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2014. július 5. – MTI, hirado.hu, mno.hu, nol.hu, Kárpátinfo, Kárpátalja
Magyarország teljes mellszélességgel támogatja Ukrajna területi integritásának
megőrzését – jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke
szombaton Felsőszinevéren, a XXII. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen tartott
előadásában. Németh kiemelte: jelentős fejlemény, hogy kulturáltan, konfliktus nélkül
történt meg a vezetőváltás a KMKSZ élén a bonyolult ukrajnai helyzetben. Az pedig, hogy
az UMDSZ elnöke, Gajdos István is távozik a párt éléről, előrevetíti annak lehetőségét,
hogy egy egységes magyarságpolitika alakuljon ki Kárpátalján, ami nagyon fontos lenne a
jelenlegi szituációban – fogalmazott Németh Zsolt. Brenzovics László elmondta: a cél a
kárpátaljai magyarság egységének a megteremtése, s ennek érdekében a KMKSZ hajlandó
mindenkivel tárgyalni, de levitézlett politikusokkal nem.

Vezető hírek

Németh Zsolt: Magyarország támogatja Ukrajna területi integritásának
megőrzését

Kövér: nincs már határon túli és határon inneni magyar ügy
2014. július 6. – Erdély Ma, MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro
Kövér László szerint nincs, és nem lehet többé határon túli és határon inneni magyar ügy.
Az Országgyűlés elnöke az erdélyi Torockón a Duna Televízió Nonprofit Zrt. által
létrehozott kulturális központ, a Duna-ház felavatásán mondott ünnepi beszédet. Kövér
László hozzátette, a nemzet közjogi egyesítése után immár „csak egyetlen szerves magyar
ügy létezik: a magyar megmaradás és gyarapodás ügye". A házelnök úgy vélte, a nemzet
határokon átívelő egyesítése tulajdonképpen 1992-ben, a Duna Televízió létrehozásával
kezdődött. Hozzátette, 2014-ben folytatódik a magyar állam négy évvel ezelőtt megkezdett
újjáépítése, a magyar nemzet megerősítése.

Minority SafePack: önmagával pereskedik az RMDSZ
2014. július 5. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Szabadság,
szekelyhon.ro, Magyar Hírlap
A bukaresti kormányban részt vevő RMDSZ elvárja, hogy Románia lépjen ki abból a
perből, amely a Minority SafePack nevű kisebbségvédelmi kezdeményezés ügyében indult
az Európai Unió bíróságán, ellenkező esetben fontolóra veszi a koalícióból való kilépését.
Az RMDSZ az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójával (FUEN) közösen dolgozta ki a
Minority SafePack nevű európai polgári kezdeményezést, amely a kisebbségvédelmet
érintő témákban szorgalmaz uniós szintű jogalkotást. A kezdeményezés bejegyzését az
Európai Bizottság (EB) elutasította: ez ellen fellebbezett az RMDSZ a luxemburgi
bíróságnál, a perbe pedig Románia is belépett, de nem az RMDSZ, hanem az EB oldalán.
Az RMDSZ elnöke elmondta: erről a bukaresti külügyminisztérium döntött anélkül, hogy a
koalícióban ezt megvitatták volna, vagy a perben már részt vevő RMDSZ tudott volna róla.
Rámutatott: számára vállalhatatlan, hogy felperes és alperes is legyen ugyanabban az
ügyben.
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Az RMDSZ nem ért egyet a konzuli irodák elutasításával
2014. július 4. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen
A bukaresti kormányban részt vevő RMDSZ nem ért egyet azzal, hogy a román
külügyminisztérium elutasította Magyarország két konzuli iroda nyitására vonatkozó
igényét – közölte pénteken az MTI-vel Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. Hozzátette: a
tárca vezetése nem konzultált az RMDSZ-szel, és minden indok megvan arra, hogy
újragondolja döntését. A politikus nevetségesnek nevezte, hogy az elutasítást Bukarest az
arányosság elvével indokolta. „Nem lehet összehasonlítani az 1,3 milliós romániai magyar
közösséget a néhány ezres magyarországi román közösséggel. Másrészt fontos lenne, hogy
Titus Corlățean külügyminiszter ne csak a nyilatkozatok szintjén támogassa a jószomszédi
viszonyt, hanem amikor döntéseket kell hozni, akkor a tettek mezejére lépjen” – mondta a
főtitkár.

