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Változhat a választási rendszer: a győztes mindent visz? 
2012. május 8. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság, 

Magyar Hírlap 

Egyáltalán nem kizárt, hogy gyökeresen megváltozik a választási rendszer néhány 

hónappal a parlamenti választások előtt. Kedden ugyanis a szenátusban 77-9 arányban, 17 

tartózkodással elfogadták a Victor Ponta és Crin Antonescu által benyújtott, a választási 

törvényt módosító tervezetet, mely a „tiszta” egyéni választókerületes rendszer 

bevezetéséről szól. „Nagy esélye van annak, hogy az USL tervezetét a képviselőház is 

elfogadja” – kommentált Márton Árpád, a választási törvény módosításával megbízott 

parlamenti bizottság RMDSZ-es tagja. 

 

Répás Zsuzsanna: gyökeres fordulat állt be a nemzetpolitikában 
2012. május 8. – Krónika, MTI, Erdély Ma, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, 

szabadujsag.com, Új Magyar Szó 

Gyökeres fordulat történt az elmúlt két évben a magyar nemzetpolitikában, a külhoni 

magyarság érdekeinek figyelembevétele áthatja az egész kormányzati munkát - mondta 

Répás Zsuzsanna a kabinet kétéves évfordulója alkalmából az MTI-nek adott interjúban. A 

helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy a közeljövőben elindul a nemzeti 

jogsegélyszolgálat. Reményének adott hangot, hogy az őszi romániai választásokra sikerül 

a magyar erők összefogását megteremteni, a felvidéki magyarság esetében ugyanakkor a 

status quo megőrzését nem tartják kielégítőnek. 

 

Visszavonta a Ponta-kormány a MOGYE-határozat felfüggesztése ellen 
benyújtott fellebbezést 
2012. május 8. – Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Visszavonta a Victor Ponta vezette román kormány azt a fellebbezést, amelyet az előző 

kabinet nyújtott be egy bírósági döntés ellen, amely felfüggesztette a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar karának létrehozásáról szóló 

kormányhatározatot. A visszavonásról szóló döntést Victor Ponta miniszterelnök jelentette 

be kedden azt követően, hogy véget ért az új román kormány első ülése. 

 

Szerdán indul a Határon Túli Magyar Színházak Szemléje 
2012. május 8. - MTI 

Szerdán indul a Határon Túli Magyar Színházak Szemléje a budapesti Thália Színházban: 

az előadássorozat hat napja alatt nyolc társulat három nagyszínpadi és öt 

stúdióprodukciójára várják a közönséget a Nagymező utcai teátrumban. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=17265
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63262
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117710&cim=visszavonta_a_ponta_kormany_a_mogye_hatarozat_felfuggesztese_ellen_benyujtott_fellebbezest
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117710&cim=visszavonta_a_ponta_kormany_a_mogye_hatarozat_felfuggesztese_ellen_benyujtott_fellebbezest
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=198077&lang=hun#198077
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Újabb halasztás Borbély László mentelmi jogának felfüggesztése ügyében 
2012. május 8. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó, Szabadság 

A képviselőház a jogi bizottsághoz küldte vissza kedden Borbély László volt 

környezetvédelmi miniszter mentelmi jogának megvonására irányuló főügyészségi kérést. 

Máté András képviselő szerint erre azért volt szükség, mivel amikor a jogi bizottság 

jóváhagyta a volt miniszter elleni eljárás beindítását a testület szociáldemokrata tagjai 

nem vettek részt az ülésen. 

 

Elfogadták az RMDSZ által javasolt pénzügyi amnesztiát 
2012. május 8. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Erdély Ma 

Elfogadta a képviselőház kedden a közalkalmazottak pénzügyi amnesztiájáról szóló 

törvényt. A tervezetet – amelyben pénzügyi amnesztiát javasolnak azon 

közalkalmazottaknak, akiket korábban a számvevőszék a bérpótlékaik visszafizetésére 

kötelezett – az RMDSZ nyújtotta be március végén. 

 

Újraállítják Sissi szobrát Kolozsváron 
2012. május 8. – transindex.ro, Új Magyar Szó, Nyugati Jelen 

Pénteken, május 11.-én az Evangélikus-Lutheránus Püspökség udvarán újraállítják 

Erzsébet királyné (Sissi) szobrának másolatát. A szoboravatón Ft. Adorjáni Dezső-Zoltán 

evangélikus-lutheránus püspök, Németh Zsolt, Magyarország Külügyminisztériumának 

parlamenti államtitkára és Gergely Balázs, az EMNT Kolozs megyei alelnöke mond 

beszédet. 

