
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. március 25. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Börtönnel sújtanák Románia becsmérlését 
2016. március 24. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maazol.ro, Magyar Nemzet 

Börtönbüntetéssel sújtanák bukaresti törvényhozók Románia, valamint a román nemzet 

becsmérlését. Törvénytervezetükben a honatyák egyértelműen utalnak erdélyi magyarok 

megnyilvánulásaira. A nemzetbecsmérlés fogalmát a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Călin 

Popescu Tăriceanu szenátusi elnök vezette Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE), 

valamint a Románia Haladásáért Országos Szövetség (UNPR) törvényhozói terjesztették a 

szenátus elé, ugyanakkor aláírta a javaslatot Traian Dobrinescu, a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) képviselője is. Indoklásukban tételesen szerepel, hogy december 1-jén 

Kézdivásárhelyen gyászlobogók jelentek meg az udvarteres város főterén. 

 

Rimaszombatban folytatódik a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program 
2016. március 24. – hirek.sk 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Design Terminállal 

együttműködésben március és május között Kárpát-medencei körutat szervez. A körút során 

14 helyszínre látogatnak el. A körút célja a 40 év alatti helyi pályakezdő vállalkozók szakmai 

erősítése és támogatása, az induló vállalkozások segítése. A március elejei dunaszerdahelyi 

találkozó után március 30-án Rimaszombatban, április 18-án Kassán folytatódik a program. 

 

Vizi E. Szilveszter: Európa morális válságban van 
2016. március 24. – Borsodi Attila – Magyar Idők 

Nem mi távolodtunk el a Nyugattól, a minket kritizálók kerülnek egyre messzebb attól az 

európai kultúrától, amely sikeressé tette ezt a kontinenst és Észak-Amerikát – hangsúlyozta a 

Magyar Időknek Vizi E. Szilveszter. A Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke beszélt 

arról is, hogy morális okok miatt adja vissza Románia Csillaga érdemrendjét. Elmondta: 

Tőkés Lászlótól úgy vonták vissza a román kitüntetést, hogy a református püspököt sem 

polgári, sem büntetőeljárásban nem ítélték el. A professzor kitért arra is, hogy előbb-utóbb 

révbe érnek az erdélyi autonómiatörekvések. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. március 25-i számában olvasható) 

 

Kincses az érdemrendről: nem szabad annyiban hagyni  
2016. március 24. – Krónika, szekelyhon.ro 

Klaus Johannis államfőtől kérte Kincses Előd, Tőkés László ügyvédje, hogy vonja vissza 

elnöki rendeletét, amellyel megfosztotta az európai parlamenti képviselőt a Románia Csillaga 
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érdemrend lovagi fokozatától. A marosvásárhelyi ügyvéd csütörtöki sajtótájékoztatóján 

elmondta, március 23-án postázta az úgynevezett előzetes panaszt az elnöki hivatalnak, 

amelyben közlik: amennyiben az államfő harminc napon belül nem válaszol a panaszra, 

közigazgatási bírósághoz fordulnak, ahol az elnöki rendelet érvénytelenítését kérik. 

 

Cucu még nem szokta meg a szentgyörgyi városzászlót 
2016. március 24. – Krónika, szekelyhon.ro 

Közel három hónappal azután, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzat megszavazta a város 

lobogóját, a Kovászna megyei prefektúra még mindig vizsgálja a határozat 

törvényességét. Sebastian Cucu kormánymegbízott csütörtöki sajtótájékoztatóján 

emlékeztetett: a megyeszékhely tanácsa 2008-ban elfogadott zászlaját négy évvel később 

megtámadta a prefektúra, a határozatot pedig 2014-ben a brassói táblabíróság 

érvénytelenítette. A Szekeres Attila heraldikus által készített, címerrel ellátott, kék-arany 

színű lobogó – mint ismeretes – nem tetszett a román tanácsosoknak, akik hiányolták a 

román szimbólumokat a zászlóról. 