Vezető hírek

2014. július 5. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap
A romániai magyarok érdekeit Románia képviseli - mondta Radu Podgorean külügyi
államtitkár szombaton a romániai magyar konzuli irodák elutasításával kapcsolatban. A
külügyi közlemény arra nyilatkozatra reagált, amelyben Kovács Péter RMDSZ-főtitkár
nevetségesnek nevezte, hogy Bukarest az arányosságra hivatkozva tagadta meg a
Marosvásárhelyre és Nagyváradra tervezett magyar konzuli iroda megszervezését. A
külügyi államtitkár szerint viszont nem korrekt, sőt megtévesztő a Romániában élő
magyarokra és a magyarországi románokra hivatkozni ebben az ügyben. "A romániai
magyarok érdekeit az az állam képviseli, amelynek polgárai, vagyis Románia" - jelentette
ki Radu Podgorean.

Erdély

Külügyi államtitkár: a romániai magyarok érdekeit Románia képviseli

EMNP: barátságtalan gesztus a konzuli irodák megvétózása
2014. július 4. – Krónika, Erdély Ma, MTI
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) barátságtalan lépésnek tartja, hogy a bukaresti
külügyminisztérium elutasította Magyarország két konzuli iroda nyitására vonatkozó
igényét, az elutasítást pedig a román diplomácia „olcsó taktikázásának” tekinti. Toró T.
Tibor, az EMNP elnöke kifejtette: elképzelhető, hogy Bukarest így akarja nehezíteni, hogy
Magyarország közjogi kapcsolatot tartson a Romániában élő, magyar állampolgársággal is
rendelkezők immár csaknem félmilliós közösségével, de inkább azt valószínűsíti, hogy a
román diplomácia természetes igények akadályozásával akar tárgyalási előnyökhöz jutni.

Mit gondol Kelemen a PPDD-s és Tăriceanu-csoportos kinevezésekről?
2014. július 5. – transindex.ro
A PPDD-s Liviu Robert Neagu kormányfőtitkár-helyettesi kinevezése nem tekinthető
kormánykoalíciós szerepvállalásnak, ugyanis az államtitkárok, államtitkár-helyettesek
nem kormánytagok, nem szavaz róluk a parlament – fejtette ki az RMDSZ elnöke a szerdai
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Erdély

kinevezés kapcsán. Meglátása szerint az, hogy a miniszterelnök vagy a miniszterek kikkel
dolgoznak, nem tekinthető koalíciós kérdésnek. A kormánytagság azt jelentené, hogy a
kormány struktúrája megváltozik, és erről a parlament is szavaz – mutatott rá Kelemen
Hunor. Annyira nem lehetünk képmutatók, hogy kormányzati szerepvállalásnak tekintsük
ezt a kinevezést, miközben a kisebbségi hivatal államtitkári rangú vezetője RMDSZ-es volt
akkor, amikor ellenzékben voltunk, és ezt senki nem tekintette kormányzati részvételnek –
emlékeztetett a szövetségi elnök, aki nem kívánta részletesebben kommentálni a PPDD-s
politikus kinevezését.

Példaképekkel ösztönzi az itthon maradásra a fiatalokat az AMISZ
2014. július 5. – Erdély Ma
Sikeres fiatalokat állít tagjai elé példaképnek az Aradi Magyar Ifjúsági Szervezet: olyan
sportolókat, vállalkozókat, művészeket, médiaszakembereket hív előadásokat tartani, akik
korban közel állnak az AMISZ tagjaihoz, ugyanabból a közegből kerültek ki, és letettek már
valamit az asztalra. Mindezzel azt akarják bizonyítani a fiatal nemzedéknek, hogy megéri
hivatásul választani egy-egy szakmát, a tisztességgel végzett munkának is lehet becsülete,
és hogy nem kell feltétlenül elhagyni a szülőföldet a boldogulásért.