 

Államtitkár a kisebbségeknek 
2012. május 8. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Államtitkári tisztséget kap az etnikai kisebbségek csoportja. A Ponta-kabinetben, az 

Etnikumközi Kapcsolatok Főosztályán tevékenykedik majd az alakulat által kijelölt 

államtitkár – erről is rendelkezik a csoport és a Szociál-Liberális Szövetség által aláírt 

együttműködési protokollum. 

 

Út az európai őshonos közösségeket megmentő jogrendszer felé 
2012. május 8. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A Székely Nemzeti Tanács élni kíván az Uniós szintű polgári kezdeményezés lehetőségével. 

“Mi egy olyan jogszabályt szeretnénk megalkottatni, amely Európa nemzeti régióit védi. Ez 

azt jelenti, hogy azokat az Európai Unióban meglévő régiókat, ahol egy nemzeti közösség 

többséget alkot és ezáltal az adott régió sajátos nyelvi, kulturális jellegzetességekkel bír, 

amelyek megkülönböztetik a körülötte lévő régióktól, ezeknek az Európai Unió egy 

különleges védelmet biztosítson” – mondta Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) elnöke. 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63261
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63268
http://itthon.transindex.ro/?hir=29093
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117662&cim=allamtitkar_a_kisebbsegeknek
http://erdely.ma/autonomia.php?id=117677&cim=ut_az_europai_oshonos_kozossegeket_megmento_jogrendszer_fele_audio
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EMNP: két vidéki polgármesterjelölt 
2012. május 8. – Bartos Lóránt – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt múlt héten mutatta be kézdivásárhelyi tanácsosjelöltjeit, 

kedden pedig a kézdiszentkereszti polgármesterjelöltjüket, Boldizsár Bélát ismertették. 

 

Provokátorok vagy színesfémtolvajok? 
2012. május 8. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Furcsa, hogy négyévente történik valami a Borsos Tamás-szoborral, de remélhetőleg nem 

provokációról van szó – mondta a Székelyhon.ro-nak Kali István, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP ) marosvásárhelyi szervezetének elnöke. Az alakulat által 

polgármesterjelöltként támogatott Smaranda Enache is ezen a véleményen van. 

 

Gyergyóban nincs összefogás 
2012. május 8. – Balázs Katalin – szekelyhon.ro 

Ha eddig nem, ezután már esély sincs, hogy kiegyezés szülessen Gyergyó térségében a 

három, jelöltállító magyar szervezet között. A kialakult helyzet épp a képviselt 

magyarságnak nem szolgálja a javát, főként a szórványban – nyilatkozta 

sajtótájékoztatóján Bende Sándor, az RMDSZ Gyergyó területi elnöke. 

 

A kormány leváltotta a PDL-s és RMDSZ-es prefektúravezetőket 
2012. május 8. – Krónika, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

A kormány keddi ülésén döntött a Demokrata Liberális Párt (PDL) és az RMDSZ által 

delegált prefektusok és alprefektusok leváltásáról. Az intézkedés az RMDSZ három 

prefektusát és nyolc alprefektusát érinti. 

 

Nehéz a fiatalokat megmozgatni... 
2012. május 8. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen 

Menni vagy maradni? A haza fogalma címmel szerveztek vitafórumot a XVIII. Bánsági 

Magyar Napok keretében a Temesváron élő, illetve itt tanuló magyar fiatalok részére 

hétfőn este a Kafka kávézóban. A temesvári helyzetet a magyar jelenlét szempontjából 

elemezve többen kifogásolták egy erős magyar közösség és főleg az utánpótlás hiányát. A 

magyar fiatalok úgy látják, hogy kortársaik nem szerveződnek nemzeti alapon, kevés a 

fiatalokat is érdeklő magyar esemény/élmény, nem kielégítő a magyarság kulturális 

jelenléte és a helyzet folyamatosan romlik. 

 

Új okmány és halasztás a Mikó-perben 
2012. május 8. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika 

Új dokumentum került elő a Mikó-ügyben, amely a többi mellett akár az egyház 

tulajdonjogát is alátámaszthatja. Közben a kedden újabb meghallgatás volt a buzăui 

bíróságon abban a bűnvádi perben, amely kétségbe vonja, hogy a sepsiszentgyörgyi 

Székely Mikó Kollégium egyházi tulajdon. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/emnp-ket-videki-polgarmesterjelolt
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/provokatorok-vagy-szinesfemtolvajok
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/gyergyo-teruleti-rmdsz-nincs-kiegyezes
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63271
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/nehez_a_fiatalokat_megmozgatni.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/uj-okmany-es-halasztas-a-miko-perben
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Bemutatták a gyergyószéki MPP-jelölteket 
2012. május 8. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt gyergyószéki polgármesterjelöltjeit, illetve a Hargita megyei tanács 

elnöki és alelnöki tisztségét megpályázó személyeket mutatták be kedden délelőtt. Mint 

elhangzott, kitűzött céljuk, hogy Gyergyószék felé billentsék a mérleg nyelvét. 

