Nemzetpolitikai
sajtószemle
2014. február 13.

2014. február 12. – MTI, hirado.hu, maszol.ro, Erdély Ma
A Nemzetpolitikai Kutatóintézet szerint egyáltalán nem biztos, hogy megvalósul a román
alkotmány tervezett módosítása, a kormánykoalíciónak még sok akadályt kell legyőznie és
a parlamenti vitában is változhat még a tervezet szövege. Az intézet az MTI-hez szerdán
eljuttatott elemzésében hangsúlyozza azt is: az alkotmány módosításához mindenekelőtt
elengedhetetlen, hogy a parlamenti szavazásig fennmaradjon a kormányzó szövetség.
Emlékeztetnek, hogy az utóbbi hónapokban nagyon kiéleződött a feszültség a
szociáldemokrata PSD és a liberális PNL között.

Vezető hírek

Nemzetpolitikai Kutatóintézet: sok az akadály a román alkotmány
módosítása előtt

Nyílt levélben kéri egységes fellépésre a székelyföldi önkormányzatokat az
SZNT
2014. február 12. – transindex.ro, Erdély Ma, Magyar Hírlap
Nyílt levélben fordul Izsák Balázs SZNT-elnök a székelyföldi önkormányzatokhoz, azt
kérve: egységesen nyilvánítsák ki az autonómia iránti igényt, és tegyék nyilvánvalóvá, hogy
„a székely falvak és városok egységes akarattal egyetlen, de különálló közigazgatási
egységbe akarnak tartozn”. Izsák a szükséges aláírásokkal rendelkező, de prefektusi
döntések nyomán meg nem szervezett népszavazások kapcsán fogalmazta meg a nyílt
levelet. „Ez a közigazgatási egység viselje a Székelyföld nevet, egy szerves törvény
szavatolja számára az autonómiát, és területén az állam nyelve mellett legyen hivatalos
nyelv a magyar” - írja még a szövegben.

2014. február 12. – hirek.sk, MTI, Magyar Hírlap
Az Európai Parlament Jogi Bizottsága, a JURI kedden Brüsszelben megállapította, hogy a
vitatott Beneš-dekrétumok rendelkezései mindmáig a szlovák jogrend részét képezik, ezért
további vizsgálatukra van szükség. Az EP Petíciós Bizottságától függ, hogy megfogalmaz-e
valamilyen ajánlást Szlovákia számára. A dokumentum a három magyar EP-képviselő
szerint fontos hivatkozási alapként szolgál: bár nem minden pontja egyértelmű, bíráló
észrevételeket tesz a Benes-dekrétumok kapcsán, és kimondja, hogy azok a mai napig a
szlovák jogrend részét képezik, ezért további vizsgálatok kívánatosak.

Porlik, mint a szikla
2014. február 13. – Babus Endre – HVG
Bár még nincsenek meg a végleges adatai a legutóbbi népszámlálásnak, azonban az már
most kimondható, hogy az 1990-es 15 milliós magyarság jelenleg 12-13 millió körül van. A
6,8 milliós Erdélyben a lakosság háromnegyede már román nemzetiségűnek tekinti magát,

Kárpát-medence

Beneš-dekrétumok – Remélhetőleg ajánlást fogalmaz meg a PETI
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Verespatakról Brüsszelben
2014. február 12. – Krónika, MTI
Dokumentumfilm-vetítéssel egybekötött angol nyelvű kerekasztal-beszélgetést tartottak
kedd este a brüsszeli Balassi Intézetben Bánki Erik és Tőkés László néppárti európai
parlamenti képviselő támogatásával. Az érdeklődők Kocsis Tibor tíz évvel ezelőtt
bemutatott Új Eldorádó című dokumentumfilmjét tekinthették meg angol felirattal,
valamint részleteket láthattak a film idén bemutatandó, 300 tonna arany című
folytatásából. Az estét Tőkés László EP-képviselő nyitotta meg. Tőkés magyar újságíróknak
úgy nyilatkozott: annak dacára, hogy a román szenátus már leszavazta a legutóbbi
törvényjavaslatot, amely zöld utat adott volna a verespataki bányaberuházásnak, továbbra
is valós annak kockázata, hogy a bányaprojekt megvalósul.

