
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2012. július 12. 



 

 

 

 

 

 
2 

Együttműködés a Magyar Cserkészszövetség és a kormány között 
2012. július 11. – MTI, Kormány.hu 

Magyarország, a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarságának összefogásában és a 

nemzettudat erősítésében mindig nagyon fontos szerepet játszottak a magyar cserkészek. 

Ezért tartotta kötelességének a magyar kormány munkájuk támogatását – szögezte le 

Semjén Zsolt a Magyar Cserkészszövetséggel való együttműködési megállapodás 

aláírásakor. 

 

A fogyáshoz vezető okokat kell feltárni 
2012. július 11. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Répás Zsuzsanna szerint fontos cél, hogy gyarapodjanak a határon túli magyar közösségek. 

A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a népesedési világnap alkalmából a 

Magyarság Házában tartott szerdai tanácskozáson azt mondta, a Kárpát-medencei 

magyarság lélekszáma fogy, ennek fő okai ismertek, azt kell megvizsgálni, mi vezet ezekhez 

a jelenségekhez. Hozzáfűzte, javaslatokat is ki kell dolgozni a kedvezőtlen folyamatok 

megváltoztatására. 

 

Gombaszögi Tábor - Németh Zsolt: „Látványos a változás a szlovák-magyar 
tárgyalások hangnemében” 
2012. július 11. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

Németh Zsolt szerint látványos a változás az új szlovák kormánnyal folytatott tárgyalások 

hangnemében. A magyar külügyi államtitkár ezt szerdán a szlovákiai magyar egyetemisták 

legnagyobb rendezvényének számító Gombaszögi Nyári Táborban jelentette ki, ahol a 

Rendszerváltás a nemzetpolitikában címmel tartott előadást. 

 

Gombaszögi Tábor – Berényi és Bugár a magyarság helyzetéről 
2012. július 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A szlovák-magyar viszonyról, valamint a szlovákiai magyarság és az anyaország közötti 

kapcsolatokról, továbbá a felvidéki magyarság létszámcsökkenéséről beszélt Berényi 

József, az MKP és Bugár Béla, a Híd elnöke szerdán Krasznahorkaváralján. 

 

Soha nem született ilyen kevés magyar 
2012. július 11. – Tóth Bálint Soma – Index 

Hazánk népessége ideális esetben 2060-ra emelkedhet ismét a tízmilliós határ fölé a 

Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint. Ez a növekési ábránd azonban igen 

álomszerű. Még a népesedési világnap alkalmából kiadott, Demográfiai portré 2012 című 

kiadványukban is a csökkenést valószínűsítik. Ha a jelenlegi csökkenő tendencia 

folytatódik, akkor ötven év múlva 8 és félmillió határon belül élő állampolgára lesz 

Magyarországnak. 
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http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/egyuttmukodes-a-magyar-cserkeszszovetseg-es-a-kormany-kozott
http://mno.hu/belfold/a-fogyashoz-vezeto-okokat-kell-feltarni-1090967
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/07/11/gombaszogi-tabor-nemeth-zsolt-latvanyos-a-valtozas-a-szlovak-magyar-targya
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/07/11/gombaszogi-tabor-nemeth-zsolt-latvanyos-a-valtozas-a-szlovak-magyar-targya
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/07/11/gombaszogi-tabor-berenyi-es-bugar-a-magyarsag-helyzeterol
http://index.hu/belfold/2012/07/11/nepesedesi_vilagnap_ksh/
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Konstruktívnak értékelték az erdélyi magyar pártok vezetői az Orbánnal 
folytatott hétfői megbeszéléseket 
2012. július 11. – transindex.ro, MTI 

Mindhárom romániai magyar párt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), 

az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), valamint a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke 

konstruktívnak értékelte kedden az Orbán Viktor miniszterelnökkel előző nap Budapesten 

folytatott megbeszéléseket. 

 

Bakk Miklós politológus: a FIDESZ és az RMDSZ megpróbálja oldani a 
feszültséget 
2012. július 11. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Bakk Miklós szerint „új helyzetbe került mind a FIDESZ vezette kormány, mind pedig az 

RMDSZ, és ez megteremtette annak a lehetőségét, hogy a korábbi feszült viszonyt 

megpróbálják tárgyalásokkal oldani. Egyrészt, az RMDSZ már nem tagja a kormánynak, 

tehát mindenképpen hátrányosabb helyzetben van, hiszen politikai pozíciókat vesztett. 

