Nemzetpolitikai
sajtószemle
2014. október 21.

2014. október 20. – MTI, Magyar Hírlap, hirek.sk, Felvidék Ma, Magyar Nemzet, Magyar
HÍrlap
Külhoni szakiskolai vezetőkkel és szakemberekkel egyeztetett Potápi Árpád János,
nemzetpolitikai államtitkár a külhoni magyar szakképzés éve programról hétfőn a fővárosi
Magyarság Házában. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet által szervezett egyeztetésen
feltárták a külhoni magyar szakképzés problémáit. A megbeszélésen javaslatok születtek a
külhoni szakképzés megújítása, hatékonysága és versenyképessége érdekében szükséges
lépésekről, megalapozva ezzel az államtitkárság jövő évi tematikus programjának, a 2015 a
külhoni magyar szakképzés évének az alapjait, irányait.

Vezető hírek

Megkezdődött a külhoni magyar szakképzés éve-program előkészítése

Szijjártó és Corlățean jó utat kívánt Luxembourgban
2014. október 20. – Krónika, MTI
A jövő év végéig megépül az autópálya a nagylaki román határig, valamint 2016 végéig az
észak-erdélyi autópályához kapcsolódó magyarországi gyorsforgalmi út is elkészül –
közölte hétfőn Luxembourgban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután
találkozott román kollégájával, Titus Corlățeannal. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy meg
kell teremteni az ésszerű együttműködés feltételrendszerét Romániával, amely
Magyarország második legjelentősebb exportpiaca. „Idén 7 milliárd euró fölött lehet a két
ország közötti kereskedelmi forgalom” – mutatott rá a magyarországi tárcavezető. Szijjártó
Péter hangsúlyozta, hogy a találkozó előtt egyeztetetett Kelemen Hunorral, az RMDSZ
elnökével, hozzátéve: mindkettejüknek hosszú listája van arról, hogy milyen kérdéseket
kellene tisztázni. A magyar külügyminiszter azt is közölte, megállapodtak román
kollégájával arról, hogy az esetleges politikai döntések előkészítése érdekében „kirángatják
tetszhalott állapotából" és újra működtetni kezdik a kisebbségügyi vegyesbizottságot.

Kelemen: nincsenek titkos ügynökök az RMDSZ-ben
2014. október 20. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Az RMDSZ-ben nincsenek titkos ügynökök - mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az
Adevarul napilap bloggereinek kérdésére válaszolva. Elmondta, meggyőződése, hogy az
RMDSZ-ben nincsenek olyan személyek, akik együttműködnének a magyar vagy a román
állam titkosszolgálatával. Kelemen Hunor szerint sem az igazságszolgáltatásban, sem a
sajtóban vagy a gazdasági szférában, illetve a politikában nem kellene titkos ügynököknek
dolgozniuk. Az RMDSZ elnöke szerint Romániában nincs olyan erős parlamenti ellenőrzés
ezen a téren, mint más államokban.
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2014. október 20. – Krónika, szekelyhon.ro
Befejezte az előző években is pályázó erdélyi szülők értesítését a Szülőföldön magyarul
programot lebonyolító Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ). A szervezet
által rendelkezésre bocsátott adatok szerint összesen 99 055 pályázó szülőnek küldtek
értesítést kérelmük elbírálásáról. 96 636 szülőt arról tájékoztattak a levélben, hogy sikeres
volt az egy vagy több gyermek támogatására benyújtott pályázatuk, 575 szülővel pedig azt
közölték, hogy a szabályos határidő után kapták meg pályázatát. Újabb 1 844 pályázót
ugyanakkor arról tájékoztattak, hogy valamilyen ok miatt elkutasították a támogatási
kérelmüket.

