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Kövér: Igenis nemzeti értékeinket szeretnénk érvényesíteni 
2012. szeptember 14. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Erős nemzetek csak azok lehetnek, amelyek képesek saját magukra büszkeséggel tekinteni, 

amelyek tudják, hogy az Európai Unió – ha valóban értékközösségként gondolunk rá – 

ereje a minőségben van – jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke pénteken 

Lentiben, az I. Kerka-Mura Ifjúsági Találkozón. Kövér László a több mint ezer magyar és 

szlovén diák részvételével zajló rendezvény megnyitóján kifejtette: egy Szlovénia és 

Magyarország méretű ország és nép is lehet erős nemzete a közös Európának, s mindehhez 

az kell, hogy tisztában legyen saját értékeivel, minőségével, és fejlessze azt. 

 

Surján: Kötelesség a felelősségvállalás a külhoni magyarokért 
2012. szeptember 14. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

Alkotmányos kötelességnek nevezte Surján László a felelősségvállalást a határon túli 

magyarok sorsáért a Fidelitas szombati budapesti nemzetpolitikai konferenciáján. A 

kereszténydemokrata politikus szerint a nemzetpolitika fő problémája, hogy a határon túli 

magyarság számára szűk az intézményi kapacitás az óvodától az egyetemig bezárólag, és 

nem adott megfelelő mértékben az anyanyelvi nevelés biztosítéka. A magyar 

nemzetpolitikának célja kell legyen, hogy visszaadja a reményt: lehet és érdemes 

magyarként élni, kinek-kinek a szülőföldjén - rögzítette. 

 

Az EMNT segítségével jutna a parlamentbe az EMNP 
2012. szeptember 16. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, Magyar Hírlap 

Úgy tűnik, kútba esik az erdélyi magyar pártok közös választási indulása, hiszen vasárnap, 

szeptember 16-án lejár a koalíciós szerződések bejegyzésének határideje, így az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) támogatása mellett 

önállóan indul a parlamenti választásokon – jelentette ki Tőkés László az EMNT elnöke, 

illetve az EMNP védnöke. 

 

Az EMNP szerint a küszöb ügyében csúsztat az RMDSZ 
2012. szeptember 16. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az EMNP szerint a küszöb ügyében csúsztat az RMDSZ, az erdélyi magyarság parlamenti 

képviseletét semmi sem fenyegeti. Toró T. Tibor, az EMNP elnöke közölte, pártja 

összefogás híján is indul a választásokon, hogy az RMDSZ-ből kiábrándult magyar 

szavazóknak is legyen kire voksolniuk. Az MPP tisztújításra készül, és nem közölte, részt 

vesz-e a decemberi parlamenti választásokon. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/09/15/16/Surjan_kotelesseg_a_felelossegvallalas_a_kulhoni_magyarokert.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67209
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=126771&cim=az_emnp_szerint_a_kuszob_ugyeben_csusztat_az_rmdsz_audio
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Erősíti a nemzeti összetartozást 
2012. szeptember 15. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Hétfőtől hat napon át zajlanak a Határon Túli Magyarok Fesztiváljának programjai 

Baranya megye több településén, a látogatók hagyományőrző és kézműves programokon, 

képzőművészeti kiállításokon, irodalmi és történelmi témájú pódiumbeszélgetéseken, 

szakmai fórumokon vehetnek részt. 

 

Háromszéki közintézményeket marasztalt el a diszkriminációellenes tanács 
2012. szeptember 14. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék 

Magyar nyelvű névtáblák elhelyezésére, valamint a közérdekű információk magyar nyelven 

való közzétételére kötelezett az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) összesen 

18 háromszéki állami intézményt egy feljelentés nyomán. A határozat szerint a bepanaszolt 

intézmények diszkriminálják a magyar lakosságot, mivel csak román nyelven tesznek 

hozzáférhetővé közérdekű információkat. Az elmarasztalt intézmények között 

rendőrségek, bíróságok, ügyészségek és a Kovászna megyei prefektúra is szerepel. 

