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2014. június 11. – MTI, mno.hu, Magyar Hírlap, atv.hu, Infó Rádió, Magyar Hírlap,
Magyar Nemzet
Szövetséget ajánlott a nemzetközi kapcsolatokban Szlovéniának a külgazdasági és
külügyminiszter Ljubljanában, ahol miniszteri beiktatását követő első hivatalos
látogatásán járt szerdán. A miniszter, akinek első hivatalos útja Szlovéniába vezetett,
látogatásának első állomásán, a muravidéki Lendván találkozott a helybéli magyarság
képviselőivel. A találkozó után elmondta: miközben vannak kisebb vitás témák, mégis a
szomszédos országok közül Szlovéniában az egyik legjobb a magyar közösség helyzete.
Hozzátette: Magyarország támogatja azt a szlovén politikai szándékot, hogy egy „korszerű,
egységes, koherens, könnyen áttekinthető jogszabályba foglalják a nemzetiségeket illető
jogokat”. Hasonló jelentőségűnek mondta a magyarországi, rábavidéki szlovéneket, mint
akik a muravidéki magyarsággal közösen nagyon fontos hídszerepet töltenek be a két
ország között. Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
elnöke a találkozó után arról beszélt: több mint gesztusértékű, hogy az új magyar
külügyminiszter első útja éppen Szlovéniába vezetett.

Vezető hírek

Navracsics szövetséget ajánlott Szlovéniának

A szomszédos országokkal való kapcsolat elsődleges fontosságú
2014. június 11. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, mno.hu, hirek.sk
A szomszédos országokkal való kapcsolat prioritás a magyar igazságügy számára –
hangsúlyozta Trócsányi László igazságügy-miniszter az újvidéki Magyar Szó c. napilapban
megjelent interjújában. Kifejtette, hogy a Szerbiával való kapcsolatot fontosnak tartja, és
reményei szerint már ősszel Belgrádba utazhat, hogy szerb kollégájával, illetve a vajdasági
tartományi vezetőkkel találkozzon. Vajdaság autonómiáját Közép-Európa egyik
legizgalmasabb modelljének nevezte, mert – mint fogalmazott – „itt mindig is
hagyománya volt az autonómiának”. „Vajdaságnak megvan a tudása arra, hogyan kell
megszerezni az autonómiát, hogyan kell azzal élni, gyakorolni a hatásköröket és miként
kell a központtal partnerségre törekedni” – részletezte. Hozzáfűzte, hogy mindez
optimizmusra ad okot, „hiszen adott egy olyan feltételrendszer, amely mentén a kisebbségi
nemzetek tárgyalhatnak a többségi nemzet képviselőivel”.

RMDSZ-es figyelmeztetés a PSD-nek Diaconu miatt
2014. június 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság
Nyilatkozatban utasította vissza szerdán Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a koalíciós
partner Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, Bogdan Diaconu magyarellenes
kirohanásait. Kovács azzal a nyilatkozattal kapcsolatban szólalt meg, amely szerint a
szociáldemokrata politikus zsarolással vádolja a szövetséget, amiért felemelték szavukat a
kormánykoalíciós partner párt képviselőjének magyarellenes törvénykezdeményezései
ellen. „Nem hallgathatunk akkor, amikor az egész magyarságot járatják le, amikor minket
hátrányosan érintő szabályozásokat készítenek elő és megpróbálnak megfélemlíteni
minket. A nacionalista szólamok puffogtatása sajnos még mindig nem ment ki a divatból,
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2014. június 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A vajdasági hatalom átkomponálása, vagy az új választások helyett az egyetlen racionális
megoldás az lenne, ha létrehoznák az úgynevezett nemzeti egységkormányt, amelybe
valamennyi parlamenti párt részt venne, jelentette ki Pásztor István, a tartományi
képviselőház elnöke. Hozzátette, “most is védi” a Vajdasági Magyar Szövetség, a
Demokrata Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga alkotta hatalmi koalíció
megmaradását, a probléma azonban az, hogy ennek a koalíciónak nincs hosszútávú
perspektívája, mert “túl sok az olyan résztvevő, aki belülről bomlasztja”. “És akkor hiába,
akár megfeszülhetek, akkor is nyilvánvaló, hogy ennek a történetnek annyi”, tette hozzá
Pásztor.

