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Jövőre megszűnik a magyar gimnáziumi oktatás Rozsnyón 
2013. október 1. – hirek.sk 

A megyei közgyűlés határozata alapján néhány gimnázium osztályok megszüntetésére 

kényszerül. Az egyik áldozat a rozsnyói magyar osztály. Az ügy furcsasága, hogy a négy 

MKP-s megyei képviselő, köztük Szöllős János megyei alelnök is támogatta a leépítést. 

 

Magyar bocsánatkérés, magyar színdarab – hol a szerb válasz? 
2013. október 1. – Heti Válasz online, Vajdaság Ma 

Áder János köztársasági elnök június végén bocsánatot kért a szerb parlamentben azokért 

a bűnökért, amelyeket a II. világháború során magyarok követtek el ártatlan szerbek ellen 

a Vajdaságban. A bocsánatkérés szép gesztus és fontos is – de vajon elég is? Egy hónappal 

a magyar államfő szavait követően Krisztus alakjának fejét letörni a megbékélés szobráról 

azt jelenti, hogy még mindig nincs megbocsátás, és a szerb- magyar együttélés nehézségei 

ma is élő problémaként vannak jelen a mindennapokban. A Heti Válasz Online Szabadkán 

járt, hogy a helyi Népszínház legújabb, a délvidéki vérengzéseket feldolgozó előadásának 

hátterével ismerkedjen meg, valamint saját szemével lássa, hogy a szecessziós városban 

hogyan él együtt szerb és magyar. 

 

Végre igazságot vár a szerzetesrend 
2013. október 1. – Krónika 

Immár 77 éve zajló per végére tehet pontot szerdán a román igazságszolgáltatás: egyhetes 

halasztás után most várható ítéletet a bukaresti legfelsőbb bíróságon a nagyváradi 

székhelyű Várhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság jogerősen soha be nem 

fejezett telekkönyvi törlési perének felülvizsgálati kérelmében. A prépostság az elveszett 

ügydosszié pótlását, vagy amennyiben az nem lehetséges, úgy az 1936-ban elkezdődött per 

alapfokon történő újratárgyalását kéri. 

 

Üdvözlik a decentralizációt az elöljárók 
2013. október 1. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ és a székelyföldi elöljárók egyaránt üdvözlik azt a decentralizációs tervezetet, 

miszerint a kormány számos hatáskört engedne át a helyhatóságoknak. Úgy vélik, ha ez 

megvalósul, az önkormányzatok megerősítése mellett az autonómiát is elősegíti.  

 

Ponta: nem lesz sürgősségi rendelet a decentralizációról 
2013. október 1. – transindex.ro, maszol.ro 

Még nem nyújtotta be a kormányhoz a decentralizációról szóló tervezetét Liviu Dragnea 

miniszterelnök-helyettes. Emellett Victor Ponta kormányfő tegnap azt mondta, egy ilyen 

intézkedést nem fognak sürgősségi rendelettel bevezetni és a decentralizáció 

megvalósításához idő kell. 
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http://www.bumm.sk/87343/jovore-megszunik-a-magyar-gimnaziumi-oktatas-rozsnyon.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5772/Magyar-bocsanatkeres--magyar-szindarab-8211-hol-a-szerb-valasz.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/vegre-igazsagot-var-a-szerzetesrend
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/udvozlik-a-decentralizaciot-az-eloljarok
http://itthon.transindex.ro/?hir=34225
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Elkezdte a népszavazás kiírását szorgalmazó aláírásgyűjtést a 
marosvásárhelyi RMDSZ 
2013. október 1. – transindex.ro 

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete elkezdte a helyi népszavazás kiírását szorgalmazó 

aláírásgyűjtést. A népszavazás tárgya az lenne, hogy Maros, Hargita és Kovászna megyék 

alkossanak egy különálló fejlesztési régiót, Marosvásárhely központtal. 

