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Vezető hírek

Ülésezik a diaszpóra tanács és a Magyar Állandó Értekezlet
2015. december 1. – MTI, Kormany.hu
Szerdán és csütörtökön tartja ülését a Magyar Diaszpóra Tanács, illetve a Magyar Állandó
Értekezlet (Máért), a külhoni magyarság éves budapesti találkozóján az aktuális, tematikus
programok mellett várhatóan szó lesz a világpolitikai helyzetről is - mondta Potápi Árpád
János nemzetpolitikai államtitkár kedden, egy budapesti háttérbeszélgetésen. Mindkét
tanácskozást Orbán Viktor miniszterelnök nyitja meg. A Magyar Diaszpóra Tanács szerdai,
ötödik ülésének tematikája hasonló lesz a korábbiakhoz. A tanácskozást Orbán Viktor
miniszterelnök nyitja meg - jelezte az államtitkár, aki arra számít, a kormányfő beszédét
alapvetően a világpolitikai helyzet határozza majd meg. Kiemelte: a diaszpóra tagjainak,
szervezeteinek nagyon sokat köszönhetnek, azok az elmúlt időszakban mindig kiálltak
Magyarország mellett.

DIICOT: robbantani akartak a vármegyések Kézdivásárhelyen
2015. december 1. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Házi készítésű bombát akart a román nemzeti ünnep alkalmából tartott kézdivásárhelyi
rendezvényen felrobbantani a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) egyik
helyi vezetője, akit 24 órára őrizetbe vettek – jelentette be kedden a főügyészség szervezett
bűnözés és terrorizmus elleni főosztálya (DIICOT). A DIICOT szerint a házkutatások során
lefoglalt eszközök alkalmasak voltak arra, hogy a román állampolgárokat és javaikat
veszélyeztessék. Az ügyészség a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) segítségével derítette fel
a kézdivásárhelyi esetet. A DIICOT közleménye szerint „a szélsőségesen nacionalista,
magyarországi HVIM azt hirdeti Erdélyben, hogy akár a román állampolgárok és javaik
elleni erőszakos támadásokkal is nehezíteni kell, vagy meg kell akadályozni, hogy a román
hatóságok az államhatalmat gyakorolják az úgynevezett Székelyföldön”.

Szórvány munkacsoport: demográfiai és oktatási kérdések a középpontban
2015. december 1. – MTI, hirek.sk
Elsősorban demográfiai és oktatási kérdésekkel foglalkozott a Kárpát-medencei Magyar
Képviselők Fórumának (KMKF) Szórvány-diaszpóra munkacsoportja keddi ülésén tájékoztatta a testület két társelnöke a tanácskozás után az MTI-t. Révész Máriusz (Fidesz)
közlése szerint az ülésen felvetették, nagy lehetőség rejlik abban, hogy a diaszpórából
kilenc-tíz hónapra cserediákok érkeznének Magyarországra, akiket itteni családok
fogadhatnának be, és helyben járnának iskolába. A kormánypárti politikus szerint az, hogy
ezek a diákok középiskolás korukban egy évig Magyarországon tanulnának,
nagymértékben segítené a nemzethez kötődésüket. Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) azt
emelte ki, „komoly pénz és akarat kell ahhoz”, hogy megőrizhessék a magyar nyelvet a
szórványban élők felnövekvő nemzedékei, míg a népesedési kérdésekkel kapcsolatban azt
emelte ki, a biztos megélhetés segítheti a gyermekvállalást.
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Igaz rock and roll magyarok a boszniaiak, annyi szent!
2015. december 1. – Ablonczy Bálint Heti Válasz online
A magyar-magyar kapcsolatoké is lesz ez a hét a honi közéletben. Előbb a nyugati
diaszpórát tömörítő tanács, majd az utódállamokban regionális vagy parlamenti
képviselettel rendelkező szervezeteket összefogó Magyar Állandó Értekezlet ülésezik
Budapesten. De hogy függ össze mindez a boszniai magyarok kulturális életével?

