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Basescu felmentette kormányzati tisztségéből Kelemen Hunort 
2014. október 9. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Krónika, Szabadság 

Traian Basscu román államfő elnöki rendelettel felmentette kormányzati tisztségeiből 

csütörtökön Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

elnökét. Az RMDSZ vezetője augusztus elsején nyújtotta be lemondását a miniszterelnök-

helyettesi és kulturális miniszteri tisztségről. Az államfő csütörtöki sajtóértekezletén azt 

mondta, három hónapig hiába várta, hogy Victor Ponta kormányfő másik tisztségviselőt 

jelöljön Kelemen Hunor helyére. Mivel nem nevezett ki ideiglenes minisztert a kormány 

tagjai közül, az államfő szerint a kulturális tárca miniszter nélkül maradt. A koalíciós 

megállapodás értelmében a kulturális tárca élére az RMDSZ jelölhet minisztert, aki 

egyúttal miniszterelnök-helyettesi tisztséget kap a kabinetben. 

 

„Össznemzeti szempontból fontos, hogy a megszerzett jogokkal éljünk” 
2014. október 9. – Pannon RTV 

Össznemzeti szempontból fontos, hogy a megszerzett jogokkal éljünk – nyilatkozta Pásztor 

István, a VMSZ elnöke az M1 tévécsatorna Ma Reggel című műsorának a Pannon RTV 

stúdiójából. Hozzátette, hogy sokan kétségbe vonják a nemzeti tanácsi választások 

jelentőségét, holott közben arról is beszélnek, hogy mennyire fontos a személyi elvű 

autonómia. A Magyar Összefogás ellenzékének erejéről elmondta, hogy az ember a 

politikában sok mindenért felelős, de a saját ellenzékét nem ő fogja létrehozni, nem ő fogja 

elvégezni mások munkáját. Az látszik, hogy ki dolgozott az elmúlt években – tette hozzá a 

kampányra vonatkozóan. 

 

Utazó Fizikashow 
2014. október 9. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Szabadka után Zomborban folytatódott a 2014 a külhoni magyar felsősök éve program 

vajdasági körútja. A nyugat-bácskai iskolákból összesereglett diákokat a zsúfolásig megtelt 

Népszínházban látványos, interaktív bemutató várta. Az Utazó Fizikashow elnevezésű 

program keretében a tanulók játékos formában, szemléletes módon ismerkedhettek e 

tudomány rejtelmeivel, amelyek szemléletes ismertetését még a néhai Öveges József 

dolgozta ki népszerű rádiós és televíziós adásaiban. 

 

Hagyományos termék nélkül maradhat Hargita megye 
2014. október 9. – Krónika 

Egyetlen Hargita megyei gazdának sem sikerült kiváltania a hagyományos termék 

minősítést igazoló dokumentumot, mert nem tudják teljesíteni a minisztérium által 

támasztott, a 724-es számú rendelet rögzítette szigorított feltételeket. A Hargita megyei 

mezőgazdasági igazgatóság képviselője közölte, a korábbi rendelet szerint összesen 
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tizenhét termelő 47 terméke kapott hagyományos termék minősítést – ezeket 

decemberben kell felújítani az új kritériumok alapján –, a jogszabály-módosítás óta pedig 

négy dokumentáció került a szaktárca asztalára Hargita megyéből, azonban mindegyiket 

visszadobták. 

 

Fizetniük kell a magyar nyelvet elutasítóknak 
2014. október 9. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro 

Elutasította Dorin Florea és társai fellebbezését a bukaresti táblabíróság abban a perben, 

amelyben a marosvásárhelyi polgármester kifogást emelt az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) döntése ellen. A testület, mely úgy vélte, hogy 

cinikus hangvételű levelével Florea diszkriminálta a város magyarságát, ezerlejes 

pénzbírságot szabott ki. Mint ismeretes, az elöljáró azzal utasította el a víkendtelepi 

többnyelvű segélykérések megfogalmazásának lehetőségét, hogy „a városháza képtelen 

olyan bemondót találni a vakációs rádióhoz, aki beszéli a világ összes 6800 nyelvét”. A 

fővárosi táblabíróság ugyanakkor helyben hagyta a CNCD Nagy István Csaba rádiós és 

munkaadója, az SBS Brodcasting Group ellen kiszabott, szintén ezer-ezerlejes büntetést. 

