
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2011. február 10. 



 

 

 

 

 

 
2 

Nem tudtak dönteni a kettős állampolgárság ügyében 

2011. február 9. - TASR, SITA, MTI  

Csütörtökre halasztotta a végszavazást a szlovák parlament az állampolgársági törvény 

módosításáról, miután rendkívül heves vita után a négypárti jobbközép kormánykoalíció 

képviselőinek nem sikerült egységes álláspontra jutniuk, és fennállt a veszélye annak, hogy 

a koalíciós javaslat nem kap többséget. A jogszabály megváltoztatására külön javaslata van 

a kormánykoalíciónak, az ellenzéki Smernek és Igor Matovič képviselőnek, az Egyszerű 

Emberek csoport vezetőjének. Matovič elképzelését az Egyszerű Emberek további három 

politikusa, a kereszténydemokrata Radoslav Procházka és a Smer is támogatja. A 

kormánykoalíció képviselői jelezték, ha a parlament elfogadja Igor Matovičnak, az 

Egyszerű Emberek csoport vezetőjének módosító javaslatát, akkor a törvénytervezetet még 

a szavazás előtt visszavonják. 

 

Bugár: Ha nem megy át a javaslatunk, nem kötelez bennünket a 
kormánytagság 
2011. február 9. - bumm.sk, Felvidék Ma, parameter.sk, Új Szó Online 

Ha a parlament nem szavazza meg az állampolgársági törvény módosítását, akkor a Híd 

képviselőit a továbbiakban semmi nem kötelezi a koalíciós szerződés betartására – 

tolmácsolta Bugár Béla álláspontját Jozef Kollár, az SaS frakcióvezetője. Bugár szerint a 

kormány által beterjesztett törvénymódosító indítvány koalíciós képviselők általi elvetése a 

koalíciós szerződés megszegését jelenti. Igor Matovič ezzel kapcsolatban elmondta, 

csodálkozik, hogy valaki zsarolással fenyegetőzik, hogy a képviselők a lelkiismeretükkel 

ellentétesen szavazzanak. „Ha megszavazzuk a törvényjavaslatot, Orbán Viktor néhány 

éven belül magyar útleveleket osztogatva végigmenetel Dél-Szlovákián és területi 

követelései lesznek. Mi rosszabb ennél Szlovákiának? Ez nemzetállami érdekek kérdése.“ 

 

A magyar „Drang nach Osten”-ről  

2011. február 9. - hrnk - Kárpátalja Ma 

A határon túli magyarok magyar állampolgársághoz való jutásával kapcsolatban 

Ukrajnában még mindig nincs hivatalos állásfoglalás. A sajtó azonban negatívan értékeli, 

mivel szerintük ez az első lépés Budapest részéről a területi revízióhoz. Az ukrán állam 

abban reménykedik, ha szemet huny a honosítás felett, akkor a magyar EU elnökség 

lobbizik Ukrajna integrációja mellett. A zakarpattya.net egyik cikke szerint a kettős 

állampolgárság nemcsak sérti az ukrán törvényeket, hanem „a helyi magyarokat irredenta 

megmozdulásokra is ösztönzi”. A szerző szerint az ukrán állam nemcsak Moszkvával 

szemben tehetetlen, hanem a jóval kisebb Magyarországgal szemben sem tud kellő eréllyel 

fellépni. 
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http://magyarsag.mti.hu/hirek/531423/elhalasztottak_a_szavazast_a_szlovak_allampolgarsagi_torveny_modositasarol
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=26909:bugar-ha-nem-megy-at-a-javaslatunk-nem-koetelez-mar-bennuenket-a-kormanykoalicios-tagsag&catid=7:politika&Itemid=150
http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=26909:bugar-ha-nem-megy-at-a-javaslatunk-nem-koetelez-mar-bennuenket-a-kormanykoalicios-tagsag&catid=7:politika&Itemid=150
http://karpatalja.ma/nezopont/207-a-magyar-drang-nach-osten-rol
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Az RMDSZ jobban oda kell figyeljen a magyarságra 

