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Hivatalos reagálást kér a PSD Tőkés kijelentéseire 
2011. július 28. - Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Paprika Rádió 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) kéri, hogy a külügyminisztérium reagáljon azokra az 

„agresszív” kijelentésekre, amelyeket Tőkés László tett a Tusványosi Szabadegyetemen. 

Adrian Dobre, a PSD külpolitikai kabinetjének tagja szerint a szociáldemokraták 

támogatják a nemzeti kisebbségek „korrekt és kiegyensúlyozott” részvételét a politikában, 

de elutasítja a Tőkés kijelentéseiben kifejeződő irredentizmust. Tőkés László európai 

parlamenti képviselő ugyanis autonómiát követelt a Trianoni szerződés révén 

Magyarország által elveszített területeknek, és bocsánatkérésre szólította fel a román 

államot a trianoni kegyetlenségek és veszteségek miatt. A PSD szerint Tőkés „agresszív” 

kijelentéseket tett a román állam ellen, amikor azt kérte, hogy a román többség tárgyaljon 

a magyarsággal az autonómiáról, a románság pedig ne a többség-kisebbség viszony alapján 

kezelje a kérdést, hanem tekintse egyenjogú nemzetnek a magyarokat. 

 
Evenimentul Zilei: „Újramelegíti viszonyát Orbánnal az RMDSZ" 
2011. július 28. - Erdély Ma, MTI 

Az RMDSZ „újramelegíti" viszonyát Orbán Viktorral – írta csütörtökön az Evenimentul 

Zilei című napilap. A lap szerint megnyílt a Fidesz és az RMDSZ viszonyának 

normalizálásához vezető ajtó azt követően, hogy szervezet vezetője, Kelemen Hunor 

találkozott Orbán Viktorral Tusnádfürdőn. A lap Kelement idézi, aki elmondta, hogy 

Orbánnal „négyszemközti beszélgetés” keretében megállapodtak arról, kiszélesítik a 

párbeszédet, amelyet ősszel folytatni fognak. A lap szerint Tőkés László elveszítheti a 

romániai magyar szervezeteknek a Budapesttel való viszonyában élvezett 

„monopóliumhelyzetét”. 

 

Isten veled, szlovák állampolgárság! 
2011. július 29. - Új Szó 

A július 26-i adatok szerint százötre emelkedett azoknak a személyeknek a száma, akik a 

Fico-kormány állampolgársági törvénye miatt elvesztették szlovák állampolgárságukat. A 

legtöbben, 42-en cseh állampolgárok lettek, tizennyolcan németek, tizenhatan pedig 

osztrákok. A belügyminisztérium a magyar állampolgárság felvétele miatt eddig kilenc 

embert törölt a szlovák állampolgárok jegyzékéből. Ők vagy bejelentették, hogy felvették a 

magyar állampolgárságot, vagy megbizonyosodtak erről a hatóságok. Míg sokan 

valószínűleg titkolják kettős állampolgárságukat, mások nyíltan deklarálják: nem hiányzik 

nekik a szlovák. Utóbbiak közé tartozik a dunaszerdahelyi Cséfalvay Pál is, aki levélben 

tájékoztatta a belügyminisztériumot, hogy júniustól már magyar állampolgár. „Elegem van 

Önökből, Isten veled, szlovák állam!” – áll a levélben. 
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Hazai és határon túli búzából készül a nemzet kenyere 
2011. július 28. - Oláh-Gál Elvira - MR1-Kossuth Rádió 

Augusztus 20-án Pécsett sütik meg az ország első, összetartozást jelképező kenyerét. A 

liszt az ország hét megyéjéből és a határon túli területekről érkezik. Csíkszeredából 

csütörtök délben indították útjára a Hargita megyei búzát. Az önkormányzat felhívására 

több helyi termelő jelentkezett, és összesen 250 kilogramm búza gyűlt össze. A különböző 

területekről érkező búzát Mohácsra szállítják, ahol augusztus 13-án összeöntik, és 

megőrlik a nemzet kenyerébe való lisztet. 