Sógor: szükségszerű a kisebbségi kérdések megoldása az EU egész területén
2014. július 5. – Erdély Ma, maszol.ro
Az ukrajnai helyzet megoldásának a kulcsa a kisebbségi kérdés rendezése lenne –
hangsúlyozta Sógor Csaba Torockón, a politológus-hallgatók diáktáborában, amelyet idén
13. alkalommal szervezett meg július 3-6. között a POLITEIA Romániai Magyar
Politikatudományi Egyesület, a Kolozsvári Magyar Politológushallgatók Társasága
(KoMPOT) és az ELTE Politikatudományi Intézete. A táborozók az Önrendelkezés–
nacionalizmus-világpolitika témaköreit érintő szakmai előadásokon vehettek részt. Péntek
délután Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselője Az Ukrajna-konfliktus
vitája az EP-ben címmel tartott előadást.

A magyar fiatalok körében nem népszerű a román rendőri szakma
2014. július 5. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Az idén nyolc, magyaroknak fenntartott hely van a belügyminisztérium alárendeltségébe
tartozó bukaresti Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémián: 5 hely a rendőr, 1 hely a
határőr, 2 hely a csendőr szakon. Tehát lehetőség van, mégis kevés a jelentkező. Pataky
Lehel Zsolt a felől érdeklődött, hogy magyarként lehet-e érvényesülni a román rendőri
pályán.

A polgármester és a vármegyések Kézdivásárhelyen
2014. július 5. – Erdély Ma, Háromszék
Nem veszik le a június 19-én kitűzött két székely zászlót a kézdivásárhelyi Gábor Áronszobor talapzata mellől, és a Bokor Tibor polgármester által a Szent László Serege
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Erdély

Egyesületnek címzett román nyelvű átiratot a kézbesítés napján visszaküldték a feladónak,
mivel nem értették meg annak tartalmát – nyilatkozta pénteken Szőcs Zoltán, a
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom erdélyi elnöke. Három napot kaptak arra, hogy
eltávolítsák a székely lobogókat – mondotta Szőcs Zoltán –, várják, hogy magyarul kapják
meg az átiratot, mivel tudomásuk szerint, ahol a lakosság számaránya meghaladja a húsz
százalékot, ott a közigazgatásban az állam hivatalos nyelve mellett a magyart is lehet
használni.

Külügyminiszter: a Minority SafePack-per nem belpolitikai és nem személyes
ügy
2014. július 5. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, nol.hu, Magyar Hírlap
Románia álláspontja a Minority SafePack-perrel kapcsolatban következetes, és állami
jellegű, nem „személyes büszkeség” kérdése - jelentette ki Titus Corlăţean külügyminiszter
hozzátéve, hogy a román állam álláspontjának kifejezése nem alku tárgya, és a politikai
kompromisszumoknak sem vethető alá. A külügy arra reagált, hogy szombaton Kelemen
Hunor azt mondta, az RMDSZ a kormányból való kilépést fontolgatja, amiatt, hogy
Románia beszállna a perbe. Corlăţean szerint az Európai Bizottság álláspontja, amely
szerint nincs hatáskörük bejegyezni a polgári kezdeményezést, mert sem az Európai Unió
alapszerződése, sem az EU működéséről szóló szerződés nem nyújt törvényes alapot a
kisebbségekhez tartozókkal kapcsolatos jogalkotáshoz, helyénvaló, ezért támogatják.
Kiemelte, hogy Románia mindkét polgári kezdeményezés - a másik az SZNT-é - perébe
beavatkozási kérelmet nyújtott be.