 

A hallucináló Vadim Tudor Vass Ádámot fenyegeti 
2012. szeptember 14. – Erdély Ma 

Újabb felháborító és megdöbbentő kijelentésre ragadtatta el magát a szélsőségesen 

nacionalista, magyarellenes retorikájáról ismert Corneliu Vadim Tudor: a „politikus" 

gégéje elvágásával fenyegette meg Vass Ádámot, a Kolozsvári CFR labdarúgócsapatának 

magyar válogatott középpályását. 

 

Újraalakult az RMDSZ belső-erdélyi önkormányzati tanácsa 
2012. szeptember 15. – transindex.ro, maszol.ro 

„A júniusi helyhatósági választások jó eredményei azt igazolták, hogy az erdélyi magyar 

emberek bíznak az RMDSZ önkormányzati tisztségviselőiben. Ez arra kötelez minket, hogy 

a lehető legjobban képviseljük helyi közösségeink érdekeit az önkormányzatokban, hisz a 

mindennapi életüket nagymértékben befolyásoló döntések itt születnek” – jelentette ki 

Póka András György, Kalotaszentkirály polgármestere, a belső-erdélyi önkormányzati 

tanács újonnan megválasztott elnöke pénteken, Kolozsváron a testület ülését követően. 

 

A magyar nyelv regionális nyelvvé nyilvánítását kezdeményezi az EMNT 
2012. szeptember 16. – transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Választmánya szeptember 15-i kolozsvári 

ülésén döntötte el, hogy ukrajnai példára kezdeményezik a magyar nyelv regionális 

nyelvvé nyilvánítását Erdélyben, és kidolgozzák az erre vonatkozó szakmai javaslatot, mely 

a jelenlegi hazai nyelvtörvény rendelkezéseinek módosítását – beleértve a 20%-os küszöb 

csökkentését – is tartalmazza. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67207
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=126690&cim=a_hallucinalo_vadim_tudor_vass_adamot_fenyegeti
http://itthon.transindex.ro/?hir=30515
http://itthon.transindex.ro/?hir=30518
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Markó Attila: engem köteleznek a szentgyörgyiek és a sok tízezer aláírás 
2012. szeptember 16. – Erdély Ma 

Markó Attila államtitkár, akit első fokon három év letöltendő börtönbüntetésre ítélt a 

bíróság a Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatása ügyében, Sepsiszentgyörgyön fog 

indulni a decemberi parlamenti választásokon egy képviselői mandátumért.  

 

Vadim Tudor újabb kirohanása a magyarok ellen 
2012. szeptember 16. – Erdély Ma 

Corneliu Vadim Tudor újabb durva támadást indított a magyarok ellen, ezúttal a 

Magyarország-Románia D-csoportbeli meccse miatt, amelyet a 2014-es világkupa 

előválogatójában játszanak. A nagyromán politikus szerint a magyarok meg fogják 

támadni a Budapestre menő román szurkolókat. „Elképzelhető, hogy nagyon erőszakosak 

lesznek, mert a magyarok olyan emberek, akik nem tudnak élni az európai civilizációban. 

Majd segítünk nekik, hogy visszamenjenek oda, ahonnan jöttek. Soha nem féltünk tőlük, 

Budapestet már foglaltuk el. Ha pimaszok lesznek, ellátjuk a bajukat" – mondta Vadim 

Tudor a GSP tévében. 

 

A katalán parlamentben a Székely Nemzeti Tanács 
2012. szeptember 16. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Barcelonai látogatásán a SZNT elnöke, Izsák Balázs hangsúlyozta: a székelyek támogatják 

a katalánok törekvését, a szabad és független katalán állam létrehozását, hiszen egy 

demokráciában a kifejezett népakaratnak érvényesülnie kell, és ezt Spanyolországnak is be 

kell látnia – mondta. Az SZNT küldöttsége tárgyalt a katalán civil szervezetekkel a nemzeti 

régiók védelmében indítandó európai polgári kezdeményezésről, a lehetséges 

együttműködésről. 