 

Az MTA a határon túli magyar tudományosságért 
2011. július 28. - MTI, Kárpátalja Ma 

A külhoni magyar kutatók tudományos tevékenységének támogatása céljából a Magyar 

Tudományos Akadémia idén is meghirdette a Határon Túli Magyar Tudományosságért 

Ösztöndíj Programot. A pályázatra külföldi doktoranduszok, az MTA külső köztestületi 

tagjai és kiemelt, határon túli, magyar vonatkozású kutatásokon dolgozó csoportok 

jelentkezhetnek. 

 

RMDSZ és egyházi partnerség a népszámlálás népszerűsítésében 
2011. július 28. - Krónika, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

Partneri megállapodást írt alá a magyar történelmi egyházakkal a Bihar megyei RMDSZ az 

októberi népszámlálás és lakásösszeírás népszerűsítéséről és lebonyolításáról. Fodor 

József a római katolikus püspökség püspöki helynöke, Dénes István, a Királyhágó-melléki 

Református Egyházmegye lelkésze, valamint Buzogány-Csoma István, a Bihar megyei 

unitárius egyház részéről és a bihari RMDSZ képviselői újságírók jelenlétében írták alá az 

együttműködési megállapodást. „A magyarság számára fontos, hogy a népszámlálás minél 

jobb körülmények között történjen, és az emberek anyanyelvükön adhassák meg a pontos 

választ minden kérdésre” – nyilatkozta Szabó Ödön. „Amikor templomba mennek az 

emberek, a lelkészek elmondják nekik, hogy októberben népszámlálás lesz, és arra 

ösztönzik őket, hogy jelentkezzenek számlálóbiztosoknak, illetve hogy engedjék be a 

házaikba a számlálóbiztosokat, és válaszoljanak helyesen a kérdésekre” - fejtette ki a Bihar 

megyei RMDSZ-vezető. 

 

A Román Tudományos Akadémia továbbra is ellenzi a verespataki 
aranybánya-beruházást 
2011. július 28. - Krónika, transindex.ro, Szabadság 

A Román Tudományos Akadémia elnöksége megerősítette korábban meghozott döntését, 

miszerint ellenzi a verespataki ciántechnológiás aranybánya-beruházást. Az akadémia 

elnökségének döntését az Agerpres hírügynökség idézi, amely szerint a tudományos 

testület felkéri a hatóságokat, teljes felelősséggel elemezzék a beruházási terv hatásait úgy, 
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hogy az ország érdekei ne sérüljenek. Az akadémia fenntartja aggodalmát a terv közép- és 

hosszú távon fennálló lehetséges következményeivel és kockázataival kapcsolatban. A 

tudományos testület szerint a verespataki bányaberuházás ügyében népszavazást kellene 

tartani Romániában. Az akadémia már 2009-ben kifejtette, hogy a beruházás nem 

közérdekű, ezért nem indokolhatók a kitermeléssel együtt járó negatív hatások és 

kockázatok. 

 

Kétágú-ügy: Kelemen a Kolozs megyei prefektus és Funeriu közbenjárását 
kérte 
2011. július 28. - transindex.ro, Szabadság, Új Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Levélben kérte Kelemen Hunor művelődési és műemlékvédelmi miniszter Daniel Funeriu 

oktatási minisztert és Florin Stamatian Kolozs megyei prefektust, hogy járjanak közben a 

Kétágú templom mögötti telken talált régészeti leletek megvédése érdekében azáltal, hogy 

tiszteletben tartják és hatályba léptetnek egy, a munkálatok leállítására vonatkozó átiratot. 

A Kolozs Megyei Kulturális és Örökségvédelmi Igazgatóság tegnap a lelőhelyek régészeti 

tanulmányozása idejére kérte a munkálatok leállítását. 

 

Kelemen: az RMGC ígéretszegése esetén leállíthatom a beruházást 
2011. július 28. - transindex.ro, Szabadság, Krónika 

A verespataki kulturális örökség megmentése az elsődleges célom - mondta bukaresti 

sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor. A művelődési és örökségvédelmi miniszter 

hangsúlyozta, amennyiben az RMGC nem teljesíti vállalását, mely szerint 70 millió dollárt 

fektet be Verespatakon, megvannak az eszközei a beruházás leállítására. A tárcavezető 

szerint a minisztérium jelentős sikert ért el az elmúlt héten, amikor 140 millió dollárt 

sikerült örökségvédelemre szereznie, ebből 70 milliót Verespataknak szánnak. Ez az összeg 

a biztosítéka annak, hogy a román állam megmentheti a verespataki régészeti és építészeti 

örökséget, tette hozzá Kelemen. 

