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Semjén: egy magyar nemzet van 

2011. február 26. - MTI 

Magyarország és Románia együttműködése nem taktikai, hanem stratégiai – jelentette ki 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az RMDSZ kongresszusán, hozzátéve, hogy 

Magyarország mélyen elkötelezett Románia schengeni csatlakozása mellett. Semjén 

szerint egy magyar nemzet van, mely három helyen él: az anyaországban, a Kárpát-

medencében és szétszórva a világban. A politikus emlékezetett rá, hogy a magyar 

Országgyűlés határozatot hozott a nemzeti összetartozásról, s az új kormány még meg sem 

alakult, amikor megalkották a kettős állampolgárságról szóló törvényt. „Ezzel igyekeztünk 

letörölni azt a szégyent, amit 2004. december 5. okozott” – mondta. Semjén Zsolt 

kulcsfontosságúnak nevezte az etnikai alapú magyar pártok létét mind Romániában, mind 

a környező országokban, és fontos, hogy ezek a pártok ott legyenek a környező országok 

törvényhozásaiban. 

 

Kelemen Hunor az RMDSZ új elnöke 

2011. február 26. - Krónika, Erdély Ma, Reggeli Újság, Nyugati Jelen, manna.ro, 

Szabadság, transindex.ro, Háromszék 

Papírformagyőzelmet aratott és kétharmados többséget szerzett az RMDSZ hét végi 

tisztújító kongresszusán Kelemen Hunor. A 43 éves politikus kinyújtott kezet ajánl a 

szövetséggel rivalizáló erdélyi magyar szervezeteknek, a magyar pártokkal és a budapesti 

kormánnyal szoros partneri kapcsolatra törekszik, a román alakulatok esetében pedig a 

párbeszéd híve. Kelemen szerint az RMDSZ kitart a jelenlegi koalíció mellett, amíg 

megvalósulnak a kormányprogramban rögzített célkitűzések – elsősorban a kisebbségi 

törvény elfogadása –, és nem tesz eleget a román balliberális ellenzék vezetői által 

Nagyváradon megfogalmazott ultimátumnak. Miközben a kétnapos fórumon Emil Boc 

román kormányfő az RMDSZ szerepét, Semjén Zsolt kormányfőhelyettes a kétoldalú 

kapcsolatokat méltatta, a küldöttek jelentős része zúgolódással fogadta a Pelczné Gáll 

Ildikó, a Fidesz alelnöke szabta feltételt, miszerint ha a változás mellett döntenek, a 

kormánypárt segítő kezet nyújt a szövetségnek. A kongresszuson létrehozták a politikai 

alelnöki és a főtitkári tisztséget, ami az alulmaradt elnökjelöltek szerint a szervezet 

pártosodását szolgálja. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ-nek és a Fidesz-KDNP-nek vannak közös 
érdekei 

2011. február 27. - Erdély Ma, MTI 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) és a Fidesz-KDNP-nek vannak 

közös érdekei, sokkal több dolog köti össze őket, mint amennyi elválasztja – mondta az 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://mti.hu/cikk/2011/02/26/megkezdodott_az_rmdsz_kongresszusa-533759
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=48308
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=86342&cim=kelemen_hunor_az_rmdsz_nek_es_a_fidesz_kdnp_nek_vannak_kozos_erdekei
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=86342&cim=kelemen_hunor_az_rmdsz_nek_es_a_fidesz_kdnp_nek_vannak_kozos_erdekei


 

 

 

 

 

 
3 

MTI kérdésére vasárnap Nagyváradon Kelemen Hunor. „Vannak olyan közös érdekek a 

nemzetpolitikában, amelyek összefogást tesznek szükségessé” – tette hozzá Kelemen. 

