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Orbán Viktor Kijevben 
2015. február 13. – MTI, hvg.hu, Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpátinfo, Magyar Nemzet, 

Magyar Hírlap, nol.hu 

Petro Porosenko ukrán államfő pénteken megbeszélést folytatott Kijevben Orbán Viktor 

magyar miniszterelnökkel. A találkozón a tárgyalófelek megvitatták az ukrajnai magyar 

kisebbség szociális és kulturális fejlődésének további lehetőségeit is. Az ukrán államfő 

köszönetet mondott Magyarországnak Ukrajna függetlenségének, területi épségének és 

szuverenitásának támogatásáért, valamint a humanitárius segítségnyújtásért, beleértve a 

kelet-ukrajnai harcokban megsebesült ukrán katonák magyarországi gyógykezelését. A 

megbeszélésen részt vett Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament egyetlen magyar képviselője, aki arról számolt be, 

hogy a Kárpátalján élő magyarok támogatják Porosenko elnöknek a béke megteremtésére 

tett erőfeszítéseit.  

 

Szijjártó: Magyarországnak kizárólag a békés megoldás elfogadható 
2015. február 13. – MTI, hirado.hu 

Orbán Viktor miniszterelnök és Petro Porosenko ukrán elnök kijevi megbeszéléséről 

beszámolva Szijjártó Péter az M1 Az este című műsorának telefonon adott nyilatkozatában 

elmondta: Magyarországnak mint szomszédos országnak egyértelműen az az érdeke, hogy 

békés megoldás szülessen az ukrajnai konfliktusban. Szijjártó Péter elmondta, hogy a 

kijevi tárgyaláson az ukrán elnök delegációjában részt vett a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) elnöke, Brenzovics László, aki az ukrán parlament képviselője is. 

Szijjártó Péter szólt arról is, hogy Magyarország határozottan képviseli azt az álláspontot, 

hogy a behívott, besorozott magyarok aránya nem lehet magasabb, mint a magyarság 

aránya Ukrajna egész lakosságához mérve. Eddig ez az arány nem volt magasabb - jegyezte 

meg. 

 

A magyarság jövője a családokban dől el 
2014. február 14. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A kormány igyekszik megtenni mindent a határon túl élő magyar családokért, de ez mit 

sem ér, ha a családokban nincs magyar szó, mese, ének és szeretet, mert a magyarság 

jövője a családokban dől el – mondta Balog Zoltán a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetségének egész napos rendezvényén. Az emberi erőforrások minisztere a Kárpát-

medencei családi napra érkezett mintegy nyolcszáz magyarországi és határon túli magyar 

előtt felidézte a határon túli magyarokat érintő eddigi kormányzati lépéseket, közöttük az 

állampolgárság visszaadását és a magyar nyelv tanulásához, a magyar iskolába járáshoz 

nyújtott támogatásokat. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/orban-viktor-kijevben/
http://www.hirado.hu/2015/02/14/szijjarto-magyarorszagnak-kizarolag-a-bekes-megoldas-elfogadha/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/a-magyarsag-jovoje-a-csaladokban-dol-el
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Ismeretlenek meggyalázták az aradi Szabadság-szobrot 
2015. február 14. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Magyar Nemzet 

Ismeretlen tettesek szombatra virradóra a román nemzeti színekre festették le az aradi 

Szabadság-szobor talapzatán a 13 vértanú tábornok arcképét – közölte az aradinap.ro helyi 

portál. Amint a portálon közzétett fényképeken és kisfilmen látszik, a tábornokok 

domborműveit festékszóróval színezték pirosra, sárgára és kékre. A talapzatra fekete 

festékszóróval magyarokat gyalázó szöveget is írtak. Bognár Levente, Arad 

alpolgármestere a portálnak elmondta, az RMDSZ feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen. 

 

Szép Gyula a Janovics Jenő Alapítvány új elnöke 
2015. február 13. – transindex.ro 

Szép Gyulát választották csütörtökön a Janovics Jenő Alapítvány elnökévé, Nagy Zsolt 

helyére. Az új elnök egyszerre kényszermegoldásnak és megtisztelőnek értékelte 

megválasztását. „Nem túlzok, ha azt mondom, hogy nélküled sem az Erdélyi Magyar 

Televízió, sem az Erdély FM rádió nem létezne. Nem könnyű a nyomodba lépni, nagy 

felelősség irányítani egy olyan intézményt, amelynek minden szegét csak te ismered. (...) 