 

Végvárból sikertörténet Kalotaszegen 
2012. szeptember 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

„Közérzetileg, gazdaságilag tulajdonképpen Kalotaszegen sem jobbak a feltételek, mint 

Erdély más régióiban, de Kalotaszeg mégis képes volt a maga erejéből jövőt tervezni. 

Példaértékű az optimizmus, ahogyan a helyi közösség Lakatos András iskolaigazgató 

vezetésével megálmodta és létrehozta a tanintézetet” – jelentette ki Markó Béla szenátor, 

az RMDSZ volt elnöke pénteken a kalotaszentkirályi Ady Endre Szórványkollégium 

bentlakásépületének avatóünnepségén. 

 

Nem adtak igazat Borbolynak 
2012. szeptember 17. – Krónika, szekelyhon.ro 

Ejtették az eljárást a Felavattam.ro munkatársai ellen, a Borboly Csaba feljelentése alapján 

indított vizsgálatot az ügyészség bűncselekmény hiányában beszüntette. A júniusi 

helyhatósági választásokat megelőző kampány során Hargita megye több településén 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=126770&cim=vadim_tudor_ujabb_kirohanasa_a_magyarok_ellen
http://erdely.ma/autonomia.php?id=126727&cim=a_katalan_parlamentben_a_szekely_nemzeti_tanacs
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67241
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67239
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jelentek meg olyan plakátok, amelyek a megyei közgyűlés elnökének akcióit figurázták ki, 

valamint ismeretlenek létrehozták a világhálón a Felavattam.ro honlapot. 

 

Készül a médiastratégia 
2012. szeptember 17. – Krónika 

Kialakulóban van az a stratégia, amely a különböző kisebbségi magyar nemzetrészek 

sajtójának fennmaradását, sőt fejlődését szolgálná, akár egy összmagyar integráció 

kívánalmával is. Ugyanakkor folyamatban van a 2012-es médiakatalógus, a külhoni 

magyar média teljességre törekvő tárának véglegesítése – derült ki a Magyar Újságírók 

Romániai Egyesületének (MÚRE) a hétvégén tartott rendezvényén. 

 

Az SaS és a Híd megváltoztatná az alkotmány preambulumát 
2012. szeptember 15. – bumm.sk, Új Szó 

A Szabadság és Szolidaritás, valamint a Híd is megváltoztatnák a szlovák alkotmány 

preambulumát. A két párt azt szeretné, ha a szlovák nemzet helyett a szlovák 

állampolgárok nevében fogalmaznák meg az alaptörvényt. 

 

Őry: legyen regionális nyelv a magyar! 
2012. szeptember 15. – hirek.sk 

Legyen a magyar regionális nyelv Szlovákiában – tűzte ki a célt a Pro Civis Polgári 

Társulás. Ehhez azonban évtizedek mulasztását kell pótolni a nyelvi jogok területén kezdve 

azzal, hogy minden jogszabályt le kell fordítani magyarra. Őry Péter, a szervezet elnöke 

szerint automatikussá kell tenni, hogy Szlovákia déli részén a feliratok magyarul is 

olvashatók legyenek. 

 

Megszűnik vagy átalakul a Gömöri Hírlap? 
2012. szeptember 15. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A városi képviselőtestület október 9-én határoz Rimaszombatban a Gömöri Hírlap és a 

Gemerské zvesti sorsáról. Nincs túl sok alternatíva. Egyesek szerint elég, ha kéthetente 

jelennek meg, mások megszüntetnék őket. Egy hattagú bizottságra vár a feladat, hogy 

megoldási javaslatot dolgozzon ki. 