Erdély

Szülőföldön magyarul: utalják a támogatásokat

MPP: mellőzik a polgári frakciót Hargita megyében
2014. október 20. – Krónika, szekelyhon.ro
Kihagyja a döntéshozatalból a Magyar Polgári Párt (MPP) tanácsosait a Hargita megyei
önkormányzat vezetősége, és az előzetes konzultációk is megritkultak – állítják a polgári
párt önkormányzati képviselői. A megyei tanács elnökével való együttműködés az utóbbi
hónapokban egyre nehézkesebbé vált, és tartalmilag kiürült, így fontos kérdésekben
elmaradtak az egyeztetések – panaszolta Thamó Csaba és Sebestyén Csaba, a megyei
önkormányzat MPP-frakciójának tagja. Példaként a legutóbbi, Csíkszentdomokoson
megtartott tanácsülést hozták fel, melyen elmondásuk szerint a megye vezetősége
„elfelejtett” konzultálni velük a kormánypénzek elosztásáról.

Kik lehetnek az autonómia hősei?
2014. október 20. – transindex.ro, Erdély Ma
Ifjúság és autonómia témában zajlott a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és a
Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) által szervezett MIÉRT Székelyföldi Konferencia
október 17–19. között, Baróton. Oltean Csongor házigazda, a HÁRIT elnöke, a MIÉRT
elnökségi tagja a konferencia témáját ismertetve elmondta, az elmúlt két-három évben
sokat foglalkoztak az autonómia kérdésével. „Úgy gondolom, mi lehetünk az autonómia
hősei, tiszteletben tartva az idősebb korosztály véleményét és tapasztalatát, a mi
generációnk lesz az autonómia haszonélvezője ” – mondta.

Kinevezték Török Zoltánt Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettesnek
2014. október 20. – transindex.ro, Szabadság
Kinevezte a tanügyminisztérium Török Zoltán magyarkapusi iskolaigazgatót a Kolozs
megyei tanfelügyelőségbe. Török az előzetes letartóztatásban levő Péter Tünde
főtanfelügyelő-helyettes tisztségét veszi át. Török hangsúlyozta, hogy egyetlen politikai
pártnak sem tagja, és az egyik feltétele, hogy elvállalja a kinevezést, éppen az, hogy ne is
kelljen az lennie.
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2014. október 20. – maszol.ro
A szavazatok 41 százalékát szerezné meg Victor Ponta kormányfő az államelnök-választás
első fordulójában, a Keresztény-Liberális Szövetség (ACL) jelöltje, Klaus Johannis pedig a
30 százalékát – derül ki az IRES legfrisebb felméréséből. E szerint a harmadik helyen a
Népi Mozgalom Pártjának (PMP) jelöltje, Elena Udrea és a független Călin Popescu –
Tăriceanu szenátusi házelnök osztozna 8-8 százalékkal. A negyedik helyezett a független
Monica Macovei 4 százalékos támogatottsággal. A második fordulóban Victor Ponta 55-45
százalékos szavazataránnyal győzné le Klaus Johannist. A részvételi arány az első
fordulóban 62 százalék körüli lesz.

Erdély

Felmérés: 55 százalékkal győzne Ponta a második fordulóban

A román polgármestereknek sem tetszik a December 1.-törvény
2014. október 20. – maszol.ro
Nem csak a magyar, de a román többségű városok polgármesterei sem lelkesednek azért a
törvényért, amely kötelezővé teszi, hogy egy központi főút az "1918. december 1." nevet
viselje a településükön – derül ki jogszabály fogadtatásáról szóló Hotnews-összeállításból.
Vaslui polgármestere elsősorban azt kifogásolja, hogy az átnevezett főút lakóinak ki kell
cserélniük a személyi igazolványukat a címváltozás miatt, ez pedig bürokráciával és
költségekkel jár. „Nagyon nehéz lesz a törvény alkalmazása, a polgármesteri hivatalt is
nehéz helyzetbe hozza” – mondta Vasile Pavel.

