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Kezdeményezik a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom feloszlatását 
2011. augusztus 29. - MTI, Krónika 

A Societas Baloldali Ifjúsági Mozgalom jogi úton kezdeményezi a Hatvannégy Vármegye 

Ifjúsági Mozgalom feloszlatását. Ezt a szervezet elnöke jelentette be hétfőn, a Jobbik 

budapesti székháza előtt tartott sajtótájékoztatón, ahol néhány újságíró mellett több 

jobbikos parlamenti képviselő, illetve mintegy száz Jobbik-szimpatizáns várta. Sass 

Szabolcs azt mondta, azért gyűltek össze a Jobbik székháza előtt, mert elegük van a Jobbik 

és „fiókszervezetei” keltette gyűlöletből, uszításból, kirekesztésből és „náci romantikából”. 

 

Marosvásárhelyen tartja kongresszusát az MPP 
2011. augusztus 29. - transindex.ro 

Szombaton Marosvásárhelyen tartja Országos Tanácsnak nevezett kongresszusát a Magyar 

Polgári Párt (MPP). Díszvendége Kövér László házelnök lesz. Azért hívták össze a 

kongresszust, mert a párt „bővíteni kívánja nemzeti doktrínáját”, és a jövő évi romániai 

választásokra készül. Szász Jenő, az MPP elnöke korábban a Krónika napilapnak 

elmondta: nemzeti jobboldalt akarnak kialakítani a jövő évi helyhatósági választásokra 

Erdélyben a Székely Nemzeti Tanáccsal (SZNT) és a Tőkés László vezette Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanáccsal (EMNT) közösen. 

 

Ingyenesen hívható telefonvonalat működtet az RMDSZ a népszámlálás 
lebonyolításáig 
2011. augusztus 29. - transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Főtitkársága hétfőtől kezdve zöld vonalat üzemelt be, amely október végéig 

tartó népszámlálási folyamat lezárulásáig működik – jelentette be Kolozsváron Kovács 

Péter, a szövetség főtitkára. „A telefonvonal által az a célunk, hogy a népszámlálást helyi 

szinten lebonyolító önkormányzatok mellett a kérdezőbiztosok és a válaszadók számára is 

naprakész információkat nyújtsunk” – derült ki Kovács Péter tájékoztatásából, aki 

hozzátette, hogy az RMDSZ megyei szervezetei megnevezték azokat a felelősöket, akik a 

saját területükön segítik a népszámlálási munkát. 

 

Az MPP japán befektetőket vonzana 
2011. augusztus 30. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

A ciántechnológia ellen foglalt állást Keizer Róbert, a Magyar Polgári Párt kolozsvári 

elnöke és Fodor Alpár, az alakulat kincses városi polgármesterjelöltje, akik szerint 

ökológiai bombát jelentenének a cianidot tartalmazó zagytározók. Az MPP-sek 

leszögezték, a verespatakihoz hasonló nagyszabású ipari beruházás esetében a 

szakemberek véleménye kell mérvadó legyen, ugyanakkor úgy vélik: ha az RMDSZ 

politikusai irányította minisztériumok zöld utat adnak a bányaprojektnek, akkor a 
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szövetség szavazói tömeges elpártolására számíthat. Keizer felszólította az RMDSZ-t: 

akadályozza meg a ciántechnológiás beruházást, vagy vonuljon ki a kormányból. 

 

Egykori élsportolókat karol fel az MPP 
2011. augusztus 30. - Kiss Előd-Gergely - Krónika 

A tömegsport támogatásával küzdene az elhízás ellen a Magyar Polgári Párt (MPP) 

kolozsvári szervezete, amely a jövő évi önkormányzati választási programjának az 

„Egészség, anyagi jóllét, biztonság” szlogent adta. A politikai alakulat programját Nágel 

Zoltán, a marosvásárhelyi ASA hetvenes évek végi „nagy csapatának” (a Bölöni Lászlót is 

soraiban tudó csapat 1975–78 között háromszor szerepelt az UEFA-kupában) kapusa is 

támogatja – jelentette be sajtótájékoztatóján Keizer Róbert, a kolozsvári MPP-szervezet 

elnöke és Fodor Alpár, a párt kolozsvári polgármesterjelöltje. A politikusok egyúttal 

bemutatták az MPP szászfenesi polgármesterjelöltjét Gurzó Sándor cégvezető 

személyében. 