2011. február 9. - Chirmiciu András - nyugatijelen.com 

Vissza kell hozni a lelkesedést, a vitát, a párbeszédet, jobban oda kell figyelni az egyszerű 

emberek gondjaira, ismertette szerdán Déván RMDSZ-elnöki programjának kiemelkedő 

pontjait Eckstein Kovács Péter. A volt kolozsvári szenátor szerint politikai téren az RMDSZ 

első számú prioritása nem a kormányzási szerep, hanem az, hogy a 2012-es választáson 

bekerüljön a parlamentbe, hogy az erdélyi magyarságnak továbbra is legyen politikai 

képviselete. E célból megegyezésre kell jutni a magyar ellenzékkel, mindenekelőtt a Tőkés-

féle EMNT-vel, mely még nem alakult párttá. Az EMNT frontemberei ugyanis az RMDSZ-

ben kezdték meg politikai pályafutásukat, onnan éppen az RMDSZ-vezetőség 

rugalmatlansága miatt szorultak ki. 

 

Értékelt a sepsiszentgyörgyi MPP elnöke 

2011. február 9. - Both Ildikó - szekelyhon.ro 

Helyzetelemző beszámolóban értékelte az elmúlt évek politikai történéseit a Magyar 

Polgári Párt szemszögéből Bálint József, az MPP sepsiszentgyörgyi elnöke. 

Sepsiszentgyörgy alpolgármestere úgy gondolja, pártjuk képviselői a legtöbb 

önkormányzatban kisebbségben vannak, kezdeményezéseiket elnyomja a hatalom 

kizárólagosságához hozzászokott többség, amit az RMDSZ bárkivel szövetkezve 

megvalósít. Bálint azt is kiemelte értékelőjében, hogy az anyaországi változásokat 

követően nem sorakoztak fel a többi politikai alakulat mögé a Fideszhez járulva 

támogatásért. 

 

Élnek törvényes jogukkal a marosvásárhelyi iskolák 

2011. február 9. - Duna Tv, Erdély Ma 

Marosvásárhelyen is magyar nyelvű táblák lesznek az iskolákon, a költségeket az 

önkormányzat állja – döntötte el a városi tanács. Az anyanyelv-használati jogokról már 

csaknem egy évtizede törvény született Romániában, a város iskoláin mégsem voltak 

kétnyelvű feliratok. A magyar szülők a Diszkrimináció-ellenes Tanácsnál tettek panaszt, a 

városvezetés pedig most elébe megy a hivatalos eljárásnak, megelőzve az esetleges 

elmarasztalást. Hogy az iskolák ne hivatkozhassanak többé forráshiányra, az 

önkormányzat határozatban vállalta a költségeket. Eszerint a marosvásárhelyi iskoláknak 

március végéig kell megoldaniuk a kétnyelvű feliratozást. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_rmdsz_jobban_oda_kell_figyeljen_a_magyarsagra.php
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/ertekelt-a-sepsiszentgyorgyi-mpp-elnoke
http://www.dunatv.hu/otthon/elnek_torvenyes_jogukkal_marosvasarhelyi_iskolak.html
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Levert magyar feliratok, fogva tartott újságírók a BBTE-n 

2011. február 10. - Erdély Ma 

A Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) közleményben tudatja, hogy a Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) épületében az általuk meghirdetett akció keretében elhelyezett 

magyar feliratok közül már egyik sincs a helyén. 

 

„Rendőr beszélni magyar” 

2011. február 10. - Kovács Zsolt - Új Magyar Szó, Krónika 

Az eddigi gyakorlattól eltérően a Kovászna megyében a csoportosan járőröző rendőrök 

között legalább egy magyarul is kell, hogy beszéljen. Erre törvényi rendelkezés is van, ott 

ahol eléri a kisebbségek aránya a 20%-ot. Mindezt az MPP háromszéki vezetése felvetette a 

problémát, valamint kérték, hogy tegyék lehetővé a magyar nyelvű nyomtatványok 

használatát is. 

