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Vajdaságban 17 908 család kap támogatást 
2013. október 1. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Hétfőn a szabadkai Magyar Házban Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár a sajtó képviselőinek jelenlétében hat vajdasági magyar családnak, egy 

szabadkai, egy zentai, egy zombori, egy muzslyai, egy temerini és egy újvidéki családnak 

személyesen adta át a 2012/2013-as iskolaévre vonatkozó oktatási-nevelési támogatást. 

Ezzel elkezdődött az oktatási-nevelési támogatás kifizetése. 

 

Nem hímes szavakat vár a MOGYE 
2013. szeptember 30. – Szucher Ervin – Krónika, MTI, szekelyhon.ro, transindex.ro, 

Erdély Ma, maszol.ro, Magyar Hírlap 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar tagozata az 

egyetem dísztermében kezdte az intézmény 69. tanévét. Mint borítékolható volt, a hét vége 

nem hozott semmi újat a magyar diákság számára, amely a következő évben sem élhet 

törvényes jogával és nem szerveződhet külön oktatási csoportba. 

 

Már nem magyar Komárom legnagyobb iskolája 
2013. szeptember 30. – bumm.sk 

Idén először fordul elő Komáromban, hogy a legnagyobb létszámú alapiskola nem magyar 

tannyelvű. A Komenský utcai szlovák iskola tudott egyedül bővülni, és így átvette az első 

helyet. Idén magyar tannyelvű alapiskolákban 1326 tanuló, szlovák tannyelvűben pedig 

1075 tanuló tanul, azonban a magyar intézményekhez tartozik még az egyházi Mariánum 

207 tanulója az első 9 évfolyamban. 

 

A budapesti szlovák nagykövet is ferdít EP-petíció ügyben 
2013. szeptember 30. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Peter Weiss, Szlovákia pozsonyi nagykövete a Népszavának adott interjújában kifejtette, az 

utóbbi húsz évben most a legjobb a magyar-szlovák viszony. Információi szerint mintegy 

„1500 szlovák állampolgár kapott magyar állampolgárságot "feketén", azaz úgy, hogy nem 

teljesítették a törvény által előírt állampolgársági kötelezettségüket és nem jelentették a 

más állam polgárságának felvételét a szlovák hatóságoknak”. 

 

Bárkinek találnak gyökereket 
2013. október 1. – Népszabadság, maszol.ro 

Ötezer euróért kínálja egy ukrán honlap ukrán állampolgároknak a magyar 

állampolgárságot, ugyanezt orosz állampolgároknak kilenc ezerért. Kishatár forgalmi 

engedélyhez 1600 eurót kell fizetnie minden ukrajnai régió lakosának. Mindehhez 

pénzvisszafizetési garanciát is vállal az oldal, amelynek jogászai ellenőrzik az egész 

folyamatot. A „magyarországi jogi” cég telefonszámán bejelentkező hölgy szerint bárkinek 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-himes-szavakat-hanem-eros-valosagot-varnak-a-magyar-orvosisok
http://www.bumm.sk/87307/mar-nem-magyar-komarom-legnagyobb-iskolaja.html
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tudnak magyar ősöket felmutatni. Wetzel Tamás miniszteri biztos szerint a honosítással 

kapcsolatos kontroll szigorát jelzi, hogy 430 ezer kérelemből 11 ezret utasítottak el, 

azonban azt képtelenség kiszűrni, ha formálisan eredeti, de hamis tartalmú okmányokkal 

adják be a honosítási kérelmet, azaz az adott ország hatóságai hamisítanak. 

 

„Jegelt” magyar–magyar konfliktus Brassóban 
2013. szeptember 30. – Krónika, maszol.ro 

Nyilvános vita nélkül próbál megoldást találni az elmúlt napokban kirobbant konfliktus 

megoldására az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) brassói szervezete. A 

helyhatósági választásokon példaértékű együttműködést kötő alakulatok között a viszony 

azt követően mérgesedett el, hogy a helyi RMDSZ közölte Toró Tamás brassói városi 

tanácsossal: megvonja tőle a politikai támogatást, arra hivatkozva, hogy tanácsosi 

tiszteletdíjából nem fizeti az RMDSZ-nek a tagsági díjat. 