„Akikért nem szólt a harang”
2015. december 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Megemlékezést tartottak az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás 71. évfordulója alkalmából.
A szentmisével egybekötött tegnapi megemlékezésre Délvidékről érkező 300 zarándokot
Gulyás Gergely az országgyűlés alelnöke fogadta az Országház felsőházi termében. A
zsúfolásig megtelt budapesti Szent István bazilikában Zélity Mihály bezdáni plébános
misézett, főtisztelendő dr. Juhász Gábor concelebrálásával. A Szent György lovagrend és a
Korona Őrség is képviseltette magát a szertartáson. A József Attila Színház ünnepélyes
előadása előtt Schmittné Makray Katalin asszony köszöntötte a rendezvény résztvevőit.
Cseresnyésné Kiss Magdolna a Keskenyúton Alapítvány kuratóriumi elnöke, az egész
napos rendezvény házigazdája ismertette a 2015 évi Keskenyúton emlékéremmel
díjazottak névsorát.

Együttműködési megállapodást kötött a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Erdély

2015. december 1. – MTI
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI)
és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kedden Budapesten. Az egyezmény célja, hogy
elősegítsék a Kárpát-medence egységes gazdasági, kulturális és oktatási térként kezelését.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára
a megállapodás aláírásakor kiemelte: a tárca egységes Kárpát-medencei kulturális és
oktatási térben gondolkodik.

Feszültséggel teli román ünnep Szentgyörgyön
2015. december 1. – Krónika, szekelyhon.ro
A román nemzeti lobogó állítólagos eltűnése és székely zászlóra való kicserélése, illetve az
Új Jobboldal szélsőséges szervezet felvonulása tette feszültté a román nemzeti ünnepet
Sepsiszentgyörgyön. Kedden a megszokottnál nagyobb számban vonultak fel a románok a
város utcáin, becslések szerint két-háromezren gyűltek össze a Mihai Viteazul-
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szoborcsoport előtt. Kovászna, Hargita, Maros megye román föld! Itthon vagyunk!
Románia egységes! Erdély román föld! Szent György ortodox szent! – skandálták a román
felvonulók. A Krisztus király római katolikus templom előtt elhaladva pedig azt kiáltozták,
hogy Románia ortodox ország.

KDNP: a szélsőséges megnyilvánulások ártanak a külhoni magyar
közösségeknek
2015. december 1. – MTI, transindex.ro
A KDNP elítéli azokat a szélsőséges megnyilvánulásokat, amelyek leginkább ártanak a
külhoni magyar közösségnek. Ezt a kisebbik kormánypárt közölte kedden az MTI-vel, arra
reagálva, hogy a romániai szervezett bűnözés és terrorizmus ellenes ügyészség azt közölte:
házi készítésű bombát akart a román nemzeti ünnep alkalmából tartott kézdivásárhelyi
rendezvényen felrobbantani a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom egyik helyi
vezetője. Ha valósnak bizonyul az a román hatóságok által megfogalmazott terrorista vád,
mely a HVIM egyik helyi emberéhez köthető, úgy a KDNP leghatározottabban hangot ad
megdöbbenésének és felháborodásának, hiszen a magyar kisebbség mindig békés,
nemzetközi jogon alapuló eszközökkel küzdött és küzd jogaiért - írták a közleményben.

Házkutatást tartottak a HVIM kézdivásárhelyi elnökénél
2015. december 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Házkutatást tartott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kézdivásárhelyi elnökénél hétfőn, akit
Bukarestbe szállítottak további kihallgatásokra. Beke Istvánnál hétfő reggeltől este 20 óra
30 percig tartózkodtak a hatóság képviselői – tájékoztat közleményben a HVIM. Mint
fogalmaznak, semmiféle gyanúsítást nem közöltek a szervezet helyi elnökével, és a
házkutatási parancson sem szerepelt semmiféle indok.