 

Talpas Botondot választották a SHARE Föderáció egyik alelnökévé 
2014. október 9. – transindex.ro, Szabadság 

Október 8-án tartotta tisztújító közgyűlését a Share Föderáció, amelyen az új elnökség 

megválasztására került sor. A frissen megválasztott alakulatb a Kolozsvár 2015 Ifjúsági 

Főváros rendezvénysorozat szervezési feladatait látja el. Az új elnökség hét tagból áll: az 

elnök, öt alelnök és a főtitkár. Az új elnökségben Talpas Botondot bízták meg a román és a 

magyar szervezetek a magyar tevékenységek valamint programok felügyeletével és 

koordinálásával. 

 

Mérleget vont az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete 
2014. október 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A sikerekről szólva a cégek, új beruházások támogatási programját említette Peti András 

alpolgármester, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke, aki szórólapon is 

közzétette az utóbbi egy év tevékenységének beszámolóját. A sikerekhez tartozik például 

az, hogy hétmillió eurós beruházás történt a városban, amely 30 új munkahely létesítését 

teszi lehetővé. Ezen kívül egyházi, szociális, kulturális támogatások, infrastruktúrális 

beruházások is szerepelnek az elért eredmények között, illetve a civil szervezetek bevonása 

a közigazgatási döntésekbe. A sikertelenségek közé az identitás megőrzése területén 

tapasztalt a lemaradás tartozik – sorolta Peti. Példaként a római katolikus főgimnázium, a 

kétnyelvű utcanévtáblák, Sütő-szobor kérdését említette.  
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Vákár vezeti Kolozs megyét az időközi választásokig 
2014. október 9. – transindex.ro, Szabadság, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, 

Krónika, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ-es Vákár Istvánt választották a Kolozs Megyei Tanács ideglenes elnökének 

azután, hogy a korrupció miatt előzetes letartóztatásban ülő Horea Uioreanu volt 

tanácselnök lemondott a múlt héten a tisztségéről. Az ideiglenes tanácselnöki tisztséget 

Uioreanu lemondása előtt is betöltő Vákár a Transindexnek elmondta, hogy a tanács 

egyöntetűen, 31 jelenlévővel és 31 támogató szavazattal döntött úgy, hogy az Uioreanu 

lemondásától számított 90 napon belül megszervezendő időközi választásig legyen a 

Kolozs megyei ideiglenes tanácselnök. 

 

Kelemen Korodira bízná a kulturális tárca ideiglenes vezetését 
2014. október 9. – transindex.ro 

Amióta benyújtottam a lemondásomat, folyamatosan fel vagyok készülve arra, hogy el kell 

hagynom a minisztériumot - mondta el a Transindex megkeresésére Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök, akit Traian Băsescu államfő ma mentett fel a kulturális tárca vezetői 

tisztségéből.  „Eddig vezettem a tárcát, miniszterként elláttam a miniszteri feladatomat, de 

mihelyt megjelenik a Hivatalos Közlönyben az elnöki rendelet, már nem vagyok miniszter. 

Gondolom, hogy a mai nap folyamán meg fog jelenni” - mondta az RMDSZ elnöke. 

 

Helyet követel a tárgyalóasztalnál az EMNP 
2014. október 9. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közleményben szólította fel az RMDSZ-t, hogy hozza 

nyilvánosságra azoknak a tárgyalásoknak a témáját, melyek keretében a román pártok 

képviselőivel egyeztettek a román–magyar viszonyról a Project of Ethnic Relations (PER) 

nevű szervezet közvetítésével. Az EMNP csütörtöki közleményében leszögezi: a romániai 

magyar politikai alakulatok, valamint a meghatározó civil szervezetek képviselőinek a 

legrövidebb időn belül tárgyalóasztalhoz kell ülniük, hogy egységes, a romániai magyarság 

jogos autonómiatörekvését tükröző állásponttal jelentkezzenek a következő találkozón. 

 

Nyírő Józsefről neveztek el könyvtárat Kidében 
2014. október 9. – Krónika 

Nyírő Józsefről elnevezett könyvtárat alapítottak a Kolozs megyei Kide településen, az író 

papi szolgálatának utolsó helyszínén. A könyvtáralapítást a Kidében született Ozsváth 

Judit, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok 

Karának adjunktusa kezdeményezte. A projektet az erdélyi születésű, jelenleg Budapesten 

Varga Gabriella újságíró karolta fel, aki magyarországi magánszemélyektől és 

egyesületektől összegyűlt adományokkal segítette a könyvtár létrejöttét. 
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Fontos az egyházérdek – Szilágyi Zsolt Böcskei Lászlóval találkozott 
2014. október 9. – Krónika 