Ponta: az első forduló után döntik el, kit támogatnak a másodikban
2014. október 20. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma
A bukaresti kormánykoalíció az elnökválasztás első fordulója után dönt arról, melyik
versenyben maradt elnökjelöltet támogatja a második fordulóban, és arról, ki legyen a
következő miniszterelnök - jelentette be hétfőn az államfői tisztségre pályázó Victor Ponta
kormányfő. Ponta a koalíció hétfői egyeztetése után emlékeztetett, hogy három
elnökjelöltjük van, (a miniszterelnök mellett) Călin Popescu-Tăriceanu szenátusi elnök és
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke is indul. Az
egyeztetésen megállapodtak, hogy november 3-án találkoznak, és eldöntik, kit támogatnak
az államfői tisztségre, ha csak egyikük marad versenyben, és ki lesz a miniszterelnök.

Kelemen Hunor: nem elvárás, hogy Pontát támogassuk
2014. október 20. – maszol.ro, MTI, hirado.hu, MNO
Nem elvárás a kormányban részt vevő RMDSZ-szel szemben, hogy az elnökválasztás
második fordulójában a koalíció versenyben maradt jelöltjét támogassa, de természetes,
hogy a párt egyeztessen partnereivel az első forduló után - mondta Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke hétfőn az MTI-nek. A novemberi elnökválasztáson induló magyar
politikust azt követően kereste meg az MTI, hogy az államfői tisztség elnyerésére
legesélyesebbnek tartott Victor Ponta szociáldemokrata kormányfő koalíciós egyeztetést
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Szilágyi: Erdély önálló parlamenttel

Erdély

helyezett kilátásba november harmadikára (az első forduló utáni napra), amelyen a
bukaresti kormánypártok eldöntik: kit támogatnak a második fordulóban, és ki lesz a
miniszterelnök.

2014. október 20. – szekelyhon.ro
Az EMNP államfőjelöltjének választási programjával ismerkedhettek meg a csíkiak
vasárnap este. A csíkszeredai városházán tartott lakossági fórum az elnökjelölt székelyföldi
kampánykörútjának második állomása volt. „Romániát a történelmi régiók szövetségévé
szeretnénk átalakítani, három nagy régióval: Erdély, Moldva és Dél-Románia régiókkal.
Erdélyen belül pedig öt kisebb régióval, az egyik az Autonóm Történelmi Székelyföld
lenne” – osztotta meg elképzeléseiket Szilágyi Zsolt. A föderális Romániában a régiók
adójuk egyharmadát juttatnák Bukarestnek, kétharmada pedig helyi, illetve regionális
szinten maradna.

Perre megy a Vásárhelyen bántalmazott holland tolmács
2014. október 20. – Krónika, MTI, maszol.ro
Beperelte a marosvásárhelyi helyi rendőrséget egy holland–magyar tolmács, akit – állítása
szerint – múlt év decemberében azért bántalmaztak a rendőrség székházában, mert nyelvi
jogait próbálta érvényesíteni. Landman Gábor az MTI-nek elmondta, 2013. december 24én hivatalos holland–magyar fordítóként egy holland újságíró számára próbált
szerződéses megbízás alapján tolmácsolni az önkormányzatnak alárendelt
marosvásárhelyi rendőrségen. A városi rendőrség bejáratánál azt kérte, biztosítsanak
számára magyar nyelvű ügyfélszolgálatot. Amikor kérését negyed óra múltán sem
teljesítették, felszólította a rendőrséget, hogy tartsák tiszteletben a román alkotmány 120.
cikkelyét, amely a kisebbségi anyanyelvhasználat önkormányzatokra vonatkozó kereteit
rögzíti. Állítása szerint kérését angol, német, francia és holland nyelven is megismételte,
de válasz helyett a rendőrség rohamegysége megbilincselte és egy szobába tuszkolta, ahol
azt tanácsolták neki, hogy ne robbantson ki forradalmat.

