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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor az ukrán elnökkel tárgyalt 
2016. október 20. – Magyar Idők, origo.hu, karpatalja.ma 

Orbán Viktor kormányfő Petro Porosenko ukrán államfővel tárgyalt csütörtökön 

Maastrichtban, az Európai Néppárt (EPP) csúcstalálkozója előtt – tájékoztatta a 

Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője az MTI-t. Havasi Bertalan elmondta: a felek 

megállapították, hogy a legnagyobb segítség Ukrajnának az Európai Unió részéről a jelenlegi 

helyzetben a vízummentesség megadása lenne. Orbán Viktor megerősítette, továbbra is 

elkötelezetten támogatja, hogy az ukrán állampolgárok vízummentesen utazhassanak az unió 

területére, és ezt képviseli az európai színtéren is – közölte a sajtófőnök. Hozzátette: Orbán 

Viktor és Petro Porosenko az ukrán miniszterelnök novemberben esedékes magyarországi 

látogatásával kapcsolatban egyetértett abban, hogy szeretnék, ha ez a találkozó konkrét, a két 

ország gazdasági kapcsolatainak fellendítését célzó gazdasági akciótervet eredményezne. 

 

Balog Zoltán: 1956 egyszerre magyar ügy és közép-európai ügy 
2016. október 20. – MTI, Magyar Hírlap, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

1956 egyszerre magyar és közép-európai ügy - jelentette ki Balog Zoltán, az emberi 

erőforrások minisztere Pozsonyban, ahol Marek Maďarič kulturális miniszterrel közösen 

megnyitották az 1956 - A szabadságért és a függetlenségért című kiállítást, melynek a 

kulturális tárca épülete ad otthont. „Ha nem lett volna 1956, akkor valószínűleg nem lett 

volna 1968 és 1989 sem” - szögezte le a szlovák kulturális tárcavezető a prágai tavaszra és a 

rendszerváltoztatásra utalva. Ugyanakkor Maďarič azt mondta, kellő önkritikával el kell 

ismerni, hogy a magyarok hőstettét nem ismerik eléggé a szlovákok, ezért is van nagy 

jelentősége annak, hogy a kiállítás Pozsonyban, a minisztérium épületében megtekinthető. 

 

A kárpátaljai magyar szervezetek és a magyar külképviseletek közösen 
emlékeztek 1956-ra Ungváron 
2016. október 20. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, Kárpátinfo, Vajdaság Ma, Webrádió 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ), valamint a kárpátaljai magyar külképviseletek közösen emlékeztek meg 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról csütörtökön Ungváron az 1956-os 

emlékműnél és a börtön falán elhelyezett 1956-os emléktáblánál. Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott beszédében emlékeztetett arra, hogy "a magyarországi felkelés 1956. október 23-án 

az első volt Európában, amely céljául tűzte ki, hogy leszámol a kommunizmus illúziójával, 

megteremti a szabadságot, a nemzeti függetlenséget és a demokráciát". Hozzátette: 1956 

eseményei, a forradalom nem állt meg a határokon, s jóllehet Kárpátalja ifjúsága el volt zárva 

56 eseményeitől, mégis eljött az igazság pillanata, amikor napvilágot láttak a hírek a 
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megtorlásról, a forradalmároknak az ungvári börtönbe hurcolásáról, a Vihar hadművelet 

Kárpátaljáról történő vezérléséről, szórólapok, falragaszok megjelenéséről és a szolidaritásról. 

