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Kelemen Hunor: a magyar versenypártok a megmérettetésre készülnek 
2011. december 18. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, 

Szabadság, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ-nek már most el kell kezdenie a felkészülést a jövő évi romániai választásokra, 

mert az erdélyi magyar versenypártok megmérettetésre készülnek - jelentette ki Kelemen 

Hunor. Az RMDSZ elnöke a Szövetségi Képviselők Tanácsán - utalva az EMNP megalapítására 

- „álszentnek” nevezte az új párt vezetői részéről az együttműködés szorgalmazására vonatkozó 

nyilatkozatait. 

 

Húszéves a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség  
2011. december 18. – MTI, Kárpátalja Ma 

Ünnepi közgyűléssel emlékezett meg fennállásának 20. évfordulójáról a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) Beregszászon. Az eseményen részt vett Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki kiemelte, hogy a KMPSZ fennállásának 

húszéves jubileuma nemcsak a kárpátaljai, hanem egyben az összmagyarság ünnepe, hiszen 

minden magyart büszkeséggel kell eltölteniük a szövetség eddig elért eredményeinek. 

 
Magyarország a sokszínűség mintapéldája lehet 
2011. december 16. – MTI, Echo TV 

Magyarország, mint mindegyik közép-európai ország, kicsiben a sokszínűség mintapéldája 

lehet, ahol évszázadok óta a nemzetiségek békében gyarapodva élnek egymás mellett – mondta 

Navracsics Tibor a Kisebbségekért Díj Hazai Kisebbségekért Tagozata elismeréseinek átadásán. 

A miniszterelnök-helyettes elmondta, „hiszünk abban, hogy Közép-Európa nemzetei és 

nemzetiségei a békés együttélésre vannak ítélve”. 

 

Magyarok karácsonya negyedszer 
2011. december 17. – Duna Tv, hirado.hu 

Az anyaországi és határon túli magyarok jelképes karácsonyi ünnepét az Ópusztaszeri Nemzeti 

Történeti Emlékparkban rendezték meg. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes levelében 

kiemelte, ez az első valóban nemzeti karácsony, „a magyarság először gyújthatja meg közös 

karácsonyfájának gyertyáit úgy, hogy Magyarország az állampolgárság kiterjesztésével kezet 

nyújtott a világban szétszóródott nemzettársainak”. 

 
Erdélybe és a Felvidékre is eljutottak a Mikulásgyár ajándékai 
2011. december 17. – Duna TV, hirado.hu 

Megérkezett a felvidéki Gútára és az erdélyi Székelyhídra az az adomány, amelyet az MTVA, 

valamint a Mikulásgyár gyűjtött. Idén negyedszer juttatták el háron túli családoknak a főként 

gyermekeknek szánt, több mint 200 doboznyi ajándékot. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58723
http://www.karpatalja.ma/kozelet/6146-huszeves-a-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg
http://www.echotv.hu/belfold/magyarorszag_a_sokszinuseg_mintapeldaja_lehet.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/12/17/22/Magyarok_karacsonya_negyedszer.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/12/17/19/Erdelybe_es_a_Felvidekre_is_eljutottak_a_Mikulasgyar.aspx?source=hirkereso
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Vezetőváltás a bukaresti Magyar Kulturális Intézetnél 
2011. december 16. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Krónika 

Vezetőváltásra kerül sor a bukaresti Magyar Kulturális Intézetnél, miután visszahívták Bretter 

E. Zoltán igazgatót. A távozó intézetvezető szerint politikai indíttatású döntésről van szó, ezt 

azonban cáfolja Hatos Pál, a Balassi Intézet főigazgatója, aki szerint a visszahívás oka, hogy 

egy aktívabb igazgatót szeretnének a bukaresti intézet élére. 

 

Autonómiát a MOGyE-nek 
2011. december 16. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A MOGYE autonómiájának tiszteletben tartását követelik a Maros megyei liberálisok. Az 

alakulat egészségügyi bizottságának vezetője, Ovidiu Butuc szerint a tanügyminisztérium 

közbelépése a MOGYE ügyében csupán annak bizonyítéka, hogy a hatalom vissza akar térni a 

központosított rendszerhez. 