 

A Beneš-dekrétumról tárgyal az Európai Parlament szakbizottsága 
2012. szeptember 15. – Felvidék Ma 

Magyar kezdeményezésre szeptember 20-án vitatja meg az Európai Parlament Petíciós 

Bizottsága azt a Beneš-dekrétumok elleni beadványt, amelyet két magánszemély adott át 

Brüsszelben a szakbizottság elnökének ez év januárjában. A Beneš-dekrétumokat 

fenntartó szlovákiai jogszabály ellen Hahn-Seidl Alida, a németországi Hunnia Baráti Kör 
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képviselője és dr. Juhász Imre európai jogi szakjogász adott át petíciót Brüsszelben 

Erminia Mazzoni szakbizottsági elnöknek. 

 

Mindhárom egyetem tiltakozik a névváltoztatás ellen 
2012. szeptember 15. – bumm.sk 

Továbbra is hajthatatlannak tűnik Dušan Čaplovič iskolaügyi miniszter a három egyetem 

lefokozásával kapcsolatban, így többek között a komáromi Selye János Egyetem is 

főiskolává minősülhet vissza a nevében. 

 

Ti, a szlovák nemzet 
2012. szeptember 17. – Lovász Attila – Új Szó 

„Vegyük észre: a szlovákság a nemzetállamra máig úgy tekint, mint egy olyan területre, 

amely egy (hangsúlyozzuk: egy!) nemzet tulajdona. E leegyszerűsítő, de talán mégsem 

hazug megállapítás után feltehetően érthető, miért van baja a preambulummal a) a nem 

szlovákoknak, b) a liberálisan gondolkodóknak. Feltételezhetjük, hogy a preambulum 

megváltoztatása csak akkor jöhetne számításba, ha a Smer valamilyen csoda folytán egy 

liberálisabb alaptörvénnyel tudna azonosulni.” 

 

„Nekünk kell cselekednünk” 
2012. szeptember 14. – Magyar Szó 

Nyílt levélben fordult Pásztor Istvánhoz, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökéhez Csorba 

Béla néprajzkutató, költő, Matuska Márton publicista, közíró és Papp Ferenc, a Nagy 

Sándor Magyar Műemlékvédő és Hagyományápoló Egyesület elnöke, melyben annak a 

kérdésnek a megválaszolására kérik a politikust, hogy támogatja-e a Makovecz Imre által 

tervezett emléktorony felépítését az 1944/45-ös magyar áldozatok emlékére Újvidéken. 

 

Átadták Topolyán a Pro Urbe-díjakat 
2012. szeptember 15. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Topolyai Napok Községi Képviselő-testület díszülését minden évben szeptember 15-én 

tartják egy jeles alkalomra emlékezve: 1750. szeptember 15-én egy ajánlólevélben adott 

megbízást Topolya betelepítésére Grassalkovich Antal gróf. Ezen az ünnepi ülésen 

fogadják a városvezetők Topolya testvérvárosainak küldöttségeit, a vendégeket, és adják át 

a Pro Urbe-díjakat, a polgármesteri plaketteket és köszönőleveleket. Szombaton délelőtt a 

topolyai Művelődési Ház mozitermében ünnepelt együtt a közönség és a díjazottak. 

 

Németország feltételeket szabott a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez 
2012. szeptember 14. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Andreas Schockenhoff, a német kormánypárt magas rangú tisztségviselője hétpontos 

dokumentummal állt elő, amely Németország feltételeit tartalmazza azzal kapcsolatban, 
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mit is várnak el Szerbiától az uniós csatlakozás előtt. Németország először is elvárja, hogy 

Szerbia a csatlakozási tárgyalások megkezdése előtt Koszovóval közös nyilatkozatot írjon 

alá, amelyben foglaltakat a csatlakozási tárgyalás befejezéséig meg is valósít. 

