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Semjén: Nemzetmegtartó ereje van a magyar nyelvnek 
2014. július 8. – MTI, hirado.hu, Nemzeti Regiszter 

A magyar nyelv nemzetmegtartó erejét hangsúlyozta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért 

felelős miniszterelnök-helyettes az ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem 

rendezvényének megnyitóján kedden Budapesten. Semjén Zsolt szólt a nemzet közjogi 

egyesítése érdekében hozott lépésekről, így az állampolgárság biztosításáról és különböző 

támogatási formákról. Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára köszöntőjében azt közölte: 300 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési 

programot indít a kormány a Kárpát-medencében azzal a céllal, hogy 2020-ig 

megduplázódjon a magyar országhatáron lévő átkelők száma. Elmondta: ma 93 helyen 

lehet átkelni a szomszédos országokba. A cél az, hogy a következő hat és fél évben 100 új 

határkapcsolat épüljön ki. 

 

Fontos, hogy milyen képet akarunk sugározni Magyarországról 
2014. július 8. – MTI, hirado.hu, Kormány.hu 

Nemcsak az a fontos, hogy miként látják az országot külföldön, hanem az is, hogy mi 

milyen képet akarunk sugározni Magyarországról - mondta Navracsics Tibor külgazdasági 

és külügyminiszter a Balassi Intézethez tartozó külföldi magyar intézetek igazgatóinak 

budapesti találkozóján kedden. Navracsics közölte: fontos, hogy megmutassák a világnak, 

Magyarország a tehetséges, fiatal, nyitott, vállalkozó kedvű emberek hazája. Ehhez meg 

kell találni azokat a fiatalokat, akik hitelessé, reálissá teszik ezt a képet, akik öregbíthetik 

Magyarország hírnevét a világban. 

 

Ponta válaszán múlik a koalíció sorsa 
2014. július 8. – Krónika 

Vízválasztónak ígérkezik az RMDSZ kormányszereplése szempontjából a szövetség elnöke 

és Victor Ponta miniszterelnök között a Minority SafePack nevű európai polgári 

kezdeményezésről szóló szerdai megbeszélés. Az RMDSZ számos politikusa szerint 

nemcsak Románia perbe lépése gerjesztett feszültséget a koalícióban. 

 

Balog: a kulturális intézetek betagozódnak a külképviseleti rendszerbe 
2014. július 8. - MTI, Kormany.hu, Pannon RTV,  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium olyan stratégiai ponttá válhat, amely a valóságos 

Magyarországot és magyar kultúrát képviseli külföldön. A most zajló átalakítás része a 

Balassi Intézet hálózatának betagozódása a külképviseleti rendszerbe - mondta az emberi 

erőforrások minisztere a Balassi Intézethez tartozó külföldi magyar intézetek igazgatóinak 

keddi budapesti találkozóján. 
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http://www.hirado.hu/2014/07/08/semjen-nemzetmegtarto-ereje-van-a-magyar-nyelvnek/?source=hirkereso
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/fontos-hogy-milyen-kepet-akarunk-sugarozni-magyarorszagrol
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ponta-valaszan-mulik-a-koalicio-sorsa
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/balassi-intezet-balog-a-kulturalis-intezetek-betagozodnak-a-kulkepviseleti-rendszerbe
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Két új magyar nagykövetség nyílik és kettő bezár 
2014. július 8. – MTI, Kormany.hu, MNO.hu, Hírek.ma, Nemzeti Regiszter 

Mongóliában és Ecuadorban nyílik hamarosan magyar nagykövetség, míg a ciprusi és az 

észtországi bezár - mondta Nagy Anna külügyi szóvivő kedden az MTI-nek. A 

Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) szóvivője felidézte: a kormány hétfői ülésén 

döntött arról, hogy korszerűsíti a külképviseleti hálózatot, hogy a meglévő személyi és 

anyagi erőforrásait a lehető leghatékonyabban használhassa fel Magyarország külföldi 

képviseletére és a magyar állampolgárok védelmére. 

 

Államelnököt is választanak a 11. EU-táborban 
2014. július 8. – Krónika 

Hogyan tovább, Európa? – ez a mottója a kedden este Marosfőn elkezdődött EU-tábornak. 

