
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 

2012. március.7. 



 

 

 

 

 

 
2 

EB-főtanácsnok: Szlovákia nem sértett uniós jogot Sólyom kitiltásával 
2012. március 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A luxembourgi székhelyű Európai Bíróság kijelölt főtanácsnoka szerint Szlovákia nem 

sértette meg az uniós jogot, amikor megtagadta Sólyom László magyar köztársasági 

elnöknek a területére történő belépését. Yves Bot szerint az államfők utazásai a 

diplomáciai kapcsolatok területére tartoznak, amelyet a nemzetközi jog szabályoz, és ahol 

nem az uniós jog, hanem a tagállamok hatásköre érvényesül. 

 

Alkotmányos többsége lenne a Smer-KDH koalíciónak 
2012. március 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Focus felmérése szerint a Smer 39,7 százalékkal nyerné a választásokat, a második 

helyet 10,4 százalékkal a KDH szerezné meg. A Híd a felmérés szerint hét százalékos 

eredménnyel a harmadik legerősebb parlamenti párt lenne, az MKP mindössze 3,9 

százalékot szerezne. 

 

Kelemen: jövő kedden eldől a MOGYE magyar főtanszékének sorsa 
2012. március 6. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Erdély Ma, 

Népújság 

A jövő keddi kormányülésen a kormánynak el kell fogadnia a MOGYE magyar 

fakultásának megalakításáról szóló határozatot – jelentette ki a Transindexnek Kelemen 

Hunor. Az RMDSZ elnöke elmondta: a koalíciós ülésen egy másik változat, az önálló 

intézetek kormányhatározat általi megalakítása is szóba került, ám a szövetség a törvény 

előírásainak betartását, azaz önálló fakultás (főtanszék) létrehozását kéri a koalíciós 

partnertől. 

 

A magyar közösség vezetősége Danilo Türk államelnöknél 
2012. március 6. – Király M. Jutka – Népújság 

A muravidéki magyar közösség vezetőit kedden fogadta Danilo Türk, Szlovénia elnöke. Az 

államfővel folytatott megbeszélésen Horváth Ferenc, a csúcsszervezet elnöke, valamint a 

két alelnök, Cár Anna és Vugrinec Zsuzsanna, illetve Göncz László, magyar nemzetiségi 

parlamenti képviselő vett részt. A találkozón a magyarság helyzetéről és fejlődési 

lehetőségeiről tárgyaltak. 

 

A KIM nem fogadja el a Sólyom-ügyben született a főtanácsnoki indítványt 
2012. március 6. – MTI, Echo TV 

Magyarország álláspontja szerint az uniós jog alapján kell megítélni azt, hogy Sólyom 

László korábbi köztársasági elnök belépését Szlovákia területére 2009-ben megtagadták, 

hiszen minden uniós polgárt, így a tagállamok államfőit is megilleti az uniós jog által 

biztosított szabad mozgás joga. 
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http://www.bumm.sk/66030/eb-fotanacsnok-szlovakia-nem-sertett-unios-jogot-solyom-kitiltasaval.html
http://www.bumm.sk/66035/alkotmanyos-tobbsege-lenne-a-smer-kdh-koalicionak.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=28523
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3798:a-magyar-koezoesseg-vezetsege-danilo-tuerk-allamelnoeknel&catid=40:online
http://www.echotv.hu/belfold/a_kim_nem_fogadja_el_a_solyomugyben_szuletett_a_fotanacsnoki_inditvanyt.html
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Az apátia nem temetheti maga alá a magyarságot 
2012. március 6. – Kovács András – Magyar Nemzet Online 

Kiszolgáltatott helyzetben van a folyamatosan csökkenő népességű határon túli 

magyarság, ezért alapvető elvárásuk a sikeres nemzetpolitika – hangsúlyozta Németh Zsolt 

külügyi államtitkár az Antall József Tudásközpont kedd esti rendezvényén. A politikus 

elmondta, hogy bízik a felvidéki magyarok magas részvételében a szombati választáson. 

 

Németh Zsolt: a magyar kormány álláspontja egyértelmű az autonómia 
kérdésében 
2012. március 6. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A magyar kormány álláspontja egyértelmű az autonómia kérdésében – szögezte le Németh 

Zsolt újságírók előtt miután kedden tárgyalásokat folytatott a Székely Nemzeti Tanács 

képviselőivel a fővárosban. 

