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Körvonalazódik a megegyezés a kisebbségi nyelvtörvényről 

2011. május 23. - SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

Körvonalazódik a megegyezés a Most-Híd és az Egyszerű Emberek között a kisebbségi 

nyelvhasználati törvénnyel kapcsolatban – jelentette be Igor Matovič független képviselő. 

Megegyeztek például abban, hogy a javaslattal ellentétben a közigazgatási eljárások során 

a nemzetiségi állampolgárok mégsem kommunikálhatnak bárhol Szlovákiában 

anyanyelvükön. A szociális és egészségügyi intézményeknek nem lesz kötelező tolmácsot 

fogadni, vagy olyan alkalmazottat felvenni, aki beszél a kisebbség nyelvén. A megegyezés 

szerint a községi rendőrök is csak akkor kommunikálhatnak a kisebbség nyelvén, ha ebbe 

mindegyik jelenlévő érdekelt fél beleegyezik. Az Egyszerű Emberek elérték azt is, hogy 

továbbra is feliratozni kelljen a kisebbségi nyelven sugárzott televíziós műsorokat. 

Solymos László, a Híd frakcióvezetője elmondta, hogy a nyelvhasználati küszöb 

kérdésében még nem sikerült megegyezniük. Matovičék ugyanis nem támogatják annak 15 

százalékra csökkentését. 

 

Kovács Péter, Papp Előd és Szász Jenő vitázott a Duna Tv-ben 

2011. május 23. - Erdély Ma, Duna Tv 

Szüksége van-e három politikai pártra az erdélyi magyarságnak? Megosztja, vagy inkább 

erősíti-e az ottani magyarokat ez a politikai sokszínűség? Lesz-e továbbra is 

együttműködés az erdélyi magyar pártok között, és ha igen, milyen feltételek mentén? 

Ezekről a kérdésekről vitázott egymással a Duna Televízió Heti Hírmondó című 

műsorában Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára, Papp Előd, az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) alelnöke, és Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke. 

 

Fideszes és jobbikos az összes határon túli? 

2011. május 24. - Király András - Index 

A hírportál a határon túli magyarok választójogával kapcsolatos néhány fontos állítást 

vizsgál meg. Úgy véli, nem igaz, hogy a határon túliak szavazati joga összeegyezhetetlen a 

modern államisággal, ahogy az sem, hogy a külhoni magyarok bebetonoznák a jobboldalt a 

hatalomban. Részben igaznak véli azt az állítást, hogy a határon túli magyarok 

választójogát csak a jobboldal támogatja, valamint, hogy akár hetekig is elhúzódhat a 

választások végeredményének megállapítása. Azzal az állítással kapcsolatban, hogy 

„olyanok döntenek a sorsunkról, akik nem itt fizetnek adót”, az Index.hu hírportál 

megjegyzi: „igaz, de nincs ez másként most sem”. 

 
 

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.bumm.sk/55758/korvonalazodik-a-megegyezes-a-kisebbsegi-nyelvtorvenyrol.html
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Egyeztetésre várnak a határon túli magyar politikai vezetők 

2011. május 24. - Gál Mária, Dunda György, Susla Béla - Népszava 

„Határon túl is megoszlanak a vélemények a magyarországi szavazati jog kiterjesztéséről” 

– írja a Népszava. Csak abban van egyetértés, hogy míg az állampolgárságot várták, a 

szavazati jogra sehol sem formáltak igényt. A lap szerint a határon túli magyar politikai 

vezetők „rendkívül óvatosan nyilatkoznak. Szervezeteik nem alakítottak ki hivatalos 

álláspontot, mindenekelőtt azért, mert Budapest mindeddig se nem konzultált velük a 

kérdésben, se nem tájékoztatta őket elképzeléseiről.” A lap szerint az általuk megkeresett 

„külhoni magyar politikusok szavaiból aggodalom hallatszik ki. És a remény, hogy a 

törvény meghozatala előtt, talán az érintettek véleményét is meghallgatják.” 