Az MPP-nek is van jelöltje a Hargita megyei alelnöki tisztségre
2014. június 11. – transindex.ro
A Magyar Polgári Párt Salamon Zoltánt jelöli a Hargita megyei tanács alelnöki tisztségére írta a párt közleményében. Az MPP arra hivatkozik, hogy a 2012-es önkormányzati
választásokkor kiderült, a második politikai erőt képviseli Hargita megyében, mind a
tanácsosi listára, mind Salamon megyei tanácselnökjelöltre leadott voksok szerint.

Vezető hírek

Pásztor: Vajdaság esetében a nemzeti egységkormány a megoldás

Erdély

bár tudjuk azt is, hogy Diaconunál nagyobb kaliberű szélsőséges politikusok is eltűntek
már a süllyesztőben” – hangsúlyozta a főtitkár.

Az SZNT nyílt levélben érdeklődik az RMDSZ-nél a kormány autonómiával
kapcsolatos kijelentéseiről
2014. június 11. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Szabadság, Magyar Hírlap
Nyílt levélben fordul Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke Kelemen Hunor
RMDSZ-elnökhöz, miniszterelnök-helyetteshez az ügyben, hogy a kormány válaszolt a
Székely Szabadság Napján elfogadott kiáltványra és kijelentette: Romániát semmi sem
kötelezi etnikai alapú autonómia létrehozására. Izsák hat kérdést fogalmaz meg,
amelyekben arra vár választ, hogy a PSD egyeztetett-e az RMDSZ-szel a levélről, és hogy az
RMDSZ mit kíván tenni Székelyföld önálló fejlesztési régióként való létrejöttéért, a
jelképek használatáért vagy a kisebbségi jogok érvényesítésének betartatásáért.

Nem egyeztetett a kormány az RMDSZ-szel a Székely Szabadság Napi
petícióra küldött válaszlevélről
2014. június 11. – transindex.ro
Nem foglalkoztatta a kormány közkapcsolatokért és kommunikációért felelős
igazgatóságát az a tény, hogy az RMDSZ kormányzati tényező, amikor válaszolt a Székely
Szabadság Napján elfogadott petícióra. A válasz szerint Romániára nem hárul semmilyen
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Erdély

nemzetközi egyezményből származó kötelezettség, mely szerint etnikai alapú területi
autonómiát kellene biztosítania, vagy bármilyen kollektív jogot a kisebbségeknek. Borbély
László, az RMDSZ politikai alelnöke kedden délután elmondta, nem látta a válaszlevelet,
és nem is történt ennek a válaszlevélnek a kapcsán egyeztetés a kormánykoalíciós
partnerek között.

Vass Levente: minden adott, hogy az RMDSZ érvényt szerezhessen a koalíciós
megegyezésnek
2014. június 11. – Erdély Ma, Népújság
Dr. Vass Levente urológus főorvosnak, a Studium Alapítvány alelnökének egészségügyi
államtitkári kinevezése még mindig nem történt meg. Miután június 2-án Victor Ponta
kormányfő aláírta azokat a határozatokat, amelyekkel Nagy Zoltán Leventét az Országos
Környezetvédelmi Ügynökség államtitkári tisztségébe, illetve Horváth Levente Ákost a
Munkaügyi Minisztérium államtitkári tisztségébe nevezte ki, csak Vass Levente, Cseke
Attila korábbi egészségügyi miniszter tanácsadója maradt „nevesített” államtitkár.

Markó: semmiképpen nem szabad a PPDD-t kormányra engedni
2014. június 11. – maszol.ro
Egy nappal azután, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök leszögezte, a szövetség ellenzi
Dan Diaconescu Néppártja (PPDD) kormányba emelését, Markó Béla, az RMDSZ volt
elnöke is nyomatékosította az RFI-nek: nem akarnak a „populista és program nélküli
alakulattal” együtt kormányozni. A volt szövetségi elnök demagógiával és populizmussal
vádolta meg a PPDD-t és leszögezte, semmilyen körülmények között nem tud egyetérteni
azzal, hogy Dan Diaconescu alakulatával együtt kormányozzon az RMDSZ.

