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Folytatódik a Kárpát-medencei örökségvédelmi program 
2013. november 26. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu 

A következő esztendőben is az ideihez hasonló nagyságrendű forrást szán a kormány a 

Kárpát-medencei örökségvédelmi programra, így további határon túli magyar műemlékek 

újulhatnak meg. A kezdeményezésben részt vevő három államtitkárság tavaly összesen 70 

millió, idén pedig már 115 millió forintot fordított több tucat határon túli magyar műemlék 

felújítására - közölte Hölvényi György egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkár, Hammerstein Judit kulturális helyettes államtitkár, 

valamint Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár. 

 

Saját államfőjelöltet állít az MKP 
2013. november 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

A Magyar Közösség Pártja november 25-i elnökségi ülésén kiértékelte a megyei 

választások eredményeit, amelyek alapján úgy határozott, hogy saját köztársasági 

elnökjelöltet állít. A megyei választások Berényi József pártelnök szerint igazolták, hogy az 

MKP regionális súlya továbbra is jelentős, hiszen minden magyarok lakta megyében 

megőrizte befolyását a magyar párt. 

 

Brüsszeli petíció a székelyföldi autonómiáért 
2013. november 26. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Magyar Hírlap 

Petícióval fordult kedden az Európai Parlamenthez (EP) a Civil Összefogás Fórum (CÖF), 

a Szellemi Honvédelmi Mozgalom és a Székelyföldért Társaság annak érdekében, hogy az 

erdélyi magyar kisebbség egy egységes régióban élhessen Románia területén. 

Csizmadia László, a CÖF egyik alapítója Bagó Zoltán fideszes EP-képviselőnek adta át a 

petíciót, aki az EP petíciós bizottságának tagjaként azt hivatalosan is beterjesztette. 

Csizmadia elmondta, a cél a székelyek autonómiájának biztosítása, amelyet 7150 szellemi 

honvédő támogatott aláírásával. 

 

Többnyelvű anyakönyvi kivonatokért interpellált Szabó Ödön  
2013. november 26. – maszol.ro, transindex.ro 

A több nyelven történő anyakönyvi kivonatok kibocsájtásáról érdeklődött Szabó Ödön, az 

RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője a belügyminiszternek intézett kérdésében. 

Felhívta a szakminiszter figyelmét arra, hogy számos uniós országban - így Romániában is 

- a hivatalos dokumentumokban szereplő adatokat két vagy három nyelven is feltüntetik, 

ám külön kérvényezés alapján bármilyen nyelvre kiállítják az iratokat. A politikus azt 

szeretné, ha a dokumentumokat kérésre többek között magyarul is állítsák ki a román 

hatóságok.  
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/11/26/15/Folytatodik_a_Karpat_medencei_oroksegvedelmi_program.aspx?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/belfold/20131126142955/Sajat-allamfojeloltet-allit-az-MKP.html
http://kronika.ro/kulfold/brusszeli-peticio-a-szekelyfoldi-autonomiaert
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/21375-tobbnyelvu-anyakonyvi-kivonatokert-interpellalt-szabo-odon
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Szilágyban is füstbe ment az RMDSZ referendumterve 
2013. november 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Leszavazta kedden a Szilágy megyei önkormányzat az RMDSZ ama kezdeményezését, hogy 

december 8-án rendezzenek népszavazást a partiumi megyéket magában foglaló fejlesztési 

régióról. A Szilágy megyei tanácsosok közül 22-en nemmel, heten pedig igennel voksoltak 

az RMDSZ határozattervezetére. Az alakulat 13 500 aláírást gyűjtött a megyében 

kezdeményezése alátámasztására, a referendumon pedig három kérdésre kellett volna 

válaszolniuk a szilágysági lakosoknak. 

 

Budapesti „élőlánc” Tőkés körül 
2013. november 26. – Krónika 

Hidvéghi Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője kedden napirend előtti parlamenti 

felszólalásában szégyenletesnek nevezte a Románia Csillaga becsületbíróságának múlt heti 

döntését Tőkés László európai parlamenti képviselő kitüntetésének visszavonásáról. 

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában azt mondta, a 

magyar kormány azt kéri Traian Băsescu román államfőtől, hogy „ne hagyja Románia 

Csillagát visszavörösödni”. Hozzátette: a magyar politikának az egységet meg kell őrizni az 

ügyben, és „élőláncot” kell alkotnia, mint ahogy az annak idején a temesvári parókia körül 

történt.  

