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2015. március 3. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Magyar Hírlap, hirado.hu, Magyar
Nemzet, valasz.hu
Kétnapos munkalátogatáson járt Kárpátalján Wetzel Tamás, Magyarország
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára március 2–3-án. A helyettes államtitkár
útja során ellátogatott Ungvárra, Munkácsra és Beregszászba. Megbeszélést folytatott
Bacskai Józseffel, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzuljával; a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség képviselőivel; Spenik Sándorral, az Ungvári Nemzeti Egyetem
Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának dékánjával; a történelmi
egyházak képviselőivel; Babják Zoltánnal, Beregszász polgármesterével. Látogatása során
Wetzel Tamás hangsúlyozta: a magyar kormány megkülönböztetett figyelmet szentel az itt
élő magyarságnak.

Vezető hírek

A magyar kormány a kárpátaljai magyarság mögött áll – Wetzel Tamás
Kárpátalján

Izsák a székelyeket érő jogsértések elleni fellépésre kéri Johannist
2015. március 3. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro
Nyílt levélben kérte Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke Klaus
Johannist, Románia elnökét, hogy emelje fel szavát a székelyeket ért jogsértések ellen. Az
MTI által idézett nyílt levélben Izsák Balázs kijelentette, egyetért Klaus Johannissal:
Románia számára nem jelent fenyegetést, ha Magyarország kiemelt figyelmet szentel a
határon túli magyaroknak, és Romániában nincs magyarkérdés. A román elnök múlt héten
egy berlini sajtótájékoztatón nyilatkozta ezt, újságírói kérdésre válaszolva. Izsák Balázs
kijelentette, Magyarország kormányának alkotmányos felelősségvállalása a határain túli
nemzetrészek iránt összhangban van a két ország között megkötött államközi szerződéssel.
Azt is egyértelműnek tartotta, hogy a romániai magyarok az ország törvénytisztelő
polgárai, akik Románia fejlődésében és demokratizálódásában érdekeltek, és nem
jelentenek fenyegetést az országra.

„Megbüntetjük a felbujtókat, ha tömeg gyűlik össze az emlékműnél”
2015. március 3. – maszol.ro, MTI, transindex.ro, hirado.hu, Erdély Ma, Magyar Hírlap
A marosvásárhelyi rendőrség vezetője szerint büntetőjogi feljelentést tesznek a felbujtók
ellen, ha március 10-én, a székely vértanúk kivégzésének évfordulóján tömeg gyűlik össze
a vértanúk emlékművénél. Valentin Bretfelean ezt az MTI kérdésére mondta el, azt
követően, hogy kedden újabb megemlékezési kérelmet utasított el a polgármesteri hivatal
illetékes bizottsága. Az Agerpres hírügynökség szerint a kérelmet „Székely gárdához”
köthető személyek nyújtották be, akik azonban nem jelentek meg, és nem is képviseltették
magukat a bizottság ülésén, így nem lehetett velük a rendezvény részleteiről tárgyalni.
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2015. március 3. – Felvidék Ma
Külhoni magyar szakközépiskolások iskolaválasztási motivációit és pályaválasztási
szándékait vizsgáló kérdőíves felmérést indított el a héten a Nemzetpolitikai Kutatóintézet.
A budapesti intézmény közel százötven Kárpát-medencei szakiskolával vette fel a
kapcsolatot. „A kutatásnak három része van, az első körben az egyes szakiskolák
igazgatóinak küldtünk ki kérdőíveket, most a diákokat céloztuk meg, a következő hetekben
pedig helyi vállalkozókkal, munkáltatókkal is fogunk ehhez hasonló kérdőíves felmérést
készíteni” – mondta el Papp Szilamér Zsolt a Felvidék Ma portálnak.