 

Schmitt: Több mint 150 ezren kaptak magyar állampolgárságot 
2012. március 6. – MTI, Inforádió 

Meghaladta a 150 ezret azon határon túli honfitársak száma, akik megkérték és megkapták 

a magyar állampolgárságot - jelentette be Schmitt Pál államfő Brüsszelben, kárpátaljai 

magyar festőművészek kiállításának megnyitóján felszólalva. 

 

Szaloniki főkonzullá nevezték ki az Új Magyar Szó felelős szerkesztőjét 
2012. március 6. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, Szabadság 

A keddi kormányülésen elfogadott határozatok szerint Románia visszahívja 

Görögországból Dumitru Hriţuleac szaloniki főkonzult, a tisztségbe pedig Salamon Márton 

László, az Új Magyar Szó című bukaresti magyar napilap megbízott felelős szerkesztőjét 

nevezték ki. 

 

EMNP: Gáspárik ne azt magyarázza, „mit miért nem lehet” 
2012. március 6. – Krónika 

Nem ismeri a törvényt Gáspárik Attila, a Felsőoktatás Finanszírozását Megállapító 

Bizottság (CNFIS) RMDSZ által delegált tagja – állítja az EMNP. A párt szerint Gáspárik 

korábbi kijelentéseivel ellentétben igenis van törvényes lehetőség arra, hogy 

magánegyetemek állami támogatást kapjanak. 
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http://mno.hu/belfold/az-apatia-nem-temetheti-maga-ala-a-magyarsagot-1057682
http://erdely.ma/autonomia.php?id=112501&cim=nemeth_zsolt_a_magyar_kormany_allaspontja_egyertelmu_az_autonomia_kerdeseben
http://erdely.ma/autonomia.php?id=112501&cim=nemeth_zsolt_a_magyar_kormany_allaspontja_egyertelmu_az_autonomia_kerdeseben
http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-485853
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61227
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61230
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Biró Zsolt az MPP tanácselnök-jelöltje Maros megyében 
2012. március 6. – Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Biró Zsolt személyében az MPP által létrehozott Polgári Koalíció tanácselnök-jelöltet indít, 

akit 2012 júniusától a Maros megyei önkormányzat élén szeretne látni. Az RMDSZ-es 

Lokodi Edit Emőke után a rádiós újságíró a második magyar nemzetiségű jelölt, aki 

nyilvánosságra hozza a helyhatósági választásokon való részvételi szándékát. 

 
Átpolitizált nemzeti ünnep Nagyváradon 
2012. március 6. – Krónika 

Külön ünnepli március 15-ét Nagyváradon az RMDSZ és az EMNP. Az Erdélyi Magyar 

Néppárt helyi szervezete, illetve partiumi elöljárói keddi sajtótájékoztatójukon cáfolták 

Kiss Sándornak, a Bihar megyei RMDSZ-szervezet elnökének a helyi sajtóban tett 

nyilatkozatát: a politikus a Bihari Naplónak azt mondta, az EMNP-sek azzal a konkrét 

kéréssel keresték meg őt nemrégiben, hogy a nemzeti ünnepet külön-külön szervezze meg 

a két párt. 

 

Az országos műemlék-helyreállítási terv 30%-át magyar érdekeltségű 
műemlékek felújítására fordítják 
2012. március 6. – transindex.ro 

A Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium által a háromszéki illetve a csíki műemlékek 

restaurálására szánt pénzalapok felhasználásáról tárgyal Sepsiszentgyörgyön és 

Csíkszeredában Hegedüs Csilla főtitkárhelyettes, miniszteri tanácsos. Hegedüs 

emlékeztetett arra, hogy ha 2010 előtt az országos műemlék-helyreállítási terv alapján 

mindössze 0,9%-ot fordítottak a minisztérium alapjaiból a magyar érdekeltségű 

műemlékek felújítására, mára ez az arány már elérte a 30%-ot. 

 

Ráduly Róbert a jelöltségéről: „néhány hét múlva beszélünk” 
2012. március 6. – transindex.ro 

„Néhány hét múlva arról is beszélünk, ki indul, ki nem indul” – fogalmazott a 

Transindexnek Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester. A második 

polgármesteri mandátumát töltő politikust arra kérték, erősítse meg, vagy cáfolja azt a 

hírt, miszerint megméretkezne az RMDSZ által szervezett állóurnás előválasztáson. 

