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2015. május 21. – MTI, fidesz.hu, hirek.sk, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Munkabizottságot hozott létre a magyar kabinet azzal a céllal, hogy összehangolja a
Kárpát-medencei magyarokkal kapcsolatos kormányzati munkát - közölte Lázár János. A
Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy a kabinet
szerdai ülésén áttekintették, hogy 25 évvel a rendszerváltozás után milyen körülmények
között élnek a határon túli magyarok, és kitértek a demográfiai, szociológiai helyzetre is. A
politikus szerint ezt az indokolta, hogy összegezni tudják negyedszázad
támogatáspolitikájának az eredményét. Lázár János elmondta, megállapították, hogy
jelentős siker a kettős állampolgárság intézménye. Lázár János aláhúzta, a kormány
döntött arról is, hogy az új támogatási rendszer középpontjában a gyermekvállalásnak és
az oktatás-nevelésnek kell állnia a határokon túl is.

Vezető hírek

Munkabizottság hangolja össze a Kárpát-medencei magyarokat érintő
kormányzati munkát

Strasbourgban keresi igazát a református egyház
2015. május 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, Nyugati
Jelen, Bihari Napló
A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult az Erdélyi Református
Egyházkerület a bírósági ítélettel visszaállamosított sepsiszentgyörgyi Székely Mikó
Református Kollégium épülete ügyében – közölte Kató Béla, az egyházkerület püspöke egy
csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatón. Az MTI beszámolója szerint a püspök nem tartotta
örömtelinek, hogy az egyháznak Románia ellen kell egy Románián kívüli bírósághoz
folyamodnia jogorvoslatért, de hozzátette, nem maradt más lehetőségük a Székely Mikó
Református Kollégium ingatlanai tulajdonjogának a rendezésére. Amint Veress Emőd
egyetemi docens, a strasbourgi periratot összeállító jogászcsoport tagja elmondta, a
beadványban azt próbálták bizonyítani, hogy a patinás iskolaépület a visszaszolgáltatás
után tisztességtelen eljárás útján került újra az állam tulajdonába, valamint azt, hogy a
román állam megsértette az egyház tulajdonhoz való jogát.

Máriához tűzön-vízen keresztül
2015. május 21. – Krónika, szekelyhon.ro, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság
Több ezer zarándok kelt útnak az elmúlt napokban a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A
Kárpát-medence legnagyobb vallási és nemzeti ünnepén Áder János, Magyarország
államfője is részt vesz, az esemény főszónoka Jakubinyi György gyulafehérvári római
katolikus érsek. Áder János köztársasági elnök repülővel érkezik Marosvásárhelyre,
ahonnan a csíkszeredai főkonzullal utazik Csíksomlyóra. A legfőbb magyar közjogi
méltóság ezúttal is a csíksomlyói Fodor Házban száll meg, majd szombaton az ünnepi
kordonnal indul a szentmise helyszínére, a Nyeregbe. Áder Jánost elkíséri felesége,
Herczegh Anita is. Az idei pünkösdi búcsú és a Mária-szobor 500 éves fennállása
alkalmából meghirdetett jubileumi év mottója: „Oltalmad alá futunk”.

2

2015. május 21. – transindex.ro, maszol.ro
A határon túli románokért felelős miniszter szerint a romániai kisebbségek akadály nélkül
élhetik meg sajátos önazonosságukat és kultúrájukat. Angel Tilvar tárca nélküli miniszter a
kulturális sokszínűség, párbeszéd és fejlődés világnapja alkalmából kiadott közleményben
fejtette ki álláspontját. Úgy vélte, hogy a romániai kisebbségek tagjai tökéletesen
integrálódtak a román társadalomba, megőrizve önazonosságukat úgy, hogy nem érik őket
a beolvasztásukra irányuló törekvések. A miniszter megállapította: a kulturális
sokszínűség a nyílt, szabad társadalmak jellemzője, és feltétele a stabilitásnak, a
fejlődésnek. Ezt Románia megértette - véli a miniszter - ezért a kisebbségek olyan jogi
keretet élvezhetnek, amelyben a román állam hathatós támogatásának köszönhetően
akadály nélkül élhetik meg sajátos kultúrájukat. A tárcavezető a kisebbségeknek biztosított
jogok között konkrétan megemlítette a hivatalból járó parlamenti képviseletet, a
szervezeteik anyagi támogatását, illetve azt, hogy a román állam elismeri a tulajdonhoz
való jogukat azon vagyon fölött, amellyel a kommunizmus időszaka előtt rendelkeztek.