Az immár 11. alkalommal megszervezett rendezvény a hagyományainak megfelelően mind 

a részt vevő fiatalok szórakozására, mind súlyos politikai kérdések kibeszélésére alkalmat 

teremt. A 350 bejelentkezett fiatal csapatok közötti vetélkedőben is érdekelt, egy 

elnökválasztási kampány folyamatát szimulálják. A tábor, mint a fiktív ország területe, az 

Eutópia nevet viseli, amelyben hat csapat állít jelöltet, majd küzd meg az államelnöki 

címért és a fődíjért. A nyertes csapat egy brüsszeli tanulmányúton vesz részt Winkler 

Gyula és Sógor Csaba EP-képviselő jóvoltából. 

 

A politikum akadályozza a sajátos románoktatást 
2014. július 8. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nincs politikai akarat arra, hogy a kisebbségeknek sajátos módszerrel tanítsák a román 

nyelvet – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Keresztély Irma. A Kovászna megyei 

főtanfelügyelő rámutatott, a programot minden évfolyam számára kidolgozták, ennek 

ellenére egy helyben toporognak, mert hiányzik a politikai akarat az új módszertan 

elindítására. „A programok már két éve készen állnak, csak rá kell bólintani az 

alkalmazásukra, ám ez valamiért még mindig nem történt meg, holott mindenki 

hangoztatja, hogy mennyire szükség lenne arra, hogy a kisebbségben élők jól elsajátítsák a 

román nyelvet” – mondta a főtanfelügyelő. 

 

Hiánypótló szakokat indítanak a Sapientián 
2014. július 8. – Krónika, szekelyhon.ro 

Jövő héttől felvételizhetnek a diákok a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem két 

csíkszeredai karának alap- és mesterképzéseire. Ősztől az eddigiek mellett két új szakot is 

indít a felsőoktatási intézmény, a humánerőforrás, valamint a génsebészet szakot. 

Marosvásárhelyen az új egyetemi bentlakás átadására készülnek.  
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http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/ket-uj-magyar-nagykovetseg-nyilik-es-ketto-bezar
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/allamelnokot-is-valasztanak-a-11-eu-taborban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-politikum-akadalyozza-a-sajatos-romanoktatast
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/hianypotlo-szakokat-inditanak-a-sapientian
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Őszinte nem 
2014. július 8. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika szerdai vezércikkében Páva Adorján kifejtette: „Negyed évszázadnyi bukaresti 

lavírozás bőven elég idő ahhoz, hogy kimondhassuk: az ütközőpontok kerülgetése, a 

problémák szőnyeg alá söprése – bármilyen ügyesen is csináljuk – semmit nem enyhít a 

mélyen gyökerező ellentéteken. Oly sok év szomorú tapasztalataiból kiindulva újfent 

kijelenthetjük: a mindenkori román kormány nem a választási győzelmek eufóriájában, 

nem a hataloméhség szülte megállapodások vállveregetős aláírásakor fordítja felénk igazi 

arcát, hanem azokban a konfliktushelyzetekben, amelyek kirobbanásához elég egy őszinte 

vélemény, egy mondat vagy csupán egy szó: nem. És ha ez a rideg valóság, meddig lehet 

színházasdit játszani? Ki kell mondani: a konfliktuskerülgető érdekképviselet csak 

látszatpolitizálás, eddig is hamis képet közvetített elénk, a további hitegetés, áltatás pedig 

csak tovább ront a helyzeten”. 

 

Lakó Péterfi Tünde: ha igazunk van, akkor nincs mitől féljünk 
2014. július 8. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A marosvásárhelyi bíróság alapfokon döntött: nem volt abban semmi törvénybe ütköző, 

amikor Lakó Péterfi Tünde kétnyelvű terméknév-táblákat osztogatott a marosvásárhelyi 

piacon. A jegyzőkönyvet semmisnek nyilvánították. Erdei Edit Zsuzsannának Lakó Péterfi 

Tünde elmondta: a tárgyaláson a bírónő engedélyezte, hogy magyarul beszéljen, sőt a 

bírónő fordított neki románról magyarra, és magyarról románra, ami számára 

szívmelengető volt, mert végre nem másodrangú állampolgárként állhatott egy állami 

intézmény előtt. 

