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A magyar kerítésépítés ellen ágál a román kormány 
2015. szeptember 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

A román kormány szerint nincs összhangban az európai normákkal, hogy Magyarország 

kerítést épít vagy tervez építeni vele szomszédos országok határain. A bukaresti kabinet 

csütörtöki közleménye szerint a magyar hatóságok bevándorlókkal szembeni 

bánásmódjáról kialakított román álláspont összhangban van az EU tagállamai és 

szervezetei, valamint egyéb nemzetközi szervezetek által kifejtett állásfoglalásokkal. A 

közlemény többek között az ENSZ-főtitkárt, az Európai Bizottság szóvivőjét, valamint a 

szerb és a horvát kormányfőt idézi, akik bírálták a magyar kerítésépítést. A román 

kormány alapvető fontosságúnak tartja az európai normák, az emberi jogok tiszteletben 

tartását az EU tagállamok, de mások részéről is. Emellett teljesen indokolatlannak tartja a 

magyar vezetők nyilatkozatait, amelyeket a bukaresti vezetők véleményével kapcsolatban 

fejtettek ki az elmúlt napokban. A közlemény szerint Románia folytatni fogja a párbeszédet 

valamennyi európai partnerével, hogy európai szellemiségben megoldásokat találjanak az 

elmúlt hónapokban jelentkezett kihívásokra – olvasható a közleményben. 

 

Vádat emeltek Victor Ponta ellen 
2015. szeptember 17. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, 

Nyugati Jelen, Bihari Napló, Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Vádat emelt Victor Ponta miniszterelnök ellen az Országos Korrupcióellenes Ügyészség 

(DNA). A nyomozó hatóság csütörtöki közleménye értelmében tizenhét rendbeli okirat-

hamisítással, adócsalásban való bűnsegédlettel és pénzmosással vádolják a 

szociáldemokrata kormányfőt. A DNA júniusban indított bűnvádi eljárást Ponta ellen 

2007-2008-as ügyvédi tevékenységével kapcsolatban, a Turceni energetikai 

komplexummal kötött szerződésekkel összefüggésben. A vádhatóság azzal gyanúsítja a 

politikust, hogy ténylegesen el nem végzett ügyvédi szolgálatokért vett fel havi 2-3000 

eurós honoráriumot Dan Şova szociáldemokrata szenátor cégétől, az összeg igazolásául 

pedig beszámolókat hamisított, más ügyvédek tevékenységi beszámolóját lemásolva. 

 

Megérkezett Bősre a menekültek első csoportja 
2015. szeptember 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Megérkezett Ausztriából a Bősön újranyitott menekülttáborba csütörtök délután azoknak 

a migránsoknak az első csoportja, akiknek ideiglenes elhelyezéséről még júliusban írt alá 

megállapodást a szlovák és az osztrák belügyminiszter. A migránsok első csoportját 24 

szíriai férfi alkotta. „Eredetileg többen lettünk volna, de sokan az utolsó pillanatban 

meggondolták magukat és nem akartak Szlovákiába jönni. Remélem, mi sem maradunk 

sokáig, vissza akarunk kerülni Ausztriába“ – nyilatkozta az egyik menekült megjegyezve, 

hogy türelmesen várnak, míg a formalitások elintézésre kerülnek. 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.kronika.ro/belfold/a-magyar-keritesepites-ellen-agal-a-roman-kormany
http://www.kronika.ro/belfold/gyorshir-a-vadat-emeltek-victor-ponta-ellen
http://www.hirek.sk/belfold/20150917110354/Megerkezett-Bosre-a-menekultek-elso-csoportja.html


 

 

 

 

 

 
3 

Kelemen Hunor: nem használ a migránsügy 
2015. szeptember 17. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, MTI, hirado.hu 

Kelemen Hunor szerint nem használ az erdélyi magyarok autonómiatörekvéseinek az 

Európára nehezedő migránsválság. Az RMDSZ elnöke erről Marosvásárhelyen beszélt 

csütörtökön délután a Bernády György Közművelődési Alapítvány által szervezett 

kétnapos autonómiaszemináriumon, melyen az RMDSZ vezetői román és magyar 

értelmiségiekkel folytattak párbeszédet a kulturális és területi autonómia kérdéseiről. 