Nem akarok nagy ígéreteket tenni, de megpróbállak helyettesíteni addig a – remélem 

rövid – ideig, amíg visszajössz”" - írta az ez alkalomból Nagy Zsoltnak címzett nyílt 

levelében Szép Gyula. 

 

Ismét feszült a hangulat a marosvásárhelyi RMDSZ-ben 
2015. február 14. – transindex.ro 

Vass Levente szerint Peti András miatt nincs magyar nevű kis oroszlán sem, Peti szerint 

nincs olyan, hogy belső ellenzék: valaki vagy bent van, vagy kint. Több mint egy évvel az 

önkormányzati választások előtt ismét előkerültek azok a feszültségek, amelyek az RMDSZ 

marosvásárhelyi szervezetét jellemezték már a két évvel ezelőtt történt városi 

elnökválasztás alkalmával is. A városi szervezet előválasztásokra készül, ami azt is eldönti, 

hogyan alakulnak a továbbiakban az erőviszonyok. 

 

Magyarellenes transzparenssel tüntettek a Kolozsvár Arénában 
2015. február 15. – transindex.ro, Krónika, MTI, Magyar Hírlap 

Magyarellenes transzparenssel tüntetett a szurkolók egy csoportja szombaton a Kolozsvár 

Arénában tartott Románia-Spanyolország rögbimeccsen, amelyet az Európai Nemzetek 

Kupája keretében rendeztek meg – írta vasárnap a Főtér.ro kolozsvári portál. A szurkolók 

egy fekete színű transzparenst feszítettek ki az egyik lelátón, amelyre fehér festékkel 

román nyelven azt írták: „A név Cluj-Napoca – vagy elfogadjátok, vagy elmentek innen.” 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ismeretlenek-meggyalaztak-az-aradi-szabadsag-szobrot
http://itthon.transindex.ro/?hir=38851
http://itthon.transindex.ro/?cikk=24942
http://itthon.transindex.ro/?hir=38863
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Újra lobog a székely zászló Sepsiszentgyörgy központjában 
2015. február 15. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika, Háromszék 

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai a Sepsiszentgyörgyön korábban 

eltávolított székely zászló apropóján új helyszínen helyeztek el egy más kék-arany lobogót. 

A szervezet tagjai a székely szimbólumok használatára is buzdítanak, mivel „az nem 

önkényuralmi jelkép”. 

 

Pótolná a magyarság veszteségeit az új váradi alpolgármester 
2015. február 15. – Krónika 

Közel három év szünet után immár ismét van magyar alpolgármester Nagyváradon. A 

csütörtöki városi tanácsülésen megválasztott Huszár István szerint ez már nagy előrelépést 

jelent, és a jövőben megpróbálják ezáltal a lehető legtöbbet elérni. A vállalkozóból lett 

tanácsost alpolgármesteri terveiről faggatták. 

 

Nemet mondanak az agyelszívásra 
2015. február 15. – Krónika 

A magyar nyelvű felsőoktatás stratégiájának határokon átívelő, egyetlen közös 

rendszerként való megszervezésével, kihelyezett képzések biztosításával és a gazdasági 

igényekhez alkalmazkodó szakok indításával megállítható a hallgatók elvándorlása – 

állapították meg azon a hétvégi megbeszélésen, amelyet Nagyváradon szerveztek a 

házigazda Partiumi Keresztény Egyetemen (PKE), a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem, továbbá a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának 

képviselői. 

 

Elkerüli a MOGYE-karaván a magyar „oázisokat” 
2015. február 15. – Krónika 

Majdnem teljesen elkerüli a magyar többségű településeket a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) által szervezett, kizárólag román nyelvű 

kínálatnépszerűsítő karaván. A potenciális magyar érdeklődők „toborzását”, mint minden 

évben, ezúttal is a diákszövetség vállalta magára.  

