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2015. május 9. – MTI, Kormany.hu
Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, biztos és kiszámítható pont maradjunk ebben a
kiszámíthatatlan világban, egyetlen kérdést sem szabad tabuként kezelnünk - fogalmazott
Orbán Viktor miniszterelnök a Magyarország Barátai Alapítvány második
világtalálkozóján szombaton Budapesten. A kormányfő szavai szerint az "ideológiai
rögeszmék" helyett a valóság problémáival kell foglalkozni és "saját válaszokat kell adnunk
a bennünket foglalkoztató problémákra". Magyar találmányokat példaként hozva utalt
arra, hogy a különös magyar észjárás nem áll meg a tudomány és a kultúra határainál,
hanem beköltözik a politika és a közélet világába is. Orbán Viktor szerint túl kell látni
Magyarország és Európa határain, nyitottan, fogékony lelkülettel kell tekinteni mindarra,
ami a világban történik. Aki nem figyel, nem fogja megérteni mi történik, vesztese lesz a
változásoknak - összegezte a miniszterelnök, aki több példát említett a rend megdőlésére
és kiemelte azt is, hogy a világgazdaság központja egyre inkább keletre tevődik át.

Vezető hírek

Egyetlen kérdést sem szabad tabuként kezelnünk

Balog Zoltán Szatmáron: az erő politikáját kell folytatni
2015. május 9. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro
Erő kell ahhoz, hogy megtartsuk, ami a miénk, a magyar kormány ezért – a szó legjobb
értelmében – az erő politikáját akarja folytatni, amikor a határon kívüli nemzetrészekre, az
ott élő magyarokra gondol – jelentette ki Balog Zoltán szombaton Szatmárnémetiben. Az
emberi erőforrások minisztere a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban elvégzett
beruházás átadásán arról beszélt, hogy ha Magyarországnak van gazdasági ereje és
nemzetközi tekintélye, akkor lehet felszólalni azok érdekében, akik „hozzánk tartoznak,
akikkel egy nemzetet képezünk, de mégis elválasztanak minket a határok egymástól”.
Szavai szerint Erdélyben és Magyarországon is az egyik legfontosabb kérdés az, hogy
mindazokat az értékeket, amelyeket sikerült megőrizni a diktatúrákban, azt az
„álszabadság világában” elveszítjük-e vagy nem. A hamis vonzások sokszor veszélyesebbek,
mint a diktatúra, mert míg a diktatúra összetart, addig az álszabadságban, vagy „a
globalizáció szelében” elfelejtjük, ami a miénk – figyelmeztetett.

Kövér szerint a magyar modell lehetne a minimum a többi európai országban
is
2015. május 10. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu, nol.hu, mno.hu, InfoRádió, Magyar
Nemzet, Napi Gazdaság
Kövér László szerint jó lenne, ha más országokban "az lenne a minimum, amit mi tudunk
nyújtani a kisebbségeknek". A házelnök vasárnap a Dunának, a közmédia nemzetiségi napi
műsorfolyamában nyilatkozva ezt azzal indokolta, hogy az európai országok többségében
még annyi jogosítványuk sincs a kisebbségeknek, mint a magyar Országgyűlésben. Kövér
László kiemelte: a nemzetiségek parlamenti képviselete ügyében Magyarország két
évtizeden keresztül volt alkotmányos mulasztásban, a kétharmados többség kellett ahhoz,
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Magyari: a jelenlegi oktatási törvényt kell alkalmazni, nem újat alkotni
2015. május 8. – Krónika
Az RMDSZ szerint a jelenlegi oktatási törvényt kellene alkalmaznia a román kormánynak,
nincs szükség újabb jogszabályra – jelentette ki Magyari Tivadar, a szövetség oktatási
főtitkárhelyettese. Az RMDSZ hírlevelében pénteken idézett politikus arra reagált, hogy
Sorin Câmpeanu oktatási miniszter előző nap bejelentette: folyamatban van egy új oktatási
törvény kidolgozása. Magyari Tivadar szerint a jelenlegi oktatási törvény minimális
javításokra esetleg rászorul ugyan, de megfelelő. Egy újabb jogszabály újabb felesleges
kísérletezgetést jelentene a román oktatási rendszerben – mondta. Kifejtette, hogy az
RMDSZ szakértői és politikusai már tavaly nyártól készenlétben állnak, hogy amennyiben
a jelenlegi kormánytöbbség erőlteti az oktatási törvény módosítását, a romániai magyarság
érdekeinek megfelelő változat szülessen.