 

Hargita megyei kaláka az iskolákért 
2013. szeptember 30. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az oktatási intézmények működési engedélyével kapcsolatos problémák csak úgy oldhatók 

meg, ha az érintett közösségek összefognak a munkálatok elvégzéséhez szükséges pénzalap 

előteremtése érdekében – hívta fel a figyelmet hétfőn Borboly Csaba. A Hargita megyei 

önkormányzat elnöke bemutatta az intézmény új projektjét, mely révén a megye azon 

tanintézeteit – óvodákat, napköziket, iskolákat – segítené az általa vezetett intézmény, 

amelyek nem kaptak működési engedélyt, mivel nem volt pénzük az ehhez szükséges 

felszerelés biztosítására. Mindezt kalákarendszerben szeretné megvalósítani, hogy a 

rendelkezésre álló összegből minél több beruházást el lehessen végezni. 

 

Liviu Dragnea a kormány eddigi legkomolyabb lépésére készül 
2013. szeptember 30. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma, Háromszék 

Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes Románia közigazgatási decentralizációjára 

vonatkozó dokumentumot állított össze és küldött el a megyei és helyi önkormányzatok 

vezetőinek. A közigazgatásért és regionális fejlesztésért felelő kormányfőhelyettes azokat a 

törvénymódosítási javaslatokat foglalta a dokumentumba, amelyek révén megvalósul 

egyes kormányzati funkciók és hatáskörök leosztása a megyei illetve helyi szintű 

hatóságoknak. A decentralizáció jegyében tett módosításokat kormányhatározattal 

fogadnák el, és január 1-jén lépnének érvénybe a regionalizációt megelőző 

intézkedéscsomagként. 

 

Fejlődik a magyar oktatás a BBTE-n 
2013. szeptember 30. – Krónika, maszol.ro, Szabadság 

Derűs hangulatban nyitották meg az új tanévet hétfőn a kolozsvári Babeş–Bolyai 

Tudományegyetemen (BBTE). A magyar tagozaton növekvőben van a diáklétszám, 
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beindult az egyetem szakkollégiuma, a tanári kar fiatal kollégákkal bővült, illetve számos 

oktató előre tudott lépni az egyetemi ranglétrán – sorolta a Krónika kérdésére az 

újdonságokat Soós Anna rektor-helyettes, a BBTE magyar tagozatának vezetője. „Ez azt 

jelenti, hogy a felvételi rendszer, amelyet alkalmaztunk még vonzóbbá tette az egyetemet. 

Nem ijedtek meg a diákok, komolyan gondolták, és reméljük, hogy miután sikeresen 

felvételiztek, megbecsülik a helyüket és kisebb lesz a lemorzsolódás” – értékelte a felvételi 

eredményét Soós Anna. 

 

Akadályoztatott koszorúzás Nagyváradon 
2013. szeptember 30. – Erdély Ma 

A nagyváradi önkormányzat illetékes testülete elutasította, hogy október 12-én az elmúlt 

évek hagyományaihoz híven az RMDSZ megkoszorúzza a Szent László-templom falán levő 

emléktáblát.  

 

Mozgósítanak az ifjak 
2013. szeptember 30. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

A Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) az egységes, önálló, autonóm Székelyföldért 

szervezett tiltakozó megmozduláson, a Székelyek Nagy Menetelésén való részvételre 

buzdítja a fiatalokat. Meglátásuk szerint az ifjak nélkül nem lehet sikeres az akció. 

 

MOGYE: hiányolt „egyesek” a román tanévnyitón 
2013. szeptember 30. – Becze Dalma – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Népújság 

Hétfőn tartották a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanévnyitóját, két 

helyszínen. A magyar tagozat az egyetemen tartotta saját ünnepségét, a román pedig a 

Kultúrpalota nagytermében kezdte a tanévet. A románok természetesen ez utóbbit 

tartották hivatalosnak. A rendezvényen elsőként Leonard Azamfirei rektor szólalt fel. 