Guruianu: elegem van a hamis nacionalista cirkuszokból!
2014. június 11. – szekelyhon.ro
A PSD kormányon van a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel, Horia Grama és
Tamás Sándor pedig szövetségesek, bár a közvélemény előtt ellenségként mutatkoznak –
írja nyílt levelében a Nemzeti Liberális Párt sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke. „Nem
tudom más városokban, hogyan zajlik az élet, de akik Sepsiszentgyörgyön élnek, és a helyi
sajtót olvassák, az a benyomásuk támad, hogy itt a PSD és az RMDSZ egymás legnagyobb
politikai ellenfelei. Kölcsönösen vádolják egymást a nyilvánosság előtt, ezért úgy tűnik,
mintha meghaladhatatlan ideológiai különbségek lennének közöttük. De vajon így van
ez?” – teszi fel a kérdést nyílt levelében Mădălin Guruianu.

Újabb fricska a MOGYE magyar tagozatának
2014. június 11. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika
Újabb államilag támogatott helyekkel bővül a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem (MOGYE) kínálata – de csak a román nyelven tanulni vágyó diákok számára.
Ezzel szemben a magyar fiatalok még fizetéses helyekre sem pályázhatnak. A szenátus
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Erdély

döntése értelmében a nyáron a már néhány éve működő táplálkozástanon, kinetoterápián,
testnevelési szakon és orvosi kozmetikán is lehet ingyenes helyekre felvételizni. Újságírói
kérdésre, hogy a magyarul tanulni kívánó hallgatóknak miért nem biztosít államilag
támogatott helyeket a magát multikulturálisnak meghatározó egyetem, Leonard Azamfirei
rektor azt válaszolta, hogy nem mutatkozott igény erre. „Nem is kérte senki, nincs is
kapacitás ilyesmire, adminisztratív szempontból pedig nem is rentábilis. Ott van az
általános orvosi kar, azt is alig tudjuk lefedni oktatókkal” – magyarázkodott a rektor.

„Szemfényvesztő” RMDSZ-javaslat
2014. június 12. – Krónika
Csupán eddigi eredménytelenségét próbálja leplezni az RMDSZ azzal a két
rendeletmódosítási javaslatával, amely az anyanyelvhasználat közintézményekben való
használatát célozza, hiszen ezt gyakorlatilag már eddig is szabályozta az önkormányzati
törvény, valamint a kisebbségekre vonatkozó keretmegállapodás – mutatott rá tegnapi
sajtótájékoztatóján Csomortányi István. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei
szervezetének vezetője elmondta, bár a két javaslat jelentéktelen, és semmilyen átütő erejű
újdonságot nem hordoz, Cristian Bodea Bihar megyei liberális szenátornak mégis „sikerült
belekötnie, és minden határt átlépve sértegetnie a magyarokat”.

A populista pártvezér kiakolbólítaná a szövetséget a bukaresti koalícióból

Ülésezett a Nagyszombat megyei képviselő-testület
2014. június 11. – Felvidék Ma, hirek.sk
Több fontos programpontot hagyott jóvá szerdai ülésén Nagyszombat megye képviselőtestülete. Például kisösszegű pályázatokat, amelyek öt szakterületre vonatkoznak: kultúra,
sport, ifjúsági, egészségügyi és szociális terület. A Dunaszerdahelyi és Galántai járás
pályázói lakosságarányosan részesültek a támogatásokból. Ismét szóba került a megye
középiskoláinak finanszírozása. A pénzelosztás járásokra lebontott elemzése igazolta, hogy
a Galántai és Dunaszerdahelyi iskolák nem szenvednek anyagi hátrányt.