 

Kitartanak a koalíció mellett 

2011. február 10 - Moldován Árpád Zsolt - Új Magyar Szó 

Ismét szertefoszlatta az ellenzékiek kormányra kerülési reményeit az RMDSZ, amikor 

Kelemen Hunor művelődésügyi miniszter, Markó Béla elnöki széke legesélyesebbnek 

tartott várományosa az Agerpres hírügynökségnek adott interjújában leszögezte: a 

szövetség soha nem fog megszavazni egy olyan bizalmatlansági indítványt, amelyet az 

RMDSZ részvételével felállított kabinet ellen nyújtanak be. 

 

Ökopolitika vs. nemzeti retorika 

2011. február 10. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó Schiffer Andrással, az LMP elnökével készített interjút, aki 

hangsúlyozta: „Az LMP egy ökopolitikai párt. Az, hogy az SZDSZ-szel rokonítják, tudatos 

szélsőjobboldali uszítás, manipuláció eredménye, és nemcsak nélkülöz minden 

valóságalapot”. A médiatörvény kapcsán az LMP elnöke leszögezte: „A médiatörvény 

beleillik abba a tendenciába, hogy a Fidesz centralizált demokráciát akar kiépíteni, 

amelyben a számára korlátot jelentő alkotmányos intézményeket legyengíti, vagy 

pártkatonákkal megszállja”. 

 

Hangsúlyos egyetemigény 

2011. február 10. - Rostás Szabolcs - Magyar Nemzet 

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság által kidolgozott tanulmány szerint nem túl fényes a 

helyzet a romániai magyar felsőoktatási kínálat és a magyar diákok részvételi aránya terén. 

Az egymillió főre becsült romániai egyetemista közül ugyanis jelenleg 35-39 ezerre tehető 
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http://erdely.ma/mozaik.php?id=85168&cim=levert_magyar_feliratok_fogva_tartott_ujsagirok_a_bbte_n_kozlemeny
http://maszol.ro/tarsadalom/rendor_beszelni_magyar_2011_02_09.html
http://maszol.ro/aktualis/kitartanak_a_koalicio_mellett_2011_02_09.html
http://maszol.ro/aktualis/okopolitika_vs_nemzeti_retorika_2011_02_09.html
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a magyar nemzetiségű diákok száma, közülük azonban csupán 11-12 ezren folytatják 

tanulmányaikat anyanyelven. Ennek oka az, hogy csupán a meglévő szakok egyharmadán 

folyik magyar nyelvű oktatás, ugyanakkor számos „egymást kioltó” vagy gyengítő 

párhuzamosság létezik, azaz hasonló szakokat indítanak több felsőoktatási intézményben 

is. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. február 10-i számában olvasható) 

 

 

Farkas Géza konzul: Trianon Szlovákiát is sújtja  

2011. február 9. - bumm.sk 

Farkas Géza pozsonyi magyar konzul adott terjedelmes interjút a bumm.sk hírportálnak. 

Fő téma természetesen az egyszerűsített honosítás volt, amivel kapcsolatban a konzul 

elmondta, hogy még meg kell várni azt, hogy miben módosul a szlovák állampolgársági 

törvény, mielőtt véleményt alkotna. Adatokkal a honosítást kérőkről természetesen nem 

adott, azért sem mivel nem rendelkeznek összesített statisztikával. A szlovák adatokat 

pedig elvből nem adják ki. Kakukktojásnak nevezte Szlovákiát, mivel „a szomszédos 

országok közül az egyetlen, amely teljes egészében Magyarországból szakadt ki.” Témák 

között szerepelt a dunaszerdahelyi szurkolóverés is, amit meg lehetett volna előzni, ha 

megfelelő a kommunikáció. Véleménye szerint a Szlovákia az állami attribútumokat 

átvette és nem évszázados küzdelemben harcolta ki. Ezért a Cirill és Metód, valamint a 

Szvatopluk kultuszon csak mosolyognak a magyarok. 