Beszédét az elsőévesek köszöntésével kezdte, kedves történetekkel fűszerezve a rájuk váró 

küzdelmeket. Elmondta, ez egy olyan egyetem, amelynek szellemiségét a párbeszéd és a 

szabad gondolkodás jellemzi, bár „egyeseknek, akiknek az lenne a dolguk, hogy tanítsák és 

neveljék a diákokat, inkább saját érdekeiket és a politikát helyezik előtérbe.” 

 

Magyar óvodásokon spórolna a városháza 
2013. szeptember 30. – Simon Virág – szekelyhon.ro 

Egy garzonba zsúfolnák az egyik marosvásárhelyi óvoda magyar csoportját csak azért, 

hogy néhány száz lejt megspóroljanak a város költségvetéséből. Jelenleg a Szabadi úti 

református egyház Dr. Juhász András Gyülekezeti Házának egyik tágas, meleg termében 

játszanak a kicsik, de mivel a városháza nem volt hajlandó szerződést hosszabbítani, 

bármikor elköltöztethetik őket. Az önkormányzat képviselő-testületének legutóbbi ülésén, 

bár napirendre tűzték a polgármesteri hivatal és az egyház közötti szerződés 

meghosszabbítását, a határozattervezetről mégsem szavazott a testület. 
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Creţu: Tőkés rágalmazza Romániát 
2013. szeptember 30. – eurocom.wordpress.com 

Corina Creţu szociáldemokrata euroképviselő szombaton, Horodnic de Sus azt nyilatkozta, 

hogy Tőkés László nem érdemli meg a Románia Csillaga kitüntetést, mert rágalmazza 

Romániát, holott az 1989-i, temesvári események után a románok és magyarok közötti 

„megbékélés jelképévé” válhatott volna, tudósít az Agerpres. 

 

Indul az RMDSZ aláírásgyűjtési akciója Marosvásárhelyen 
2013. szeptember 30. – Erdély Ma, Népújság 

Az RMDSZ Maros megyei elnöke, Brassai Zsombor a múlt héten jelentette be, hogy a 

szövetség Hargita, Kovászna és Maros megyében aláírásgyűjtésbe kezd helyi 

népszavazások kiírásáról. Az RMDSZ megyei elnöke tegnap egyeztetett az ügyben Ciprian 

Dobreval, a megyei tanács elnökével, aki egyben a kisebbik kormányzó párt, a PNL megyei 

elnöke is. A tárgyalások részleteiről kérdezték Brassai Zsombort. 

 

Sajtó és kultúra a Jelen Házban 
2013. szeptember 30. – Nyugati Jelen 

Hétfő délután a rossz idő ellenére szépszámú közönség jött el az Aradi Magyar Napok 

keretében megszervezett Nyugati Jelen-délutánra, melynek keretében sor került a frissen 

megjelent évkönyv bemutatására is. 

 

Felmérés: ugyanannyian tartják jónak a román-magyar viszonyt, mint 
rossznak 
2013. október 1. – transindex.ro, maszol.ro 

Egy hétfőn este közzétett közvélemény-kutatás szerint Romániában ugyanannyian tartják 

jónak, mint rossznak a román-magyar viszonyt. A megkérdezettek 29,2 százaléka tartotta 

jónak, 29,1 százaléka rossznak a román-magyar viszonyt, 37,3 százalék pedig a "sem jó, 

sem rossz" válasszal írta le a kapcsolatokat. Amint a kutatásból kiderült, a vélekedésnek 

történelmi háttere is van. A megkérdezettek 59,7 százaléka látta úgy, hogy az idők során 

rossz volt a két nép kapcsolata, csak 27,2 százalék látta jónak a múltbeli viszonyt. 