 

Az RMDSZ hivatalossá tenné a magyar nyelvet Székelyföldön 
2016. október 20. – Krónika, MTI, Magyar Nemzet, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A magyar nyelv hivatalos székelyföldi státusának elérése is szerepel abban a programban, 

amellyel a RMDSZ a decemberi parlamenti választások előtt kívánja megszólítani a 

választókat. A választási programot Kelemen Hunor, a szövetség elnöke ismertette egy 

csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatón. Az RMDSZ elnöke elmondta, hogy a választási 

program a magyar közösségi jogok megerősítésére, a minőségi oktatás megteremtésére, az 

erdélyi infrastruktúra fejlesztésére és a vállalkozói szféra segítésére, a családok jólétének és 

biztonságának a megteremtésére irányul. Az MTI beszámolója szerint a közösségi jogok 

sorában megemlítette, hogy új alkotmány kell Romániának, és ebben az Erdély és Románia 

egyesülését kimondó gyulafehérvári nyilatkozatnak is helyet kell biztosítani. Úgy vélte, ezt az 

a körülmény teszi lehetővé, hogy Románia 2018-ban ünnepli az egyesülés centenáriumát.  

 

Több mint ötvenezer látogató a Mi, magyarok című kiállításon 
2016. október 20. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők 

Már több mint ötvenezer látogatót fogadott a Mi, magyarok című kiállítás, amely a nemzeti 

ünnep alkalmából a hétvégén ingyenesen látogatható a Magyarság Házában, a budai Várban 

– mondta Csibi Krisztina, az intézmény igazgatója csütörtökön az M1 aktuális csatorna 

műsorában. Tájékoztatása szerint a tíz legszebb magyar szó köré szerveződő tárlatra az elmúlt 

két évben 90 százalékban középiskolás diákok látogattak el. „Elsősorban 30-40 fős 

diákcsoportokat fogadunk, akik az identitásuk megerősítésén dolgoznak, és a 

múzeumpedagógusok segítségével járják végig e tíz szó témakörét” – mutatott rá, hozzátéve, 

hogy határon túli magyar fiatalok is látogatják a kiállítást, amely a Kárpát-medencét egységes 

térként kezeli. 

 

Felmérés: Erdély gazdasági fejlesztését várják el az RMDSZ-től a választók 
2016. október 20. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Rossz irányba haladnak a dolgok az országban a romániai magyarok 70 százaléka szerint. A 

magyar választók elsősorban az egészségügyi szolgáltatások javítását, a minimálbér növelését, 

Erdély gazdasági fejlesztését várják el az RMDSZ-től – derül ki a Kvantum Research 

legfrissebb közvélemény-kutatása szerint. A szeptember második felében végzett felmérés 

adatai azt mutatják, hogy az erdélyi magyaroknak rossz a közérzete: mindössze 20 százalékuk 

vélekedik úgy, hogy a dolgok jó irányba haladnak Romániában. Ez az arány a fele annak az 

adatnak, amit két éve, 2014 novemberében mértek a szociológusok. 
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Feljelentette a sepsiszentgyörgyi városházát a prefektus a be nem fejezett 
Sárkánydomb miatt 
2016. október 20. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

A Kovászna megyei prefektúra keresetet nyújtott be a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal 

ellen, mert az önkormányzat a városközpont felújítása után hatalmas földhalmot hagyott az 

intézmény előtt. Sebastian Cucu prefektus csütörtöki sajtóértekezletén azt mondta, hogy 

kénytelen volt a bírósághoz fordulni, mert a helyi hatóságokhoz eljuttatott ismételt kérése 

nem lelt meghallgatásra. A sepsiszentgyörgyi központ felújításakor a polgármesteri hivatal a 

megyei tanács és a prefektúra elé egy körülbelül öt méter magas dombot képzelt el, amely a 

város védőszentje által leterített sárkány megkövült testét lett volna hivatott jelképezni, a 

prefektúra azonban megtámadta a rendezési tervet, mert azt előzőleg nem hagyatták jóvá a 

titkosszolgálattal és a védelmi minisztériummal. 