Böcskei László nagyváradi megyés püspökkel találkozott Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) államfőjelöltje és Toró T. Tibor pártelnök. A találkozón Toró tájékoztatta 

az egyházi elöljárót a néppárt önálló államfőjelölt-állításának szempontjairól, illetve a 

választási kampány fontosabb üzeneteiről. A beszélgetés során Szilágyi Zsolt kifejtette: a 

néppárt tisztségviselőinek meggyőződése, hogy a közélet politikai szereplőinek minden 

körülmények között szem előtt kell tartaniuk a történelmi egyházak érdekeit. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ szólítsa meg a vegyes házasokat! 
2014. október 9. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Kelemen Hunor szerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) a bizalmat 

erősítve kell megpróbálni párbeszédet folytatni a vegyes házasságban élő erdélyi 

magyarokkal. Az RMDSZ államfőjelöltje egy kolozsvári pódiumbeszélgetésen hangoztatta, 

hogy a közösség nem mondhat le a két kultúrához kötődő magyarokról. Hozzátette, hogy 

nemcsak a vegyes házasságban élő magyarokra, hanem a románokra is számít, de úgy véli, 

román-magyar viszonylatban egyelőre nem léphető át az etnikai választóvonal 

Romániában.  

 

Elárulta védelmi stratégiáját az RMDSZ államfőjelöltje 
2014. október 9. – Kustán Magyari Attila - maszol.ro 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és államfő-jelöltje kolozsvári kampányfórumán 

kifejtette: az autonómiatervezet megjelentetése mellett szándékuk volt úgy folytatni a 

párbeszédet, hogy leépítsék az előítéleteket. Azt tapasztalták, hogy a román politikusok 

ebben nem partnerek, mivel a román politikában kevesen vállalják a szavazatvesztést. A 

kérdés, mondta: „milyen Romániát akarunk, és hol van ebben a magyarok helye. Amit a 

magyarság akar, az nem von el semmit a románoktól, de nekik is garanciát kell adniuk 

arra, hogy nem törekszenek a magyarok beolvasztására” – fogalmazott az RMDSZ elnöke. 

 

Támadás az iskolák kétnyelvűsége ellen 
2014. október 10. – Demeter J. Ildikó - Háromszék 

Rodica Pârvan SZDP-s tanácstag a prefektúrához és az önkormányzathoz intézett 

levelében kifogást emelt a városi alárendeltségben levő tanintézmények új feliratai ellen – 

tájékoztatta a sajtót Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester. Az elöljáró elmondta: 

olyan kétnyelvű táblákat helyeztek ki, amelyeken a kormányhatározattal jóváhagyott 

városcímer mellett kizárólag az iskola neve szerepel román és magyar nyelven, illetve, ha 

van, az iskola logója is rajta van. A táblák megrendelésekor szigorúan törvény szerint 

jártak el, ezért ő maga nem is érti, miért nem lehet a Constantin Brâncuşi 

Szakközépiskolára (melynek igazgatója a magyarellenességéről híres Pârvan asszony) 

magyar szöveget kifüggeszteni, mikor a Székely Mikó Kollégium falán van román felirat. 
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Törvényre lenne szükség a szlovákiai nemzeti kisebbségek jogállásáról 
2014. október 9. – hirek.sk 

Befejezés előtt áll a szlovákiai nemzetiségek jogállásáról szóló törvényjavaslat kidolgozása, 

melynek szerzője Andrej Liga, a Szlovákiai Ruszinok Kerekasztalának elnöke. A ruszin 

nemzeti kisebbség a lehető legerőteljesebb konszenzus kialakulása érdekében állítólag 

megbeszéléseket kezdeményez majd indítványáról a többi nemzeti kisebbség képviselőivel. 

A kisebbségi bizottság magyar tagjai nyitottak az ilyen jellegű egyeztetésekre. 

 

A Penta megveheti az Új Szó és a Sme napilapokat 
2014. október 9. – bumm.sk 

A közelmúltban már lehetett arról olvasni, hogy a Gorilla botrány epicentrumában lévő 

Penta befektetési csoport megvásárolja a Sme és az egyetlen szlovákiai magyar napilap, az 

Új Szó kiadóját, a Petit Presst. A jövő héten üthetik végleg nyélbe az üzletet. A Penta 

vállalása szerint nem avatkozna bele a szerkesztőségek munkájába és a személyi 

kérdéseket sem befolyásolnák. 