 

Elkészült a Házsongárdi temető műemlékértékű sírjainak jegyzéke 
2011. december 16. – Erdély Ma, MTI 

Elkészült az a jegyzék, amely tartalmazza a kolozsvári Házsongárdi temető műemlékértékű, így 

fokozottabb védettségre szoruló sírjait és sírköveit. A jegyzéket a Kolozs megyei művelődési 

igazgatóság terjesztette fel a Kelemen Hunor által vezetett bukaresti kulturális minisztériumhoz. 

 

Zászlóháború Csíkmadarason 
2011. december 16. – Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Megbírságolhatják Csíkmadaras önkormányzatát, mert a polgármesteri hivatalon a román 

mellett a magyar és a székely zászló is helyet kapott. Ladányi László Zsolt prefektus írásos 

felszólítást küldött és bírságot helyezett kilátásba, ennek ellenére Bíró László polgármester 

„bármi történjék is” kitart. 

 

Érvénytelen az utcanév-módosításra vonatkozó határozat 
2011. december 16. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro, Krónika 

Alapfokon érvénytelenítette a Kovászna Megyei Törvényszék a sepsiszentgyörgyi 

önkormányzat három utcanév-módosításra vonatkozó határozatát, ezzel helyt adva a Kovászna, 

Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma feljelentésének. 

 

Borbély: a kormány nem bukik meg! 
2011. december 17. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke szerint a kormánypártokhoz tartozó honatyák 

közül senki sem fogja megszavazni a 22 év után veszélyben a demokrácia című bizalmatlansági 

indítványt. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106492&cim=vezetovaltas_a_bukaresti_magyar_kulturalis_intezetnel
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106509&cim=autonomiat_a_mogye_nek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106518&cim=elkeszult_a_hazsongardi_temeto_muemlekerteku_sirjainak_jegyzeke
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106523&cim=zaszlohaboru_csikmadarason
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/ervenytelen-az-utcanev-modositasra-vonatkozo-hatarozat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106548&cim=borbely_a_kormany_nem_bukik_meg
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Tőkés: az erdélyi magyar politika is felelős a jelenlegi romániai állapotokért 
2011. december 17. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

„Számomra nem az a kérdés, hogy megvalósulnak-e a '89-es célkitűzések, hanem az, hogy 

mikor valósulnak meg” - jelentette ki Tőkés László egy lapinterjúban. Az EP alelnöke szerint az 

erdélyi magyar közösség politikai képviselete is hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. 

 

Az új tanügyi törvény buktatói 
2011. december 17. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Markó Béla miniszterelnök-helyettes elégedetlen az új tanügyi törvény kisebbségi oktatást is 

érintő rendelkezéseinek gyakorlatba ültetésének késése miatt. A csúszás miatt a PDL-t, valamint 

a tanügyminisztérimot okolja. Markó számára nem világos, hogy miért kell bevezetni a nulladik 

osztályt, és szerinte a fejkvóta rendszer is számos buktatót rejt. 

 

Együttműködés a magyar jövőért 
2011. december 17. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Szabadság 

Szombaton az SZKT keretében cselekvési tervet fogadott el az RMDSZ családtámogató és 

gyermekvállalást ösztönző célkitűzéseinek megvalósítására. A kezdeményezéssel a 

népességfogyást állítanák meg, valamint gyerekvállalásra ösztönöznék a családokat. 

 

A háromszéki fiatal politikusok felnőttek a feladathoz 
2011. december 18. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Dinamikusan fejlődik az ifjúsági élet Háromszéken, így bátran indulhatnak választásokon a 

HÁRIT-os fiatalok – jelentette ki Grüman Róbert, a szervezet elnöke az SZKT ülésén. 

 

Megfenyegették Demeter Andrást, a román közszolgálati rádió 
vezérigazgatóját 
2011. december 18. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság, Új Magyar Szó 

Ismeretlen személyek megfenyegették Demeter Andrást, a román közszolgálati rádió 

vezérigazgatóját. Azt követelik Demetertől, hogy december 15-ig távozzon a közrádió éléről, 

különben családjával együtt veszélybe kerül. 

 

Rangos kitüntetést kapott Hegyi István 
2011. december 18. – Létai Tibor – szekelyhon.ro, Krónika 

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel tüntették ki Hegyi István nyugalmazott 

lelkipásztort. A kitüntetést Zsigmond Barna Pál főkonzul és Szarka Gábor konzul adta át. 

