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Kövér László: Aki veszélyezteti az iskolai oktatást, merényletet követ el a 
jogok ellen 
2015. szeptember 14. – MTI, hirado.hu, mno.hu, Magyar Hírlap, Inforádió, Népszava 

Kövér László szerint aki támadja az emberek jogát az anyanyelvükhöz, aki rombolja a 

családi, vallási és nemzeti közösségüket, veszélyezteti az iskolai oktatást, a következő 

nemzedékek számára továbbadható és gyarapítható közösségi tudást, az roncsolja az 

emberek azonosságtudatát, és merényletet követ el a jogok ellen. A gyimesi csángók által 

lakott, de a moldvai Neamt megyéhez csatolt, 180 lakosú elszigetelt településen, 

Háromkúton közadakozásból építettek új iskolát, miután a régi épület 2012-ben leégett. 

Kövér László emlékeztetett arra, hogy az Európai Uniót megalapítói a kereszténység 

értékeinek és az európai nemzetek együttműködésének fundamentumára helyezték, de az 

EU ma sem a keresztény örökségével, sem a nemzeti önazonosság kérdésével nem tud mit 

kezdeni. „Márpedig Európa keresztény önazonosságának visszaépítése nélkül (.) és 

mintegy negyven millió európai polgár nemzeti közösségeinek az autonómiához való joga 

elismerése nélkül az Európai Unió nem válhat a világ jövőjét meghatározni képes erős 

gazdasági, politikai és kulturális együttműködési rendszerré” - fogalmazott az 

Országgyűlés elnöke. 

 

Potápi az egyház szerepét méltatta 
2015. szeptember 15. – Krónika, MR1, szekelyhon.ro,  

A történelmi egyházak szerepét és fontosságát hangsúlyozta a magyarság 

megmaradásában, a magyar oktatás támogatásában Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért felelős államtitkára tegnap Szatmárnémetiben. „A 

budapesti kormány szilárd partnerekként tekint a történelmi egyházakra” – jelentette ki az 

államtitkár, aki a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont, a 

szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Gimnázium, valamint a Kölcsey Ferenc 

Főgimnázium tanévnyitóján vett részt. Elmondta, örömmel tölti el, hogy ennyire erős 

magyar közösséget talált Szatmár megyében. 

 

Több mint 22 ezer lej gyűlt össze a Kolozsvári Magyar Napokon a kárpátaljai 
gyermekek számára 
2015. szeptember 14. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

A 6. Kolozsvári Magyar Napok egyik újdonsága az a nagyszabású jótékonysági akció volt, 

amelyet a rendezvénysorozatot szervező Kincses Kolozsvár Egyesület a budapesti 

székhelyű Ökumenikus Segélyszervezettel közösen hirdetett meg. A kezdeményezők arra 

biztatták a résztvevőket, hogy adományukkal támogassák az ukrajnai fegyveres konfliktus 

miatt nehéz helyzetben élő kárpátaljai magyar iskolás gyerekeket. Összesen öt pénzgyűjtő 

perselyt helyeztek el a programhelyszíneken, ahol a felajánlott összeg függvényében 
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http://www.hirado.hu/2015/09/14/kover-laszlo-aki-veszelyezteti-az-iskolai-oktatast-merenyletet-kovet-el-a-jogok-ellen/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2015/09/14/kover-laszlo-aki-veszelyezteti-az-iskolai-oktatast-merenyletet-kovet-el-a-jogok-ellen/?source=hirkereso
http://itthon.transindex.ro/?hir=40646
http://itthon.transindex.ro/?hir=40646
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különböző színű karszalagot kaptak az adományozók. A lezárt perselyeket Gergely Balázs, 

a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke és Szabó 

Lilla programigazgató az Ökumenikus Segélyszervezettel munkatársaival közösen 

bontották fel Budapesten. Az urnákban összesen 22 433 lejt számoltak meg, amely a 

kiadott karszalagok alapján hozzávetőlegesen 3000 személy hozzájárulásából gyűlt össze – 

olvasható a szervezők közleményében. 

 

A bizonyítékok egy részének kizárását kérte Ráduly védőügyvédje 
2015. szeptember 14. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Ráduly Róbert Kálmán elleni bizonyítékok egy részének kizárását kérte Sonia Almaș, 

Csíkszereda volt polgármesterének védőügyvédje. Almaș szerint a lehallgatásokat a 

legfelsőbb bíróság, illetve a bukaresti törvényszék jóváhagyásával végezték ugyan, de az 

illetékes szervek több szabálysértést is elkövettek, emellett a tanúk egy részének 

kihallgatása sem az előírásoknak megfelelően történt. A védőügyvéd azt is kérte a bíráktól, 

ellenőrizzék, hogy az ügyészek szabályosan állították-e össze a vádiratot. A dokumentumot 

ugyanis többször is módosították, nehéz helyzetbe hozva ezáltal a védelmet. 

