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Martonyi: diplomáciára minden körülmények között szükség van 
2012. augusztus 22. – MTI, hirado.hu 

Martonyi János az idei magyar nagyköveti értekezleten mondott beszédében szerdán 

kifejtette, a külképviseletek a kormányt érő támadások kivédésben, elhárításában nagyon 

komoly szerepet játszottak. A külképviseletek fontos feladatai között említett a honosítási 

kérelmek feldolgozását, mintegy 140 ezer kérelmet fogadtak be. Mint mondta, a 

kedvezményes honosítási lehetőség bevezetése nagy hatást gyakorolt a világ különböző 

részein élő magyarokra, rendkívüli mértékben növelte a magyar tudatosságot. Kiderült, 

hogy az összmagyarság óriási erő, potenciál - mutatott rá. 

 

Kizárta alelnökét az UMDSZ 
2012. augusztus 23. – Kárpátalja 

Vezetőinek nyilatkozataiból kiderült, hogy a hatalompárt országos listáján a Gajdos 

Istvánnak felajánlott 74. helyért cserébe az UMDSZ „a Viktor Janukovics akkori 

elnökjelölttel 2009-ben kötött szerződésnek megfelelően az ősszel esedékes parlamenti 

választásokon a Régiók Pártja listáját és e párt egyéni jelöltjeit támogatja”, hisz elnökük 

szerint a jelenlegi körzetekben magyar jelöltnek nincs esélye a győzelemre. Ettől 

függetlenül Kincs Gábor, az UMDSZ alelnöke, Beregszász város alpolgármestere egyéni 

jelöltként bejegyeztette magát a Nagyszőlős központú 73. számú választókörzetben, ahol a 

legnagyobb a magyarok aránya. Ezt követően Gajdos István, Beregszász polgármestere 

azonnal felmentette alpolgármesteri tisztségéből Kincs Gábort, és az UMDSZ elnöksége 

nyilatkozatban közölve, hogy Kincs tagságát és alelnöki tisztségét is azonnali hatállyal 

felfüggesztették. 

 

„Nem fogunk mindig győzni” 
2012. augusztus 23. - Ablonczy Bálint - Heti Válasz 

Kós Lajos a Fidesz ügyvezető elnöke adott interjút a Heti Válasznak, melyben kitért a 

választásokat megelőző előzetes regisztrációra is. Véleménye szerint egymillió magyar 

választó problémáját kell megoldani, akik az egyszerűsített honosítással lettek magyar 

állampolgárok. Mivel nem szerepelhettek a hazai nyilvántartásban szükséges 

regisztrációjuk. A szlovákiai állampolgársági törvényről elmondta, hogy jobban sérti az 

uniós alapelveket, mint a magyar médiatörvény sértette. Ezt a helyzetet, vagy az EU 

keretei között kell megoldani, vagy sehogy. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2012. augusztus 23-i számában olvasható.) 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/08/22/12/Martonyi_diplomaciara_minden_korulmenyek_kozott_szukseg_van.aspx?source=hirkereso
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-08-24/kizarta-alelnoket-az-umdsz.php
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A sepsiszentgyörgyi tiltakozó nagygyűlésen való részvételre buzdít az RMDSZ 
2012. augusztus 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Felhívásban buzdított „minden jó szándékú és az igazság mellett elkötelezett magyar 

embert” Kelemen Hunor arra, hogy vegyen részt a Sepsiszentgyörgy főterén szeptember 1-

jén tartandó tiltakozó nagygyűlésen. A felhívásban az RMDSZ elnöke rámutatott: „a 

bírósági döntés alapján Nagyváradtól Nagyenyedig, Szatmárnémetitől Kézdivásárhelyig és 

Marosvásárhelytől Aradig bármikor elvehetik azokat a történelmi múlttal rendelkező 

iskoláinkat, amelyeket az elmúlt 22 évben sikerült visszaszereznünk”. 

 

Mikó-ügy: a washingtoni román nagykövethez fordult az Amerikai Magyar 
Szövetség 
2012. augusztus 22. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Indokolatlannak tartja a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium restitúciója ügyében 

érintett személyek elleni bűnvádi eljárást az Amerikai Magyar Szövetség (AMSZ), amely 

Washingtonban az ottani román nagykövethez címzett levelében adott hangot 

aggodalmának a történtek miatt. 