 

Találkozna Bockal a polgármesternek bekiabáló Tunyogi 
2016. március 24. – Krónika, Erdély Ma 

Többek között a többnyelvű helységnévtáblák ügyéről tárgyalna Emil Boc kolozsvári 

polgármesterrel a Musai-Muszáj mozgalom, valamint az elöljárót március 15-i beszéde 

közben megzavaró Tunyogi Béla. Csütörtöki közleményében a Musai-Muszáj mozgalom 

emlékeztet: Emil Boc március 15-én a Biasini szállónál elmondott ünnepi beszédében a 

többnyelvű helységnévtáblákat számonkérő tiltakozó bekiabálására reagálva kijelentette, 

bárhol és bármikor hajlandó megbeszélést folytatni a kérdésről, nem utasítja vissza a 

párbeszédet. 

 

Kitérő válaszokat adtak a hatóságok az EMNT-nek 
2016. március 24. – Krónika 

Nem válaszoltak érdemben a romániai nyomozó hatóságok és igazságügyi szervek az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) vezetőinek beadványára, amelyben magyarázatot kérnek a 

magyar önkormányzati tisztségviselők elleni fellépésre. Tőkés László, az EMNT elnöke és 

Sándor Krisztina ügyvezető elnök március elején levélben kereste meg Livia Stanciut, a 

Legfelső Semmítő- és Ítélőszék elnökét, Codruţa Kövesit, az Országos Korrupcióellenes 

Ügyészség (DNA) főügyészét, valamint Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét. A szervezet 

vezetői magyarázatot kértek a két állami tisztségviselőtől az utóbbi időkben elszaporodott, 

magyar polgármestereket ért hatósági eljárásokra, valamint felvetették azok jogszerűségét, és 

az alkalmazott módszerek méltányosságát. 

 

A szórvánnyal teljesedik ki az RMDSZ önkormányzati képviselete 
2016. március 24. – Erdély Ma 

„A szórványban is fontos megmérettetés előtt állunk június 5-én. Az önkormányzati 

választások tétje akkor is kulcsfontosságú közösségeink számára, ha számokban kifejezve 
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kevés önkormányzati képviselői helyet tudunk megszerezni. Olyan településeken, ahol az 5 

százalékos választási küszöb elérése nagy kihívás, mindent meg fogunk tenni annak 

érdekében, hogy közösségünk tagjait mozgósítsuk. Ez a folyamat most kezdődik a támogatói 

aláírások összegyűjtésével, majd azzal folytatjuk, hogy beszámolunk eddigi munkánkról és 

ismertetjük terveinket" – mondta Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei 

elnöke csütörtök délután Vajdahunyadon, ahol a Magyar Házban a helyi RMDSZ bővített 

választmányi gyűlését tartották. 

 

Bajkó László az RMDSZ gyergyószentmiklósi jelöltje 
2016. március 24. – Erdély Ma, maszol.ro 

Bajkó László élelmiszeripari vállalkozó indul a polgármesteri tisztségért az RMDSZ színeiben 

Gyergyószentmiklóson – jelentette be a szövetség városi szervezetét vezető Bányász Lehel. 

Mint mondta, az előválasztást azért nem szervezték meg, mert az alakulatnak nem volt rá 

anyagi lehetősége. „Legutóbb 2008-ban tartottunk előválasztást, és az volt a tapasztalatunk, 

hogy egyrészt rendkívül költséges, másrészt az eredmény nem mindenki számára releváns” – 

mondta Bányász. 

 

Pártot indítanak Bunta-közeli személyek Székelyudvarhelyen 
2016. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Bunta Levente polgármesterhez közel álló két újságíró és egy városházi alkalmazott pártot 

indítana Szövetség a Közösségért néven Székelyudvarhelyen. A párt bejegyzéséről április 21-

én döntenek a fővárosi bírák. Az egyik alapító hangsúlyozta: nem kívánnak indulni a 

helyhatósági választásokon, az őszi parlamenti választásokról pedig még korai beszélni. Arra, 

hogy Bunta Leventével kapcsolatba hozható-e az új párt, azt mondta, „nem igazán”. 

