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2015. január 23. – MTI, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, Magyar Hírlap, mno.hu
A magyar kormány szorosan figyelemmel követi az Ukrajnában nemrég elrendelt katonai
mozgósítás menetét Kárpátalján, és a helyi magyarság képviselővel közösen ügyel arra,
hogy a magyarok összlakosságon belüli arányánál nagyobb mértékű behívására ne
kerülhessen sor – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken
Ungváron. Szijjártó Péter, aki egynapos hivatalos látogatásra érkezett Kárpátaljára,
Ungváron megbeszélést folytatott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
vezetőivel, s azon áttekintették a kárpátaljai magyarság helyzetét, megvitatták a napokban
kezdődött katonai mozgósítás magyarokat érintő kérdéseit, a tervezett ukrajnai területiközigazgatási reform nemzetiségi vonatkozásait és a magyar anyanyelvű oktatás
problémáit. A találkozót követően a miniszter megállapodást írt alá Volodimir Csubirkóval
az EU Keleti Partnerség programjának keretében Kárpátaljának nyújtott 155 millió
forintnyi magyar kormánytámogatás harmadik szakaszáról.

Vezető hírek

Szijjártó Péter: a magyar kormány ügyel arra, hogy a magyarok behívása ne
legyen aránytalan

Kövér: Az anyanyelv és a kultúra támasz és menedék
2015. január 24. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, InfoRádió, mno.hu
A magyarság történetében voltak olyan idők, amikor önálló államiságunk hiányában
évszázadokon keresztül csak anyanyelvünk és kultúránk éltette a magyar nemzetet,
nyújtott támaszt és menedéket mindazokkal szemben, akik szolgaszívűekké akartak
bennünket tenni - fogalmazott az Országgyűlés elnöke szombat este a szlovéniai Lendván,
a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott ünnepségen. Kövér László kijelentette:
történelmi tapasztalatunk, hogy „nemzeti kultúránk az önálló magyar államiság hiányában
is tudott időtálló értékeket teremteni”, ám a magyar állam a nemzeti kultúra szolgálata
nélkül soha nem tudott időtálló teljesítményt nyújtani.

Visszacsalná Stubendeket az MKP
2015. január 24. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó
Talán mégis MKP-s polgármestere lesz Komáromnak. A napokban ugyanis az MKP
országos elnöksége váratlanul feloszlatta a párt komáromi alapszervezetét, amely egy
hónapja alakult újjá. A szándékról sem Petheő Attila járási elnököt, sem Csintalan
Zsuzsannát, az alapszervezet új elnökét nem értesítették. A járási elnökség semelyik
alapszervezet feloszlatására nem tett javaslatot, közölte lapunkkal Petheő. „Az MKP
demokratikus, alulról építkező párt, remélem, ez nem a centralizáció jele” – jegyezte meg.
Berényi József pártelnök szerint szó sincs központosításról. „A járásból érkezett a javaslat”
– mondta el az Új Szónak. Berényi szerint logikus döntésről van szó, hiszen a tavalyi
önkormányzati választásokon a komáromi MKP képviselői helyeket veszített, ráadásul az
általuk támogatott polgármester-jelölt sem volt sikeres. Ellentétben azzal a Stubendek
Lászlóval, aki MKP-tag létére függetlenként indult el, és végül győzött. A választások után
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2015. január 24. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, InfoRádió, mno.hu
Olyan világot kell teremtenünk gyermekeinknek, ahol közép-európai szomszédjaink hősei
többé nem ellenségeink, hanem bajtársaink, igazi szövetségeseink - jelentette ki Kövér
László szombaton a szlovéniai Maribor közelében fekvő Spodnja Volicina temetőjében a
Muravidékről a jugoszláv hatóságok által 1945-ben ide internált csaknem 600 magyar
emlékét őrző kopjafa avatásán. Az Országgyűlés elnöke kifejtette: csak szövetségben nyílik
esélyünk közösen megküzdeni az előttünk tornyosuló gazdasági és társadalmi gondokkal,
„szülőföldünkön megmaradni szlovénnak és magyarnak, megőrizni nemzeti kultúránkat és
nemzeti államainkat az európai közösségi térben”.