Erdély

A határon túli románokért felelős miniszter szerint nagyon rendben van a
kisebbségpolitika

Cinikusnak tartják a romániai magyar pártok a határon túli románokért
felelős miniszter nyilatkozatát
2015. május 21. – transindex.ro, MTI
Cinikus és féligazságokat tartalmazó nyilatkozatnak minősítették a romániai magyar
pártok vezetői csütörtökön Angel Tilvar határon túli románokért felelős miniszter
csütörtöki állásfoglalását Bukarest kisebbségpolitikájáról. Tilvar szerint a romániai
kisebbségek akadály nélkül élhetik meg sajátos önazonosságukat és kultúrájukat. Kovács
Péter, az RMDSZ főtitkára az MTI-nek kijelentette: a miniszter féligazságokat fogalmaz
meg, hiszen még távol állunk attól a teljes egyenjogúságtól, amit a romániai magyar
kisebbség szeretne.

Népszavazást kezdeményeznek Hármasfalu újratagolásáról
2015. május 21. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Népszavazást szerveznének a Hármasfalut alkotó falvak újratagolására, amelyet az MPP
helyi szervezete kezdeményez és az RMDSZ támogat - jelentették be ma a két politikai
szervezet közös sajtótájékoztatóján. Hármasfalu az 50-es években jött létre Atosfalva,
Csókfalva és Székelyszentistván egyesítésével, emlékeztet az Erdély FM. Ahhoz, hogy ezek
a falvak újra bekerüljenek a települések jegyzékébe, el kell indítani a közigazgatási
újraszervezést szabályozó törvényes procedúrát.
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2015. május 21. – maszol.ro
A romániai magyarság politikai helyzetéről és közösségi életéről tájékozódott Kolozsváron
Junichi Kosuge, Japán múlt évben hivatalba lépett magyarországi nagykövete, akit
Kelemen Hunor szövetségi elnök fogadott a hivatalában – közölte csütörtökön az RMDSZ
hírlevele. A találkozón a diplomata előzetes tájékozódása alapján elismerően vélekedett az
RMDSZ érdekvédelmi munkájáról, és azt is hangsúlyozta: a közösségi jogokon alapuló
társadalmi stabilitás a gazdasági fejlődés elősegítője. Az eseményen kiemelt téma volt a
fiatalok szülőföldjükön való boldogulása. A bizalomhiányt és a veszélyérzetet kell
megszüntetni a többség és az ország legnagyobb kisebbsége, a magyarság egymással való
viszonyában – nevezte meg Kelemen Hunor azt a legfontosabb társadalmi kihívást, amely
az RMDSZ tevékenységében kiemelt helyen áll, a magyarság jogainak védelmezése és
kiszélesítése mellett.

Erdély

Japán magyarországi nagykövetét fogadta Kelemen Hunor

Antal Árpád: a székely zászló ügye nem oldódott meg
2015. május 21. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro
„A múlt héten elfogadott zászlótörvénnyel a kisebbik probléma – a helyi és megyei zászlók
kérdése – megoldódott, de a számunkra fontosabb székely zászló használatának ügye
nem" – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy
polgármestere szerint a zászlótörvény kapcsán „nem szabad becsapnunk magunkat”. Nem
tartja elfogadhatónak, hogy kiskapukat keresve helyi zászlóként próbálják elfogadtatni a
székely zászlót a székelyföldi önkormányzatok. Erre egy másik törvényt kell alkotni és
elfogadtatni, mondta az elöljáró. Hozzátette: a jelenlegi zászlótörvény kapcsán különbséget
kell tenni a székely zászló és a helyi, megyei zászlók között.