 
Politikai nyomásra plusz 40 magyar hely az orvosin 
2011. július 28. - Szász Cs. Emese - szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI 

Politikai nyomásra sikerült 40 magyar fizetéses helyet biztosítani a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen – a kialakult helyzetet azonban még mindig 

diszkriminatívnak tartja a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke, Benedek István. Mint mondja, 

a felvételi eredmények után született döntés is a magyar tagozat ellehetetlenítését 

szolgálja. Markó Béla miniszterelnök-helyettes szerdán folytatott megbeszélést Daniel 

Funeriu oktatási miniszterrel, hogy megoldást találjanak a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem általános orvosi karának magyar tagozatán a helyek 

kiegészítésére. A miniszterelnök-helyettes és a miniszter, az egyetem vezetőségével is 

egyeztetve, megállapodott abban, hogy a magyar tagozaton még biztosítani kell negyven 

fizetéses helyet azok számára, akik eredményesen felvételiztek. A döntés az egyetem 
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vezetőségéhez is eljutott, a sikeresen felvételizett diákok keddig jelentkezhetnek a negyven 

helyre, és az eredmények függvényében foglalhatják el majd a helyeket. 

 

Egy túrót Kelemen Hunornak! 
2011. július 28. - Parászka Boróka - manna.ro 

Parászka Boróka Eckstein-Kovács Pétert államelnöki tanácsost, a verespataki 

bányaberuházás közismert ellenzőjét kérdezte a Kelemen Hunor kulturális miniszter által 

kiadott engedély következményeiről: „Engem bánt, furcsának, sőt egyenesen sértőnek 

találom, hogy Kelemen Hunor sikertörténetként tálalja ezt a sztorit. Úgy adja el, mint 

akinek sikerült megmentenie a verespataki épített örökség nyolcvan százalékát” – mondja 

az RMDSZ-es politikus. Eckstein úgy fogalmaz, hogy „meglehetősen kamunak látom 

mindezt, hogy milyen „klassz”, hogy nem 35 millió dolcsit fordítanak műemlékvédelemre, 

hanem 70-et, hogy megmentették az örökség nyolcvan százalékát. Hát egy nagy túrót! Itt 

egyrészt arról van szó, hogy a kitermelés elindításához szükséges két engedélyből az 

egyiket megadták azzal, hogy felsrófolták az állagmegőrzésre szánható összeget. Ez azt is 

jelenti, hogy elkötelezte magát valamilyen értelemben a projekt mellett”. Eckstein szerint 

„a dolgok a környezetvédelmi tárca és Borbély László kezében vannak. Ha ő is kiadja az 

engedélyt, neki lehet fogni elhordani a hegyet, vonatszámra lehet hozni a ciánt, és el lehet 

önteni zaggyal a Nyugati Szigethegységet”. 

 

Tőkés: az EMNP nem mond le értékeiről 
2011. július 29. - Rostás Szabolcs - Krónika  

Nem hiszem, hogy egyesek rövid távú belpolitikai érdekei miatt nekünk kellene 

lemondanunk azokról az értékekről, amelyekért 1989-ben sokak életüket áldozták – 

nyilatkozta Tőkés László a Krónikának az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzésének 

elutasítása kapcsán. Az EMNT elnöke szerint semmi okuk kételkedni aláírásgyűjtőik 

megbízhatóságában, és nemtelen sajtóhadjáratnak tartja az EMNP - aláírások hitelességét 

megkérdőjelező állításokat. Az EP alelnöke szégyennek nevezi a verespataki 

bányaprojektre és a kolozsvári Kétágú templom körüli építkezésre kiadott engedélyt. 