 

Feljelentést tett Borbély az RMDSZ-t támadó transzparensek miatt 
2013. november 26. – Szucher Ervin – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Nyílt levéllel folytatta Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester a Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök és Borbély László politikai alelnök elleni, a várostól „ellopott” 

sportlétesítmények miatt elkezdett kampányát, az RMDSZ vezetői pedig rendőrségi 

feljelentéssel replikáztak. 

 

Szabadlábra helyezték Bölön polgármesterét 
2013. november 26. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Krónika 

Sikeresen fellebbeztek Bölön polgármesterének ügyvédjei az elöljáró 29 napos előzetes 

letartóztatása ellen: a hatósági közeg bántalmazásával gyanúsított Sikó Imrét a Kovászna 

megyei törvényszék döntése nyomán kedden szabadlábra helyezték.  

 

Cioroianu: Ponta nem akart találkozni Orbánnal 
2013. november 26. – maszol.ro 

A román–magyar kétoldalú megbeszélés létrejötte a román kormányfőn múlott – 

valószínűsíti Adrian Cioroianu történész, volt külügyminiszter. Románia és Magyarország 

között egyáltalán nem rossz a viszony, ellenben a román és a magyar kormány kapcsolata 

feszült – magyarázta Cioroianu a kormányfői szintű párbeszéd hiányát. A történész szerint 

Victor Ponta egyértelmű jelzést akar küldeni Orbán Viktornak, ez a jelzés pedig „a 

budapesti kormány közelmúltbeli nyilatkozataival és gesztusaival kapcsolatos”.  
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/szilagyban-is-fustbe-ment-az-rmdsz-referendumterve
http://kronika.ro/kulfold/budapesti-aelolanca-tokes-korul
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/feljelentest-tett-borbely-laszlo
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21379-szabadlabra-helyeztek-bolon-polgarmesteret
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21387-cioroianu-ponta-nem-akart-talalkozni-orbannal
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Elköltöztetik a Demokrácia Központot 
2013. november 26. – szekelyhon.ro 

Kinőtte a sepsiszéki EMNT iroda az eddig székhelyként szolgáló épületet, ezért december 

másodikától új helyszínen várják ügyfeleiket. A szervezet elnöke, Sánta Imre a választási 

regisztráció fontosságára is felhívta a figyelmet. 

 

Elutasítják a pontatlanul kitöltött regisztrációs kérelmeket 
2013. november 26. – Krónika 

Segítenek az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) demokrácia-központjai, hogy a 

magyar állampolgárságot szerzett külhoniak regisztrálhassanak a választási névjegyzékbe 

– hívta fel a figyelmet keddi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Sánta Imre. Az EMNT 

helyi elnöke ugyanis azt tapasztalta, hogy a postán elküldött regisztrációs kérelmek közül 

Budapesten sokat elutasítottak, mert az űrlapot nem töltötték ki pontosan. 

 

Kovászna megye: Gábor Áron mellszobrot avatnak Maksán 
2013. november 26. – transindex.ro 

Gábor Áron mellszobor avatóünnepségére kerül sor november 27-én, szerdán 12 órától 

Maksán, a Benke Kúria udvarán. A szobor alkotója Vetró András szobrászművész. A 

vendégeket Vetró mellett Dimény Attila, a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum 

igazgatója köszönti, az ünnepségen részt vesz Kelemen Hunor szövetségi elnök és Tamás 

Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke is. 

 

„Tőkés László hihetetlen károkat okozott Magyarországnak”  
2013. November 26. – maszol.ro 

Álságosnak nevezte kedden a magyar parlament Nemzeti Összetartozás Bizottságának 

hétfői állásfoglalását Tőkés László kitüntetésének ügyében Kerék-Bárczy Szabolcs, a 

Demokratikus Koalíció elnökségi tagja. Kerék-Bárczy szerint Tőkés Lászlónak a 

rendszerváltozás során a romániai demokratikus átalakulásban és az erdélyi magyarság 

helyzete javításában elévülhetetlen és minden honfitársunk számára 

megkérdőjelezhetetlen érdemei voltak. Ám az azóta eltelt időben Tőkés László, mint 

lényegében és egyoldalúan a Fidesz romániai képviselője, hű és buzgó végrehajtója a 

határon túli magyarság megosztását és ezáltal gyengítését perverz módon célul kitűző 

orbáni politikának.  