Kelemen Hunor úgy vélte, hogy a bevándorlási hullám által keltett nacionalizmus-, és 

xenofóbiahullám egyre nehezebbé teszi az őshonos kisebbségek harcát a különböző 

autonómiaformák eléréséért. Kelemen Hunor úgy vélte, a jogok kiterjesztéséről ennek 

ellenére beszélni kell. Kijelentette: az RMDSZ taktikai kérdésnek tekinti, hogy mikor 

terjeszti be a parlamentbe a székelyföldi autonómiatervezetét. Hozzátette: el kell kerülni, 

hogy emiatt az RMDSZ elszigetelődjék a romániai politikában. Kelemen megállapította, 

Romániában az ország 2007-es EU-csatlakozása óta leállt a kisebbségi jogok bővülésének 

folyamata. 

 

Hetven kilométeres kerítés a magyar–román határon 
2015. szeptember 17. – Krónika 

Hetven kilométeres lesz az a drótkerítés, amely a magyar–román határon, a magyar–

szerb–román hármashatártól húzódik majd – jelentette ki csütörtökön Szijjártó Péter 

magyar külügyminiszter. A politikus kedden közölte, hogy a magyar–szerb határon épült 

kerítés mintájára a migránsáradat megfékezése érdekében „ésszerű mélységig” a román 

határon is kerítés épül. 

 

PNL: csökkenteni kell a feszültséget a román-magyar kapcsolatokban 
2015. szeptember 17. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A román-magyar kapcsolatokban tapasztalt feszültségek csökkentését szorgalmazza a 

PNL, amely szerint a diplomáciai feszültség fenntartása mélyíti az Európai Uniót érintő 

válságot. A párt csütörtöki közleményében Ionut Stroe szóvivő közölte: a PNL 

meglepetéssel vette tudomásul a diplomáciai feszültségek növekedését olyan körülmények 

között, hogy a magyar kormány nem mond le az "elhamarkodott, rossz és Európa-ellenes 

döntéséről, a kerítésépítésről", a román hatóságok pedig politikusi állásfoglalásokra 

szorítkoznak, sértegetnek és fenyegetnek ahelyett, hogy európai módon tárgyalnának. 

 

Toró: a román-magyar vita el fog simulni 
2015. szeptember 17. – Erdély Ma, mno.hu 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt korábbi elnöke szerint a mostani, migrációs 

válság újabb lehetőséget ad a román politikusoknak, hogy támadják Magyarországot.  

Victor Pontától ráadásul soha nem állt távol, hogy minősítsen másokat és a diplomáciában 

nem megszokott módon fejezze ki magát. Ez azonban Toró T. Tibor szerint a román 
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politika velejárója. Az erdélyi magyar politikus szerint azonban a két ország nem engedheti 

meg magának, hogy ne működjön együtt, állítja tehát, hogy minden mai vita el fog simulni. 

 

Magyar állami kitüntetés Arad alpolgármesterének 
2015. szeptember 17. – Erdély Ma 

Az országhatárokon átívelő testvérvárosi kapcsolatok kiépítésében és fejlesztésében, 

valamint az erdélyi magyar közösség kulturális örökségének ápolásában és 

önazonosságának megőrzésében végzett meghatározó munkájáért magyar állami 

kitüntetésben részesül Bognár Levente, Arad RMDSZ-es alpolgármestere. A kitüntetést 

Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja adja át Aradon, szeptember 22-én a Jelen 

Házban. Bognár Levente tavaly tavasszal hasonló indoklással kapta meg a gyulai városi 

képviselőtestülettől a testvérváros díszpolgári címét. 