 

Az RMDSZ felmérése szerint népszerűek a Maros megyei magyar elöljárók 
2016. március 24. – szekelyhon.ro 

Erdőszentgyörgy, Szováta és Nyárádszereda polgármesterei népszerűek a lakosság körében, 

sőt a népszerűségi lista elején állnak – derült ki az RMDSZ felméréséből. Erdélyben a 

legnépszerűbbnek Erdőszentgyörgy polgármestere bizonyult. Az RMDSZ által 

kezdeményezett úgynevezett városi konzultáció során négy hónap alatt 36 erdélyi városban 

több mint 50 ezer magyar családot kérdeztek meg arról, melyek a legfontosabb problémáik, 

és milyen ügyekkel kell foglalkoznia az RMDSZ-nek. A megkérdezettek a legfontosabb négy 

feladatként a munkahelyteremtést, az egészségügyi ellátás javítását, a jövedelmek emelését és 

az erdélyi utak felújítását jelölték meg. 

 

Tokár: a legkisebb ellenállással átültethető pontok kerültek be a Most-Híd 
prioritásai közé 
2016. március 24. – hirek.sk 
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A Magyar Közösség Pártja, a Most-Híd és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 2012. 

szeptember 24-én írta alá a kisebbségi minimum néven is ismert, nemzeti alapértékeinkről 

szóló szlovákiai magyar alapdokumentumot. Az aláírás apropóját a szlovákiai népszámlálás 

eredményei és a magyarság vészes fogyása, valamint a rossz társadalmi közhangulat 

szolgáltatták. Tokár Géza politológussal, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivőjével 

egyebek közt arra a kérdésre is kerestük a választ, hogy az immár kormánytényezővé váló 

Most-Híd programprioritásai közé mi került be a kisebbségi minimumból és milyen esély 

mutatkozik azok megvalósítására. 

 

A Híd közleményben magyarázza a felmérés eredményeit 
2016. március 24. – Új Szó 

A pártok ritkán kommentálják a felmérések eredményeit. A Híd mégis közleményben reagált 

a Focus aktuális kutatására, mely alapján csökkent a párt támogatottsága. Bugárék szerint 

sikerült megtartaniuk választóikat. A felmérésre ugyanakkor még azelőtt került sor, hogy a 

Híd egyik erős embere, Simon Zsolt, valamint a komáromi városi képviselő-testület több 

tagja visszaadták volna párttagságijukat. 

 

Megalakult az új Fico-kormány 
2016. március 25. – Sidó Zoltán – Magyar Idők 

Andrej Kiska szlovák államfő szerdán este kinevezte a négypárti koalíciós kormány 

minisztereit. Ezzel megkezdte működését a harmadik Fico-kabinet. A 15 tagú kormányban 

Robert Fico pártjának kilenc, a Szlovák Nemzeti Pártnak három, a Híd – Mostnak két, a Háló 

nevű pártnak pedig egy minisztere van. A Híd – Most magyar–szlovák vegyes párt az 

igazságügy-miniszteri és a környezetvédelmi tárcát kapta, főleg az előbbire hárul nagyobb 

teher, mivel meg kellene akadályozni a pénzügyi és korrupciós túlkapásokat. 