Felvidék

2014. június 12. – Krónika
Fenyegetőzéssel reagált Dan Diaconescu arra, hogy az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor
közölte: ellenzi a Dan Diaconescu Néppártnak (PPDD) a kormányba való bevonását. A
bulvártévé-tulajdonos üzletember kedden este az egyik hírcsatornának nyilatkozva azt
mondta: előfordulhat, hogy pártja kormányra lépéséhez az RMDSZ ellenzékbe taszítását
szabja feltételül. „Megtörténhet, hogy ma estétől mi nem vállalunk közösséget az RMDSZszel, és azt mondjuk: vagy mi, vagy ők. Előfordulhat, hogy nekem sikerül eltávolítanom a
kormányból az RMDSZ-t. Elég volt az RMDSZ-es zsarolásból!” – nyilatkozta Diaconescu.
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2014. június 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Hisz a koalíciós partnereiben és úgy véli nem fogják Vajdaságban hatalomra juttatni a
Szerb Haladó Pártot (SNS), jelentette ki Bojan Pajtić, a tartományi kormány és a
Demokrata Párt (DS) elnöke. “Tárgyaltunk a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági
Szociáldemokrata Liga és az Új Demokrata Párt képviselőivel. Kétlem, hogy koalíciós
partnereink, akiket mindez évek során a többség részeként kezeltünk, noha a többséghez
nem voltak nélkülözhetetlenek, átlépik a Rubicont és hatalomra juttatják a populista,
demagóg és autokrata Szerb Haladó Pártot”, nyilatkozta Pajtić a Danas napilapnak.

Vajdaság

Pajtić: Remélem, koalíciós partnereink nem hozzák a nyakunkra az SNS-t

A nemzeti egységkormányról még tárgyalni kell
2014. június 11. – Pannon RTV
Érdekesnek tartja Igor Mirović, a Szerb Haladó Párt Vajdasági Tanácsának elnöke Pásztor
István, a Tartományi Képviselőház elnökének javaslatát a nemzeti egységkormány
létrehozásáról Vajdaságban. A haladók pártszervei még nem tárgyaltak arról, hogy egy
olyan kormány vezesse a tartományt, amelyben valamennyi parlamenti párt részt venne.
Ez a javaslat egy a sok közül, amely az elmúlt napokban szóba került, és teljesen
egyenrangú a többi ajánlattal – nyilatkozta Mirović a Tanjugnak. Erről is és a többiről is
tárgyalnunk kell – tette hozzá.

Érdekes, elfogadhatatlan, egy a sok közül - Ilyen reakciókat váltott ki Pásztor
István nemzeti egységkormánnyal kapcsolatos javaslata
2014. június 12. – Magyar Szó
A tartományi parlament elnöke annak lehetőségét vetette fel a Politika napilapban közölt
interjúja során, hogy a vajdasági kormány átalakítása vagy a rendkívüli választások kiírása
helyett egy összpárti egységkormányt hozhatnának létre, melybe minden parlamenti
pártot meghívnának, s melynek élén a Szerb Haladó Párt jelöltje állna. A Demokrata Párt
közleményében elfogadhatatlannak nevezte Pásztor javaslatát, s nem kíván fontolóra
venni egyetlen olyan, széles koalíció kialakítására vonatkozó elképzelést sem, mely a Szerb
Haladó Pártot juttatná Vajdaságban hatalomra. A demokraták egyetértettek Pásztor azon
álláspontjával, melyben elégedetlenségének adott hangot a tartományban kialakult
politikai piachangulat miatt, de emlékeztetnek, hogy ezért a hangulatért éppen a haladókat
terheli minden felelősség.

