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WikiLeaks: Ostoba magyarokról beszélt Knut Vollebaek 

2011. szeptember 13. - origo.hu, Szabad Újság 

Az EBESZ főbiztosa próbálta kibékíteni a magyar és a szlovák kormányt, miután a két 

ország kapcsolatai mélypontra jutottak a szlovák nyelvtörvény miatt. A főbiztosnak nem 

tetszett a nagy vitát szító nyelvtörvény, de a magyar ellentámadást is „ostobának és 

gonosznak” nevezte - derül ki egy 2010-es amerikai nagykövetségi jelentésből, amelyet az 

origo.hu idéz. A Bajnai-kormány 2010 elején a nyelvtörvényre válaszul 50 millió forintos 

pénzalapot hozott létre, amelyből a szlovákiai nyelvtörvény miatt megbírságolt embereket 

kárpótolták volna. A döntést a szlovák kormány hatalmas felháborodással fogadta, és 

Vollebaek osztotta ezt a felháborodást. A főbiztos szerint Budapest megsérti a nemzetközi 

jogot, amikor védelmébe veszi a nyelvtörvény által sújtott határon túli magyarokat. Azzal 

érvelt, hogy a pénzügyi alappal Magyarország gyakorlatilag törvénysértésre biztatja a 

szlovákiai magyarokat. A nyelvtörvénnyel kapcsolatban Vollebaek úgy vélekedett, 

Szlovákia belügye, ha az ország kormánya ki akarja egészíteni az államnyelvtörvényt, az azt 

érő kritikákat pedig „túlzottnak és félrevezetőnek” tartotta. 

 

Vajdasági látogatáson Schmittné Makray Katalin 

2011. szeptember 13. - Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Nemanja Delić zombori polgármesterrel folytatott megbeszéléseket Schmittné Makray 

Katalin, Schmitt Pál köztársasági elnök felesége kedden, kétnapos vajdasági látogatásának 

első programjaként. Katalin asszony a találkozón hangsúlyozta, hogy a határon túli magyar 

közösségek iránti “egyszerű anyai érdeklődése” hozta a Vajdaságba, ahol főként helyi civil 

szervezetek és oktatási intézmények képviselőivel találkozik. Nemanja Delić örömmel 

fogadta, hogy a magyar köztársasági elnök felesége először a több mint ötvenezer lakosú 

Zomborba látogatott. Delić elmondta, hogy az önkormányzatban jelen vannak a körülbelül 

négyezres magyar kisebbség képviselői, például a kultúráért és oktatásért felelős 

alpolgármester tisztségét is egy magyar tölti be. A találkozó után Katalin asszony a nyugat-

bácskai magyar civil szervezetek képviselőivel folytatott megbeszélést a zombori Magyar 

Polgári Kaszinóban, ahol a város szülöttjének, Schweidel József aradi vértanúnak, 

valamint az 1956-os forradalom menekültjeinek emléktábláját is megkoszorúzta. 

 

Zökkenőmentes átállás? 

2011. szeptember 14. - transindex.ro 

Az oktatási-nevelési támogatások kifizetésének ütemezésével foglalkozik a transindex.ro 

cikke. a Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) nyilatkozata szerint a pályázatok 95%-át már 

feldolgozták és az OTP is elkezdte a bankszámlák nyitását és a kártyák kézbesítését a 

pályázók számára. A pályázatok száma eléri a 150 ezret és a kifizetések várhatóan 

szeptember 17-én kezdődhetnek meg. A portál három kolozsvári szülőt is megszólaltatott 

az üggyel kapcsolatban, akik elmondták, hogy korábban volt arra példa, hogy már 

augusztusban megkapta a támogatást, de olyan is előfordult, hogy októberben érkezett 
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meg a számlára a pénz, arról azonban nem kaptak tájékoztatást, hogy pályázatuk sikeres 

volt-e vagy sem. A Nemzetpolitikai Államtitkárság arról tájékoztatta a portált, hogy a 

támogatások kiutalás legkésőbb decemberig megtörténik. A Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) elnöke Burus-Siklósi Botond elmondta, hogy a 

pályázatok feldolgozása a végéhez közeledik és 103 ezer gyereket érintő pályázati anyagot 

már elküldtek a BGA-hoz.  