 

Ismét a Diszkriminációellenes Tanácshoz fordul a CEMO a kétnyelvű 
iskolafeliratok ügyében 
2015. szeptember 14. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) vezetője hétfőn bejelentette, hogy 

feljelentik az összes marosvásárhelyi iskolát, amelyek a korábbi felszólítások ellenére sem 

helyeztek ki kétnyelvű feliratokat a tanintézetek területén. Emellett panaszt emelnek a 

polgármesteri hivatal iskolákért felelős igazgatósága ellen is, miután a hivatal júliusban 

körlevélben értesítette az iskolákat, hogy engedélyhez köti a kétnyelvű feliratok 

kihelyezését. 

 

Most már biztos: nem indul önálló magyar iskola Besztercén 
2015. szeptember 14. – maszol.ro 

Nem indult be hétfőtől, azaz az idei tanévtől az önálló magyar iskola Besztercén. Ráadásul 

a megyében drámaian csökkent a magyarul tanuló első osztályosok létszáma a tavalyi 

adatokhoz képest. 

 

Közös polgári bizottságot alakított az EMNT és az SZNT 
2015. szeptember 14. – transindex.ro, MTI, Krónika 

Megalakult az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) közös polgári bizottsága, amely állampolgári kezdeményezésként terjeszti a 

bukaresti parlament elé a Székelyföld autonómia-statútumát - jelentette be hétfőn Tőkés 

László EP-képviselő, az EMNT és Izsák Balázs, az SZNT elnöke. A 11 tagú testületnek - 

amely Tőkés Lászlót választotta elnökévé - előbb a román parlament törvényhozási 
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bizottságához kell eljuttatnia véleményezésre az SZNT által kidolgozott autonómia-

tervezetet. A beterjesztéshez szükséges százezer aláírást azt követően kezdhetik gyűjteni, 

hogy a tervezet megjelent a hivatalos közlönyben. 

 

Hazatérhettek régi iskolájukba a római katolikusok Marosvásárhelyen 
2015. szeptember 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hazatérhettek végre régi iskolájukba a római katolikusok – hangzott el a Római Katolikus 

Teológiai Líceum udvarán a hétfői tanévnyitón Marosvásárhelyen, ahol az öregdiákok is 

képviseltették magukat, azok, akik 1948-ban érettségiztek. Tamási Zsolt iskolaigazgató 

ünnepi beszédében elmondta, az utolsó, maihoz hasonló tanévnyitót 1947-ben tartották a 

katolikusok e falak között. „Azóta eltelt több évtized, de a remény megmaradt és élt, hogy 

egyszer újra hazaköltözhetnek Erdélyi Római Katolikus Státus alapította iskolába” - 

hangzott el az ünnepségen. 

 

Átadták a megújult a 130 éves óteleki katolikus templomot 
2015. szeptember 14. – maszol.ro 

Rendkívüli templombúcsút tartottak hétfőn a Temes megyei Óteleken, hisz ez alkalommal 

szentelték fel a bánsági szórványközösség 130 éves templomának nemrég befejezett 

felújítási munkálatait. Az óteleki katolikus templomot legutóbb 33 éve restaurálták, az 

idén végződő munkálatokat Heinrich Jőzsef plébános vezetése alatt a helyi hívek 

közadakozásából, a polgármesteri hivatal által erre a célra elkülönített összegekből, 

németországi adományokból, valamint az RMDSZ közbenjárására megszerzett hazai 

alapokból fedezték. 

 

Újraindult az erdélyi magyar agrárképzés Szentgyörgyön 
2015. szeptember 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az erdélyi magyar agrárképzés újraindulását ünnepelte a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (EMTE) hétfő délelőtt a Sepsiszentgyörgyön szervezett, tizenötödik 

központi tanévnyitóján. A felsőoktatási intézmény sepsiszentgyörgyi épületének – az 

önkormányzat által felújított egykori Gámán János mezőgazdasági iskola – udvarán 

megtartott rendezvényen többek között Dávid László, a Sapientia EMTE rektora, Kató 

Béla református püspök, a Sapientia Alapítvány elnöke és Zákonyi Botond bukaresti 

magyar nagykövet köszöntötte az ország egyetlen magyar tannyelvű agrármérnöki szakán 

tanévet kezdő 30 diákot. 