 

Chmel: nem ideálisak a szlovák-magyar kapcsolatok 

2011. február 27. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A diplomáciai kapcsolatok Szlovákia és Magyarország közt jelenleg nem ideálisak, véli 

Rudolf Chmel kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes. A Most-Híd politikusa 

elmondta, a szlovák fél nagy várakozással tekint az új magyar alkotmányra, különösen az 

érdekli, lesz-e választójoga a kettős állampolgároknak, vagy kiterjed-e rájuk is a 

hadkötelezettség. A miniszterelnök-helyettes szerint Szlovákiában időnként túlzott 

figyelmet szentelnek a kettős állampolgárság kérdésének. Becslése szerint legfeljebb 

néhány ezren kérnék a magyar állampolgárság. Chmel úgy véli, az állampolgársági törvény 

módosításának kérdése leghamarabb áprilisban kerülhet a törvényhozás elé. 

 

Botrány: kioktatta a Fidesz az erdélyi magyarokat? 

2011. február 26. - MTI, hirszerzo.hu 

„Ha ma a változás mellett döntenek, akkor segítő kezet nyújtunk a jövőben a kárpát-

medencei összmagyarság érdekében” – jelentette ki Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz alelnöke 

az RMDSZ kongresszusán. A politikus szerint a mostani kongresszus mérföldkő lehet a 

párt életében, hiszen a tisztújítás többek közt a helyes út megtalálásáról, a jövő 

együttműködéséről is szó. Véleménye szerint az RMDSZ elmúlt két évtizede sikeres és 

ellentmondásos is volt egyben. 

 

Tőkés Lászlót nem hívták meg az RMDSZ kongresszusára 

2011. február 26. - Krónika 

Tőkés Lászlót, az RMDSZ egykori tiszteletbeli elnökét – aki 2009-ben a szövetség 

színeiben, listavezetőként szerzett európai parlamenti mandátumot – nem hívták meg az 

alakulat nagyváradi kongresszusára. Kovács Péter kongresszusi biztos a Krónika e 

témában feltett kérdésére elmondta: azért nem küldtek meghívót Tőkésnek, mert az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke új magyar párt létrehozásán dolgozik. 

 

Tabajdi Csaba az RMDSZ kongresszusról: Elfogadhatatlan a Fidesz 
fenyegetőzése 

2011. február 26. - Krónika, Szabadság, Új Magyar Szó 

„Nemzetpolitikai botrány történt az RMDSZ nagyváradi kongresszusán. A Fidesz honnan 

veszi a bátorságot, hogy durván megfenyegesse és arrogánsan kioktassa az erdélyi és a 
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partiumi magyarság legnagyobb, egyetlen legitim parlamenti erejét, az RMDSZ-t, a román 

kormánykoalíció megbecsült tagját?” – tette fel közleményében a kérdést Tabajdi Csaba 

európai parlamenti képviselő, aki az RMDSZ meghívására a szervezet nagyváradi 

kongresszusán vett részt. 

 

Mérleget vont Markó Béla 

2011. február 26. - Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

Megfelelőnek értékelte az RMDSZ eddigi politizálását Markó Béla szövetségi elnök a 

nagyváradi tisztújító kongresszuson elmondott beszámolójában. A 18 év után újabb elnöki 

tisztséget nem vállaló Markó a szervezet további útjáról úgy vélekedett: „szövetségben kell 

lennünk, egységesnek kell lennünk, sorsunkról továbbra is nekünk kell döntenünk”.  

 

Borbély László: ne utasítgassanak Budapestről vagy Bukarestből 

2011. február 26. - Krónika 

Nem tekinthető nemzetstratégiának az, hogy a magyar kormánypárt utasításokat ad az 

RMDSZ-nek – jelentette ki az RMDSZ nagyváradi kongresszusán szombaton Borbély 

László. A környezetvédelmi miniszter a Fideszre utalva úgy fogalmazott: „nem hiszem, 

hogy bárki is fel van arra hatalmazva – akár kétharmados parlamenti többséggel is –, hogy 

itthon, Erdélyben nekünk utasításokat adjon”. 