 

Újra beülhet a polgármesteri székbe Mezei János 
2015. szeptember 17. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

Bírósági felügyelet alatt marad, de újra gyakorolhatja polgármesteri hatásköreit 

Gyergyószentmiklóson Mezei János – döntötte el csütörtökön a Hargita Megyei 

Törvényszék. Az ítélet három napon belül megfellebbezhető. A törvényszék honlapja 

szerint a bírák elfogadták azt is, hogy a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal belépjen 

a Mezei János elleni bűnvádi perbe. Ezt a panaszos, a Budapest V. Kerület és a székelyföldi 

város közös cége, a Monturist Kft. volt ügyvezetője, Virág Zsolt kérte. 

 

Román paradicsom 
2015. szeptember 18. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a kétoldalú kapcsolatok tekintetében pedig még a Ponta-

kormány szintjén is mélypont, amit Bukarest művel. Miközben a migránsok befogadása 

kapcsán a schengeni csatlakozás kicsikarásának szándékával zsarolja az EU-t, a 

miniszterelnök útszéli hangnemben gyalázza a saját és a schengeni övezet határait a 

migránsáradattal szemben talán nem a legtökéletesebb eszközökkel, de erején felül 

ellenőrizni és védeni próbáló Magyarországot. Ez már olyan morális mélyrepülés, 

amelyhez képest a „sakálhoz méltó” minősítéssel leírt magatartásminta maga az erkölcsi 

nagyság csimborasszója. Teszik mindezt minden bizonnyal a magyar–román 

alapszerződés szellemében. Azért nem szeretnénk belegondolni, milyen lenne a magyarok 

élete a kisebbségek paradicsomában, ha a nemzetközi szerződések még annyit sem írnának 

elő, amennyit ma”. 

 

Ladányi László-Zsolt felel a romániai közbeszerzésekért  
2015. szeptember 18. – Krónika 

Ladányi László-Zsoltot nevezte ki Victor Ponta kormányfő az Országos Közbeszerzési 

Ügynökség (ANAP) főtitkárává, a döntés szerdán életbe is lépett. Ladányi László-Zsolt 
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Hargita megye prefektusa (2010), alprefektusa volt (2006–2010), azt megelőzően, 2004 

és 2006 között Székelyudvarhely alpolgármesteri tisztségét töltötte be, az RMDSZ-ben 

pedig több politikai tisztsége is volt. 

 

Orbán Balázs, a Századvég Alapítvány kutatási igazgatója a bevándorlásról, az 
európai országok viszonyulásáról 
2015. szeptember 18. – Krónika 

A Magyarország által épített kerítés bizonyos értelemben Bukarest számára is kedvező 

politikai következményekkel járhat, hiszen vélhetően Románia sem fog fő migrációs 

útvonallá válni – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Orbán Balázs, a budapesti 

Századvég Alapítvány kutatási igazgatója. A frissen létrehozott Migrációkutató Intézet 

főigazgatója szerint az eltérő helyzetben lévő országoktól és az adott migrációs hullámtól 

függ, hogy a bevándorlás lehetőség vagy probléma számukra. 

 

MKP: Az önkéntesség elvének az országban is érvényesülnie kell 
2015. szeptember 17. – Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja sajnálattal állapította meg, hogy a szlovák kormány figyelmen 

kívül hagyta a bősiek népszavazás útján is kinyilvánított akaratát, és elkezdték a 

menekültek Bősre történő betelepítését Ausztriából – áll Berényi József, az MKP elnöke 

által jegyzett közleményben. „Bár a kormány elutasítja az Európai Unió által szorgalmazott 

kvótákat, arra hivatkozva, hogy ez a kérdés állami hatáskörbe tartozik, szembeötlő, hogy 

Bős község helyi önkormányzatának és polgárainak véleményét figyelmen kívül hagyja. Az 

MKP véleménye szerint az önkéntesség elvének az országon belül is érvényesülni kellene. 