Játékbomba miatt vették őrizetbe a kézdivásárhelyi HVIM-vezetőt?
2015. december 1. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) visszautasítja a vádakat azzal
kapcsolatban, hogy bármilyen merényletet kívántak volna elkövetni. A HVIM közölte:
székelyföldi szervezetük „elképesztő zaklatásnak és titkosszolgálati rágalmaknak” van
kitéve az elmúlt huszonnégy órában. Azt írták: minden hatósági intézkedés teljesen
törvénytelen volt, a kihallgatáson nem engedélyezték ügyvéd jelenlétét, a jegyzőkönyveket
csak románul állították ki, nem biztosítottak tolmácsot. Álláspontjuk szerint a Román
Hírszerző Szolgálatnak (SRI) az ügyben kiadott sajtóközleménye „hemzseg a
hazugságoktól”, mivel „semmiféle robbanóanyagot nem találtak a házkutatások során, és
semmilyen olyan eszközt, ami egy, a SRI által képzelt merénylethez felhasználható lenne”.
Hozzátették: „zászlókat, pólókat, szilveszteri petárdát, airsoft használt optikai
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segédeszközt, egy airsofthoz használt szirénát és a szülinapi tortáról a csillagszórót”
foglalták le.

MPP: a nemzeti ünnepnap nem lehet a megosztás jelképe
2015. december 1. – transindex.ro, Erdély Ma
„A nemzeti ünnepnapot minden polgár magáénak kellene érezze. Sajnos ma olyan
Romániában élünk, ahol ez az elv nem érvényesülhet. A nemzeti ünnepnap nálunk nem az
egységet, hanem a megosztást jelképezi. December elseje mindaddig megosztja az ország
polgárait, ameddig nem biztosítottak a Gyulafehérváron megígért jogok, azaz a teljes
jogegyenlőség és az autonómia” - áll az MPP mai közleményében.

Kelemen Hunor: elítéljük az erőszakos cselekedeteket
2015. december 1. – MTI, transindex.ro, Erdély Ma
Az RMDSZ a sajtóból értesült a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM)
kézdivásárhelyi szervezete elnökének szándékáról, aki a hatóságok szerint robbantásos
merényletre készült Románia nemzeti ünnepén. „Az RMDSZ elítél minden erőszakos
cselekedetet, és elhatárolódik minden olyan szélsőséges megnyilvánulástól, ami
feszültséget kelt a közösségek között. Ebben az országban a békés együttélés, a tolerancia
és az egymás iránti tisztelet vihet előre a fejlődés, a jövőépítés útján” – hangsúlyozta
Kelemen Hunor szövetségi elnök.

Figyelemfelkeltő akció Románia nemzeti ünnepén Nagyváradon
2015. december 1. – Erdély Ma
Két magyar férfi tartott figyelemfelkeltő akciót Románia nemzeti ünnepén a nagyváradi
városháza előtti téren. December 1-jén, Románia nemzeti ünnepén a magyarországi
Jobbik párt Bihar megyei szimpatizáns csoportjának tagjai, Kéki Imre Krisztián és Molnár
Csongor egy rövid akcióra készültek délután négy órakor a váradi városháza előtt. Az akció
során kifeszítettek egy molinót, melyre az 1918. december 1-jén elfogadott Gyulafehérvári
Nyilatkozat 3. cikkelyének két pontja volt felírva román és magyar nyelven.