 

Végleges döntés: el kell távolítani a székely zászlót a Hargita Megyei Tanács 
épületéről 
2016. október 20. – transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Elutasította a Marosvásárhelyi Ítélőtábla október 19-én kihirdetett döntésében a Hargita 

Megyei Tanács fellebbezését székelyzászló-ügyben, írja a stiripesurse.ro. A végleges döntés 

értelmében a tanács épületéről és gyűlésterméből el kell távolítani a székely zászlót. Az 

igazságszolgáltatás végzi a dolgát, mint ahogy mi is – nyilatkozta a döntést kommentálva 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A megyeelnök e témában kiadott 

közleményben tudatja, megvárják a jogerős ítélet indoklását, és annak elemzése után 

határoznak a továbbiakról. 

 

Ennyit nyertek az udvarhelyszéki fiatal vállalkozók a magyar kormánytól 
2016. október 20. – szekelyhon.ro 

Hatszázmillió forinttal támogatja a magyar kormány a külhoni magyar fiatal vállalkozókat – 

jelentette be Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár hétfőn Budapesten. 

A legtöbb pályázat Erdélyből érkezett, az Udvarhelyszékről beküldött pályázatok mintegy 

húsz százaléka nyert.  

 

Restitúciót sürget a Kovászna megyei prefektus 
2016. október 20. – Krónika, szekelyhon.ro 

Január elsejéig országos szinten le kell zárni a visszaszolgáltatási procedúrákat, de Sebastian 

Cucu Kovászna megyei prefektus szerint erre kevés esély van. A kormánymegbízott csütörtöki 

sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján rámutatott: Háromszéken az eljárásoknak csak mintegy 

70 százalékát véglegesítették, elmondása szerint pedig hiába sürgeti a polgármestereket, az 

illetékes helyi bizottságok „nehezen mozdulnak”. Cucu szerint két lehetséges megoldás 

körvonalazódik: ismét meghosszabbítják a határidőt, vagy bírságokat rónak ki a megoldatlan 

ügyek miatt, a kérvényezők pedig bírósághoz fordulhatnak. 
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Horváth-ügy: „bejelölte” Fodor Zsoltot a Miért 
2016. október 20. – Krónika, Bihari Napló 

Közleményben állt ki Horváth Anna alpolgármester mellett az RMDSZ-szel partnerségben 

működő, erdélyi ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért), amely 

egyúttal feltárta a korrupciógyanús ügyben hírbe hozott üzletember kilétét is. Csütörtöki 

állásfoglalásukban leszögezik: a befolyással üzérkedéssel gyanúsított kolozsvári 

alpolgármester „egy olyan személyiség, akinek a segítségére mindig számíthattak a fiatalok, 

és ő is számíthatott rájuk a kampány során”. A Miért a kampányban szerepet vállaló több ezer 

önkéntes munkájának a fontosságát is hangsúlyozza, a közlemény által idézett Antal Lóránt 

Miért-elnök pedig példaértékűnek nevezi Fodor Zsolt, az Euro GSM mobiltelefon-értékesítő 

hálózat tulajdonosának a hosszú éveken keresztül nyújtott támogatását. 

 

Plavčannak tetszik a magyarországi felsőoktatási rendszer 
2016. október 20. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 

Peter Plavčan oktatásügyi miniszter a felsőoktatás területén a magyarországi rendszerből 

szeretne kiindulni, mivel a magyarországi egyetemeken az utóbbi években komoly minőségi 

előrelépés történt. Erről tájékoztatott a szlovák oktatásügyi miniszter miután Balog 

Zoltánnal, a magyarországi emberi erőforrások miniszterével tárgyalt. Balog Zoltán szerint 

néhány magyarországi egyetem szívesen átirányítaná tevékenységét a komáromi Selye János 

Egyetemre. Leginkább a menedzsmentről, a gazdaságról és az egészségügyi dolgozók 

képzéséről van szó. „Ezen kívül mindkettőnk számára nagyon fontos az alap-, illetve a 

középiskolák területe. Mindketten támogatjuk az igyekezetet, hogy maradjanak meg a kevés 

osztállyal működő iskolák, illetve azok az iskolák, amelyekben az egyes osztályokban kevés 

tanuló van” – tette hozzá Balog. Szerinte ugyanis olyan kérdésről van szó, amely a 

nemzetiségi iskolákat érinti mind Szlovákiában, mind Magyarországon. 