 

Pataki Júlia lesz Románia kenyai nagykövete 
2012. március 6. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

Pataki Júlia volt bukaresti RMDSZ-es képviselő lesz Románia kenyai nagykövete, emellett 

az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP), az ENSZ Habitat és további négy ország 

(Uganda, Ruanda, Burundi és Tanzánia) felé is ellátja az ország diplomáciai képviseletét. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61231
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=61232
http://itthon.transindex.ro/?hir=28511
http://itthon.transindex.ro/?hir=28511
http://itthon.transindex.ro/?hir=28522
http://itthon.transindex.ro/?hir=28524
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Idén sem lesz valós multikulturalitás Kolozsváron 
2012. március 6. – Erdély Ma 

Csoma Botonddal, a kolozsvári helyi tanács RMDSZ-frakciójának vezetőjével Orbán S. 

Katalin műsorvezető beszélgetett arról, hogy immár 2009 óta hiába kérik-követelik a 

multikulturalitásra vonatkozó táblák megjelenését. 

 
A magyar nemzeti ünnephez igazítja jövő heti ülésrendjét a román 
képviselőház 
2012. március 6. – Erdély Ma, MTI, Szabadság 

A magyar nemzeti ünnepre való tekintettel választókerületeikben töltik március 15-i 

munkanapjukat a parlamenti képviselők Romániában – jelentette be kedden Nicolae 

Mircovici, a képviselőház állandó bürójának titkára. 

 

Kedves Frunda és Vass gyerekek! Mars a sarokba! 
2012. március 6. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

A Manna cikke a Frunda György RMDSZ-szenátor és Vass Levente polgármester-jelölt 

között kialakult konfliktus kapcsán arról ír, hogy: „Most döntsük el, hogy a magyar 

érdekképviselet indul-e a marosvásárhelyi önkormányzati választásokon, és a 

rendelkezésére álló nagyon rövid idő alatt fel akar-e becsülettel készülni, vagy ne 

röhögtessük magunkat. Nem ezt a vircsaftot érdemli a marosvásárhelyi szavazó. 

Különösen azért veszélyes, ami történik, mert a marosvásárhelyi pofára esés a teljes 

erdélyi választásokat befolyásolhatja”. 

 

Tanácsosjelölteket állítana az UIET 
2012. március 6. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács saját önkormányzati jelölteket állítana az 

RDMSZ listáján a közelgő helyhatósági választásokra. A szervezet vezetősége jövőbeli 

terveiről, illetve az elmúlt hétvége eseményeiről számolt be kedden a sajtó képviselőinek. 

http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/tanacsosjelolteket-allitana-az-uiet 

 

Kijárópolitika 
2012. március 7. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az sem normális, hogy a magyar közösség jogos jussa mindig 

attól függjön, ki tudja-e járni az RMDSZ ott fenn, Bukarestben. És ennek az úzusnak a 

tarthatatlanságára az RMDSZ-nek is rá kellett döbbennie most, amikor a MOGYE ügyében 

a törvény előírásainak betartatását, vagyis az önálló főtanszék létrehozását kéri a 

koalícióban. Ahol éppen saját kijárópolitikájának vált a túszává”. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=112509&cim=iden_sem_lesz_valos_multikulturalitas_kolozsvaron_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=112500&cim=a_magyar_nemzeti_unnephez_igazitja_jovo_heti_ulesrendjet_a_roman_kepviselohaz
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=112500&cim=a_magyar_nemzeti_unnephez_igazitja_jovo_heti_ulesrendjet_a_roman_kepviselohaz
http://manna.ro/velemeny/kedves-frunda-es-vass-gyerekek!-mars-a-sarokba!-2012-03-06.html
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MPP-ből EMNP-be: cseberből vederbe? 
2012. március 7. – Új Magyar Szó 

Hamisnak nevezte Szász Jenő, az MPP elnöke azokat az információkat, amelyek szerint 

egyre többen lépnek ki alakulatából. A napokban az erre utaló híreket RMDSZ-es 

élpolitikusok is megerősítették, Szász állításának pedig ellentmond az MPP Szatmár 

megyei szervezetének elnöke. 

 
Immár törvényesen is a városháza felelőssége a Házsongárd védelme 
2012. március 7. – Szabadság 

Kézhez kapta a Kolozs megyei művelődésügyi igazgatóság a Házsongárdi temető 398 

sírjának, síremlékének műemlékké nyilvánítására vonatkozó miniszteri rendeletet, és 

továbbította a temető gondnoki szerepkörét betöltő városházának – tájékoztatta a 

Szabadságot Leonard Horvath, az intézmény igazgatója. Kifejtette, az immár tételenként 

törvényes védelem alatt álló sírok megóvása a polgármesteri hivatal felelőssége. 