Kelemen szerint Corlățean maradi vagy manipulál
2014. július 6. – maszol.ro
Nem méltóak a 21. századhoz vagy pedig manipulációs szándékot takarnak a román
külügyminiszter Magyarországra utaló kijelentései a Minority SafePack ügyében indított
luxemburgi perrel kapcsolatban – nyilatkozta szombat este Kelemen Hunor a
HotNewsnak. „Sajnálom, hogy a külügyminiszter Magyarországot is bekeverte ebbe az
ügybe. A Minority SafePack beterjesztői között ugyanis nincs egy magyar állampolgár sem,
tehát Budapestnek semmi köze az állampolgári kezdeményezéshez” – mondta Kelemen
Hunor.

Csaba királyfi-szobrot avattak Hargita megyében
2014. július 6. – transindex.ro, szekelyhon.ro
Csaba királyfi-szobrot avatott szombaton a Hargita megyei Tibódon Kövér László, a
magyar Országgyűlés elnöke a tibódi kápolna védőszentjének ünnepén. A szobor Blaskó
János képzőművész alkotása. A szobor talapzatára világháborús hősök nevei kerültek,
valamint a székely himnuszból a ”Vezesd még egyszer győzelemre néped!” idézet. Az
eseményen részt vett Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Biró Zsolt
MPP-pártelnök és az MPP vezető politikusai.
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2014. július 6. – transindex.ro, Erdély Ma
A dél-tiroli autonómia Európa más vidékei számára is modellértékű, az osztrák-olasz
kétoldalú együttműködés, a nemzetközi intézmények figyelme és az ott élő közösségek egy
évezredre visszavezethető önrendelkezési vágya vitte sikerre ezt a példátlan megoldást –
hangzott el a Régiók Európában, régiók Európája című nemzetközi konferencián, a déltiroli Prössler kastélyban. Az autonóm tartomány által július 4–5. között megszervezett
rendezvényen az RMDSZ-t és az Európai Nemzetiségek Föderatív Unióját (FUEN) Vincze
Loránt képviselte. A FUEN alelnöke szerint a résztvevők az olasz és az osztrák kormány az
autonómia egyértelmű támogatása mellett kötelezte el magát. Az autonómia megteremtése
óta az olasz és az osztrák kormányfő első alkalommal vett részt közösen a rendezvényen.

Erdély

Már Dél-Tirolban is tudnak a Minority SafePack-ügyről

Sikeres év, új mesterképzők a Sapientián

Megválasztották a kisebbségi bizottság új tagjait
2014. július 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Bárdos Gyula, Masszi János, Szekeres Klaudia, Orosz Örs és Tokár Géza lett a Nemzeti és
Etnikai Kisebbségek Bizottságának (VNMES) magyar tagja. A Nemzeti és Etnikai
Kisebbségek Bizottsága a kormány emberi jogi, kisebbségi és nemi egyenlőségi tanácsának
állandó tanácsadó szerveként működik a nemzeti kisebbségeket és az etnikai csoportokat
érintő kérdésekben, illetve a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának
alkalmazásának kapcsán.

Felvidék

2014. július 6. – Krónika
Két új mesterképzőt indít ősztől a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE)
kolozsvári kara. A véglegesen akkreditált diplomácia és interkulturális tanulmányok
mesterképzőre már a nyári beiratkozási idényben jelentkezhetnek a diákok, míg a végső
jóváhagyás előtt álló filmtudomány mesterképzőre várhatóan a szeptemberi pótfelvételin
iratkozhatnak be az alapképzést befejező egyetemisták – jelentették be hétvégi
sajtótájékoztatójukon a kolozsvári kar vezetői.