 

Fáklyás tüntetések a MOGYE-ért  
2011. július 29. - Szucher Ervin - Krónika  

Fáklyás, csendes tüntetést készül szervezni tizenkét európai fővárosban a Romániai 

Magyar Orvosi és Gyógyszerészeti Képzésért Egyesület (RMOGYKE). Az Igazságot 

Marosvásárhelynek! címet viselő, augusztus 12-én, pénteken este sorra kerülő események 

a világvárosok román nagykövetségei előtt zajlanának. A civil szervezet tagjai imával 

egybekötött körmenetet szerveznének Marosvásárhely főterén is. Tiltakozó akcióik 

alkalmával a helyi orvosi és gyógyszerészeti egyetemen a magyarokat ért 

diszkriminációsorozatra hívnák fel a közvélemény figyelmét. A szervezők ugyanakkor arra 

szeretnék ösztönözni a tanintézet magyarságát, hogy bojkottálják az új tanévet. Mint 

ismeretes, az intézmény vezetősége az utóbbi hetekben több olyan kisebbségellenes 

döntést hozott, mely a magyar tagozat létét sodorja veszélybe. 
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RMDSZ–MPP-egyeztetés a referendumról 
2011. július 29. - Krónika 

A Kovászna Megyei Tanács RMDSZ-es és magyar polgári párti (MPP) frakciója egyeztetni 

kíván arról a határozattervezetről, mely a megyében szervezendő helyi népszavazásról szól. 

A tervezet szerint a népszavazás résztvevőinek válaszolniuk kell arra a kérdésre: óhajtják-e 

hogy Románia közigazgatási átszervezése során létrehozzák a Székelyföld adminisztratív-

területi egységet. A tervezetet a csütörtöki megyei tanácsülésen nem tűzték napirendre, 

mert amint Tamás Sándor tanácselnök megfogalmazta, ennek formai és tartalmi akadályai 

voltak. Harminc nappal a tanácsülés előtt közmeghallgatást kellett volna szervezni, 

ugyanakkor egy ilyen horderejű kérdésben politikai egyeztetésre lenne szükség, szögezte le 

az elöljáró. Fazakas Tibor MPP-s tanácsos szerint határozatot kell elfogadni arról, hogy 

visszautasítják, hogy Kovászna megyét egy román többségű „szupermegyéhez” csatolják, 

és támogatják a Székelyföld gazdasági régió megalakulását, sőt hogy ezekről a kérdésekről 

helyi népszavazást kellene kiírni. 

 

Lazul a pártfegyelem Szatmáron?  
2011. július 29. - Babos Krisztina - Krónika  

Sajtótájékoztató keretében adott hangot nemtetszésének csütörtökön Kereskényi Gábor, 

az RMDSZ szatmárnémeti szervezetének elnöke amiatt, hogy Ilyés Gyula, a város jelenlegi 

polgármestere a pártot megkerülve jelentette be a sajtónak indulását a 2012-es 

helyhatósági választásokon. „Elhamarkodott, meggondolatlan lépésnek tartom, amit az 

elöljáró csinált” – szögezte le az elnök. „Egy ilyen határozat az RMDSZ 21 éven át 

bejáratott szabályzata szerint kell hogy megszülessen, és elfogadhatatlan az, hogy erről 

egyes érdekcsoportok egy fröccs mellett akarnak dönteni.” Ilyés Gyula indulásáról a helyi 

vezető román nyelvű napilap, az Informaţia Zilei számolt be csütörtöki számában. 

 

Tőkés két szép szeme 
2011. július 29. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó vezércikkében Salamon Márton László azokat a román sajtóban 

megjelent híreket kommentálja, melyek szerint a Fidesz közeledni szeretne az RMDSZ-

hez, ezt szolgálta Orbán Viktor és Kelemen Hunor tusnádfürdői négyszemközti találkozója 

is. Salamon szerint „a magyar kormánypárt vezetői elsősorban pragmatizmusukról 

híresek, és a Fidesz határon túli szándékai, elképzelései aligha függetlenek az anyagi 