 

Kollár: Bugár nem fog a koalícióval szavazni 

2011. február 9. - bumm.sk 

Jozef Kollár a SaS frakcióvezetője szerint Bugár Béla azzal fenyegetőzik, hogy amennyiben 

nem szavazzák meg az állampolgársági törvényt úgy ránézve nem tekinti köztelezőnek a 

koalíciós partnerekkel történő együttszavazást. Igor Matovič szerint Bugár így akar 

nyomást gyakorolni frakciójára, „hogy tagadjuk meg lelkiismeretünket. Néhány év múlva 

Orbán Viktor fog itt masírozni, és a déli területeket igényli majd.” Jelentette ki a 

frakcióvezető, amennyiben a koalíciós javaslatot elfogadják. 

 

A szlovákiai magyarokról szlovákiai magyar történészi szemmel 

2011. február 9. - MTI. bumm.sk 

Simon Attila szlovákiai magyar történész tanulmánykötete jelent meg Egy rövid esztendő 

krónikája: a szlovákiai magyarok 1938-ban címmel. A szerző elmondta, hogy a kötet célja 

bemutatni miért is örültek a Felvidék visszacsatolásának az ott élő magyarság, holott a 

Csehszlovák Köztársaság demokratikus állam volt. 
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http://www.bumm.sk/51755/farkas-geza-konzul-trianon-szlovakiat-is-sujtja.html
http://www.bumm.sk/51772/kollar-bugar-nem-fog-a-koalicioval-szavazni.html
http://www.bumm.sk/51764/a-szlovakiai-magyarokrol-szlovakiai-magyar-torteneszi-szemmel.html
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Dunaszerdahelyen a magyar iskolák jövőjéről tanácskoznak  

2011. február 9. Felvidék Ma 

Dunaszerdahelyen fog február 17-én tanácskozni három szlovákiai magyar szervezet: 

Csemadok, Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség, a Szlovákiai Magyar Szülői Szövetség 

járási elnöksége. A legfőbb téma a járás településein bekövetkezett magyar tannyelvű 

iskola csökkenés. Erre próbálnak megoldást találni az ülésen, aminek fontosságát az is 

emeli, hogy idén tartják a szlovákiai népszámlálást, ami több évre meghatározza a 

magyarság helyzetét. 

 

Az ukrán zsákutcában?  

2011. február 9. - Ravasz Ábel - Új Szó 

Az ukránokéhoz hasonlónak tartja a szerző a kettős állampolgárság kérdésének 

problematikáját az Új Szó szerzője. Ukrajnában sem ismerik el a kettős állampolgárságot, 

ott is a saját elvesztésével jár egy másik ország állampolgárságának felvétele. Ott is hasonló 

ellenérvek jelennek meg, mint Szlovákia esetében, a határmenti részek elcsatolásától 

tartanak ukrán szélsőségesek. A szerző szerint jó példaként lehet tekinteni a horvátok és 

bosnyákok között született megállapodásra a boszniai horvátok státusáról és szavazati 

jogáról, ami komoly enyhülést hozott a két ország viszonyában. 

 

Úgy beszélnek a szlovákiai magyarokról, akár egy zsák krumpliról 

2011. február 9. - Sme, para  

Miroslav Kusý politológus ír a Smeben a magyarokról, akik meg lehetnének sértődve 

hiszen úgy beszélnek róluk, mint egy zsák krumpliról, mintha nem lenne önálló 

véleményük. „Orbán szerint az az érdekem, ha két állampolgárságom lesz, Matovič szerint 

pedig az, ha csak egy marad. Szabad a választás.“ A szerző felhívja a figyelmet, hogy 

korábban sem volt jobb a helyzet, hiszen volt mikor a kommunisták üldözték a polgárokat 

külföldön, vagy Fico idején bombát csempésztek egy állampolgár poggyászába. Azzal zárja 

írását, hogy „ő is arról álmodik, hogy egy jobb állampolgársága lesz, olyan államé, amely 

nem kezeli túszként a polgárait, és nem használja ki saját céljai érdekében. Tekintet nélkül 

arra, hogy szlovák vagy magyar.” 

