
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2012. február 28. 



 

 

 

 

 

 
2 

Dolník Erzsébet is Strasbourghoz fordul 
2012. február 27. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Újabb két, szlovák állampolgárságát vesztett magyar - Dolník Erzsébet volt MKP-s 

képviselő és lánya, Kiss Beáta - döntött úgy, hogy igénybe veszi az Emberi Méltóság 

Tanácsának jogi segítségét, és beadványt fogalmaznak meg a strasbourgi bíróságra. 

 

Elindult a Duna World Rádió 
2012. február 27. – MTI, Új Szó Online 

Hétfőtől megkezdte adását a közmédia önálló digitális műholdas rádiócsatornája, a Duna 

World Rádió. A világrádiót Európa, Észak-Afrika, a Közel-Kelet, Észak- és Dél-Amerika, 

Ausztrália és Új-Zéland magyar ajkú lakói minden nap ingyenesen hallgathatják a rádiót, 

amelyben naponta krónikák, hírek, közéleti és kulturális műsorok, összeállítások 

hangzanak el a Kossuth Rádió és a Bartók Rádió aznapi műsoraiból. 

 

Ellenőrzik a konzulátusokat? 
2012. február 27. – Dunda György, Tóth Viktor – Kárpáti Igaz Szó 

Állítólag több személyt is visszafordítottak a magyar–ukrán határról, mivel az 

útlevelükben lévő érvényes vízum ellenére nem tudták felmutatni a támogatói nyilatkozat 

másolatát. Ezzel kapcsolatban Szalipszki Endre, Magyarország ungvári külképviseletének 

konzulja elmondta, a vízum egy beutazási ígérvény. A határőrnek a törvény alapján joga és 

lehetősége, hogy bármely schengeni ország által kiadott ígérvény teljesüléséhez kérje az 

utazási célt igazoló dokumentumot, illetve a szükséges anyagi fedezetet. 

 

Egy hét haladék a MOGYE-nak 
2012. február 28. – Új Magyar Szó, Szabadság 

Egy hét haladékot adott a tegnapi koalíciós tárgyalásokon az RMDSZ a kormánynak és az 

oktatási miniszternek arra, hogy rendezze a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) magyar tagozatának ügyét. 

 

Csaknem háromezer diák ünnepelhet a határon túl 
2012. február 28. - MTI, MNO 

Csaknem háromezer magyarországi középiskolás utazhat március 15-én valamely határon 

túli településre és ünnepelhet ott élő magyar diáktársaival, a Rákóczi Szövetség 

támogatásával. Az iskolák közül 32 utazik a diákjaival Erdélybe, 31 a Felvidékre, 5 a 

Délvidékre, 3 Kárpátaljára, 2 csoport megy Szlovéniába és egy iskola látogat el a tanulóival 

Horvátországba. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/02/27/allampolgarsag-dolnik-erzsebet-es-kiss-beata-is-strasbourghoz-fordult
http://ujszo.com/online/kultura/2012/02/27/elindult-a-duna-world-radio
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8411
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/70515
http://mno.hu/hatarontul/csaknem-haromezer-diak-unnepelhet-a-hataron-tul-1055422
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Elutasítja az EMNP vádjait az Igen, tessék! nyelvhasználati kampány 

kezdeményezője 
2012. február 27. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Elutasítja az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) nagyváradi vezetőjének vádjait az Igen, 

tessék! nyelvhasználati kampány kezdeményezője, aki szerint a magyar nyelv 

használatának bátorítására irányuló projekt nem mentesíti a román közintézményeket az 

anyanyelvhasználat betartására vonatkozó törvényes kötelezettségek alól, de elősegítheti 

azt. 

 

Soós Anna matematikust választották a BBTE magyar tagozata vezetőjének 
2012. február 27. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság 

Soós Anna egyetemi docenst választották meg hétfőn az oktatók és diákok a BBTE magyar 

tagozata új vezetőjének. A matematikus a szavazatok 64,7 százalékát szerezte meg, tehát ő 

követi Magyari Tivadart, aki öt éven át volt e tisztségben. Mindkét jelölt viszont 

rektorhelyettes lesz, a magyar tagozatnak ugyanis két hely jár az egyetem vezetőségéből. 