 

Van otthona a háromkúti oktatásnak 
2015. szeptember 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Határokon átívelő összefogással épült meg a háromkúti iskola, hétfőn a frissen elkészült 

épületben kezdhették meg az új tanévet a gyimesi település kisiskolásai és óvodásai. A 

Bethlen Gábor Alap 8,5 millió forinttal járult hozzá az iskola létrejöttéhez. Még van 
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munka, jegyezte meg a tanítónő, aki jól felszerelt játszótérrel ellátott, rendezett udvart 

álmodott az iskola köré. Pénz kell továbbá villámhárítóra és a szennyvíz elvezetésére is. 

„Ennek a közösségnek van jövője. Ez megmutatkozik a gyermeklétszámban is: a 180 

lélekszámú közösségből 22 gyermek. Iskola nélkül elkallódnának. Nagyon fontos, hogy 

iskolába járhatnak, magyarul tanulhatnak” – hangsúlyozta Imre Anna. 

 

Több mint ötszáz diák kezdi az új tanévet a dévai Téglás Gábor líceumban 
2015. szeptember 14. – maszol.ro, Krónika 

„Új tanévet kezd ma sok ezer erdélyi magyar fiatal, tehát sok ezerszer hangzik el ezen a 

napon: sok sikert kívánok! Sok sikert kívánunk fiataljainknak, gyermekeinknek, 

unokáinknak, tanítványainknak” – fogalmazott köszöntőbeszédében Winkler Gyula EP-

képviselő a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum tanévnyitó ünnepségén. Hunyad megye 

egyetlen önálló magyar tannyelvű iskolájában idén tizenegyedik alkalommal csengettek be. 

 

Elment a „néptribün”, meghalt C. V. Tudor 
2015. szeptember 14. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Hatvanhatodik életévében hétfőn este Bukarestben elhunyt Corneliu Vadim Tudor volt 

európai parlamenti képviselő, a Nagy-Románia Párt (PRM) alapítója. A szélsőségesen 

nacionalista politikus szívroham következtében halt meg. 

 

Új épületekben, de régi tankönyvekkel kezdték a tanévet az erdélyi magyar 
diákok 
2015. szeptember 15. – Krónika 

Bár új tanterv alapján tanulnak, régi tankönyvekkel kezdték tegnap az új iskolaévet a 

másodikos és harmadikos diákok, de az elsősök sem rendelkeznek minden könyvvel. A 

szakemberek szerint a tanítók leleményességére van bízva, miként hangolják össze az új 

tantervet a régi tankönyvekkel. Több településen új iskolaépületben kezdték a tanévet, a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium diákjai „visszafoglalhatták” a régi, egyházi 

épületet, míg a gyimesi Háromkúton többéves hányattatás után, határokon átívelő 

összefogással elkészült az új iskola.  

 

Magyar–román vitafórum újratöltve 
2015. szeptember 15. – Krónika 

Szeptember 21-én ismét megrendezik Sepsiszentgyörgyön a Vox Populi elnevezésű 

magyar–román közéleti vitafórumot. A meghívottak a MagyaRománia (MaghiaRomânia) 

blog szerkesztői, szerzői – Mihály Emőke, Szilágyi István és Sever Ioan Miu. A vitafórumot 

a tavaly kezdeményezte Mădălin Guruianu liberális tanácsos, a helyi akadémiai vitaklub 

vezetője és Cziprián-Kovács Loránd egyetemi tanár, megyei önkormányzati képviselő. 
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Felmérés – A Smer győzne, hét párt jutna a parlamentbe 
2015. szeptember 14. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A szavazatok 37,7 százalékának megszerzésével a Smer-SD győzött volna a parlamenti 

választásokon, ha szeptember elején tartják a voksolást – derült ki a Focus közvélemény-

kutató ügynökség által végzett felmérésből. A Most-Híd a voksok 7,1 százalékát 

megszerezve 13 képviselővel rendelkezne. A Magyar Közösség Pártja (MKP) 4,1 százalékos 

eredményével parlamenten kívüli párt maradna. 

 

Állampolgárság - Kettős mércét alkalmaz Pozsony 
2015. szeptember 14. – hirek.sk 

Egyesekre szigorú törvények vonatkoznak, ha netalán szlovák állampolgárságért 

folyamodnak, vagy éppenséggel megfosztja őket útlevelüktől az állam és lehetetlenné teszi 

számukra, hogy visszaszerezzék azt. Másokra viszont más szabályok vonatkoznak, hiszen a 

törvény kivételez azokkal, akik ügyesek, akikből hasznot lehet húzni, vagy akik miatt 

dicsfényben tündökölhet az ország. Nem beszélve a módosakról, akik az efféle hóbortot 

egyszerűen megengedhetik maguknak. Nos, ilyen formát is ölthet a kettős mérce napjaink 

Szlovákiájában, ha állampolgárságról, annak odaítéléséről van szó – írja az aktualne.sk 

nyomán a hirek.sk. 