 

IKSZ: külön szórványstratégia készül határon túli ifjúsági szervezetekkel 
közösen 

2011. május 24. - MTI, Erdély Ma 

Felvidéki és kárpátaljai ifjúsági szervezetekkel közösen dolgoz ki saját szórványstratégiát 

az év végégi, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ). Stágel Bence a szövetség 

elnöke elmondta, hogy céljuk az asszimiláció megállítása, valamint az, hogy „a magyar 

fiatalok a jövőben is büszkén vállalják magyarságukat, kiálljanak jogaikért és aktív 

résztvevői legyenek a közéletnek.” A hétvégén lezajlott nemzetpolitikai hétvégén a határon 

túli ifjúsági szervezetekkel megállapodtak abban, hogy külön munkacsoportot alakítanak a 

nemzetpolitikai szakmai együttműködés segítésére. 

 

Előd és utód 

2011. május 23. - Irházi János - Nyugati Jelen 

Hétfőn az RMDSZ székházában Király András államtitkár, június 4-én leköszönő megyei 

elnök és Bognár Levente alpolgármester, a megüresedő tisztségre egyedüliként pályázó 

tartott beszámolót a jövő szombaton tartandó megyei küldöttgyűlésről, aktuálpolitikai 

kérdésekről. „Habár szeretném, hogy ne kerüljön rá sor, de lehet, lesz magyar versenytársa 

az RMDSZ-nek. Amennyiben nem kerül bejegyzésre az Erdélyi Magyar Néppárt, az 

RMDSZ Arad megyében kész tárgyalni a velünk ellenzékben lévő politikusokkal, s 

lehetőség nyílna arra, hogy a Szövetség listáján induljanak” – fogalmazott Király. 

 

Eljött a megbékélés ideje? 

2011. május 23. - Erdély Ma, Hír Tv 

Emil Constantinescu volt román államfő szerint a román-magyar megbékélés egyik 

legfontosabb példája, hogy az RMDSZ elnöksége óta folyamatosan tagja a bukaresti 

kormánykoalíciónak, és biztosítják a magyar kisebbség jogait, közte a szabad 
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http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=430465
http://erdely.ma/magyarorszag.php?id=92203&cim=iksz_kulon_szorvanystrategia_keszul_hataron_tuli_ifjusagi_szervezetekkel_kozosen
http://erdely.ma/magyarorszag.php?id=92203&cim=iksz_kulon_szorvanystrategia_keszul_hataron_tuli_ifjusagi_szervezetekkel_kozosen
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/elod_es_utod.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=92151&cim=eljott_a_megbekeles_ideje
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nyelvhasználatot. A kettős állampolgárság kapcsán megjegyzi: „Ha ezt a kezdeményezést a 

90-es évek elején fogadják el, akkor az még veszélyes lett volna. De a magyarok akkor nem 

fogadták el ezt a törvényt, mert kockázatot jelentett volna, hogy a Romániában élő 

magyarok átköltöznek Magyarországra. Ez a veszély ma már nem létezik. A román 

kormányt, a társadalmat nem érdekli a kettős állampolgárság, most nem képes veszélyt 

kiváltani”. 

 

Az RMDSZ nem írta alá az együttműködési megállapodást Marosvásárhelyen 

2011. május 23. - Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Csak az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Magyar Polgári Párt (MPP) Maros 

megyei vezetői írták alá azt az együttműködési megállapodást, amelyet hétfő délelőtt az 

RMDSZ székházában mind a három félnek szentesítenie kellett volna. Különböző 

jóváhagyások hiányára hivatkozva, a szövetség marosvásárhelyi elnöke, Benedek István 

nem látta el kézjegyével azt a hárompontos egyezményt, amely a jövő évi helyhatósági 

választásokra tervezett együttműködés alapjaként szolgált volna. A felek mindenekelőtt 

egy olyan szövetséget hoztak volna létre, mely valós esélyt teremtene a 2008-ban 

elveszített önkormányzati többség visszaállítására, illetve arra, hogy tizenkét év után ismét 

magyar polgármester kerüljön a vegyes lakosságú nagyváros élére. 