 

Mikó-ügy: buszokkal szállítana tüntetőket Marosvásárhelyről 
Sepsiszergyörgyre a Maros Megyei RMDSZ 
2012. augusztus 22. – transindex.ro 

Buszokat indít szeptember 1-jén Marosvásárhelyről a Mikó-ügy támogatására 

Sepsiszentgyörgyön megszervezendő tüntetésre az RMDSZ Maros megyei szervezete - 

tájékoztat a Kelemen Atilla elnök által aláírt közleményben a szervezet.  

 

A Hunyad megyeiek is szolidárisak a Mikó-üggyel 
2012. augusztus 22. – transindex.ro 

A Hunyad megyei magyar történelmi egyházak, civil szervezetek, valamint az RMDSZ 

Hunyad megyei szervezete közös állásfoglalásban fejezte ki szolidaritását a Mikó-ügyben 

érintett visszaszolgáltató-bizottság tagjai iránti és tiltakoznak a református egyház 

tulajdonának visszaállamosítási kísérlete ellen. 

 

MPP: legyen autonómiatüntetés az Igazság Napján 
2012. augusztus 22. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro 

Az MPP szerint a területi autonómia megoldaná a visszaszolgáltatások kérdését. „A 

szeptember 1-jei megmozdulás több kell legyen, mint tüntetés, autonómiatüntetés kell 

legyen, hiszen a területi autonómia megoldaná a visszaszolgáltatást, eredményesebben 

lehetne erről tárgyalni a román állammal” – mondta Kulcsár Terza József, aki szerint 

fontos, hogy minél több magyar összegyűljön, és a tiltakozásnak legyen eredménye, a 

magyar történelmi egyházak kapják vissza a javaikat. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66491
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66493
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66493
http://itthon.transindex.ro/?hir=30315
http://itthon.transindex.ro/?hir=30315
http://itthon.transindex.ro/?hir=30322
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/mpp-legyen-autonomiatuntetes-az-igazsag-napjan
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Plágium-ügy a MOGYE-n: „Nem lehet szőnyeg alá seperni!” 
2012. augusztus 22. – Erdély Ma 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem nem csak a tanügyi törvény be nem 

tartása és a magyar oktatók és diákok ellen irányuló diszkrimináció miatt vált hírhedté, 

hanem vezető tisztségben levő tanárok plagizálása is a vásárhelyi egyetemre vonta az 

ország, de külföld figyelmét is.  

 

Tanácsba tömörültek a bihari EMNP-sek 
2012. augusztus 23. – Krónika 

Megalapította Megyei Önkormányzati Tanácsát az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar 

megyében – jelentette be tegnap Kristófi Kristóf, a nagyváradi pártszervezet elnöke, illetve 

Csomortányi István partiumi szervezési igazgató. 

 

Osztják az oktatási támogatásokat 
2012. augusztus 23. – Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Mától osztják az elmúlt tanévre szóló, a Szülőföldön magyarul program keretében elnyert 

oktatási- nevelési támogatásokat. A programot Erdélyben lebonyolító Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségéhez (RMPSZ) az idén 108 488 pályázat érkezett, ezekben 157 646 

gyerek számára igényeltek támogatást szüleik vagy törvényes képviselőik. 

 

Martonyi: Bukaresten múlik a barátság 
2012. augusztus 23. – Krónika 

Martonyi János az idei magyar nagyköveti értekezleten elmondta, a magyar–román 

kapcsolatok nagyon jók voltak az elmúlt két évben, „a másik félnek” kell eldöntenie, 

folytatni akarja-e ezt a tendenciát. „Ha meg akarja tartani az eddigi barátságot, akkor ezt 

Magyarország viszonozza” – közölte Martonyi. 

 

Radičová lenne a legnépszerűbb elnökjelölt 
2012. augusztus 22. - bumm.sk, TASR 

Iveta Radičová volt miniszterelnök a legfrissebb felmérések szerint legyőzné még Robert 

Ficót is egy esetleges elnökválasztáson - derült ki a Focus ügynökség adataiból. A Focus a 

Plus Jeden deň napilap részére készítette a kimutatást. A listán nem a hivatalos jelöltek 

szerepeltek, hanem a legnépszerűbb politikusok, közéleti személyiségek támogatottságát 

mérték.  