 

Néptáncosokat zaklat a magyarellenes Tănasă 
2015. február 15. – Krónika 

Magyarázatot kért levélben a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 

megnevezéséről a feljelentéseiről elhíresült Dan Tănasă. A sepsiszentgyörgyi származású, 

külföldön élő Tănasă arra kíváncsi, van-e törvényes alapja annak, hogy a hivatásos 

táncegyüttes ezen a néven működik. Füleki Zoltán, a néptáncegyüttes igazgatóhelyettese 

elmondta, a válasz elkészült, és hamarosan elküldik a bloggernek. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ujra-lobog-a-szekely-zaszlo-sepsiszentgyorgyon
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/potolna-a-magyarsag-vesztesegeit-az-uj-varadi-alpolgarmester
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nemet-mondanak-az-agyelszivasra
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/elkeruli-a-mogye-karavan-a-magyar-aoazisokata
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/neptancosokat-zaklat-a-magyarellenes-tanasa
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Bukaresti orákulum 
2015. február 14. – Markó Béla – Népszabadság 

Bukaresti orákulum 

Évforduló évfordulót követ mostanában Romániában is, hiszen ezelőtt huszonöt évvel, az 

1989-es rendszerváltás után sorra alakultak meg pártok, kulturális egyesületek, szakmai 

szervezetek, és most mindenki „számvetést készít”, „mérlegre tesz”, “visszatekint.” Ez 

teljesen érthető, ha arra gondolok, hogy talán sehol olyan kemény diktatúra nem volt 

akkor Kelet-Közép-Európában és a Balkánon, mint nálunk. Szintén ezelőtt egy 

negyedszázaddal hangzott el Bukarestben egy jóslat Silviu Brucantól, miszerint a 

románoknak 20 évre lesz szükségük, hogy megtanulják a demokráciát. Ma demokrácia 

van-e? A felszínen igen, de kétlem, hogy a bukaresti orákulum erre gondolt annak idején.  

(A cikk teljes terjedelmében a népszabadság 2015. február 14-i számában olvasható) 

 

Gyarmati Tihamér lett az MKP új komáromi járási elnöke 
2015. február 14. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja komáromi tisztújító járási konferenciája február 14-én Ógyallán 

zajlott, s azon mások mellett jelen volt Berényi József országos pártelnök és Szigeti László, 

az MKP OT elnöke is. A küldöttek Petheő Attila eddigi járási elnök visszalépése után 

Gyarmati Tihamér mérnököt, az MKP Nyitra megyei és szentpéteri községi képviselőjét 

választották meg új járási elnökké.  

 

Kilépések a VMSZ adai helyi szervezetéből 
2015. február 14. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) adai helyi szervezetének mintegy húsz tagja jelezte 

kilépési szándékát a párt elnökségének. A kilépési hullám mögött - az érintettek 

elmondása szerint - leginkább az adai helyi szervezet politikai inaktivitása áll, szerintük 

ugyanis 2011 óta nem volt határozatképes taggyűlésük, emellett nehezményezik a községi 

képviselő-testületben helyet foglaló VMSZ-tagok passzivitását is. Véleményük szerint a 

VMSZ helyi szervezetének vezetőit eleve alapszabály-ellenes módon nevezték ki három 

évvel ezelőtt. 

  

Vajdasági Párt: Vajdaság polgárainak semmi okuk megünnepelni Szerbia 
alkotmányosságának napját 
2015. február 14. – Vajdaság Ma 

Február 15-e Szerbia államiságának napja, de emellett fontos kiemelni, hogy ez Szerbia 

alkotmányosságának napja is. 1835. február 15-én, Sretenje (Gyertyaszentelő) napján a 

kragujevaci nemzetgyűlés hozta meg az első alkotmány, amivel megszűnt a feudalizmus és 
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http://www.hirek.sk/itthon/20150214173418/Gyarmati-Tihamer-lett-az-MKP-uj-komaromi-jarasi-elnoke.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18264/Kilepesek-a-VMSZ-adai-helyi-szervezetebol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18262/Vajdasagi-Part-Vajdasag-polgarainak-semmi-okuk-megunnepelni-Szerbia-alkotmanyossaganak-napjat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18262/Vajdasagi-Part-Vajdasag-polgarainak-semmi-okuk-megunnepelni-Szerbia-alkotmanyossaganak-napjat.html
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az akkori Szerb Fejedelemség társadalmi berendezése is. Vajdaság akkor nem tartozott a 

Szerb Fejedelemséghez – áll Aleksandar Odžićnak, a Vajdasági Párt (VP) elnökének ma 

kiadott közleményében. Mint kifejti, a jelenlegi, sorrendben tizenharmadik alkotmányt a 

2006-ban megtartott alkotmányos népszavazáson a vajdasági polgárok fele nem fogadta 

el. „Vajdasági polgárai már akkor Vajdaságellenesnek ítélték meg az alkotmányt, amely 

tartalmával értelmetlenné teszi Vajdaság bárminemű autonómiáját.” 