 

2013 decembere előtt nem jelölik ki a csatlakozási tárgyalások időpontját 
2012. szeptember 15. – Vajdaság Ma 

Szerbia számára 2013 decembere előtt nem fogják kijelölni az uniós csatlakozási 

tárgyalások kezdetét, tudta meg a Danas belgrádi napilap. Addig pedig a szerb vezetésnek 

lesz ideje eleget tenni német kormányzó pártok által megfogalmazott feltételeknek.  

 

„Azért, mert magyar...” 
2012. szeptember 15. – Magyar Szó – Virág Árpád  

A Köztársasági Ombudsman képviselőjének és az esélyegyenlőségi biztos irodája 

illetékesének a részvételével a Szerbiában élő nemzeti közösségek jogainak tiszteletben 

tartása volt a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi szervezetében megtartott pénteki 

fórum témája. Violeta Ćorić, a Köztársasági Ombudsman kisebbségügyi osztályának 

vezetője arra emlékeztetett, hogy a polgárok jogvédője független állami intézmény, 

melynek fennállását és működését az idevágó törvények és az alkotmány szabályozzák. 

Mint mondta, az intézmény feladata ellenőrizni a hatalmi szervek különböző szintjeinek 

munkáját, és eljárni az azzal kapcsolatos esetleges panaszok ügyében. Panaszból pedig, 

tette hozzá, egyre több van. 

 

Magyar fiatalokat bántalmaztak Szabadkán 
2012. szeptember 16. – Pannon RTV 

Újabb magyarverés történt a szabadkai Szent Teréz-templom melletti parkban. Váratlanul 

csapott le a 7-8 fiatalból álló, arcukat eltakaró csoport a Szent Teréz-templom lépcsőjén 

üldögélő 4 magyar lányra és 4 fiúra. Pár percig tartott az egész – mondta az egyik lány, aki 

beszámolt az esetről. „A fiúk ültek ott elől, ezért őket bántották. Ütöttek, akit értek. Kettő 

fiúba belerúgtak, majd nevetve elfutottak arra, ahonnan jöttek is. Nem látszódott az arcuk, 

mivel kapucni volt rajtuk, csak a szemük látszott” – mesélte a szemtanú. 

 

Nyolc éve börtönben a temerini fiúk 
2012. szeptember 16. – Pannon RTV 

Családja körében töltötte a hétvégét Szakáll Zoltán és Horváth Árpád, az öt temerini fiú 

közül kettő. A fiúk a mitrovicai büntetés-végrehajtó intézetben töltik a 8 évvel ezelőtt 

kiszabott büntetésüket. Tudomásuk szerint három elítélt társukat, akiket eddig a belgrádi 

Padinska Skela-i börtönben tartottak fogva, a közelmúltban szintén Mitrovicára 

szállították, de egyelőre karanténban tartják őket. Zoltánnak még 3, Árpádnak pedig 2 évet 

kell a fegyházban töltenie. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17263/2013-decembere-elott-nem-jelolik-ki-a-csatlakozasi-targyalasok-idopontjat.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-09-15_Azert_mert_magyar.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=21002
http://pannonrtv.com/web/?p=20985
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Kegyelmet kérnek a temerini fiúk az új szerb államfőtől 
2012. szeptember 16. – MTI, hirek.sk 

A néhány hónapja megválasztott új államfőtől, Tomislav Nicolic-tól remél kegyelmet az az 

öt temerini fiú, akik 2004-ben megvertek egy szerb drogkereskedőt. „Biztos vagyok benne, 

hogy ha most megkegyelmezne az államfő az egy gesztus lenne a délvidéki magyarság felé 

is, és Magyarország felé is” – mondta az egyik elítélt, Horváth Árpád. 

 

Szavazatokat vásárolnak Ukrajnában? 
2012. szeptember 14. – MTI, hirado.hu 

Készpénzért vásárolják meg a választók támogatását a közelgő októberi parlamenti 

választásokra - állította Olekszandr Csernyenko, az Ukrajnai Választók Bizottsága (KIU) 

elnevezésű jogvédő civil szervezet elnöke, aki konkrét összegeket is említett. Kijelentette, 

hogy az egyéni körzetekben a szavazatok felvásárlása dönti el majd a választások 

végeredményét. 