érdekektől. Gondoljunk csak olyan előzményekre, mint amilyenek a Fidesznek a 

székelyföldi önkormányzatokkal a legfagyosabb politikai légkörben is fenntartott 

gazdasági jellegű kapcsolatai, amelyek – ha nem is teljesen függetlenek a politikai 

széljárástól – elsősorban a pénzről, közbeszerzésekről, versenytárgyalásokról szólnak. A 

túlnyomóan RMDSZ-es erdélyi magyar önkormányzatok döntéshozói olyan állami 

megrendelésekhez juttathatják a romániai üzletkötésekben, szolgáltatások végzésében 

érdekelt magyarországi – zömmel Fidesz-közeli – cégeket, amelyektől eltekinteni épeszű 

politikus nem fog. Orbánékról pedig sok minden elmondható, csak éppen az nem, hogy 
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nem ismernék a saját (cégeik) érdekei(ke)t, és valakinek a „szép szeméért” veszni 

hagynának zsíros(nak remélt) szerződéseket. Még ha azt a valakit Tőkés Lászlónak is 

hívják…”. 

 

Borbély László Verespatakról 
2011. július 29. - Új Magyar Szó 

„Csak akkor támogatja a verespataki beruházást a környezetvédelmi minisztérium, ha száz 

százalékig garantálja a bányavállalat a projekt biztonságát” – nyilatkozta az ÚMSZ-nek 

Borbély László tárcavezető. Emlékeztetett: az engedélyeztetéssel kapcsolatban kikérték a 

magyarországi szakhatóság véleményét. Borbély elmondta, személyes elvárása, hogy a 

biztonsági garanciák mellett a befektető vállalja a kitermelés által érintett területek 

környezeti rehabilitációját, s az ehhez szükséges anyagi alapot utalja át az államnak. Úgy 

véli, érdemes lenne a verespataki kitermelésről szóló, tíz éves szerződést újratárgyalni, a 

román állam számára előnyösebb feltételekkel. 

 

Az új pártok szólhatnak bele a preferenciaharcba 
2011. július 28. - bumm.sk 

A Focus már második hónapja a parlamenti küszöb fölé méri az MKP-t, s az eredmények 

szerint mindkét magyar érdekeltségű párt bejutna a törvényhozásba. Azzal kapcsolatban, 

hogy a Bugár Béla vezette Most-Híd pártnak a választások óta eltelt egy évben jelentősen 

csökken a támogatottsága, Öllös László politológus elmondta, a Híd népszerűségvesztése 

több tényezőnek is köszönhető. Egyik lehetséges okként mutatott rá arra, hogy bár 

kisebbségi vonatkozásban a kormányváltás óta némiképp változott a hangulat, ám az 

alapvető kérdésekben nincs egyértelmű előrelépés. A szlovákiai magyarok biztonságérzete 

nem nőtt, s ez valószínűleg a népszámlálás eredményein is tükröződni fog – tette hozzá. Az 

MKP preferenciáinak emelkedése Öllös szerint annak köszönhető, hogy bár rosszabb 

mediális helyzetben vannak, de sikerült részleges váltást végrehajtaniuk. Fiatalítottak, 

világossá tették, hogy nem radikális pártként működnek, és vannak egyértelmű céljaik, 

melyek a magyarság szempontjából nagyon fontosak. Kiemelte azt is, hogy Berényi József 

pártja bizonyos területeken ráerősített a szakpolitikára is. 

 

Szociológus-képzés indul a Selye Egyetemen 
2011. július 28. - V. Krasznica Melitta - Új Szó 

Szociológus-képzés indul szeptembertől a Selye János Egyetem Tanárképző Karán. Szarka 

László dékán elmondta, „ma is vannak olyan hiányszakmák, amelyeket Szlovákiában nem 

oktatnak magyar nyelven, ilyenek például a szociológia, a pszichológia, a média-

kommunikáció, az újságírás, a közművelődés. Sajnos, kicsit későn tudtuk benyújtani az 

akkreditációs anyagot, mivel idő kellett ahhoz, amíg Hadas Miklós, a Budapesti Corvinus 

Egyetem tanára személyében megtaláltuk azt a professzori fokozattal rendelkező személyt, 

aki garantálja a képzést.” A szlovákiai szakemberek közül az oktatásban részt vállalt többek 
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között Gyurgyík László és Lampl Zsuzsanna. „Követendő példaként áll előttünk a 

csíkszeredai Sapientia Egyetem, vagy a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem, ahol ugyancsak 

van magyar nyelvű szociológus-képzés” – mutatott rá Szarka László. A dékán bízik benne, 

hogy a késői meghirdetés ellenére mintegy 20 fővel indulhat a képzés szeptemberben; a 

felvidékiek mellett magyarországi érdeklődőkre is számítanak. 