 

Állásfoglalás a kedvezményes honosítás kérdésében 

2011. február 27. - Irházi János - Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

A kongresszus zárónapján a küldöttek elfogadták a kedvezményes honosítással 

kapcsolatos állásfoglalást. „Az RMDSZ üdvözöli a magyar állampolgárság megszerzését 

kedvezményes formában lehetővé tevő jogszabályi változtatásokat. A határon túli 

magyarok magyarországi jogállásának rendezését, beleértve a magyar állampolgárság 

kedvezményes megadását, régóta szorgalmazza szövetségünk” – áll a szövegben. 

 

Pelczné bakot lőtt 

2011. február 28. - Kepecs Ferenc - Népszava 

A lap szerint Kelemen Hunor Pelczné Gáll Ildikónak köszönheti az elsöprő győzelmét, így 

folytatódhat a Markó Béla elnöklete alatt kialakított irányvonal, ami a magyarországi 

pártoktól egyenlő távolságot tartás politikáját jelenti. Pelczné Gáll Ildikónak egyetlen 

felszólalással sikerült a saját pártja által favorizált Olosz ellen hangolnia a nagyváradi 

kongresszus küldötteit. Mert nem úgy beszélt, ahogy egy vendégnek valamely független 

politikai szervezet kongresszusán beszélnie kell, hanem úgy, mintha odahaza lenne és saját 

pártja valamelyik tagszervezetében tartana eligazítást. 
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Megkoronázták Kelement 

2011. február 28. - Moldován Árpád Zsolt, Cseke Péter Tamás - Új Magyar Szó 

Kelemen Hunor elnökké választása kapcsán az Új Magyar Szó megjegyzi: „A Fidesz 

alelnöke, Pelczné Gáll Ildikó burkoltan azt üzente, csak akkor kíván az RMDSZ partnere 

lenni a továbbiakban, ha a küldöttek Olosz Gergelyre szavaznak, ami a teremben ülők 

felzúdulását váltotta ki”. 

 

Kincstári 

2011. február 28 - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szóban Sike Lajos kemény szavakkal illeti a magyar kormányt és a 

magyarországi köztelevíziókat, amiért utóbbiak nem közvetítették élőben az RMDSZ 

kongresszusát. A szerző szerint Semjén Zsolt egységről szóló üzenete cinikusan hangzott, 

mivel éppen Budapestről táplálják a civakodást: „kormánypénzekkel támogatják a 

harmadik magyar erdélyi párt létrejöttét. Világos, az önállóan politizáló RMDSZ ellen!”. 

 

Új szövetség? 

2011. február 28. - Balogh Levente - Krónika 

A Krónika vezércikkében Balogh Levente megállapítja: „az RMDSZ retorikájában, 

magatartásában és az alapszabály-módosításokban benne rejlik, hogy a tárgyalásra való 

készség hangoztatása közben a versenypárti szerep megerősítésére készül, így továbbra is a 

konfrontációra, az egyedüli érdek-képviseleti szervi státus megőrzésére alapozza 

stratégiáját”. 

 

Toró Tibor: Kelemen Hunor megválasztása várható eredmény volt 

2011. február 28. - Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke szombaton 

Csíkszeredán elmondta: Kelemen Hunor megválasztása az RMDSZ szövetségi elnöki 

tisztségére várható eredmény volt, de ezután derül még ki, hogy Kelemen folytatja-e 

Markó Béla politikáját, vagy új elgondolások mentén vezeti majd a pártot. Az EMNT 

ügyvezető elnöke elmondta, az általa vezetett alakulat együttműködési ajánlatot vár az 

RMDSZ új szövetségi elnöke részéről.  
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Nincs szándék a szlovák-magyar viszony rendezésére 

2011. február 25. - Felvidék Ma 

Berényi József szerint a szlovák kormánykoalíción belül a kereszténydemokraták (KDH) 

gátolják leginkább a szlovák-magyar viszony javulását. Az MKP elnöke úgy véli, a KDH 

burkolt nacionalizmusa csöndes támogatást kap a koalíción belül, amit mutat, hogy a 

kettős állampolgárság kérdésével kapcsolatos államközi szerződéstervezetet az SDKÚ-val 

közösen dolgozták ki. Berényi szerint az, hogy a kormánypárti politikusok nem 

kommentálják a szerződéstervezetet, jelzi, a szlovák-magyar kapcsolatok tekintetében 

működésképtelen a kormány. „Úgy néz ki, ez az a terület, ahol a kormánykoalíció nemcsak 

nem tudja, nem is akarja teljesíteni programját” – tette hozzá. 