 

MOGYE: megálljt int az oktatási tárca 
2012. február 28. – Gyergyai Csaba, Pap Melinda – Krónika 

Az oktatási tárca nem ismeri el a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 

megszervezett választások eredményét – jelentette ki Király András. Az oktatási 

államtitkár közölte, amennyiben az intézmény szenátusa nem tartja be a törvény által 

előírtakat, és nem alakítja meg a magyar intézeteket, ezek létrehozását 

kormányhatározattal fogadják el. 

 

A Maros megyei prefektus újabb pert indított Nyárádszereda ellen 
2012. február 27. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, Új Magyar Szó 

Marius Paşcan Maros megyei prefektus újabb pert indított a nyárádszeredai ortodox 

telekvita ügyében: ezúttal nem az önkormányzat képviselőit, hanem a nyárádszeredai 

polgármesteri hivatal zöldövezeti nyilvántartását támadta meg, azzal az egyértelmű céllal, 

hogy vonják vissza a város központi terének részét képező, az ortodox egyház által 

birtokolt telek zöldövezetté nyilvánítását – értesült az Erdélyi Magyar Televízió (ETV). 

 

Három párt – három jelölt? 
2012. február 27. – Szentgyörgyi László – Erdély Ma, Központ 

A marosvásárhelyi polgármester-jelölt kapcsán Szentgyörgyi László kifejti: “ez idő szerint 

a három párt három külön jelölttel állna ki, s háromfelé oszlanak majd a magyar választók 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=60962
http://itthon.transindex.ro/?hir=28441
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111736&cim=harom_part_harom_jelolt
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szavazatai is. Ilyen körülmények között pedig nem sok, szinte a nullával egyenlő az esély a 

polgármesteri szék visszaszerzésére”. 

 

Kézdivásárhely: előválasztás nem lesz, de az RMDSZ jelöltje konzultál a 

lakossággal 
2012. február 27. – transindex.ro 

Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármester-jelölt azt tervezi, hogy a négy évvel ezelőtt 

Sepsiszentgyörgyön lezajlott felmérés mintájára lakossági konzultációt szervez, amelynek 

keretében minél több családhoz megpróbál eljutni: felméri a kézdivásárhelyiek gondjait és 

elvárásait és ezeknek megfelelően alakítja ki programját. A jelenleg szenátori tisztséget 

betöltő Bokort támogató helyi RMDSZ nem tervez előválasztást Kézdivásárhelyen. 

 

Markó a kormányból való kilépéssel fenyeget, ha a MOGYE ügy nem 

rendeződik 
2012. február 27. – Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

Markó Béla miniszterelnök-helyettes a kormányból való kilépését helyezte kilátásba, ha az 

elkövetkező hetekben nem rendeződik a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) magyar tagozatának az ügye. 

 

 

Együtt vagy külön RMDSZ-EMNP? Ez ma itt a kérdés! 
2012. február 27. – Erdély Ma 

Együtt vagy külön? Ez volt a mai Erdélyi Figyelő nyitókérdése az RMDSZ és az EMNP 

képviselői felé. A hétvége politikai eseményeinek összefoglalója után a két alakulat 

képiselői egy dologban megegyeztek : a romániai magyarság érdekeit kell szem előtt 

tartani. 

 

Egyre népszerűbbek a határon túli magyar egyetemek 
2012. február 27. – Erdély Ma, hirado.hu 

Magyari Tivadar rektorhelyettes a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában elmondta, a 

kolozsvári BBTE magyar tagozatán közel hétezer diák tanul magyar nyelven teljes 

képzésben, 72 szakon és 28 mesterszakon. A tanulók közül körülbelül kétszáz a külföldi, 

nagy részük magyarországi. Mivel az oktatás teljes egészében magyar nyelven történik, egy 

magyar állampolgárnak nem nehéz beilleszkednie, tette hozzá Magyari Tivadar. 

 

A Néppárt ellenzékbe szoríthatja az RMDSZ-t 
2012. február 27. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Az EMNP megjelenése nem hoz nagy változást az erdélyi politikai életbe, de ellenzékbe 

szoríthatja az RMDSZ-t – véli Marius Obreja, a Kovászna megyei Nemzeti Liberális Párt 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28443
http://itthon.transindex.ro/?hir=28443
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111763&cim=marko_a_kormanybol_valo_kilepessel_fenyeget_ha_a_mogye_ugy_nem_rendezodik
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111763&cim=marko_a_kormanybol_valo_kilepessel_fenyeget_ha_a_mogye_ugy_nem_rendezodik
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111784&cim=egyutt_vagy_kulon_rmdsz_emnp_ez_ma_itt_a_kerdes_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=111741&cim=egyre_nepszerubbek_a_hataron_tuli_magyar_egyetemek
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/az-emnp-ellenzekbe-szorithatja-az-rmdsz-t
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elnöke. „Liberálisként jónak tartom az új pártok megjelenését, de ha figyelembe vesszük 

Tőkés László eddigi politikáját, kétlem, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt valami újat vagy 

konstruktívat fog hozni az erdélyi politikába” – fejtette ki a Székelyhon.ro-nak Obreja. 