A kisebbségi támogatások egyharmadát már folyósították
2014. július 5. – Felvidék Ma
Július 4-ig 1 479 996 eurót folyósított a kormányhivatal a kisebbségi kultúrák
támogatására. A kifizetések márciusban kezdődtek, de lassan haladnak. Félő, hogy egyes
pályázók még így is csak késő ősszel jutnak hozzá a nyertes pályázatért járó pénzükhöz. A
kormányhivatal meghirdette a kisebbségi kultúrák támogatása keretén belül a második
pályázati fordulót. A magyar kultúra számára még 108 573 euró áll rendelkezésre.
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2014. július 5. – Vajdaság Ma
A német Baden-Württemberg régióban megnyitották a 9. Nemzetközi Duna Fesztivált
Közösen a közös jövőnkért szlogen alatt. A dunai régió egyik legjelentősebb és legnagyobb
rendezvényének megnyitóján Ulmban Pásztor István vajdasági házelnök kijelentette, a
tartalmas együttműködés az, amely meghatározza a Duna mentén található városok és
régiók közös jövőjét. Pásztor István tárgyalt Baden-Württemberg európai kérdésekkel és
nemzetközi együttműködéssel megbízott miniszterével, s nagyon jelentősként határozták
meg, hogy június 25-én közös szándéknyilatkozatot írt alá Stuttgartban Pásztor István
vajdasági házelnök és Guido Wolf, Banden-Württenberg német tartomány parlamentjének
elnöke, ugyanakkor a német tartománynak a határokon átívelő együttműködés terén
szerzett tapasztalatainak átadásáról is szó esett.

Vajdaság

Pásztor István: Tartalmas dunai együttműködés a jobb közös jövőért

Az SNS hamarosan előáll a vajdasági kormányra vonatkozó tervével
2014. július 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Szerb Haladó Párt (SNS) hamarosan egy 10 pontból álló tervvel áll elő, amelynek
nyomán a koalíciós partnereivel koncentrációs kormányt kíván létrehozni Vajdaságban.
Goran Knežević, a párt alelnöke bejelentetése szerint már a jövő héten bemutathatják a
tervet, a koncentrációs kormányban pedig minden párt helyet kapna. „A koncentrációs
kormánynak az elkövetkező egy évben programfeladatai lennének, eleget kellene tenni
egyes követelményeknek, s elsősorban módosítania kellene az elmúlt időszakban
meghozott alkotmányellenes döntéseket, továbbá meg kellene hoznia a pénzelési törvényt,
majd előkészítené a tartományi választások kiírását már az elkövetkező egy évben” –
mondta el Knežević az RTS-nek nyilatkozva.

Emlékhelyeink rendezése közös társadalmi feladat
2014. július 5. – Magyar Szó
A hetvenedik évfordulóhoz közelednek az 1944-45-ös atrocitások, kivégzések eseményei.
Tény, hogy a közelmúltban lényeges előrelépés történt a hét évtizeddel ezelőtt lezajlott
kegyetlenségekre való visszatekintés terén, a szerb–magyar megbékélési folyamat tavalyi
eredményei nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a közös történelmi múlt tragédiáira
szabadabban, a tabu-jelleg felszámolásával tudjunk visszapillantani. A kerek évforduló
bizonyos kérdéseket is felvet. A szóban forgó történelmi időszak kutatásának eredményei
mind több adattal szolgálnak, egyre szélesebb teret szavatolva a tudományos megközelítés
képviselői számára.
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2014. július 5. – Magyar Szó
Az Oktatásügyi Minisztérium illetékesei a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan egy magyar
tannyelvű általános gimnáziumi tagozat, egy magyar tannyelvű társadalmi tagozat,
valamint egy szerb tannyelvű általános tagozat és egy szerb tannyelvű társadalmi tagozat
megnyitását engedélyezték a Zentai Gimnázium számára, nem hagyták viszont jóvá a
második általános tagozat megnyitását magyar nyelven, valamint a két tannyelvű
természettudományi-matematikai tagozat megnyitását magyar–angol és szerb–angol
nyelven. A Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselője, Vicsek Annamária
közbenjárásának köszönhetően azonban megoldás születhet a Zentai Gimnázium ügyében.

Vajdaság

Mégis lehet két magyar általános tagozat?

