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Répás a magyar-magyar párbeszéd fontosságát hangsúlyozta 
2012. március 30. – MTI, bumm.sk 

A párbeszéd fontosságát hangsúlyozta a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a 

II. hungarológiai kongresszuson pénteken a fővárosban. Répás Zsuzsanna hangsúlyozta, a 

kormányváltás után újjáépítették a kapcsolattartást a külhoni magyarsággal. Állandó a 

párbeszéd a határon túli magyarság szervezeteivel, ennek egyik legfontosabb fóruma a 

MÁÉRT, amely a legfelsőbb szintű politikai dialógust biztosítja a magyarországi külhoni 

szervezetek között. 

 

Berényi: stagnálni fognak a kisebbségi jogok 
2012. március 30. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

Berényi József MKP-elnök szerint nem lehet megállítani a szlovákiai magyarság 

létszámának csökkenését, ha nem valósul meg jelentősebb jogbővítés, valamint intézményi 

hatáskörbővítés és ha nem bővül a magyar kisebbség rendelkezésére álló anyagi eszközök 

kerete. Berényi az MTI-nek adott interjúban úgy vélte, sérülni fog a kisebbségi status quo 

azáltal, hogy megszűnik az emberi jogokért és a kisebbségekért felelő miniszterelnök-

helyettes pozíciója. 

 

Kelemen Hunor: egyszerre versenyezni és együttműködni nem lehet 
2012. április 1. – Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Magyar Hírlap 

Az RMDSZ elnöke nem tartja megvalósíthatónak a verseny és az együttműködés 

összehangolását a júniusi romániai helyhatósági választásokon. Kelemen Hunor erről 

vasárnapi, marosvásárhelyi sajtóértekezletén fejtette ki álláspontját, az MTI azon 

kérdésére reagálva, hogy az RMDSZ, a marosvásárhelyi polgármester-választással 

kapcsolatban kizárja-e választási koalíció megkötését más magyar szervezetekkel. 

 

Támogatjuk Ukrajna törekvéseit 
2012. április 1. – Kárpátalja Ma, MTI 

Magyar részről nem kínálunk kevesebbet Ukrajna számára, mint azt, hogy az ukrán 

európai integrációs törekvésekre legnyitottabb, azokat leginkább támogató európai uniós 

tagállammá leszünk - jelentette ki a Németh Zsolt külügyi államtitkár szombaton 

Ungváron a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) XXIII. Közgyűlésén. 

 

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a MOGYE-kormányhatározat 
2012. március 30. – transindex.ro, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Megjelent a Hivatalos Közlönyben az a kormányhatározat, amely egy új kart hoz létre a 

magyar és angol tannyelvű szakok számára MOGYE-en. A kormányhatározat arról is 

rendelkezik, hogy az egyetemnek választásokat és versenyvizsgát kell szerveznie az új kar 

vezető tisztségeinek betöltésére. E
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http://www.bumm.sk/66951/repas-a-magyar-magyar-parbeszed-fontossagat-hangsulyozta.html
http://www.bumm.sk/66963/berenyi-stagnalni-fognak-a-kisebbsegi-jogok.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114747&cim=kelemen_hunor_egyszerre_versenyezni_es_egyuttmukodni_nem_lehet
http://www.karpatalja.ma/kozelet/9581-tamogatjuk-ukrajna-torekveseit
http://itthon.transindex.ro/?hir=28745
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A román ellenzék bíróságon támadja meg a MOGYE-határozatot 
2012. március 30. – Erdély Ma, MTI 

A kormányhatározat egy új kart hoz létre a magyar és angol tannyelvű szakok számára a 

MOGYE-n. Gabriel Ispas, a Szociáldemokrata Párt (PSD) oktatási kabinetjének alelnöke 

még a dokumentumnak a közlönyben való megjelenése előtt bejelentette, hogy pártja 

közigazgatási bíróságon támadja meg a kormányhatározatot, és büntetőeljárás indítását is 

fontolgatja Mihai Razvan Ungureanu miniszterelnök ellen, valamint a határozatot jegyző 

tisztségviselők ellen. Ispas hozzátette: pártja még a tavaszi parlamenti ülésszak vége előtt 

bizalmatlansági indítványt terjeszt be az Ungureanu-kabinet ellen a MOGYE ügyében. 