Halasztott a Borboly-perben a törvényszék
2015. március 3. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Halasztottak Borboly Csaba perében, egy jogi személyt érintő procedurális kifogás miatt tudta meg a Transindex Sergiu Bogdantól, a Hargita Megyei Tanács elnökének
ügyvédjétől, aki szerint a mai tárgyalás kevesebb, mint öt percet tartott. A következő
időpontot április 21-re tűzte ki a Hargita Megyei Törvényszék.

Székely szabadság napja:
Gyergyószentmiklóson is

tüntetés

lesz

Sepsiszentgyörgyön

Erdély Magyarország

Az NPKI a külhoni magyar szakiskolások pályaválasztási motivációit vizsgálja

és

2015. március 3. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Nyugati Jelen
A Marosvásárhelyen megtiltott Székely szabadság napi felvonulás helyett
Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön tartanak tiltakozó megmozdulásokat
március 10-én. A felvonulás ugyan elmarad Marosvásárhelyen, de idén is visznek gyertyát
és virágot a hősök emlékművéhez. A MPP pedig azzal a felkéréssel fordult Székelyföld
lakóihoz, hogy helyezzék ki a székely zászlót otthonaikra.

Az alsóház plénuma a jövő héten dönt Borbély László ügyében
2015. március 3. – Erdély Ma, Nyugati Jelen
A képviselőház plénuma a jövő héten vitatja meg a főügyésznek a Borbély László volt
környezetvédelmi miniszter elleni bűnvádi eljárás elindítására vonatkozó kérését. Nicolae
Mircovici, az alsóház titkára jelentette be ezt az Állandó Bizottság ülése után. „A jogi
bizottságnak a Borbély úr ügyére vonatkozó jelentése a jövő szerdán kerül megvitatásra a
plénumban” – közölte Mircovici.

Új vezetőség az MPP csíkszeredai szervezeténél
2015. március 3. – Erdély Ma
Sajtótájékoztatón ismertették az MPP csíkszeredai szervezeténél lezajlott tisztújítás
eredményét. A csíkszeredai székházban lezajlott sajtótájékoztatón Salamon Zoltán, az
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Tovább harcolnak a kétnyelvű táblákért Kolozsváron

Erdély

MPP Hargita megyei szervezetének elnöke elmondta, szeretnék, ha a megyében április
végéig le tudnák zárni a tisztújításokat, majd megtartanák a Hargita megyei küldöttgyűlést
is. A csíkszeredai szervezet új elnökévé Somay Pétert választották, alelnökévé pedig Dr.
Ambrus Lillát.

2015. március 3. – Erdély Ma, hirado.hu, Kossuth Rádió
Kolozsváron hétről hétre történik valami a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezéséért. A
Musai-Muszáj civil akciócsoport két villámcsődület után közvitát szervezett a témában. A
polgármester ugyan nem ment el, de a szervezők előrelépésként értékelik, hogy a
városháza két képviselője tiszteletét tette. Az is újdonság volt, hogy két nyelven, románul
és magyarul zajlott a vita. A musai-muszájosok díjat is alapítottak, az intoleranciáért
kitüntetnek úgymond egy-egy magánszemélyt és intézményt. A közvitán a
multikulturalizmusról való beszélgetés két nyelven zajlott, nem csak románul, ami komoly
előrelépés. A polgármesteri hivatal is úgy érezte, lassan már nem lehet ignorálni a
kezdeményezést, a nyilvánosság erejével sikerült kimozdítani a komfortzónájából; az
intézményt így két személy képviselte – mondta Bethlendi András, a kolozsvári
kétnyelvűségért küzdő Musai-Muszáj magyar-román akciócsoport tagja a Kossuth Rádió
Határok nélkül című hétfői műsorában.

Antal Lóránt: strukturális változásokra van szükség a MIÉRT-ben
2015. március 3. – maszol.ro
Péntek este, az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács tisztújító ülésén jelentette be
Antal Lóránt korábbi elnök, hogy indul a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöki
pozíciójáért, amelyről március 20 és 22. között döntenek Nagyváradon. A jelöltet céljairól,
a MIÉRT eddigi tevékenységéről kérdezte a maszol.ro.