A magyar nyelvért másodszor
2014. június 11. – Magyar Szó
A tavalyi évben a budapesti Ferencváros önkormányzata alapította meg határon túli
testvértelepülései számára a „A magyar nyelvért” emlékdíjat. Magyarkanizsa községben a
díjat a magyar nyelv egyik kiváló mesteréről, a Kanizsai Újság, később pedig az Új Kanizsai
Újság alapító főszerkesztője után, dr. Papp Györgyről nevezték el. A díjat minden évben
annak a községbeli nyolcadikos diáknak adják, aki általános iskolai tanulmányai során a
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2014. június 11. – Pannon RTV
Az egyetemre való iratkozás minden diák életében jelentős mérföldkőnek számít. Sokak
számára ez jelenti az első igazi lépést az önállósodás útján. Az Újvidéki Egyetem
Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszéke ékes példája annak, hogy Vajdaságban is
színvonalas képzésben részesülhet az, aki magyar nyelven szeretné folytatni tanulmányait.
A Magyar Tanszéken július 2-tól 4-ig lehet jelentkezni a felvételi vizsgára. Az új tanévben
25 hallgató tanulhat a tanszéken, ebből 20 az állami költségvetés terhére. A szakon az idén
újdonságokkal is várják a leendő gólyákat.

A főkonzul hivatalos látogatása a Beregszászi Járási Tanács új elnökénél
2014. június 12. – Kárpátalja
Seder Ilona, a Beregszászi Járási Tanács új elnöke június 6-án hivatalában fogadta Tóth
Istvánt, Magyarország beregszászi főkonzulját. Tóth István reményét fejezte ki, hogy a
térségben konszolidálódik a helyzet és a Magyarország számára az itt élő tömbmagyarság
miatt különleges súlyú Beregszászi járás fejlődésnek indulhat.

A vészhelyzet okaitól a megmentés lehetőségéig
2014. június 12. – Kárpátalja
A tiszaújhelyi magyarság jelentős része előrehaladott elnemzetietlenedésben és
elukránosodásban szenved – írja a Kárpátalja. A kór súlyosságát jelzi, hogy bár a falu
nagyobbrészt magyarlakta község, az emelt szintű érettségi bevezetése óta egyre több
magyar szülő adja ukrán osztályba a gyermekét, és az általános iskola magyar tagozata már
az elhalás rémével küszködik. Az iskolának jelenleg 220 diákja van, 198 az ukrán, 22 pedig
a magyar tagozatban. Ám az ukrán tagozat is 80 százalékban magyar tanulókból áll.
Magyar alsós tanítóik nincsenek, mivel már három éve nem akadt öt gyermek, akikkel el
lehetett volna indítani egy első osztályt.

Vajdaság

A Magyar Tanszék idén is várja a hallgatókat

Kárpátalja

legjobb eredményt érte el magyar nyelvből. Idén a díjra két esélyes volt, érdekesség, hogy
mindkettő az Október 10. általános iskola diákja, közülük pedig végül a kispiaci Somogyi
Anett érdemelte ki, aki számtalan versenyen szerepelt az elmúlt négy évben.

Tisztelet az elesett katonáknak
2014. június 12. – Kárpátalja
Hősi halált halt magyar katonák emlékére avattak emlékműveket Ivano-Frankivszk megye
Zakrivci községében, valamint a kárpátaljai Ökörmezőn. Dr. Töll László ezredes, a
Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztályának
vezetője a Kárpátaljának elmondta: Az Ivano-Frankivszk melletti piciny faluban,
Zakrivciben és Ökörmezőn egyaránt nagy rokonszenvvel fogadtak bennünket, és ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ukrán–magyar hadisírgondozás egy új fejezetéhez ért. Az
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2014. június 11. – Új Magyar Képes Újság
Pénteken végre meghozta a szábor a civil szervezetekről szóló új törvényt, amelyben
elfogadták a HMDK javaslatát, és teljes egészében törölték a törvénytervezetből a 34-es
cikkely 3. bekezdését (miszerint: „azon civil szervezetek, amelyek a közjó érdekében
közpénzekből bonyolítanak le programokat/projekteket, nem szerepelhetnek és nem is
támogathatnak politikai pártot vagy más jelölteket a választási kampányban”) – mondta el
Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke. Jankovics elmondta, a kisebbségi civil
szervezeteknek mégis megmaradt a joguk, hogy részt vegyenek az általuk támogatott jelölt
választási kampányában minden formában, kivéve az anyagi hozzájárulást, vagyis nem
finanszírozhatják a kampányt.