 

A világörökség részévé válhat a csíksomlyói búcsú 

2011. szeptember 13. - Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

A világörökség státusz elnyerésére terjesztik fel a csíksomlyói búcsút – döntött kedden a 

Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó Országos Szellemi 

Örökség Bizottság. A javaslat alapját a Tánczos Vilmos egyetemi docens által összeállított 

dokumentáció képezte, amelyet a kutató a ferences szerzetesrend kérésére készített el. 

Kelemen Hunor kulturális miniszter szerint a zarándoklat egyike azon kulturális 

hagyományoknak, amelyek meghatározóak a Kárpát-medencei magyarság életében, ezért 

kellene a búcsúnak felkerülnie az UNESCO szellemi világörökségi listájára. „A csíksomlyói 

pünkösdi búcsú az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségeinek 

egyikévé vált, minden évben majd félmillióan zarándokolnak ide Erdélyből, de szerte a 

világból is. Az UNESCO világörökségéhez tartozva a csíksomlyói búcsú fokozottabb 

védelmet is kapna, ugyanakkor méltó elismerést jelentene a székelység több mint 500 éves 

hagyományának” – jelentette ki a tárcavezető. 

 

A tanév bojkottálását kéri az MPP a MOGYE magyar nyelvű diákjaitól 

2011. szeptember 13. - transindex.ro 

A Magyar Polgári Párt marosvásárhelyi és Maros megyei Szervezete közleményben adott 

hangot megdöbbenésének, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 

(MOGYE) Szenátusa megszüntette a magyar óraadó oktatók szerződését. „Ezeknek az 

intézkedéseknek elsősorban a magyar diákok látják kárát, de nem utolsó sorban az erdélyi 

magyarság egészségügyi ellátása is” - áll a dokumentumban. Az MPP arra kéri a diákok 

képviselőit, hogy akár a polgári engedetlenség eszközeivel élve, akadályozzák meg az új 

tanév ilyen körülmények között történő megkezdését. A polgári alakulat tárgyalásokat 

kezdeményezne a magyar oktatókkal, diákokkal, páciensekkel és érdekvédelmi 

szervezetekkel, valamint nemzetközi szervek elé kívánja vinni az ügyet. 

 

Választási rendszer: nem közeledett az RMDSZ és a PDL álláspontja 

2011. szeptember 13. - transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Nincs egyetértés a kormánykoalícióban a választási rendszer módosításával kapcsolatban. 

Míg a PDL következetesen kitart az egyéni kerületes rendszer mellett, addig az RMDSZ a 
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német modellt tartja elfogadhatónak. „Mi elmondtuk a véleményünket ezzel kapcsolatban. 

Támogatjuk az összevont választásokat, de tárgyalni akarunk a választási rendszerről. A 

döntést közösen kell meghoznunk” - mondta Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke 

hozzátette: a szövetség az arányos képviseleten alapuló, német rendszerre való áttérést 

szorgalmazza, amelyet a nemzeti kisebbségek is támogatnak. A német választási 

rendszerben a képviselők egy részét egyéni választókerületes, más részét arányossági elv 

alapján, listás szavazással választják. 

 

A MOGYE kijavított chartaját újra felterjesztette az egyetem szenátusa 

2011. szeptember 13. - Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A tanügyminisztérium formai okokra hivatkozva nemrégiben visszaküldte a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem chartaját. Az egyetem szenátusa most 

újból felterjesztette a kijavított változatot, amely továbbra is hátrányosan érinti a magyar 

nyelvű oktatást: nem engedélyezi az önálló magyar főtanszékek létrehozását. Az egyetem 

magyar oktatói csupán a politikum támogatásában reménykednek. 