 

Kerekasztal: minden szavazat számít! 
2012. március 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Pártállástól függetlenül minden szlovákiai magyart a parlamenti választáson való 

részvételre szólít fel a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. A civil ernyőszervezet 

közleménye szerint „aki nem megy el szavazni, az is választ: ha nem érvényesíti szavazati 

jogát, elsősorban a parlamenti választásból kikerülő legerősebb pártot támogatja”. 

 

Szlovák választás: az MKP támogatására buzdít egy nyugalmazott püspök 
2012. március 6. – MTI, hirado.hu 

A március 10-i parlamenti választásokon való részvételre és az MKP támogatására 

buzdította a felvidéki magyarságot Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök, aki az 

m1 Kárpát Expressz című műsorában nyilatkozott kedden. „Ha meg akarunk maradni, 

gyarapodni, akkor tennünk is kell érte” - hangsúlyozta a műsorban Erdélyi Géza. 

 

A népszámlálás eredményéről vitázott az MKP és a Most-Híd elnöke 
2012. március 6. – MTI, hirado.hu, Új Szó Online, Népszabadság 

A március 10-i parlamenti választások után várható helyzet, a népszámlálás eredményei és 

a választási kampány adták a fő témát Berényi József, az MKP elnöke és Bugár Béla, a 

Most-Híd párt elnöke között az Új Szó Online stúdiójában kedden lezajlott vitának. A 

választások utáni együttműködés kapcsán Berényi elmondta: az MKP mindenkivel együtt 

fog működni, aki Dél-Szlovákia fejlődésében és a magyarok megmaradásában aktívan 

részt vállal. 
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http://www.bumm.sk/66041/kerekasztal-minden-szavazat-szamit.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/03/06/14/Szlovak_valasztas_az_MKP_tamogatasara_buzdit_egy_nyugalmazott.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/03/06/17/A_nepszamlalas_eredmenyerol_vitazott_az_MKP_es_a.aspx?source=hirkereso
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Bugár Béla: Mi elmentünk az MKP-ból, Világi nem... 
2012. március 6. – Felvidék Ma 

Bugár Béla a pozsonyi Pravdának meglepő nyilatkozatot tett: „Mi elmentünk az MKP-ból, 

Világi Oszkár nem jött velünk.” Hozzátette, hogy Világi Oszkárnak kezdettől fogva más 

elképzelései voltak és kételkedett a Most-Híd-ban. A téma úgy került szóba, hogy az 

újságíró a Gorilla-üggyel kapcsolatban arról faggatta Bugárt, nem tart-e attól, hogy vele 

kapcsolatban is előhúznak még valamit, hogy befolyásos vállalkozókkal és kétes hírű 

emberekkel találkoztak, és szóba kerül Világi Oszkár befolyása. 

Nőtt a magyar pártok esélye 
2012. március 7. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A Focus felmérése szerint a magyar választóknál az országos átlaghoz képest alacsonyabb 

a bizonytalanok aránya. A Híd népszerűsége egy hónap alatt egy százalékponttal nőtt, az 

MKP-é 1,5-tel. A Focus elemzője szerint, ha az országos átlagnál nagyobb arányban 

járulnak a magyar szavazók az urnákhoz, akkor reális esély van arra, hogy a Híd mellett az 

MKP is bejut a parlamentbe. 

 

Alkotmánytörvény a jogállásról vagy autonómia? – az MKP és a Híd 
kisebbségi programja 
2012. március 7. – Veres István – Új Szó 

A Beneš-dekrétumok eltörlése az előbbre való, vagy a kisebbségi kultúrák állami 

finanszírozását szabályozó törvény? A nemzeti kisebbségi témákkal legrészletesebben 

természetesen a Híd és az MKP programja foglalkozik Szlovákiában. A két párt a nyelvi, 

kulturális és önrendelkezési jogok terén nem teljesen ugyanazt ígéri – derül ki az Új Szó 

összeállításából. 

 

Egy éve tettek esküt az első külhoni magyar állampolgárok a szabadkai 
főkonzulátuson 
2012. március 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Egy évvel ezelőtt, március 15-én tartották meg az első állampolgársági eskütételt 

Magyarország szabadkai Főkonzulátusán – mondta Korsós Tamás főkonzul a képviselet 

dísztermében, ahol ünnepélyes keretek között adták át az egyszerűsített honosítási eljárás 

útján szerzett magyar állampolgárságot igazoló dokumentumokat. 