 
Simon Zsolt kipakolt 
2011. július 28. - Mészáros László - Felvidék Ma 

Nagy visszhangot keltett Németh Zsolt külügyi államtitkár tusnádfürdői nyilatkozata, 

melyben úgy vélte, ma már nem az a kérdés, hogy szükség van-e autonómiára, hanem az, 

hogyan lehet az elgondolt célokat megvalósítani. Mészáros László jegyzetében rámutat: 

„Mivel általában ilyen kijelentésekre mindig a szlovák politikai elit szokott 

párthovatartozástól függetlenül hisztérikusan válaszolni, most meglepően ebben is 

változás történt. Az elhangzottakra ugyanis a  „félmagyar párt”, a Most-Híd alelnöke, 

Simon Zsolt válaszolt”, aki szerint „Dél-Szlovákiában nem reális a területi autonómia, 

ezzel a kérdéssel felesleges is foglalkozni, és  Magyarországnak nem kellene saját 

problémáit a területi autonómia kérdésnek feszegetésével elfednie”. A jegyzetíró így 

folytatja: „Kinek a nevében beszél Simon alelnök úr? Mert, az anyaországtól elcsatolt 

magyarok nevében biztos, hogy nem. És ez akkor is igaz, ha sok eltévedt magyar szavazó, 

éppen Simon Zsolt összefércelt pártjára szavazott nálunk.” 

 
Rudolf Chmel mondjon le! 
2011. július 28. - Dunajszky Géza - Felvidék Ma 

„Megengedhetetlen, ami az elmúlt napokban a kisebbségi kultúrára szánt pénzek 

szétosztásánál és a hibás döntések nyilvános indoklásánál megtörtént. Rudolf Chmel és 

csapata olyan emberi megnyilvánulásról tett tanúbizonyságot, amely egy szabad polgár, 

egy tisztességes adófizető ember számára elfogadhatatlan. Tiltakozom, hogy az 

adócentjeimet olyan emberek osszák szét, akik bírósági ítélet nélkül bélyegeznek meg 

embereket, csak azért, mert másképp gondolkodnak” – írja Dunajszky Géza a Felvidék Ma 

hírportálon. „Egy valódi demokráciában az alapvető emberi jogok gyakorlása közé tartozik 

a véleménynyilvánítás szabadsága, és az, hogy ezért hátrány, megkülönböztetés nem érheti 

a polgárt” – írja a szerző, aki szerint a szlovák kormány emberi jogokért és nemzeti 

kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettese és csapata ezen elveket durván 

megsértette. „Pont azok, akiknek eme jogokat és elveket keményen védelmeznie kellene. A 

rájuk bízott tisztség gyakorlásában csődöt mondtak”, ezért felszólítani a miniszterelnök-

helyettest, hogy mondjon le tisztségéről. 
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Novi Sad magyarul is 
2011. július 29. - Magyar Szó 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége májusban átirattal fordult Újvidék város 

polgárjogvédőjéhez és a tartományi ombudsmani hivatalhoz, azzal a kéréssel, hogy a 

vajdasági székváros nevét a települést jelző táblákon a szerb nyelvű cirill írásmód mellett a 

városban hivatalos használatban lévő nyelveken, magyarul, ruszinul és szlovákul is 

tüntessék fel. „A tartományi ombudsman június 28-i válaszában értesített bennünket, 

hogy a beadványunk alapján konzultáltak a városi szervekkel és megállapították: a 

felvetéseink valósak, és elrendelték az illetékes szervnek, Újvidék polgármesterének, hogy 

biztosítsa a többnyelvű táblák kihelyezését” – mondta Csonka Áron, a VMDK elnöke. 
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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   
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