  

Új könyvek az MNT-től 
2015. február 15. – Lakatos János - Magyar Szó 

A héten kapta meg a Kishegyesi Könyvtár azokat a könyveket, amelyeket a Magyar 

Nemzeti Tanács támogatásából vásárolt. Az MNT 600 ezer dinár támogatást adott, amiből 

több mint 500 könyvet tudott vásárolni a könyvtár. Az új könyveket Mohácsi Zoltán, 

Kishegyes község alpolgármestere, Linka B. Gabriella, az MNT tagja, Vörös Julianna, a 

Kishegyesi Könyvtár igazgatója és Linka Miklós, a községi tanács tagja vették át. A 

Kishegyesi Könyvtár éves szinten bővíti állományát, de ilyen sok könyvet egyszerre már 

régóta nem kapott, mondta el Vörös Julianna. 

 

A törékeny béke is jobb, mint a háború 
2015. február 13. – MTI, Kárpátalja Ma 

Még a törékeny béke is jobb, mint a háború – mondta Orbán Viktor miniszterelnök 

pénteken a Kossuth Rádióban az ukrán válság ügyében az előző nap született minszki 

megállapodásról. Hangsúlyozta, ő a béke pártján áll, és ez az összes magyar érdeke is. 

Álláspontját úgy összegezte: “Ukrajnában háború van (…), a létéért, a fennmaradásáért, a 

területeiért harcol”. Ezt tudomásul véve kell szerinte foglalkozni a kárpátaljai magyarok 

helyzetével, akik mellett mindig ki fog állni a magyar kormány. 

 

Gulyás Beregszászon: minél nagyobb a baj, annál erősebb az 
elkötelezettségünk 
2015. február 14. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Határok szétszabdalhatnak minket, de az egymásért viselt felelősségünk oszthatatlan, és 

minél nagyobb a baj, annál erősebb ez az elkötelezettségünk - jelentette ki Gulyás Gergely, 

az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke Beregszászon, a Kárpátaljai Református 

Egyház ünnepi közgyűlésén. A politikus csodálatra méltónak nevezte, hogy a XX. század 

megannyi szenvedése és tragédiája ellenére ma is 150 ezret meghaladó lélekszámú 

magyarság és ezen belül több tízezres, hitét őrző református közösség él Kárpátalján. 

,,Hiszünk abban, hogy a kárpátaljai magyarság a mostani nehézségekre is a 

megmaradással, még összetartóbb magyar közösségeket formálva és az összefogásból erőt 

merítve ad választ” - mondta. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2616/vajdasag_kishegyes/122307/%C3%9Aj-k%C3%B6nyvek-az-MNT-t%C5%91l.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-torekeny-beke-is-jobb-mint-a-haboru/
http://www.hirado.hu/2015/02/14/gulyas-beregszaszon-minel-nagyobb-a-baj-annal-erosebb-az-elkotelezettsegunk/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2015/02/14/gulyas-beregszaszon-minel-nagyobb-a-baj-annal-erosebb-az-elkotelezettsegunk/?source=hirkereso
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Kárpátalja 2015-ben is számíthat a magyar külügyminisztérium támogatására 
2015. február 13. – Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Megyei Tanács plenáris ülésén tárgyalják a Magyar Külgazdasági és 

Külügyminisztériummal aláírt együttműködési szerződést – adta hírül a 

zakarpattya.net.ua. A szerződésben a Keleti Partnerség program fejlesztési projektjeiről 

van szó, melyet 2015. január 23-án írt alá Volodimir Csubirko, a megyei tanács elnöke és 

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. A korábbi megállapodások eredményeinek alapján 

a felek úgy határoztak, hogy 2015-ben is folytatják az együttműködést. A Magyar 

Külgazdasági és Külügyminisztérium további 155 millió forinttal támogatja a tervezett 

projekteket. 

 

Elnöki kitüntetést kapott a kárpátaljai Tóth Krisztián 
2014. február 13. – zakarpattya.net.ua, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, Kárpátalja 

Ukrajna katonai szolgálatáért kitüntetéssel jutalmazta Petro Porosenko, Ukrajna elnöke és 

az Ukrán Fegyveres Erők legfelsőbb vezetője Tóth Krisztiánt. Az elnök személyesen 

nyújtotta át a huszonhárom éves katonának a medált a harkovi katonai kórházban – adta 

hírül a zakarpattya.net.ua. Az Ukrán Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Tóth 

Krisztián bátorságáért, a katonai eskühöz való hűségéért részesült a kitüntetésben. A 

fiatalember tavaly augusztusban jelentkezett önként szolgálatra Ungváron. A fiatalt január 

30-án sebesítette meg egy lövedék szilánkja Debalcevénél. 