Másrészt Orbán Viktor kormánya látta a helyhatósági az eredményeket és levonta a 

következtetést abból, hogy az RMDSZ-szel szemben ellenzékként fellépő Erdélyi Magyari 

Néppárt és Magyar Polgári Párt elég csekély erőt képvisel jelenleg. Tehát mindenképpen 

rendeznie kell viszonyát a teljes erdélyi magyar pártpalettával.” 

 

Lelkészsorfal a Székely Mikó előtt 
2012. július 11. – Kovács Zsolt – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság 

Harminckét udvarhelyi és sepsiszéki református lelkész tiltakozott szerda délben a 

sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium előtt. Igét mondott Antal Zoltán 

székelyudvarhelyi református esperes, a tiltakozás szervezője, majd a jelen lévő lelkészek 

egy órán át egyházi dalokat énekeltek. 

 

Puskás Bálint: kell a referendumon az érvényességi küszöb 
2012. július 11. – Krónika 

A jelenleg hatályos törvények szerint ahhoz, hogy a július 29-i referendum érvényes 

legyen, azon meg kell jelenjen a választói névjegyzékben szereplő választópolgárok fele 

plusz egy fő – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Puskás Bálint alkotmánybíró. 

 

A Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása ellen tiltakoznak az erdélyi 
történelmi egyházak 
2012. július 11. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Amíg nem teljesül az elrabolt egyházi vagyontárgyak teljes visszaszolgáltatása, illetve 

kielégítő mértékű kárpótlása, addig nem beszélhetünk az erdélyi történelmi egyházak és a 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=29961
http://itthon.transindex.ro/?hir=29961
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=122606&cim=bakk_laszlo_politologus_a_fidesz_es_az_rmdsz_megprobalja_oldani_a_feszultseget_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=122606&cim=bakk_laszlo_politologus_a_fidesz_es_az_rmdsz_megprobalja_oldani_a_feszultseget_audio
http://maszol.ro/aktualis/lelkeszsorfal_a_szekely_miko_elott_2012_07_11.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65318
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65320
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65320
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romániai államhatalom közötti viszony rendezettségéről – áll az erdélyi történelmi 

egyházak vezetőinek a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása 

kapcsán kiadott közös nyilatkozatukban. 

 

Kárpát-medencei irodalmi vándorgyűlés Marosvásárhelyen 
2012. július 11. – Krónika 

A hét végén Marosvásárhelyen tartja vándorgyűlését a Kárpát-medencei Irodalmi 

Társaságok Szövetsége (KITÁSZ); az eseményen erdélyi, magyarországi, vajdasági és 

kárpátaljai irodalmi társaságok képviselői vesznek részt. A rendezvényen Medvigy Endre 

Nyírő József „néma küzdelméről” és „három temetésétől” tart előadást. 

 

Eltérően vélekednek a magyar pártok Basescu leváltásáról 
2012. július 11. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság 

Az RMDSZ azt kéri, ki-ki a lelkiismerete szerint szavazzon a Traian Băsescu államfő 

leváltására irányuló július 29-i népszavazáson, míg az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

szerint el kell utasítani a demokrácia megcsúfolását, s a Magyar Polgári Párt (MPP) is afelé 

hajlik, hogy elutasítsa az államfő leváltását. 

 

Elvett a magyar kormány az OMDSZ-től egy projektet, amelyet a 
diákszervezet 16 éve bonyolít le évente 
2012. július 11. – transindex.ro, Krónika, Szabadság 

Sajtóközleményben adott hangot felháborodásának az Romániai Országos Magyar 

Diákszövetség (OMDSZ), miután konstatálta, hogy a magyarországi Emberi Erőforrások 

Minisztériuma egyik projektjüket, és annak lebonyolítását bármilyen előzetes egyeztetés 

nélkül egy másik romániai szervezet, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI) 

hatáskörébe helyezte át. A Részképzés projektet 16 éve az OMDSZ bonyolította le évente. 