 

Vörös Péter: ne potenciális árulóként tekintsenek a magyarokra 

2011. február 9. - bumm.sk, parameter.sk 

A Híd parlamenti képviselője az állampolgársági törvény módosításáról szóló vitában 

elmondta, a Fico-féle ellentörvény nem teljesítette azt az alapvető célt sem, amiért 

megalkották. A jogszabály következtében ugyanis eddig 25 személy veszítette el szlovák 

állampolgárságát, és közülük csak egy volt olyan, akit fosztottak meg szlovák 
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http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=26894:dunaszerdahelyen-a-magyar-iskolak-joevjerl-tanacskoznak&catid=1:koezelet&Itemid=110
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2011/02/09/az-ukran-zsakutcaban
http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2011/02/09/ugy-beszelnek-szlovakiai-magyarokrol-akar-egy-zsak-krumplirol
http://www.bumm.sk/51767/voros-peter-ne-potencialis-arulokent-tekintsenek-a-magyarokra.html


 

 

 

 

 

 
7 

állampolgárságától, mert magyar állampolgárságért folyamodott. „Azok, akik ezt az 

ellentörvényt kigondolták, olyanokat büntettek, akiknek a Szlovákia és Magyarország 

közötti problémához az égvilágon semmi közük nincs. Ez az ellentörvény csak egyetlen 

célja volt és ez a megfélemlítés. Számunkra ez a törvénymódosítás azt jelenti, hogy a 

törvényhozás a szlovákiai magyarokra ne úgy tekintsen, mint potenciális árulókra” – 

mondta Vörös Péter. Hozzátette, „volt olyan idő, amikor a magyar nemzetiségű 

állampolgárokat akaratuk ellenére fosztottak meg állampolgárságuktól a kollektív 

bűnösség vádja alapján. A magyarok akkor sem akarták elhagyni ezt az országot. Mert 

minden gond és nehézség ellenére itt van a mi szülőföldünk.” 

 

Bugár: A magyar kormányt büntessük, ne a szlovákiai magyarokat  

2011. február 10. - Felvidék Ma 

Az állampolgársági törvény módosításáról tárgyalt tegnap a parlament. Ezt követően 

nyilatkozott Bugár Béla és Igor Matovič a a TA3 hírtelevíziónak. Bugár szerint ez a vég 

kezdete, kijelentette, hogy amennyiben Matovič az ellenzékkel együtt fog szavazni abban 

az esetben nem tekinthető koalíciós képviselőnek. Szerinte ha a magyar kormány rossz 

törvényt hozott akkor ne a szlovákiai magyarokat büntessék. Matovič elmondta, hogy 

„nem azért jött a parlamentbe, hogy koalíciós vagy ellenzéki törvények között döntsön, 

hanem a jó és a rossz törvények közül választ.” 

 

 

A szerbiai helynevek magyar meghatározása és egységbe rende-

zése 

2011. február 9. - Vajdaság Ma 

Az MNT Nyelvhasználati Bizottságának negyedik rendes ülésére 2011. február 8-án került 

sor. Az ülésen arról született döntés, hogy a Bizottság elvégzi a szerbiai helynevek (pl. 

vízrajzi, domborzati elnevezések) magyar nyelvű megfelelőinek megállapítását és egységbe 

rendezését. 