 

Zenta: A polgármester fogadta Fodor Istvánt és Nemes Viktort 
2016. március 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A zentai Városháza zöld termében fogadta ma Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere 

Fodor István újságírót, a Magyar Szó szerkesztőjét, valamint Nemes Viktor birkózót, akik a 

közelmúltban számottevő sikereikkel öregbítették a község hírnevét. Fodor István kifejtette, 

az újságírók korábban nem nagyon kerültek a kitüntetettek közé, az utóbbi években viszont 

egyre inkább igen. Mint mondta, harmincnyolc éve van a szakmában, ebből harminc évet 

szerkesztőként dolgozott, mégis az újságírást tekinti a hivatásának. Nemes Viktor 

hangsúlyozta, nagyon örül annak, hogy a felnőtt mezőnyben is sikerült bizonyítania, majd 

hozzátette, talán még boldogabb lenne, ha az Európa-bajnoki érmet a zentai birkózóklub 

tagjaként szerezhette volna meg, hiszen jelenleg a nagybecskereki csapat tagjaként birkózik. 

A választási bizottság a vajdasági parlament épülete biztosításának a 
megerősítését kérte 
2016. március 24. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 
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A Tartományi Választási Bizottság (PIK) elvárja, hogy adjanak magyarázatot a szerdai 

incidensre, amely akkor történt, amikor a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) és a 

Szerbiai Szocialista Párt (SPS) átadta a listáját a tartományi választásokra. A bizottság 

továbbá kérni fogja az illetékes szervektől, hogy erősítsék meg a vajdasági parlament épülete 

körüli biztonsági intézkedéseket, hiszen ott van a PIK székhelye is, hogy ezáltal kulturáltan és 

korrektül valósulhasson meg a választási folyamat. 

  

Öt tartományi jelöltlistát hirdetett ki a Tartományi Választási Bizottság 
2016. március 24. – Pannon RTV 

Csütörtök kora délutánig öt tartományi jelöltlistát hirdetett ki a Tartományi Választási 

Bizottság. Azok a politikai pártok és szervezetek, akik még nem szerepelnek a kihirdetett 

listák között, április 8-ig gyűjthetik össze a tartományi választásokon való induláshoz 

szükséges támogatói aláírásokat. A Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István elnevezésű 

lista 5-ös számmal indul az április 24-i vajdasági választásokon – áll a Tartományi Választási 

Bizottság honlapján. A kihirdetett tartományi jelöltlistát a Vajdasági Magyar Szövetség, a 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt koalíciója alkotja. A listavezető 

Pásztor István. A listán sorban őt követik Patyi Lajos, Pelt Ilona, Kormányos László, Bagi 

Bojan, Erdély Lenke, Sarnyai Zoltán és Fazekas Róbert. 

  

A tartományi képviselőház elnökének ünnepi köszöntője 
2016. március 24. – Pannon rtv 

A húsvét nagy ünnepének napjai hozzanak szerencsét és békességet, a hit és a szeretet 

szellemét – áll a tartományi képviselőház elnökének ünnepi köszöntőjében. Pásztor István 

gratulál az egyházaknak és a hívőknek, valamint azoknak az egyházi közösségeknek, akik ezt a 

nagy ünnepet a Gergely-naptár szerint tartják meg. Töltsék az ünnepet szeretteikkel, jó 

egészségben és békében. 

 

Panaszt tettek a nacionalista felvonulás résztvevői 
2016. március 24. – karpatalja.ma 

Bepanaszolták Kárpátalja ügyészségét Ukrajna főügyészénél a Karpatszka Ukrajina Hősei 

Dicsőségének Menete elnevezésű nemrégiben zajlott tömegrendezvény résztvevői – tájékoztat 

a zaholovok.com.ua. A panaszt tartalmazó kérvényt a Karpatszka Szics civil szervezet hozta 

nyilvánosságra. A panasztévőket felháborította, hogy nyomozást indítottak a felvonulás 

résztvevői ellen, mivel azok magyarellenes jelszavakat skandáltak. A nacionalisták a 

történteket nyomásgyakorlási kísérletnek nevezik közleményükben. 

 

Máltai adomány a Munkácsi Katonai Kórháznak 
2016. március 24. – karpatalja.ma 

A Beregszászi Járási Szeretetszolgálat március 22-én nagy értékű adománycsomagot adott át 

a Munkácsi Katonai Kórháznak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából. Néhány 
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hónappal ezelőtt a Munkácsi Katonai Kórház vezetői kéréssel fordultak a Beregszászi Járási 

Máltai Szeretetszolgálat képviselőihez: egészségügyi felszerelésre van szüksége a kórháznak. 