 

Magyarország hatalmas humanitárius segítséget ad Ukrajnának 
2015. február 14. – Kárpátalja, index.hu 

A hatalmas humanitárius segélyprogramot Ukrajna számára még december 10-én 

jelentette be Kovács Ádám Zoltán, Magyarország nemzetközi együttműködésért felelős 

helyettes államtitkára. Ezen kívül a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Ukrajna 7 

régiójában indított segélyprogramot: Harkiv, Zaporizsja, Herszon, Kárpátalja, Lemberg és 

Ivano-Frankivszk megyékben. Csaknem 1350 sokgyermekes család részesül humanitárius 

segélyben (ez összesen több mint 7000 ember), s ez elsősorban a lakóhelyüket elhagyni 

kényszerült menekültcsaládokat érinti. 

 

Áldás és erő – Könyv jelent meg a Kárpátalja.ma sorozatából 
2015. február 14. – Kárpátalja Ma 

Áldás és erő címmel adta ki a Kárpátalja.ma Nagycsaládok Kárpátalján című 

interjúsorozatát a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE). A 

könyvbemutatót február 13-án tartották a KMNE beregszászi irodájában a házasság 

hetének apropóján. A kötet szerzője, Marosi Anita elmondta: a kötet a nagycsaládos 

életforma szépségeit hivatott megismertetni az olvasókkal. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpatalja-2015-ben-is-szamithat-a-magyar-kulugyminiszterium-tamogatasara/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elnoki-kituntetest-kapott-a-karpataljai-toth-krisztian/
http://karpataljalap.net/?q=2015/02/14/magyarorszag-hatalmas-humanitarius-segitseget-ad-ukrajnanak
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/aldas-es-ero-konyv-jelent-meg-a-karpatalja-ma-sorozatabol/
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Minél nagyobb a baj, annál erősebb az elkötelezettségünk 
2015. február 15. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Határok szétszabdalhatnak minket, de az egymásért viselt felelősségünk oszthatatlan, és 

minél nagyobb a baj, annál erősebb ez az elkötelezettségünk – jelentette ki Gulyás Gergely, 

az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke szombaton Beregszászon, a Kárpátaljai 

Református Egyház ünnepi közgyűlésén. A beregszászi református templomban tartott 

közgyűlésen a Kárpátaljai Református Egyházkerület újraválasztott püspöke, Zán Fábián 

Sándor és a zsinat tagjai letették a hivatali esküt, valamint lelkészeket szenteltek fel. Az 

egybegyűlteket köszöntő beszédében Gulyás Gergely hangsúlyozta: az anyaországból az 

elmúlt hónapokban, napokban és órákban aggódva figyeljük, hogy a háború és béke 

határán egyensúlyozó Ukrajnában hogyan alakul a kárpátaljai magyarság sorsa. 

 

Beregszászban járt Volodimir Csubirko 
2015. február 15. – Kárpátinfo, Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

Február 12-én Beregszászban tett munkalátogatást Volodimir Csubirko. A megyei tanács 

elnökének vezetésével itt került sor az önkormányzatok kérdéseivel foglalkozó 

koordinációs bizottság ülésére. Csubirko Volodimir külön szólt a Magyarországhoz fűződő 

barátságról. Többek között elmondta, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

kárpátaljai látogatása során bejelentette, hogy Magyarország 150 millió forintot kitevő 

támogatást nyújt a Keleti partnerség program keretében. Ebből 30 millió forintot a megyei 

állami levéltár beregszászi fiókintézetének felújítására használnak fel.  

 

Szent István bál Bécsben 
2015. február 14. - Volksgruppen 

A bécsi magyar nagykövetségen szombaton 21:00 órától rendezi meg nagyhagyományú 

Szent István bálját a több, mint 87 éves múltra visszatekintő Szent István Egylet. A Szent 

István bált német és osztrák lapok a nemzetközi farsang legnagyobb eseményei közé 

sorolják. A díszteremben klasszikus bécsi bálzenekar, de egy külön teremben 

cigányzenekar is húzza a talpalávalót. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/minel-nagyobb-a-baj-annal-erosebb-az-elkotelezettsegunk/
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/beregszaszban-jart-volodimir-csubirko
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2694653/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