 

Csáky: a Fico-kormány a Most-Híd hűsége ellenére sem bír ki négy évet 
2016. október 20. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Bár a Magyar Közösség Pártja sikeresnek bizonyult a regionális, helyhatósági és európai 

választások során, de már egymás után háromszor nem jutott be a parlamentbe. Valószínű, 

hogy Robert Fico kormánya nem tart ki négy évig, ezért az MKP-nak fel kell készülnie a „D 

napra“, és a megfelelő időben újból harcolnia kell a parlamenti posztokért – nyilatkozta 

Csáky Pál, az MKP európai parlamenti képviselője. „A koalíció leghűségesebb tagja vélhetően 

a Most-Híd lesz. A párt ugyanis már felégette maga mögött a hidakat, ezért nincs más 

lehetősége, mint az, hogy csak kitartson e furcsa koalícióban. 
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Nagyszombat megyében megerősödött az MKP-frakció 
2016. október 20. – hirek.sk 

A Nagyszombati Megyei Önkormányzat szerdai ülésén tovább bővült az MKP képviselői 

csoportja. Érsek Árpád helyére a Magyar Közösség Pártja listáján indult Miklós László 

professzor került be a megyei testületbe. Miklós László szerdán tette le képviselői esküjét. 

 

Magyarkanizsa község napja: Díszülés, koszorúzás, kiállításmegnyitó 
2016. október 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A község napja alkalmából ma tartotta díszülését a magyarkanizsai községi képviselő-testület. 

Az eseményen a község elöljárói mellett képviseltette magát Magyarország belgrádi 

nagykövetsége, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus, a tartományi kormány, a Magyar Nemzeti 

Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség, a helyi vállalatok és intézmények és a község helyi 

közösségeinek, azután Szabadka, Ada, Csóka, Kishegyes és Törökkanizsa önkormányzatának 

valamint Magyarkanizsa testvérvárosainak a képviselői is. A koszorúzás után a közeli Dobó 

Tihamér Képtárban megnyílt a kiskunhalasi származású Lakatos Vince szociofotóiból 

összeállított kiállítás. 

  

Zenta: Felavatták dr. Rajki Márton emléktábláját 
2016. október 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ünnepélyes keretek között avatták fel csütörtök délután a zentai Városháza 

oszlopcsarnokában azt az emléktáblát, amelyet az 1956-os forradalom zentai származású 

mártírja, dr. Rajki Márton tiszteletére állítottak a forradalom 60. évfordulója alkalmából, 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának és Zenta község önkormányzatának a 

kezdeményezésére. Az emléktábla felavatása alkalmából szervezett ünnepségen dr. Babity 

János, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának főkonzulja és Ceglédi Rudolf, Zenta 

község polgármestere leplezte le a táblát, amelyet az egybegyűltek ezt követően meg is 

koszorúztak. 

  

Indul a szabadkai Zsinagóga belső felújítása – aláírták a szerződést a 
kivitelezővel 
2016. október 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Szerződést kötött a szabadkai székhelyű Yumol Kft. által képviselt konzorciummal a Magyar 

Nemzeti Tanács (MNT) a Szabadkai Zsinagóga belső tere, valamint az épületet övező tér 

felújításáról és rendezéséről. November elején kezdődik a 275 millió dináros rekonstrukció, 

az átadás időpontja 2017. december 31-e. A szerződéskötésen jelen volt Hajnal Jenő, az MNT 

elnöke, dr. Babity János szabadkai magyar főkonzul, Horváth Tímea alpolgármester és 

Szabados Róbert, a Zsidó Hitközség elnöke, valamint a konzorcium képviselői: Nagy István, a 