 

Király Andrást a romák diszkriminációjával vádolják 
2013. október 1. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Király András szerint egy kontextusból kiragadott szavakból álló cikkcím okozta azt a 

félreértést, ami oda vezetett, hogy jogvédő szervezetek feljelentést tettek ellene az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsnál, romák diszkriminálásának vádjával. A kisebbségi 

oktatási ügyekért felelő államtitkár szeptember 20-án azt jelentette ki a ziarulring.ro-nak, 

hogy soha nem íratná be gyerekét olyan iskolába, ahol jelentős arányban tanulnak roma 

gyerekek is. 

 

Kató Béla: amit egy tollvonással elvettek, azért az unokáink is perelhetnek 
2013. október 1. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az erdélyi történelmi egyházak vezetői egy Memorandumot fo- galmaztak meg és írtak alá, 

melyet eljuttatnak José Manuel Barroso elnökhöz és Viviane Reding illetékes biztoshoz, 

valamint az EP Petíciós Bizottságához. A Duna Tv Közbeszéd című műsorában Maksay 

Ágnes Kató Béla erdélyi református püspökkel a brüsszeli útról beszélgetett. 

 

Biró Rozália: a kisebbségi jogok csorbát szenvednek Romániában  
2013. október 1. – maszol.ro 

Interparlamentáris találkozók gyakoribb szervezését javasolta Biró Rozália, az RMDSZ 

Bihar megyei szenátora a nemrég Brüsszelben megtartott eseményen, amelyen az európai 

tagállamok nemzeti parlamentjeinek emberjogokért felelős bizottságainak elnökei is jelen 

voltak, annak érdekében, hogy az emberi jogok tiszteletben tartásának területén 

megfigyelhető különbségeket megosszák egymással, és tagállamonként saját cselekvési 

tervet dolgozzanak ki. Az interparlamentáris találkozón a Szenátus Emberjogi, Vallási és 

Kisebbségügyi Bizottság elnökeként vett rész Biró Rozália szenátor.  

 

A liberális belügyminiszter elutasítja a decentralizációs tervezetet  
2013. október 1. – maszol.ro, Szabadság 

Bírálta Radu Stroe liberális párti belügyminiszter Liviu Dragnea szociáldemokrata 

kormányfőhelyettes tervezetét a kormányzati hatáskörök decentralizációjáról. Stroe úgy 

véli: a rendőrség egy részének átutalása a helyi önkormányzatok fennhatósága alá a 

polgárok biztonságát is érinti. „Ilyen feltételek mellett a belügyminisztérium nem tudja 

támogatni ezt a tervezetet” – fogalmaz a miniszter.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34230
http://itthon.transindex.ro/?hir=34230
http://itthon.transindex.ro/?hir=34231
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150362&cim=kato_bela_amit_egy_tollvonassal_elvettek_azert_az_unokaink_is_perelhetnek_video
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18535-biro-rozalia-a-kisebbsegi-jogok-csorbat-szenvednek-romaniaban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18514-a-liberalis-belugyminiszter-elutasitja-a-decentralizacios-tervezetet
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Tánczos: véletlen egybeesések sorozata Székelyföldön?  
2013. október 1. – maszol.ro 

Vélhetően közvetlen kapcsolat van a székelyföldi politikusok nyilatkozatai, politikai 

megnyilvánulásai és az ellenük elindított bűnvádi eljárások között – mondta kedden a 

szenátusban napirend előtti felszólalásában Tánczos Barna. Az RMDSZ szenátora úgy 

fogalmazott: próbál hinni abban, hogy nincs összefüggés Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsa elnökének a székely szimbólumok és a székely zászló megvédése érdekében 

kifejtett tevékenysége és 24 órás letartóztatása között. "Próbálok elutasítani minden 

összeesküvés-elméletet, még akkor is, ha a letartóztatás az RMDSz kongresszusa előtt 

pontosan öt nappal történt, és utólag bíróság elé is állították Borboly Csabát” – jelentette 

ki.  

