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Németh Zsolt: Magyarország felelősséget vállal a határon túli magyarokért 
2013. szeptember 25. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

Magyarország felelősséget vállal a határon túli magyar közösségekért, de nem kérdőjelezi 

meg azoknak az országoknak a felelősségét a jólétükért és a jogaik gyakorlásáért, amelyben 

élnek - mondta Németh Zsolt az Állami és civil kapcsolattartás a diaszpórával című 

nemzetközi konferencián. A külügyi államtitkár a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet közös szervezésű konferenciáján kiemelte: Magyarország 

nem a nemzetállamon belül akarja egyesíteni a nemzetet. 

 

Répás: növelni kell a bizalmat az anyaország és a diaszpórák között 
2013. szeptember 25. – MTI, Kossuth Rádió, hirado.hu, Echo TV, Magyar Nemzet 

A magyar kormány fontosnak tekinti, hogy növelje a bizalmat az anyaország és a magyar 

diaszpórák között, és éreztesse a külföldön élő magyarokkal, ők is a magyar nemzet részei 

– mondta Répás Zsuzsanna az Állami és civil kapcsolattartás a diaszpórával című 

nemzetközi konferencián. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról is szólt: a 

rendszerváltás után húsz évvel a diaszpórák végre megfelelő figyelmet kapnak azért, hogy 

megőrizhessék identitásukat és kultúrájukat, ezt a folyamatot pedig több intézmény, 

kezdeményezés és program is segíti. 

 

Lejárató kampány az egyszerűsített honosítás ellen 
2013. szeptember 25. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap, Pannon RTV 

Minden alapot nélkülöz az egyszerűsített honosítási eljárás ellen indított külföldi lejárató 

kampány Wetzel Tamás szerint. A miniszteri biztos azt mondta: az utóbbi időben több 

negatív hír is megjelent, amelyek mögött helyi politikai motiváció állhat. Példaként 

említette, hogy Ukrajnában és Szerbiában polgármestereket vádoltak meg a magyar 

állampolgárság megszerzésével, s az is előfordult, hogy olyan statisztikai adatokat 

közöltek, amelyekről a helyi, határon túli médiumok nem tudhattak. 

 

Kelemen: indul az aláírásgyűjtés a székelyföldi és a partiumi régió 
létrehozására 
2013. szeptember 25. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro, Krónika, 

Szabadság, Magyar Nemzet, Népszabadság 

„A mostani fejlesztési régiók adminisztratív hatáskörrel való felruházása hiba lenne, hisz 

azok bebizonyították eredménytelenségüket. A szegényebb és gazdagabb megyék közti 

gazdasági különbségek nem eltűntek, hanem felerősödtek, és ezek a régiók az európai 

uniós alapok lehívásában sem voltak eredményesek” – nyilatkozta Kelemen Hunor, az 

RMDSZ szövetségi elnöke egy sajtótájékoztató keretében, szerdán. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/25/12/Nemeth_Zsolt_Magyarorszag_felelosseget_vallal_a_hataron_tuli.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/25/12/Repas_novelni_kell_a_bizalmat_az_anyaorszag_es.aspx?source=hirkereso
http://mno.hu/ahirtvhirei/lejarato-kampany-az-egyszerusitett-honositas-ellen-1186379
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21342
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21342
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Év végéig fellebbez az Európai Bíróságon az RMDSZ 
2013. szeptember 25. – maszol.ro, MTI, Krónika, Magyar Hírlap 

A  RMDSZ és európai partnerei eldöntötték, hogy az Európai Unió luxemburgi székhelyű 

bíróságán folytatják a küzdelmet a kisebbségvédelem uniós szabályozásáért - jelentette ki 

az MTI kérdésére szerdai sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor. A szövetségi elnök közlése 

szerint az év végéig megszövegezik és benyújtják a bírósági keresetet, amelyben azt 

kifogásolják, hogy az Európai Bizottság elutasította a Minority SafePack című európai 

polgári kezdeményezésük bejegyzését.  

 

Népszavazást írna ki a „székely fejlesztési régióról” az RMDSZ 
2013. szeptember 25. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Népszavazás kiírására vonatkozó határozattervezeteket tervez előterjeszteni Kovászna, 

Hargita és Maros megyében az RMDSZ a három megye egy fejlesztési régióhoz 

tartozásáról Marosvásárhely központtal. A Kovászna Megyei Tanács elé november 14-én 

kerülne a tervezet - jelentette be Tamás Sándor megyei tanácselnök sajtótájékoztatóján. Az 

erre vonatkozó kezdeményezést egyszerre jelentették be az RMDSZ illetékes vezetői 

többek közt Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is. 