 

Háború és béke 

2011. szeptember 14. - Székedi Ferenc - Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc vezércikkében leszögezi: „Az igazság az, hogy a Kárpát-medencében, a 

nemzet peremvidékén és más országok határain belül élő magyarok nagyon szeretnék, ha 

a nemzet központjában, a jelenlegi magyarországi határok között egyszer már béke lenne”. 

A szerző felteszi a kérdést, hogy Magyarországra tekintve mire nézhetnek fel a külhoni 

magyarok: „arra a legutóbbi két évtizedre, amelyben a magyarországi politikai erőknek 

megadatott a függetlenség, a demokrácia, a fejlődés, a nyugodtabb és gyümölcsözőbb élet 

megteremtésének a lehetősége országuk minden polgára számára és még sem tudtak élni 

vele, ahogyan azt megtette mondjuk Csehország, Lengyelország vagy akár Szlovákia? Vagy 

arra legyenek büszkék, hogy miközben tíz-tizenöt esztendővel ezelőtt majd mindenki arról 

beszélt, hogy Románia útja Budapesten keresztül vezet Európába, most a Duna partjáról 

egyre inkább a bukaresti kormányzati példákat hozzák fel követendő mintának? Vagy 

csukják be a szemüket, hogy ne lássák: miközben néhány esztendővel ezelőtt még csak 

Ausztriába járogatott át dolgozni a magyarországi polgár, most már a szlovák és a román 

határ mente is felkerült a mindennapos, megélhetési úticélok közé?”. 

 

Magyar orvost Erdélynek is! 

2011. szeptember 14. - Lázár Ferenc - Magyar Demokrata 

Ádám Valérián, a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület ügyvezető 

elnöke a Magyar Demokratának adott interjújában ismerteti a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem körül kialakult helyzetet. Elmondása szerint a „megoldás csak az 

lehet, ha az erdélyi magyar társadalom teljes összefogást tud mutatni ebben a kérdésben 

is, és az anyaországi, valamint a világon mindenhol élő magyar civil és politikai 
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szervezetek fellépnek ügyünk érdekében, esetleg a román külügyhöz és követségekre is 

mellettünk szóló támogatóleveleket küldenek”. Hozzátette, számítanak az anyaországi és 

az amerikai, kanadai polgárok, a befolyásos személyek segítségére is. 

 

Magyar elsősök nélkül maradt az Unirea Főgimnázium 

2011. szeptember 14. - Szucher Ervin - Krónika 

Egy tanár nevelési stílusa és konoksága vezetett ahhoz, hogy a marosvásárhelyi Unirea 

Főgimnáziumban nem indul magyar osztály. Bár 27 gyereket írattak be magyar osztályba, 

azonban amikor kiderült, hogy Kolumbán Hajnal fogja tanítani az osztályt mindenki más 

iskolába vitte el gyermekét. A történtekért a szülők a tanítónőt okolják, aki az ő kérésük 

ellenére is görcsösen ragaszkodott állásához. Az 51 éves pedagógus elleni vád a goromba 

viselkedésmód és a hiányos kommunikációs érzék volt. Bár hivatalos írásos panasz nem 

érkezett az iskola vezetőségéhez, az igazgatónő elmondta, hogy a törvény szerint 

tehetetlenek a tanítónővel szemben. A város tanfelügyelői is tehetetlenek a kollégával 

szemben. Többször is zajlott közöttük megbeszélés de csak elbeszéltek egymás mellett, 

még egy tanácsosi állást is felajánlottak neki a minisztériumban, azonban neki a 

főgimnázium kellett. A hatályos oktatási törvény azt lehetővé teszik, hogy az új tanerőt 

megválogassa az iskola vezetősége, azonban azt már nem, hogy a régitől megszabaduljon. 

 

Feltételeket szab az RMDSZ 

2011. szeptember 14. - Cs. P. T. - Új Magyar Szó 

Az RMDSZ csupán akkor ért egyet a helyhatósági és a parlamenti választások 

összevonásával, ha a választási törvény módosítása is megfelel a szövetségnek – jelentette 

ki az Új Magyar Szónak Fekete Szabó András szenátusi frakcióvezető. A koalíciós pártok 

egyeztetését követően elmondta, hogy a felek abban állapodtak meg, hogy ki-ki saját 

pártjában egyeztet még a kialakítandó álláspontról. „Az RMDSZ álláspontja már rég 

kialakult: egyéni választókerületes rendszert szeretnénk országos kompenzációs listával. 