Magyar voksok az önrendelkezésért
2014. október 20. – Krónika
Az erdélyi magyarság kifejezheti autonómiaigényét a novemberi államfőválasztáson a
magyar jelöltekre leadott szavazatokkal – jelentette ki Izsák Balázs, a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) elnöke Gyergyószentmiklóson, Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) államfőjelöltjének kampányfórumán. Izsák emlékeztetett, 2004-ben Szilágyi
Zsolt néhány párttársával közösen felvállalta az SZNT statútumának képviseletét, és azt a
parlament elé terjesztették. Ennek fényében az SZNT elnöke egyértelműnek tartja, hogy a
néppárt jelöltjét támogatja a kampány során is. „Bátran kijelenthető, hogy aki szavazatával
Szilágyi Zsoltot támogatja, az a Székely Nemzeti Tanács autonómiatervezetét támogatja” –
jelentette ki Izsák.
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2014. október 20. – maszol.ro
Az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) október 18-án, szombaton tisztújítással
egybekötött közgyűlést tartott Kolozsváron. Ravai Leventét, a szervezet eddigi elnökét a
Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) által javasolt Szénás Szabolcs váltja az
felsőoktatási ernyőszervezet élén.

Erdély

Szénás Szabolcs lett az Országos Magyar Diákszövetség új elnöke

Nem magyar divat a pártváltás
2014. október 20. – Krónika
Nem hozott jelentős változásokat a romániai magyar politikai szervezetek szempontjából a
helyi elöljárók pártváltását engedélyező rendelet. A szociáldemokrata kezdeményezés
következtében azonban gyarapodott az RMDSZ-es önkormányzati képviselők tábora.
Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a Krónikának elmondta, a szövetség nem készített
összesítést ezzel kapcsolatban, a szövetséget érintő pártváltásokról a médiából értesült.
„Hozzánk két információ futott be: tudunk arról, hogy Háromszéken 12 helyi tanácsos
kérte a felvételét az RMDSZ-be, és arról is, hogy a gyergyótölgyesi, RMDSZ-színekben
megválasztott helyi önkormányzati képviselő, Dimény Csaba átigazolt a Szociáldemokrata
Pártba (PSD)" – mondta Kovács Péter.

Interjú Molnár Endrével, Magyarország olténiai tiszteletbeli konzuljával
2014. október 21. – Krónika
Magyarország tiszteletbeli konzuljaként az anyaországot képviseli Olténiában a
Székelyföldön született Molnár Endre. A hivatalt Szörényváron (Drobeta-Turnu Severin),
a vállalkozó tulajdonában lévő Tropical Szálloda irodahelyiségében rendezték be. Molnár
azt állítja, már kinevezése előtt is öntevékenyen eljárt bajbajutott magyar turisták és
kamionosok ügyében, akik hozzá fordultak segítségért.

Megtekinthetők az idei első osztályos tankönyvek
2014. október 20. – maszol.ro
Közzétette hétfőn az oktatásügyi minisztérium az első és második osztályos tankönyvek
nyomtatott változatát. A digitális tankönyvek már korábban elérhetőek voltak a tárca
honlapján. A pedagógusoknak október 22-ig, szerdáig kell eldönteniük, hogy melyik
tankönyvet választják a diákjaik számára. Az iskolák az opciók alapján küldik el
megrendeléseket. A két típusú tankönyvet – digitálisat és nyomtatottat – párhuzamosan
használják majd az órákon.
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2014. október 21. – Új Szó
Szesztay Ádám válthatja a rövidesen távozó Balogh Csabát a pozsonyi nagyköveti poszton.
Az Új Szó információját több, egymástól független forrás is megerősítette az elmúlt
napokban. Szesztay személyére illik az a leírás is, amit Szijjártó Péter magyar
külügyminiszter a lapnak tett nyilatkozatában adott az új nagykövetről: Szlovákiában már
teljesített szolgálatot és inkább diplomata, mintsem pártpolitikai jelölt. Szesztay a 2000-es
években diplomataként szolgált Pozsonyban, a kulturális ügyekért felelt, később
Bukarestbe került. Történészként a 20. századi nemzetiségi kérdésekkel is foglalkozott.