 

Tőkés: manipuláció a kirakateljárás 
2013. szeptember 25. – Krónika 

A magyarság kollektív jogaiért és az önrendelkezésért folytatott küzdelme ellen irányul 

Tőkés László szerint, hogy meg akarják fosztani a Románia Csillaga kitüntetéstől. Az 

európai parlamenti képviselő – akinek ügyében csütörtökön ül össze az érdemrend 

becsületbírósága – a Krónikának adott interjúban leszögezte: a nyilvánosság 

manipulálását szolgálja az ellene zajló „kirakateljárás”, amelynek célja a magyarok 

megfélemlítése, a románoknak a kisebbség ellen történő uszítása. 

 

Creţu újabb kirohanása Tőkés ellen 
2013. szeptember 25. – Krónika 

Bírálta Tőkés Lászlót a Románia Csillagja érdemrend becsületbíróságának összehívását 

kezdeményező, a Tőkés-ellenes hadjárat élére állt szociáldemokrata párti (PSD) európai 

parlamenti képviselő. 

 

Geoană a maszol.ro-nak: Tőkést várjuk Bukarestbe, nem Kincsest!  
2013. szeptember 25. – maszol.ro 

Korántsem biztos, hogy Kincses Előd ügyvéd képviselheti Tőkés Lászlót a Románia 

Csillaga érdemrend becsületbírósága csütörtöki bukaresti ülésén, amelyen azt vizsgálják 

meg, méltó-e még ma is a volt püspök a román állami kitüntetésre. Ezt a héttagú testület 

egyik tagja, Mircea Geoană szociáldemokrata szenátor nyilatkozta szerdán a maszol.ro-

nak. „Konzultálunk kell a becsületbíróság jogászaival arról, mit ír elő a törvény ebben az 

esetben. Jogilag megalapozott választ nem tudnék adni a kérdésére. Ám a politikai 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18246-ev-vegeig-fellebbez-az-europai-birosagon-az-rmdsz
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21338
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-manipulacio-a-kirakateljaras
http://kronika.ro/belfold/creau-ujabb-kirohanasa-tokes-ellen
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18251-geoana-a-maszolro-nak-tokest-varjuk-bukarestbe-nem-kincsest
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véleményem az, hogy Tőkés Lászlónak az érdemrend tagjaként kötelessége személyesen 

részt venni az ülésen, nem delegálhat másvalakit maga helyett” – fogalmazott a lapnak a 

politikus.  

 

Elkészült Hargita megye kulturális stratégiája 
2013. szeptember 25. – transindex.ro 

Elfogadták Hargita megye kulturális stratégiáját, amelyet a Regionális és Antropológiai 

Kutatások Központja készített a megyei tanács alintézményeként működő Hargita Megyei 

Kulturális Központ felkérésére.  

 

Kelemen Hunornál van a Verespatakról készült független régészeti jelentés 
2013. szeptember 25. – transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor volt kulturális miniszter szerint a verespataki helyi hatóságok már 2010-

ben is úgy nyilatkoztak, hogy nem óhajtják a településnek a felvételét az UNESCO 

világörökségi listájára. Hozzátette, nála van az a három éve készült jelentés, amelyről 

másolatot kért a Pro Patrimonio alapítvány, de a jelenlegi miniszter nem talál a tárcánál. 

 

Aláírásgyűjtés az autonómiáért 
2013. szeptember 25. – Bartos Lóránt – szekelyhon.ro 

Az Erdély Magyar Néppárt kézdivásárhelyi szervezete öt napja aláírásgyűjtésbe kezdett, 

aminek célja egy népszavazás megszervezése lenne. Balázs Attila, az EMNP 

kézdivásárhelyi szervezetének az elnöke elmondta: a párt szeptember 20-án kezdett 

aláírásgyűjtésbe, aminek célja az lenne, hogy népszavazást lehessen kiírni az 

autonómiaigény felmérésére. 

 

Nyújtódtól menetelnek az udvarhelyszékiek 
2013. szeptember 25. – szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) október 27-én – Gábor Áron születésnapján – rendezi 

meg a Székelyek Nagy Menetelését, melyet minden romániai magyar párt támogat. A 

Brassót Bákóval összekötő 11-es országút közel 50 kilométeres székelyföldi szakaszán az 

udvarhelyszékiek Nyújtódról Kézdivásárhely és Lemhény irányába menetelnek majd. 