 

Parlamenti aritmetika: Pontáék elvannak az RMDSZ nélkül is  
2014. július 8. –MTI, maszol.ro, Magyar Hírlap 

A kormánykoalíciót nem zavarná túlságosan, ha az RMDSZ kilépne a kormányból, a 

magyar érdekképviselet szavazatait ugyanis a Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnök 

vezette új liberális párt törvényhozói pótolhatják a parlamentben - írta kedden az 

Adevărul. A cikk rámutat, a Liberális Reform Párt (PLR) 20 voksot jelentene Victor Ponta 

kormányának, alig kevesebbet, mint amennyivel az RMDSZ rendelkezik (26) a 

törvényhozás két házában.  

 

Kisebbségi kérdés: az RMDSZ Brüsszeltől vár iránymutatást  
2014. július 8. – maszol.ro 

Hans Gerd Pöttering, az Európai Parlament volt elnöke, a Konrad Adenauer Alapítvány 

jelenlegi elnöke Bukarestbe látogatott. A találkozón az RMDSZ-t Kovács Péter főtitkár és 

Kurkó Cecília külügyi tanácsos képviselte, valamint jelen volt a Demokrata-Liberális Párt 

és a Nemzeti Liberális Párt elnöke is. Kovács Péter felszólalásában rámutatott, az RMDSZ 

számára az Európai Unió viszonylatában prioritást élvez, hogy az őshonos nemzeti 

kisebbségek kérdéskörét, tagállami hatáskörből európai uniós hatáskörbe emeljék.  
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http://www.kronika.ro/velemeny/oszinte-nem
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=168074&cim=lako_peterfi_tunde_ha_igazunk_van_akkor_nincs_mitol_feljunk_audio
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/31986-parlamenti-aritmetika-pontaek-elvannak-az-rmdsz-nelkul-is
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/32006-kisebbsegi-kerdes-az-rmdsz-brusszeltol-var-iranymutatast
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Winkler Gyula az INTA alelnöke 
2014. július 8. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője alelnökként folytatja munkáját 

az EP Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságában (INTA), a keddi alakuló ülésén választották 

meg a testület elnökhelyettesévé. Az alakuló gyűlés végén Winkler Gyula megköszönte a 

romániai néppárti delegáció bizalmát, melynek tagjai felterjesztették az alelnöki tisztségre. 

„Megtisztelő a javaslat, és köszönöm képviselőtársaim bizalmát mind a romániai 

delegáció, mind az INTA tagjai részéről is. A következő években azért fogok dolgozni, hogy 

országunk és Közép-Kelet Európa szerepe hangsúlyosabb legyen az Európai Parlamentben 

és az unióban, valamint olyan kezdeményezéseket elindítani, amely révén a hazai és 

erdélyi vállalkozók hatékonyabban jelen lehetnek a közös piacon és az EU-ban" – 

fogalmazott az EP-képviselő. Szerinte az INTA a következő években az egyik legfontosabb 

szakbizottsága lesz az európai törvényhozásnak. 

 

Rendetlenség a csíkszeredai RMDSZ-nél 
2014. július 8. – szekelyhon.ro 

Rendetlenség van az RMDSZ Csíkszeredai Szervezetében, ezért azt újra kell szervezni – 

állítja Csíkszereda polgármestere. A szövetség csíki területi szervezetének ügyvezetője 

szerint is gondok vannak a városi szervezetnél. A cél közös: mindkét fél életet lehelne a 

tetszhalott szervezetbe. A mikéntről azonban nincs egyetértés. 

 

Pénteken kérdezik meg az RMDSZ megyei szervezeteit 
2014. július 8. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ országos vezetősége pénteken kéri ki a megyei szervezetek véleményét arról, 

hogy szerintük indokolt-e kilépni a bukaresti kormányból vagy sem. Az RMDSZ Maros 

megyei szervezetének politikai alelnöke, Péter Ferenc a Székelyhonnak elmondta, ebben a 

kérdésben még nem egyeztették végső álláspontjukat, csupán „beszélgettek” erről a 

polgármesterekkel és Brassai Zsombor megyei elnökkel. „Pénteken kell véleményt 

nyilvánítanunk, hogy visszalépjünk-e vagy sem a kormányzásból. Akkor a miniszterelnök 

véleményét is közvetíti felénk Kelemen Hunor szövetségi elnök, és ezt is mérlegelni fogjuk. 