Felvidék

Szesztay lehet az új nagykövet

Durva kampányra lehet számítani Komáromban

Baráth Ferenc Magyarkanizsa első díszpolgára
2014. október 20. – Vajdaság Ma
A községi képviselő-testület hétfői díszülésével befejeződött a magyarkanizsai községnapi
ünnepségsorozat, ami a hagyományokhoz híven idén is Oromhegyesen kezdődött. Az I.
Zentai csata Csákó-halmon lévő emlékművénél pénteken egy újabb emléktábla került
kihelyezésre. A Dobó Tihamér Képtárban kiállítás nyílt a Magyarkanizsáról elszármazott,
Budapesten élő Baráth Ferenc képzőművész alkotásaiból. Ezúttal legsikeresebb plakátjai
mellett újabb alkotásokat is elhozott szülővárosába, amely hétfőn, a községi képviselőtestület díszülésén a Magyarkanizsa Község Díszpolgára címet adományozta neki.

Vajdaság

2014. október 21. – Új Szó
Az egyik regionális hetilap értesülése szerint az önkormányzati választásokon az MKP–Híd
közös listán induló jelöltek nem kaphatnak központi anyagi támogatást kampányukhoz.
Erről az MKP komáromi járási elnökségének ülésén született elvi döntés. A lap szerint ez
azt jelezi, hogy járási szinten nem aratott osztatlan sikert a két párt „összeborulása”
Komáromban. A járásban viszont további négy településen is közös polgármesterjelöltet
indít az MKP és a Híd, több helyen pedig független jelöltet támogat a párt, vagyis
gyakorlatilag őket is kizárták a központi támogatásból.

Bojan Pajtić: Rosszabb a média helyzete, mint a kilencvenes években
2014. október 20. – Vajdaság Ma
Szerbiában nem szabad a sajtó, rosszabb a médiahelyzet, mint a kilencvenes években, és
ismét nemzeti türelmetlenséget szítanak – jelentette ki Bojan Pajtić tartományi
kormányfő, a Demokrata Párt (DS) elnöke. Pajtić a B92 Televízió Kažiprst című
műsorának vendégeként az albán tulajdonú pékségek elleni támadásokról, a
médiaszabadságról meg a vajdasági kormányon belüli kapcsolatokról is beszélt.
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2014. október 20. – Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Szövetség adai községi szervezetének tagjai és aktivistái dr. Tóth
Barna Elvirának és Világos Tibornak, a helyi pártszervezet elnökének és alelnökének
vezetésével szombaton az adai piacon a Magyar Összefogás listáját népszerűsítették,
valamint a vasárnapi nemzeti tanácsi választásra hívták fel az emberek figyelmét. Gyarmat
Gubik Angéla aktivista elmondta, hogy az emberek jól fogadták a Magyar Nemzeti Tanács
ténykedését, különösön a művelődésben és az oktatásban elért eredményeket. Jól
működik az ösztöndíjprogram, az MNT iskolabuszokat indított.

Vajdaság

Választásra buzdítottak

Hajnal Jenő: A szülőknek is arra kell ösztönözniük gyermekeiket, hogy itthon
építsék a jövőjüket
2014. október 20. – Pannon RTV
A diákok itthon maradásra való ösztönzése kiemelt célja a Magyar Összefogásnak –
hangsúlyozta Hajnal Jenő listavezető hétfőn Moholon, ahol más jelöltekkel több helybeli
családot is felkeresett. A Magyar Összefogás jelöltjei a Szemerédi családnál az oktatással
kapcsolatos kérdésekről beszéltek. Edit és Ferenc leánya Ilona jelenleg gimnazista, és a
továbbtanulás az, ami a leginkább foglalkoztatja. A szülőknek is arra kell ösztönözniük
gyermekeiket, hogy itthon építsék a jövőjüket – hangsúlyozta Hajnal Jenő, a Magyar
Összefogás listavezetője. „Nekünk az a célunk, a Magyar Összefogás programjában
pontosan az a legfontosabb, hogy gyermekeinket abban erősítsük, és abban támogassuk,
hogy itt folytassák egyetemi tanulmányaikat, kollégiummal, ösztöndíj-támogatással, és
minden olyan segítséggel, amely a szülőföldön való későbbi boldogulásukat eredményezi.”