 

Feltételhez köti a Most-Híd EPP-tagságának támogatását az MKP 
2013. szeptember 30. – bumm.sk, hirek.sk 

A Kereszténydemokrata Mozgalom, illetve a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió-

Demokrata Párt támogatja, míg a Magyar Közösség Pártja feltételhez köti a Most-Híd 

felvételét az Európai Néppártba. A Magyar Közösség Pártja akkor támogatja Bugárék 

felvételét az Európai Néppártba, ha cserébe az MKP beléphet a Népi Platformba – közölte 

Berényi József pártelnök. 
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Káosz és felkészületlenség – Bírálják a tervezett tantervmódosítást 
2013. szeptember 30. – hirek.sk 

Aggódnak az alapiskolák igazgatói az oktatási tárca jövő évi tervezett tantervmódosítása 

miatt. Az alapiskolák vezetői egyrészt attól tartanak, hogy nagyon sok nyelvszakos tanár 

válik feleslegessé, másrészt az intézmények anyagilag, műszakilag és módszertanilag 

sincsenek felkészülve a bevezetendő politechnikai nevelésre. 

 

Olvad a biztos hivatala 
2013. szeptember 30. – Új Szó 

Nem mondható ideálisnak a kisebbségi biztos hivatalának működése az utóbbi 

hónapokban. Több személyi változás is történt A. Nagy László júniusi lemondása óta. 

Július elejével felmondtak két főosztályvezetőnek: Bukovszky Lászlónak és Danica 

Brendzovának. Bukovszky politikai tisztogatásként értelmezi elbocsátását. 

 

Előadást tartott Révkomáromban az Országgyűlés alelnöke 
2013. szeptember 30. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Jakab Istvánt, a magyar Országgyűlés alelnökét, a Magyar Gazdakörök Országos 

Szövetségének elnökét látta vendégül egy szakpolitikai előadás keretében Révkomáromban 

a Magyar Közösség Pártja. Idén már a harmadik hasonló szakpolitikai előadását tartotta 

Révkomáromban az MKP, amihez hasonlóra a korábbi években nem volt példa. 

 

Százéves Pozsony leghíresebb szecessziós épülete, a Kék templom 
2013. szeptember 30. – bumm.sk 

Idén százéves Pozsony legszebbnek tartott szecessziós épülete, a Lechner Ödön tervezte 

Szent Erzsébet templom. A pozsonyiak körében leginkább „Kék templomként” ismert 

épület tiszteletére háromnapos rendezvénysorozattal készül az óvárosi önkormányzat a 

Pozsonyi Magyar Intézettel együttműködve. 

 

Megyei választások – Ma zárul a jelöltlisták leadásának határideje 
2013. szeptember 30. – hirek.sk 

Ma van az utolsó esély arra, hogy a politikai pártok, koalíciók és független jelöltek leadják 

a novemberi megyei választásokon induló megyefőnök- és képviselőjelöltek listáját. A 

vonatkozó törvény szerint a jelöltlistákat legkésőbb 40 nappal a választások időpontja előtt 

kell leadni. Mivel a voksolás első körére november 9-én kerül sor, a határidő szeptember 

30-án jár le. Az esetleges második fordulót november 23-án tartják majd. 

 

Erősödik a református gyülekezet Bősön 
2013. szeptember 30. – hirek.sk 

A gazdasági válság idején felerősödött a lelki támasz iránti igény, amit az egyházi 

gyülekezetek és vallási közösségek nyújthatnak az embereknek. A bősi reformátusok is 

fontosnak tartják hitük közösségben való megélését. 
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Kampány a Felvidék ellen  
2013. szeptember 30. – Felvidék Ma 

A Most-Híd Vízió 2016 elnevezésű szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégiáját bírálja a 

Felvidék Ma. A hírportál szerint több javaslat az egységes magyar nemzethez való tartozás 

érzését gyengíti, továbbá újraépíti a trianoni határokat. 

 

Fiatalok a régióért - zárókonferencia a Fórum Intézetben 
2013. szeptember 30. – Felvidék Ma 

A Fórum Régiófejlesztési Központ október 4-én rendezi meg a somorjai Fórum Intézet 

épületében „A fiatalok a régióért" elnevezésű projekt zárókonferenciáját, melynek legfőbb 

célja a civil, non-profit szervezetek, önkormányzatok számára képzett helyi 

szakemberbázis biztosítása volt. 