 

Sorozatos sérelmek érik a kárpátaljai magyarságot  
2012. szeptember 15. – Kárpátalja Ma 

Egy hónapon belül már másodszor gyalázták meg a Vereckei-hágón lévő honfoglalási 

emlékművet. Augusztus elején „Ez itt Ukrajna!”, „Halál a magyarokra!” feliratokat 

mázoltak az emlékműre, a napokban pedig újra megrongálták, leverték a magánterületre 

figyelmeztető, oszlopokon elhelyezett kétnyelvű figyelmeztető táblák egyikét (hivatalosan 

az emlékmű területe a KMKSZ tulajdonát képezi), a többi három táblán pedig 

olvashatatlanná tették a rajtuk lévő feliratot. Emellett a nyelvtörvény körül dúló vitának is 

egyre több a kisebbségek számára kedvezőtlen, hátrányos hozadéka. 

 

Magyar tanárok között nem kampányol Ivan Baloga?  
2012. szeptember 15. – Kárpátalja Ma 

„Ivan Baloga lobbizni fog a kárpátaljai magyarok érdekeiért a parlamentben” címmel 

számol be az Egységes Közép (JeC) egyéni képviselőjelöltjének beregszászi járási 

kampányrendezvényeiről a zakarpattya.net.ua. A tudósításból kiderül, hogy a jelölt, aki a 

73. számú, Nagyszőlős központú választókerületben indul az októberi parlamenti 

választásokon, szeptember 12-én Beregszászban találkozott az 5. és az 1. számú ukrán 

tannyelvű középiskolák, és az ukrán tannyelvű gimnázium, valamint az ugyancsak ukrán 

tannyelvű egészségügyi college pedagógusaival, majd Nagybaktán és Nagymuzsalyban is 

lakossági fórumokon vett részt. Arról nem esik szó a beszámolóban, hogy a politikus e 

települések magyar iskoláinak bármelyikét is felkereste volna útja során. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20120916154221/Kegyelmet-kernek-a-temerini-fiuk-az-uj-szerb-allamfotol.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/09/14/18/Szavazatokat_vasarolnak_Ukrajnaban_.aspx?source=hirkereso
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13166-sorozatos-serelmek-erik-a-karpataljai-magyarsagot
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13143-magyar-tanarok-kozott-nem-kampanyol-ivan-baloga
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Mádl Ferenc tiszteletére avattak emléktáblát Beregszászon 
2012. szeptember 16. – MTI, hirado.hu, Kárpátinfo 

Ünnepélyes keretek között felavatták Mádl Ferenc egykori köztársasági elnök 

emléktábláját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola központi épületében. 

Ünnepi beszédében Orosz Ildikó, a főiskola elnöke hangsúlyozta: Mádl Ferenc megtartó 

példa a kárpátaljai magyar közösség számára. Az ő hathatós támogatása nélkül ma nem 

létezhetne a kárpátaljai magyarság egyetlen nem állami felsőoktatási intézménye. 

 

Szudétanémeteket temettek újra Csehországban 
2012. szeptember 15. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

A csehek és a németek megbékélésére szólított fel Dieter Lang szudétanémet katolikus 

pap, amikor szombaton a délkelet-csehországi Jihlavában misét mutatott be azokért a 

szudétanémetekért, akiket a közeli Dobronín kisvárosban a helyi csehek gyilkoltak meg a 

II. világháború után. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/09/16/16/Madl_Ferenc_tiszteletere_avattak_emlektablat_Beregszaszon.aspx?source=hirkereso
http://www.bumm.sk/73178/szudetanemeteket-temettek-ujra-csehorszagban.html
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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/