Alkalmi megemlékezés Zentán az 1956-os forradalomról
2014. október 20. – Pannon RTV
A Magyarok a Kárpát-medencében című zenés irodalmi összeállítással emlékeztek az
1956-os forradalom évfordulójára vasárnap este a zentai Művelődési Ház nagytermében.
Az ünneplők a Benkő Péter színművész és Kurkó József előadóművész Magyarok a Kárpátmedencében című zenés irodalmi estjét hallgatták meg a megemlékezésen. Hajnal Jenő, a
Magyar Összefogás listavezetője szerint az 1956-os szabadságharcra emlékezve azt is
tudnunk kell, mit kell tennünk azért, hogy az történjen, amit szeretnénk.

Az út szélén keresztfa
2014. október 21. – Magyar Szó
Hétfőn Törökkanizsán „Az út szélén keresztfa” című alkalmi ünnepségen Pásztor István, a
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Jerasz Anikó, a Magyar Összefogás választási
listájának jelöltje leleplezte a volt téglagyárnál álló felújított feszületet. Az eseményen jelen
volt Mihók Kucora Eszter, a Magyar Összefogás jelöltje is.
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2014. október 20. – Kárpátinfo, Kárpáti Igaz Szó
A kárpátaljai magyarság egymással vetekedő két pártja, a KMKSZ és az UMDSZ ezúttal
nem küzd meg egymással az október 26-i előrehozott ukrán parlamenti választásokon, de
nem is támogatják egymást. Október 18-án Beregszászban ülésezett az UMDSZ egyik
legfontosabb döntéshozó testülete, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács. A testület
semleges maradt, nem javasolta egyetlen jelölt vagy párt támogatását sem, választóira
bízta a döntést. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke az államfő pártja, a Petro Porosenko
Blokk listáján kapott befutónak tekinthető helyet, így vélhetően lesz magyar képviselő a
kijevi törvényhozásban. Az UMDSZ nem állt be a Porosenko Blokk és a rivális magyar
szervezet jelöltje mögé, de nem is indított ellenjelöltet.

Ülésezett az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács

Kárpátalja

Nem áll be Porosenko mögé az UMDSZ

2014. október 20. – Kárpátinfo, Kárpáti Igaz Szó
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Nemzeti Tanácsa 2014. október 18-án
megtartott ülésén értékelte a szervezet elmúlt három negyedévben végzett tevékenységét,
az alapszabályban rögzített hatáskörében eljárva döntött az UMDSZ tisztújító
közgyűlésének összehívásáról. A tanácskozás résztvevői megállapították, bár a
közelmúltban számos személyi akadály elhárult a kárpátaljai magyar-magyar, illetve a
magyar kormány-UMDSZ párbeszéd elindításának útjából, nem került sor látványos
elmozdulásra az intézményesített kapcsolatfelvétel terén.

Még idén elnököt választ az UMDSZ

Anton Balažek marad polgármester
2014. október 20. – RTV Slovenija Hidak
Szlovénia 54 községében vasárnap a helyhatósági választások második fordulóját tartották
meg, amelynek során polgármestereket választottak. A Muravidéken 10 községben
vonultak a választópolgárok újra az urnák elé. A nemzetiségileg vegyesen lakott 5
községből csak a lendvai községben volt szükség 2. fordulóra. A szavazatok többségét
Anton Balažek nyerte el, így a következő mandátumban is ő lesz Lendva Község
polgármestere.

Muravidék

2014. október 20. – Kárpátinfo, Kárpáti Igaz Szó
Az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács (UMNT) döntést hozott, miszerint még az idén sort
kell keríteni az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) tisztújító közgyűléseire,
és még az év vége előtt elnököt kell választani a szövetség élére.
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2014. október 20. – Nemzeti Regiszter
A tavaszi szünet első hétvégéje izgalmas programot tartogatott a 13 évesnél idősebb
Ausztráliában élő magyar cserkészek számára. Idén Sydneyben került megrendezésre a
már hagyománynak számító Regöstábor, ahol ezúttal a mezőségi régió kultúrájával –
történelmével, földrajzával, néprajzával – ismerkedhettek a fiatalok.

Diaszpóra

Regős cserkésztábor Sydneyben
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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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