 

PMN: tagad az RMDSZ 
2011. augusztus 30. - Babos Krisztina - Krónika, Új Magyar Szó 

Nem beszélt senki csúnyán a Partiumi Magyar Napok (PMN) szervezői közül Veres-Kupán 

Enikővel, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szatmári szervezetének elnökével, és 

ki sem tiltották a rendezvényről – állítja Szőcs Péter RMDSZ-es szatmárnémeti tanácsos, a 

PMN-t szervező Identitás Alapítvány elnöke. Veres-Kupán Enikő szerint kértek egy 

sátorhelyet, ahol a kedvezményes honosítással kapcsolatosan tudtak volna tájékoztatást 

nyújtani, a szervezők viszont csakis úgy hagyták volna ezt jóvá, ha az RMDSZ sátrában 

tevékenykednek, és az EMNT jelvényeit nem használják, ezért meggondolták magukat. Az 

EMNT önkéntesei a rendezvényen szórólapokat osztogattak, melyet Veres-Kupán Enikő 

nem volt hajlandó a szervezők kérésére leállíttatni, emiatt szólalkoztak össze, melynek 

során az EMNT-elnök szerint csúnyán beszéltek vele, káromkodtak, és Szőcs fel is 

szólította, hogy hagyja el a rendezvény helyszínét. Szőcs Péter viszont állítja, a beszélgetés 

nyugodt hangnemben folyt, és senki sem tiltotta ki Veres-Kupánt a Partiumi Magyar 

Napokról. A szórólapozás kapcsán elmondta: azért tiltották meg, mert nem akarták, hogy 

bárki, aki nem szervező, politikai kampányt folytasson. 

 

Aláírásgyűjtés a főtéri piacért 
2011. augusztus 30. - Krónika 

Aláírásgyűjtésbe kezd Mircia Giurgiu független parlamenti képviselő annak érdekében, 

hogy a kolozsvári önkormányzat újra a Főtéren működtessen zöldségpiacot. A kolozsvári 

politikus azt reméli, hogy szeptemberig több mint tízezren támogatják a kezdeményezését. 

A piacot azt követően költöztette el a PDL-vezetésű önkormányzat a Főtérről, hogy az 

RMDSZ megyei vezetése helyi szinten felbontotta a koalíciós szerződést a Demokrata-

Liberális Párttal. A szövetség azt kifogásolta, hogy Sorin Apostu polgármester az RMDSZ-

es tanácsosok és az alpolgármester megkérdezése nélkül döntött arról, hogy piacot létesít a 
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Szent Mihály-templom tövében. A főtéri mozgópiac ellen a római katolikus plébánia és 

más politikai és civil szervezetek is felemelték a szavukat. 

 

Vita a választási reformról 
2011. augusztus 30. - Krónika, Új Magyar Szó 

Abban egyetértettünk a koalíció tegnapi ülésén, hogy a jelenlegi választási rendszer nem 

jó, de az RMDSZ csupán a régi, listás rendszerhez való visszatérést, vagy a vegyes 

rendszerre való áttérést támogatja, hogy megmaradjon a választási rendszer arányossága – 

jelentette ki a hétfői egyeztetést követően Márton Árpád RMDSZ-es parlamenti képviselő. 

Sever Voinescu, a nagyobbik kormányerő, a Demokrata- Liberális Párt (PDL) szóvivője 

szerint a koalícióban a választási rendszer módosítanák, és a parlamenti és az 

önkormányzati választások összevonásának szükségességéről is egyetértés van. Teodor 

Baconschi külügyminiszter, a PDL első alelnöke az összevonás kapcsán elmondta: a  nyári 

önkormányzati választások időpontját kellene az őszi parlamenti voksolások napjára 

áthelyezni, ehhez azonban módosítani kell a választási törvényt. 