Kelemen Hunor: hajlandóak vagyunk ésszerű kompromisszumokra
2015. december 1. – MTI, transindex.ro, maszol.ro
Az RMDSZ abban az esetben fogadja el az EMNP javaslatát közös önkormányzati
képviselői lista állítására Marosvásárhelyen és Maros megyében, ha az EMNP írásban
vállalja, hogy nem indul a parlamenti választáson - jelentette ki Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke. „Abban nem tudunk partnerek lenni, hogy feladjuk a politikai
identitásunkat azoknak a kérésére, akiknek az RMDSZ térdre kényszerítése a célja” –
fogalmazott a szövetségi elnök.
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Egyetlen magyar kitüntetett Maros megyében
2015. december 1. – Krónika, szekelyhon.ro
Míg idén öt többé vagy kevésbé ismert román személyiség vehette át a Marosfelfalui
Fibulát, a magyar közösség részéről a kormánymegbízott csupán a 108-szoros román
válogatott Bölöni Lászlót, az egykori ASA labdarúgóját nevesítette a rangos kitüntetésre. A
döntés azért meglepő, mert 2001 óta a kitüntetettek kijelölésekor az előző prefektusok,
íratlan szabály szerint, nagyjából tiszteletben tartották a megye etnikai arányait. A
sorozatos magyarellenes megnyilvánulásairól elhíresült Goga az első kormánymegbízott,
aki felrúgta a szabályt, és mindössze egy magyar futballistát, edzőt tartott méltónak a
fibulára.

Miniszterelnök-helyettes: sajnálatos a sepsiszentgyörgyi incidens a zászlóval
2015. december 1. – MTI, maszol.ro
Sajnálatos incidensnek nevezte Vasile Dâncu miniszterelnök-helyettes, hogy egy nappal
korábban ismeretlen személyek Sepsiszentgyörgyön egy köztéri román nemzeti lobogót
székely zászlóra cseréltek. Dâncu, aki a Dacian Cioloș vezette kormány közigazgatási és
regionális fejlesztési minisztere is, kedden részt vett Gyulafehérváron a Románia nemzeti
ünnepe alkalmából szervezett ünnepségeken. Dâncu azt mondta, hogy a magyar többségű
településeken tetten érhető néha a konfliktusgerjesztési szándék a román nemzeti jelképek
megsértése révén, de ez nem általános jelenség. Úgy vélte, hogy nem a zászlós incidens
határozza meg a románok és a romániai magyar kisebbség viszonyát.

Magyarellenes román zászló az újszentesi lelkipásztornak
2015. december 1. – Krónika, maszol.ro
Egy „Le a magyarokkal!” feliratú román nemzeti lobogót dobtak be vasárnap a Temes
megyei Újszentes református parókiájának udvarára. A lobogóra a magyarellenes szöveg
mellé a közösségi oldalon használt „Like”, azaz „Tetszik” szót is felírták, valamint
felrajzoltak egy, a helyeslésre utaló, hüvelykujjal felfele mutató öklöt, amit ugyancsak a
Facebookon használnak.

Csökkent a nagy székelyföldi városok lakossága 2008-hoz képest
2015. december 1. – maszol.ro
Mindössze hat megyeközpont lakossága nőtt 2008-hoz képest az egész országban, máshol
mindenütt csökkenést regisztráltak 2014-ben - tájékoztat a HotNews. Vaslui-t, Iași-t,
Besztercét, Nagyszebent, Kolozsvárt és Gyulafehérvárt leszámítva az olyan nagyobb
székely városok is veszítettek lakosságukból, mint Székelyudvarhely, Csíkszereda.
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Berényi József: az elmúlt négy év kisebbségi szempontból teljes kudarc
2015. december 1. – Felvidék Ma, hirek.sk
„Sajnos, kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy az elmúlt négy év kisebbségi
szempontból teljes kudarc volt” – fogalmazott Berényi József, alátámasztva ezt azzal a
ténnyel, hogy a Híd pártnak az elmúlt négy évben két, kisebbségekre vonatkozó javaslata
volt, ám egyiket sem tudta sikerre vinni a törvényhozásban. Bárdos Gyula, az MKP
elnökségi tagja is arra mutatott rá, hogy a Most-Híd felelőtlen volt akkor, amikor a múlt
héten tárgyalta a parlament a párt kisebbségi kultúrák támogatására vonatkozó javaslatát,
ám a végső szavazásnál 6 szavazat híján a tervezet elbukott. Ugyanakkor Bugár Béla
pártjának három képviselője sem nyomta meg a szavazógombot (a parlamenti szavazásról
szóló jegyzék szerint Csicsai Gabriel, František Šebej és Rudolf Chmel nem szavazott),
illetve további hat ellenzéki honatya is hiányzott a szavazásról. Bárdos Gyula a Csemadok
elnökeként azt is hiányolta, hogy a Most-Híd nem folytatott széleskörű vitát az ügyben,
nem kérte ki az érintettek véleményét, így a Csemadokot is, és más kulturális szervezetet,
társulásokat is mindössze formálisan tájékoztatták a javaslatról, de arra már nem volt
lehetőségük, hogy véleményüket, észrevételeiket hivatalosan is elmondják.