Közösen emlékezik Trianonra az RMDSZ és az MPP
2015. május 21. – maszol.ro
Közösen készül a június 4-i Nemzeti Összetartozás Napjára az RMDSZ Maros megyei
szervezete és a Magyar Polgári Párt. Brassai Zsombor RMDSZ-elnök és Soós Zoltán
tanácsos, valamint Bíró Zsolt MPP-elnök beszélt csütörtökön erről közös
sajtótájékoztatón. Marosvásárhelyen a politikai összefogás újabb fordulatot vesz –
fogalmazott az RMDSZ megyei elnöke, aki elmondta, az MPP megkeresésére június 4-én
közös rendezvényt szerveznek, fontosnak tartják ugyanis, hogy Trianon évfordulóján
szóljanak az igazságtalanságról, beszéljenek a múltról, ne hagyják feledésbe merülni a
történteket, még akkor sem ha azóta sok idő telt el.

A románoknak szemet szúrt a szentgyörgyi Sárkánydomb
2015. május 21. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma
Sepsiszentgyörgyön nincsenek etnikai terek, ezért értelmetlen a főtér felújításának etnikai
színezetet adni, aki ezt teszi, csak ellentéteket szít – nyilatkozta csütörtöki
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Erdély

sajtótájékoztatóján Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere ezzel a Kovászna,
Hargita és Maros megyei Románok Civil Fórumának nyílt levelére utalt, amelyben arra
szólítanak fel, hogy állítsák le a főtéri Sárkánydomb megépítésének projektjét, mert azzal
el akarják rejteni a Mihai Viteazul szoborcsoportot.

Tíz nappal rövidült a házi őrizet
2015. május 21. – szekelyhon.ro
Csökkentette Mezei János házi őrizetének időtartamát a Marosvásárhelyi Táblabíróság. A
szerdán nyilvánosságra hozott döntés értelmében nem harminc, hanem csak húsz napra
szól a május 17-étől életbe lépett meghosszabbítás. Mezei fellebbezésében a házi őrizet
eltörlését kérte, amit csak részben hagyott jóvá a táblabíróság: nem törölte el teljesen, de
csökkentette annak időtartamát.

Rekordösszeg gyűlt össze a Caritasnál Kárpátaljának
2015. május 21. – Krónika
Több mint kétszázezer lej gyűlt össze a Gyulafehérvári Caritas által meghirdetett gyűjtés
során a kárpátaljai magyar közösség megsegítésére, az ukrajnai háború sújtotta rászorulók
támogatására közben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) is adománygyűjtést
hirdetett.

Verseny nélkül
2015. május 21. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „fellélegezhetnek az RMDSZ vezetői. Ha ugyanis a román
pártok betartják a választási törvény módosításáról a héten kötött megállapodást, a
szövetség parlamenti jelenléte „bebetonozódik”, hiszen az egyezmény értelmében a négy
megyében a szavazatok legalább húsz százalékát megszerző párt akkor is bejut a
törvényhozásba, ha országosan nem kapja meg a parlamentbe jutáshoz szükséges öt
százalékot. A módosítást nyugodtan nevezhetjük lex RMDSZ-nek is. Nem csupán azért,
mert a szövetség javasolta, hanem azért is, mert teljes mértékben az RMDSZ-re szabták.
Jelen állás szerint ugyanis kis túlzással az a helyzet, hogy elegendő, ha Hargita, Kovászna,
Maros, Bihar és Szatmár megyében a szövetség helyi politikusai, valamint családtagjaik a
tulipánra voksolnak, és máris megvan a parlamenti képviselet”.