Ha nem sikerül érvényesítenünk ezt az igényt, a választások összevonásával sem értünk 

majd egyet” – fogalmazott Fekete Szabó András. A politikus szerint a koalícióban 

legkésőbb év végéig dűlőre kellene jutni a választási törvény módosításának kérdésében. 

Mint mondta, csak így lehetséges, hogy a februári téli ülésszak elején új jogszabály 

szülessen a választásokról.  

 

Újabb RMDSZ-félsiker az oktatásban  

2011. szeptember 14. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Az új román oktatási törvény lehetővé teszi, hogy az ország történelmét és földrajzát 

magyar nyelven tanulhassák a diákok. Az RMDSZ pedig sikerpropagandát indított az elért 

eredmények hangsúlyozására. Markó Béla a marosvásárhelyi sajtótájékoztatón mondta a 

következőket: „Ígéretünkhöz híven a 2011/12-es tanév megkezdése előtt sikerült 

megjelentetnünk a nyolcadikos és tizenkettedikes magyar nyelvű történelem- és 
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földrajztankönyveket.” Ennek ellenére a tankönyvek nem a megfelelő minőségben 

készültek el, komoly félrefordításokat tartalmaznak. Transindex.ro újságírói ugyanis 

belelapoztak a könyvekbe és kiderült, hogy az eredeti, román kiadásból származó 

térképeket nem magyarították, a mondatok pedig a gyenge fordítás miatt alig érthetők. „A 

térképeken a felvidéki Nyitra Nitra lett, a lengyel főváros Varsovia, Magyarország fővárosa 

pedig Budapesta. Magyarország térképén egyes földrajzi nevek »kétnyelvűek«, (a Kisalföld 

fölött ez áll: Alföldul Mic, utána zárójelben: Kissalföld)” – olvasható a portálon. 

 

Új felszerelést kapott a csángólakta magyarfalusi iskola 

2011. szeptember 13. - Kitekintő 

Új tanév új felszereléssel: számítógépek, bútorok, iskolaszerek érkeztek Magyarfaluba, 

Bákó megye legkeletibb csángólakta településére, a győri Aragónaváros Védőegyesület 

jóvoltából. Az egyesület a győriek által összegyűjtött pénzből vásárolta az adományokat, 

majd juttatta el Magyarfaluba, ahol a szakértők szerint a legjobban megmaradt az eredeti 

csángó-magyar nyelv. A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége közel egy évtizede szervez 

magyar foglalkozásokat a gyerekeknek. 2003-tól állami iskolában is tanulhatják a magyar 

nyelvet a kis diákok. 

 

Slota: Radičová menjen vissza az egyetemre 

2011. szeptember 13. - MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Új Szó Online 

Ján Slota, az SNS elnöke szerint Iveta Radičová kormányfő és a kormány minden téren 

kudarcot vallott, ezért pártja támogatja a Smer által a miniszterelnök ellen benyújtott 

bizalmatlansági indítványt. Slota parlamenti felszólalásában többek közt azért bírálta 

Radičovát, mert magyarokat ültetett kulcspozíciókba a kormányhivatalban, amivel 

Magyarország politikáját segíti. „Ez a kormány szó szerint magyarokkal tölti be a 

csúcsposztokat a kormányhivatalban, akik nagyon keményen együttműködnek a budapesti 

parlamenttel”, és ezzel „pusztulásba vezetik Szlovákiát”. Slota szerint beláthatatlan 

következményei lesznek a közép-európai térségre nézve annak, hogy a magyar 

kormánypártok megegyeztek: választójogot adnak a határon túli magyaroknak. 

„Magyarország részéről ez az erőszakos támadások kezdete a közép-európai status quo és a 

trianoni szerződés ellen” - állította Slota. 