Erdély

hogy a képviselet megvalósuljon. Elmondta, a szószólóság megszerzése gyakorlatilag
automatikus volt, a tizenhárom nemzetiségből kilencnél ugyanakkor matematikailag eleve
elérhetetlen volt az önálló, teljes értékű parlamenti képviselet megszerzése. A házelnök
szerint túl rövid idő telt el ahhoz, hogy elemezni lehessen, bevált-e a jelenlegi rendszer.

Házi őrizetben maradnak Csíkszereda előljárói
2015. május 8. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Megerősítette a korrupcióval gyanúsított Ráduly Róbert, csíkszeredai polgármester és
Szőke Domokos alpolgármester ellen április 30-án elrendelt harminc napos házi őrizetről
szóló törvényszéki döntést a bukaresti táblabíróság pénteken – közölte az Agerpres
hírügynökség. A táblabíróság mind a gyanúsítottak, mind az – előzetes letartóztatást kérő
– korrupcióellenes ügyészség (DNA) fellebbezését elutasítva hozta meg a jogerős végzést.

„Jelenkorral foglalkozni nagyon nehéz”
2015. május 8. – Nyugati Jelen, Erdély Ma
Csütörtökön délután az RMDSZ-székházban került sor Bárdi Nándor „Közép-európai
rendszerváltások és Erdély”, valamint Lehoczky Attila „A kisebbségek szerepe az 1989-es
forradalomban és az azt követő önszerveződésekben. Arad példája” előadásaira. A délután
folyamán bemutatták az „Együtt és külön. Az erdélyi magyarok önszerveződése (1989–
1990)” című kötetet is, melyben ez a két tanulmány megjelent. A délután házigazdája
Bognár Levente, Arad alpolgármestere volt.

Előválasztást Kolozsváron is
2015. május 9. – Erdély Ma, Háromszék
Marosvásárhely mintájára a magyar pártok, civil és társadalmi szervezetek jelöltjeinek
előválasztás során történő megmérettetését javasolja Fancsali Ernő Kolozsváron is. Az
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Károly Róbert király köztéri mellszobrát avatták fel Temesváron

Erdély

Erdély autonómiájáért több mint 13 ezer aláírást gyűjtött petíció kezdeményezője
figyelmeztet, a szórványban választásról választásra csökken a magyar szavazatok száma,
nő az esély a képviselet elvesztésére, ugyanakkor „a román pártok és közszereplők már
kóstolgatják jogainkat, próbára teszik türelmünket.

2015. május 9. – maszol.ro, Nyugati Jelen, MTI, Krónika
Károly Róbert magyar király köztéri mellszobrát avatták fel szombaton Temesváron annak
emlékére, hogy hétszáz évvel ezelőtt az Anjou-házi uralkodó Temesvárra költöztette
Magyarország fővárosát, és nyolc éven át innen irányította az országot. A Szakács Béla
szobrászművész által készített szobor Temesvár központi parkjába, a város történetét
alakító személyiségek sétányára került. A szoborállítást a Temesvári Magyar Nőszövetség
kezdeményezte, és a város önkormányzata közpénzből támogatta. Az alkotást Nicolae
Robu polgármester és Titu Bojin, a Temes megyei önkormányzat elnöke leplezte le a
Bánsági Magyar Napok keretében.