Megmentenék Bözödújfalut – Újjáépítenék a templomtornyot
2015. május 21. – Krónika
Újjáépítenék Bözödújfalu tavaly júniusban összedőlt katolikus templomtornyát, ennek
érdekében a szombati csíksomlyói búcsún egy kijelölt sátorban darabonként 15 lejbe
kerülő téglajegyeket vásárolhatnak, akik segíteni szeretnék a kezdeményezést. Az akció
egyik lelkes támogatója, Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi polgármester hangsúlyozta:
nem olyan templomot szeretnének felépíteni, amelyben szentmisét, istentiszteletet lehet
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Időben elkészültek a Hármashalom-oltár felújításával
2015. május 21. – szekelyhon.ro
Tartotta a megjelölt határidőt a kivitelező, és napokkal a pünkösdi búcsú előtt befejezte a
csíksomlyói Hármashalom-oltár felújítását. A költségek egy részét – ötmillió forintot – a
magyar kormány biztosította, további kétmillió forintnyi hozzájárulást a Ferenc-rendi
kolostor költségvetéséből különítettek el.

Erdély

tartani, hanem a jelképet állítanák vissza a torony eredeti helyén. Az elöljáró rámutatott:
az ügyet itthon és külföldön, de a tengerentúl is sokan felkarolták.

Közösen tanácskozik az EMNT és az SZNT
2015. május 22. – Krónika
Együttes ülést tartanak június 3-án a marosvásárhelyi Kultúrpalotában az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács küldöttei. Tőkés László, az EMNT és Izsák
Balázs, az SZNT elnöke csütörtöki közleményében bejelentette, a tanácskozás egyben
megemlékezés Trianonról, kiemelt hangsúlyt helyezve arra, hogy a magyar Országgyűlés
2010-ben törvényben mondta ki: „június 4-ét, az 1920-as évi trianoni békediktátum napját
a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja”.

A magyar felirat soha nem jóindulat kérdése

Dénes György nevét vette fel a pelsőci alapiskola
2015. május 21. – Felvidék Ma, hirek.sk
Dénes György költő nevét vette fel a Pelsőci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola. A
Rozsnyói járásban található teljes szervezettségű iskola a község szülöttjét, a Madách-díjas
költőt, a csöndes líra jeles képviselőjét választotta névadónak. A Juraj Draxler oktatási
miniszter kézjegyével ellátott hivatalos okiratot Tamás Erzsébet, az SZMPSZ járási elnöke
adta át az iskola vezetésének. A 25 éve önálló igazgatású iskolának bizalmat szavaztak a
szülők, hiszen a jövő iskolaévet 17 elsőssel kezdhetik majd meg.

Felvidék

2015. május 22. – Bartha Éva – Bihari Napló
A Kelemen Hunor minisztersége idején kidolgozott, hatályos rendelet szerint több nyelven
– így magyarul is – fel kell tüntetni a megnevezésük. A rendelet előírásait országszerte
gyakorlatba kell ültetniük a polgármestereknek. Erre hívja fel a figyelmet az RMDSZ azzal
a román és magyar nyelvű listával, amely megyénként tartalmaz valamennyi országos
jelentőségű (A kategóriás) magyar műemléket, illetve a helyi jelentőségű (B kategóriás)
magyar műemlékek egy részét. Kelemen Hunor ezzel kapcsolatban elmondta, hogy
műemlékek magyar felirata kettős jelentéssel bír. Jelzi azokat az értékeket, amelyek
létrehozásához köze volt a magyarságnak, másfelől azt mutatja, hogy ezek jelenleg is a
magyar kulturális örökség részét képezik.
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Bojan Pajtić Szabadkán – csekket hozott a Népszínház felújítási munkálataira
2015. május 21. – Pannon RTV
145 millió dinárral támogatja a Szabadkai Népszínház felújítási munkálatait a Vajdasági
Kormány. Az erről szóló szimbolikus csekket Bojan Pajtić ma adta át Maglai Jenő
polgármesternek. A Tartományi Kormány elnöke ellátogatott a Gerontológiai Központba
és a Közkórházba is. A szabadkai Gerontológiai Központ épületének külső részét
tartományi forrásokból, több mint 6 és fél millió dinárból újították fel. A befejezett
munkálatokat csütörtök délelőtt Bojan Pajtić, a Vajdasági Kormány elnöke is
megtekintette. Pajtić szerint az elmúlt időszakban a Tartományi Kormány különleges
figyelmet szentelt Szabadka fejlesztésére.