 

Radičová miniszterelnök marad a reggelig tartó maraton után 

2011. szeptember 14. - bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Maratoni vita alakult ki a pozsonyi parlamentben az Iveta Radičová kormányfő ellen 

benyújtott ellenzéki bizalmatlansági indítványról. A reggelig tartó vita eredménye: 78 

támogató szavazattal miniszterelnök marad Iveta Radičová. A Robert Fico vezette Smer 

azzal indokolta a bizalmatlansági indítványt, hogy Radičová közvetlen munkatársai a 

Fe
lv

id
é

k
 

 

E
rd

é
ly

 

http://kitekinto.hu/karpat-medence/2011/09/13/uj_felszerelest_kapott_a_csangolakta_magyarfalusi_iskola&s=hl
http://www.bumm.sk/59745/slota-radicova-menjen-vissza-az-egyetemre.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/09/14/radicova-miniszterelnok-marad-a-reggelig-tarto-maraton-utan


 

 

 

 

 

 
7 

kormányhivatalban korrupciós ügybe keveredtek, illetve hogy a miniszterelnök igyekezett 

elkendőzni pártja, a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió (SDKÚ) korrupciós ügyeit. 

 

Ismét a magyaroktól retteg Ján Slota 

2011. szeptember 14. - Kocur László - Magyar Hírlap 

Ján Slota az SNS elnöke ismét a magyar veszélyre hívta fel a figyelmet. Az okot most a 

választójog határon túlra való kiterjesztése szolgáltatta. Szerinte Magyarország részéről ez 

erőszakos támadás az első világháborút követő területi elosztás ellen. Ráadásul Slota 

szerint Iveta Radicová kormányfő a kormányhivatal vezető posztjait „magyarokkal tölti be, 

akik együttműködnek a magyar kormánnyal és parlamenttel. Ezek az emberek, a 

miniszterelnökkel és a kormánnyal együttműködve, ahol erős szava van Bugár Bélának, 

Szlovákiát a pusztulásba vezetik”. Ezek mellett Robert Fico a Smer elnöke kezdeményezte 

Iveta Radicová miniszterelnök menesztését, mivel az egyik tanácsadója érintett volt egy 

korrupciós ügyben. A bizalmatlansági indítványt 76 szavazattal lehet elfogadtatni, az 

ellenzéknek ehhez 71 szavazata van. 

 

Nyelvében hal a nemzetiség 

2011. szeptember 14. - Kulcsár Ferenc - Szabad Újság 

„Közép-Európa Trianon miatt lett a nagyhatalmak játékszere. Ezért ezt orvosolandó az új 

európai egységesítési folyamat többszintű igazgatási rendszert, azaz a régiók Európáját 

feltételezi – az annyi bajt és viszályt okozó nemzetállamok helyébe. A sarokba szorított, 

hűtlenséggel vádolt szlovákiai magyarságnak a nemzetállamosdi játékkal szemben egyre 

határozottabb választ kell adnia: az Európai Unió támogatásával el kell érni az egyik 

legbántóbb hiány megszüntetését, hogy a többség és a kisebbség között megvalósulhasson 

az egyenrangúak párbeszéde; el kell érni az önálló entitássá válást, az önrendelkezést a 

társadalmi, politikai és kulturális intézményrendszer létrehozásával. Továbbá arra kell 

törekedni, hogy az Európai Unión belül dolgozzanak ki egy európai kisebbségi modellt, s 

biztosítsák az etnikai csoportokat toleráló szint növekedését. Amíg mindez nem valósul 

meg, addig lásd 2007–2010 szlovákiai eseményeit – azt teszik velünk, amit akarnak, 

rendre lefaragva jogainkat.” 