Erdély

az 5,4 millió lakosú Szlovákiában a magyar nemzetiségűek száma 109 ezerrel esett vissza.
A magyar közösség száma 2011-ben már nem érte el az 500 ezret.
(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2014. február 13-i számában olvasható.)

Nem kaptak felvonulási engedélyt a Székely Szabadság Napjára
2014. február 12. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Nem kapott felvonulási engedélyt Marosvásárhelyen a Székely Nemzeti Tanács a március
10-re szervezett Székely Szabadság Napján - írja a punctul.ro marosvásárhelyi portál az
Agerpresre hivatkozva. Eszerint Valentin Bretfelean rendőrfőnök bejelentette, csupán a
székely vértanúk emlékművénél szervezett megemlékezést engedélyezték, a felvonulást
nem, mivel azt állapították meg ezzel kapcsolatban, hogy önálló rendezvény, és nem
köthető magához a megemlékezéshez. Az engedélyeket kibocsátó bizottság döntése nem
végleges, az utolsó szó a polgármesteré.

Tanácsos maradna Nemes Előd
2014. február 12. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro
Bírósághoz fordul Nemes Előd sepsiszentgyörgyi önkormányzati képviselő, amiért kizárták
az Erdélyi Magyar Néppártból (EMNP). A tanácsos szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta,
a párt döntését nem fellebbezi meg, az óvási határidő lejártával azonban bírósághoz fordul
jogorvoslatért. Leszögezte: tanácsosi mandátumát megtartaná, mert meglátása szerint az
önkormányzati munka nem pártpolitikai tevékenység. Nemes elmondta, jelentős szerepet
vállalt a néppárt háromszéki szervezetének megalapításában, 27 vidéki szervezetet hozott
létre, és amikor a helyhatósági választásokon megyei tanácselnöki mandátumért indult, a
hét jelölt közül közel 11 ezer szavazattal a második lett, ezer szavazattal többet kapott, mint
a néppárt tanácsoslistája. Nemes továbbá bírálta a pártot: meglátása szerint az alakulat
országos szinten „szétfeszül", ennek oka az „EMNP–EMNT-kétfejűség”. Nemes szerint az
EMNP már nem a Fidesz kizárólagos stratégiai partnere Erdélyben, és egyre inkább
elszigetelődik.
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2014. február 12. – maszol.ro
A Magyar Gárda egyenruhájához hasonló öltözetű fiatalok várták a napocanews.ro szerint
a kolozsvári Mátyás-szobor előtti „trónterem” bejáratánál azokat, aki kedden este
kérdéseket tehettek fel a magyar királynak. A szélsőséges Új Jobboldal nevű szervezethez
közel álló portál az Igen, tessék mozgalom által szervezett performanszról közölt képes
beszámolót. A tudósító többek között azon méltatlankodik, hogy a kolozsvári hatóságok
tolerálják „a Magyarországon betiltott félkatonai szervezet” egyenruháját a kincses város
főterén.

Erdély

Kikezdte egy román portál a kolozsvári „királyi audienciát”

Borbély: vegye lazábbra a pereskedést prefektus úr!
2014. február 12. – szekelyhon.ro, Krónika
Félreérthetetlen üzenetet fogalmazott meg szerdán Bodok községben Borbély László, az
RMDSZ politikai alelnöke Dumitru Marinescu, háromszéki prefektus irányába. A
szövetség parlamenti képviselője a magyarság elleni jogi hadjárat leállítását kérte a
kormánybiztostól. A felhívta a prefektus figyelmét arra, hogy ideje lenne, ha alaposabban
odafigyelne arra, ami Bukarestben mostanság történik. Borbély példaként a készülő
zászlótörvényt említette, amelyen mindenképp „jobbítani” kell majd, de ez a
kezdeményezés egyértelműen jelzi, hogy létezik politikai akarat a nemzeti szimbólumok
kérdésének rendezésére. Éppen ezen tények tükrében a prefektus nem kellene a közpénzt
arra költse, hogy számtalan pert indít az önkormányzatok ellen.