 

Hiánypótlás után a Másként magyarságunkért – Fodor László elnevezésű lista 
is indulhat a nemzeti tanácsi választásokon  
2014. október 9. – Pannon RTV 

Háromra bővülhet a nemzeti tanácsi választásokon induló listák száma. A Másként 

magyarságunkért – Fodor László elnevezésű lista kedden délután adta át aláírásait a 

Köztársasági Választási Bizottságnak. Adminisztratív hiányosságok miatt azonban 

hiánypótlásra kötelezték őket, így 48 órán belül pótolniuk kell bizonyos számú aláírást, 

ezután válik csak hivatalossá indulásuk a nemzeti tanácsi voksoláson. Fodor László 

listavezető, aki szakmája szerint nyomdaipari mérnök, elmondta, két személy is van a 

listájukon, aki pártpolitikai tevékenységet folytat a Demokrata Párt színeiben. Sirková 

Anikó és Zsíros-Jankelić Anikó párttagsága azonban Fodor László szerint nem befolyásolja 

majd a munkájukat. 

 

A Magyar Összefogás kiemelt kérdésként kezeli a szórványmagyarság 
támogatását  
2014. október 9. – Pannon RTV 

A magyar kultúra ápolásának jegyében telt a szerda délután Majdányon. A bánáti település 

kultúrotthonában a magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet Kapunyitogató 

műsorszámával szórakoztatták a közönséget. Zenés műsor fogadta a majdányi 
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kultúrotthonban összegyűlt kicsiket és nagyokat. Fábri-Ivánovics Tünde ismert dalokat 

énekelt, akit férje, Fábri Géza kobozon kísért. „A magyar népzene nagyon nagy érték, mert 

megmaradt ilyen formájában, és ahogy ezt mi tolmácsoljuk, közvetítjük, átjön belőle a 

századoknak a hangulata, a népi éneklés, a hangszertudás mestersége és a gyönyörű, 

gazdag dallamok világa” – vallja a zenetanár. 

 

Szántó Róbert elhagyta az SDS-t: Megszűnt a frakció a tartományi 
parlamentben 
2014. október 9. – Vajdaság Ma 

Megszűnt Boris Tadić pártjának tartományi parlamenti frakciója, mert Szántó Róbert 

képviselő kilépett a Szociáldemokrata Pártból (SDS). „Tegnapig Tadić pártjának tagja 

voltam és tiszteletben tartottam azt az álláspontját, hogy nem kívánt részt venni a 

tartományi hatalomban és nem támogatta Bojan Pajtićot, de mindez mától nem érvényes” 

– közölte Szántó, aki Tadić pártjának frakcióvezető-helyettese volt egészen addig, amíg a 

párt 200 szabadkai tagja ki nem lépett a pártból. 

 

Az EB-jelentést önmagában kell értelmezni  
2014. október 9. – Pannon RTV 

Nem célszerű összehasonlítani az Európai Bizottság idei jelentéseit sem a korábbi évek 

dokumentumaival, sem a más országokról szóló jelentésekkel, egyrészt mert most más a 

világpolitikai helyzet, másrészt pedig azért, mert az egyes országok a csatlakozási folyamat 

más-más fázisában vannak – hangsúlyozta Varga László, a Szerbiai Képviselőház 

Integrációs Bizottságának elnökhelyettese szerdán Belgrádban a Pannon RTV-nek adott 

interjújában. Más volt a politikai környezet egy évvel ezelőtt, ezért nem célszerű 

összehasonlítani az Európai Bizottság tavalyi országjelentését az ideivel. Tavaly például 

Szerbia 89 százalékban hangolta össze külpolitikáját az Európai Unió különböző, 

külpolitikai jellegű állásfoglalásaival. Idén ez csupán 62 százalék. Varga László, a Szerbiai 

Képviselőház Integrációs Bizottságának elnökhelyettese szerint azonban ebből nem az 

következik, hogy Szerbia távolodna az EU-tól.  

 

A kisgazdaságokat tegyük versenyképessé 
2014. október 10. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Vajdaság gazdasági lehetőségeiről, valamint a mezőgazdaságnak, mint az ország jelen 

pillanatban legnagyobb lehetőségekkel bíró gazdasági ágának lehetőségeiről, az előttük 

álló változásokról beszélt Juhász Bálint tartományi gazdasági, foglalkoztatási és 

munkaügyi titkárhelyettes, valamint Juhász Attila, a mezőgazdasági minisztérium 

államtitkára a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi városi szervezetének vendégeként. 