Yumol Konzorcium igazgatója és Tamás Attila, a Mega-Logistic Zrt. vezérigazgatója. 
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1956 vajdasági magyar vonatkozásai 
2016. október 20. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Mozgókép Napja keretében Vicsek Károly Értünk haltak című 

dokumentumfilmjét tekinthette meg a közönség a Zentai Alkotóházban kedden este. Jelen 

volt az alkotás rendezője is, aki a vetítést követően a jelenlévőknek elmondta, hogy a filmjével 

elsősorban a vajdasági magyarságnak az ’56-os eseményekhez való viszonyulását szándékozta 

feltárni, s megjegyezte, hogy ezen az alkotáson és a Deák Ferenccel közösen készített 

Bolygótűzön kívül szerinte nem igazán készült más olyan alkotás, amely a fenti témát taglalta 

volna. 

 

Elismerés, erdélyi tervek, nyitás a fiatalok felé 
2016. október 20. – Muravidéki Magyar Rádió 

Vass Lajos-díj, Arany Páva-díj, köztársasági elnöki elismerés, KÓTA-díj. A Muravidéki 

Nótázókat a szakma, a politika és a diplomácia már többszörösen is elismerte. Szerda este a 

lendvai főkonzul, dr. Földes Gyula fogadta őket a Bánffy Központban, gratulálva az elért 

sikerekhez. A Nótázók pedig azt mondják: az eddig elértek csak további tettekre ösztönzik 

őket. 

 

Jankovics Róbertet választották a szábor kisebbségi frakciója alelnökének 
2016. október 20. – Huncro.hr 

Október 14-én, pénteken tartotta alakuló ülését a horvát szábor nyolcfős kisebbségi frakciója, 

amelyen döntöttek a testület vezetőinek személyéről is. Jankovics Róbertet, a magyar 

kisebbség parlamenti képviselőjét a kisebbségi frakció alelnökének választották meg. A 

kisebbségi frakciónak a tagja még Furio Radin, aki az olasz, Milorad Pupovac, Boris Milošević 

és Mile Horvat, akik a szerb, Vladimir Bilek, aki a cseh és szlovák, Ermina Lekaj Prljaskaj, aki 

az albán (és további négy) és Veljko Kajtazi, aki a roma (és további 11) kisebbséget képviseli a 

horvát parlamentben. 

 

Helyhiánnyal küzd a pélmonostori városi könyvtár 
2016. október 20. – Huncro.hr 

A Pélmonostori Városi Könyvtár, melynek szerves része a Horvátországi Magyarok Központi 

Könyvtára, folyamatosan bővíti könyvállományát, csak sajnos már nincs hova. Sok könyvnek 

már csak a padlón jut hely, és nem férnek már be újabb polcok. 
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http://www.magyarszo.com/hu/3191/vajdasag_zenta/154705/1956-vajdasági-magyar-vonatkozásai.htm
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174432850
http://www.kepesujsag.com/jankovics-robertet-valasztottak-szabor-kisebbsegi-frakcioja-alelnokenek/
http://www.kepesujsag.com/helyhiannyal-kuzd-pelmonostori-varosi-konyvtar/
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Út- és járdafelújítás Újbezdánban 
2016. október 20. – Huncro.hr 

A Baranyaszentistváni (Petlovaci) járáshoz tartozó Újbezdánban az elmúlt hónapokban a 

Toldi Miklós utca útburkolatának a felújítása történt meg, valamint a Petőfi Sándor, a 

Kossuth Lajos és a Középső utcában mintegy 300 méteres járdaszakaszt újítottak föl. 