Tőkés László: 1989 a Himnusz és a magyarok szabadságát is elhozta
2015. január 23. – Krónika, MTI
Az 1989-es év hozta el a kultúra és a magyarok szabadságát, ekkor vált a magyarok
törvényes himnuszává Kölcsey Ferenc költeménye, és ebben az esztendőben vívták ki
szabadságukat a kelet-közép európai térség népei – mondta Tőkés László csütörtökön
Nyíregyházán. A néppárti európai parlamenti képviselő a magyar kultúra napjának
alkalmából rendezett, megyeházán megtartott rendezvényen arról beszélt, hogy 1989-től
egy olyan kegyelmi idő kezdődött el, amelynek sok-sok ajándékával rendelkezik a
magyarság, viszont sok lehetőséget elszalasztott.

Vezető hírek

Elhurcolt magyarokra emlékeztek Szlovéniában

Erdély

Stubendek azt nyilatkozta, hogy a helyi pártszervezet jelenlegi irányvonala miatt egyelőre
nem tartja aktuálisnak az MKP-ba való visszatérést. Berényi elárulta, ha Komárom új
polgármestere úgy dönt, hogy visszatér a párt kötelékébe, tárt karokkal várják.

Nem távolítja el az RMDSZ a szentgyörgyi SIC-táblát
2015. január 23. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen,
Magyar Hírlap
Az RMDSZ háromszéki szervezete nem tesz eleget Sebastian Cucu prefektus kérésének, és
nem távolítja el a sepsiszentgyörgyi prefektusi hivatallal szemközt kihelyezett Székelyföldmolinót – közölte pénteken az MTI-vel Tamás Sándor, az RMDSZ-szervezet elnöke. A
Kovászna megyei önkormányzat elnöki tisztségét is betöltő politikus elmondta, hogy az
RMDSZ fél évre bérbe vette a területet, amelyen a 12 négyzetméteres, székely zászlóra
emlékeztető SIC – Terra Siculorum (Székelyföld latinul) feliratú, fémkeretbe foglalt
hirdetővászon áll. „A saját identitásunkat fejezi ki, nem sért senkit, arra területet
béreltünk, és ott hagyjuk, egyelőre fél évig” – jelentette ki a magyar politikus.
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2015. január 24. – maszol.ro
„Igen feszültnek ígérkezik az EMNP egy hét múlva tartandó kongresszusa. A párt viszonya
a Fidesszel és a Tőkés László vezette EMNT-vel is megromlott, a többség Toró T. Tibor
helyett Szilágyi Zsoltot preferálná elnöknek. Nem csoda, hogy a tisztújítás zárt ajtók
mögött zajlik majd” – írta a maszol.ro.

Erdély

EMNP-tisztújítás: Szilágyi Zsolt váltja Toró T. Tibort?

A tisztújítások jegyében kezdi az évet a Temes megyei RMDSZ
2015. január 24. – Nyugati Jelen
A Bánsági Magyar Demokrata Szövetség negyed évszázados jubileumának a
megünneplésével zárta a tavalyi esztendőt, és a helyi, valamint a megyei tisztújítások
jegyében kezdi az új évet az RMDSZ Temes Megyei Szervezete. Az elmúlt év legfontosabb
eredményeiről és a 2015-ös év kihívásairól Halász Ferenc, Temes megyei RMDSZ-elnök
nyilatkozott a Nyugati Jelennek.

Román zászlóval próbálták eltakarni a SIC-táblát
2015. január 25. – Krónika, szekelyhon.ro
Közel háromszázan vettek részt azon a felvonuláson, amelyet az 1859-es, kisegyesülésnek
nevezett román ünnep alkalmából szerveztek Sepsiszentgyörgyön, és amelyen egy 150
méter hosszú román zászlót is kifeszítettek. Az esemény nem volt provokációktól mentes, a
SIC-táblát is megpróbálták eltakarni.