Egymillió-kétszázezer forintot sikerült összegyűjteni, amit egészségügyi felszerelések 

formájában juttattak el a kórház részére.  

  

Micska Zoltán képei Magyarország Ungvári Főkonzulátusán 
2016. március 24. – karpatalja.ma 

Vallási témákat bemutató kiállítás nyílt Micska Zoltán kárpátaljai festőművész munkáiból 

március 21-én Magyarország Ungvári Főkonzulátusán. A megnyitón Vida László konzul 

elmondta, hogy az utóbbi években már hagyománnyá vált neves kárpátaljai festőművészek 

alkotásainak bemutatása a főkonzulátus épületében. A magyar fél nagyra értékeli a 

kárpátaljai festőiskolát, megtiszteltetés számukra, hogy intézményükben is bemutathatják a 

látogatóknak e művészeti alkotásokat – olvasható a mukachevo.net hírportálon. 

 

Újabb egymillió forint Mezővárinak  
2016. március 24. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

Algyő is odaállt a hódmezővásárhelyi kezdeményezés mellé, hogy Mezőváriban új óvoda 

épüljön. A nagyközség egymillió forintot adományoz a kárpátaljai településnek. 

Hódmezővásárhely önkormányzata tavaly indított gyűjtést az ukrajnai Mezővári számára. A 

kezdeményezéssel a többségében magyarlakta település számára új óvodát építenek majd. 

 

Fiatal magyar vállalkozókat segít a magyar kormány új programja 
2016. március 24. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Eszéken került sor a 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program Kárpát-medencei 

körútja második állomására, ahol Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára köszöntötte a képzésre jelentkező fiatal vállalkozókat és vállalkozójelölteket. A 

Design Terminál mentorai szakmai előadásokon és egy személyre szabott konzultációs 

fórumon képezték a fiatalokat. 

 

„Hét határra szóló” bál van készülőben 
2016. március 24. – Tatai Igor – Új Magyar Képes Újság 

A csúzai Ács Gedeon Magyar Ifjúsági Egyesület fennállásának 10. évfordulója alkalmából 

ifjúsági bált szervez április 16-án Csúzán, nem csak az ifjúságnak. Az 50 kúnás belépő a 

vacsorát is tartalmazza, a zenét a vajdasági Atlantic együttes szolgáltatja. Idén tíz éve, hogy a 

csúzai fiatalok úgy döntöttek, szervezett keretek között fognak működni, és megalapították az 

Ács Gedeon Magyar Ifjúsági Egyesületet. Programokban gazdag tíz évet tudhatnak maguk 

mögött, számos ifjúsági rendezvény, megmozdulás köthető a nevükhöz. 

 

Letéti könyvtár a vörösmarti óvodában 
2016. március 24. – Tatai Igor – Új Magyar Képes Újság 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/micska-zoltan-kepei-magyarorszag-ungvari-fokonzulatusan/
http://karpataljalap.net/?q=2016/03/24/ujabb-egymillio-forint-mezovarinak
http://huncro.hr/magyarsagunk/6957-fiatal-magyar-vallalkozokat-segit-a-magyar-kormany-uj-programja
http://huncro.hr/magyarsagunk/6962-het-hatarra-szolo-bal-van-keszuelben
http://huncro.hr/magyarsagunk/6961-leteti-koenyvtar-a-voeroesmarti-ovodaban
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A Pélmonostori Városi Könyvtár letéti könyvtárat hozott létre a vörösmarti óvodában. A 30 

gyerekkönyvből álló bibliotéka tartalmát kéthavonta cserélik majd, hogy a gyerekek mindig 

újabb könyvek közül választhassanak. Március 18-án, a letéti könyvtár létrehozása alkalmából 

nyitóünnepséget tartottak a vörösmarti óvodában, melyen a Pélmonostori Városi Könyvtár 

munkatársai előadást tartottak a gyerekeknek a könyvtár működéséről, és meseolvasásra is 

sor került a történetmesélés világnapja (március 20.) alkalmából. 