 

Iorga-idézet a kolozsvári Mátyás-szobor talapzatánál 

2011. május 23. - Krónika, Magyar Nemzet 

Román nyelvű tábla jelent meg a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport talapzata előtt. A táblán 

a korábban eltávolított Iorga-idézet is olvasható. A talapzatot övező füves részen a földbe 

süllyesztve elhelyezett bronztáblán domborodó felirat szerint 1932-ben Nicolae Iorga 

román történésztől származó idézetet helyeztek el a szobron, a 2010-es restaurálás során 

pedig az eredeti Mathias Rex felirat került vissza a kőtalapzatra. A táblán ugyanakkor 

megjelenik a Iorga-idézet is: „A csatában győzedelmes volt, csak saját nemzetétől 

szenvedett vereséget Moldvabányán, amikor a győzhetetlen Moldva ellen indult.” László 

Attila, Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármestere a Krónikának azt nyilatkozta: a városi 

önkormányzat nem tudott a tábla elhelyezéséről, ez szerinte műemlékgyalázásnak számít. 

László szerint a táblát várhatóan kedden eltávolítják. 

 

Günthner Tibor: anyanyelven kell tájékoztatni 

2011. május 23. - szatmar.ro, Erdély Ma 

A szatmar.ro számol be arról, hogy Günthner Tibor RMDSZ-es szenátor, a Szenátus 

egészségügyi bizottságának tagja több más egészségügyet érintő javaslata mellett kiemelt 

figyelmet szentelt annak, hogy a pácienseknek jogában álljon a teljes körű anyanyelvi 

tájékoztatás igénylése. A jogszabály tervezetben kiemelt helyet kapott az is, hogy az 

intézmény belső szabályozásáról szóló tájékoztatást „tájékoztatást világosan és érthetően 
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kell a betegnek elmondani, mellőzve az orvosi szaknyelv közember számára érthetetlen 

részeit.” 

 

Táblaháború 

2011. május 24. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A Krónika vezércikkében Rostás Szabolcs az utóbbi napok kolozsvári táblaügyei kapcsán 

megjegyzi: „Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármesterének abban igaza van, hogy a Iorga-féle 

idézet visszahelyezése felér egy szoborgyalázással, az azonban sehogy se fér a fejünkbe, 

hogy erről az akcióról miként nem értesítették őt és a szövetség tanácsosait. Hiszen 

nehezen hihető, hogy a Funar által 1992-ben elhelyezett tábla „emléktábláját” szélsőséges 

románok csempészték vissza, a kivitelezés egyértelműen a polgármesteri hivatal 

ténykedéséről árulkodik. Márpedig ha ez így van, akkor rögtön fel kell rúgni a demokrata-

liberálisok és az RMDSZ helyi együttműködését, ilyen árat ugyanis nem szabad fizetni még 

egy alpolgármesteri tisztségért sem”. 

 

PDL-ígéretek az RMDSZ-nek 

2011. május 24. - Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

A kisebbségi törvény vitájának felgyorsítását ígérték a koalíciós tanács tegnapi ülésén az 

RMDSZ-nek a Demokrata Liberális Párt (PDL) politikusai – tudta meg az ÚMSZ Fekete 

Szabó András szenátusi frakcióvezetőjétől. Tájékoztatása szerint a nagyobbik koalíciós 

partner arra is ígéretet tett, hogy megakadályozza Mircia Giurgiu volt demokrata-liberális 

képviselő tanügyi törvényt módosító indítványának elfogadását a felsőházban. Az RMDSZ-

es politikus szerint az indítvány elvetésének legegyszerűbb módja az, ha „jegelik” a 

szenátusi oktatási szakbizottságban. „Többségünk van a testületben, tehát megtehetjük, 

hogy a fiókban tartjuk a tervezetet, így nem jut el a plénumba” - mondta. 