Magyar rendezvények az Unirea iskolanapjain
2015. január 25. – szekelyhon.ro
Iskolanapokat tartottak az Unirea Főgimnáziumban. Bár a rendezvény kétnyelvű volta
tagadhatatlan, egy-két hiba azért becsúszott a szervezésbe. A Mihai Eminescu Ifjúsági
Házban megtartott záróünnepélyen Teodora Boar igazgató magyarul is köszöntötte a
termet zsúfolásig megtöltő diákokat, tanárokat, majd román nyelven elhangzott
beszédében hangsúlyozta: a pénteki rendezvény az eredményesség, a tanulás és a
megismerés örömének égisze alatt zajlik. Felszólalt továbbá Ștefan Someșan
főtanfelügyelő, a város két alpolgármestere, s tolmácsolták Ciprian Dobre megyei
tanácselnök jókívánságait is

Kalapács alatt a sáromberki Teleki-kastély
2015. január 25. – Krónika
Aukción kínálja eladásra szerdán este a Maros megyei sáromberki Teleki-kastélyt egy
műemlék épületek értékesítésére szakosodott bukaresti cég. Az Artmark Historical Estate
több történelmi ingatlannak próbál vevőt találni a bukaresti Cesianu–Racoviţă-palotában
tartandó árverésen.
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2015. január 25. – Krónika
A szomszédsági program keretében kiírt uniós források felhasználási feltételeinek
ésszerűsítését, valamint egy hatékony romastratégia megalkotását és gyakorlatba ültetését
kezdeményezte Kovács Jenő nagykárolyi polgármester a Nemzetstratégiai Kutatóintézet,
illetve a magyar kormány külhoniakkal foglalkozó intézményeinek vezetőivel folytatott
tárgyalásain.

Erdély

Romastratégiát kér Nagykároly polgármestere

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ-nek ébernek kell maradnia

Egyre nagyobb az esély, hogy az MKP és az SNS bejutnak a parlamentbe
2015. január 23. – hirek.sk
Az utolsó közvélemény-kutatások arra utalnak, hogy a parlamenten kívüli pártoknak, így
az SNS-nek és az MKP-nak nagy esélyük van bekerülni a parlamentbe, míg ez az SDKÚ
vagy az SaS esetében továbbra sem valószínű. Michal Horský politológus szerint a
következő félévben eldől, hogy az ellenzék képes-e a jelenlegi kormánnyal szemben
releváns alternatívát állítani, és az is, hogy a Smer tud-e a parlamenti pártok közül
koalíciós partnert szerezni, vagy parlamenten kívül fogja keresni a jövendőbeli partnerét.
„A parlamenten kívüli pártok esetében csak a SNS és az MKP közül választhat” - véli
Horský.

Felvidék

2015. január 25. – maszol.ro, MTI
Kelemen Hunor szerint a Romániai az RMDSZ-nek ébernek kell maradnia, míg az erdélyi
magyarság vívmányai visszavehetők. A szövetségi elnök Déván beszélt erről vasárnap, a
szövetség megalakulásának a 25. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen. Kelemen
Hunor arra figyelmeztetett, hogy még mindig vannak, akik szóval és tettel is visszavonnák
a magyarság törvénybe foglalt jogait még mindig megtörténhet a nyelvi és szabadságjogok,
a kulturális és oktatási intézményrendszer megnyirbálása – idézte a politikus az RMDSZ
hírlevele. Az elnök példaként hozta fel, hogy nemrég eltávolították Déva régi főteréről
Barcsay Ákos erdélyi fejedelem emlékoszlopát.