 

Kétnyelvűsítenék az összes marosvásárhelyi piacot 
2013. október 1. – Becze Dalma – szekelyhon.ro 

Kétnyelvű táblák jelzik a termékek nevét szombattól a marosvásárhelyi volt November 7 

utcai piacon. A kezdeményezők egyszerű vásárhelyi lakosok, akik tenni akartak a 

kétnyelvűség érdekében. Akciójuk nem áll meg itt, tervük szerint Marosvásárhely minden 

piacát „kétnyelvűsíteni” szeretnék. 

 

Pénteken Kolozsvárra jön Orbán Viktor 
2013. október 2. – Szabadság 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök jelenlétében pénteken, Kolozsváron felavatják a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Természettudományi és Művészeti 

Karának a magyar állami támogatással felépített új, kolozsvári épületét. A magyar 

kormányfő péntek reggel repülővel érkezik Kolozsvárra, majd az EMTE Tordai úti új 

épületéhez várják, ahol részt vesz a 11.15 perckor kezdődő avatóünnepségen. Orbán Viktor 

a nap folyamán ellátogat Válaszútra, ahol megtekinti a Kallós Zoltán néprajzkutató által 

létrehozott múzeumot és szórványkollégiumot. 

 

Diaconu újabb szélsőséges javaslata 
2013. október 2. – Krónika 

Módosító javaslatot nyújtott be a párttörvényhez Bogdan Diaconu, a kormányzó 

Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, amely büntetné azokat a pártokat, amelyek – 

szerinte – olyan tevékenységet folytatnak, amely kétségbe vonja az alkotmány Románia 

egységes nemzetállamiságát kimondó első cikkelyét. 

 

Firea kirohanása Tőkés László ellen 
2013. október 2. – Krónika 

Újabb szociáldemokrata párti (PSD) politikus intézett kirohanást Tőkés László ellen. 

Ezúttal Gabriela Firea PSD-s szenátor adott ki nyilatkozatot, aki szerint nem áll meg az 

Erdély és Dél-Tirol közötti párhuzam, mivel utóbbi határövezetben fekszik, Erdély viszont 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18523-tanczos-veletlen-egybeesesek-sorozata-szekelyfoldon
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ketnyelvusitenek-az-osszes-piacot
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/96151
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enklávé Románia közepén. Egyúttal a történelmi tényeket meghamisítva úgy fogalmaz: 

Erdély „történelmi román terület”, amely csupán rövid ideig tartozott az Osztrák– Magyar 

Monarchiához. 

 

Pozsony felújítaná, a bencés rend visszaperelné az oroszvári kastélyt 
2013. október 1. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Heteken belül európai jogi fórumhoz fordul a Magyar Bencés Kongregáció, hogy 

visszaszerezze a határ szlovákiai oldalán fekvő oroszvári kastélyt. Az 1945-ben 

végrendeletben a rendre hagyott, három évvel később államosított ingatlan tulajdonjoga 

máig vitatott. 

 

Kerekasztal: késnek a támogatások, veszélyben a rendezvények 
2013. október 1. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala sajnálattal veszi tudomásul, hogy a kisebbségi 

támogatások folyósítását most sem tudta megoldani a Szlovák Köztársaság 

Kormányhivatala, a jóváhagyott támogatások nagy része máig nem érkezett meg a pályázó 

szervezetekhez. Így ismét több civil szervezet léte és tevékenysége került veszélybe. 

 

Új főszerkesztője van a Csallóköznek 
2013. október 1. – bumm.sk, hirek.sk 

Október elsejétől Vladislav Kmeť, a Csallóköz hetilap új főszerkesztője, aki hosszú évek óta 

a lap munkatársa. Helyettesként Rajkovics Péter segíti, aki 2009 óta működik együtt a 

Csallóköz hetilappal. A Csallóköz 53 éve jelenik meg Dunaszerdahelyen és környékén. 