Tőkés László: már én sem értem Orbánt
2015. május 10. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, mno.hu
Már én magam sem értem Orbán Viktor miniszterelnök nemzetpolitikáját – jelentette ki
csütörtök este nagyszámú hallgatóság előtt Tőkés László. A Fidesz európai parlamenti
képviselője Borbély Zsolt Attila „Negyed évszázad erdélyi magyar politikatörténete: 1989–
2014” című könyvének bemutatóján vett részt. A beszélgetésen nagy hangsúlyt kapott a
Kárpát-medencei nemzetpolitika helyzete, különös tekintettel a magyarországi
intézkedésekre. Tőkés László meglehetősen szkeptikusan beszélt a kérdésről. Szerinte a
Trianon óta eltelt időszak felőrölte a magyarság erejét, „olyanok vagyunk, mint egy
horogra akadt nagy hal, amit kifogás előtt kifárasztanak”. A jelenlegi kormány
nemzetpolitikai lépéseit követhetetlennek, átláthatatlannak tartja Tőkés László. A
politikus szerint az egyéb teendők és küzdelmek miatt a miniszterelnöknek nincs kellő
ideje arra, hogy a nemzetpolitikával foglalkozzon. Az európai parlamenti képviselő „az
erdélyi MSZP”-nek nevezte a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ).

Pénzügyi palota: nem adják fel a harcot a katolikusok
2015. május 10. – Krónika
A bukaresti legfelsőbb bíróság tavalyi döntésének eleget téve, júniusban kezdik el
újratárgyalni Nagyvárad egykori pénzügyi palotájának visszaszolgáltatási ügyét a helyi
táblabíróságon, Böcskei László római katolikus megyés püspök pedig nem akarja feladni
az évek óta húzódó harcot.
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2015. május 10. – Krónika, szekelyon.ro
Minél nagyobb támogatottsága kell hogy legyen az autonómiatörvény-tervezetnek, mert
gyengítheti az esélyeit, ha miután benyújtják a parlamentbe, a közösségen belül is támadni
kezdik – fogalmazta meg pénteki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Márton Árpád. Az
RMDSZ-es parlamenti képviselő – aki tagja a szövetség és a Magyar Polgári Párt (MPP)
közös autonómia-munkabizottságának – elmondta, a csütörtöki sepsiszentgyörgyi ülésen
az MPP módosító javaslatait és a közvita során beérkezett indítványokat elemezték. A
honatya szerint tartható és racionális a polgári pártiak javaslata, hogy szeptemberig
nyújtsák be a tervezetet a parlamentbe. „Azt megelőzően semmiképp nem lehet, mert az
RMDSZ-t most el kell indítani a kongresszus utáni új úton, SZKT-dokumentumok
születnek, a parlamentben pedig zajlik a választási törvények vitája” – fejtette ki a
politikus.

Erdély

Autonómiatervezet: szeptember előtt esélytelen

Székely termékek Brüsszelben
2015. május 10. – Krónika
Harmadik alkalommal vett részt szombaton Brüsszelben, a Régiók Bizottsága székhelyén
szervezett Nyílt Kapuk Napja eseménysorozaton a Hargita Megyei Tanács. A Nyílt Kapuk
Napját (Open Doors Day) Európa napja alkalmából szervezik meg minden év májusában
Brüsszelben. A rendezvény betekintést nyújt az érdeklődőknek az EU intézményeinek
rendszerébe, valamint a tagállamok, régiók, városok helyi turisztikai, kulturális és
gasztronómiai értékeibe. Ebben az évben összesen 42 európai régió és város vett részt a
rendezvényen, a Székelyföldet a Hargita Megyei Tanács képviselte.

Lucian Boia: a székely autonómia nem veszélyezteti Romániát
2015. május 10. – maszol.ro
Lucian Boia román történész szerint Székelyföld nem szakad el Romániától akkor sem, ha
különleges státust kap ez a régió az országon belül. Emlékeztet, hogy a tágabb értelemben
vett Erdély (beleérte a Bánságot, Körös-vidéket és Máramarost) lakosságának 75 százaléka
román, és ez az országrész nagyobb Magyarországnál, ezért butaság azt hinni, hogy
Magyarország elszakíthatja Erdélyt Romániától, annál is inkább, mert a két székelyföldi
megye Románia közepén található. Boia felidézte, hogy a két világháború között az erdélyi
városokban kisebbségben éltek a románok. Az arányok a kommunista hatalomátvétel után
kezdődő erőltetett iparosítás fordította meg: a román falvak lakóit erdélyi városokba
telepítették. A folyamathoz hozzájárult a kivándorlás is: a kommunista hatalom elkergette
a kisebbségeket, fogalmaz Boia.
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Simon Attila: a Beneš-dekrétumok érintettjeitől bocsánatot kellene kérni
2015. május 8. – hirek.sk
A Beneš-dekrétumoknak már csak történelmi jellegük van, ezért semmi sem történne
akkor, ha azokat hatálytalanítanák, vagy a hatálytalanításuknak gyakorlati jelentősége is
lenne? Erről a bonyolult problémakörről egymástól némileg eltérően vélekedik Simon
Attila felvidéki magyar, Dušan Kováč szlovák és Jan Rychlík cseh történész.