Kerekasztal - Közösen a magyar oktatás megmaradásáért!
2015. január 23. – bumm.sk, hirek.sk
Szlovákiában január 15-én megkezdődött a beiratkozás a 2015/16-es iskolaévre, összesen
261 magyar alapiskola érintett. A szülők nagy része azt mérlegeli, melyik oktatási
intézmény választása bizonyul a legjobb döntésnek a gyermekük jövője szempontjából. A
Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szerint ebben segíteni kell nekik – iskoláknak, civil
aktivistáknak egyaránt.
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2015. január 24. – hirek.sk, Felvidék Ma, Népszabadság
Pozsonyban ez évi első ülését tartotta a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa (MKP
OT). A testület tagjai értékelték az önkormányzati választásokat, valamint megkezdték a
2016-os parlamenti választásra való felkészülést. Döntöttek arról, hogy a 2016-os
parlamenti választásokon párton kívüli, független jelöltek is felkerülnek a választási
listára, közülük valaki az első tíz közé, vagyis a párt sikere esetén befutó helyet kaphat. A
Bugár Béla vezette Most-Híddal való együttműködés lehetőségét firtató kérdésre Berényi
József elmondta: nagyon negatívan értékelték, hogy a párt képviselői már a helyhatósági
választások után leszögezték, nem kívánnak együttműködni a parlamenti választásokon az
MKP-val.

Felvidék

Az MKP megkezdte a felkészülést a parlamenti választásokra

Íme a legjobb szakközépiskolák Szlovákiában
2015. január 24. – bumm.sk
A gépészek, fémmegmunkálók és és a hegesztőgépek programozói szakok diákjait már az
iskolapadban megszólítják a vállalatok. Ezen szakok végzősei azonnal jól fizető állást
találnak. A felmérésből, melyben több mint 2000 munkáltatót kérdeztek meg
Szlovákiában kiderül, hogy a szakközépiskolák nem foglalkoznak saját arculatukkal.
Hiányzik a kapcsolattartás az iskolák és a vállalatok között, így fordulhatott az elő, hogy a
felmérésben megkérdezettek 139 középiskolát egyáltalán nem is ismertek.

A Csemadok életműdíjakat adott át
2015. január 25. – hirek.sk, Felvidék Ma
A Csemadok Életmű Díj átadásával egybekötött emlékműsor volt vasárnap délután
Galántán, a városi művelődési központ színháztermében. Az idén öt prominens
személyiség részesült Csemadok Életmű Díjban: Balogh Csaba galántai tanár, karnagy,
Vass Ottó ipolysági előadóművész, rendező, Varga László nagymegyeri tanár, az
abaújszinai származású Mitro László és az érsekújvári Záhorszky Elemér előadóművész,
rendező.

Vállalkozók támogatják a magyar elsősöket Csallóközcsütörtökben
2015. január 25. – hirek.sk
A csallóközcsütörtöki óvoda nagycsoportosai közül jövőre heten mennek a helyi magyar
kisiskolába. Valamennyien részesülnek abban a támogatásban, amit a szülői
munkaközösség segítségével vállalkozók adnak a magyar iskolát választó szülőknek.
Minden kezdő kisdiák szülei 300 eurós támogatást vehetnek majd át.
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2015. január 23. – Vajdaság Ma
Lemondott pénteken Andrási Attila, a szabadkai Népszínház Magyar Társulatának
vezetője, helyét már a jövő héten átveszi Gyarmati Kata, tudta meg a VRT. „A szabadkai
Népszínház Magyar Társulatának megbízott igazgatója január 26-tól Gyarmati Kata!” –
közölte ma délután Facebook-oldalán a társulat.

Vajdaság

Szabadkai Népszínház: Lemondott Andrási Attila, Gyarmati Kata hétfőtől
művészeti vezető

A hetven éve történt délvidéki magyar népirtásra emlékeztek Szegeden
2015. január 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A megbékélés folyamatát nem lehet visszafordítani - jelentette ki Pásztor István, a
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szombaton Szegeden. A vajdasági
képviselőház elnöki posztját is betöltő politikus a Gál Ferenc Főiskolán, a hetven évvel
ezelőtti délvidéki magyar népirtásra emlékezve hangsúlyozta, hogy az igazság előbb-utóbb
megtalálja a maga útját. Pásztor István a megemlékezésen emlékeztetett rá, egy évvel
ezelőtt még arról beszélt, hamarosan döntés születhet a Csúrog, Zsablya és Mozsor
lakosságának kollektív bűnösségét kimondó jogszabály hatályon kívül helyezéséről. Ez
megtörtént - emelte ki.