 

Pásztor-Sztáray találkozó 
2012. március 6. – Pannon RTV 

Szerbia európai uniós integrációjáról és a közelgő választásokról is tárgyalt Pásztor István, 

a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Sztáray Péter, magyar biztonságpolitikai helyettes 

államtitkár. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/32774-bugar-bela-mi-elmentunk-az-mkp-bol-vilagi-nem
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13071/Egy-eve-tettek-eskut-az-elso-kulhoni-magyar-allampolgarok-a-szabadkai-fokonzulatuson.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13071/Egy-eve-tettek-eskut-az-elso-kulhoni-magyar-allampolgarok-a-szabadkai-fokonzulatuson.html
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php


 

 

 

 

 

 
8 

Óbecsén is Lurkóház nyílik 
2012. március 6. – Vajdaság Ma 

A hajdújárási székhelyű Poverello Alapítvány március 9-én megnyitja a harmadik 

Lurkóházat. Az Óbecsén nyíló új Lurkóház a nehéz szociális helyzetben élő helyi magyar 

családok gyermekeit fogja felkarolni. Kezdetben mintegy húsz gyermekre számítanak. 

 

 
Mezőőrök védik majd a falvak lakosságát 
2012. március 7. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Az utóbbi időben tovább súlyosbodott a közbiztonsági helyzet az óbecsei községben, 

különösen Péterrévén és Bácsföldváron. Néhány nappal ezelőtt a Magyar Remény 

Mozgalom kezdeményezésére civil járőrszolgálat kezdte meg működését Péterrévén. Knézi 

Péter polgármester sajtótájékoztatón hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy ez a fajta 

önszerveződés törvénytelen és veszélyes vállalkozás. 

 

„Vajdaságért – Egy normális Szerbiában” 
2012. március 7. – Magyar Szó 

Kedd este Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében megtartották a 

második konzultációt, amelyen a VMSZ prominensei civil szervezetek vezetőivel 

egyeztettek. Pásztor István pártelnök kijelentette, a VMSZ ambíciója, hogy megerősítse a 

vajdasági magyarság politikai erejét és befolyását. A szavazatok számát illetően a cél: 100 

ezer voks, ami harminc százalékkal lenne több, mint négy évvel ezelőtt. 

 

„Eggyé válás a nemzetben” 
2012. március 7. – Magyar Szó 

Sztáray Péter András, biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Magyar Szónak 

elmondta, Magyarországnak az az érdeke, hogy Szerbia minél előbb megkezdhesse a 

csatlakozási tárgyalásokat, minél hamarabb teljesítse a szükséges feltételeket és 

csatlakozzon az EU-hoz. 

 

Ki a magyar? 
2012. március 6. – Lokita András - Kárpáti Igaz Szó 

A hétvégén tartotta hagyományos éves gyűlését a KMKSZ gáti alapszervezete. Az ülésről 

Lokita István, Gát polgármestere így számol be: „Miért nem kaphatok támogatói 

nyilatkozatot? … Amióta az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségtől elvették a 

nyilatkozat kiadásának jogát, nem jutottam garancialevélhez. Brenzovics László végül színt 

vallott: szerinte magyar és magyar között igenis különbség van! Én ezt úgy értelmeztem, 

csak az magyar, aki a KMKSZ tagja, és a pártjára is szavaz.“ K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13070/Obecsen-is-Lurkohaz-nyilik.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-03-07_Mezoorok_vedik_majd_a_falvak_lakossagat.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-03-07_Vajdasagert_Egy_normalis_Szerbiaban.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-03-07_Eggye_valas_a_nemzetben.xhtml
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8520
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Pedagógusok továbbképzése: a magyar helyesírásról volt szó 
2012. március 6. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

A magyar szakos tanárok, tanítók és anyanyelvápolók megyei szaktanácsa a Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fóruma támogatásával múlt pénteken, március 2-án szakmai 

továbbképzést szervezett az eszéki magyar iskolaközpontban A helyesírás-tanítás 

módszertani kérdési címmel. 

 

Új BMKE óvoda tanfolyam 
2012. március 6. – Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület egy következő lépést tesz, hogy a tartomány 

legkisebbjei is megtanulják és ápolják a magyar nyelvet. A magyar gyermekóra és az új 

zeneovi mellett egy harmadik tanfolyamot indítanak a hónap közepén. Március 13-tól 

ismét hetente egy alkalommal tanulhatnak az óvodás korú gyerekek a kultúregyesület 

székházában magyarul. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3020-pedagogusok-tovabbkepzese-a-magyar-helyesirasrol-volt-szo
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/161970/
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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.hmdk.hr/
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http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
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