 

Csáky akár a magyar parlamentben is ténykedne 
2012. augusztus 22. – SITA, bumm.sk, Új Szó  

Csáky Pál, az MKP elnökségi tagja nem zárta ki, hogy amennyiben lehetősége lesz rá, 

jelöltetni fogja magát a magyar parlamenti választásokon. Csáky hozzátette, a magyar 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=125344&cim=plagium_ugy_a_mogye_n_nem_lehet_szonyeg_ala_seperni
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66517
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66499
http://www.bumm.sk/72328/radicova-lenne-a-legnepszerubb-elnokjelolt.html
http://www.bumm.sk/72330/csaky-akar-a-magyar-parlamentben-is-tenykedne.html
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parlament nem az MKP prioritása. Kijelentette, sem ő, sem más szlovákiai magyar nem 

akar megszabadulni szlovák állampolgárságától. „Az érintettek a küzdelmükkel azért, hogy 

Szlovákia állampolgárai maradjanak, tulajdonképpen lojalitásukat fejezik ki az állam iránt. 

Csak azt kérik Szlovákiától, hogy ismerje el másik nemzeti kötődésüket is, ami megszokott 

Európában, s kicsinyesség, hogy ezt lehetetlenné teszik.” 

 

Békés felvonulás lesz az állampolgári jogokért Kassán 
2012. augusztus 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A kettős állampolgárság intézményét szorgalmazó munkacsoport az alkotmányos jogok 

védelme és megbecsülése érdekében békés felvonulást, Alkotmánymenetet szervez az 

Alkotmánybíróság épülete elé. „A szlovákiai állampolgársági törvény alkotmányellenes 

módosítása következtében ez idáig közel háromszáz polgár veszítette el szlovák 

állampolgárságát, köztük többen kifejezett akaratuk ellenére”, holott az alkotmány 

kimondja: „akarata ellenére senki nem fosztható meg szlovák állampolgárságától” - mutat 

rá a munkacsoport nevében Gubík László. 

 

Egyházi óvoda és nulladik évfolyam is indul Gútán 
2012. augusztus 22. – bumm.sk 

A gútai Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskolán belül már több éve felmerült az óvoda 

indításának kérdése, most szeptembertől ez meg is valósulhat. A jelenlegi információk 

szerint 16 jelentkezője van a magyar nyelvű egyházi óvodának, ezen kívül az 

önkormányzati magyar óvodába 40, a szlovákba pedig 25 gyerek járhat. A számok még 

változhatnak, a szeptemberi kezdés után válnak véglegessé, az azonban ismert, hogy a 

magyar és a szlovák részen is a kapacitáshoz mérten túljelentkezés van. 

 

Támogatás a magyarabb községeknek 
2012. augusztus 23. – Új Szó 

A Rákóczi Szövetség anyagi támogatást ad annak az 50 szlovákiai településnek, ahol a 

népszámlálási adatok alapján a legnagyobb mértékben emelkedett a magyarok 

számaránya vagy lélekszáma. Gabri Rudolf, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért 

Alapítvány elnöke elmondta, miután a statisztikai adatokat kiértékelték, határozat 

született, hogy az 50 legjobb eredményt elérő szlovákiai település polgármestere 

szeptemberben Budapesten veheti át a támogatást, az erre a célra elkülönített 5 millió 

forintból mindenkinek 100 ezer jut. 

 

Varga: 2013 végén kijelölik a csatlakozási tárgyalások kezdetének időpontját 
2012. augusztus 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Varga László (VMSZ), a szerb parlament európai integrációs bizottságának alelnöke 

szerint nem valószínű, hogy Szerbia 2013 decembere előtt megkapja az EU-val folytatandó 

tárgyalások kezdetének időpontját. A Politika napilapnak nyilatkozó Varga indoklása V
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http://www.hirek.sk/belfold/20120822131436/Bekes-felvonulas-lesz-allampolgari-jogainkert-Kassan.html
http://www.bumm.sk/72327/egyhazi-ovoda-es-nulladik-evfolyam-is-indul-gutan.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17157/Varga-2013-vegen-kijelolik-a-csatlakozasi-targyalasok-kezdetenek-idopontjat.html
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szerint az Európai Bizottság októberben hozza nyilvánosságra a Szerbia előrehaladásáról 

szóló jelentését, és akkor közli azt is, hogy javasolja-e az integrációs folyamat folytatását. 

 

Beszélgetés a kitüntetett Harmath Károly atyával: Isten kinyújtott keze 
vagyunk... 
2012. augusztus 22. – Vajdaság Ma 

Dr. Harmath Károly, az újvidéki Ferences Rendház házfőnöke a Magyar Érdemrend 

lovagkeresztje kitüntetést kapta az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából. Vele 

beszélgetett a Vajdaság Ma a Lurkóházakról és a jótékonyságról. 