 

Magyartankönyv-láz: szamárfültől vadonatújig 
2011. augusztus 30. - Új Magyar Szó 

„Jó értelemben” folyik tűzoltás a tankönyvfronton Kovács Péter RMDSZ-főtitkár szerint: 

megfeszített munkával készítik elő a következő tanévre a magyar nyelvű földrajz- és 

történelemtankönyveket. Ötezer kötetet a Communitas Alapítvány segítségével ingyen 

kaphatnak a hazai diákok, akinek pedig nem jut támogatott kiadvány, vásárolnia kell 

magának. A kisebbségi tankönyvek többsége, így az elsősök ábécéskönyve is többe kerül, 

mint a román nyelvű kiadványok: kevesebb kötet előállításának magasabb a 

nyomdaköltsége. A tanfelügyelőségek szerint az alsó tagozatosok reménykedhetnek új 

tankönyvekben, az általános iskolák felső tagozatosainak azonban várhatóan csak több éve 

használt „szamárfüles” példány jut. A legmélyebben a 11. és 12. osztályosok nyúlnak majd a 

zsebükbe: nekik a teljes tankönyvcsomagot meg kell vásárolniuk. A kiadói árak változóak, 

de a legolcsóbb alapcsomag ára is száz lej körüli összegbe kerül. A szülők szerint ez sérti a 

végzősök esélyegyenlőségét.    

 

A búza és a konkoly 
2011. augusztus 30. - Salamon Márton László - Új Magyar Szó 

Salamon Márton László szerint „a verespataki cián, minden jel szerint akkor is mérgez, ha 

csak beszélnek róla: a Rosia Montana Gold Corporation vállalat által az erdélyi településen 

alkalmazni kívánt vegyi anyag máris megmérgezte az RMDSZ-en belüli légkört. A Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök és a hosszú évekig Eckstein-Kovács Péter által vezetett Szabadelvű 

Kör jelenlegi elnöke közti nyíltlevél-váltás szinte előzménytelen módon tárja a világ elé a 

szövetség belső ügyeit, hogy ne mondjuk: szennyesét. Szomorúan kell konstatálnunk, hogy 

az aranyláz láthatóan megfertőzte a magyar érdekvédelmi szervezetet is: Traian 

Bãsescunak sikerült elhintenie a konkolyt az RMDSZ-ben. Hamupipőkének való  munka 

lesz kiszemelni azt a búzából. Hozzákellene látni....” 
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Berényi: ma is a nemzetállam építése zajlik 
2011. augusztus 29. - MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A magyar politika sokkal nagyobb hatással van a szlovák politikára, mint fordítva. A 

szlovák-magyar feszültség nem igazán segít Orbán Viktornak abban, hogy ezzel elterelje a 

figyelmet a gazdasági bajokról, ezt Szlovákiában rosszul gondolják – mutatott rá Berényi 

József, az MKP elnöke a TASR hírügynökségnek adott interjúban. Berényi úgy látja, a 

kétoldalú kapcsolatokat szlovák részről hihetetlen emóciók, s a Magyarországtól való 

érthetetlen félelem kísérik. „A szlovákiai politikai vitákban Nagy-Magyarország lehetséges 

létrejöttével érvelnek, emiatt pedig a normális párbeszéd a minimumra korlátozódik, 

mivel a kiindulópont teljesen rossz“ - mutatott rá az MKP elnöke. Kijelentette, a szlovákiai 

magyarok nem akarnak mást, mint identitásuk megőrzését, miközben egyenjogú polgárok 

szeretnének lenni. „Magyarország irányába óriási a bizalmatlanság, s ebből egyenesen 

következik a magyar kisebbséghez való hozzáállás“ - mutatott rá Berényi, hangsúlyozva, 

Szlovákiában nem nemzetállamot kellene építeni, hanem olyat, amely a tolerancián 

alapszik. 