Hogy indokolt-e vagy sem? Nem akarok felelőtlenül nyilatkozni. Az biztos, hogy 

kellemetlen helyzet alakult ki, amelyet kezelni kell, ráadásul úgy, hogy jól jöjjünk ki belőle” 

– mondta a Maros megyei RMDSZ politikai alelnöke. 

 

Nem került a testület elé a gimnázium-ügy 
2014. július 8. – szekelyhon.ro 

Sem a rendes, sem a sürgősségi napirendi pontok közé nem került fel a keddi 

önkormányzati ülésen a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium létrehozásának 

kérdése. Azért nem, mert még nincs kellőképpen előkészítve a terep, és az RMDSZ-es 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/winkler_gyula_az_inta_alelnoke.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/rendetlenseg-a-varosi-rmdsz-nel
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/penteken-kerdik-meg-a-megyei-rmdsz-eket
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-kerult-a-testulet-ele-a-gimnazium-ugy
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tanácsosok többségi igent akarnak, ezért várnak” – nyilatkozta kedden a Székelyhonnak 

Peti András, Marosvásárhely alpolgármestere.  

 

Csáky a Fidesznek köszönhetően lett PETI-alelnök 
2014. július 8. – bumm.sk 

Csáky Pál, az MKP EP-képviselője a Petíciós Bizottság alelnöke lett. A posztot azonban 

szlovák sajtóértesülések szerint nem az Európai Néppártban (EPP) tömörülő szlovákiai 

EP-képviselőknek járó kvóták alapján, hanem a szintén EPP-tag Fidesznek köszönhetően 

kapta meg. Minderről a SITA hírügynökség számolt be kedden. „Nem titkolom, hogy 

segítséget kaptam a német CDU-tól, és a magyar Fidesztől” – mondta Csáky kedden a 

SITA hírügynökségnek. Elmondása szerint a posztért németek, olaszok és magyarok voltak 

játékban. 

 

A nyelvtörvény alapján feljelentették a Gombaszögi Nyári Tábort 
2014. július 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

A feljelentés oka, hogy a rendezvény plakátjai a panaszok beadói szerint nem felelnek meg 

a szlovák államnyelvtörvénynek. A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet eljárást 

kezdeményezett a tábor szervezői ellen, és jelentős összegű büntetést helyezett kilátásba. 

 

Hiába jelentik fel Gombaszögöt 
2014. július 9. – Új Szó 

A Szlovák Megújhodási Mozgalom feljelentette a Gombaszögi Nyári Tábor szervezőit, 

mivel plakátjaikon csak magyarul hirdetik a tábort. A szervezők nem kaphatnak bírságot a 

kulturális minisztériumtól, mert az államnyelvtörvény 2011-től hatályos változata 

kimondja, hogy az alkalmi nyomtatványok, vagy a rendezvények reklámanyagai 

készülhetnek a kisebbségek nyelvén is. 

 

Megújult a közösségi épület 
2014. július 8. – Magyar Szó 

Hódegyházán új színben várja a helyi közösség épülete a polgárokat; a festés és renoválás 

mellett kicserélték a bejárati ajtót is. A felújításra mintegy 800 000 dinárt költöttek. 

Amint az Nagy Emil, a helyi közösség tanácsának elnöke elmondta, helyi járulék 

hiányában a községi költségvetésből kapott pénzzel tudnak gazdálkodni. A falu központi 

épülete – amelyben a helyi hivatal keddenként anyakönyvvezetővel is dolgozik – csak 

felerészben a helyi közösség tulajdona, annak idején a csókai húsgyár a hódegyházi 

szövetkezettel együtt megkapta az épület felét. 
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http://www.bumm.sk/97027/csaky-a-fidesznek-koszonhetoen-lett-peti-alelnok.html
http://www.hirek.sk/itthon/20140708104400/A-nyelvtorveny-alapjan-feljelentettek-a-Gombaszogi-Nyari-Tabort.html
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Zentai Gimnázium – Még mindig kérdéses, hogy lesz-e két magyar tannyelvű 
általános tagozat 
2014. július 8. – Pannon RTV 

Hosszas küzdelem után, úgy tűnik, mégis van esély arra, hogy két magyar tannyelvű 

általános tagozat nyíljon a Zentai Gimnázium. Az ügyben a Vajdasági Magyar Szövetség 

parlamenti képviselője, Vicsek Annamária közbenjárásának köszönhetően születhet 

átmeneti megoldás. „Hatvan gyerek szeretett volna általános tagozatra iratkozni, de csak 

harminc nyert fölvételt” – mondta a Zentai gimnázium igazgatója, Ujházi Éva. A két 

magyar tannyelvű tagozat megnyitása tehát mindenképpen indokolt lenne, azonban a 

Zentai Gimnáziumban a tervezett hét tagozat helyett mindössze négynek a megnyitását 

engedélyezte az oktatási minisztérium: egy-egy általános tagozatét magyar, illetve szerb 

nyelven, valamint egy-egy társadalmi tagozatét magyar, illetve szerb nyelven. 