Bugár jobboldali alternatívája nem jött be
2015. december 1. – Új Szó
Kudarcba fulladt a Híd kezdeményezése, melynek keretében Bugár Béla pártja egy
háromoldalú jobboldali együttműködést szeret volna létrehozni a Sieť és a
Kereszténydemokrata Mozgalommal (KDH). A pártok a Smerrel szembeni közös
alternatíva mellett kötelezték volna el magukat.

Soltész Miklós a Selye János Egyetemen: Vissza kell térnünk keresztény
gyökereinkhez!
2015. december 1. – Felvidék Ma
„A liberalizmus nem tud támpontot adni az embereknek, ezért Európának arra van
szüksége, hogy visszatérjen saját, keresztény gyökereihez" – jelentette ki Soltész Miklós, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkára december 1-jén, Komáromban. A Selye János Egyetem
Teológiai Karának szervezésében Aktuális nemzeti kérdéseink címmel megtartott
konvokációs előadásában az EMMI államtitkára a migránsválságról, a liberalizmus
zsákutcáiról, a keresztény egyházak mulasztásáról, a közép-európai nemzetek
felelősségéről és az európai társadalmat fenyegető demográfiai katasztrófáról is szólt.
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Rajka: összetartóbb a szlovák negyed

Vajdaság

2015. december 1. – Új Szó
Az utóbbi tizenöt évben megkétszereződött a határ menti település lakosainak száma. A
Pozsonytól mintegy húsz kilométerre fekvő Rajkán már több a betelepült, mint a helyi
születésű lakos. Rajka lakossága elérte a 4500 főt, nagy részük – körülbelül 2500-an – az
utóbbi években költözött a községbe főként Pozsony környékéről. „Közülük legalább ezer
magyar anyanyelvű, az 1500 fősre tehető szlovák lakosságról is elmondhatjuk, hogy
legalább felének magyar felmenői vannak” – nyilatkozta lapunknak Kiss Vince, Rajka
polgármestere. A faluban német őslakosok is élnek.

Hagyományok téli fesztiválja Palicson
2015. december 1. – Pannon RTV
Hagyományos módon elkészített ételek, italok és kézműves termékek kiállításával
készülnek a szervezők a Hagyományok téli fesztiváljára. A kétnapos palicsi rendezvény
része a Helyi termékek kiállítása, a Nemzetközi tepertősütő fesztivál és a Mikulásfutás is.
Hatvan kiállító mutatja majd be kézműves termékeit a Kisvendéglő előtt szombaton és
vasárnap 9-től 16 óráig. A fesztivált a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság és Szabadka
város támogatta.

„A VMSZ élvezi a magyar közösség bizalmát”

Kárpátalja

2015. december 1. – Magyar Szó
„A Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott jelöltek a 2015. november 29-én
megtartott óbecsei helyi közösségi választásokon több szavazatot kaptak, mint négy évvel
korábban. Az Alsóvárosban például, majdnem megdupláztuk a szavazataink számát: 2011ben 421 szavazatot kaptak a jelöltjeink, vasárnap 748-at. Kétségtelen: jobb eredményt is
elérhettünk volna, ha a többi magyar párt is felzárkózik az általunk támogatott jelöltek
mögé. Vagy ha nem magyar jelölteket állít egy-két belgrádi központú párt. Ha nem vidéki
taxikkal és kombikkal szállították volna csoportosan az embereket a szavazóhelyekre. Ami
történt, megtörtént. Az óbecsei választások is bizonyították, a Vajdasági Magyar Szövetség
továbbra is élvezi a magyar közösség bizalmát.