 

Matovič újra a kettős állampolgárságról 
2011. augusztus 29. - TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Ha a kormánykoalíciónak nem lesz elég szavazata a Most-Híd álláspontja miatt az 

állampolgársági törvény módosításának elfogadására, az ellenzék segítségére fog szorulni. 

Igor Matovič független képviselő ezért arra kíváncsi, ezúttal hogyan vélekedik a koalíció az 

ellenzékkel való esetleges együttszavazásról, mivel őt az SaS ugyanezért zárta ki a 

képviselői klubjából. Matovič elmondta, örül annak, hogy a kormánykoalíció az Egyszerű 

Emberek javaslatát tette magáévá a kettős állampolgárság kérdésében. „Számomra ez nagy 

megelégedés, hogy most azt akarják elfogadni, amiért engem kizártak” - mondta. „Hála 

Istennek, hogy a koalíciós pártoknak megjött az eszük, és nem fognak olyan megoldáshoz 

folyamodni, amely lehetővé teszi Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, hogy 

különösebb problémák nélkül magyar állampolgárságot adományozzon” - tette hozzá. 

 

Čaplovič a szlovák nemzeti felkelésről és a magyarokról 
2011. augusztus 29. - MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Dušan Čaplovič, az ellenzéki Smer alelnöke, volt kisebbségügyi miniszterelnök-helyettes 

szerint a 67 éve kitört antifasiszta szlovák nemzeti felkelés Szlovákia belépője volt a 

demokratikus világba. „Mint nemzet a Hitler elleni koalíció oldalára álltunk, a német 

nácizmus és az olasz fasizmus néhány lakája és csodálója ellenére. A kellő időben és a kellő 

pillanatban voltunk erre képesek, eltérően a magyaroktól, akik nem lázadtak fel, és az 

utolsó pillanatig Adolf Hitlert szolgálták” – jelentette ki a politikus. 
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Chmel a szélsőségek ellen foglalt állást 
2011. augusztus 29. - MTI, bumm.sk, Szabad Újság 

Rudolf Chmel emberi jogokért és kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes szerint a 

67 évvel ezelőtti fasisztaellenes szlovák nemzeti felkelésnek több üzenete is van a mához. 

„A szlovák nemzeti felkelés mai értékelésekor nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni az 

erősödő jobboldali, illetve baloldali radikalizmust, amely nem csak az intoleráns 

nacionalista szóhasználatban és a látszólag hatékony keménykezű megoldásokban 

nyilvánul meg, s amely elsősorban a lakosság azon csoportjai ellen irányul, amelyeket nem 

szláv eredetűnek és köztársaságunkhoz illojálisnak tartanak” - jelentette ki Chmel. 

Szerinte a felkelés egyik üzenete az is, hogy javítani kell az emberi jogok érvényesítésén 

Szlovákiában, különösen az államnak. „Kulcsfontosságú, hogy elutasítsuk és elnyomjuk azt 

a hagyományt, amelyet néhány nacionalista politikus szavazatok szerzésére használ. A 

politikai középtől balra és jobbra álló néhány nacionalista politikus álláspontja figyelmen 

kívül hagyja a mai Szlovákia egyik kulcsproblémáját: a toleráns demokrácia és az állam 

többnemzetiségű jellegének megtartását” - hangsúlyozta Chmel. 

 

(Ny)elvi kérdés 
2011. augusztus 30. - Tokár Géza - Új Szó 

„Mikor a szlovákiai magyarok nyelvhasználati jogairól folyik a vita, gyakran felmerül a 

többségi nemzet tagjai részéről az az érv, hogy a kisebbség tagjai nem tudnak szlovákul 

vagy gyengén beszélik az államnyelvet” – írja Tokár Géza az Új Szóban. A kritizálók 

legutóbb a hiányzó kétnyelvű feliratok kapcsán jelentették ki ezt, annak alátámasztására, 

hogy a feliratok megjelenése tovább rontaná a helyi magyarok nyelvtudását. Tokár szerint 