 

Túl sok a magyarok előjoga 
2012. május 8. – Erdély Ma, hirado.hu 

Pergőtüzet zúdított parlamenti felszólalásakor az új román kormányzat egyik vezető 

politikusa, Crin Antonescu az előző bukaresti kabinetben részt vevő RMDSZ-re. Victor 

Ponta újkormányfő, a Szociáldemokrata Párt elnöke, valamint szövetségese, Crin 

Antonescu, a Nemzeti Liberális Párt elnöke is azt állította, hogy a helyi magyarok túl sok 

előjogot kaptak. 

 

Mátyás-szobor: másképp számolnak 
2012. május 9. – Kiss Előd-Gergely – Krónika 

Bár 55 ezer eurót igényel vissza a magyar kulturális kormányzat a Mátyás-szoborcsoport 

fele-fele arányban finanszírozott restaurálása nyomán megmaradt összegből, a kolozsvári 

önkormányzat tegnapi ülésén mindössze 18 ezer euró átutalásáról döntött – a vonatkozó 

tanácshatározatot a testület egyhangúlag elfogadta. Molnos Lajos RMDSZ-es tanácsos, a 

kulturális bizottság elnöke a tanácsülést követően a Krónika kérdésére elmondta: a 

határozattervezetben az önkormányzat birtokában levő bankszámlakivonatok alapján 

rögzítették azt az összeget, amelyet átutalt a Magyar fél, a visszajárót ez alapján számolták 

ki. 

 

Több RMDSZ-jelölt Arad megyében  
2012. május 9. – Krónika 

Tizenhét polgármestert és 405 helyi tanácsosjelöltet indít a helyhatósági választáson az 

RMDSZ Arad megyei szervezete. Bognár Levente megyei elnök elmondta, öt városban és 

tizenkét községben méretkeznek meg a polgármesterjelöltek, a szövetség tanácsosi 

jelöltlistáira 28 településen lehet majd voksolni. 

 

Nem kártyavár! 
2012. május 9. – Székedi Ferenc – Új Magyar Szó  

Székedi Ferenc szerint “túlzóak azok a megállapítások, hogy néhány hónap alatt az új 

kormány képes lebontani mindazokat az intézményrendszereket, amelyeket a romániai 

magyarság két évtized alatt felépített. Netán huszonkét esztendő alatt csak olyan 

kártyavárakat tudtunk összehozni, amelyeket egy ifjonc politikus mosolygós-ravaszkás 

ráfújással összedönthet? Ugyan már!” 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/bemutattak-a-gyergyoszeki-mpp-jelolteket
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=117715&cim=tul_sok_a_magyarok_elojoga
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63291
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„Jól jönne most Magyarország támogatása” 
2012. május 9. - Szőcs Levente - Népszabadság 

Markó Béla a Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábbi elnöke nyilatkozott az új 

román kormány megalakulása kapcsán. Véleménye szerint amennyiben megtörténik a 

MOGYE magyar karát létrehozó kormányhatározat visszavonása (a döntés megtörtént), 

ebben az esetben elindulhat egy olyan folyamat, ami hosszú időre elronthatja a magyar-

román viszonyt. 

 

Borbély a külügyi bizottság élén 
2012. május 9. – Új Magyar Szó 

Borbély Lászlót, az RMDSZ politikai alelnökét választották meg ellenszavazat nélkül 

tegnap a képviselőház külügyi bizottságának elnökévé. A politikus Korodi Attilát váltja a 

tisztségben. 

 

Kerekasztal konferencia Komáromban 
2012. május 8. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Regionális konferenciákon ismerteti és vitatja meg a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a 

szakértői által kidolgozott, nemzeti közösségek jogállásáról és önkormányzatáról szóló 

törvénytervezetet. Csütörtökön délután Komáromban lesz az első állomás. 