 

Gergely Balázs szerint Kolozsváron nem a közös polgármester-jelölt indítása 
a cél 
2012. március 30. – transindex.ro 

Nem kapott egyelőre választ sem az RMDSZ sem az MPP Kolozs megyei szervezete 

részéről tegnapi, összefogásra buzdító nyílt levelére Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar 

Néppárt Kolozs megyei elnöke. Gergely elmondta, a demográfiai adatok alapján Kolozsvár 

esetében túlzás nélkül kijelenthető, hogy egy magyar jelöltnek esélye sincs a polgármesteri 

tisztség elnyerésére. 

 

Tamás Sándor: az MPP teljesítménye nulla 
2012. március 30. – Erdély Ma, Székely Hírmondó, szekelyhon.ro 

A megyei tanács a kovásznai művelődési központban megtartott nyilvános ülésén Tamás 

Sándor megyetanácselnök ismertette az elmúlt négy év tevékenységét. Értékelése szerint a 

megvalósításokban az MPP-s tanácsosok hozzájárulása „egyenlő volt a nullával”. 

 

Magyar érettségi lehetősége visszahonosított magyar állampolgároknak 
2012. március 30. – Erdély Ma, transindex.ro, Duna Tv 

Magyarországi érettségi vizsgát tehetnek azok a nem Magyarországon élő felnőttek és 

fiatalok, akik megkapták a magyar állampolgárságot. A vizsgát megelőzően a jelentkezők 

levelező tagozaton fognak tanulni Székelyföldön. Az érettségi vizsgát számukra 

Magyarországon szervezik a 2012-13-as tanév végén. 

 

Nyárádszeredában nem egyezkedne az RMDSZ 
2012. március 30. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A szövetség Nyárádszeredában nem egyezkedne, Erdőszentgyörgyön pedig még nem 

ismertek az ellenjelöltek. A két fiatal RMDSZ-es polgármesterjelöltet pénteken mutatták 

be a sajtónak. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114639&cim=a_roman_ellenzek_birosagon_tamadja_meg_a_mogye_hatarozatot
http://itthon.transindex.ro/?hir=28746
http://itthon.transindex.ro/?hir=28746
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114606&cim=tamas_sandor_az_mpp_teljesitmenye_nulla
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114600&cim=magyar_erettsegi_lehetosege_visszahonositott_magyar_allampolgaroknak_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-egyezkedne-nyaradszeredaban-az-rmdsz-jelolt
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Maros megye: 13 fiatalt jelöl polgármesternek a MIÉRT 
2012. március 31. – transindex.ro 

13 fiatalt jelöl polgármesternek a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) Maros megyében. A 

MIÉRT jelöltjei közül 9-en 35 éven aluliak, 4-en pedig még nem érték el a 40 évet. Többek 

között Erdőszentgyörgyön és Nyárádszeredában lesz fiatal polgármesterjelölt. 

 

Rangsorolták az RMDSZ Kolozs megyei tanácsosjelöltjeit 
2012. március 31. – transindex.ro, Szabadság, Új Magyar Szó, Krónika 

A Megyei Képviselők Tanácsa (MKT) pénteken rangsorolta az RMDSZ Kolozs megyei 

tanácsosjelöltjeit. Kolozs megyében a lista első öt helye befutó (2008-ban csak öt RMDSZ-

es tanácsos jutott be a megyei tanácsba), ezért a voks tétje az első öt jelölt meghatározása 

volt.  

 

Választások a MOGYE-n: egyeztetnének az alapelvekről a magyar oktatók 
2012. március 31. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar oktatói úgy 

döntöttek, hogy csak azt követően tartják meg a magyar tagozat választásait, miután 

megállapodnak a román tagozat vezetőivel az egyetem szervezeti felépítését és működését 

meghatározó Charta alapelveiről. 

 

Benedek István: büszkeség lenne a városnak, ha egy iskola Bernády nevét 
viselné 
2012. március 31. – Mózes Edith – Erdély Ma, Népújság, szekelyhon.ro, Krónika 

Csütörtökön a marosvásárhelyi tanács egyhangú szavazattal Benedek István városi 

tanácsost és Csegzi Sándor alpolgármestert delegálta a marosvásárhelyi 2-es iskola 

adminisztratív tanácsába. Benedek sajtótájékoztatón számolt be a részletekről. Véleménye 

szerint azért volt nagyon fontos a probléma kezelése, mert az igazgatónő nem tudta 

megfelelően menedzselni az ügyet. 

 

Magyar Állampolgárok Klubja Nagybányán és Szatmáron is 
2012. március 31. – Erdély Ma, Magyar Televízió 

Nagybányán és Szatmárnémetiben is megalakult a Magyar Állampolgárok Klubja. A 

klubhoz csatlakozhatnak mindazok, akik várják, igényelték, vagy már megkapták a magyar 

állampolgárságot. 