Borbély: az EMNP lassan, de biztosan elszigetelődik
2014. február 12. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro
Az európai parlamenti választások kapcsolatos viselkedés alapján úgy tűnik, hogy az
EMNP a politikai elszigetelődés felé tart – véli Borbély László, az RMDSZ politikai
alelnöke. Az MPP-vel viszont folynak a tárgyalások, de az biztos, hogy a közös jelöltlista az
RMDSZ égisze alatt áll majd össze. „Nem tudunk állást foglalni az Erdélyi Magyar Néppárt
kapcsán, amelynek képviselői napról-napra mást és mást nyilatkoznak az EPválasztásokon történő részvétel kapcsán” – jelentett ki szerdán Borbély. A politikus
Sepsiszentgyörgyön újságírói kérdésre válaszolva rámutatott: az elmúlt időszakban az
EMNP részéről érkező jelzések arra mutatnak, hogy egy komolytalan politikai alakulatról
van szó, amely lassan, de biztosan elszigetelődött az erdélyi politikai palettán.

Arccal és szívvel Budapest felé – Interjú Tamás Sándorral
2014. február 12. – Krónika, szekelyhon.ro
Az elsők között igényelte a magyar állampolgárságot és regisztrált az idei választásokra
Tamás Sándor. A Kovászna megyei tanácselnök szerint fontos, hogy bele tudjunk szólni a
nemzetpolitikát alakító döntésekbe, és szűk látókörű az, aki a lakóhelyhez kötné a
nemzethez tartozást, a szavazati jogot.
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2014. február 12. – szekelyhon.ro
Az RMPSZ február 8-án Sepsiszentgyörgyön vándorgyűlést tartott a romániai szakoktatás
problémáinak megvitatása céljával. Szerdán kiadott összegzésük szerint a tanácskozáson
részt vevő szakemberek számba vették a szakoktatás problémáit, felvázolták a helyzetét és
javaslatok is elhangzottak. Ilyen például, hogy bővíteni kell a szakképzési kínálatot, annak
rugalmasságát, a piaci igényekhez való igazodását. Ennek érdekében nélkülözhetetlen a
gazdasági szféra, az iparkamarák és az oktatási intézmények szoros együttműködése –
állapították meg. A szakoktatás problémáinak összetettsége miatt az RMPSZ országos
elnöksége úgy döntött, munkacsoportot hoz létre, amely részleteiben elemzi, összegzi az
általános és sajátos, helyi jellegű gondokat és megoldási javaslatokat, stratégiát dolgoz ki,
amelyet a döntéshozók figyelmébe ajánl.

Erdély

Sok a probléma

Az RMDSZ várakozó álláspontra helyezkedett
2014. február 12. – szekelyhon.ro
Pesszimista a kormányzó Szociálliberális Unió (USL) által végzett munkát illetően Borbély
László, az RMDSZ politikai alelnöke. A parlamenti képviselő szerint egyre világosabb,
hogy egyrészt a pártszövetség nem képes politikai stabilitást kialakítani, másrészt
életképes programmal sem rendelkezik. Borbély szerint az RMDSZ egyelőre várakozó
álláspontra helyezkedett, de azt a hatalom irányába is jelezték, hogy elsősorban politikai
stabilitásra van szükség, amit a jelek szerint a hetven százalékos többséggel rendelkező
USL nem képes megteremteni. Az alelnök arra a kérdésre, hogy készülnek-e kormányra
kerülni, kifejtette: egyelőre nincs szó erről, az USL a választópolgároktól kapta a
mandátumát, vigye végig, de ez nem jelenti azt, hogy a szövetség bizonyos
döntéshozatalokat nem támogat, amelyekről úgy vélik, a közösség érdekeit szolgálják.

Kelemen Hunor: Nem adjuk fel az RMDSZ identitását!
2014. február 12. – Erdély Ma, Népújság
A Magyar Polgári Párt két nappal ezelőtt közleményt adott ki a megyei elnökök
tanácskozásáról, amelyen a párt elnöke többek között beszámolt az RMDSZ-szel folytatott
tárgyalásokról, illetve az úgynevezett Magyar Szövetség létrehozásának esélyeiről, és arról,
hogy a tárgyalások folytatásáról döntöttek. A tárgyalásokról Kelemen Hunort, az RMDSZ
szövetségi elnökét kérdezte a Népújság.