 

Magyarkártya amerikaiakkal 

2011. szeptember 14. - Kottász, Pataky - Magyar Nemzet 

Egy 2009. június 2-án keltezett távirat szerint Miroslav Lajcák akkori szlovák 

külügyminiszter arra kérte az amerikaiakat, gyakoroljanak nyomást a Fideszre, hogy az 

akkor ellenzéki párt változtassa meg a Koszovóval kapcsolatos azon álláspontját, mely 

szerint az Ahtisaari-terv – amely egyfajta autonómiát biztosítana a koszovói szerbeknek – 

példaértékű modell lehet az Európában élő kisebbségek számára - derül ki a WikiLeaks 

által közzétett, a pozsonyi amerikai nagykövetségen íródott diplomáciai táviratból. A 

távirat végén Keith Eddins, az amerikai nagykövetség ügyvivője megjegyzi, Lajcák kérése 
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is alátámasztja azt, hogy nem csupán Ján Slota, hanem az összes szlovák párt a 

magyarkártya kijátszásával akar választásokat nyerni. Daniel Fried amerikai külügyi 

államtitkár-helyettes és Adrian Cioroianu román külügyminiszter 2007. októberi 

beszélgetésén is felvetődött Koszovó, mint precedens kérdése. Fried biztosította 

tárgyalópartnerét, Amerika nem várja el Romániától, hogy hasonló „kiváltságos 

bánásmódban” részesítse a magyar kisebbséget, mint amilyenben a koszovói szerbek 

részesülnek majd. Cioroianu ugyanakkor tisztázta: amikor precedensről beszélt, nem a 

magyarokra, hanem Bosznia-Hercegovinára és a Moldovai Köztársaság szakadár 

területére, a Moszkva által támogatott Transznisztriára gondolt. 

 

 

Elkészült az MNT médiastratégiája: megvitatják az újságírók 

2011. szeptember 13. - Vajdaság Ma 

Sokéves adósságát pótolta a Magyar Nemzeti Tanács: elkészült a magyar médiastratégia, 

amely 2016-ig vázolja a fejlesztési elképzeléseket. A cél egy médiahálózat létrehozása. 

Megkezdődött a közvita is: kedd délelőtt a Szabadkai Rádióban, majd a Hét Napban 

mondták el észrevételeiket a dokumentummal kapcsolatban az újságírók, szerdán pedig az 

Újvidéki Rádióban szervezik meg a közvitát, adta hírül a Szabadkai Rádió. A Magyar 

Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága 2011. szeptember 6-án megtartott ülésén fogadta 

el a médiastratégia tervezetének javaslatát. A dokumentummal kapcsolatos véleményeket 

és javaslatokat a Bizottság írásban várja szeptember 20-ig. 

 

Idén több a magyar középiskolás 

2011. szeptember 13. - Pannon RTV 

140-nel több diák választott négyéves képzést magyar nyelven Vajdaság 

szakközépiskoláiban és gimnáziumaiban idén, mint tavaly. A Magyar Nemzeti Tanács 

üdvözölte ezt a létszámnövekedést. 

 

Bővül az MNT iskolabusz-programja 

2011. szeptember 13. - Pannon RTV 

70 vajdasági magyar kisdiák iskolába szállítását biztosítja az idén a Magyar Nemzeti 

Tanács. Szabadka és Nagybecskerek környékéről 4 iskolabusszal utaztatják a gyerekeket. 

 

A vajdasági törvénymódosítási javaslatok sértenék Szerbia integritását!? 

2011. szeptember 13. - Vajdaság Ma 

Nem írok alá semmi alkotmányellenes megoldást az integritás kárára, jelentette ki Boris 

Tadić szerb államfő annak kapcsán, hogy sikerült összehangolni a közvagyonról szóló 
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törvényjavaslatot. Mivel ez a nyilatkozata magyarázatra szorult, újságírói kérdésre 

hozzáfűzte tisztázásként, hogy üdvözli a szerb kormány és a vajdasági kormány 

demokratikus párbeszédét, de nem azokat a megoldásokat, amelyekkel megszegik az 

alkotmányt. Szerbia elnöke figyelmeztetett, hogy a közvagyonról szóló törvényben foglalt 

megoldásoknak hatékonyaknak kell lenniük, s biztosítaniuk kell Szerbia integritásának, az 

alkotmányos elveknek és törvényes elveknek a tiszteletét. 
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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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