 

Magyarul is kiírták Temesvár nevét 
2012. március 31. – Erdély Ma, Duna Tv, Krónika 

Magyarul is kiírták Temesvár nevét a város bejáratainál. Ez azért is nagy öröm a város és a 

hozzá tartozó magyar kisebbség számára, mert törvény szerint idáig nem volt kötelező. A 

romániai jogszabályok ugyanis azt írják elő, hogy csak azokon a településeken kell magyar 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=28752
http://itthon.transindex.ro/?hir=28753
http://itthon.transindex.ro/?hir=28754
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114679&cim=benedek_istvan_buszkeseg_lenne_a_varosnak_ha_egy_iskola_bernady_nevet_viselne
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114679&cim=benedek_istvan_buszkeseg_lenne_a_varosnak_ha_egy_iskola_bernady_nevet_viselne
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114688&cim=magyar_allampolgarok_klubja_nagybanyan_es_szatmaron_is_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114689&cim=magyarul_is_kiirtak_temesvar_nevet_video
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nyelven feltüntetni az elnevezést, ahol a magyarság százaléka meghaladja a húsz 

százalékot. 

 

Már ez is baj, hogy csak magyar tisztségviselőkkel találkozott a 
miniszterelnök 
2012. március 31. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Krónika 

Mihai Răzvan Ungureanu kormányfő szombaton megbeszélést folytatott Hargita megyei 

elöljárókkal. A Képviselőház szociáldemokrata frakciójának vezetője, Mircea Duşa 

elégedetlen amiatt, hogy román polgármestereket nem hívtak meg a találkozóra és azzal 

vádolta meg a miniszterelnököt, hogy nem érdekli a Hargita megyei románság sorsa. 

 

Cseke Attila az RMDSZ nagyváradi polgármesterjelöltje 
2012. április 1. – transindex.ro, Új Magyar Szó, Krónika 

Harmincharmadik küldöttgyűlését tartotta a Bihar megyei RMDSZ március utolsó napján 

Nagyváradon. Az eseményen Bíró Rozália nagyváradi alpolgármester beszédében felkérte 

Cseke Attilát, vállalja el a jelöltséget Nagyvárad polgármesteri tisztségére, a szenátor pedig 

rábólintott a felkérésre. 

 

Székelyföldön járt Mihai Razvan Ungureanu miniszterelnök 
2012. április 1. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Krónika, Magyar Hírlap 

Miniszterelnöki kinevezése óta először járt Székelyföldön Mihai Razvan Ungureanu. A 

román kormányfő szombaton a prefektusi értekezleten Székelyudvarhelyen az  RMDSZ 

elnökével és Hargita megyei önkormányzati vezetőivel találkozott. Sajtótájékoztatóján a 

miniszterelnök kérdésre válaszolva elmondta, továbbra is fontosnak tartja az ország 

területi közigazgatási reformját. Hozzátette azonban, hogy a prefektusi értekezleten nem 

került szóba ez a kérdés. 

 

Megújította együttműködési megállapodását az RMDSZ és a MIÉRT 
2012. április 1. – szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Megújította együttműködési megállapodását az RMDSZ és a vele lojális ifjúsági 

szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) – jelentette be vasárnap 

Marosvásárhelyen tartott közös sajtóértekezletén a két szervezet elnöke. 

 

Solymos: egy lépés vissza 
2012. március 30. – MTI, SITA, hirek.sk, Új Szó Online 

A nemzeti kisebbségekért és emberi jogokért felelős miniszterelnök-helyettesi poszt 

megszüntetése egy lépés vissza – jelentette ki Solymos László. A Híd képviselője szerint a 

nemzetiségi kisebbségek problematikája sokkal összetettebb annál, hogy azt a kulturális 

vagy az iskolaügyi minisztérium lássa el. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114703&cim=mar_ez_is_baj_hogy_csak_magyar_tisztsegviselokkel_talalkozott_a_miniszterelnok
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114703&cim=mar_ez_is_baj_hogy_csak_magyar_tisztsegviselokkel_talalkozott_a_miniszterelnok
http://itthon.transindex.ro/?hir=28755
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=114733&cim=szekelyfoldon_jart_mihai_razvan_ungureanu_miniszterelnok
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/megujitotta-egyuttmukodesi-megallapodasat-az-rmdsz-es-a-miert
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/03/30/solymos-egy-lepes-vissza
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Közös területrendezést valósít meg a két Komárom 
2012. március 30. – bumm.sk, hirek.sk 

Egy keleti Duna-híd felépítésével is számol az Észak- és Dél-Komárom közös 

területrendezési stratégiájáról szóló dokumentum, melyet csütörtökön hagyott jóvá a 

révkomáromi képviselőtestület. 