 

Hittudományi Szabadegyetem a Szlovákiában élő magyar anyanyelvűek 
számára 
2015. szeptember 14. – Felvidék Ma 

A Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű Teológiai Kara a budapesti Sapientia 

Szerzetesi Hittudományi Főiskolával együttműködve magyar nyelvű Szabadegyetemet 

indít Pozsonyban a 2015/2016-os akadémiai évtől, melyre magyar anyanyelvűek 

jelentkezését várják. A Szabadegyetem – amelyre negyven év feletti, érettségi vizsgával 

rendelkező személyek jelentkezhetnek – lehetőséget kínál újabb ismeretek elsajátítására a 

Szentírás, spiritualitás, erkölcstan, egyháztörténelem, liturgia és dogmatika egyes témáit 

illetően. 

 

Métapályává változtatták a lévai várat a cserkészek 
2015. szeptember 14. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 17. alkalommal rendezte meg az Országos 

Métabajnokságot, melyre idén szeptember 11-13. között Léván, a 46. sz. Kittenberger 

Kálmán cserkészcsapat szervezésében került sor. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 

(SZMCS) egyik legnagyobb országos rendezvényén Pozsonytól Kassáig több mint 260 

cserkész vett részt. 
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Isakov: Vajdaság „Pannon-mocsárrá” alakul 
2015. szeptember 14. – Vajdaság Ma 

Mile Isakov egykori szerbiai kormányalelnök szerint nagyon rossz a helyzet Vajdaságban, s 

a tartomány lassan Pannon-mocsárrá alakul. Meglátása szerint eltűnnek azok az értékek, 

amelyek mindig is Vajdaságot ékesítették. „Már nincs olyan komoly politikai erő, amely 

Vajdasággal foglalkozna. Nevezhetik ezt, aminek akarják, autonomizmusnak, 

republikanizmusnak, teljesen mindegy, de tény, hogy már nincs egy autentikus vajdasági 

párt” – nyilatkozta Isakov a Dnevnik újvidéki napilapnak. Rámutatott arra, hogy pénzügyi 

függetlenség nélkül autonómia sincs, azok pedig, akik eddig Vajdaság képviselőiként, az 

autonómia védelmezőiként léptek fel, valójában nem is azok voltak, hanem csak 

„profitáltak és elárulták Vajdaság érdekeit”. Szavai szerint ezért a helyzetért „elsősorban a 

demokraták (DS) a felelősek, akik a ligával (LSV) együtt, és részben a Vajdasági Magyar 

Szövetséggel (VMSZ) irányítják Vajdaságot”. 

 

Pásztor Bálint a migrációs nyomás csökkenését várja Észak-Vajdaságban 
2015. szeptember 14. – Vajdaság Ma 

A magyarországi intézkedések remélhetően elősegítik azt, hogy az észak-vajdasági 

településeken csökken a migrációs nyomás a következő hetekben, hónapokban – 

nyilatkozta Pásztor Bálint a M1 aktuális csatorna hírfolyamában a Pannon Televízió 

stúdiójából. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője üdvözli 

a tartományi kormány intézkedését, miszerint egy használaton kívüli kórházépületet 

alkalmassá tett a bevándorlók fogadására Sid önkormányzat területén, Szerémségben, a 

horvát határnál. Ezzel várhatóan megváltozik a bevándorlók útvonala. 

 

Németh Mátyás képkiállítása 
2015. szeptember 14. – Magyar Szó 

Németh Mátyás (1939), a Magyar Szó nyugalmazott fotóriportere, gyermekkora óta a 

szülőföld szerelmese, a tájat ábrázolta leggyakrabban fényképein, amióta pedig fest, a 

képein is. Festészettel már több mint fél évszázada foglalkozik, kedvelt technikái az 

akvarell, a grafika és az olaj. Egyik alapítója a TAKT-nak, Több hazai és külföldi kiállításon 

mutatta be képeit. Pénteken Temerinben a Művelődési Központ kiállítótermében megnyílt 

kiállításon 22 akvarelltechnikával készült képét tekinthette meg az érdeklődő közönség.  