 

Székelyföldön legyen verseny! – Toró szívesen látna egy teljes EMNP-

választási listát 
2012. február 27. – Willmann Walter – Erdély Ma, Székely Hírmondó 

A fő szabály az, hogy a Székelyföldön verseny legyen a közelgő választásokon, az 

interetnikus környezetben pedig esetről-esetre kell eldönteni, mi a teendő. Tehát nemcsak 

a számarány, hanem a környezet, a politikai konjunktúra, a többi magyar politikai 

szervezettel való viszony mind-mind befolyásolhatják az illető településen, régióban vagy 

megyében választott stratégiát – mondta a Székely Hírmondónak Toró T. Tibor, az EMNP 

elnöke. 

 

Borboly Csaba: „előszoba” az EMNP 
2012. február 28. – Krónika  

Az RMDSZ-be való visszatérés vagy belépés előszobájának tekinthető az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) – írja blogján Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke. A 

szövetségi politikus kifejti, mivel véleménye szerint a parlamenti választásokon erdélyi 

magyar pártkoalíció nem indulhat a magas, nyolc százalékos küszöb miatt, egyre többen 

fognak úgy dönteni, hogy később visszatérnek vagy belépnek az RMDSZ-be. 

 

Nagyszalonta: nőtt a magyarság aránya 
2012. február 28. – Nagy Orsolya – Krónika 

Az elszomorító népszámlálási eredmények ellenére vannak olyan települések Erdélyben, 

ahol nőtt a magyar lakosság aránya. Pozitív példa Nagyszalonta, ahol a 2002-es számlálás 

szerint a lakosság 57 százaléka volt magyar, 2011-re ez az arány 58 százalékra nőtt. 

 

Ivan Gašparovič nem képviseli az ország valamennyi polgárát 
2012. február 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala áttekintette, hogyan viszonyul az államfő a 

kisebbségekkel kapcsolatos jogalkotáshoz. A szervezet szerint Ivan Gašparovič 

köztársasági elnök nem képviseli Szlovákia minden polgárának érdekét és 

megnyilvánulásaival sorozatosan másodrendű állampolgárokként kezeli a kisebbségek 

tagjait. 
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http://kronika.ro/rovat.php?rovat=3
http://www.hirek.sk/belfold/20120227154232/Ivan-Gasparovic-nem-kepviseli-az-orszag-valamennyi-polgarat.html
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Újabb Ipoly-hidak épülhetnek 
2012. február 27. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Három államközi szerződést írt alá ma Ján Figeľ közlekedési miniszter és Völner Pál 

államtitkár. A felek megállapodtak az utak forgalmi jellegéről valamint a két új Ipoly-híd 

megépítésének feltételeiről. A szlovák-magyar beruházással épülő új hidak Helemba és 

Ipolydamásd, valamint Ipolypásztó és Vámosmikola között 2013. végére készülhetnek el. 

 

Slota: a Híd mindent szétlop, ami szlovák 
2012. február 27. – TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

Több százezer négyzetméter szlovák földet vásárol fel Simon Zsolt (Híd) agrárminiszter az 

ország déli részén, ekkora értékre nem kereshette meg a pénzt - mondta hétfői 

sajtóértekezletén Ján Slota. A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke szerint a Híd mindent 

szétlop, ami szlovák. 

 

Slota: Orbán is elrabolt területnek tartja Szlovákiát 
2012. február 27. – MTI, TASR, Új Szó Online 

Orbán Viktor ugyanúgy elrabolt területnek tartja Szlovákiát, mint a Jobbik politikusai, és 

arra törekszik, hogy megváltoztassa a trianoni békeszerződést, amely Szlovákia létének 

alapját jelenti - mondta Ján Slota pártja, az SNS trencséni kampányrendezvényét 

követően. 