Kovács Péter: dolgozunk az autonómiatervezeten
2014. február 13. – Szabadság
„Az EMNP székelyföldi politikusainak újabb maradandó politikai cselekedetének vagyunk
tanúi, kiadták a szokásos heti közleményüket, amelyek ismét nem róluk, hanem az
RMDSZ-ről szól” – jelentette ki a Szabadságnak az EMNP keddi közleményére reagálva
Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. Az EMNP székelyföldi vezetői közleményében felróják,
hogy az RMDSZ vezető politikusai azt ígérték, 2013 végén közvitára bocsátják a tervezetet,
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Felmérés: bejutna a parlamentbe az MKP
2014. február 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A kormányzó Smer győzött volna a parlamenti választásokon, ha a megmérettetést január
és február fordulóján tartják. A Magyar Közösség Pártja 5,9 százalékkal bejutott volna a
parlamentbe – derült ki a Focus közvélemény-kutatásából. A Most-Híd támogatottsága 6,2
százalék.

Erdély
Felvidék

ám „előbb januárra, majd februárra, végül májusra tolták a határidőt”. Továbbá szóvá
teszik, az erdélyi magyar közösség nem tudhatta meg, kik dolgoznak a tervezeten, mikor
kezdődik az ígért széles körű konzultáció, véleményt nyilváníthatnak-e ebben az erdélyi
magyar pártok és szervezetek, a téma szakértői, és véleményüket beépítik-e majd a
törvénytervezetbe.

Nem lesz magyar elsős Pozbán
2014. február 12. – Új Szó
Csak egy, ősztől iskolaköteles gyerek jár az érsekújvári járásbeli Pozba óvodájába, de őt
sem a helyi magyar alapiskolába íratták be. A pozbai alapiskola felső tagozatát 2012 őszén
zárták be, a tanulók a huszonöt kilométerre fekvő Léván, vagy a harminc kilométerre levő
Érsekújvárban folytatták tanulmányaikat. A faluban 2006-ban még hatvanhárom tanuló
járt magyar alapiskolába, ma már csak nyolc. Az ugyancsak érsekújvári járásbeli
Zsitvabesenyőn négy iskolaköteles gyerek számára választották a szülők a magyar iskolát,
szlovák alapiskolába 7 gyereket írattak be.

Pályázat a felvidéki kitelepítettek emléknapja alkalmából
2014. február 12. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, MTI
A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet magyarországi és határon túli középiskolások,
valamint főiskolások és egyetemisták számára a Felvidékről kitelepített magyarok április
12-i emléknapja alkalmából. A pályázat célja, hogy a középiskolás és egyetemista fiatalok
önálló alkotó- vagy kutatómunkával megismerjék és bemutassák a Felvidékről
kitelepítettek sorsát és életútját.

Kétnyelvű táblákat ajándékozott a szepsi Via Nova
2014. február 12. – hirek.sk
Újabb akciót szerveztek a szepsi Via Nova tagjai a város kétnyelvűségének érdekében. A
fiatalok a Bódva-völgyi város főutcáján üzletet működtető vállalkozóknak kétnyelvű
nyitvatartási idő táblákat és nyitva-zárva táblákat ajándékoztak. Összesen ötvenkét üzlet
számára készítettek kétnyelvű táblákat a szepsi fiatalok. Elmondták, négy vállalkozón kívül
mindenki örült a kezdeményezésnek, a legtöbb helyen megígérték, hogy használni fogják a
táblákat, sokan azonnal ki is függesztették az ajándékokat.
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Nyárasdi beíratási pillanatképek

VMSZ – Vajdaság megérdemli a felelősséget és a következetességet!
2014. február 12. – Pannon RTV, Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Szövetség értetlenül áll a Liberális Demokrata Párt tartományi
bizottsága részéről megmutatkozó, Vajdaság iránti mű-aggódás előtt. A VMSZ
közleményében leszögezi: egyet ért az LDP megállapításával, miszerint a Boris Tadić
vezette koalíció ignorálni fogja Vajdaságot. A VMSZ szerint azoknak a pártoknak,
amelyeknek csak a kampányban jut eszébe Vajdaság, nincs erkölcsi jogosultságuk bárkit is
bírálni, legyen szó akár a Boris Tadić–Dušan Petrović–Nenad Čanak összetételű,
„bizonyított autonómia-párti” hármasról. Vajdaság megérdemli a felelősséget és a
következetességet, elérkezett az önvizsgálat és az igazság ideje – zárja közleményét a
Vajdasági Magyar Szövetség.