 

Ülésezett az MKP Elnökök Tanácsa 
2012. március 31. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Pénteken ülésezett a Magyar Koalíció Pártja Elnökök Tanácsa, hogy értékelje a választási 

eredményeket, előkészítse az Országos Tanács április 21-i ülését, és megvitassa a párt 

jövőjét. Az Elnökök Tanácsa arra az álláspontra jutott, hogy „a szlovákiai nemzeti 

közösségek identitásuk megőrzése terén az elkövetkező négy évben nem számíthatnak 

előrelépésre”. 

 

Szétesik a kisebbségi és emberi jogok képviselete 
2012. március 31. – bumm.sk 

Mivel a kisebbségekért is felelős miniszterelnöki hivatal hatáskörei átrendeződnek, nem 

lesz többé olyan személy és szervezet, amely kimondottan a témakörrel foglalkozna. Az 

egyes hatáskörök a minisztériumok között kerülnek elosztásra. A kisebbségi támogatások, 

amelyek az egyik leggyakoribb konfliktusforrást képezték, a kulturális minisztérium alá 

kerülnek, de egyes témákat, köztük az emberi jogok kérdését az oktatásért felelős tárca 

kapja meg. 

 

Három év múlva ismét híd állhat Kenyhec és Abaújvár között 
2012. március 31. – MTI, Felvidék Ma 

2015-ig készülhet el a felvidéki Kenyhecet a magyarországi Abaújvárral összekötő Hernád 

híd. A két ország határon átívelő együttműködési programjának keretén belül megvalósuló 

infrastrukturális beruházás első - tervdokumentációs - szakaszát már sikerült lezárni. 

 

Indul a Blic magyar nyelvű melléklete  
2012. március 30. – Vajdaság Ma 

A Blic napilap nyolc oldalas magyar nyelvű magazinnal jelent meg hétvégén. A jövőben 

minden szombaton megtalálható lesz az Édes Otthon névre keresztelt melléklet az 

országos terjesztésű újság minden vajdasági számában, amely több tízezres példányszámot 

garantál számára. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20120330153903/Kozos-teruletrendezest-valosit-meg-a-ket-Komarom.html
http://www.bumm.sk/66978/ulesezett-az-mkp-elnokok-tanacsa.html
http://www.bumm.sk/66976/szetesik-a-kisebbsegi-es-emberi-jogok-kepviselete.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/33252-harom-ev-mulva-ismet-hid-allhat-kenyhec-es-abaujvar-kozott
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13262/Holnap-indul-a-Blic-magyar-nyelvu-melleklete-.html
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A VMSZ nem tarthatja Szabadka főterén április végi kampányrendezvényét 
2012. március 30. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A VMSZ nem kapott engedélyt, hogy április végén Szabadka főterén tartsa meg 

kampányrendezvényeit, jelentette be Maglai Jenő, a párt polgármesterjelöltje. Az 

önkormányzat azzal utasította el a kérvényt, hogy a helyszín már foglalt. 

 

A közös regionális fejlesztésekért 
2012. március 30. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Politikai szándéknyilatkozatot írt alá Szabadkán a regionális fejlesztési elképzelésekről a 

Vajdasági Magyar Szövetség kilenc önkormányzati választási listavezetője. A hárompontos 

dokumentum szerint Szerbia és azon belül Vajdaság EU-csatlakozási törekvései 

megkövetelik a regionális fejlesztési gondolkodásmód alkalmazását az önkormányzatok 

részéről. 

 

Az MRM támogatja Vajdaság köztársaságot 
2012. március 30. – Vajdaság Ma 

A Magyar Remény Mozgalom (MRM) célja a délvidéki magyarság lehető legszélesebb 

önrendelkezésének kivívása, ezért támogatja a Vajdasági Klub nevű szervezet azon 

kezdeményezését, hogy sor kerüljön Vajdaság alkotmányos revíziójára. 

 

Pásztor jelölteti magát a szerbiai elnöki posztra 
2012. március 31. – Vajdaság Ma 

Amennyiben az elnökválasztást a parlamenti választásokkal egyidőben tartják meg, 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke jelölteti magát a szerbiai elnöki 

posztra. 