 

Mit szól ehhez a miniszterelnök?  
2012. augusztus 23. – Kecskés István – Magyar Szó 

Kedden, tízórás ülésen 112 napirendi pontot tárgyalt meg a nagybecskereki városi 

képviselő-testület. Ivan Bošnjak (SZHP) személyében pedig új polgármestert kapott a Béga 

menti város. Ez volt az új összetételű önkormányzat második ülése, és immár másodszor 

választottak polgármestert, mivel a július 6-i alakuló ülésen megválasztott Goran Knežević 

(SZHP) két héttel később mezőgazdasági miniszter lett. Az ülésen nem volt jelen a VSZL 11 

képviselője, az ellenzéki szerepben pedig a demokraták, a VMSZ és a radikálisok voltak.  

 

Holttá nyilvánítás 
2012. augusztus 23. – Magyar Szó 

Mérey István zombori szíjgyártót és bőrdíszművest 1944-ben ártatlanul végezték ki a 

partizánok. Ezt a zombori Alapfokú Bíróság még 2007-ben megállapította és rehabilitálták 

a köztiszteletben álló néhai zombori mesterembert. Szerdán a holttá nyilvánítási peren 

kívüli eljárás zajlott az ügyében. Másfél órás tárgyalást követően Mérey Zagyva Emma, az 

elhunyt lánya elmondta, hogy írásban kézbesítik majd a határozatot. Hogy mikor, azt nem 

tudja. 

 

Nem lesznek magyar szavazócédulák  
2012. augusztus 22. – Kárpátalja Ma 

A Központi Választási Bizottság (CVK) kizárólag ukrán nyelvű választócédulákat nyomtat a 

parlamenti választásokra. Nem történt változás a népi küldöttek megválasztásáról szóló 

törvényben Ukrajnában, a cédulák állami nyelven lesznek kinyomtatva − mondta Mihajlo 

Ohendovszkij, és időszerűtlennek nevezte az orosz nyelvű választócédulák nyomtatásáról 

szóló kérvényeket, észrevételeket azon régiókban, ahol az orosz nyelv regionális státuszt 

nyert. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13940/Beszelgetes-a-kituntetett-Harmath-Karoly-atyaval-Isten-kinyujtott-keze-vagyunk.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13940/Beszelgetes-a-kituntetett-Harmath-Karoly-atyaval-Isten-kinyujtott-keze-vagyunk.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-08-23_Mit_szol_ehhez_a_miniszterelnok.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-08-23_Holtta_nyilvanitas.xhtml
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/12509-nem-lesznek-magyar-szavazocedulak
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Rekonstruálják a nevickei várat 
2012. augusztus 22. – Kárpátalja Ma 

A nevickei várdombon jelenleg egy nemzetközi önkéntes csoport tevékenykedik, amely a 

történelmi műemlék rekonstrukciójával foglalkozik. A várat körülvevő védelmi árkot 

ukránok, angolok, olaszok, horvátok és törökök újítják fel. Azt mondják, az emlékmű 

ritkaságszámba megy, mivel Európában nem sok olyan vár létezik, amely eredeti 

állapotában, modern változtatás nélkül maradt fenn. 

 

Kitüntetéseket adtak át Magyarország Ungvári Főkonzulátusán 
2012. augusztus 23. – Kárpátalja 

Szent István ünnepét megelőzően, augusztus 17-én magyar állami kitüntetéseket vehettek 

át Magyarország Ungvári Főkonzulátusán kárpátaljai magyarok a helyi magyarság 

megmaradásáért folytatott közéleti tevékenységükért. 

 

„Maradjunk meg még ezer évig” 
2012. augusztus 23. – Kárpátalja 

A ungvári járási Tiszasalamon lakói a 2011-ben felavatott Szent István-szobornál méltatták 

államalapító nagy királyunk ünnepét, mely hálaadó református istentisztelettel kezdődött. 

Nemzeti himnuszunk eléneklése után Palkó Katalin, a KMKSZ Tiszasalamoni 

Alapszervezetének elnöke köszöntötte a meghívott vendégeket és a megjelenteket. 

 

A nemzettudat és a hittudat szétválaszthatatlan 
2012. augusztus 23. – Kárpátalja 

A 2012. augusztus 19-én 11 órakor kezdődött a Szent István-napi megemlékezés a szürtei 

római katolikus templom udvarán álló Szent István-szobornál. A rendezvény ünnepi 

szónoka Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke volt. Vendégként szintén részt vett az 

eseményen Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke. 