Elvárjuk a kormánytól, hogy miután a helyi lakosok véleményét nem tartotta tiszteletben, 

legalább a biztonságukat szavatolja” – áll a közleményben. 

 

Az oktatási petíciós bizottság tiltakozó akciójáról egyeztettek 
Révkomáromban 
2015. szeptember 17. – hirek.sk 

Újabb megbeszélésre került sor szerdán délután az oktatási petíciós bizottság által 

szeptember 25-re a felvidéki magyar iskolák érdekében tervezett tiltakozó akció 

részleteiről. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Központi Irodájában zajló 

egyeztetésen a kezdeményező petíciós bizottsági tagokon és a házigazdákon kívül a 

tüntetésre sarkalló korábbi felhívást aláíró pártok és szervezetek képviselői pontosították a 

nagygyűlés részleteit. A megbeszélésen résztvevő felek megerősítették: a tüntetésre 

meghívó közös felhívást szétküldték a helyi képviselőiknek, alapszervezeteiknek, és 

a tagjaikat felszólították az akción való részvételre. 
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Vasszerkezeteket helyeztek el a párkányi és a komáromi hídon 
2015. szeptember 17. – MTI, hirek.sk 

A Magyarországot Szlovákiával összekötő esztergomi és komáromi hidak szlovákiai 

oldalán nagyméretű vasszerkezeteket helyeztek el a napokban - közölte az M1 aktuális 

csatorna. A helyi lakosok által az MTI-nek küldött felvételeken mindkét híd szlovák 

hídfőjénél kamion magasságú, talpas fémszerkezetek láthatók, amelyek elemenként 

összekapcsolhatók. Az MTI úgy tudja, a szerkezeteket nem helyi rendőri erők, hanem a 

szlovák belügymisztérium egységei telepítették. Helybéliek azt feltételezik, hogy a 

vasszerkezetekkel lezárhatóak a hidak, ezt azonban szlovák hatóságok nem erősítették 

meg. 

 

Restaurálják a krasznahorkai vár Rákóczi-szekrényét 
2015. szeptember 17. – hirek.sk 

Restaurálják a krasznahorkai vár egyik legdíszesebb szekrényét. A 2012-es tűzvész kisebb 

sérüléseket okozott a 17. században készült, díszes berendezési tárgyban, amelyet II. 

Rákóczi Ferenc ajándékozott Andrássy István kuruc generálisnak rozsnyói tartózkodása 

idején. A különleges bútordarabot rövidesen Pozsonyban egy kiállítás keretében mutatják 

be. 

 

Az MPSZ támogatja a magyar kormány intézkedéseit migránsügyben 
2015. szeptember 17. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A Magyar Polgári Szövetség támogatja a Magyar Kormány azon intézkedéseit, amelyek 

révén az illegális bevándorlók ellen kíván fellépni, hangsúlyozta Rácz Szabó László, az 

MPSZ elnöke zentai sajtótájékoztatóján, hozzátéve, pártja álláspontja szerint 

Magyarországot csakis a nemzeti jobboldal képes megvédeni az illegális bevándorlóktól. 

Kiemelte, hogy „isteni szerencse, hogy nem a balliberális kormány van hatalmon, mert 

pontosan látjuk azt, éppen Gyurcsány Ferenc példáján, hogy mit tennének: bizony 

betelepítenék Magyarországot, és ezáltal tönkre tennék a magyar nemzetet és a magyar 

kultúrát.” 