 

Az állam kész megőrizni a polgárok vagyonát 
2012. március 31. – Magyar Szó 

A tartomány területén uralkodó biztonsági helyzetről és a belügyi szervek munkájáról esett 

szó Ivica Dačić belügyminiszter, valamint Pásztor István tartományi kormányalelnök és 

Egeresi Sándor vajdasági házelnök megbeszélésén. 

 

Magyarkanizsa: Vitafórum a civil stratégia tervezetéről 
2012. április 1. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács szervezésében szombaton a magyarkanizsai Városháza 

dísztermében a Vajdasági Magyar Civil Stratégia tervezetét mutatták be a civil szervezetek 

képviselőinek. Korhecz Tamás, az MNT elnöke a Vajdaság Mának a stratégiák 

jelentőségéről elmondta: “A stratégiai tervezés az MNT munkájának alapját képezi. A 

Vajdasági Magyar Civil stratégia az ötödik stratégia, ami elkészült.” 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13261/A-VMSZ-nem-tarthatja-Szabadka-foteren-aprilis-vegi-kampanyrendezvenyet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13260/A-kozos-regionalis-fejlesztesekert.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13257/Az-MRM-tamogatja-Vajdasag-koztarsasagot.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13269/Pasztor-jelolteti-magat-a-szerbiai-elnoki-posztra.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-03-31_Az_allam_kesz_megorizni_a_polgarok_vagyonat.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13273/Magyarkanizsa-Vitaforum-a-civil-strategia-tervezeterol.html


 

 

 

 

 

 
8 

A VMSZ Vajdaság széleskörű autonómiájáért, s nem köztársasági státusáért 
2012. április 1. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

A Vajdasági Magyar Szövetség Vajdaság széleskörű autonómiájáért száll síkra Szerbián 

belül, s nem azért, hogy Vajdaság köztársaság legyen, nyilatkozta Pásztor István, a VMSZ 

elnöke, aki hangsúlyozta, amikor Vajdaság státusáról beszélünk, szem előtt kell tartani a 

mai realitásokat és Szerbia jövőjét is. Pásztor, az Újvidéken megtartott negyedik vajdasági 

konvención kiemelte, a tartomány széleskörű meghatalmazásait a jelenlegi alkotmányjogi 

keretek között kell kiharcolni, mégpedig a gazdasági, szociális és politikai körülményeket 

szem előtt tartva. 

 

Tömegsírt ásott és a halál fia volt 
2012. április 1. - Csincsik Zsolt – Magyar Szó 

Az 1944/45-ben kivégzett moholi magyarok száma jórészt ismeretlen, vélhetően több száz 

személy vesztette életét. Baranyi István nyugalmazott anyakönyvvezető és helytörténész 

kutatta és összeállította az 1944. október 8-a és november vége között kivégzett moholi 

magyar áldozatok névjegyzékét, amely 259 személy adatait tartalmazza. 

 

Egy kárpátaljai konferenciakötet bemutatója Budapesten 
2012. március 31. – Kárpátalja Ma 

Március 27-én Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi 

Intézetében került sor a Tinta Könyvkiadó és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola által közösen kiadott Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi 

jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban című kötet bemutatójára. 

 

Ülésezett a vegyes bizottság 
2012. március 30. – Kárpáti Igaz Szó 

Vaján tartotta soros, ötödik ülését az Ukrán–Magyar Kormányközi Vegyes Bizottság. A 

fórumnak, melyen Szabó Erika a KIM területi közigazgatásért és választásokért felelős 

államtitkára, valamint Viktor Baloga, katasztrófa-elhárítási miniszter elnökölt, a határ 

menti együttműködés helyzete és kilátásai volt a fő témája. 

 

Egy éves a kárpátaljai magyar kultúrát támogató Pro Cultura Subcarpathica 
2012. április 1. – MTI, Kormány.hu 

Ünnepi rendezvénnyel ünnepelték pénteken Beregszászon a kárpátaljai magyar közösség 

kultúrájának erősítésében és fejlesztésében fontos szerepet játszó Pro Cultura 

Subcarpathica civil szervezet működésének egy éves évfordulóját. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13276/A-VMSZ-Vajdasag-szeleskoru-autonomiajaert--s-nem-koztarsasagi-statusaert.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-04-01_Tomegsirt_asott_es_a_halal_fia_volt.xhtml
http://www.karpatalja.ma/tudomany/9546-egy-karpataljai-konferenciakotet-bemutatoja-budapesten
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=8861
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/egy-eves-a-karpataljai-magyar-kulturat-tamogato-pro-cultura-subcarpathica
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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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