 

Harc a közönnyel 

2011. február 25. - Mózes Szabolcs - Új Szó 

„A kisebbségi nyelvhasználati törvény tervezetének legnagyobb újítása a szankciók 

bevezetése. A kisebbségi magyarság megmaradásának legnagyobb megakasztója ugyanis 

számos esetben a kisebbségi magyarság. Pontosabban a nemzetrész nagy részére jellemző 

közöny. Szlovákiában – ezt be kell ismernünk – a kisebbségek megmaradásának 

számtalan kelléke biztosított. Van mibe kapaszkodnunk, volna mit kihasználnunk, csak 

sokszor mi magunk nem élünk a lehetőségekkel. Fintorgunk, milyen ronda az „ová” 

végződés, de vajon hányan „ovátlanították” nevüket az elmúlt 15 évben? Panaszkodunk, 

hogy fogy a magyar iskolás, de ki tehet róla, hogy a magyar anyanyelvű nebulók ötöde, 

hatoda szlovák iskolába jár?” 

 

Népszámlálás: Félelem nélkül vállaljuk önmagunkat! 

2011. február 25. - Felvidék Ma 

A népszámlálás kapcsán a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala kampánybizottságot hozott 

létre, hogy felvilágosító munkája révén minél többen vallják magukat magyarnak. Tóth 

Károly, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója, a Kerekasztal szóvivője elmondta, 

céljuk egy tájékoztató füzet kiadása, és annak eljuttatása minden háztartásba, amelyben 

leírnák, miért fontos, hogy az emberek vállalják magyarságukat, magyar anyanyelvüket. 

 

Simon új szerződést javasol a kettős állampolgárságról 

2011. február 25. - bumm.sk, Új Szó Online, Felvidék Ma, parameter.sk 

Simon Zsolt mezőgazdasági miniszter szerint szerencsétlen lépés volt Pozsony részéről 

olyan szerződéstervezetet átadni Magyarországnak a kettős állampolgárság ügyében, 

amelyet sem a kormány, sem a koalíció nem vitatott meg. A Most-Híd politikusa szerint 

mindent meg kell tenni azért, hogy azok a szlovák állampolgárok, akik felveszik egy másik 

ország állampolgárságát, ne veszítsék el eredeti állampolgárságukat. A kisebbségi 
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nyelvhasználati törvénnyel kapcsolatban elmondta: pártja alapvető prioritása, hogy a 

nyelvhasználati küszöb 15 százalékra csökkenjen. Arra a kérdésre, hogy kérelmezné-e a 

magyar állampolgárságot, leszögezte: „Nem, de ha a Szlovák Köztársaság rákényszerít, 

akkor talán igen.” 

 

Matica: káros a készülő kisebbségi nyelvhasználati törvény 

2011. február 25. - TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

A Matica Slovenská kulturális-hazafias szervezet szerint megalapozatlan, káros és 

felesleges a kisebbségi nyelvhasználati törvényjavaslat. Marián Tkáč elnök szerint a 

kisebbségi nyelvhasználati küszöb 15 százalékra csökkentése, valamint a kisebbségi 

nyelvhasználat kötelezővé tétele szankciók terhe alatt felforgatják a jelenleg érvényes 

szabályozást, és az önkormányzatok, valamint az állami közigazgatás számára az 

adminisztratív feladatok növekedését is jelentik. 