Vajdaság

2014. február 12. – Felvidék Ma
Nyárasdon február 11-én ünnepség keretében köszöntötték a magyar alapiskola leendő
elsőseit és szüleiket. Várhatóan több mint harminc kisgyermek kezdi meg iskolai
tanulmányait.

Nemzeti Közösségek Listája néven ötpárti kisebbségi koalíció alakult
2014. február 12. – Pannon RTV
A kisebbségek Szerbiában igen nagy erőt képeznek, ezért a kisebbségi pártok összefogása
eredményre vezethet, jelentette ki zentai sajtótájékoztatóján a Magyar Polgári Szövetség
elnöke. A Nemzeti Közösségek Listája néven ötpárti kisebbségi koalíció vesz részt a
választásokon. Ezek a Bosnyákok Demokratikus Közössége, a Magyar Remény Mozgalom,
a Horvátok Demokratikus Közössége, a Magyar Polgári Szövetség és a Magyar Egység
Pártja. A 2012-es parlamenti választásokon hasonló összetételben indult kisebbségi
koalíció. Akkor egy képviselői mandátumot sikerült megszerezniük. A koalíciós szerződés
szerinti lista első két helyén a bosnyák párt szerepel, a harmadik hely a Magyar Remény
Mozgalomnak jutott.

MPSZ: Aláírásgyűjtés a földművesek érdekképviseletéért
2014. február 12. – Vajdaság Ma
A kisebbségi pártok összefogásának fontosságát hangsúlyozta sajtótájékoztatóján Rácz
Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke, aki a közelgő köztársasági parlamenti
választásokkal kapcsolatban elmondta, a választási kampány máris elkezdődött. „Ezt főleg
onnan tapasztaljuk, hogy egyre több rosszat mondanak ránk. Elsősorban a Vajdasági
Magyar Szövetség és annak elnöke, Pásztor István beszél rólunk becsmérlően, pedig azt
azért szeretném neki elmondani, hogy rájöhetne, bizony egy fecske is csinál nyarat, és a
nagy pártok is tudnak nagyon kicsi pártok lenni egyik pillanatról a másikra” - magyarázta
Rácz Szabó László.
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2014. február 12. – Magyar Szó
Végállomásához érkezett a Kulturális utazások Szeged és Szabadka régiójában elnevezésű
IPA Határon Árnyúló Együttműködési Program. A jövő héten változatos
rendezvénysorozat várja a szabadkai érdeklődőket. Hétfőn 10 órakor a Városi Könyvtárban
lesz a gyülekező a kulturális sétára, amelynek során Kosztolányi Dezső, Csáth Géza, Danilo
Kiš és Radomir Konstantinović életének helyszíneit keresik fel a részvevők az irodalmi
útvezetés során.

Vajdaság

Kulturális utazások Szeged és Szabadka régiójában

Tenni a magyar közösség érdekében!
2014. február 12. – Pannon RTV
Éljünk nyelvi jogainkkal és ismertessük meg a magyar nyelvet a körülöttünk élő más
nemzetiségekkel! Így könnyebben érvényesülhetünk Vajdaságban a VMSZ
képviselőjelöltjei szerint. Gyakorlatban is tesznek ezért, magyarul tanítják Zombor
Községben a szerb ajkú óvodásokat. A gyerekek szeretik a magyar óvónőt a csonoplyai
óvodában. Játékosan tanítja őket a magyar nyelvre. Az óvónő munkáját segíti az
önkormányzat is. Pribilla Attila, a zombori polgármester VMSZ-es segédje egyik
legfontosabb céljának tartja a nemzetek közötti kapcsolatok elmélyítését.