Eltűnt a Markó Attila letartóztatását indokoló jelentés
2015. március 3. – maszol.ro
Nem találják a parlamentben azt a jelentést, amely alapján tavaly az ügyészség Markó
Attila előzetes letartóztatását kérte a képviselőházból az úgynevezett Bica-dossziéban. A
parlament illetékesei azonban egymásra mutogatnak. A képviselőház vezetősége szerint a
jelentés a jogi bizottságnál van, hiszen csak a testület tagjai tanulmányozhatták a
dokumentumot, a plénum csupán szavazott róla. A bizottság alelnöke, Ciprian Nica ezzel
szemben azt állítja, hogy a jelentés csakis a házbizottság archívumában lehet.

Markó: a nyomait akarják eltüntetni a gazemberségnek
2015. március 3. – maszol.ro
„Azt látom, hogy minden eszközzel el akarják tüntetni a nyomait ennek a nagy
gazemberségnek, amit velem művelnek” – reagált kedden a maszol.ro által megkeresett

4

Erdély

Markó Attila arra, hogy a parlamentben „nem találják” azt a tavalyi jelentést, amelyben az
ügyészség megindokolta a képviselő előzetes letartóztatását. „Ha a törvény arra kötelezi a
parlamentet, hogy küldje vissza az ügyészségre a jelentést, akkor nincs mit
kommentálnom. Ám ha valóban nem tudják, hogy hol van, akkor ez minimum nevetséges”
– kommentálta a helyzetet Markó Attila. Az RMDSZ-es képviselő gazemberségnek
nevezte, hogy bár korábban többször kérte, az ügyészek nem ejtették az ellene felhozott
vádakat, „üres dossziét függőben tartanak” és még iratok is eltűnnek. „Kicsit már sok” –
jegyezte meg.

Székely ízek: levélben fordultak Klaus Johannis államfőhöz
2015. március 3. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy
polgármestere a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat Háromszéki Szervezetével közösen fordult
levélben Klaus Johannis államelnökhöz a nem létezőként értékelt székely íz kapcsán. A
megyei és városi elöljárók levelükben megfogalmazták: fontos, hogy a Romániában élő
magyarok a hatályos törvények által biztosított lehetőségekkel és jogokkal – amelyek saját
közösségük számára adottak – félelem nélkül élhessenek. Arra is kitérnek benne, hogy a
székelyföldi etnikai harmónia és az egymás iránti tisztelet feltételezi a más közösségek
kultúrájának kölcsönös elfogadását – tájékoztat az RMDSZ Háromszéki Területi
Szervezetének sajtóirodája.

Összmagyar versenyt tervez az RMDSZ Maros megyei elnöke
2015. március 3. – Krónika, transindex.ro
Legkésőbb május végéig regisztrációhoz kötött előválasztások megszervezését javasolja
Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke minden olyan
településen, ahol a szövetségnek jelenleg nincs polgármestere, de a magyarság aránya
meghaladja a 18 százalékot. Brassai elképzelése szerint a megmérettetésre bármelyik
magyar politikai szervezet képviselője bejelentkezhet.

Törvénybe foglalná a Magyar Nyelv Napjának ünnepét az RMDSZ
2015. március 3. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, Magyar Hírlap
Hivatalosan is a Magyar Nyelv Napját ünnepelhetik minden év november 13-án
Romániában, amennyiben a parlament megszavazza az RMDSZ parlamenti frakciója által
kidolgozott törvény-kezdeményezést, amelyet március 3-án vett jegyzékbe a házbizottság.
A jogszabály-tervezet november 13-át a Magyar Nyelv Napjának nyilvánítja, amely e napon
számos magyar vonatkozású kulturális esemény és program szervezését teszi lehetővé.
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2015. március 4. – transindex.ro
„Az erdélyi magyar ügyet Európában is folyamatosan meg kell jelenítenünk, mert ez nem
egy kizárólagosan romániai kérdés. Kapcsolatunk ezért is erősödött meg az elmúlt években
a felvidéki és a vajdasági magyar közösséggel, szorosabb a kapcsolatunk a magyar
kormánnyal, jelentős együttműködés alakult ki a néppárti magyar delegáción belül” –
jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök kedden Brüsszelben, az Európai
Parlamentben, az Európai Néppárt magyar delegációjának munkaülésén, amelyen a
magyarországi és határon túli magyar közösség EP-képviselői mellett jelen voltak a
határon túli magyar politikai szervezetek vezetői is.