  

A VMDP elnökének nyilatkozata: Cinizmus és felelőtlenség 
2015. szeptember 17. – Vajdaság Ma 

Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke sajtóközleményben reagált a 

szerb-magyar határon történtekre. „A magyar határzárral és a szeptember 15-én életbe 

lépett új rendelkezésekkel kapcsolatban az elmúlt hetekben, de különösen az utóbbi 

napokban sorjáztak a szerb kormánypolitikusok felelőtlen nyilatkozatai, akárcsak a szerb 

sajtó Magyarország és Orbán Viktor elleni, nemegyszer kifejezetten uszító 

megnyilatkozásai. Mindez látszólag a bevándorlók emberi jogainak és a humanizmusnak a 

jegyében történt, azonban legkevésbé sem erről van szó. Szerbiát nem elsősorban e 
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fennkölt elvek vezérlik, hanem az egyébként más európai államok magatartásában is 

pőrén megmutatkozó profán anyagi, politikai és nem utolsó sorban demográfiai érdek: 

nem segíteni akarnak, hanem minél gyorsabban és minél fájdalommentesen meg akarnak 

szabadulni a migránsok áradatától.” 

  

A katolikus egyház szerbiai képviselői tanácskoztak Szabadkán 
2015. szeptember 17. – Pannon RTV 

Az aktuális társadalmi és egyházi témákat vitatták meg a katolikus egyház szerbiai 

képviselői ma Szabadkán. A többi között szó volt a migránsválságról, a szerb elnök 

vatikáni látogatásáról és az egyházi vagyon visszaszármaztatásáról. Az egyház a szabadkai 

püspökség Caritas szervezetén keresztül Szabadkán és Magyarkanizsán folyamatosan 

támogatja a migránsokat élelemmel és ruhákkal. Problémát okoz azonban, hogy a 

határátkelőkön a Vöröskereszt és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága nem engedi, hogy 

közvetlen kapcsolatban legyenek a menekültekkel. 

  

Nincs pénz a kis létszámú osztályokra 
2015. szeptember 17. – Magyar Szó 

Az oktatási minisztérium továbbra sem hajlik a kis létszámú osztályok megtartására, a 

racionalizációra hivatkozva, szigorúan tartják magukat az előírásokhoz, így azok a kis 

létszámú osztályok esetében, ahol az iskolaigazgatóság azok összevonását javasolta, 

továbbra sem hajlandóak megváltoztatni a véleményüket – tudtuk meg Vicsek Annamária 

parlamenti képviselőtől, miután Nyilas Mihály tartományi oktatási titkárral és Jerasz 

Anikóval, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökével, az oktatási 

minisztériumban Srđan Verbić oktatási miniszterrel, Zorana Lužaninnal, az oktatási 

minisztérium államtitkárával, illetve Jasminka Peruničić Allennel, a minisztérium 

kisebbségi oktatással megbízott referensével folytatták a tárgyalásokat. 

 

Árvízvédelmi intézkedések Ungváron 
2015. szeptember 17. – Kárpátalja.ma 

Ungvár polgármestere szerint a megyeszékhely több mint tíz éve nem készítette fel a folyót 

a télre. A legutóbbi szintezés is tíz évvel ezelőtt volt, azóta arra törekedtek, hogy 

csökkentsék a víz sebességét az esetleges áradások idején – közölte a mukachevo.net 

hírportál szeptember 16-án. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=229032
http://www.magyarszo.com/hu/2830/kozelet_oktatas/132756/Nincs-p%C3%A9nz-a-kis-l%C3%A9tsz%C3%A1m%C3%BA-oszt%C3%A1lyokra.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/arvizvedelmi-intezkedesek-ungvaron/
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Kormányrendelet = finanszírozás, ellenőrzés = kétnyelvűség 
2015. szeptember 17. – Muravidéki Magyar Rádió 

A szlovén kormánynak a Muravidéken tett látogatása keretében tegnap délután mag. 

Stanko Baluh, a Nemzetiségi Hivatal igazgatója Lendván találkozott a magyar nemzeti 

közösségek elnökeivel. A találkozón jelen volt mag. Darja Drnovšek, a Közigazgatási 

Minisztériumban a Közigazgatási Egységek Szolgálatának vezetője. A beszélgetés témája a 

nemzeti közösségek finanszírozása, valamint a kétnyelvű ügyvitel gyakorlati 

megvalósításának orvoslása volt. 