Megpróbáltunk élni a lehetőséggel
2014. július 6. – Magyar Szó
Négy évvel ezelőtt június 30-án alakult meg a június 6-án megtartott nemzeti tanácsi
választásokon megválasztott Magyar Nemzeti Tanács. Dr. Korhecz Tamás, az MNT elnöke
az évforduló alkalmából interjút adott a Magyar Szónak. Korhecz elmondta: „Ez az időszak
olyan közösségépítési erőfeszítést tartalmazott, amelyben megpróbáltunk élni a
lehetőséggel, amelyet a közösség kiharcolt magának az autonómia vonatkozásában. A
csapat, amely az elmúlt négy évben az MNT munkáját mozgatta, minden rendelkezésre
álló eszközt bevetett, hogy jól építkezzen. Hiszem, hogy tudásunk legjavát adtuk ebben az
időszakban. Nyugodt a lelkiismeretem, hiszen én sem tudtam volna többet tenni. A
közérdek vezérelt bennünket, hogy amit csak lehet, kihasználjunk ebből a lehetőségből, a
közösség érdekében.”

Átkerült a staféta - Dr. Bimbó Mihály Magyarkanizsa új polgármestere
2014. július 6. – Magyar Szó
Nyilas Mihályt, Magyarkanizsa község eddigi polgármesterét nevezték ki tartományi
oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárnak, helyébe pedig dr. Bimbó Mihály, a
magyarkanizsai községi képviselő-testület alelnöke kerül. Ennek kapcsán kérdezte a
leendő polgármestert terveiről, a már megkezdett munkák folytatásáról, illetve a
kinevezésével kapcsolatos egyéb gondolatairól a Magyar Szó.

Tanyások
2014. július 6. – Magyar Szó
A Tanyaszínház az idei kisvárdai Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválján legyőzte a
profi színházakat az egész Kárpát-medencében és elhozta a fesztivál fődíját. Minden
elismerést megérdemelnek. Most a 37. bemutatójukra készülnek Kavillón, a saját
portájukon, amit évről évre csinosítanak. Tíz évvel ezelőtt vásároltak meg egy faluszéli kis
házat az aprócska faluban, hogy legyen egy hely, ahol felkészülhetnek, ahol elhelyezhetik
az évről évre gyarapodó kellékeket. Nemcsak tanyabázist akartak, hanem egy olyan
közösségi épületet, teret, ahol más kulturális tartalmak is helyet kaphatnának.
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Csodaszarvas Taunussteinban
2014. július 4. – Nemzeti Regiszter
A 84. sz. Frankfurti Lehel Vezér Cserkészcsapat idei tábora a Csodaszarvas mondája köré
épült. A frankfurti cserkészek táborában végig jelen volt Hunor és Magor, az elérhetetlen
csodaszarvas és persze sok jókedv, nagyszerű program és közel 40 lelkes cserkész.

Cserkész évzáró Berlinben
2014. július 4. – Nemzeti Regiszter
A berlini cserkészprogramok helyszíne változó, mindig ott kerül sor a találkozókra, ahol
éppen helyet kap a csapat. Az idei első félév utolsó cserkésztalálkozóján sem volt ez
másképp, amelyet június 28-án, a festői környezetben lévő Petzsee mellett tartottak.

Kárpátalja

2014. július 6. – Kárpátalja Ma
Idén július 2–6 között rendezték meg a XXII. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemet
Felsőszinevéren. Csütörtökön Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke nyitotta meg a rendezvényt és
üdvözölte az egybegyűlteket. Külön köszönetet mondott a Pro Minoritate Alapítványnak,
hogy a nehéz ukrajnai helyzet ellenére is megszervezték a szabadegyetemet. A
hallgatóságot Répás Zsuzsanna és Brenzovics László üdvözölte. Ezt követően Ferenc
Viktória, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa azt a kutatást mutatta be, melyben a
négy határon túli magyar régió magyar tanulóinak teljesítményét vizsgálták különböző
tannyelvű iskolákban. Az előadás után bemutatták Csernicskó István–Beregszászi Anikó–
Ferenc Viktória Nyelvi jogaink című könyvét, mely a még érvényben lévő ukrán
nyelvtörvényhez ad útmutatást.

Diaszpóra

Elrajtolt a XXII. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem
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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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