Erdély

2015. május 11. – maszol.ro
Bár az igenek elsöprő győzelmével zárult, érvénytelen volt a Nagyváradon és
Váradszentmártonban tartott népszavazás az két település egyesüléséről: a
megyeszékhelyen a választási jegyzékben szereplő polgároknak mindössze 19,68 százaléka
járult az urnák elé. A községben ez az arány 54,5 százalékos volt. A maszol.ro úgy tudja: az
RMDSZ tudatosan nem vett részt a kampányban. „Tudtuk, hogy ha megszólalunk, etnikai
színezetet kap a szavazás tétje, ami növelte volna a román lakosság részvételi arányát a
referendumon. Így inkább hallgattunk” – nyilatkozta a portálnak egy Bihar megyei
RMDSZ-es politikus.

Felvidék

Megbukott a referendum, Nagyvárad nem nő nagyra

Berényi József: megmaradásunk a demokrácia szintmérője
2015. május 10. – hirek.sk
Május 9-én Csatán is megemlékeztek a világháborúk hőseiről, áldozatairól. Kiállítás,
koszorúzás és színházi bemutató volt a megemlékezés programja. Beszédet mondott
Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke, aki elmondta, „csakis őrültnek
nevezhető az az ideológia, mely szembefordítja az embert az emberrel”. „Ma itt nyilván
senki sem fegyverrel kívánja kivívni a szabadságát, a megmaradását - mert nem vagyunk
őrültek. Emberek vagyunk, nem akarjuk szembefordítani a civilizációkat, kultúrákat, de
identitásunk meg akarjuk élni” – tette hozzá. Beszéde végén hangsúlyozta: „Tisztesség jár
mindenkinek, aki ebben az országban demokratikus módon, nem mások ellenében, hanem
saját maga miatt küzd a jogokért, a megmaradásért, az identitásért. A mi megmaradásunk
is valahol a demokrácia, az emberi hozzáállás és a kölcsönös tolerancia szintmérője.”

Auxt Ferenc vezeti az MKP rimaszombati járási listáját
2015. május 10. – Felvidék Ma
Két győztese lett az MKP rimaszombati jelöltállító járási konferenciájának. Auxt Ferenc
vezeti a járási listát, Cziprusz Zoltánt a Via Nova Ics-nek fenntartott 10. helyre javasolják.
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Hajnal Jenő válasza Korhecz felvetéseire
2015. május 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke közleményben reagált Korhecz Tamás
felvetéseire, amelyek a tegnapi zentai rendezvényen is elhangzottak. Ebben azt írja: a
személycserékre vonatkozó döntéseit nem áll szándékában felülvizsgálni, és visszautasítja
a bizottsági tagok szakmai hozzáértésének megkérdőjelezését. Hajnal Jenő közleményében
kifejti: a kulturális bizottság élére Siflis Zoltán helyére azért került Penovác Náray Éva,
mert az egyetemi végzettséget és a kulturális intézményben eltöltött tartós
munkatapasztalatot tartotta szem előtt, az oktatási bizottság élére pedig ezen elvek szerint
került Joó-Horti Lívia pszichológus helyére a tanári-nevelői tapasztalattal rendelkező
Perpauer Attila.