 

Többségben vannak a magyar betelepültek Rajkán 
2012. február 27. – hirek.sk 

Korábban közterületen, ma már magánterületen áll az a hirdetőtábla, amelyen az Egyszerű 

Emberek két jelöltje kampányol Rajkán. Kiss Vince polgármester szerint aligha szerez 

náluk új támogatókat a párt ezzel a plakáttal, ugyanis a betelepült szlovák állampolgárok 

többsége „magyar vagy magyar érzelmű”. 

 

Alacsony magyar részvétel fenyeget 
2012. február 28. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Minden korábbi negatív csúcsot megdönthet a választási részvétel a márciusi parlamenti 

választásokon. Az alacsony szavazókedv máskor a magyar pártoknak kedvezett, a Focus 

felmérése szerint viszont most fordított a helyzet: sok a bizonytalan magyar szavazó. Pedig 

ha a Híd, illetve az MKP annyi voksot gyűjtene, mint 2010-ben, biztos bejutó lenne 

mindkettő. 

 

„Öt százalék felett minden eredmény jó” 
2012. február 28. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A kisebbségi kérdésekről a szociális és gazdasági témákra helyezte át a hangsúlyt az MKP, 

és a párt elnöke bízik abban, hogy visszajutnak a parlamentbe. Berényi József az Új Szónak 
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adott interjúban három fő prioritást nevezett meg a kisebbséget érintő témák közül: a 

kisebbségi nyelvtörvény tényleges módosítása, a kollektív bűnösség eltörlése és a közösségi 

önkormányzat, „ha úgy tetszik, autonómia” elérése. 

 

Végső búcsú a Tanár Úrtól 
2012. február 27. – Fodor István – Magyar Szó, Pannon RTV 

Zentán hétfőn örök nyugalomra helyezték Szeli István akadémikust, nyugalmazott 

egyetemi tanárt, a város szülöttjét és díszpolgárát. Egész életét a vajdasági magyarság 

művelődésének szentelte; annak időszerű kérdéseit kutatta. Tanított mint gimnáziumi 

tanár, majd az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének tanáraként, a Hungarológiai Intézet 

létrehozásával, a vajdasági magyar művelődéstörténet és a magyar-délszláv irodalmi 

kapcsolatok kutatásával. 

 

A minőségibb oktatásért 
2012. február 27. – Pannon RTV 

A nevelés volt a központi témája az V. Közoktatási Konferenciának, amelyet az Észak-

bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezett Szabadkán. Több mint száz vajdasági 

magyar tanító, tanár jelent meg. Az előadók Sopronból, Budapestről, Zentáról és Szegedről 

érkeztek. 

 

Kik is az autonómiáért vívott harcban a tűz igazi őrzői? 
2012. február 27. – MTI, Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) aktualizálja azt a történetet, hogy szükség van 

Észak-Bácska és Bánát autonómiájára – nyilatkozta a Politika című belgrádi lap hétfői 

számában Branislav Bogaroški, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) tartományi 

képviselőcsoportjának vezetője. A Politika szerint Pásztor István, „azon értékelésével, 

amely szerint a VMSZ (az autonómiáért vívott küzdelemben) egyedül maradt, fellángolt a 

vita arról, kik is az autonómiáért vívott harcban a tűz igazi őrzői”. 

 

A legjobbak között 
2012. február 27. – Pannon RTV 

Hét, magyar tannyelven is működő vajdasági általános iskolát is beválasztottak Szerbia 

legjobb tanintézményei közé. Ezek a bácskertesi József Attila, a muzslyai Szervó Mihály, a 

csantavéri Hunyadi János, a kishegyesi Ady Endre, a magyarkanizsai Jovan Jovanović 

Zmaj, a zentai Stevan Sremac, valamint a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola.  
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A Vajdaságban 35 kijelölt postán lehet beadni a vagyon-visszaszármaztatási 

kérelmeket 
2012. február 27. – MTI 

Március 1-jétől a Vajdaságban 35 kijelölt postán adhatóak be a vagyon-visszaszármaztatási 

kérelmek, s erre az érintetteknek kétéves határidő áll rendelkezésre. A rehabilitációról és a 

vagyon-visszaszármaztatásról két lakossági fórumot is tartottak a Vajdaságban hétfőn. Az 

egyikre Topolyán, a másikra Bajsán kerül sor. 

 

„Szerbia kiérdemelte a tagjelöltséget”  
2012. február 28. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Az Európai Unió Tanácsa kétnapos ülésének kezdete előtt hétfőn az EU több tagállamának 

külügyminisztere is azt nyilatkozta, hogy Szerbiának ezúttal el kell nyernie a tagjelölti 

státust. A külügyminiszterek február 28-án fogalmazzák meg állásfoglalásukat Szerbia 

tagjelölti státusáról, a végleges döntés pedig várhatóan az Európai Tanács csütörtökön 

kezdődő kétnapos ülésén születik meg. 