 

Új budapesti nagykövetet nevesített Teodor Baconschi 

2011. május 24. - Új Magyar Szó 

Alexandru Victor Micula volt külügyi államtitkárt, a 2008-as bukaresti NATO-csúcs 

szervezőjét javasolja a külügyminisztérium nagykövetnek Budapestre – írta a Puterea. A 

jelöltet a következő napokban hallgatja meg együttes ülésén a képviselőház és a szenátus 

külügyi bizottsága. A posztot eddig betöltő Ireny Comaroschi hazahívásáról szóló elnöki 

dekrétumot május 13-án írta alá az államfő. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az Új Magyar 

Szónak korábban elmondta, a szövetségnek is vannak jelöltjei külképviseleti tisztségekre, 

és Traian Băsescu államfőtől függ, hogy lesznek-e politikailag kinevezett személyek is a 

nagykövetek között. A tegnap nevesített tizenhét személy között Avramescu személyében 

van nem karrierdiplomata nagykövetjelölt, ám magyar név nincs a listán. 
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Udvarhelyen is konzultálnak 

2011. május 24. - Baloga-Tamás Erika - Új Magyar Szó 

Székelyudvarhelyen is elindult az Erdélyi konzultáció, a mintegy félszáz tagot számláló 

csapat tegnap kezdte el felkeresni az udvarhelyi családokat az RMDSZ által összeállított 

kérdőívvel. „Székelyudvarhelyen tizenkétezer-ötszáz háztartásba látogatunk el az 

elkövetkező kevesebb, mint egy hónap alatt. Tiszta és pontos képet akarunk kapni arról, 

hogy mi a valós igénye az udvarhelyi lakosságnak, vagyis összességében az erdélyi 

magyarságnak” – nyilatkozta az ÚMSZ-nek Benedek Árpád Csaba önkormányzati 

képviselő. 

 

Meghalt Gyimesi Éva 

2011. május 24. - manna.ro 

A manna.ro számolt be arról, hogy május 23-án Gyimesi Éva aki életcéljának tekintette, 

hogy szellemiséget teremtsen, „rendet vágjon az elvtelenségben és gondolattalanságban” 

meghalt. „Több bűne is volt: szabadon gondolkodott, és érzett. És nő volt. Nem 

nagyasszony és nem kézilány. Nő. Ellenállt minden rákényszerített szerepnek.” 

 

Fico: a kettős állampolgárság főként a választójog miatt veszélyes 

2011. május 23. - MTI, SITA, bumm.sk, Magyar Nemzet 

Robert Fico, az ellenzéki Smer elnöke szerint a magyar állampolgárság osztása egyértelmű 

beavatkozás Szlovákia belügyeibe, mivel „a kettős állampolgárság mindig és csakis 

kétoldalú megállapodás eredménye lehet“. Úgy vélte, a szlovák-magyar kettős 

állampolgárság különösen azért veszélyes, mert a magyar állampolgárság választójoggal is 

jár. „Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Szlovákiában élő emberek választhatják Budapest 

politikai képviseletét, ez pedig beláthatatlan következményekkel lehet a régió stabilitására 

nézve“ – véli a volt kormányfő. 

 

Kaliňák: Malina Hedvig beteges hazudozó 

2011. május 23. - bumm.sk 

A SME liberális napilapnak adott interjút Robert Kaliňák volt belügyminiszter, az ellenzéki 

Smer alelnöke. Elmondta, továbbra is kitart álláspontja mellett, miszerint Malina Hedvig, 

a megvert nyitrai diáklány egy „beteges hazudozó”. Kaliňák szerint „csak nálunk, 

Szlovákiában történhet meg, hogy egy hazugból lassan az emberi jogok védelmezője lesz. 

Hedvig egy patologikus hazudozó, hiszen ez nyilvánvaló, nem szól mellette semmi. 