Kisebbségügyi konferencia Moravske Toplicén
2014. június 11. – Népújság
Moravske Toplice Község szervezésében a hétvégén „A kisebbségek helyzete a helyi
környezetekben, az európaizálódás tükrében" cím alatt, európai uniós projekt keretében
kisebbségügyi konferenciát tartottak. A háromnapos esemény keretében elsősorban a
kisebbségek gondjairól és esélyeiről, valamint a négy partnerországban uralkodó
viszonyok összehasonlításáról esett szó. A szerbiai Topolya, a szlovákiai Somorja, valamint
a szlovéniai Moravske Toplice magyar, illetve Szentgotthárdi szlovén kisebbségi közösségei
vettek részt a Moravske Toplice-i községben megszervezett tevékenységeken. A
projektpartnerek, vagyis az említett önkormányzatok az Európai Bizottság támogatásával
valósították meg a projektet, amelynek célja a nemzeti közösségek, illetve kisebbségek
képviselőinek
tapasztalatcseréje,
a
kultúrák
közötti
kapcsolatok
erősítése,
együttműködésük elmélyítése volt.

Muravidék

Mégis részt vehetnek a választási kampányban a kisebbségi szervezetek

Horvátország

emlékműveket Szentesi Csaba őrnagy, görögkatolikus tábori lelkész, Kótai Róbert
főhadnagy, római katolikus tábori lelkész és Dudás Ferenc hadnagy, református tábori
lelkész szentelte föl.

Érdek és igazság között...
2014. június 11. – Népújság
Wass Albert a trianoni tragédiának a meghaladására törekedve írta meg műveit,
bujdosásban, emigrációban. Szenvedélyes igazságkereső műveit a nemzeti összetartozás
fogalomkörében Kulcsár-Székely Attila udvarhelyi színművész próbálta elhelyezni a Bánffy
Központban megtartott emlékesten, melyen Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke
köszöntötte a gyér számú egybegyűlteket. Horváth kifejtette: azzal, hogy a muravidéki
magyarok is a nemzet részévé váltak, újabb kötelezettséget is felvállaltak magyarságuk
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2014. június 11. – Volksgruppen
Nyári nyelvtábort hirdet a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. Idén Balatonszemesen
lesz a tábor, ahol a magyar anyanyelvűek németül, a német anyanyelvűek pedig magyarul
tanulhatnak. Július 8.-17. között a tanórák mellett számtalan szórakoztató program is
várja a jelentkezőket. A táborba 9 és 16 év közötti diákok jelentkezését várják. Idén
újdonságnak számít, hogy a táboron való részvételt beszámítják a Felsőőri Kétnyelvű
Szövetségi Gimnázium felvételijébe.

Újjáalakult az Angliai Magyar Cserkészet
2014. június 11. – Nemzeti Regiszter
2014. június 8-án a londoni Szent István Házban, a vasárnapi pünkösdi szentmise után
került sor a hosszú szünet után újjáalakult Angliai Magyar Cserkészet új tagjainak
ünnepélyes fogadalomtételére. A londoni és wokingi csapatokból kiscserkészek, cserkészek
és felnőtt cserkészek, összesen 13-an tettek fogadalmat, majd a tisztikar ünnepélyes
kézfogással fogadta őket cserkésztestvérré.

Diaszpóra

Nyári nyelvtábor Balatonszemesen

Őrvidék

megtartását illetőleg. Ennek egyik fontos láncszeme a nemzettudat megőrzése, a nyelv és a
kultúra őrzése, megerősítése.

Magyar zene Szkopjéban
2014. június 12. – Nemzeti Regiszter
A zenét kedvelő skopjeiek alig több mint egy hét alatt több magyar névvel is találkozhattak
különböző programfüzeteket lapozgatva. Hetek óta sárgák a főutcák az OFFest
plakátjaitól, amik többek között Lajkó Félix és Brasnyó Antal duójának koncertjét hirdetik.
Az OFFest Macedónia egyik legrangosabb zenei eseménye, a világzene balkáni központja, a
nagy hagyományokkal rendelkező skopjei jazz fesztivál testvére.
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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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