 

Kezdődik az aláírásgyűjtés: Maros, Hargita és Kovászna megye alkosson egy 
régiót 
2013. szeptember 25. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Szeptember 26-tól október 14-ig Maros megyéből mintegy huszonötezer aláírásnak kell 

összegyűlnie ahhoz, hogy a megyei önkormányzat – a Hargita és a Kovászna megyeivel 

egyetemben – népszavazást írhasson ki arról, hogy a három székelyföldi megye alkosson 

egy fejlesztési régiót, Marosvásárhely központtal. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34174
http://itthon.transindex.ro/?hir=34177
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/alairasgyujtes-az-autonomiaert
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/nyujtodtol-menetelnek-az-udvarhelyszekiek
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kezdodik-az-alairasgyujtes-maros-hargita-es-kovaszna-megye-alkosson-egy-regiot
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kezdodik-az-alairasgyujtes-maros-hargita-es-kovaszna-megye-alkosson-egy-regiot
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Keresik a székelyek Puskását 
2013. szeptember 25. – Krónika, szekelyhon.ro 

Egy évvel ezelőtt még csak merész ötletnek tűnt, tegnap viszont már aláírta 

Csíkszeredában az együttműködési megállapodást a magyarországi Puskás Ferenc 

Labdarúgó-akadémia és a Székelyföldi Fociakadémia. Az erdélyi szakmai munka javarésze 

a tegnap felavatott csíkszeredai műfüves sportpályán fog zajlani. Az anyagi hátteret 

kétharmad arányban magyarországi kormányzati forrásokból biztosítják, a fennmaradt 

egyharmadot pedig Csíkszereda önkormányzata állja. 

 

Támogatás a Téglás iskolának 
2013. szeptember 25. – Nyugati Jelen 

Idén is jelentős anyagi támogatásban részesül a dévai Téglás Gábor elméleti líceum a 

Communitas Alapítványtól. A támogatás a bentlakásra és az ingázásra szól, és több száz 

diák részesül benne, ismertette a helyzetet Kocsis Attila iskolaigazgató. 

 

Bíróságon a székely zászló ügye 
2013. szeptember 25. – Rédai Botond – szekelyhon.ro 

A bíróságra voltak hivatalosak szerda reggel azok a csíki polgármesterek, továbbá 

tanintézmények és önkormányzati fenntartású intézmények vezetői, akik ellen idén 

márciusában tett feljelentést a kitűzött székely zászlók miatt Ilie Şandru maroshévízi 

nyugalmazott pedagógus. 

 

A megyeháza-felirattól sem „fér el” a prefektus 
2013. szeptember 25. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Az önkormányzati székhelyek homlokzatán lobogó székely zászlók mellett a tavasszal 

Kovászna Megye Tanácsának épületén elhelyezett Megyeháza felirat is bántja Dumitru 

Marinescu prefektus szemét. Levételéért már pert is indított. 

 

Az MPP-vel közösen szervezik az aláírásgyűjtést Háromszéken 
2013. szeptember 25. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Számottevő változás állt be az RMDSZ által a régióátszervezés kapcsán szervezendő helyi 

referendumok tekintetében. A szövetség vezetői kedden egyeztettek a Magyar Polgári Párt 

háromszéki vezetőségével arról, hogy szerdán elindítják az aláírásgyűjtést. 

 

Kihelyezett osztállyal küzdenek a magyar gyermekekért Dunaszerdahelyen 
2013. szeptember 25. – hirek.sk 

Dunaszerdahelyen a Szabó Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola szeptembertől 

kihelyezett osztályt nyitott a város Kelet lakótelepén, ahol eddig csak szlovák tanítási 

nyelvű alapiskola működött. A kihelyezett osztályban 16 magyar kiselsős tanul. 
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http://kronika.ro/sport/keresik-a-szekelyek-puskasat
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/tamogatas_a_teglas_iskolanak.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/birosagon-a-szekely-zaszlo-ugye
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/a-megyehaza-felirattol-sem-afer-ela-a-prefektus
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/az-mpp-vel-kozosen-szervezik-az-alairasgyujtest-haromszeken
http://www.hirek.sk/oktatas/20130925135234/Kihelyezett-osztallyal-kuzdenek-a-magyar-gyermekekert.html
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Új szolgáltatási csomagot kínálnak határ menti kisvállalkozóknak 
2013. szeptember 25. – hirek.sk 

Szeptember 30-án befejeződik a magyarországi Információs Társadalomért Alapítvány és 

a felvidéki Szövetség a Közös Célokért „Közösen közös nyelven – Spoločne spoločnou 

rečou” című közös pályázatának végrehajtása, amelyre 150 ezer euró vissza nem térítendő 

támogatást nyertek a partnerek. A program célja a határ menti kis- és középvállalkozások 

támogatása egy olyan ingyenes szolgáltatás csomaggal és információ-rendszerrel, amely 

segítségükre lehet vállalkozásuk fejlesztésében. 