Támogatás a Magyar Szónak
2015. január 24. – Magyar Szó
A kishegyesi önkormányzat számára nagyon fontos az anyanyelven történő tájékoztatás,
ezért úgy döntött, hogy a Magyar Szót technikai felszereléssel támogatja. Mohácsi Zoltán,
Kishegyes község alpolgármestere pénteken fogadta Varjú Mártát, a Magyar Szó
főszerkesztőjét, és átadott neki egy korszerű fényképezőgépet, a hozzá tartozó
felszereléssel. Ez alkalomból Mohácsi elmondta, hogy számukra fontos, hogy a községbeli
emberek saját dolgaikról is tájékozódjanak.

Új párt alakult, amelynek nem kell az EU, megszüntetné Vajdaság
autonómiáját is
2015. január 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Szombaton Belgrádban bemutatkozott az új szerbiai politikai szervezet, a Szerb Hazafias
Front (SOF) és ahogyan az egyik alapítója, Siniša Kovačević dramaturg bejelentette, a
szervezet alapító közgyűlését március 14-én tartják. Elmondta, hogy az alapvető
célkitűzések közé az ország szuverenitásának visszaszerzése, az uniós csatlakozástól való
visszalépés, Vajdaság autonómiájának megszüntetése, Szerbia Alkotmányának
megváltoztatása, valamint az oktatási és igazságügyi rendszer megreformálása szerepel.
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2015. január 23. – MTI, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Magyar Hírlap, mno.hu, nol.hu
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fontosnak tekinti, hogy a következő
ukrajnai közigazgatási reform után is legyen magyar többségű járás Kárpátalján - a
politikus erről Beregszászon folytatott megbeszéléseit követően beszélt az MTI-nek. A
miniszter péntek délután Beregszászon felkereste a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskolát, megtekintette a nagyrészt magyarországi támogatásból felújított és középfokú
szakképző intézettel bővített főiskola épületét. A politikus megbeszélést folytatott a
kárpátaljai magyar történelmi egyházak vezetőivel, majd tárgyalt a város polgármesterével
és a járás vezetőivel, valamint kárpátaljai magyar üzletemberekkel találkozott.

Kárpátalja

Szijjártó Péter: az ukrajnai közigazgatási reform után is legyen magyar
többségű járás Kárpátalján

A KMKSZ az arányosság elvének betartására szólítja fel a hatóságokat a
behívások kapcsán
2015. január 24. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, Magyar Hírlap
A napokban Ukrajnában elrendelt újabb katonai mozgósítás kárpátaljai magyarságot
érintő kérdéseit, a kettős állampolgárság, a közigazgatási reform és az anyanyelvű oktatás
problémáit vitatta meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) választmánya
szombaton Beregszászban. A napirenden szereplő kérdések áttekintése és megvitatása
után a testület nyilatkozatot fogadott el, amelyben felszólította az érintetteket, hogy
tegyenek meg mindent a háborús cselekmények kiterjedésének megakadályozására.
“Meggyőződésünk, hogy a kialakult konfliktust kizárólag békés úton lehet rendezni, s
csakis ez szolgálja a nép és az ország hosszú távú érdekeit. A KMKSZ választmánya egyben
felszólítja az illetékes hatóságokat, hogy a behívások kapcsán mind a megyék, mind a
járások vonatkozásában tartsák be az arányosság elvét” – áll a nyilatkozatban.