Egyetlen bizonyíték sem tanúskodik mellette“. 
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Szándéknyilatkozat a „Szülőföldön magyarul” pályázat kapcsán 

2011. május 23. - bumm.sk, Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének és a Szlovákiai Magyar Szülők 

Szövetségének vezetői, Pék László és Mézes Rudolf szándéknyilatkozatot írtak alá. A 

szervezetek elnökei rögzítik, hogy a két szervezet a továbbiakban együttműködik a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. szervezésében megvalósítandó „Szülőföldön magyarul” ösztöndíj-

támogatási pályázat lebonyolításában. 

 

Szlovákiai népszámlálás: a magyaroknak a félmillió lehet a kritikus lélekszám 

2011. május 23. - Cservenka Judit - MR1-Kossuth Rádió 

A magyar nyelv Dél-Szlovákiában visszahúzódott nemcsak a hivatalos, de a családi 

használatban is, ezért van még nagyobb szükség a Rákóczi Szövetség tevékenységére - 

jelentette ki Répás Zsuzsanna, a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a 

felvidékieket támogató szervezet tisztújító közgyűlésén. Az elnök Halzl József maradt. 

 

Az MKP a népszámláláson való részvételre bátorítja a polgárokat 

2011. május 23. - Felvidék Ma  

A népszámlálás műszaki bebiztosítása két rendszerből áll. Az első, az adatok begyűjtése 

valóban nem névtelen, a személyes adatok feltüntetése mellett történik a kettősség, 

duplicitás kiküszöbölése végett.  A második rendszer, az adatok kiértékelése azonban 

névtelen, mert oda a népszámlálási ívek az első rendszer nyilvántartása megsemmisítését 

követően érkeznek. Ezért a Magyar Koalíció Pártja a népszámláláson való részvételre 

bátorítja a polgárokat. Aki nem tölti ki az íveket, nem ragasztja az ívekre a kódolt matricát 

vagy nem adja le a kitöltött népszámlálási íveket, az nem számláltatik meg. A népszámlálás 

folyamán elveszettként lesz nyilvántartva, hozzáállásával végső soron közösségünk 

tagjainak számát csökkenti. 

 

Ebek harmincadja 

2011. május 23. - Juhász Dósa János - Új Szó 

„Újabb hajmeresztő ügy borzolja a szlovákiai magyarság kedélyét, amiről ismét 

Magyarországon gondoskodtak. A magyar kormány úgy döntött, hogy a Pázmány Péter 

Alapítvány helyett a pedagógusszövetség és a szülői szövetség osztja szét (az eddigi 

gyakorlat szerint) az iskolákat megillető támogatásokat” – áll a pozsonyi napilap 

véleményrovatában. A pedagógusszövetség egyik vezetője „tragikusnak” tartja a magyar fél 

döntését, szerinte ez „újabb hatalmas pofon a szlovákiai magyar iskoláknak”. Az MKP 

egyik vezető politikusa úgy véli, „nagyon rossz” döntés született, „melyet megint nélkülünk 

hoztak”. A cikkíró felidézi egyik kocsmárosné barátja történetét, „aki minden évben alig 

várja, hogy a Rákóczi Szövetség odaítélje a beiratkozási támogatást, hiszen olyankor 

hajnalig tart a dínom-dánom”. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/28647-szandeknyilatkozat-a-szulofoldon-magyarul-osztondij-tamogatasi-palyazat-kapcsan
http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/kulhon/szlovakiai-nepszamlalas-a-magyaroknak-a-felmillio-lehet-a-kritikus-lelekszam.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/28662-az-mkp-a-nepszamlalason-valo-reszvetelre-batoritja-a-polgarokat
http://ujszo.com/napilap/velemeny-es-hatter/2011/05/23/ebek-harmincadja
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Értekezés a Határon Túli Magyarok Hivataláról 

2011. május 24. - Bálint-Pataki József - Felvidék Ma 

Bálint-Pataki József a Szatmárnémetiben megtartott X. Jakabffy Napok keretében „Neve 

több volt, mint áruvédjegy” címmel tartott előadást a Határon Túli Magyarok Hivataláról, 

melynek az alapításától munkatársa és néhány éven keresztül elnöke is volt. A Felvidék Ma 

teljes terjedelemében közli az előadás szövegét. 