 

Homoki széllovagok 
2011. december 18. – Irházi János – Nyugati Jelen 

Irházi János a hétvégi SZKT kapcsán a Nyugati Jelenben arról ír, hogy „Kelemen Hunor pedig 

most szerintem végérvényesen behajította a kockákat a Rubiconba. Gyün a harc, a 

megmérettetés, a mocskos, lejárató kampányhadjárat, „a te anyád” szintű politikai vitasorozat, 

amelyre szerintem már mindkét fél készül és dörzsölgeti tenyerét”. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=27808
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/az-uj-tanugyi-torveny-buktatoi
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/egyuttmukodes-a-magyar-jovoert
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/a-haromszeki-fiatal-politikusok-felnottek-a-feladathoz
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58726
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58726
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/rangos-kituntetest-kapott-hegyi-istvan
http://www.nyugatijelen.com/allaspont/homoki_szellovagok.php
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Markó Béla: én az egység parancsában hiszek 
2011. december 18. – Nyugati Jelen 

„Nem hiszek a választás szabadságában, én az egység parancsában hiszek, és nekünk minden 

alapunk megvan, hogy ezt így érvényesítsük, minden erőnk és feltételünk megvan, hogy így 

állítsuk magunk mellé az egész erdélyi magyarságot” – jelentette ki Markó Béla az SZKT-n. 

 

Aktív szórványpolitika 
2011. december 18. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen, Szabadság 

„Szemléletváltásnak vagyunk tanúi, új szórványpolitikánk kezdeményező, pro-aktív, offenzív 

jellegű. A népszámlálás demográfiai szempontból nem hozott jó eredményt a szórványban, az 

viszont biztató, hogy az RMDSZ kiemelten odafigyel ezekre a közösségekre” – fogalmazott 

Winkler Gyula Sepsiszentgyörgyön, ahol az SZKT megerősítette a Szórvány Napja alkalmából 

november derekán Déván elfogadott zárónyilatkozatot. 

 „Megmenekülhet” a főgimnázium 

2011. december 19. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A bukaresti oktatásügyi minisztérium friss rendelete értelmében „megmenekülhet” a tervezett és 

sokat bírált átkereszteléstől a nagyszalontai Arany János Főgimnázium, és arra is esély nyílik, 

hogy könnyebben felvegye Bernády György nevét a marosvásárhelyi 2-es számú általános 

iskola. 

 

Ideges politikusok 
2011. december 19. – Rostás Szabolcs – Krónika 

„Az RMDSZ politikusai szemmel láthatóan idegesek, és ez az állapot mély nyomot hagy az 

alakulat politikai kommunikációján” - írja a Krónika vezércikke. Rostás Szabolcs szerint „a 

kormányzó alakulat vezetőségének színe-java úgy jelent meg, mint egy hatalmas, de lomha 

óriás, aki a jobbról-balról érkező pofonok közepette azt sem tudja, merre kapkodja a fejét – de 

eközben energiája nagy részét annak fitogtatására fordítja, hogy ő mennyire erős”. 

 

Néppárt: megértjük az RMDSZ félelmét 
2011. december 19. – Krónika 

A választópolgárok együttműködést, az erdélyi magyar ügy győzelemre vitelét és nem valakik – 

egymás – legyőzését várják el politikusaiktól – hívja fel a figyelmet a sajtóhoz eljuttatott 

közleményében az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöksége. 

 

Jobbikos támogatás 
2011. december 19. – Babos Krisztina – Krónika 

A Jobbik elfogadhatatlannak tartja, hogy kétfajta magyar állampolgárság legyen, ezért 

támogatja Kövér László választási törvényt módosító indítványát – fejtette ki Staudt Gábor 

országgyűlési képviselő Szatmárnémetiben. 
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http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/marko_bela_en_az_egyseg_parancsaban_hiszek.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/aktiv_szorvanypolitika.php
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Árulás a marosvásárhelyi színin? 
2011. december 19. – Salamon Márton László – Új Magyar Szó  

Sorin Crisant, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatóját választották az intézmény 

rektorává Bács Miklós színész, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem oktatója 

ellenében. Gáspárik Attila volt rektor szerint „szakmai árulás” történt. 

 
Közvélemény-kutatás - 7 párt jutna be a parlamentbe 
2011. december 16. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Focus felmérése szerint továbbra is a Smer Szlovákia legerősebb pártja. A megbukott 

jobboldali koalíció pártjai (SDKÚ, KDH, SaS, Híd) bejutnának a parlamentbe, akárcsak a Ján 

Slota vezette SNS. A frissen alakult Egyszerű Emberek párt közel hat százalékot szerezne. Az 

MKP 2,8 százalékos támogatottságával parlamenten kívüli párt maradna. 