 

Honosítás – Nem lankad az érdeklődés 
2012. július 11. – Erdély Ma, Háromszék 

Idén naponta átlagban ötvenen keresték fel a sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központot, 

ahol hat hónap alatt kétezer-hatszáz személy számára véglegesítettek ezerháromszáz 

honosítási kérelmet. A falvakban is folytatják a dossziék összeállítását, a vidéki települések 

közül Illyefalva jár az élen közel kétszáz honosított személlyel. 

 

Regionális tanácsokat alakít az EMNP 
2012. július 12. – Krónika 

Július folyamán megalakítja regionális önkormányzati tanácsait az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) – jelentette be Nagyváradon Zatykó Gyula, a párt partiumi régióelnöke. 

Mint elmagyarázta, a testületekre azért van szükség, hogy az önkormányzati munka minél 

összehangoltabban működjék. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65323
http://itthon.transindex.ro/?hir=29960
http://itthon.transindex.ro/?hir=29968
http://itthon.transindex.ro/?hir=29968
http://erdely.ma/autonomia.php?id=122612&cim=honositas_nem_lankad_az_erdeklodes
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Puccs Romániában 
2012. július 12. - G. Fehér Péter - Heti Válasz 

Traian Basescu elmozdítása államfői pozíciójából, az alkotmánybíróság összetételének 

megváltoztatása, valamint az, hogy feloszlatták azt a vizsgálóbizottságot, ami Victor Ponta 

plágiumügyét vizsgálta feszegeti a határokat. Ráadásul Magyarország kisebb vétségekért is 

komoly sérelmeket szenvedett az EU részéről. Gyürk András az Európai Néppárt fideszes 

képviselője az üggyel kapcsolatban elmondta, hogy vitanapot kezdeményeztek a román 

kérdés ügyében, azonban az Európai Szocialista párt megakadályozta azt, ráadásul 

ugyanazok, akik a Magyarországról szóló rágalmak megvitatását támogatták, most 

megvédték a román kormányt. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2012. július 12-i számában olvasható.) 

 

A kettős állampolgárság intézményét szorgalmazó munkacsoport alakul 
2012. július 11. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A kettős állampolgárság intézményét szorgalmazó munkacsoporttá alakul át a már lezárult 

aláírásgyűjtést megszervező petíciós bizottság. Egyik első akciójuk egy koncert lesz, melyre 

Komáromban, a tavalyi nagygyűlés helyszínén kerül sor szeptember elsején. 

 

Híd: Matovičéknak bocsánatot kellene kérniük 
2012. július 11. – TASR, bumm.sk 

A Most-Híd szerint Igor Matovičnak, az Egyszerű Emberek vezetőjének bocsánatot kellene 

kérnie mindenkitől, aki azért vesztette el szlovák állampolgárságát, mert a mozgalom 

tavaly nem támogatta a Fico-féle állampolgársági ellentörvény enyhítését. 

 

Szlovákia: terjedő szélsőséges nézetek 
2012. július 12. - Neszméri Sándor - Magyar Nemzet 

Egy 2011 januárjában végzett felmérés, mely célzottan a jobboldali extremizmust vizsgálta 

a helyi közvéleményben. Zuzana Neupauer, a Nyitott Társadalomért Alapítvány 

képviselője összegezve az eredményeket leírta, hogy bár a jobboldali jelenség nem 

újdonság Szlovákiában az utóbbi tíz évben azonban nagyon megerősödtek a 

szélsőjobboldali csoportok pozíciói. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. július 12-i számában olvasható.) 

 

Alkotmánybíróság: Újvidék nem Vajdaság fővárosa 
2012. július 11. – Vajdaság Ma 

A szerbiai alkotmánybíróság szerint a Vajdaság Autonóm Tartomány illetékességét 

megállapító törvény 22 rendelkezése nem áll összhangban az alkotmánnyal. A Novostiban 

megjelentek szerint a 85 oldalt kitevő indoklásban egyebek között az áll, hogy Újvidék V
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http://www.bumm.sk/70813/a-kettos-allampolgarsag-intezmenyet-szorgalmazo-munkacsoport-alakul.html
http://www.bumm.sk/70823/hid-matoviceknak-bocsanatot-kellene-kerniuk.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13773/Alkotmanybirosag-Ujvidek-nem-Vajdasag-fovarosa.html
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fővárosként való meghatározása alkotmányellenes. A Duna menti város marad tehát 

adminisztratív központ és a tartományi szervek központja. 