 

AMAPED: 1956 hőseire emlékeztek 
2016. október 20. - Volksgruppen 

Számos 56´-os forradalmat megélt kortanú jelenlétében az Ausztriai Magyar Pedagógusok 

Egyesülete, az AMAPED is megemlékezett szerdán az 1956-os forradalom és szabadságharc 

60. évfordulójáról. A diákok a Collegium Hungaricum dísztermében léptek fel ünnepi 

műsorral, továbbá az iskola foglalkozásain készült alkotásokból nyílt kiállítás az emlékév 

kapcsán. 
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http://www.kepesujsag.com/ut-es-jardafelujitas-ujbezdanban/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2804257/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2016. október 20. – Kossuth Rádió 

 

A magyar nyelv hivatalos székelyföldi státusának elismerése is szerepel az 

RMDSZ parlamenti választási programjában 

A magyar nyelv hivatalos székelyföldi státusának elismerése is szerepel abban a programban, 

amellyel a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, az RMDSZ a decemberi parlamenti 

választások előtt kívánja megszólítani a választókat. A választási programot Kelemen Hunor, 

az RMDSZ elnöke ismertette ma Kolozsváron. 

 

Megnyitották Pozsonyban az 1956 A szabadságért és függetlenségért elnevezésű 

kiállítást 

Pozsonyban Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere és Marek Madaric szlovák 

kulturális miniszter nyitotta meg az 1956 A szabadságért és függetlenségért elnevezésű 

kiállítást, amelyet a magyar nagykövetség szervezett a forradalom 60. évfordulója alkalmából. 

A szlovák kulturális minisztériumban megnyitott kiállítás november végéig várja a 

látogatókat. 

 

Nagyszabású megemlékezést tartottak Ungváron az ’56-os emlékműnél 

Kárpátalja két magyar politikai szervezete, a KMKSZ és az UMDSZ, az ungvári és a 

beregszászi magyar konzulátusok, valamint Szili Katalin miniszterelnöki megbízott közösen 

tartott ma nagyszabású 56-os megemlékezést Ungváron az 56-os emlékműnél, illetve a városi 

börtön falán elhelyezett emléktáblánál, ahova 60 évvel ezelőtt 840 magyart zártak be. Többek 

között azokat a fiatalokat is, akik a pesti forradalmat támogató röpiratokat terjesztettek 

Kárpátalján. 

 

Az erdélyi 56-os perek sorában számottevő a Fodor Pál és társai pere 

Az erdélyi 56-os perek sorában számottevő a Fodor Pál és társai pere. Fodor Pál csíkszeredai 

vasútépítő mérnök elméleti szinten vetette fel Erdély kérdését, akárcsak azok a kivégzett vagy 

börtönviselt társai, akik az 1947. évi párizsi békeszerződés után néhány évvel úgy látták, hogy 

a nagyhatalmak igazságtalanul sújtották Magyarországot.  Fodor Pál fia arról beszél, hogyan 

sújtotta a családot az édesapjuk elleni ítélet. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-10-20_18:30:00&ch=mr1
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11 éve működik a Nagy Imre Társaság szabadkai szervezete 

Az 1992-ben, Budapesten alakult Nagy Imre Társaságnak tizenhárom helyi szervezete van, 

köztük egyetlen határon túli, az pedig a szabadkai. 11 éve működik, s elsősorban 56 vajdasági 

vonatkozásait kutatják, illetve az oktatótevékenységre helyeznek nagy hangsúlyt - mondja 

Kudlik Zoltán, a szabadkai szervezet elnöke. 

 

Kettős ünnepet tartottak az Arad megyei Kisjenőben 

Kettős ünnepet tartottak az Arad megyei Kisjenőben. Pár napja a református templomban 

tett fogadalmat az Aradi Református Egyházmegye új vezetősége, utána pedig megáldották a 

templom felújított orgonáját. A Fehér-Körös menti Kisjenő magyarok lakta részében, 

Erdőhegyen a tisztségében megerősített esperes, Módi József a gyülekezet előtt hangsúlyozta: 

az átlagembernek a mindennapokban kell megélnie a hitét, meghallania az atyai szót, mert 

csak egymásra figyelve alkothatunk gyülekezeti és nemzeti közösséget. 
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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.hirszerzo.hu/
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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/
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http://www.vajdasagma.info/
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