 

Elérkezett az ideje, hogy a délvidéki magyarirtás ügyét tisztázzuk és lezárjuk 

2011. május 23. - Vajdaság Ma 

Matuska Márton, a délvidéki magyarellenes vérengzések kutatója levelet küldött Potápi 

Árpád Jánosnak, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága elnökének. A levélben 

az újságíró arra kéri a fideszes politikust, hogy az általa vezetett bizottság „serkentse a 

feltárás haladéktalan megkezdését s mindannak a feladatnak a beindítását, ami ezzel 

összefüggésben van. Nevezetesen az egész eseménysor tudományos feldolgozását, a 

magyar és a nemzetközi közvéleménybe beépítését, az áldozatok névsorának elkészítését, a 

tömegsírok azonosítását és szakszerű feltárását, az emlékhelyek kijelölését, emlékművek 

állítását, segítse az áldozatok rehabilitálását, vagyonuk visszaszármaztatását, s a 

kimondott kollektív büntetésről szóló jugoszláv rendelkezés semmissé nyilvánítását”. 

 

Kevesen tanulnak magyarul Dél-Bánátban 

2011. május 23. - pannonrtv.com 

Iskolaközpontok létrehozása biztosítaná a magyar tannyelvű oktatást hosszú távon Dél-

Bánátban – hangzott el Székelykevén, a hétvégén tartott tanácskozáson. Az 

összejövetelnek otthont adó településen 10 év alatt 40 százalékkal csökkent a magyar 

tagozatokba járó általános iskolások száma. 

 

Kinek és mikor hihetünk oktatási kérdésekben: mikor mondott igazat az 
ukrán oktatási miniszter?! 

2011. május 23. - Kudlotyák Krisztina - Kárpátalja Ma 

A terjedelmes cikk bemutatja, hogy a kárpátaljai magyar kisebbségi és megyei oktatási 

szervezetek az elmúlt hónapok során több alkalommal is igyekeztek Dmitro Tabacsnik 

ukrán oktatási miniszter figyelmébe ajánlani a kárpátaljai magyarság oktatását 

hátrányosan sújtó problémákat. Ezen problémák egyike, hogy a magyar nyelv és irodalom 

szakra jelentkezőknek nem áll jogukban felvételi vizsgát tenni a választott nyelvből és K
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http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/28655-ertekezes-a-hataron-tuli-magyarok-hivatalarol
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4147/Elerkezett-az-ideje--hogy-a-delvideki-magyarirtas-ugyet-tisztazzuk-es-lezarjuk.html
http://www.pannonrtv.com/PannonRTV/news.php
http://www.karpatalja.ma/oktatas/2252-kinek-es-mikor-hihetunk-oktatasi-kerdesekben-mikor-mondott-igazat-az-ukran-oktatasi-miniszter
http://www.karpatalja.ma/oktatas/2252-kinek-es-mikor-hihetunk-oktatasi-kerdesekben-mikor-mondott-igazat-az-ukran-oktatasi-miniszter
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irodalomból, mivel ezek a tantárgyak nincsenek besorolva azon közoktatási tantárgyak 

közé, amelyekből emelt szintű érettségi tehető. Ezzel szemben az idei tanévtől az orosz 

nyelv is választható vizsgatárggyá vált, így felmerül a kérdés, hogy ugyanezt miért nem 

engedélyezték a magyar és a többi nemzeti kisebbségek számára. A szerző szerint „újra 

bebizonyosodott, a jelenlegi hatalom semmit sem tart be azokból az ígéretekből, amelyek a 

2010-es elnökválasztás előtt hangzottak el a nemzetiségi kisebbségeknek címezve, s 

amelyekkel a Régiók Pártjának magyar partnere, híve és támogatója, az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség is kampányolt Kárpátalján”. 
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/