 

Szili Katalinnal Pozsonyban 
2013. szeptember 25. – Felvidék Ma 

Szili Katalin a magyar Országgyűlés volt elnöke szerda este látogatást tett az MKP pozsonyi 

székházában, megbeszélést folytatott az MKP több elnökségi tagjával, majd Csáky Pál 

„Beszélgetések a nemzettudatról sorozatának” a vendége volt. A volt házelnök elmondta, a 

2004-es népszavazáskor is támogatta a kettős állampolgárság megadását, és 2010-ben is 

az erről szóló kormánypárti javaslat mellé állt. A kezdeményezésére és vezetésével 

megalakult a Kárpát-medencei Magyar  Képviselők Fórumáról (KMKF) elmondta, úgy véli 

azoknak, akik egy nemzethez tartoznak, lehetőséget kell teremteni az intézményes magyar-

magyar gondolatcserére és munkára. 

 

Elkészült Čaplovič módosított jelentése az oktatásügy helyzetéről 
2013. szeptember 25. – Felvidék Ma 

Megmaradna a szabad iskolaválasztás lehetősége, az elkövetkező három éven belül az 

átlagfizetés 1,2-szeresére emelkedne a tanítók fizetése, a kilencedikesek tesztelése pedig 

nem szolgálna alapul az iskolák ranglétrájának felállításához és a támogatások 

megítéléséhez. Ezek azok a változtatások, amelyekben Dušan Čaplovič oktatásügyi 

miniszter tárcája meghátrált. A minisztérium továbbra is ragaszkodik az osztálylétszám 

növeléséhez, ami a támogatási módszer megváltoztatásával a kis létszámú iskolák 

megszűnéséhez vezethet. 

 

Szabadegyetem önkormányzataink megerősödéséért 
2013. szeptember 25. – Felvidék Ma 

Nagymegyeren idén is megrendezésre kerül az Önkormányzati Szabadegyetem. A Pro Civis 

Polgári Társulás szervezésében október 10-13-án találkoznak a szlovákiai magyar 

polgármesterek és önkormányzati képviselők. Az önkormányzatok legnagyobb gondja az 

államigazgatási feladatok átruházása a településekre és régióikra a szükséges pénzügyi 

forrás biztosítása nélkül. A szabadegyetem résztvevői megosztják egymással 

tapasztalataikat, meglátásaikat. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130925202415/Uj-szolgaltatasi-csomagot-kinalnak-hatar-menti-kisvallalkozoknak.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/41777-szili-katalinnal-pozsonyban
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/41769-elkeszult-caplovic-modositott-jelentese-az-oktatasugy-helyzeterol-
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/41775-szabadegyetem-onkormanyzataink-megerosodeseert
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Több mint 400 ezer roma él Szlovákiában 
2013. szeptember 25. – bumm.sk, hirek.sk 

Tíz év múlva már annyi roma élhet Szlovákiában, ahány magyar - derül ki egy komplex 

kutatásból. Az ENSZ megbízásából végzett felmerés szerint a szlovákiai lakosság 7,45 

százaléka roma etnikumú. 

 

Szabadkán tartott sajtótájékoztatót Szávay István, a Jobbik parlamenti 
képvislője 
2013. szeptember 25. – Vajdaság Ma 

Szávay István, a Jobbik országgyűlési képviselője a magyarországi párt délvidéki 

tevékenységéről, feladatairól és programjáról, valamint aktuális nemzetpolitikai 

kérdésekről tartott sajtótájékoztatót Szabadkán. A magyar–szerb történelmi megbékélési 

folyamat kapcsán a csúrogi emlékmű rossz állapotára hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, 

hogy míg magyar félről megtörténtek a vállalt beruházások és lépések, addig a szerb fél a 

mai napig nem biztosította az emlékmű védelmét, illetve a megbékélést elősegítendő 

bocsánatkérés erről az oldalról a mai napig várat magára. 

