án elfogadott döntés szerint. 
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http://www.bumm.sk/regio/2016/08/04/szeptemberben-indulhat-a-leendo-uj-komaromi-hidhoz-vezeto-ut-epitese
http://felvidek.ma/2016/08/pillantas-a-hidra-2/
http://ujszo.com/online/regio/2016/08/04/megis-nyitnak-szlovak-csoportot-a-magyar-aklapiskolaban
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20449/A-tartomany-ismet-novelte-az-allando-allami-foglalkoztatottak-szamat.html
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Vučić mégis lerövidítette expozéját 
2016. augusztus 4. – Magyar Szó 

A Blic napilap értesülései szerint Aleksandar Vučić kormányalakító mégis lerövidítette 450 

oldalas kormányfői expozéját és most már csak 300 oldalon taglalja a köztársasági kormány 

következő összetételének terveit. Korábban elhangzottak olyan becslések, hogy a 450 oldalas 

expozé felolvasása 15 órát vett volna igénybe. Ha a kormányalakítónak egy óra alatt valóban 

30 oldalt sikerül felolvasnia, akkor a köztársasági parlament képviselői 10 órán át 

hallgathatják az expozét. A korábban elhangzó nyilatkozatok szerint feltehetőleg a jövő hét 

folyamán alakul meg a kormány. 

 

Beregszászban egyeztetett az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési 
Központ Kuratóriuma 
2016. augusztus 4. – Kárpátalja 

A Brenzovics László KMKSZ-elnök által elnökölt, a KMKSZ, az UMDSZ, Magyarország 

Külgazdasági és Külügyminisztériumának és a kárpátaljai történelmi magyar egyházak 

képviselőiből álló kuratórium tagjai a kárpátaljai gazdaságfejlesztési pályázatok kiírását 

követően megállapodtak az elbírálást lehetővé tevő pontozási szempontrendszer részleteiről, 

melyet a központ honlapján is közzétették. Döntés született arról is, hogy milyen 

szempontrendszer szerint válogatják ki a benyújtott pályázatokat elbíráló szakembereket, 

akik toborzására ugyancsak pályázati felhívást tesznek közzé. Időközben megkezdték 

működésüket az alapítvány irodái Ungváron, Munkácson, Beregszászban, Nagyszőlősön és 

Técsőn. 

 

Tart a VI. nagyberegi népzenei és néptánctábor 
2016. augusztus 4. – Kárpátalja 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében idén is megrendezésre kerül a 

nagyberegi népzenei és néptánctábor. A néptánctábornak a hagyományokhoz híven, ezúttal is 

a Nagyberegi Református Líceum ad otthont. A táborban a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség vetélkedőin sikeresen szereplő tanulók vehetnek részt, valamint a Szól a 

fülemüle – II. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató döntős csapatai közül is 

nyertek részvételi lehetőséget. A tábor megnyitóján jelen volt –többek között – Orosz Ildikó, 

a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány irodaigazgatója és Kudlotyák Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica civilszervezet 

vezetője. 

 

A HMDK a Jankovics-Szántó „párost” indítja a szeptemberi választáson 
2016. augusztus 4. – Huncro.hr 
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http://www.magyarszo.com/hu/3124/kozelet_politika/150997/Vu%C4%8Di%C4%87-m%C3%A9gis-ler%C3%B6vid%C3%ADtette-expoz%C3%A9j%C3%A1t.htm
http://karpataljalap.net/?q=2016/08/04/beregszaszban-egyeztetett-az-egan-ede-karpataljai-gazdasagfejlesztesi-kozpont-kuratoriuma
http://karpataljalap.net/?q=2016/08/04/beregszaszban-egyeztetett-az-egan-ede-karpataljai-gazdasagfejlesztesi-kozpont-kuratoriuma
http://karpataljalap.net/?q=2016/08/04/tart-vi-nagyberegi-nepzenei-es-neptanctabor
http://www.kepesujsag.com/hmdk-jankovics-szanto-parost-inditja-szeptemberi-valasztason/
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Szeptember 11-én előrehozott parlamenti választások lesznek hazánkban, a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közösségének az elnöksége Jankovics Róbertet és dr. Szántó Tibort 

tartja a legmegfelelőbbeknek arra a feladatra, hogy a horvát száborban az összmagyarság 

érdekeit képviseljék. 

 

A HMDK-s szervezetek 29 személynek biztosítanak munkát, megélhetést 
2016. augusztus 4. – Huncro.hr 

Az állami közmunkaprogram több száz, huzamosabb ideje munkanélküli személy számára 

jelent egy kis időre segítséget. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége és 

alapszervezetei összesen 29 főt alkalmaznak. 