Felvidék

2015. május 21. – bumm.sk
Petheő Attila a tavalyi önkormányzati választásokon Komáromban tevékeny részt vállalt a
Híd és az MKP választási szövetségében, elmondása szerint az MKP-ban ezért nem
engedték fel a 2016-os parlamenti listájára. A bumm.sk-nak adott interjúban elmondta:
„Az új komáromi alapszervezet vetette fel a járási konferencián, hogy mivel tevékeny részt
vállaltam a Híd/MKP választási szövetség létrehozásában ezért ne szerepelhessek az MKP
parlamenti listáján.” Szerinte nem az önkormányzati választási kudarc, hanem a Híddal
való összefogás miatt nem kerülhetett a járás jelöltjei közé.

Vajdaság

Az MKP bünteti az összefogást

Ballagtak a bánáti kollégisták
2015. május 22. – Kecskés István – Magyar Szó
Ballagás volt szerdán a bánáti katolikus szórványkollégiumokban. A nagybecskereki
Leánynevelő Intézet kápolnájában megtartott szentmisén a Boldogasszony Iskolanővérek
Nagybecskereki Leánykollégiumának 12 növendéke köszönt el Julianna, Regina és Gizella
nővértől, a muzslyai Emmausz fiúkollégium 13 lakója pedig a Mária Neve
plébániatemplomban bemutatott ünnepi szentmisén köszönt el Kalapis Stojan atyától,
Gabona Ferenc és Gerdof Zsolti nevelőtanártól, valamint kollégista társaiktól.

Feljelentette Barlai Editet az Electe
2015. május 21. – Magyar Szó
Korábban nézeteltérés alakult ki az Electe egyesület és a szabadkai zeneiskola
igazgatónője, Barlai Edit között, miután az igazgatónő megtiltotta az iskola tanulóinak a
fellépést az egyesületük szervezésében megrendezett jótékonysági koncerten. Az egyesület
szerdán levéllel fordult az iskolaszékhez, ebben hivatali felhatalmazással való visszaélésre
hivatkoznak. Az egyesület szerint az igazgatónő „tetteiben a hivatali visszaélés
bűncselekményének elkövetési magatartásairól van szó a Szerb Köztársaság Büntető
törvénykönyvének 359. cikke, valamint az Oktató-nevelő rendszer alapjairól szóló törvény,
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Középpontban a tudomány – fiatal kutatók konferenciája Beregszászban
2015. május 21.- Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Ismét összegyűltek a kárpátaljai magyar fiatal kutatók május 20-án, hogy beszámoljanak
eddigi tudományos tevékenységükről. A GENIUS Jótékonysági Alapítvány által szervezett
Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája immár tizenegyedik alkalommal adott
lehetőséget az ifjú szakembereknek, hogy egymás között is megosszák tapasztalataikat, a
szakterületükön tett felfedezéseiket.A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Orosz Ildikó, a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnök asszonya. Beszédében reményét
fejezte ki aziránt, hogy a fiatalok pályájának egyengetése nem lesz hiábavaló, s a tehetséges
kutatókból kiváló szakemberek válnak majd.

Kárpátalja

a Szerb Köztársaság Alkotmányának, az Egyesült Nemzetek a gyerekek jogairól szóló
egyezményének és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának és annak az Alkotmányba
is átemelt rendelkezéseinek, valamint a Szerb Köztársaság
egyéb törvényeinek
értelmében”.