 

Kovács Péter: az EP választásokon a szövetég biztosan „átugorja a lécet” 
2013. november 26. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv kolozsvári stúdiójában Maksay Ágnes műsorvezető Kovács Péterrel, az RMDSZ 

főtitkárával beszélgetett azután, hogy a szervezet marosvásárhelyi SZKT ülése után a 

Kelemen Hunor elnök kijelentette: a tulipán jegyében, az RMDSZ színében kell indulni a 

jövő évi Európai Parlamenti választásokra. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/elkoltoztetik-a-demokracia-kozpontot
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/elutasitjak-a-pontatlanul-kitoltott-regisztracios-kereseket
http://itthon.transindex.ro/?hir=34813
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/21401-tokes-laszlo-hihetetlen-karokat-okozott-magyarorszagnak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153592&cim=kovacs_peter_az_ep_valasztasokon_a_szoveteg_biztosan_atugorja_a_lecet_video
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Tőkés, a bukott csillag? 
2013. november 27. – Zárug Péter Farkas – Demokrata 

Tőkés László kitüntetésének visszavonását tusnádfürdői kijelentésével indokolták, amikor 

is azt kérte, hogy Magyarország vállaljon védhatalmi szerepet Erdély érdekében. Ezt a 

kijelentését sokan nem értették, ami világossá vált sokak számára, hogy olyan autonómia 

igényt fogalmazott meg, aminek hatalmi védelmét Magyarország látja el. Ezen 

felháborodva többek között Victor Ponta arra tett javaslatot, hogy vonják vissza tőle a 

Románia Csillaga díjat. Az összeült párt-becsületbíróság lévén, hogy többnyire 

kormánypárti politikusokból tevődött össze meg is hozta döntését áthárítva annak 

felelősségét Basescura mondván, a végső döntés az övé. Basescu azonban már korábban 

kijelentette, hogy aláírása pusztán formalitás lesz. Azonban erre már ellenzéki újságírók is 

reagáltak, hiszen olyan tagok minősítették méltatlannak Tőkés kitüntetését, mint 

Constantin Degeratu, aki szerintük az egyik felelőse volt az 1989-es kolozsvári sortűznek. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2013. november 27-i számában olvasható.) 

 

Borbély reményei szerint a sportolók paradicsoma lesz Marosvásárhely 
2013. november 26. – transindex.ro 

Ironikus formában látszik megvalósulni a kétnyelvűség Marosvásárhelyen: a magyar és 

román nyelvű molinók az RMDSZ vezetőségének lejáratását célozzák. 

 

Magyar remények és esélyek 
2013. november 26. – hirek.sk 

Az elkövetkező napokban sor kerül a Magyar Közösség Pártja kerületi tanácsainak 

üléseire. Itt eldől, hogy mit igényel majd a magyar párt a megyei közgyűlésekben. Öllös 

László politológus szerint az MKP megyei választásokon elért valós eredménye akkor 

mutatkozik majd meg, miután megtörténnek a megyei koalíciókötések. 

 

Emléktáblát avattak a kitelepítettek tiszteletére Bátorkeszin 
2013. november 26. – Felvidék Ma 

A hétvégén a szégyenletes beneši törvények miatt meghurcolt és kitelepített felvidéki 

magyarságra való emlékezés jeléül avattak emléktáblát a Bátorkeszi Római katolikus 

templomban. Az eseményt a komáromi Kecskés László Társaság szervezte, védnökei 

voltak: Molnár Attila Komárom polgármestere, országgyűlési képviselő és Labancz Roland 

Bátorkeszi polgármestere. 

 

Sarlósok a két világháború közti Érsekújvár jelentőségéről 
2013. november 26. – bumm.sk 

A bumm.sk hírportál cikksorozatának célja, hogy betekintést nyújtson a két világháború 

közti csehszlovákiai magyar értelmiség lokális világaiba. Turczel Lajos irodalomtörténész 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=21845
http://www.hirek.sk/belfold/20131125184930/Magyar-remenyek-es-eselyek.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/42850-emlektablat-avattak-a-kitelepitettek-tiszteletere-batorkeszin
http://www.bumm.sk/89419/sarlosok-a-ket-vilaghaboru-kozti-ersekujvar-jelentosegerol.html
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különleges jelentőséget tulajdonított a két világháború között Érsekújvárnak. Érsekújvár 

és a Sarló c. írásában arról számolt be, hogy a város kiemelkedő szerepet játszott az 1920-

as évek diákmozgalmaiban, elsősorban a baloldali irányú Sarló mozgalom 

megszerveződésében, a Sarló előzményének számító diákifjúsági kezdeményezésekben. 