Erdély

Kelemen Hunor az EP-ben: Európában is meg kell jelenítenünk a magyar
ügyet

Felvidék

MKP: Továbbra is védeni kell az őshonos nemzeti kisebbségeket
2015. március 3. – Felvidék Ma, hirek.sk
Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke részt vett Brüsszelben az Európai
Néppárt kétnapos politikai gyűlésén. Berényi Józsefet és Csáky Pált, az MKP EPképviselőjét fogadta Manfred Weber, az Európai Néppart európai parlamenti frakciójának
vezetője. A találkozó során áttekintették a szlovákiai politikai helyzetet, különös tekintettel
a jövő tavasszal sorra kerülő parlamenti választásokra, illetve a szlovákiai jobboldal
választási esélyeire. Az MKP képviselői felvázolták a szlovákiai magyarok helyzetét, az
előttük álló kihívásokat és a megoldási lehetőségeket. A felek megegyeztek abban, hogy az
Európai Néppártnak az őshonos nemzeti kisebbségek védelmével kapcsolatban a jövőben
is tartania kell magát a néppárt stratégiai dokumentumaiban rögzített célkitűzésekhez.

Javult Magyarország megítélése a szlovákok körében
2015. március 3. – MTI, bumm.sk
Az elmúlt években jelentősen javult Magyarország megítélése a szlovákok körében,
töredékére esett vissza a szlovák társadalomban azoknak az aránya, akik az országukat
fenyegető veszélyforrásnak tekintik Magyarországot - derült ki a Szlovák Tudományos
Akadémia (SAV) Szociológiai Intézete által készítetett felmérésből.

SZTA-felmérés: A szlovákok többsége szerint be kellene olvadnunk
2015. március 3. – Felvidék Ma, Új Szó
A szlovákok 88,5 százaléka büszke nemzeti hovatartozására, derült ki a Szlovák
Tudományos Akadémia (SZTA) Szociológiai Intézetének reprezentatív felméréséből.
Mindössze a megkérdezettek 2 százaléka mondta azt, egyáltalán nem büszke
nemzetiségére. A legtöbben a szlovák történelemre büszkék, és azt szeretnék, ha a nemzeti
kisebbségi közösségek beolvadnának a többségi nemzetbe.
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Felvidék

Pro Civis: Gyűjtsük össze múltunk dokumentumait!
2015. március 3. – Felvidék Ma, hirek.sk
A történelmi tapasztalatokból kiindulva és napjaink kétnyelvűségi gyakorlatának
erősítésére a Szlovákiában élő magyar közösség nyelvi jogainak védelmében a Pro Civis
polgári társulás dokumentálni kívánja a Csehszlovákiában/Szlovákiában/Osztrák-Magyar
Monarchiában élő kisebbségek egykori nyelvhasználati lehetőségeit bizonyító, két- vagy
többnyelvű dokumentumokat.

Legkorábban 2017-ben nyitják meg a krasznahorkai várat
2015. március 3. – hirek.sk, Új Szó
Legkorábban 2017-ben fejeződhet be a 2012 márciusában tűz martalékává vált
krasznahorkai vár felújítása a kulturális tárca becslései szerint. A krasznahorkai vár
felújítása eddig a tervek szerint halad. Az alsó és a középső vár tetőszerkezete már
elkészült, a cserép is felkerült. Jelenleg dolgoznak a felső vár befedésén. Az északkeleti
bástyán is készül az állandó tetőzet.