Önkormányzatok rugalmassága és fenntarthatósága – fókuszban Ukrajna a
velencei fenntartható fejlesztési kurzuson
2015. december 1. – Kárpátalja
Az önkormányzatok rugalmassá tétele és fenntarthatósága („Resilience and Sustainability
of Municipalities”) volt a témája annak a szakmai konferenciának és tanulmányi hétnek,
amelyet a szentendrei székhelyű Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) szervezett
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2015. november 22–28. között Velencében. A Velencei Nemzetközi Egyetem adott otthont
a rendezvénynek, s fő támogatója az Olasz Környezetvédelmi Minisztérium volt. Ukrajna
több nagyobb városa képviseltette magát a rendezvényen, s most Kárpátalja is
bekapcsolódhatott a fenntartható fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekbe, ugyanis a
konferencián a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Rákóczi-főiskola
képviseletében Pataki Gábor vett részt, valamint képviseltette magát Beregszász megyei
jogú város önkormányzata is.

Mihajlo Riviszt választotta elnökévé a Kárpátaljai Megyei Tanács
2015. december 1. – Kárpátalja, karpatalja.ma
Hosszas viták után Mihajlo Riviszt választották meg a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökévé
a tanács keddi ülésén. Hennagyij Moszkal képviselő, Kárpátalja megye kormányzója, az
ülés levezető elnöke a kormánypárti BPP „Szolidarnyiszty” részéről Mihajlo Riviszt jelölte
a tanácselnöki posztra. Mintegy háromórányi ülésezés után került sor a megyei tanács
elnökének megválasztására. A titkos szavazás során 38 képviselő adta le a voksát a 64-ből,
s valamennyien a BPP „Szolidarnyiszty” jelöltjére, így a VII. Összehívású Kárpátaljai
Megyei Tanács elnöke Mihajlo Rivisz lett.

Ruhaadományokat küldött kárpátaljai rászorultaknak a Lions
2015. december 1. – MTI, karpatalja.ma, karpatinfo.net
Ruhaadományokat küldött Beregszászra kárpátaljai rászorultaknak a Lions Clubok
Magyarországi Szövetsége - közölte a szervezet az MTI-vel kedden. István Zsolt, a
szövetség kormányzója elmondta: a Lions jótékonysági akciója a Református Egyház
Szeretetszolgálatának közreműködésével zajlott, és immár a második teherautónyi ruhát
vitték Kárpátaljára, az adomány szétosztására a Kárpátaljai Református Egyházkerület
diakóniai koordinációs irodája vállalkozott.

Együttműködési megállapodást kötött Vásárosnamény Nagykapossal és
Beregszásszal
2015. december 1. – Kárpátalja
Vásárosnamény együttműködési megállapodást kötött, a szlovákiai Nagykapossal és
Beregszásszal. Ahogy Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere fogalmazott, az
együttműködés és a kapcsolat már régen tart, és kimondottan jó a városok között, de ezzel
az írásban rögzített megállapodással elhárult egy akadály a közeljövőben megjelenő
határokon átnyúló pályázatok elől.
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Új kutatóközpont alakult az UNE bázisán
2015. December 1. – karpatalja.ma
Magyar történelemmel és ukrán–magyar kapcsolatokkal foglalkozó kutatóközpont alakult
az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Történelem Karának bázisán – tudatta a
zakarpattya.net.ua internetes hírportál november 27-én. A kutatóközpont létrehozásáról a
felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa döntött november 27-én. Az intézet célja,
hogy a magyar nép kultúrája és története, valamint az ukrán–magyar kapcsolatok terén
kutatásokat folytasson, illetve együttműködjön magyarországi kutatóintézetekkel és
oktatási intézményekkel.
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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

11