 

Esterházy János rehabilitálását, boldoggá avatását kezdeményezik 

2011. február 26. - Veres István - Új Szó 

A 110 éve született mártírpolitikus szlovákiai rehabilitációját és boldoggá avatását 

kezdeményezi a pozsonyi magyar nagykövetség, az Esterházy János Polgári Társulás és a 

Magyar Köztársaság Kulturális Intézete. A szlovák közvéleményre március folyamán 

rendezvénysorozattal kívánnak hatást gyakorolni. Szabó József, a pozsonyi magyar 

nagykövetség munkatársa szerint a politikus rehabilitációját ellenző szlovák álláspont 

egyre kevésbé vállalható, és a kérdés „az itteni demokrácia fejlettségének egyik 

próbatétele”. 

 

Napirendre kerül a kettős állampolgárság a koalícióban 

2011. február 27. - SITA, bumm.sk, Új Szó Online, parameter.sk 

A kettős állampolgárság kérdéséről tárgyalnak február 28-án a szlovák kormánypártok 

vezetői.  Pavol Abrahan kereszténydemokrata (KDH) honatya nem lát esélyt a 

megegyezésre, mert „Igor Matovič feltételeit nem lehet összeegyeztetni a Híd 

elképzeléseivel, ezért feltehetően érvényben marad a korábbi állampolgársági törvény.“ 

Matovič független képviselő megerősítette korábbi álláspontját, miszerint nem lojális 

Szlovákiához az, aki úgy veszi fel egy másik ország állampolgárságát, hogy semmilyen 

reális kapcsolatban nem áll az adott országgal. 
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A délvidéki áldozatokra emlékeztek a magyar parlamentben 

2011. február 25. - MTI, Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

Emlékezni kell a kommunizmus által elkövetett bűnökre, hogy ilyen szörnyűség soha 

többet ne történhessen meg - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a 

kommunizmus délvidéki áldozatainak emlékére tartott ünnepségen a Parlamentben 

pénteken. A házelnök hangsúlyozta: a szocializmus és a kommunizmus távozásával Közép-

Európából Magyarország és Szerbia „soha nem látott lehetőséget kapott a gondviseléstől, 

hogy újjáépítse az egymáshoz vezető utakat”. 

 

Szávay István: Feltételekkel tudjuk támogatni Szerbia EU-
csatlakozását 

2011. február 25. - Vajdaság Ma, Magyar Szó, pannonrtv.com 

A Magyar Remény Mozgalom vezetői Szabadkán fogadták Szávay István magyar 

parlamenti képviselőt, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinetjének elnökét. A magyarországi 

képviselő kétnapos délvidéki körúton vett részt. László Bálint, az MRM elnöke és Szávay 

István mai közös sajtótájékoztatóján elhangzott: Magyarországnak komoly és határozott 

feltételeket kell szabnia Szerbia EU-s integrációját illetően, elsősorban a kisebbségek 

jogérvényesítése terén. 

 

Megtépázott hatáskörök 

2011. február 26. - Virág Árpád - Magyar Szó 

A Magyar Szó Vajdaság autonómiájával, gazdasági helyzetével kapcsolatos kérdéseket tett 

fel vajdasági politikusok számára. Szerbiában még mindig hatalmas az ellenállás a 

decentralizációval kapcsolatban – vélekedik Pásztor Bálint köztársasági képviselő, aki úgy 

véli, hogy ma is ugyanazok a vádak hangzanak el a tartomány státusával kapcsolatban, 

mint tíz évvel ezelőtt. 

 

Együtt legyünk nagyok 

2011. február 28. - Magyar Szó 

Szabadka adott otthont annak a sorrendben második kerekasztal-beszélgetésnek, melynek 

témája a Kárpát-medencei népek közötti megbékélés. Dr. Surján László európai 

parlamenti képviselő volt a mozgalom elindítója, melynek eszméje, hogy megtaláljuk az 

együttélés örömét, hidakat építve az emberek között. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11314/A-delvideki-aldozatokra-emlekeztek-a-magyar-parlamentben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11315/Szavay-Istvan-Feltetelekkel-tudjuk-tamogatni-Szerbia-EU-csatlakozasat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/11315/Szavay-Istvan-Feltetelekkel-tudjuk-tamogatni-Szerbia-EU-csatlakozasat.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-02-26_Megtepazott_hataskorok.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2011-02-27_Egyutt_legyunk_nagyok.xhtml
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Kárpátalján március 1-jétől csak az ungvári főkonzulátuson lehet 
igényelni a magyar igazolványokat 