Vajdaság

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének díjazottjai
2015. március 3. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöksége döntést hozott szakmai díjainak
odaítéléséről. Az elismeréseket a vajdasági magyar médiumok szerkesztőségeiből
beérkezett javaslatok alapján, számos jelöltet figyelembe véve, ezúttal is öt kategóriában
osztották ki. Írott sajtó kategóriájában a megjelenésének 70. évfordulóját ünneplő Képes
Ifjúság, az elektronikus médiumok közül pedig a Szabadkai Rádió magyar műsorainak
szerkesztősége érdemelte ki a VMÚE elismerését. A legjobb fiatal újságírónak járó díjat
Madár Anikó, az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségének munkatársa kapja. A
szórványban tevékenykedő sajtóorgánumok közül a zombori székhelyű Dunatáj hetilap
szerkesztőségét jutalmazták, az életműdíjat pedig Horváth Andrásnak, a Magyar Szó
nyugalmazott újságírójának ítélték oda.

Ada: Pályázat a tehetséges tanulók részére
2015. március 3. – Vajdaság Ma
Ada község önkormányzata meghirdette az Ada községbeli tehetséges tanulók, illetve az
alap- és posztgraduális képzésben részt vevő hallgatók részére kiírt pályázatát, amelyen
azon diákok vehetnek részt, akik valamelyik középiskola második, harmadik vagy negyedik
osztályának rendes tanulói, Ada község területén van lakhelyük és a középiskola előző
tanéveiben elért tanulmányi eredményük átlaga legalább 4,80. Támogatásban
részesülhetnek továbbá azon egyetemi hallgatók is, akik nem ismételtek évet, az előző
évekből nincsenek teljesítetlen tárgyaik, tanulmányi átlaguk pedig az alapképzések
esetében a szerbiai felsőoktatási intézményekben meghaladja a 8,50-es, a magyarországi
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Vajdaság

felsőoktatási intézményekben pedig a 3,50-es átlagot. Mesterképzésen és doktori képzésen
a tanuló átlagának Szerbiában legalább 8,50, Magyarországon pedig legalább 3,875-nek
kell lennie.

MađarOK!
2015. március 3. – Vajdaság Ma
A topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár nyolcadik éve szervezi meg konverzációs szerb
nyelvtanfolyamát a gyermekek és felnőttek részére, idén pedig szeretnék bevonni azokat a
középiskolásokat is, akik Szerbiában szeretnének továbbtanulni. Ugyanakkor az intézmény
évek óta kész arra is, hogy megszervezze a szerb anyanyelvűek részére a magyar
nyelvtanfolyamot, de soha nem volt elég jelentkező az elindításához. Tavaly novemberben
azonban két csoporttal, egy kezdő és egy haladó szintűvel elindult a MađarOK! elnevezésű
konverzációs nyelvtanfolyam. Egyre több olyan szerb anyanyelvű topolyai jelentkezett, aki
a „szomszédok nyelvét” különböző okok miatt szeretné elsajátítani. A legtöbben azt
mondják, szükségük van arra, hogy magyarul is kommunikáljanak a környezetükkel, hogy
ledöntsék a gyakran jelenlévő nyelvi akadályokat.

Kárpátalja

Határon túli magyar szervezetek vezetői Brüsszelben
2015. március 3. – Kárpátalja
2015. március 3-án Pelczné Dr. Gáll Ildikó EP- képviselő meghívására Brüsszelbe
látogattak a határon túli magyar szervezetek és pártok vezetői, többek között Dr. Orosz
Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnök asszonya, és Darcsi
Karolina, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség politikai- kommunikációs titkára,
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Berényi József, a
Magyar Koalíció Pártjának elnöke, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke,
Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, valamint
Gubík László, felvidéki politikus, akik részt vettek a Fidesz Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt delegációs ülésén, melyen beszámoltak a Kárpátmedencében élő magyarság aktuális helyzetéről.