A Magyar Állami Népi Együttes segíti a menekülteket
2015. május 21. – Kárpátalja
Ukrajnában turnézik a jövő héttől a Magyar Állami Népi Együttes, a fellépések bevételét a
kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus belső menekültjeinek támogatására fordítják –
hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet csütörtökön tartottak Magyarország kijevi
nagykövetségén. Keskeny Ernő nagykövet tájékoztatta a sajtó képviselőit arról, hogy az
együttes két turnén – május 25. és június 2., valamint június 21. és 28. között –
Kárpátalján és Nyugat-Ukrajna területén, valamint Kijevben mutatja be Megidézett
Kárpátalja – Hágókon innen és túl című műsorát. A nagykövet rámutatott arra, hogy
„Magyarország figyelemmel és együttérzéssel követi Ukrajna sorsának alakulását, és
támogatja előrehaladását az európai úton”.

Bocskor Andrea: Ukrajna ügyét kiemelten kell kezelni
2015. május 21. – MTI, Kárpátalja
Ukrajna ügyét kiemelten kell kezelni az Európai Unió és a Keleti Partnerségben részt vevő
hat volt szovjet tagköztársaság csúcstalálkozóján Rigában – tudatta csütörtökön
közlemény útján a kárpátaljai Bocskor Andrea, a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-)
képviselője. A csütörtök–pénteki csúcs Bocskor szerint az utóbbi idők egyik legjelentősebb
eseménye ebben a témában. „Sürgetjük a vízumliberalizációt, vagyis vízummentességet és
ehhez egy konkrét dátum kitűzését Ukrajna és Grúzia vonatkozásában” – húzza alá
közleményében az EP-képviselő, aki szerint a vízummentesség megadása kézzelfogható
előnyöket biztosítana ezen országok állampolgárai számára, és az Európai Unió ezzel
bizonyítaná hosszú távú elkötelezettségét mellettük.
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Kisebbségi önkormányzati választások: „Soha ennyi ember még nem vállalta
fel a HMDK-t”
2015. május 21. - Huncro.hr
A HMDK első alkalommal indít listát vagy egyéni jelöltet az ország egész területén. Ez
összesen 216 saját jelöltet jelent. Még soha ennyi jelöltünk nem volt – ezt múlt pénteken
sajtótájékoztatón jelentette ki Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke a május 31-ére
kiírt kisebbségi tanácsi (önkormányzati) választások kapcsán.

Nincs előrelépés a Magyarország segítségét megköszönő emléktáblaállítással kapcsolatban Pélmonostoron
2015. május 21. - Huncro.hr
Múlt kedden tartotta soros ülését a Pélmonostori Városi Tanács, melynek napirendjén
több komoly téma is szerepelt. A kérdések és javaslatok napirendi ponthoz érve Jankovics
Róbert, a testület tagja, a HMDK pélmonostori alapszervezetének elnöke ismét, immár
harmadszor fogalmazta meg a Magyarország segítségét megköszönő emléktábla-állítással
kapcsolatos javaslatát.

Muravidék

2015. május 21. - Muravidéki Magyar Rádió
A dobronaki községi tanács tagjai meghallgatták és egy-egy feltétellel elfogadták a község
által alapított és társalapított intézetek beszámolóit és idei évi terveit, megszavazták a
költségvetési módosítást, valamint személyzeti kérdések megoldásával is foglalkoztak.

Horvátország

6. soros ülését tartotta Dobronak Község Tanácsa

Iskolatalálkozó az egy nemzethez való tartozás jegyében
2015. május 21. - Huncro.hr
A hét végén ért véget a 16. Kárpát-medencei iskolatalálkozó Piliscsabán. Hat ország
magyar általános iskolásai – köztük a laskói általános iskola diákjai is – évente más-más
országban találkoznak azzal a céllal, hogy jobban megismerjék egymást, és tudatosuljon
bennük az egy nemzethez való tartozás.
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2015. május 21. - Volksgruppen
Osztrák és magyar gazdaságfejlesztési szakemberek találkoztak szerdán a Soproni
Egyetem Ligneum látogatóközpontjában, hogy kiértékeljék a 2007 és 2013 között
megvalósult Regionet aktív projekt eredményeit. A Regionet aktív az osztrák-magyar
határtérség gazdasági fejlesztését tűzte ki céljául.

Őrvidék

Osztrák-magyar Regionet aktív konferencia
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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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