Értelmiségi fórum a MÉKK és a KMMI szervezésében
2015. 01. 24. – Kárpátalja Ma
A magyar kultúra napján Beregszászi Értelmiségi Fórum 2015 címmel tartott rendezvényt
a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és a Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet (KMMI). Január 22-én az Európa–Magyar Házban összegyűlők
először Zubánics László, a KMMI elnökének köszöntőjét hallgathatták meg.Ünnepi
előadást tartott Pomogáts Béla irodalomtörténész, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi
Társaságának tiszteletbeli elnöke Irodalom, felelősség, identitás címmel. A köszöntőket
követően kulturális díjakat adtak át.

Kávészünettel a Magyar kultúráért
2015. január 23. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet hagyományosan a magyar kultúra
napjával indítja el kulturális rendezvényeinek sorát. A Himnusz „születésének” napján a
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Megemlékezés a Kölcsey-emléktáblánál

Kárpátalja

megzenésített verseké volt a főszerep. A PCS és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) társszervezésében január 22-én a Kávészünet együttes lépett fel a Rákóczifőiskolán. Az eseményt Kudlotyák Krisztina, a PCS igazgatója nyitotta meg.
Köszöntőbeszédet mondott Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
elnök asszonya, Mányi István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja,
Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke, valamint Sin József, a
KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének (KMKSZ BKSZ) elnöke.

2015. január 23. – Kárpátalja Ma
A magyar himnusz születésének évfordulójára emlékeztek január 22-én Beregszászban
Kölcsey Ferenc emléktáblájánál. Elsőként Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, aki megnyitójában Kölcsey
gondolatait idézve elmondta, hogy más népek nyelvét fontos ismerni és tisztelni, ám saját
anyanyelvünket magas szinten művelni kötelesség. Pomogáts Béla, a Magyar Nyelv és
Kultúra Nemzetközi Társaságának tiszteletbeli elnöke is felszólalt, s arra biztatott, hogy
tanuljunk a Himnuszból, amely a magyar történelem tragédiáinak felsorolása mellett a
reménység hangját is hallatja.

Kárpátaljaiakat tüntettek ki a Magyar Kultúra Napja Gálán Budapesten

Kövér: példamutató Magyarország és Szlovénia kapcsolata
2015. január 24. – MTI, hirado.hu
Magyarország és Szlovénia más országoknak, más népeknek is példát mutató módon tudta
rendezni kapcsolatait, amelyek nemcsak problémamentesek, hanem kifejezetten jó
perspektívával rendelkeznek - jelentette ki Kövér László a szlovéniai Lenartban, miután
találkozott a szlovén nemzetgyűlés elnökével. Az Országgyűlés elnöke a Milan Brglezzel
folytatott nem hivatalos megbeszélés után, a közös sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy
fontos elem a múlttal való őszinte szembenézés, akárcsak a magyarországi szlovén és a
szlovéniai magyar közösséggel való tisztességes bánásmód.

Muravidék

2015. január 25. – Kárpátalja Ma
Magyarországi és külhoni civil szervezetekkel együttműködve tizenkilencedik alkalommal
rendezte meg a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyar Kultúra Napja Gálát. Az
ünnepséget 2015. január 18-án a budapesti Corinthia Hotelben tartották. A gálán
valamennyi Kárpát-medencei ország képviselői jelen voltak, de érkeztek vendégek
Németországból, Svédországból, sőt az afrikai Mauritániából is. A gála díszvendége
Szlavónia magyarsága volt. A gálán kitüntetésben részesült a kárpátaljai Rózsa
Népdalegyüttes.
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2015. január 25. - Volksgruppen
Tegnap nagy sikerrel került megrendezésre a 2. Ifjúsági Bál Alsóőrött. A bált a Jugend
Unterwart/Alsóőri Ifjúsági Egyesület szervezi, de korántsem csak a fiataloknak szól, sokkal
inkább az a céljuk, hogy együtt mulassanak a generációk, ezzel is erősítve a magyar ajkú
faluban az összetartást.

Őrvidék

2. Ifjúsági bál Alsóőrött
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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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