2011. február 25. - MTI, Kárpátinfo 

A Kárpátalján élő magyar nemzetiségű ukrán állampolgárok március elsejétől kizárólag az 

ungvári konzulátuson igényelhetik a magyar igazolványokat. A Nemzetpolitikai 

Államtitkárság közleményében felidézte, hogy a korábban illetékes Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség által működtetett információs irodákkal való szerződést a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felmondta, mivel „ellentmondások merültek 

fel” azok tevékenységével kapcsolatban. Ennek ellenére az információs irodák jogtalanul 

folytatták a magyar igazolványokkal kapcsolatos kérelmek befogadását, és októberig 

további 3000-3200 kérelmet vettek át. 

 

Az ungvári magyar főkonzulátus felkészült a magyarigazolványok 
kiadására 

2011. február 25. - MTI, Kárpátinfo 

Az ungvári magyar főkonzulátus felkészült arra, hogy 2011. március 1-jétől 

zökkenőmentesen teljesítse a Kárpátalján élő magyar nemzetiségű ukrán állampolgárok 

magyar igazolványok kiadására vonatkozó kérelmeit – közölte Bacskai József ungvári 

magyar főkonzul. Hangsúlyozta: a főkonzulátuson az igazolványokkal kapcsolatos 

kérelmek benyújtására a vízumok és kishatárforgalmi engedélyek igénylése esetén bevált, 

telefonon történő előjegyzési rendszert alkalmazzák majd. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek a 

nekik megfelelő időpontban kereshetik fel a külképviseletet anélkül, hogy hosszas 

várakozásra kényszerülnének. 

 

Kijevben nem látják az magyar-ukrán-lengyel tengelyt 

2011. február 27. - MTI, Népszabadság Online 

A Vlaszty Gyenyeg című ukrán üzleti-politikai hetilap szerint Ukrajna 

legproblémamentesebb szomszédja Magyarország, ám Kijev nem értékeli megfelelően 

Magyarország jelentőségét a közép-európai politikában. Ennek egyik oka, hogy még a 

kárpátaljai magyarok is kevéssé kötődnek Ukrajnához, nem törekednek Kijevbe, hogy ott 

csináljanak karriert, így az ukrán fővárosból Budapest távolinak tűnik, pedig a valóságban 

Magyarország Közép-Európa súlyponti állama. A hetilap utal az egyszerűsített 

honosításáról szóló törvényre, mellyel kapcsolatban megállapítja, hogy a szomszédok 

közül egyedül Ukrajna tartózkodott a jogszabályt illető éles retorikától. A lap idézi az ukrán 

külügyminisztérium tájékoztatáspolitikai főosztályvezetőjét, aki elmondta: Magyarország 

elegendő bizonyítékkal szolgált arra, hogy a kettős állampolgársággal kapcsolatos 

intézkedései nem irányulnak szeparatizmus vagy ukránellenes hangulat szítására a 

kárpátaljai magyarság körében.  
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http://karpatinfo.net/belfold/2011/02/25/karpataljan-marcius-1-jetol-csak-az-ungvari-fokonzulatuson-lehet-igenyelni-magyar
http://karpatinfo.net/belfold/2011/02/25/karpataljan-marcius-1-jetol-csak-az-ungvari-fokonzulatuson-lehet-igenyelni-magyar
http://karpatinfo.net/belfold/2011/02/25/az-ungvari-magyar-fokonzulatus-felkeszult-magyarigazolvanyok-kiadasara
http://karpatinfo.net/belfold/2011/02/25/az-ungvari-magyar-fokonzulatus-felkeszult-magyarigazolvanyok-kiadasara
http://nol.hu/kulfold/kijevben_nem_latjak_az_magyar-ukran-lengyel_tengelyt
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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.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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