 

Bemutatta választási programját a Híd 
2011. december 16. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Bemutatta a „Csak felelősséggel” címet viselő választási programját a Híd. A Bugár Béla 

vezette párt elsődleges célkitűzései közé a felelős gazdaságpolitika, a munkahelyteremtés, a 

szociális kérdések tartoznak. A párt prioritásként kezeli a kisebbségek jogállását, valamint a 

kisebbségi kultúrák finanszírozását rendező törvény elfogadását a következő ciklusban. 

 
A hetedik... Újabb kettős állampolgársági bejelentés 
2011. december 16. – Felvidék Ma 

A dunaszerdahelyi Vatay Világi Norbert a Felvidék Ma hírportálnak eljuttatott levelében 

jelentette be, hogy kérelmezte és megkapta a magyar állampolgárságot. Honosítási okiratát 

szeptemberben vette kézhez. 

 

Az elnök ellenzi a helységnévlistát 
2011. december 17. – Veres István – Új Szó, MTI 

Ivan Gašparovič államfő szerint az új helységnévlista alkotmány- és törvényellenes, és át kell 

dolgozni. Gašparovič szerint az alkotmány 6. cikkelyének első bekezdését („Szlovákiában a 

szlovák a hivatalos nyelv”) és a korábbi, 1999-es kisebbségi nyelvhasználati törvényt is sértené 

az új helységnévlista. 

 

4117 tanuló támogatása csak februárban 
2011. december 17. – Új Szó  

Február végére tolódott a Bethlen Gábor Alap támogatásainak utalási határideje – tájékoztat a 

pozsonyi Új Szó. A lap szerint Szlovákiában elsősorban a 18 évesnél idősebbi diákokat érinti a 

ez a csúszás, ugyanis ők mindannyian külön elbírálás alá esnek. A Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének adatai szerint 4117 felvidéki diákról van szó. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20111216130822/Kozvelemenykutatas-7-part-jutna-be-a-parlamentbe.html
http://www.bumm.sk/63169/bemutatta-valasztasi-programjat-a-hid.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31586-a-hetedik-ujabb-kettos-allampolgarsagi-bejentes
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/12/17/az-elnok-ellenzi-a-helysegnevlistat
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/12/17/4117-tanulo-tamogatasa-csak-februarban
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Radičová a nemzetiségek képviselőivel találkozott 
2011. december 17. – bumm.sk, Új Szó 

A magyar, roma, ruszin, bolgár, zsidó, szerb, horvát, morva, lengyel, orosz, cseh, ukrán és 

német nemzetiségek képviselőivel találkozott Iveta Radičová. A kormányfő elmondta, a 

demokrácia az ő felfogásában a kisebbségek és a gyengébbek jogainak védelmét jelenti. 

Szerinte ha biztosítottak a kisebbségek jogai, az a demokrácia fejlettségéről tanúskodik. 

 

Megvont állampolgárságok: tiltakozó akciót indít a Fidelitas 
2011. december 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Tiltakozó akciósorozatot indít a Fidelitas a szlovák kormánynak a kettős állampolgársággal 

kapcsolatban hozott intézkedései ellen - közölte Ágh Péter. A szervezet elnöke szerint a magyar 

és a szlovák nép akkor lehet jó szomszédja egymásnak, ha kapcsolatukat az összefogás 

határozza meg a jogfosztás helyett. 

 

Hantz Péter levele a magyar nyelvhasználatért küzdő felvidékiekhez 
2011. december 18. – Felvidék Ma 

Hantz Péter, a BKB alelnöke nyílt levelet intézett a felvidéki kétnyelvűségért küzdő Kétnyelvű 

Dél-Szlovákia aktivistáinak. Hantz szerint „a mindenhol feltörő spontán ellenállással szemben a 

legtökéletesebb elnyomó gépezet is tehetetlen”, a politikum éppen ezért „sokkal inkább fél a Ti 

csoportotoktól, mint megvásárolható "magyar" politikusoktól”. 

 

A Felvidéken nincs jövőkép 
2011. december 18. – Felvidék Ma 

Duray Miklóssal beszélgetett Gecse Géza, a mindannapi.hu portál publicistája. Duray szerint 

soha nem volt olyan rossz állapotban a felvidéki magyar közélet, mint most. „Nincs jövőkép. 