 

Ígéretek tekintetében óvatos a kormányprogram 
2012. május 8. – szabadujsag.com 

A kormányprogram kultúrával foglalkozó részében, a nemzeti kisebbségek helyzetével 

kapcsolatban komolytalan az a deklaráció, mely szerint Szlovákiában a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó polgárok és a többségi nemzethez tartozók közti teljes és hatékony 

egyenlőség létezik – véli Szigeti László, az MKP kulturális és oktatásügyi alelnöke. A 

politikus hozzátette: a program semmitmondó deklarációval tesz utalást a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó polgárok jogaira és fejlődésüknek biztosítására vonatkozóan.  

 

Két kultúra egy család 
2012. május 9. - Farkas Anita - Demokrata 

A pozsonyi alpolgármesterrel Petra Nagyova-Derengovával készített interjút a Demokrata, 

aki elmondta, hogy mivel férje magyar nemzetiségű ő is megtesz mindent azért, hogy 

gyermekeik elsajátítsák mind a magyar, mind a szlovák nyelvet. Ráadásul mindegyik 

gyermekük a pozsonyi magyar alapiskolába járnak. Igyekeznek őket úgy nevelni, hogy 

mindkét ország kultúrájára és történelmére egyaránt büszkék legyenek. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2012. május 9-i számában olvasható.) 
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http://nol.hu/kulfold/marko___jol_jonne_most_magyarorszag_tamogatasa_
http://www.bumm.sk/68403/kerekasztal-konferencia-komaromban.html
http://www.szabadujsag.com/hirek/47-kultura/6374-igeretek-tekinteteben-ovatos-a-kormanyprogram
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Lapkommentárok a szocialisták sikeréről és Dacic kormányfői esélyeiről 
2012. május 8. 

A "királycsináló" szerepbe került Szerbiai Szocialisták Párt (SPS) sikerének titkát 

boncolgatják keddi kommentárjaikban a szerbiai lapok, azt latolgatva, hogy milyen esélye 

van Ivica Dacic pártelnöknek a miniszterelnöki poszt megszerzésére. 

 

Magyarkanizsa: 11 mandátum a VMSZ-nek, 9 a DS-nek, 9 a többinek 
2012. május 8. – Vajdaság Ma 

A kora délutáni órákban tette közzé a községi választási bizottság az önkormányzati 

választások végleges és hivatalos eredményét, ugyanis a tegnapi nap folyamán a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga és a Független Polgári Kezdeményezés (UKROK) szavazatait 

újraszámolták. A magyarkanizsai községi képviselő-testületbe az elmúlt négyéves 

periódusban a VMSZ a döntéshozatalt illetően abszolút többséggel rendelkezett, a 29 tagú 

testületben 19 képviselő a VMSZ soraiból került ki, 10 pedig a Demokrata Pártból.  

 

 

Óvodások találkozója Kishegyesen 
2012. május 8. – Vajdaság Ma 

Május kilencedikén Kishegyesen találkoznak az óvodai színjátszócsoportok. Több mint 

háromszáz kisgyerek és száz fölnőtt érkezését várják. „Úgy érzem, hogy mi kishegyesiek 

nagy megmérettetés előtt állunk” – mondja Szőke Anna, a Vajdasági Óvodapedagógusok 

Szövetségének elnöke.  

 

A VMSZ-nek elsősorban a magyarok szavazataira kell számítania 
2012. május 8. – Vajdaság Ma, M1 

Öt képviselője már biztosan van a belgrádi törvényhozásban a VMSZ-nek, mely a korábbi 

78 ezer helyett 95 ezer voksot gyűjtött - jelentette ki Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár az m1 Az este című műsorában. Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke a műsorban azt mondta: elégedettek az eredménnyel, biztatóak 

azok a politikai pozíciók, melyeket elértek. A VMSZ nem lépne koalícióra a Szrb Haladó 

Párttal. 

 

Óbecse: A legtöbb mandátum a demokratáké 
2012. május 8. – Vajdaság Ma 

Óbecsén a legtöbb képviselői helyet, összesen 11-et a Választás a jobb életért - Boris Tadić 

lista kapott (4460 szavazat - 23,32 százalék). Nyolc mandátumot szerzett a Miša Vrebalov 

- Fordulat Óbecséért lista (3216 szavazat - 16,81 %), a Tomislav Nikolić nevével fémjelzett 

lista 16,55, míg a VMSZ listája 15,94 százalékot ért el. A VMDP a szavazatok 2,44 

százalékát kapta 
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http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=197855&lang=hun#197855
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13488/Magyarkanizsa-11-mandatum-a-VMSZ-nek--9-a-DS-nek--9-a-tobbinek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13485/Ovodasok-talalkozoja-Kishegyesen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13484/A-VMSZ-nek-elsosorban-a-magyarok-szavazataira-kell-szamitania.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13483/Obecse-A-legtobb-mandatum-a-demokratake.html
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Zenta: Kihirdették a választási eredményeket 
2012. május 8. – Vajdaság Ma 