 

A Muravidék rengeteg lehetőséget rejt 
2015. szeptember 17. – Muravidéki Magyar Rádió műsoraiból válogatva 

Dr. Miro Cerar kormányfő a Lek Csomagolóközpontjának átadását követően, az esemény 

helyszínén, rövid megbeszélést folytatott Horváth Ferenccel, a muravidéki magyar nemzeti 

közösség elnökével. Mag. Stanko Baluh, a kormány Nemzetiségi Hivatalának igazgatója 

látogatása során a magyar nemzetiségi sajtó és elektronikus média vezetőségével is 

találkozott. Az egyórás beszélgetés során az időszerű problémák merültek fel. Ezekről az 

érintettek nyilatkoztak az újságíróknak. A kormány kétnapos látogatásának záró 

rendezvénye Radencin, a Hotel Radinban zajlott. Miro Cerar kormányfő szerint a 

Muravidék rengeteg lehetőséget rejt, csak tudni kell kiaknázni. 

 

Megkezdődött a Magyar Hét rendezvénysorozat Eszéken 
2015. szeptember 17. – Huncro.hr 

Múlt szombaton kezdetét vette az eszéki magyar főkonzulátus által szervezett Magyar Hét 

rendezvénysorozat Eszéken, melynek fő célja, hogy bemutassa az eszéki és környékbeli 

magyarság kulturális és gasztronómiai értékeit, valamint hogy erősítse a horvát-magyar 

kapcsolatokat. 

 

A napokban kezdik kifizetni a Szülőföldön magyarul program támogatásait 
2015. szeptember 17. – Huncro.hr 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma által működtetett Szülőföldön Magyarul 

Pályázati Iroda tájékoztatása szerint szeptember 18-án történik meg a támogatások 

átutalása. Idén is több mint ezren pályáztak országszerte. A Bethlen Gábor Alap ebben az 

évben is megjelentette a Szülőföldön magyarul nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és 

taneszköztámogatási pályázatát, amelynek helyi lebonyolítója ezúttal is a Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fóruma. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174360412
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174360405
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6573-2015-09-17-11-09-35
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6569-2015-09-17-11-03-34
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Magyar nyelvtanfolyam Pakrác városában 
2015. szeptember 17. – Huncro.hr 

A Pakráci Magyarok Közösségének tagjai a múlt héten találkoztak a magyarországi Petőfi-

program ösztöndíjasával, Tóth Rebekával. Fa Josip, az egyesület elnöke elmondta, 

Pakrácon nagyon alacsony a magyar nyelv ismeretének szintje, így elsősorban nyelvi 

képzésekben számítanak Rebeka segítségére. 

 

Megjelent a Kerekasztal Hírlevél 
2015. szeptember 17. - Volksgruppen 

Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala névre hallgató ernyőszervezet sikerekkel teli 

nyári szezont zárt - adják hírül aktuális hírlevelükben. A részletes beszámolókon túl 

interjúk és meghívók is színesítik a tartalmat. 

 

Kettős évforduló Detroitban 
2015. szeptember 17. – Nemzeti Regiszter 

Közel négyszázan ünnepelték a detroiti Szent Kereszt Magyar Templom plébániájának 

110-ik, és templomának 90-ik évfordulóját a vasárnapi misén és a templombúcsún. 

Szentmise a detroiti Szent Kereszt Templomban. 1905-ben egy maréknyi magyar menekült 

megalapította a detroiti magyar katolikus közösséget. 1906-ban épült első templomuk, 

majd 1925 szeptember 20-án felszentelték a jelenleg is álló Szent Kereszt Magyar 

Katolikus Templomot. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6571-2015-09-17-11-05-50
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2732235/
https://www.nemzetiregiszter.hu/kettos-evfordulo-detroitban
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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/