Babják Zoltán: Az ellehetetlenülés szélére sodródott Beregszász
2015. március 3. – mno.hu, Kárpátinfo
Kritikus a helyzet a kárpátaljai Beregszászon a város polgármestere szerint. A munkaképes
férfiak egy része külföldre menekül a katonai behívó elől, a közszolgáltatások pedig
akadoznak, mivel Kijev nem tud elég pénzt utalni a településnek. „A kétségbeesés az, ami
elsősorban lebeg a város fölött. Nem mindenki látja pontosan, hogy mit hozhat a holnapi
nap.” – mondta Babják Zoltán, Beregszász polgármestere. „A pénz értéke a harmadjára
esett vissza, ezért nagyon fontos az, hogy meggátoljuk az éhezést” – emelte ki.
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Kárpátalja

Tudományok a kereszténység tükrében
2015. március 3. - Kárpátalja
Második alkalommal szervezte meg február 26-án Keresztény Tudományos Diákköri
Konferenciáját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán működő görögkatolikus
főiskolai lelkészség, a GörögKör. A konferencia megnyitóján Marosi István, a GörögKör
vezetője szólt a jelenlévő versenyzőkhöz, zsűritagokhoz, érdeklődőkhöz. Mint mondta, a
konferencia célja a keresztény értékrend tudományokban való megmutatása, s azok
kapcsolódási pontjainak keresése.

Leninhullás és hiperinfláció
2015. március 4. – Szentesi Zöldi László – Demokrata
Kárpátalja többnyelvű és többszokású és kétségkívül nem Donyeck, hiszen itt még szét
tudják választani az orosz embert és kultúrát az aktuális fejleményektől. Brenzovics László
a KMKSZ elnöke nem tart attól, hogy az erősödő magyar-orosz kapcsolatok miatt
problémájuk lehetnének a kárpátaljai magyaroknak. Hozzátette, hogy a kárpátaljai
magyarok elvándorlása jó ideje folyamatos és a mélypont alighanem most van. Darcsi
Karolina a KMKSZ politikai és kommunikációs titkára bízik abban, hogy Kárpátalja nem
Jugoszlávia és nem lesznek kényszersorozások, mint annak idején Délvidéken.
(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2015. március 4-i számában olvasható.)

Keleten a helyzet rosszabbodik

Őrvidék

2015. március 4. – Takó Szabolcs - Demokrata
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása szerint továbbra sem érzékelhető,
hogy Kárpátaljáról tömegesen érkeznének menedékjogot kérők. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat vezetője Kozma Imre atya elmondása szerint azonban gyökeresen
megnőtt azoknak a száma, akik Kárpátaljáról érkeztek. Minden bizonnyal ez a növekedés
összefügg azzal a rémhírrel, hogy az ukrán kormány újabb mozgósítást indít és rendeleti
úton kívánja korlátozni az állampolgárok határátlépését. A KMKSZ azonban felhívta a
figyelmet arra, hogy az ukrán alkotmány garantálja a szabad mozgást. Darcsi Karolina
szerint megalapozatlanok a félelmek a magyarok tömeges behívásával kapcsolatban,
kényszersorozásokról pedig szó sincs.
(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2015. március 4-i számában olvasható.)

Újraindult a Képzési Szerver Burgenland magyar portál
2015. március 3. - Volksgruppen
A többnyelvű Képzési Szerver Burgenland ismét elérhető magyarul is. A magyar nyelvet
oktató intézményeknek lehetőségük nyílik magyarul is híreket és információkat adni
iskolájukról. A magyar oldalt Tóth Mária szerkeszti. Ő a kapcsolattartó a magyar portál és
a magyar nyelvet oktató iskolák vezetői között.
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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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