 

Galbavý is részt vett az MKP járási ülésén 
2013. október 1. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Izsán tartotta a Magyar Közösség Pártja a Komáromi járásban működő alapszervezeteinek 

és polgármestereinek találkozóját. Az összejövetelen a közelgő megyei választásokról, az 

elmúlt fél évben elvégzett munkáról és az elkövetkező hónapok tennivalóiról egyeztettek a 

megjelentek. 

 

A határon átívelő értelmiségi együttműködés jegyében  
2013. október 1. – Felvidék Ma 

A Selye János Egyetem adott otthont szeptember 26. és 28. között a Mathias Corvinus 

Collegium és az egyetem Hallgatói Önkormányzata közös rendezvényének, az immáron 

második alkalommal megrendezett Felvidék-Magyarország találkozónak. A találkozó 

hagyományteremtő szándékkal folytatódik márciusban Budapesten, a szervezők reményei 

szerint pozsonyi és nyitrai egyetemi értelmiség bekapcsolódásával. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131001083905/Pozsony-felujitana-a-bences-rend-visszaperelne-az-oroszvari-kastelyt.html
http://www.bumm.sk/87356/kerekasztal-kesnek-a-tamogatasok-veszelyben-a-rendezvenyek.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131001102103/Uj-foszerkesztoje-van-a-Csallokoznek.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131001123257/Galbavy-is-reszt-vett-az-MKP-jarasi-ulesen.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/41852-a-hataron-ativelo-ertelmisegi-egyuttmukodes-jegyeben
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Megyei választások - leadták a jelöltlistákat 
2013. október 1. – Felvidék Ma 

A november 9-i megyei választásokra október elsejéig kellett leadni a megyei elnökjelöltek, 

illetve képviselőjelöltek listáját. A Felvidék Ma portál ismerteti a Magyar Közösség Pártja 

és a Most-Híd listáit. 

 

Ugyanazon nemzethez tartozunk 
2013. október 2. – Szabad Újság 

„Az érzelmi összetartozás érzését szeretném elérni. Tehát, hogy ne csak kipipáljuk, hogy 

adtunk állampolgárságot, választójogot, hanem valóban mindenki úgy erezze, hogy amit 

nemzetnek hívunk, az egy valódi közösség. Nyilván ennek megvannak a hétköznapi 

vonatkozásai, amelyek ronthatják az összetartozás érzését, de erősíthetik is. Nagyon 

szeretném, ha ezek valahol, mint a fogaskerekek, egymásba kapcsolódva, találkoznának” – 

nyilatkozta Szili Katalin a Szabad Újságnak adott interjújában. 

 

Magyar területi autonómiát követelő délvidékiek Strasbourgban 
2013. október 1. – Vajdaság Ma 

Területi autonómiát a Délvidéken élő 300 ezer magyarnak! - a Gaudi-Nagy Tamás 

jobbikos képviselő vezette nemzeti radikális csoport szórólapok és a magyarveréseket 

bemutató DVD lemezek szétosztásával hívta fel a figyelmet - mint hangoztatták - a 

délvidéki magyarok rendkívüli sanyarú kisebbségi helyzetére. Az akcióban részt vett Rácz 

Szabó László (Magyar Polgári Szövetség), László Bálint (Magyar Remény Mozgalom) és 

Bozóki Antal (Árgus). 