a két jelenségnek semmi köze sincs egymáshoz. Szerinte „a kétnyelvű feliratok 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a kisebbségek tagjai is úgy érezzék, megbecsülik őket ebben az 

országban”, meglétük vagy hiányuk nem befolyásolja a kisebbség tagjainak szlovák 

nyelvtudását. Az sokkal inkább az oktatási rendszer folyománya: „A szlováknyelv-oktatás 

hiányosságairól már évek óta szakmai vita folyik pedagógusberkekben. A megoldás 

kézenfekvő: az államnyelvet idegen nyelvként kellene tanítani. Sajnos ez a koncepció 

eléggé rémisztő ahhoz, hogy nacionalista érvekkel meg lehessen akasztani a politikai 

döntéshozatalt.” 

 

Pásztor: Nincs változás Belgrád diszkriminatív viszonyulásában Vajdaság iránt 
2011. augusztus 29. - Vajdaság Ma 

Semmi sem változott Belgrád diszkriminatív viszonyulásában Vajdaság iránt a 

tartománynak járó pénzek átutalásának kérdésében, jelentette ki Pásztor István, a 

tartományi kormány alelnöke a Dnevnik újvidéki szerb napilapnak adott interjújában. 

Hozzátette, hogy már nem is vár semmit a szerb hatóságoktól, és csodaként élné meg, ha 

bármiféle pozitív fordulat állna be Belgrád viszonyulásában Vajdaság iránt. 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.bumm.sk/59244/chmel-a-szelsosegek-ellen-foglalt-allast.html
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2011/08/30/nyelvi-kerdes
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12224/Pasztor-Nincs-valtozas-Belgrad-diszkriminativ-viszonyulasaban-Vajdasag-irant.html


 

 

 

 

 

 
7 

Hogyan szavaz a VMSZ? 
2011. augusztus 29. - Ágoston András - Vajdaság Ma 

Ágoston András VMDP-elnök szerint „most is beigazolódni látszik a VMDP Kárpát-

medencében működő magyar versenypártokkal kapcsolatos megfigyelése. Eszerint a 

kisebbségi közösséget érintő legfontosabb kérdésekben – ha ez keresztezi a helyi többség 

nemzeti érdekeit – a magyar egypártok nagy dérrel-dúrral fellépnek ez érdekek 

védelmében. Ez az első szakasz. A továbbiakban az ellenőrzésük alatt álló magyar média 

elaltatja az érdeklődést, vagy mellékvágányra viszi azt. Végül – s ez a bizalmi minimum 

gyakorlati megvalósulása – a versenypárt képviselői akár indoklással, akár csak egy 

közléssel, miszerint „ebben a pillanatban nem lehet többet elérni”, simán megszavazzák a 

kérdéses törvényt. Így került sor Szlovákiában a nadrágszíj-megyék kialakítására, nálunk a 

nemzeti tanácsokról szóló törvény és több más káros jogszabály meghozatalára. Erdélyben 

a verespataki beruházás előkészítése is ezt a magyar versenypártok által kialakított 

tevékenységi modellt látszik igazolni. Reméljük, hogy a VMSZ igyekszik kitörni a magyar 

versenypártok e bűvös köréből, s ha a szóban forgó két törvényben nem következnek be 

lényeges változások, akkor a képviselői a Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER) 

szellemében, egyszerűen nem szavazzák meg sem közvagyonról, sem pedig a vagyon-

visszaszármaztatásról szóló törvényt.” 

 

Nyomásgyakorlással próbálják a vajdasági magyar közoktatást 
„ésszerűsíteni” 
2011. augusztus 30. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács hétfői ülésén állást foglalt a kis létszámú magyar tannyelvű 

tagozatok összevonása ellen. Joó Horti Lívia, az MNT közoktatási bizottságának elnöke a 

témával kapcsolatban elmondta, hogy az illetékes minisztérium – az előző évekhez 

hasonlóan – nyomásgyakorlással próbálja a vajdasági magyar közoktatást „ésszerűsíteni”. 