 

Árvay József emléktáblát kapott Kisráskán 
2013. szeptember 30. – Felvidék Ma 

Emléktáblával tisztelegtek Árvay József előtt a nyelvhatár peremén fekvő Kisráskán. A 

zempléni kisközségben összefogtak az Magyar Közösség Pártja helyi alapszervezetének 

tagjai, a kisráskai Csemadok, a református egyház, illetve a település önkormányzata, hogy 

méltó emléket állítsanak a község szülöttének, akit a sárospataki akadémiai tanítóképzés 

első vezetőjeként tartanak számon. 

 

Kisebbségi jelentés: a kormány dicséri, a magyarok szidják 
2013. október 1. – Új Szó 

A pénteken elfogadott jelentés nem az, amit A. Nagy László júniusban lemondott 

kisebbségi kormánybiztos készített, hanem annak jócskán átdolgozott változata, 

emlékeztet Bugár Béla. Berényi József, az MKP elnöke szerint Robert Fico kormánya 

kirakatjelentést készített, amellyel megpróbálják megtéveszteni a külföldi szervezeteket. 

„El fogjuk készíteni a saját kisebbségi jelentésünket, amelyet eljuttatunk majd a 

nemzetközi szervezeteknek és a nagykövetségeknek” – ígéri Berényi. 

 

Vízió, az van 
2013. október 1. – Tokár Géza – Új Szó 

„Több hónap távlatában lesz érdemes megfigyelni, mihez kezd a Híd azokkal a pontokkal, 

melyeket elméletileg a párt önerőből, esetleg civil szervezetek bevonásával valósíthat meg. 

A magyar nyelvtanfolyamok megszervezése, a folyamatos közvélemény-kutatások, az 

imázskampány és a kulturális projektek ugyanis egyrészt azt feltételezik, hogy a párt képes 

anyagi forrásokat keresni (és találni) minderre, másrészt pedig megvalósításuk független a 

politikai széljárástól. Ha sikerül valamit is minőségileg megvalósítani a kilátásba helyezett 

programokból, az előrelépés lenne – és egyben a Híd társadalmi beágyazottságát 

növelhetné, ami viszont újabb problémák forrásává válhat a két párt viszonylatában.” 
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http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/41849-kampany-a-felvidek-ellen
http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/41841-fiatalok-a-regioert-zarokonferencia-a-forum-intezetben
http://www.felvidek.ma/felvidek/egyeb/41847-arvay-jozsef-emlektablat-kapott-kisraskan-
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A vajdasági magyarság helyzetéről tartottak közmeghallgatást Strasbourgban 
2013. szeptember 30. – Vajdaság Ma 

Emberi jogi jogsértések Szerbiában címmel szervezett közmeghallgatást az ott élő 

magyarok helyzetéről az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlése őszi ülésszakának első 

napján Gaudi-Nagy Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője - közölte hétfőn a 

Strasbourgban tartózkodó politikus telefonon az MTI-vel. A meghallgatáson szót kapott a 

Magyar Remény Mozgalom vezetője, László Bálint, a Magyar Polgári Szövetség elnöke, 

Rácz Szabó László és a délvidéki magyarok jogvédelmével foglalkozó Árgus Egyesület 

elnöke, Bozóki Antal. Gaudi-Nagy elmondása szerint mindannyian arról számoltak be, 

hogy „sanyarú” a helyzet Szerbiában. 

 

A Vajdasági RTV jövője a tét  
2013. szeptember 30. – Pannon RTV 

A fenntartható pénzelés és a megfelelő székház biztosítása. E két feltétel teljesítésével 

maradhat csak fenn a Vajdasági Rádió és Televízió. A vajdasági közszolgálati média 

jelenéről és jövőjéről tartottak ma tanácskozást Újvidéken. A tanácskozáson rámutattak a 

Vajdasági Rádió és Televízió gondjaira, illetve felvázolták a fő fejlődési irányvonalakat. 