Felvidék

2015. május 10. – Felvidék Ma
Május 11-től június 16-ig jelentkezhetnek az új rendszerhez csatlakozott
szakmunkásképzők és szakközépiskolák leendő elsősei a duális képzésre. Az iskolákkal
szerződéses viszonyba lépő cégek döntenek a diákok alkalmasságáról. Az előzetes
felmérések szerint a duális rendszerbe 170 vállalat készül belépni. Ezáltal az egész
országban 37 szakmán belül 1450 alapiskolai végzős szakmai képzése kezdődhet meg a
gyakorlatban.

Vajdaság

Folyik a toborzás: Szeptembertől indul a duális képzés

Kevés a magyarországi beruházó
2015. május 8. – Magyar Szó
A magyarkanizsai önkormányzat második alkalommal szervezett vállalkozásfejlesztéssel
foglalkozó konferenciát, melynek célja a vállalkozásfejlesztés, a magyar–szerb gazdasági
kapcsolatok erősítése volt. 110 vállalkozó, illetve vállalat képviselője vett részt
Magyarkanizsáról és környékéről, valamint Magyarországról. A megnyitón beszédet
mondott Magyarkanizsa község polgármestere, dr. Bimbó Mihály, őt követően Pintér
Attila, Magyarország belgrádi nagykövete köszöntötte az egybegyűlteket, és jelen volt
Babity János szabadkai főkonzul is, akik mindannyian üdvözölték a gazdasági kapcsolatok
megerősítésére irányuló kezdeményezéseket.

Pásztor: Európa mély erkölcsi válságban van
2015. május 9. – Vajdasági RTV
A vajdasági képviselőház díszülést tartott Európa napja és a fasizmus felett aratott
győzelem évfordulója alkalmából. Pásztor István házelnök kijelentette, hogy a II.
világháború után hozott döntések alapozták meg Vajdaság történelmi és politikai
legitimitását. Akkor teremtődtek meg a feltételek a tartomány autonómiájának
létrehozására. Szerinte az antifasizmus humanista eszme, amely kompromisszum nélküli
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Konszenzussal döntenek a programokról
2015. május 9. – Magyar Szó
A szabadkai Zsinagóga helyreállításáról tartott pénteken sajtókonferenciát dr. Babity
János, Magyarország szabadkai főkonzulja, valamint a Zsinagóga Alapítvány képviselői,
vagyis Maglai Jenő, Szabadka polgármestere és az alapítvány elnöke, Szabados Róbert, a
szabadkai zsidó hitközség elnöke és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A
sajtókonferencia résztvevői cáfolták az elmúlt napok azon sajtóvádjait, hogy a magyar
kormány bármilyen befolyással kívánna élni a felújított épületre vonatkozóan.

Vajdaság

ellenállást követel a rosszal és az igazságtalansággal szemben. „Európa mély válságban
van, nem csak anyagi, illetve pénzügyi, hanem elsősorban erkölcsi válságban” – tette hozzá
Pásztor.

Újvidéken megnyílt Szerbia második Hungarikum Központja
2015. május 9. – Vajdaság Ma
Az élelmiszerek mellett a nem árusítható hungarikumokat is be lehet mutatni a
Hungarikum Központokon keresztül, hiszen a pálinka, a tokaji bor vagy a libamáj mellett a
matyó vagy a kalocsai népművészet, a táncházmódszer és a Hortobágy is hungarikumnak
számít - hangsúlyozta V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős államtitkár szombaton Újvidéken, ahol megnyitotta Szerbia
második Hungarikum Központját.

Újvidék: Szórakoztató szóra késztető anyanyelv-ápolási szemle

Nincs jogi alapja a mobilizációs feketelistának
2015. május 8. – Kárpátalja Ma, mukachevo.net
Vaszil Hubal kárpátaljai kormányzó szerint nincs törvényes alapja a mobilizációs
feketelistának, melynek elkészítését nemrégiben a megyei hadkiegészítő parancsnokság
jelentette be – adta hírül a mukachevo.net hírportál május 6-án. – Tudomásom szerint
Kárpátalján senki sem veszi nyilvántartásba azokat a férfiakat, akik elkerülik a
mozgósítást. Már több gyűlésen szóba jött a mozgósítandó férfiak számára bevezetendő