 

Mások tapasztalata érték 
2013. október 1. – Magyar Szó 

Joseph Daul, az Európai Néppárt frakcióvezetője az Európai Parlamentben hétfőn 

Belgrádban arra kérte a szerb államhatalom képviselőit, hogy az európai integráció során 

Szerbia vegye figyelembe a már csatlakozott tagországok integrációs tapasztalatait. Az 

Európai Unió Szerbia minden egyes előrelépésére pozitívan fog reagálni, biztosította az 

illetékeseket a Szerbiai Képviselőházban Daul, aki az Európai Néppárthoz tartozó szerbiai 

pártok képviselőivel, valamint Nebojša Stefanović házelnökkel találkozott. Varga László, a 

Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője négy témát érintett a 

Daullal folytatott beszélgetés során: az igazságügyi reform, a vízummentesség, a 

mezőgazdaság és a szerb–magyar megbékélés kérdését. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/41850-megyei-valasztasok-leadtak-a-jeloltlistakat
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16087/Magyar-teruleti-autonomiat-kovetelo-delvidekiek-Strasbourgban.html
http://www.magyarszo.com/hu/2113/kozelet_politika/102122/M%C3%A1sok-tapasztalata-%C3%A9rt%C3%A9k.htm
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Pajtić: Elkészült a tartomány pénzeléséről szóló törvény tervezete 
2013. október 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vajdasági kormány elkészítette a tartomány pénzeléséről szóló törvény tervezetét, s azt 

várja, hogy a parlamenti pártokkal, továbbá a szerb kormánnyal való egyeztetéseket 

követően elfogadásra kerüljön, jelentette ki ma Bojan Pajtić, a tartományi kormány 

elnöke. Egy ilyen törvény meghozatala elengedhetetlen “a vajdasági polgárok alkotmányos 

jogainak érvényesítése szempontjából, mert Szerbia saját alkotmányának tiszteletben 

tartása nélkül soha nem válhat jogállammá”, állapította meg Pajtić a tartományi 

képviselőház Duna-stratégia – a régiók új szerepe elnevezésű témának szentelt nyílt ülés 

résztvevőit üdvözölve. 

 

Közvélemény-kutatás: Az SNS a legnépszerűbb párt, a polgárok pedig 
választásokat akarnak 
2013. október 1. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Párt (SNS) messze a legnépszerűbb párt az országban, a választópolgárok 

41,5 százalékának támogatását élvezi, a polgárok többsége pedig kifejezetten a rendkívüli 

parlamenti választások kiírása mellett van, s úgy véli, a pártok úgy viselkednek, mint a 

választások előtti kampány során, derül ki a Faktor Plus ügynökség közvélemény-

kutatásából. 

 

Vádat emeltek Kasza József ellen 
2013. október 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A különleges ügyészségen elkészült a vádemelés Kasza József, a Vajdasági Magyar 

Szövetség egykori elnöke ellen az Agrobank-ügyben, írja a Dnevnik újvidéki napilap. Kasza 

az Agrobank szabadkai fiókintézetének igazgatója volt. A vádemelés azokra a gyanús 

körülmények között odaítélt kölcsönökre vonatkozik, amelyeket Peđa Mališanović 

cégeinek, az Azohemnek, a Mala Bosna vállalatnak illetve a szabadkai Nitrogrénműveknek 

ítéltek oda, írja a Dnevnik a különleges ügyészség nem hivatalos forrásaira hivatkozva. 

 

„Keveset látnak a világból a vajdasági középiskolások” 
2013. október 1. – Magyar Szó 

A Tartományi Sportügyi és Ifjúsági Titkárság támogatásával a YES (Youth Educational 

Society) Ismeretterjesztő Társulat előadássorozatot tart Észak-Vajdaság hat 

középiskolájában, mégpedig Szabadkán, Magyarkanizsán és Zentán. Az előadásokon az 

oktatásfejlesztés tudnivalóit tárják az érdeklődő diákok elé, információkat adnak, 

rámutatnak konkrét nemzetközi diákcsere programokra, valamint ösztöndíj és pályázati 