„A minisztérium munkatársai az MNT-t és a tartományi oktatási titkárságot megkerülve, 

telefonon utasítják az iskolák igazgatóit a tagozatok összevonására. Az oktatási bizottság 

legutóbbi ülésén döntöttünk arról, hogy egy nagyon határozott állásfoglalást kell 

elfogadnia az MNT-nek arra vonatkozóan, hogy igenis kiállunk döntéseink mellett” – 

emelte ki Joó Horti. A jogfolytonosság értelmében az MNT követeli, hogy azoknak a kis 

létszámú tagozatoknak a létét, amelyek megnyitását az MNT javasolta, a tartományi 

titkárság pedig jóváhagyta, senki se kérdőjelezze meg. Korhecz Tamás, az MNT elnöke 

hozzátette: annak ellenére, hogy tavaly Žarko Obradović illetékes miniszter megígérte, 

hogy többé nem fordulnak elő kísérletek az előzőleg engedélyezett tagozatok 

összevonására, az idén is egyfajta bizonytalanság jellemzi a tanévkezdést. 

 
  

http://www.vajma.info/cikk/tukor/4343/Hogyan-szavaz-a-VMSZ.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12228/Nyomasgyakorlassal-probaljak-a-vajdasagi-magyar-kozoktatast-8220esszerusiteni8221.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12228/Nyomasgyakorlassal-probaljak-a-vajdasagi-magyar-kozoktatast-8220esszerusiteni8221.html
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Marad-e a magyar kar? 
2011. augusztus 29. - Varga Márta - Kárpáti Igaz Szó 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara 

nem kap támogatást a magyar államtól. Spenik Sándor, a kar dékán-helyettese a lapnak 

elmondta, szomorúan vették tudomásul a Bethlen Gábor Alap határozatát. Elmondta, a 

kar a magyar állam támogatásával jött létre, „most pedig úgy tűnik, hogy magunkra 

hagytak bennünket és a jelenleg nálunk tanuló 300 diákot”. Spenik szerint ez nem annyira 

anyagi, inkább morális szempontból sajnálatos. Hozzátette: „Az igazsághoz tartozik, hogy 

eddig sem fenntartásra, hanem fejlesztésre, tankönyvekre, berendezésekre és 

taneszközökre kaptunk támogatást az anyaországtól.” Mivel a kart az ukrán állam 

költségvetéséből finanszírozzák, így annak léte nem forog veszélyben. 

 

Nyelvi tábor Felsőőrött 
2011. augusztus 29. - volksgruppen.at 

Hétfőn kezdődött meg a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvi tábora 

Felsőőrött, hogy a magyarul tanuló diákok még az új tanév megkezdése előtt 

felfrissíthessék tudásukat. Az idén 32 gyermek jelentkezett, a foglalkozások három 

csoportban zajlanak. „Az immár hagyományos nyár végi nyelvi tábor fontos az iskolára 

való felkészülés szempontjából, hiszen a két hónap vakáció hosszú idő és sok családban 

nem beszélnek magyarul. Így a magyarul tanuló diákok számára nagy előny, ha 

iskolakezdés előtt felfrissíthetik tudásukat” – mondta az egyik oktató. 

 

Történelmi tábor Bécsben 
2011. augusztus 29. - volksgruppen.at 

Az idén két magyar nyelvű nyári tábort is meghirdetett a Bécsi Magyar Iskolaegyesület. 

Júliusban népzenei- és néphagyományőrző szaktábort rendeztek, hétfőtől pedig történelmi 

táborban vehetnek részt a diákok. „Mindkét tábor lényege, hogy a gyerekek nyelvi 

kompetenciáját fejlesszük. Évközben a honismereti foglalkozások során nem tudunk 

minden tantárgyat érinteni, így a nyári táborok lehetőséget adnak arra, hogy más 

témakörökben is gazdagodjon a gyerekek szókincse” – mondta Király Andrea, a Bécsi 

Magyar Iskolaegyesület igazgatója. 

 
  

A
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=5753
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/152999/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/152962/
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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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