 

Megalakult a harmadik Pajtić-kormány 
2012. július 12. – Virág Árpád – Magyar Szó 

A Szerbiai Alkotmánybíróság Vajdasággal kapcsolatos döntése árnyékolta be a tartományi 

kormány megalakítását. Bojan Pajtić tartományi kormányfő szerint nem véletlen a döntés 

tartalma és a közzététel időzítése sem. Az alkotmánybíróság álláspontja, szerinte, 

logikátlanságokkal teli – nem érti, miért lenne alkotmányellenes serkenteni a natalitást, 

segíteni a szociális kategóriába tartozókat, nyugdíjasokat. 

 

11 titkársága lesz az új tartományi kormánynak 
2012. július 11. – Vajdaság Ma 

A vajdasági kormány alakításával megbízott Bojan Pajtić közzétette az új kormány leendő 

titkárainak névsorát. 

 

Óbecse: SNS-VMSZ-LDP koalíció! 
2012. július 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A Fordulat, a Szerb Haladó Párt (SNS) képviselői és a VMSZ képviselőinek egy része 

alkotja Óbecsén az új hatalmi koalíciót. A két vezető hely az SNS-nek és a VMSZ-nek 

jutott. A koalíciós megállapodást Dalibor Kekić (LDP) és Dejan Vuković (SPO) írta alá a 

Fordulat nevében, Vuk Radojević az SNS nevében és Knézi Péter (VMSZ) eddigi 

polgármester, aki július 3-a óta a községi képviselő-testület új elnöke. 

 

Polgári Vajdaság: az alkotmánybíróság döntése sérti a vajdasági polgárokat 
2012. július 11. – Vajdaság Ma 

A Polgári Vajdaság kormányon kívüli szervezet úgy véli, „a szerbiai alkotmánybíróság 

döntése, miszerint a tartomány illetékességéről szóló törvény 22 szakasza ellentétben áll az 

alkotmánnyal, a vajdasági polgárok ismételt arculcsapása. Sértés ez a jogra és a 

jogrendszerre nézve is, s az igazságszolgáltatás függetlenségének kigúnyolása”. 

 

Kirántották a szőnyeget az autonómia alól 
2012. július 12.  – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A szerbiai alkotmánybíróság kedden a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreiről szóló 

törvény 22 rendelkezését nyilvánította alkotmányellenesnek. Az ítélet értelmében a 

továbbiakban a külföldi beruházók tekintetében fontos brüsszeli iroda sem működhet. Az 

országot meg kell menteni a végzetes centralizációs politikától – mondta a Magyar Szónak 

Jovan Komšić szociológus, Korhecz Tamás, az MNT elnöke pedig leszögezte: az 

alkotmánybíróság a centralizáció javára és a decentralizáció kárára döntött. 
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http://magyarszo.com/fex.page:2012-07-12_Megalakult_a_harmadik_Pajtic-kormany.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13779/11-titkarsaga-lesz-az-uj-tartomanyi-kormanynak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13781/Obecse-SNS-VMSZ-LDP-koalicio.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13778/Polgari-Vajdasag-az-alkotmanybirosag-dontese-serti-a-vajdasagi-polgarokat.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-07-12_Kirantottak_a_szonyeget_az_autonomia_alol.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:Pesevszki_Evelyn
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Turul – 2012 
2012. július 11. – Kárpátalja 

2012. július 22-én kerül sor a Tisza-parti emlékműnél a KMKSZ hagyományos Turul-

ünnepségére a Rákóczi-szabadságharc első győztes ütközetének évfordulója alkalmából. Az 

ünnepség főszónoka L. Simon László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért 

felelős államtitkára lesz. 