A zentai Községi Választási Bizottság hétfő esti ülését követően nyilvánosságra hozta a 

május hatodikai választások eredményeit. A község 32 választóhelyén a 21.879 választásra 

jogosult polgár közül 11.268 adta le voksát, ami 51,51 százalékos részvételi arányt jelent. Az 

önkormányzati választáson 3828 szavazattal a Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor 

István lista végzett az első helyen, amelynek képviselői ezzel az eredménnyel 12 

mandátumot szereztek. 

 

Május 20-áig megtörténik a mandátumok elosztása 
2012. május 8. – Vajdaság Ma 

A parlamenti választások és a szerbiai elnökválasztás végeredményeit csütörtökön, május 

10-én 20 óráig kell közzétenni, a Köztársasági Választási Bizottságnak (RIK) pedig az 

elkövetkező tíz napban, május 20-áig kell szétosztania a képviselői mandátumokat a 

megalakuló új parlament tagjai között. 

 

 

Hatalmi pozícióra készülve  
2012. május 8. – Pannon RTV 

A Demokrata Párt képviselőivel találkozott Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség 

elnöke a Pannon Televízió Közügyek című műsorában elmondta: a következő időszakban 

folytatják az egyeztetést. A VMSZ hatalmi pozícióra készül köztársasági és tartományi 

szinten is. 

 

A magyar miniszterelnök a szerbiai a választásokról (Választások 2012) 
2012. május 8. – Pannon RTV 

A magyar kormány figyelemmel kíséri a szerbiai választások eredményét. Ezt a vajdasági 

magyarság nagy száma indokolja, másrészt az, hogy Magyarország az Európai Unió 

további bővítésének híve. Orbán Viktor magyar miniszterelnök elismerését fejezte ki: a 

jelenlegi adatok alapján a Szerbiában élő magyar közösség a korábbinál nagyobb számban 

vett részt a voksoláson. 

 

Odamondott riválisainak a VMSZ-elnök 
2012. május 9. - J. Garai Béla - Magyar Hírlap 

Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a választás eredmények közzététele 

után elmondta, hogy csak a VMSZ volt sikeres a szerbiai választásokon és a kis magyar 

pártok együttesen sem szereztek annyi önkormányzati mandátumot, mint amennyi 

képviselőt a VMSZ bejutatott a parlamentbe. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13482/Zenta-Kihirdettek-a-valasztasi-eredmenyeket.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16621/Majus-20-aig-megtortenik-a-mandatumok-elosztasa.html
http://pannonrtv.com/web/?p=7068
http://pannonrtv.com/web/?p=7060
http://www.magyarhirlap.hu/belfold/odamondott_rivalisainak_a_vmszelnok.html
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Ukrajna elhalasztotta a jaltai csúcsot  
2012. május 8. – Kárpátalja Ma 

Ukrajna elhalasztotta a közép-európai államfők péntekre és szombatra tervezett jaltai 

csúcstalálkozóját, mivel a legtöbb meghívott - tiltakozásul a Julija Timosenko volt ukrán 

miniszterelnökkel szembeni bánásmód miatt - lemondta részvételét. 

 

Egyet építenek, egyet újítanak 
2012. május 8. – RTV Slovenija Hidak 

A tervek szerint 2012. szeptember végéig készül el az új óvoda Lendván, a Malom utcában, 

és újul meg a Tomšič utcai épület. A beruházás összértéke valamivel több, mint 2,3 millió 

euró. A munkálatok kivitelezéséről írt alá ma szerződést Anton Balažek Lendva Község 

polgármestere és Tadej Ružič, a muraszombati SGP Pomgrad igazgatóságának elnöke.  

 

Többnyelvű projekt Kismartonban 
2012. május 8. – Volksgruppen 

A kismartoni Pedagógiai Főiskola szervezésében egy többnyelvű projektre került sor 

tegnap és a mai nap folyamán. „Auf Augenhöhe – in Ohrenhöhe” – „Szemmagasságban – 

Fülmagasságban” cím alatt 70 jövendőbeli pedagógus a 1-4 osztályos gyermekeknek 

közelebb hozta a multikultúralitás lehetőségeit. 
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http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/9906-ukrajna-elhalasztotta-a-jaltai-csucsot
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3864
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/164907/
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/