 

Tombol a Felsőőri Gyermeknyár 
2016. augusztus 4. - Volksgruppen 

Immár 19. alkalommal rendezi meg Felsőőr városa a Gyermeknyár elnevezésű 

programsorozatot, mellyel a nyáriszünet idején is dolgozó szülőknek kívánnak segíteni. 

Ebben az évben 110 gyermek jelentkezett a táborra, akikre minden nap új élmény vár. 

Látogatást tehettek a rendőrkapitányságon és egy sütödében is, csütörtökön pedig egy 

modellvasút kiállítást is megtekintettek. 
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http://www.kepesujsag.com/hmdk-s-szervezetek-29-szemelynek-biztositanak-munkat-megelhetest/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2784614/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2016. augusztus 4. – Kossuth Rádió 

 

Marosvásárhelyi osztály-terem vita vagy etnikai feszültséggerjesztés? 

Osztályterem-vita ürügyén a marosvásárhelyi római katolikus magyar gimnázium 

megszüntetését szeretné az épületet bérlőként használó román vezetőségű Unirea 

gimnázium. A kommunizmus idején elkobzott ingatlant a katolikus egyház néhány éve kapta 

vissza a román államtól, tavaly pedig megállapodás született, hogy egy ideig 

teremmegosztással használja azt a két intézmény. A román állami gimnázium 

igazgatótanácsának tagja az a Valentin Bretfelean rendőrparancsnok, aki több ízben 

bizonyította magyarellenességét, például a kétnyelvű utcanév-táblák ügyében kirótt 

bírságokkal, vagy a magyarság jelképei elleni fellépésével. Most is ő nyilatkozott a 

teremvitáról a román állami hírügynökségnek, de az előzményekhez hozzátartozik 

Marosvásárhely román polgármesterének egy korábbi nyilatkozata, arról hogy a Vatikántól 

kér segítséget az iskola állami megvásárlására.  

 

Átutalta a magyar állam a határon túli magyar diákok számlájára az oktatási-

nevelési támogatást 

A magyar állam átutalta a anyanyelven tanuló határon túli magyar diákoknak járó oktatási-

nevelési támogatást, amelyet még az első Orbán-kormány idején elfogadott státustörvény 

biztosít. Szlovákiában mintegy 45 ezren juthatnak hozzá az egyszeri, mintegy 17 ezer forintos 

ösztöndíjhoz. Augusztus 8-án kezdődik a kifizetés - értesített a felvidéki magyar 

pedagógusszövetség elnöke, Jókai Tibor.  

 

Az EMNP támogatja a kvótarendszer ügyében kiírt magyarországi 

népszavazáson való részvételt 

Az Erdélyi Magyar Néppárt támogatja a kvótarendszer ügyében kiírt magyarországi 

népszavazáson való részvételt. Ehhez azonban annak a magyar állampolgárnak, aki még nem 

vétette fel magát a magyarországi választói névjegyzékbe, regisztrálnia kell. Ebben segítenek 

a Demokrácia Központok illetve a helyi Néppárt irodák munkatársai. A Határok nélkül 

nagyváradi munkatársa a néppárt sajtótájékoztatóján járt. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-08-04_18:30:00&ch=mr1
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Olimpiai Udvar Kolozsváron a magyar szurkolóknak 

Tíz nap múlva kezdődik hivatalosan a kolozsvári magyarság legnagyobb ünnepe, de már 

holnaptól gyülekezhetnek a helybéliek az Olimpiai Udvarban, ha a Rióban megméretkező 

sportolóinknak akarnak szurkolni, meg egyáltalán együtt lenni. Jó bemelegítés ez a 

Kolozsvári Magyar Napokra. Az augusztus 21-ig tartó, immár hetedik rendezvény ezúttal a 

Kincses Város hétszáz éves fennállást is ünnepli.  

 

Felvidék - Délvidék: 2:1, a focibajnokság, ahol csak a magyarok győzhetnek. 

Felvidék- Délvidék 2:1. Ezzel az eredménnyel zárult Szarvason a Magyar Örökség Kupa, 

amelynek az említett két csapaton kívül még résztvevője volt: Székelyföld és Kárpátalja. 

Közülük a székelyek már világbajnokságon is jártak, a nagyközönség által alig ismert Conifa-

tornán. Az imént rövidítés a FIFÁ-n kívüli szövetségeket tömöríti, az ország nélküli nemzetek 

és nemzetrészek futball-szervezete. 
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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/
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