Srđan Mihajlović vezérigazgató a médiaház stratégiai céljairól szólt. A minőséges műsorok 

készítéséhez több feltételt is teljesíteni kell– mondta a vezérigazgató. „Szükséges 

biztosítani a műszaki támogatást, a biztos pénzelést, és természetesen a helyiségeket, 

amelyekben a VRTV megtalálhatja a jövőjét.” 

 

Szeged és Szabadka a középkortól a szecesszióig 
2013. szeptember 30. – Pannon RTV 

A szabadkai Politechnikai Iskola és a Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző iskola 

közös programot dolgozott ki egy IPA határon átnyúló együttműködési program 

keretében. A 2013 februárjában indult közös projekt témája Szeged és Szabadka város 

összehasonlítása a középkortól egészen a szecesszióig. Arancsity Dancsa Gyöngyi, a 

szabadkai Politechnikai Iskola igazgatóhelyetettese nzilatkozott: „A pályázat valőjában 

különböző szakaszokra van osztva. Ennek a szakasznak az első részét most fejeztük be, 

amikor is a diákok valójában az oktatókönyv szükségletére fényképeket készítettek, Szeged 

és Szabadka épületeiről.” 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16081/A-vajdasagi-magyarsag-helyzeterol-tartottak-kozmeghallgatast-Strasbourgban.html
http://pannonrtv.com/web/?p=84385
http://pannonrtv.com/web/?p=84405
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Emlékezés és felújítás 
2013. szeptember 30. – Új Magyar Képes Újság 

Kórógyot, az ún. Jugoszláv Néphadsereg és a szerb szabadcsapatok által körülzárt 

szlavóniai magyar falut 1991. szeptember 29-én hagyták el lakói. A visszatérés óta minden 

évben a faluközpontban felállított emléktáblánál koszorúzással emlékeznek meg a 

szomorú évfordulóról. Noha házaikat a megszállók kifosztották, sikerült újjáépíteni a falut, 

de még ma is vannak olyan középületek, amelyeket 14 év alatt sem sikerült felújítani. 

 

Választás: magyarlakta települések 
2013. szeptember 30. – Volksgruppen 

Burgenland tartományban továbbra is az SPÖ a legerősebb párt (37,52 százalékkal), bár 

csakúgy, mint az ÖVP (26,53 százalékkal) veszítettek a 2008-as választásokhoz képest. Az 

FPÖ (17,83 százalék), a Zöldek (6,29 százalék), a Team Stronach (5,94 százalék) és a NEOS 

(2,8 százalék) nyereséget, a BZÖ (1,98 százalék) ezzel ellentétben Burgenlandban is 

veszteséget könyvelhet el. 

 

Néptánc-hétvége Frankfurtban 
2013. szeptember 30. – Nemzeti Regiszter 

Szeptember harmadik hétvégéje a magyar néptánc jegyében telt Frankfurtban. Ezen a 

hétvégén ugyanis a táncház mellett két napos jobbágytelki tanfolyamon is részt vehettek az 

érdeklődők. 

 

„Jó reggelt Queensland, jó estét Magyarország!” 
2013. szeptember 30. – Nemzeti Regiszter 

A fenti nyitómondattal május eleje óta hétről hétre jelentkezik Brisbane-ből a megújult 

heti 90 perces magyar rádióadás. A rádió szabályainak megfelelően a másfél órás műsor 

fele zene, fele szöveg. A szöveges témák között mindig megjelennek aktuális helyi, illetve 

magyarországi hírek, érdekességek, de vannak több adáson keresztül visszatérő témák is, 

mint például magyar gasztronómiai tények, nyelvészeti eszmefuttatások, irodalmi korok 

érdekességei, komolyzenei ismeretterjesztés. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4937-emlekezes-es-felujitas
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2606422/
http://www.nemzetiregiszter.hu/neptanc-hetvege-frankfurtban
http://www.nemzetiregiszter.hu/jo-reggelt-queensland-jo-estet-magyarorszag
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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/