Egyre kevesebb az elsős
2014. február 12. – Pannon RTV, Magyar Szó
A 2013/2014-es tanévben a napközikben és óvodákban is csökkent a beíratott gyermekek
száma. Az általános iskolákban a tavalyi iskolaévhez képest 3,2 százalékkal kisebb az
elsősök száma, a középiskolákban 2,3 százalékkal van kevesebb diák – jelentette ki dr.
Svetlana Lukić-Petrović, a tartományi képviselőház oktatási, tudományügyi, kulturális,
ifjúsági és sportügyi bizottságának elnöke.

Érdemes magyar osztályba íratni a gyermekeket
2014. február 13. – Magyar Szó
A Vajdasági Pedagógiai Intézet szervezésében Újvidéken a Petőfi Sándor Magyar
Művelődési Központban szülői értekezletet tartottak az újvidéki magyar tannyelvű
iskoláztatásról. A szülői értekezlet elsősorban azoknak a szülőknek szólt, akik az idén
szeptemberben íratják első osztályba gyermeküket. Az összejövetelen a magyar tannyelvű
oktatás-nevelés jelentőségéről és lehetőségeiről Újvidéken, valamint a magyar tannyelvű
oktatási nevelési intézményekbe járó gyerekek támogatásairól és az ösztöndíjakról Vicsek
Annamária, a Vajdasági Pedagógiai Intézet Fejlesztési Osztályának, valamint az Újvidéki
magyar oktatásért projektumnak a vezetője beszélt.
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Iskolás leszek – szülői tájékoztató
2014. február 12. – RTV Slovenija Hidak
Az új, a változás mindig izgalommal tölt el bennünket. Bizonyára azon szülőket is, akiknek
a gyermekei ősztől lesznek iskolások. A lendvai I. Számú Kétnyelvű Általános Iskola
vezetősége főleg az első osztályba lépés előtt tartja fontosnak a szülők alapos
felvilágosítását. Tegnap délután az elsősök szüleinek tartottak tájékoztató napot. Az
iskolában szép számban jelentek meg a szülők. Hozjan Bojan igazgatóhelyettest a
beiratkozásról, a nevelési-oktatási programokról kérdezte a Hidak.

Kárpátalja

2014. február 12. – Kárpátinfo
A Rákóczi-szabadságharc csillaga már erősen leáldozóban volt, amikor 1711 februárjában a
fejedelem Salánkra hívta szenátorait, erdélyi tanácsosait, hogy miként folytassák az
osztrákokkal szembeni küzdelmet. A tanácskozás Rákóczi utolsó országgyűléseként vonult
be a történelemkönyvekbe. A 303 évvel ezelőtti események kapcsán tartott
megemlékezésen Bozsik Béla, beregszászi magyar konzul arra figyelmeztetett, hogy a múlt
ismerete elengedhetetlen önazonosságunk megtartása végett, ugyanakkor a kisebbségi
létben a jelen és a jövő alakulása szempontjából igen nagy szerep hárul az iskolákra és az
egyházakra.

Muravidék

Rákóczi utolsó országgyűlése

A határon átívelő régiók, területek közös fejlődése – a Mesés Hetés
zöldútjain
2014. február 12. – Népújság
A múlt héten a Bánffy Központ adott otthont a „Közösségi összefogás, térségi tájérték és
aktív turizmus határon átívelő projektekben” címmel annak a fórumnak, amelyet a
Zöldutak Módszertani Egyesület szervezett a Vidékfejlesztési Minisztérium több illetékes
osztálya, illetve a Vasfüggöny Út Egyesület együttműködésével. Az egybegyűlteket Bedő
Andrea, a Vasfüggöny Út Egyesület, illetve a Zöldutak Módszertani Egyesület (ZöME)
képviselője köszöntötte, majd Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő, Horváth
Ferenc, az MMÖNK tanácsának elnöke, valamint Eperjesi Tamás, a Nemzeti
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet igazgatója adta meg a témakör
történelmi hátterét. Kifejtették, a valamikor egy térségként élő, működő Hetés egybekötése
a cél, elsősorban a turizmus fejlesztése révén.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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