 

Amerikai magyar származású fiatalok Szabadkán  
2014. július 8. – Pannon RTV 

Az Amerikai Egyesült Államokban élő magyar származású fiatalok látogattak el a Kárpát-

medencébe két hétre, hogy erősítsék kötődésüket a magyar közösséghez és kultúrához. 

Hétfőn Szabadkán jártak, ahol a vajdasági magyar közösség politikai, közösségi és 

történelmi hátterével ismerkedtek meg. Sokuknak ez volt az első találkozás a 

tömbmagyarsággal. A ReConnect Hungary programot a New York-i székhelyű Magyar 

Emberi Jogok Alapítvány indítványozta a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság 

támogatásával. 

 

Bocskor Andrea az Európai Parlament kulturális bizottságának alelnöke 
2014. július 8. – Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

Bocskor Andrea kárpátaljai képviselőt az EP oktatási és kulturális kérdéseivel foglalkozó 

szakbizottságában (CULT) választották első számú alelnökké. A bizottság rendkívül fontos 

a magyar ügyek szempontjából, hiszen olyan témák szerepelnek a napirendjén, mint a 

nyelvi és kulturális sokszínűség, a határokon átnyúló oktatási és kulturális programok, 

valamint az ifjúság- és médiapolitika. 

 

Száz gyerek az idei kopácsi kézműves táborban 
2014. július 8. – Új Magyar Képes Újság 

A múlt héten hétfőtől péntekig mintegy száz gyermeknek nyújtott élményt és elfoglaltságot 

egy lelkes csapat. A kopácsi Arany János Művelődési Egyesület tizenharmadik alkalommal 

szervezte meg kézműves nyári táborát, amelynek ezúttal is a helyi Family Camping adott 

otthont. A helyi és környékbeli gyerekek mellett a vajdasági Kupuszináról is érkeznek 

minden évben táborlakók, akiket most is a helyi családok szállásoltak el. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=139816
http://pannonrtv.com/web/?p=139816
http://pannonrtv.com/web/?p=139552
http://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/bocskor-andrea-az-europai-parlament-kulturalis-bizottsaganak-alelnoke
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5645-szaz-gyerek-az-idei-kopacsi-kezmves-taborban
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Parlamenti választások 2014: Göncz László nemzetiségi képviselőjelölt 
programismertetője 
2014. július 8. – RTV Slovenija Hidak 

A magyar nemzetiségi országgyűlési képviselői helyre ezúttal egy személy jelöltette magát, 

éspedig a jelenlegi képviselő, Göncz László. A jelölt az öt nemzetiségileg vegyesen lakott 

önkormányzat területén szervez, illetve szervezett programismertető bemutatkozást. Hétfő 

este Lendván, a Bánffy Központban várta az érdeklődőket. 

 

Vadregényes Alkotótábor Bécsben 
2014. július 8. – Volksgruppen 

A Bécsi Magyar Iskola támogatásával a Bornemisza Péter Társaság színésze Antalfi Dániel 

és Fuchs Vivien tanárszakos hallgató egy nyári alkotótábort szervez magyar gyerekeknek 

Bécsben. A tábor fő célja, hogy a gyerekek sok-sok játékkal és vidámsággal kóstolhassanak 

bele az alkotás szépségébe és örömébe. 

 
Rezümé Longechenalból 

2014. július 8. – Nemzeti Regiszter 

Június 22-én vasárnap, egy gyönyörű napsütéses délutánon került megrendezésre, a már 

hagyományosnak mondható gulyás főzés Longechenal-ban. Az esemény ismét egy szép 

példája volt két magyar szervezet dicséretes együttműködésének, hisz a lyoni és a 

grenoble-i magyarok is képviseltették magukat a félúton lévő falucskában. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/8957
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/8957
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2656736/
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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/