 

Könyvbemutatóval zárult az Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál Szabadkán 
2015. szeptember 14. – Magyar Szó 

Az utóbbi hetven évben a zsidóságról könyv magyar nyelven nem jelent meg, így a most 

kiadott kötet nagy jelentőséggel bír. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 

könyvbemutatót kiemelkedő érdeklődés övezte, csakúgy, mint az egész, első ízben 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19067/Isakov-Vajdasag-8222Pannon-mocsarra8221-alakul.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=228341
http://www.magyarszo.com/hu/2828/kozelet/132693/N%C3%A9meth-M%C3%A1ty%C3%A1s-k%C3%A9pki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2828/kozelet/132695/K%C3%B6nyvbemutat%C3%B3val-z%C3%A1rult-az-%C5%90szi-Zsid%C3%B3-Kultur%C3%A1lis-Fesztiv%C3%A1l-Szabadk%C3%A1n.htm
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megszervezett Őszi Zsidó Kulturális Fesztivált. Szabados Róbert, a Szabadkai Zsidó 

Hitközség elnöke elmondta, hogy a „nagyszámú közönség is bizonyítja, hogy van 

érdeklődés a zsidó kultúra iránt. Aki a kezébe veszi a most megjelent könyvet, más 

szemszögből fogja megítélni, megélni a zsidóságot és azokat, akikkel együtt él. 

Hangsúlyozom, nem egymás mellett, hanem együtt.” 

 

Magyarországi segítség az aknaszlatinai sóbányának 
2015. szeptember 15. – karpatalja.ma 

Budapesten tett munkalátogatásuk során Kárpátalja vezetői Szijjártó Péterrel, 

Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével folytatattak megbeszélést, melyen az 

aknaszlatinai sóbánya problémáiról is tárgyaltak – adta hírül a mukachevo.net szeptember 

11-én. A sókitermelés leállítása, illetve a sóbánya bezárása után is kritikus maradt a 

helyzet, mivel a föld alatti sókimosódási folyamat továbbra sem szűnt meg. Innen a só a 

Tiszába, azután pedig a Dunába kerül. Az eltelt öt év alatt a Tisza vizének sótartalma 

négyszeresére növekedett. 

 

A GENIUS Tehetségpontok eszközfejlesztése 
2015. szeptember 14. – karpatinfo.net 

A „GENIUS" Jótékonysági Alapítvány (GJA) egyik fő tevékenysége a kárpátaljai tehetséges 

diákok megtalálása, felkarolása és segítése. Ennek érdekében Kárpátalja nyolc iskolájában 

működtet Tehetségpontot, ahol a tanév első félévében hétvégi oktatás keretében tartanak 

foglalkozásokat a tehetségesebb tanulóknak. A Tehetségpontokban tartandó képzések 

háttérmunkálatait a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács végzi, melynek feladata a 

foglalkozások, tanórák kidolgozása, a tantárgyak beosztása. A megbeszélés kezdetén a 

foglalkozásokat elősegítő eszközöket vehettek át a tehetségpontok iskolái. A GJA a magyar 

kormánynak, valamint a Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően egy közel 3,7 millió forint 

értékű csomagot adhatott át azon iskoláknak, akik eddig segítették az Alapítvány 

munkáját. 

 

Apák napja a melbourne-i Magyar Kultúr Körben 
2015. szeptember 14. – Nemzeti Regiszter 

Apák napját a 20. század elején kezdték el ünnepelni, a világ legtöbb országában június 

harmadik vasárnapján. Ausztráliában és Új-Zélandon szeptember első vasárnapjára került 

az ünnep, mely erre a hétvégére bőven adott alkalmat minden magyar családnak 

Melbourne-ben is, hogy az apákat, nagyapákat megünnepelhesse. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyarorszagi-segitseg-az-aknaszlatinai-sobanyanak/
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/genius-tehetsegpontok-eszkozfejlesztese
https://www.nemzetiregiszter.hu/apak-napja-a-melbourne-i-magyar-kultur-korben
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„Tastes of the World” Fesztivál Cipruson 
2015. szeptember 14. – Nemzeti Regiszter 

Paralimni város Ifjúsági Szervezete által 2015. Szeptember 12. napján, Protaras városában 

szervezett „Tastes of the World” interkulturális fesztiválon a Magyar Pavilon nagy sikert 

aratott! A rendezvényen több mint 20 ország adott ízelítőt a kultúrája egy-egy szeletéből. 

Az országok képviseletét a különböző nagykövetségek látták el. Így a szervezők és a 

közönség is elismeréssel nyilatkozott arról, hogy - a Kőrösi Csoma Sándor Program 

ösztöndíjasaként, a Ciprusi-Magyar Baráti Társaság illetve a kint élő lelkes magyar 

közösség munkájának köszönhetően – sikerült megszerveznünk Magyarország 

képviseletét a rendezvényen. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/tastes-of-the-world-fesztival-ciprus
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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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