 

Vajdaság pénzügyi autonómiáját szorgalmazza a Jobbik 
2013. szeptember 25. – Pannon RTV 

A szerbiai nemzeti tanácsokról szóló törvény jogköreinek bővítését szorgalmazza a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom, illetve, hogy Vajdaság megfelelő autonómiát kapjon és 

rendelkezzen a tartomány pénzügyei felett – mondta Szávay István. Az anyaországi párt 

országgyűlési képviselője sajtótájékoztatót tartott a szabadkai Szabadegyetemen, a Magyar 

Remény Mozgalom irodájában.  

 

Szabadka: A városi tanács a színház, a szökőkút és a költségvetés 
tekintetében is megszorítást javasol 
2013. szeptember 25. – Vajdaság Ma 

Módosításra szorul a szabadkai költségvetés, többek között azért is, mert a keresetekre 

kirótt adók változása következtében idén a tervezetnél több mint 300 millió dinárral 

kevesebb pénz folyik be a városi kasszába – hangzott el a szabadkai városi tanács szerdai 

ülésén. A Szabadkai Rádió tudósítása szerint, ha a városi képviselő-testület is elfogadja a 

költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot, a költségvetési keret 446 millió dinárral 

lesz kisebb. A megszorítások miatt kevesebb pénz jut a beruházásokra és a közkiadásokat 

is mérséklik. Továbbá elhalasztják a Zöld szökőkút felújítását, nem kerül sor a jégpálya 

befedésére, s mint azt már korábban bejelentették, csökkentetek a közalkalmazottak bérei 

is. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130925191432/Tobb-mint-400-ezer-roma-el-Szlovakiaban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16060/Szabadkan-tartott-sajtotajekoztatot-Szavay-Istvan--a-Jobbik-parlamenti-kepvisloje-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16060/Szabadkan-tartott-sajtotajekoztatot-Szavay-Istvan--a-Jobbik-parlamenti-kepvisloje-.html
http://pannonrtv.com/web/?p=83490
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16061/Szabadka-A-varosi-tanacs-a-szinhaz--a-szokokut-es-a-koltsegvetes-tekinteteben-is-megszoritast-javasol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16061/Szabadka-A-varosi-tanacs-a-szinhaz--a-szokokut-es-a-koltsegvetes-tekinteteben-is-megszoritast-javasol.html
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Ukrajna a vízumdíj eltörlését kéri Magyarországtól 
2013. szeptember 25. - Kárpátinfo 

Ukrajna azt javasolja Magyarországnak, hogy vegye fontolóra a vízumdíj eltörlésének 

kérdését az ukránok számára – közölte a Miniszteri Kabinet sajtószolgálata. Kijevben a 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel való találkozón  Mikola Azarov ukrán 

miniszterelnök megjegyezte, hogy 2005-ben Ukrajna egyoldalúan vízummentességet 

vezetett be az Európai Unió állampolgárai számára. 

 

2016-ban lesz népszámlálás Ukrajnában 
2013. szeptember 25. – Kárpátalja Ma 

Az ukrán kormány újra megváltoztatta a népszámlálás időpontját. A Miniszteri Kabinet 

határozatának értelmében 2013 helyett 2016-ban lesz a népszámlálás. Eredetileg 2011-re 

tervezték a második országos népszámlálást, 2010-ben azonban áttették 2012-re, majd 

2012-ben elhalasztották 2013-ra. 

 

„Élő kapcsolatot szeretnénk a magyar közösségekkel...” 
2013. szeptember 25. – Népújság 

A múlt héten Lendvára látogatott Kiss Norbert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárságának helyettes államtitkára, aki a magyar 

nemzeti közösség, a nemzetiségi intézetek, illetve a lendvai kétnyelvű általános iskola 

képviselőivel folytatott megbeszéléseket. 

 

Készülődés a Herzl-Napra 
2013. szeptember 25. – Nemzeti Regiszter 

A Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma idén is megszervezi az 

izraeli magyarság egyik legjelesebb rendezvényét, a Herzl-Napot. A több helyszínen zajló 

rendezvény minden évben közel háromszáz vendéget vár programjaira. A programban 

helyet kapnak zenei programok, színdarabok és különböző szakmai, történelmi előadások 

is. A program másik fő vonalát a „Családok sétánya” adja, ahol magyar zsidó családok 

hagyományaival ismerkedhetnek meg a vendégek. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/ukrajna-vizumdij-eltorleset-keri-magyarorszagtol
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/22198-2016-ban-lesz-nepszamlalas-ukrajnaban
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7353-el-kapcsolatot-szeretnenk-a-magyar-koezoessegekkelq
http://www.nemzetiregiszter.hu/keszulodes-a-herzl-napra
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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/