 

Utálja a magyarokat is, ám erről egy ideje hallgat 
2013. november 26. – Új Szó 

A Marián Kotleba vezette Mi Szlovákiánk Néppárt az utóbbi években inkább a romák és a 

melegek ellenében vonul utcára, elődje, a pártként betiltott Szlovák Testvériség (Slovenská 

pospolitosť) az elmúlt évtizedben több olyan akciót is szervezett, amely a magyar 

kisebbségnek „üzent”. 2003 júliusában Kotleba hívei Komáromban, a Hlinka Gárda 

egyenruháit idéző öltözetben vonultak fel annak kapcsán, hogy a városban felavatták Cirill 

és Metód szoborcsoportját a Matica Slovenská székházának homlokzatán. 

 

„A magyar kultúra bástyája” 
2013. november 26. – Magyar Szó 

A szabadkai MTTK hétfőn kar napi ünnepséget tartott. A magyar kormány nevében az 

egybegyűlteket Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

nemzetpolitikáért felelős államtitkárság helyettes államtitkára üdvözölte: – Jó látni, 

ahogyan bővül és gazdagodik az intézmény, a magyar tannyelvű felsőoktatás legfőbb 

szabadkai színtere. Mindez azt mutatja, hogy a vajdasági magyarság a jövőért végez 

áldozatos munkát – mondta Répás Zsuzsanna beszédében. 

 

Közvitán a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítása 
2013. november 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke keddi sajtótájékoztatóján ismertette a 

december 3-ai ülés napirendi pontjainak kiemelt témáit. Várhatóan 12 pontban 

nyilvánítanak véleményt a képviselők az MNT 38. rendes ülésén, amelyen megtárgyalják a 

tanács három stratégiájának éves mérlegét, foglalkoznak a diplomahonosítás kérdésével, 

illetve jóváhagyják a tájékoztatással megbízott tanácsos, Simon Erzsébet Zita lemondását. 

 

Pajtić és Čanak szerint inkorrektek a VMSZ lépései 
2013. november 26. – Vajdaság Ma 

Bojan Pajtić vajdasági kormányfő, a Demokrata Párt (DS) tartományi vezetője bírálta a 

Vajdasági Magyar Szövetség döntését, hogy koalícióra lépett a Szerb Haladó Párttal (SNS) 

és leváltotta a demokraták hatalmát egyes vajdasági helységekben, többek között 

Szabadkán is. Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnöke is bírálta a 

Vajdasági Magyar Szövetséget, amiért egyes vajdasági településeken „átfutott a másik 

oldalra”, ugyanakkor megtartotta a Demokrata Párt „ajándékait”, amelyeket azért kapott, 

hogy ezt ne tegye meg. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/11/26/utalja-a-magyarokat-is-am-errol-egy-ideje-hallgat
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16354/Pajtic-es-Canak-szerint-inkorrektek-a-VMSZ-lepesei.html
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Megállapodtak a Budapest–Belgrád vasútvonal korszerűsítéséről 
2013. november 26. – MTI, Magyar Szó 

Magyarország nem titkolt célja, hogy a kínai vasútépítő vállalat itt alakítsa ki regionális 

központját: egyebek mellett ezért is fontos, hogy kínai–magyar–szerb megállapodás jött 

létre a Budapest–Belgrád vasútvonal korszerűsítéséről. Ezt Szijjártó Péter, a magyar 

külügyi és külgazdasági államtitkár közölte kedden, a bukaresti Kelet-Közép-Európa–Kína 

csúcstalálkozón született megállapodásról beszámolva. 

 

Konzuli fogadónap volt Zomborban 
2013. november 26. – Vajdaság Ma 

November 26-án immár sokadik alkalommal tartott konzuli fogadónapot Zomborban 

Magyarország szabadkai Főkonzulátusa. Menyhárt Attila konzul öt ügyintéző kíséretében 

százharminchat kérelmezőt fogadott, akiknek az iratait a helyi CMH-iroda készítette elő. A 

konzul elmondta, a nyelvismeret hiánya miatt egy kérelmező esetében kellett azt 

mondania, hogy amennyiben megtanulja a magyar nyelvet, visszavárják. Sajnos minden 

kihelyezett fogadónapon előfordul hasonló eset. Közvetlenül az eskütétel előtt is 

ellenőrizik a magyar nyelvtudást. 

 

A pénzügyminiszter is elismeri, hogy a költségvetés nem kedvez Vajdaságnak 
2013. november 26. – Pannon RTV 

100 millió dinár a szabadkai Népszínház építésére a jövő évi köztársasági költségvetésből. 