Mindketten arra törekedtek, hogy munkájuk bemutatásával közelebb hozzák a belgrádi 

közönséghez Vajdaság fejlődési lehetőségeit, illetve a falu és a város közötti kapcsolat 

jelentőségét. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17776/Szanto-Robert-elhagyta-az-SDS-t-Megszunt-a-frakcio-a-tartomanyi-parlamentben-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17776/Szanto-Robert-elhagyta-az-SDS-t-Megszunt-a-frakcio-a-tartomanyi-parlamentben-.html
http://pannonrtv.com/web/?p=160070
http://www.magyarszo.com/hu/2488/gazdasag/116960/A-kisgazdas%C3%A1gokat-tegy%C3%BCk-versenyk%C3%A9pess%C3%A9.htm


 

 

 

 

 

 
8 

Az egész nap nyüzsgő egyetemi kar 
2014. október 10. – Magyar Szó 

Az Újvidéki Egyetem Szabadkán működő Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának új 

megbízott dékánja, dr. Lepeš Josip azokat a terveket ismertette, amelyek lendítenének a 

kar munkáján: – Egy olyan kar tanára vagyok, amelynek eddigi működése 

sikertörténetnek számít. Mint sok éve pályán levő pedagógus úgy éreztem, hogy a kar 

munkáját lehetne még kibővíteni. Egyik a meglévő képzések bővítése, gyarapítása, 

modernizálása, annak érdekében, hogy karunkat vonzóvá tegyük a leendő érdeklődő 

hallgatóknak. Ahhoz azonban, hogy a leendő hallgatókat megtaláljuk, jelen kell lennünk a 

vajdasági magyar közoktatásban, az általános és középiskolákban, különféle előadásokkal, 

amelyeknek csak részben feladata a karunk képzéseinek propagálása, másik feladata az itt 

dolgozó és a valóban nagy képességű tanáraink bemutatása. Úgy gondolom, a jó példakép 

vonzóvá teszi a karunkat.  

 

Hajnal Jenő nehezményezi, hogy az MNT eddig nem válhatott az adai 
könyvtár társalapítójává  
2014. október 9. – Pannon RTV 

Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője a Szarvas Gábor Napok nyitórendezvényén 

adott nyilatkozatában nehezményezte, hogy a Magyar Nemzeti Tanács mind a mai napig 

nem válhatott az adai Szarvas Gábor Könyvtár társalapítójává. Emlékeztetett arra, hogy a 

Magyar Nemzeti Tanács 2011 májusában kezdeményezte a Szarvas Gábor Könyvtár 

esetében a társalapítói státuszra vonatkozó eljárás megindítását. 

 

Megyei és helyi magyar vezetőkkel tárgyalt a külgazdasági és külügyi 
helyettes államtitkár 
2014. október 9. – MTI, Kárpátalja, Kárpátinfo 

Kárpátalja megye vezetésével és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

elnökével folytatott megbeszélést, valamint a Keleti Partnerség program keretében 

felújított magyar tannyelvű óvodát adott át csütörtökön Munkácson Kovács Zoltán, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi együttműködésért felelős helyettes 

államtitkára. A Kárpátalja megye vezetőivel folytatott megbeszéléséről a helyettes 

államtitkár kifejtette: nagyfokú nyitottságot tapasztalt részükről az együttműködés 

szorosabbá tételét illetően. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2488/kozelet_oktatas/116954/Az-eg%C3%A9sz-nap-ny%C3%BCzsg%C5%91-egyetemi-kar.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=160119
http://pannonrtv.com/web/?p=160119
http://karpataljalap.net/2014/10/09/megyei-es-helyi-magyar-vezetokkel-targyalt-kulgazdasagi-es-kulugyi-allamtitkar-helyettes
http://karpataljalap.net/2014/10/09/megyei-es-helyi-magyar-vezetokkel-targyalt-kulgazdasagi-es-kulugyi-allamtitkar-helyettes
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Elnökségi ülést tartott a pedagógusfórum 
2014. október 9. – Új Magyar Képes Újság 

Múlt héten, szeptember 30-án tartotta soros elnökségi ülését a Horvátországi Magyar 

Pedagógusok Fóruma (HMPF). Az összejövetelen többek között szó volt a beiskolázási és 

tehetséggondozási programról, valamint a következő időszakra vonatkozó terveket is 

vázolták. 

 

A szőlő és bor ünnepe Dallasban 
2014. október 10. – Nemzeti Regiszter 

„Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele. Texasi legény szántani menne, de nincsen 

kenyere..." Hallottak már a nevezetes texasi borról? Ha nem, az nem véletlen, mivel ez a 

vidék nem erről a leginkább ismert. Magyarország viszont messzeföldön híres a 

szőlőfeldolgozás ezen ajándékáról, így első alkalommal került megrendezésre szeptember 

legvégén a Szüreti mulatság a Dallas/Fort Worth-i régióban. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5823-elnoeksegi-uelest-tartott-a-pedagogusforum
https://www.nemzetiregiszter.hu/a-szolo-es-bor-unnepe-dallasban
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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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