 

Nem a kárpátaljai magyarság épülésére szánta a nyelvtörvényt a Régiók 
Pártja 
2012. augusztus 23. – Kárpátalja 

Egyre több jel mutat arra, hogy a nemrég hatályba lépett ukrán nyelvtörvényt a kormányzó 

Régiók Pártja (PR) nem az Ukrajnában élő kisebbségek nyelvi jogainak bővítésére szánta, 

annak elfogadásával ugyanis csak a hatalmát igyekszik bebiztosítani az őszi parlamenti 

választások utáni időszakra, a jogszabály egyértelmű kedvezményezettjei, az orosz ajkú 

választók voksainak megszerzése révén. 

 

Kovács–Brenzovics-párharc az ungvári választókerületben  
2012. augusztus 23. – Kárpátalja 

Augusztus 13-án lejárt a jelentkezési határidő az októberi parlamenti választásokon 

indulni szándékozó jelöltek számára. A 68. számú, Ungvár központú egyéni 
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http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/12499-kulfoldrol-erkezett-onkentesek-rekonstrualjak-a-nevickei-varat
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-08-24/kitunteteseket-adtak-at-magyarorszag-ungvari-fokonzulatusan.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-08-24/maradjunk-meg-meg-ezer-evig.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-08-24/a-nemzettudat-es-a-hittudat-szetvalaszthatatlan.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-08-24/nem-a-karpataljai-magyarsag-epulesere-szanta-a-nyelvtorvenyt-a-regiok-partja.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-08-24/nem-a-karpataljai-magyarsag-epulesere-szanta-a-nyelvtorvenyt-a-regiok-partja.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-08-24/kovacs-brenzovics-parharc-az-ungvari-valasztokeruletben.php
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választókerületben, amely az Ungvári járásra, valamint Ungvár és Csap városaira terjed ki, 

a KMKSZ jelöltje Brenzovics László alelnök. A körzet egyik érdekessége, hogy itt indul a 

hatalompárt színeiben Vaszil Kovacs, a Zakarpattyaoblenergo vezérigazgatója. Ő 

természetesen nem tévesztendő össze az ungvári járási Szürtén élő Kovács Miklóssal, a 

KMKSZ elnökével. 

 

Letiltott nyelvtörvény Kárpátalján? 
2012. augusztus 23. - Székely Gergely - Magyar Nemzet 

A nemrég véglegesen elfogadott ukrajnai nyelvtörvény mögött elsősorban az áll, hogy az 

orosz nyelvet az ukrán szintjére emelje. A törvényt már tucatnyi közigazgatási egység 

területén léptették életbe, elsősorban a déli és keleti régiókban. Sok helyen, azonban 

letiltották, vagy későbbre halasztatták a közgyűléseket, hogy napirendre tűzzék az adott 

kisebbség nyelvét regionális státusra emelő nyelvtörvény beiktatását.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. augusztus 23-i számában olvasható.) 

 

„A korona két részének egysége is azt sugallja, hogy fogjunk össze” 
2012. augusztus 22. – Népújság 

A nagy meleg ellenére szép számban gyűltek össze augusztus 20-a kora estéjén 

Dobronakon a művelődési ház előtti téren álló Szent István-szobornál, hogy leróják 

tiszteletüket az első magyar király és államalapító előtt. Ünnepi beszédet Cár Anna, a 

dobronaki magyar önkormányzat elnöke mondott.  

 

A hidak és a kisebbségek is összekötnek 
2012. augusztus 22. – Népújság 

Pénteken nyílt meg a lendvai Bánffy Központban az a vándorkiállítás, mely Brüsszel, 

Ljubljana és Maribor után a lendvai közönség számára is bemutatja a magyar főváros 200 

éves múltját a hidak történetén keresztül. Kepe Lili, az MNMI igazgatója köszöntője után 

Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke a hidak sorsát a nemzetiségekéhez hasonlította: a 

kisebbségeknek is a híd-szerep jutott a modern társadalmakban, hiszen összekötnek, bár 

külön is választanak.  

 

A közjegyzőnek tudnia kell magyarul is II.! 
2012. augusztus 22. – RTV Slovenija Hidak 

Július 20-án jelent meg a pályázat a Lendván székelő közjegyzői munkakör betöltésére. Az 

illetékes minisztérium által meghirdetett munkahelyhez a feltételek között nem szerepel a 

magyar nyelv ismerete. Ez ügyben Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő 

kérdést intézett dr. Senko Pličanič, igazságügyi és közigazgatási miniszterhez. 

  

M
u

ra
vi

d
é

k
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4922:a-korona-ket-reszenek-egysege-is-azt-sugallja-hogy-fogjunk-oessze&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4932:a-hidak-es-a-kisebbsegek-is-oesszekoetnek&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4519
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/