Erre tesz módosító javaslatot a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti frakciója. A 

megállapodás értelmében az építési költségek 45 százalékát Belgrádnak, ugyanennyit a 

tartománynak és 10 százalékot Szabadkának kell állnia. Pásztor Bálint, a VMSZ 

frakcióvezetője a Pannon RTV-nek elmondta: mai találkozójukon Lazar Krstić szerb 

pénzügyminiszter beismerte, hogy a tartomány nem kapja meg a neki alkotmányosan járó 

7 százalékot. A VMSZ ezért támogatja a vajdasági parlament módosítási javaslatait a 

köztársasági büdzsére vonatkozóan. 

 

Fiatalok és a kulturális értékek  
2013. november 26. – Pannon RTV 

Az Amicita Civil Szervezet nemzetközi továbbképzést szervezett Palicson. A Cultural 

Values elnevezésű képzésre hat országból érkeztek fiatalok, akik kéthetes vajdasági 

tartózkodásuk során megismerkednek Vajdaság kulturális értékeivel, és összehasonlítják 

azt más országokéval.  

 

Elutasító végzések 
2013. november 27. – Magyar Szó 

Az utóbbi napokban „több olyan felháborodott polgár fordult a Vajdasági Magyar 

Demokrata Párt óbecsei körzeti szervezetéhez, akik kézhez kapták a Nemzeti Választási 

Iroda végzését, melyben elutasítják a központi névjegyzékbe történő felvételi kérelmüket” 
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http://www.magyarszo.com/hu/2169/kulfold_szomszedsag/104522/Meg%C3%A1llapodtak-a-Budapest%E2%80%93Belgr%C3%A1d-vas%C3%BAtvonal-korszer%C5%B1s%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16357/Konzuli-fogadonap-volt-Zomborban.html
http://pannonrtv.com/web/?p=94397
http://pannonrtv.com/web/?p=94425
http://www.magyarszo.com/hu/2170/vajdasag_obecse/104524/Elutas%C3%ADt%C3%B3-v%C3%A9gz%C3%A9sek.htm
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– közölte kedden a párt óbecsei körzeti szervezete. „Ezekben az ügyekben két momentum 

közös. Az egyik az, hogy indoklásként minden esetben valamilyen formai hibára 

hivatkoznak, a második pedig az, hogy az érintett polgároknak a házaló VMSZ-es 

aktivisták töltötték ki az űrlapokat. 

 

Hamisított okiratok és hackertámadás a kárpátaljai konzulátusokon 
2013. november 26. – Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

November 20-án mutatták be a Kárpátalja területén működő magyar és szlovák 

konzulátusok vízumpolitikai és gyakorlati dinamikájának értékelése című elemző jelentést. 

A bemutatón számos olyan problémáról beszéltek, amelyekkel a munkájuk során 

találkoznak a magyar és szlovák konzulátus dolgozói. 

 

Kétéves a HMIK 
2013. november 26. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége (HMIK) november 23-án, szombaton 

Várdarócon tartotta tisztújító közgyűlését, valamint a szervezet fennállásának kétéves 

évfordulóját is megünnepelték. Az ülés első részében közösség eddigi munkájáról és a 

jövőbeli tervekről esett szó. A legfőbb feladatuknak tartják, hogy munkájukba bevonják a 

szórványmagyarságot is.  

 

Magyar bál és Ifi Art Gradinán 
2013. november 26. – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK Újgráci Egyesülete november közepén tartotta hagyományos magyar bálját és a 

néptáncegyüttesek találkozóját. A bál ezúttal is nyitó műsorral kezdődött, ahol azok a 

táncegyüttesek mutatkoztak be, amelyekkel rendszeres kapcsolatot ápol az újgráci 

egyesület. Az idei műsorban a környező települések tánccsoportjai mellet fellépett a 

kiskőszegi HMDK asszonytánccsoportja is, tagjai először vendégszerepeltek az újgráci 

magyarok rendezvényén.  

 

A falusi turizmus határon innen és túl 
2013. november 26. – RTV Slovenija Hidak 

A Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. lendvai irodájának szervezésében hétfőn Dobronakon 

tartották meg a Wekerle Vállalkozói Kör novemberi találkozóját. Ezúttal a falusi turizmus 

fejlesztése került terítékre. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/hamisitott-okiratok-es-hackertamadas-karpataljai-konzulatusokon
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5109-keteves-a-hmik-
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5111-magyar-bal-es-ifi-art-gradinan
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7497
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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/