 

Magyarul tanultak a nagykikindai rendőrök 

2011. február 10. - Magyar Szó 

Tegnap kora este a nagykikindai rendőrségen Dejan Ševo parancsnok és Talpai Sándor,a 

községi képviselő-testület elnöke fogadta azokat a rendőröket, akik húszórás 

nyelvtanfolyamon igyekeztek elsajátítani a magyar nyelv alapjait. A parancsnok a 

tanfolyam elvégzését igazoló oklevelet adott át 12 rendőrnek. Amint azt Hollósi Lenke 

tanárnő elmondta, a rendelkezésre álló húsz órát igyekeztek tartalmasan kihasználni, a 
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http://felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=26914:bugar-a-magyar-kormanyt-buentessuek-ne-a-szlovakiai-magyarokat&catid=7:politika&Itemid=150
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11248/A-szerbiai-helynevek-magyar-meghatarozasa-es-egysegbe-rendezese.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11248/A-szerbiai-helynevek-magyar-meghatarozasa-es-egysegbe-rendezese.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-02-10_Magyarul_tanultak_a_nagykikindai_rendorok.xhtml
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rendőri gyakorlatból vették a példákat, a leggyakrabban használt kifejezéseket és 

mondatokat tanulták meg, ami a rend őreinek segítségére lehet a mindennapi munkájuk 

során.  

 

 

Szabad nyelvválasztást ígérnek Ukrajnában 

2011. február 10. - Székely Gergely - Magyar Nemzet 

Az oktatási minisztérium égisze alatt tevékenykedő munkabizottság véglegesítette az 

oktatás nyelvére vonatkozó koncepciót, amelynek egyik kulcsfontosságú elve, hogy a 

szülők és a diákok maguk választhatják meg az oktatás nyelvét. A koncepció készítői abból 

indultak ki, hogy egy demokratikus országban mindenkinek a személyes ügye eldönteni, 

milyen nyelven akar beszélni és tanulni. A koncepció a minél több nyelv elsajátításának 

szükségességére helyezi a hangsúlyokat. A dokumentum ellenzői szerint a szaktárca 

elképzelése elfogadhatatlan és megalázó, mivel az az ukrán nyelv háttérbe szorításán és az 

orosz pozícióinak a megszilárdításán túlmenőleg a társadalom nyelvi megosztottságát, 

illetve a különböző nyelveken beszélők közötti feszültséget is felerősíti. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. február 10-i számában olvasható) 

 

Levéltár: mi az ügyfél teendője?  

2011. február 9. - B. Cs. - Kárpáti Igaz Szó  

Egyre többen kérik a megyei levéltár segítségét, hogy az egyszerűsített honosításhoz 

szükséges iratokat beszerezzék. Jelenleg egy hét a várakozási idő míg a szükséges iratokat 

a levéltár ki tudja adni. A levéltár vezetője Mihajl Delehan beszámolt arról is, hogy egy 

munkatársuk már idegösszeomlást kapott, amikor gorombáskodtak vele, „Sokan azt sem 

tudják, milyen okmányra van szükségük. Nem ismerik a felmenőik születési adatait, 

pontos nevét. Márpedig egy betűnyi eltérésnek is döntő jelentősége van.” 

 

Anyanyelv-használati útmutató készült  

2011. február 10. - Kárpátalja Ma 

A Nyelvi jogok Szlovákiában (Anyanyelv-használati útmutató) címmel megjelent 

könyvecskéhez hasonlót már korábban adtak ki Ukrajnában „Megtart a szó: ismeretek a 

kárpátaljai magyar nyelvhasználatról” címmel. A kiadványból többek között arra 

kaphatunk választ, hogy milyen kortól lehet/érdemes nyelve(ke)t tanulni, milyen 

törvények és hogyan szabályozzák Ukrajnában a nyelvek használatát, például van-e jogunk 

anyanyelvünkön fordulni egy-egy hivatalhoz, kiírhatjuk-e magyarul is üzletünk, 

vállalkozásunk nevét. 
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http://kiszo.hhrf.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2524&Itemid=1
http://karpatalja.ma/tudomany/222-anyanyelv-hasznalati-utmutato-keszult
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org/karpatiigazszo/ 

www.blikk.hu www.parameter.sk www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu   

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.hhrf.org/karpatiigazszo/
http://www.blikk.hu/
http://www.parameter.sk/
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/