 

Egyszerűbb pályázási lehetőség 
2012. február 28. - K-k - Magyar Szó 

A szabadkai Magyar Főkonzulátus szervezésében tegnap Szabadkán dr. Latorcai Csaba a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 

felelős helyettes államtitkára tartott előadást a Nemzeti Együttműködési Alap keretében 

történő pályázati lehetőségekről.  

 

Gyümölcsöző jövő elé néző magyar–szerb gazdasági együttműködés 
2012. február 28. - P.E. - Magyar Szó 

Magyarország és Vajdaság kiváló együttműködéséről tárgyaltak hétfőn Újvidéken Bojan 

Pajtić tartományi kormányfő és Pozsgay Imre, a magyar miniszterelnök tanácsadója, 

valamint a kíséretében Vajdaságba utazó magyar küldöttség tagjai.  

 

Két hét múlva írják ki a választásokat 
2012. február 28. – Magyar Szó 

A köztársasági és helyhatósági választásokat március 13-án fogják kiírni az egész ország 

területén – jelentette be hétfőn Slavica Đukić-Dejanović, a Szerbiai Képviselőház elnöke, 

hozzátéve, hogy a választásokat április 29-én, vagy május 6-án bonyolítják le. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-28_Szerbia_kierdemelte_a_tagjeloltseget.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-28_Egyszerubb_palyazasi_lehetoseg.xhtml
http://www.magyarszo.org/fex.page:2012-02-28_Gyumolcsozo_jovo_ele_nezo_magyar_szerb_gazdasagi.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-28_Ket_het_mulva_irjak_ki_a_valasztasokat.xhtml
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A bértáblázat alján 
2012. február 27. – Kárpáti Igaz Szó 

Kárpátalja országos viszonylatban a bértáblázat alsó részében foglal helyet. A legfrissebb 

adatok szerint a teljes állásban foglalkoztatott 193,2 ezer munkavállaló átlagkeresete 2494 

hrivnyát tesz ki, ami 10,2 százalékkal magasabb, mint az előző év azonos időszakában. 

Ugyanakkor 18,3 százalékkal elmarad az országos átlagtól. Hasonló a helyzet az órabér 

tekintetében, ami a 19,01 hrivnyás országos mutatóval szemben nálunk 16,02 hrivnya.  

 

Ukrán sajtó: Pánikban az UMDSZ 
2012. február 27. – Kárpátalja Ma 

2012. február 23-án a mukachevo.net hírportál Pánikban az UMDSZ címmel jelentetett 

meg egy cikket. Egyrészt a magyarországi források, támogatások, privilégiumok 

elapadásával, megszüntetésével, másrészt a választópolgári támogatottság csökkenésével 

és a parlamentbe jutás esélytelenségével érvelnek állításuk mellett. 

 

Gondok sokasága Kárpátalján 
2012. február 27. – Kárpátalja Ma 

Bár az egyházi iskolákba is adófizető állampolgárok gyermekei járnak, néhány éve az 

ukrán állam mégis megszüntette azok támogatását. Az egyik napról a másikra élő 

kárpátaljai református gimnáziumok működését a tavalyi tanévben részben az tette 

lehetővé, hogy a Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap (KRKA) teljes összege 

ezeknek az intézményeknek a működését segítette. Erről és a magyar állampolgárság 

megszerzésének kárpátaljai nehézségeiről Zán Fábián Sándor püspök nyilatkozott. 

 

Kisebbségi csúcstalálkozó Lendván 
2012. február 27. – Népújság 

Hétfőn az MMÖNK Tanácsának elnöke, Horváth Ferenc meghívására a muravidéki 

magyarság lendvai székhelyén Martin Ropoš, az Országos Szlovén Önkormányzat, illetve 

Jože Hirnök, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke tárgyalt a március 8-án 

Szlovénia és Magyarország államfőinek jelenlétében aláírásra kerülő kisebbségi 

együttműködési megállapodásról. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8417
http://www.karpatalja.ma/nezopont/8294-ukran-sajto-panikban-az-umdsz
http://www.karpatalja.ma/hitelet/8300-gondok-sokasaga-karpataljan
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3747:kisebbsegi-csucstalalkozo-lendvan&catid=40:online
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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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