 

A formális státus erősítése a cél 
2016. március 24. - Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap a szlovén parlament plenáris ülésének megkezdése miatt sürgősen ülésezett a 

nemzetiségi bizottság. Napirenden az örökségvédelem, valamint a diszkrimináció elleni 

védelem új törvénye szövegének megvitatása szerepelt.  

 

'48-as megemlékezések Lyonban és Grenoble-ban 
2016. március 24. - Nemzeti Regiszter 

A rhône-alpesi magyarság két helyszínen emlékezett meg a ’48-as forradalom és 

szabadságharc kitörésének napjáról. A lyon-i Rhône Alpesi Francia-Magyar Baráti Egyesület 

éves tisztújító közgyűlésével egybekötött megemlékezése március 13-án, vasárnap délelőtt 

valósult meg a közgyűlés megkezdése előtt.  
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174395907
http://www.nemzetiregiszter.hu/48-as-megemlekezesek-lyonban-es-grenoble-ban
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2016. március 24., 18.30 – Kossuth Rádió 

Kincses Előd a román köztárasági elnöktől a Tőkés László kitüntetésének 

visszavonásáról szóló döntés visszavonását kéri 

Tőkés László jogi képviselője, Kincses Előd előzetes panaszt nyújtott be. Azt kéri, hogy Klaus 

Iohannis vonja vissza azt a rendeletet, amellyel elvette a Románia csillaga érdemrendet Tőkés 

Lászlótól. Kincses Előd úgy fogalmazott: az elnöki rendeletnek semmilyen jogalapja nincs. 

Utolsó székelyföldi állomására érkezett a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve 

program körútja 

A 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program Kárpát-medencei körútjának 

székelyföldi szakasza utolsó államására, Csíkszeredára érkezett. A következő állomás 

Rimaszombat lesz. Összefoglaló a hétről.  

Újvidéken tartott előadást Szili Katalin miniszterelnöki megbízott 

Hol tartanak a Kárpát-medencében kisebbségekben élő közösségek a nemzeti autonómia 

megvalósításában? Erről is beszélt  a minapi újvidéki előadsáában Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott. Interjú a miniszterelnöki megbízottal. 

Pártok és nemzetiségek egysége a település sikeréért Pécskán 

Közösségi prioritásokról kérdezte az erdélyi magyarokat a nemrég lezárult konzultáció során az 

RMDSZ. A válaszadók a legnépszerűbb magyar polgármesterek egyikének tartottak Pécska 

elöljáróját. Az Arad megyei kis település vezetőjének, Antal Péternek, a román többbségű a szerb 

nemzetiségű alpolgármesterrel együtt sikerült megteremtenie a nemzetek békés egymás mellett 

élését Pécskán. 

Magyar nők a nagyvilágban – konferencia és kötet 

Magyar nők a nagyvilágban a címe annak a kiadványnak, amely az azonos címmel megrendezett 

konerencia előadásait tartalmazza. Megismerhetjük belőle a világ különböző részein működő 

magyar női szervezeteket, de megtudhatjuk azt is, miért érdemes a nőknek magyuk között is 

szervezkedniük. Beszélgetés Ékes Ilona volt parlamenti képviselővel, a könyv szerkesztőjével. 

Szerény Húsvét Kárpátalján 

A kárpátaljai üzletekben nincs hiány élelmiszerekből. Az ukrán válság miatt azonban inflálódott 

az emberek fizetéss és nyugdíja. A családok nagy része ezért idén kevesebbet vásárol a 

hagyományos húsvéti termékekből.   

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-24_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-03-24_18:30:00&ch=mr1
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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/