lehetőségekre. A prezentációk szerb és magyar nyelven párhuzamosan folynak. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16085/Pajtic-Elkeszult-a-tartomany-penzeleserol-szolo-torveny-tervezete.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19310/Kozvelemeny-kutatas-Az-SNS-a-legnepszerubb-part--a-polgarok-pedig-valasztasokat-akarnak.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19310/Kozvelemeny-kutatas-Az-SNS-a-legnepszerubb-part--a-polgarok-pedig-valasztasokat-akarnak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16084/Vadat-emeltek-Kasza-Jozsef-ellen.html
http://www.magyarszo.com/hu/2113/vajdasag_szabadka/102086/%E2%80%9EKeveset-l%C3%A1tnak-a-vil%C3%A1gb%C3%B3l-a-vajdas%C3%A1gi-k%C3%B6z%C3%A9piskol%C3%A1sok%E2%80%9D.htm
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Palánkaiak eskütétele Belgrádban 
2013. október 2. – Magyar Szó 

Immár a 143. állampolgársági eskütételt rendezték tegnap a belgrádi magyar 

nagykövetségen. Ritecz Miklós főkonzul előtt harminchatan fogadtak hűséget 

Magyarországnak. Az ünnepélyes esemény különlegessége ezúttal az volt, hogy a 

résztvevők mintegy fele – külön busszal – a dél-bácskai Palánkáról érkezett. A palánkaiak 

kérelmeit egyik kora tavaszi kihelyezett konzuli fogadónapjukon vették át a belgrádi 

konzuli osztály munkatársai.  

 

Megtartották a Wekerle Vállalkozói Kör első muravidéki találkozóját 
2013. október 1. – RTV Slovenija Hidak 

A Kárpát Régió Üzleti Hálózat lendvai irodájának szervezésében tegnap Lendván, a Bánffy 

Központban tartották meg a Wekerle Vállalkozói Kör első muravidéki találkozóját. 

 

A tér, mely a Magyar nevet viseli Caracasban 
2013. október 1. – Nemzeti Regiszter 

Sok hely van a világban, melyek magyarokhoz kötődnek, ezek közül az egyik egy picike tér, 

mely 2006 óta dísze Caracas Chacao kerületének. A kerület polgármestere Leopoldó López 

mindig is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a Caracasban élő különböző nemzetiségek 

fontos elemei a városnak, így ebben a kerületben több különböző nemzetről is neveztek el 

teret, utcát. A Magyar tér megépítésében nagy szerepet játszott Fenjves János tiszteletbeli 

főkonzul, akinek többek között az is célja volt, hogy a magyar kultúra értékeit szélesebb 

körben megismertesse, népszerűsítse. 

 

Magyarok Magyarokkal a Magyarokért 
2013. október 1. – Nemzeti Regiszter 

Ezzel az elnevezéssel rendezte meg a Kék Duna Délvidéki Magyarok Szövetsége 2013. 

szeptember 22-én délután a szezonzáró labdarúgó tornát, melynek bevételét a 2013-as évi 

magyarországi árvízkárosultaknak ajánlotta fel a szervezet. Az összegyűlt adományokat 

novemberben fogja eljuttatni Melbourne Magyarsága a rászorulóknak Magyarországra. 

 

Barcelonában mutatkoznak be a Szépművészeti remekművei 
2013. október 1. – Nemzeti Regiszter 

Barcelona legnépszerűbb tengerparti sétányán mutatja be gyűjteménye 26 remekművét, 

többek között Raffaello, El Greco, Velázquez és Szinyei Merse munkáinak élethű 

reprodukcióit Art on the Street from Budapest címmel óriásmolinókon keddtől a 

Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria (MNG). 
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http://www.magyarszo.com/hu/2114/kozelet/102126/Pal%C3%A1nkaiak-esk%C3%BCt%C3%A9tele-Belgr%C3%A1dban.htm
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7131
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-ter-mely-a-magyar-nevet-viseli-caracasban
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyarok-magyarokkal-a-magyarokert
http://www.nemzetiregiszter.hu/barcelonaban-mutatkoznak-be-a-szepmuveszeti-remekmuvei
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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/