Kárpátalja

2015. május 9. – Vajdaság Ma
Nehéz olyan helyen dolgozni, anyanyelv-ápolási órákat tartani, ahol nincs magyar tagozat
az iskolában és a gyermekek otthon is szerbül beszélnek a szüleikkel. Valamivel könnyebb
jó eredményt felmutatni a magyar tagozatokon tanuló gyermekek oktatása terén. Tizenegy
helységből érkezett általános iskolások és óvodások léptek fel Újvidéken, 2015. május 9-én
a Nikola Tesla Általános Iskolában a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének
anyanyelv-ápolási szemléjén.
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Budapesti gimnazisták vendégeskedtek a Lendvai KKI-ban
2015. május .8 – Muravidéki Magyar Rádió
A Határtalanul! című projekt keretében a budapesti Piarista Gimnázium diákjait a Lendvai
Kétnyelvű Középiskola látta vendégül – gazdag és változatos programmal. A kétnapos
vendéglátás alatt Lendvát és környékét igyekeztek közelebb hozni, megszerettetni a
budapesti fiatalokkal, akik – mint Szőke Kristina riportjából is kiderül – jól érezték
magukat Lendván.

Őrségi magyar est Bécsben
2015. május 10. - Volksgruppen
Az Europa Club bécsi magyar kultúregyesület meghívására a Burgenlandi Magyar
Kultúregyesület csoportjai, az Énekkör, a nemrég alakult Csörge Zenekar valamint a
Virgonc és az Őriszigeti Néptáncegyüttes táncosai mutatkoztak be tegnap, május 9-én,
17.00-kor a bécsi közönség előtt.

Kárpátalja

2015. május 9. – Kárpátalja
Meg kell könnyíteni, hogy a határon túlról érkező magyar nemzetiségű betegek ellátáshoz
jussanak, de meg kell oldani a járulékfizetés valamilyen formáját – mondta a magyar
egészségügyért felelős államtitkár egy pénteki kecskeméti konferencián. A
Nemzetstratégiai Kutatóintézet, a helyi önkormányzat és a Kecskeméti Főiskola A Kárpáthaza jövője címmel rendezett fórumán Zombor Gábor kiemelte, a határon túlról érkező
magyar nemzetiségű betegek jelenleg is kapnak ellátást, „különböző technikákkal a magyar
orvosok ezt többé-kevésbé megoldják”. Ezt az ellátást valamilyen módon legalizálni
kellene, ehhez azonban kormányközi megállapodásokat kell kötni – tette hozzá.

Muravidék

Zombor Gábor a határon túlról érkező magyar nemzetiségű betegek
egészségügyi ellátásáról beszélt

Őrvidék

korlátozások szükségessége, de a mai napig nem született sem ennek megfelelő jogszabály,
sem elnöki rendelet, sem a kormány által előírt utasítás – hangsúlyozta Hubal.

Cserkészszövetségek Fóruma Bécsben
2015. május 9. - Volksgruppen
A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma hét tagszövetségből áll, a kárpátaljai szövetségekés a külföldi magyar szövetségből, ők találkoztak ezen a hétvégén Bécsben május 8-tól
május 10-ig. A Magyar Cserkész Mozgalom Csúcsszerve, valamint tagszövetségeinek
elnökei kétszer egy évben találkoznak - egy alkalommal Magyarországon egy alkalommal
pedig a vendéglátó országban - amely jelenleg Ausztria, azaz Bécs.
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2015. május 10. – Heti Válasz, Balla Eszter
Össze lehet-e hozni különböző generációjú, iskolázottságú, világnézetű amerikai
magyarokat, valamint hazánk iránt érdeklődő amerikaiakat? Úgy tűnik, a hétvégén ez
sikerült. A San Francisco vonzáskörébe tartozó Belmont belvárosi parkjában rendezett
Magyar Örökség Fesztiválon, ahol közel négyezren jelentek meg, mindenki jól érezte
magát. Élmény volt találkozni magyar ismerősökkel, lelkesítő volt az amerikai barátokat
bevezetni a magyar hagyományokba, kultúrába, s nem utolsósorban a gasztronómiába.

Diaszpóra

Amikor jó magyarnak lenni San Franciscóban
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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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