Akik pedig megtudnák fogalmazni a jövőképet, azoktól vagy nem fogadják el, vagy ők sem 

merik megfogalmazni” – mondta a felvidéki politikus. 

 
Pereket nyert az MNT 
2011. december 16. – Pannon RTV 

Több pert nyert a Magyar Nemzeti Tanács a zentai önkormányzattal szemben. A Zentai 

Gimnázium, a Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola és a Thurzó Lajos Közművelődési 

Központ ügyében ítélt a Közigazgatási Bíróság az MNT javára. 

 

Rongálják a táblákat Topolyán 
2011. december 16. – Pannon RTV 

Folyamatosan rongálják Topolyán a helységnév- és az útjelző táblákat. A város bejáratánál 

például a magyar elnevezést festették le ismeretlen tettesek, de a városban több utcanévtábla 

magyar nyelvű feliratát is elcsúfították. 
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http://www.bumm.sk/63198/radicova-a-nemzetisegek-kepviseloivel-talalkozott.html
http://www.bumm.sk/63222/megvont-allampolgarsagok-tiltakozo-akciot-indit-a-fidelitas.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/31604-hantz-peter-levele-a-magyar-nyelvhasznalatert-kuzdo-felvidekiekhez
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31607-a-felvideken-nincs-jovokep
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
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Közvélemény-kutatás: Újvidéken harmadikok a radikálisok 
2011. december 17. – Vajdaság Ma 

Az újvidékiek közül a legtöbben, a voksolók 26,7 százaléka a Demokrata Pártra szavazna, a 

szavazatok 24,2 százalékával a Szerb Haladó Párt lenne a második – derül ki a 

Demokráciafejlesztési Központ kutatásából. Harmadik helyen a Szerb Radikális Párt áll 11,6 

százalékkal. 

 

Egeresi: az államvezetésnek sürgősen változtatnia kell Európa-politikáján 
2011. december 17. – Vajdaság Ma 

Egeresi Sándor, a tartományi képviselőház elnöke kijelentette, Szerbia minden polgára vesztese 

annak, hogy elhalasztották a EU-tagjelölti státus odaítélését, s az államvezetésnek sürgősen 

változtatni kell európai politikáján. 

 

A kisebbségkutatás húsz évének állomásai 
2011. december 17. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepli a Magyarságkutató Tudományos Társaság. Ebből 

az alkalomból jubileumi tudományos tanácskozást szervezett Gábrity Molnár Irén, az intézet 

elnöke Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében. 

 
Magyar-ukrán együttműködési szaktanterem az Ungvári Nemzeti Egyetemen 
2011. december 16. – Kárpátalja Ma 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karán ukrán-magyar 

együttműködésnek szentel szaktantermet hoztak létre a magyar Külügyminisztérium 

támogatásával. 

 

Kárpátaljai felsőoktatási intézmények a legjobb ukrajnai intézmények sorában 
2011. december 17. – MTI, Kárpátalja Ma 

A listán összesen 276 III-IV. akkreditálási szinttel rendelkező felsőoktatási intézmény szerepel. 

Ezek között megtalálhatjuk az Ungvári Nemzeti Egyetemet (49. hely), a Kárpátaljai Állami 

Egyetemet (153. hely), az Augusztin Volosin Egyetemet (235. hely) és II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola (252. hely). 

 
Kisebbségi műsorok tárgyában hozott döntést egy osztrák bíróság 
2011. december 16. – MTI 

Az osztrák közigazgatási bíróság elutasította az ORF 2008-as fellebbezését és egyben 

jóváhagyta a Szövetségi Távközlési Tanács döntését, amely kimondta, hogy az ORF a cseh, 

szlovák, szlovén és magyar kisebbségek számára nem megfelelő mértékben sugároz anyanyelvű 

adásokat. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12724/Kozvelemeny-kutatas-Ujvideken-harmadikok-a-radikalisok.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12726/Egeresi-az-allamvezetesnek-surgosen-valtoztatnia-kell-Europa-politikajan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12727/A-kisebbsegkutatas-husz-evenek-allomasai.html
http://www.karpatalja.ma/oktatas/6109-magyar-ukran-egyuttmukodesi-szaktanterem-az-ungvari-nemzeti-egyetemen
http://www.karpatalja.ma/oktatas/6112-karpataljai-felsooktatasi-intezmenyek-a-legjobb-ukrajnai-intezmenyek-soraban
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
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/