 

Már lehet jelentkezni a Rákóczi-főiskolára! 
2012. július 11. – Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Idén július másodikán megkezdődött a felvételi jelentkezés a felsőoktatási intézményekbe. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán is várják, illetve fogadják a 

jelentkezőket.  

 

Nyelvtörvény először, másodszor… 
2012. július 11. – Kárpátalja 

… és valószínűleg lesz harmadszor is, de mindenképp meg kell várni az új nyelvtörvény 

végleges szövegének kihirdetését, hogy egyértelműen állást lehessen foglalni az ügyben. 

Pillanatnyilag még nem tartunk a harmadik lépésnél, az elnöki aláírásnál, bár már arról 

szólnak a hírek, hogy bizottság dolgozik a szöveg értékelésén.  

 

Folytatódik a pedagógusakadémia 
2012. július 11. – Kárpátalja 

Pozitív mérleggel zárult a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében 

zajló Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia I. turnusa, melyet július 9–14. között 

mindjárt a II. turnus követett: a képzésen ezúttal magyar nyelv és irodalom, történelem, 

valamint ukrán szakos tanárok vettek részt. 

 

Emlékét megőrizzük… 
2012. július 11. – Kárpátalja 

Egy évvel ezelőtt hunyt el dr. Soós Kálmán történész, a KMKSZ Ungvári Középszintű 

Szervezetének korábbi elnöke, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola első 

rektora. Vasárnap sírjánál, a szalókai köztemetőben gyűltek össze a családtagok, a közeli és 

távoli rokonok és barátok mellett egykori kollégái, munkatársai, vadásztársai, tanítványai, 

Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumának képviselője és 

Magyarország Kárpátaljára akkreditált külképviseleteinek vezetői és munkatársai, egykori 

politikustársai. 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-07-13/mar-lehet-jelentkezni-a-rakoczi-foiskolara.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-07-13/nyelvtorveny-eloszor-masodszor.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-07-13/folytatodik-a-pedagogusakademia.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-07-13/emleket-megorizzuk.php
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Életfát avattak a résztvevők 
2012. július 11. – Kárpátalja 

A vízumkényszer jelentette kapcsolattartási akadály leküzdése, a határon túli magyarok 

jogállásának rendezése, a magyar igazolvány bevezetése, a kishatárforgalom újraindítása, a 

kettős állampolgárság intézménye valaha megoldhatatlan kérdéseknek tűntek. Hogy 

idővel mégis sikerült megoldást találni a problémákra, s megszülethettek a nemzet 

egyesítését szolgáló jogszabályok, az többek között annak az együttgondolkodásnak is 

köszönhető, amely a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen zajlott az elmúlt két évtized során 

az ügy iránt elkötelezettséget érző anyaországi és határon túli magyarok között. 

 

Bábeli zavar 
2012. július 12. - Poór Csaba - HVG 

Az Ukrajnában elfogadott új nyelvtörvény komoly ellenállást váltott ki, mind a lakosság, 

mind az ellenzék körében. A tavaly augusztusban beterjesztett törvényt végig heves vita 

követte. Sokan attól tartanak, hogy ezzel háttérbe fog szorulni az ukrán nyelv, pedig a 

törvény szövege ki is emeli, hogy az egyetlen államnyelv az ukrán, csak több régióban 

számos más nyelvet is lehet hivatalosan használni. Kovács Miklós a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnöke szerint a törvény a kampány része, a Régiók Pártja orosz 

szavazóik kedvére akar tenni és bizonyára lesznek magyarul beszélő szövetségeseik, hogy a 

törvénnyel kampányolva a magyar szavazókat is meggyőzzék a pártról. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2012. július 12-i számában olvasható.) 

 

Kijelölt győztesek Kárpátalján 
2012. július 12. - Székely Gergely - Magyar Nemzet 

Bár hivatalosan csak júliusban kezdődik a választási kampány, azonban Kárpátalján már 

most lehet tudni, hogy a választás kimenetelét - írja a Gyeny napilap. Ennek oka, hogy a 

hat egyéni választókerület körvonalait a biztos befutóknak számítók kedve szerint lettek 

megrajzolva. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. július 12-i számában olvasható.) 

 

A megbékélés jegyében 
2012. július 11. – Népújság 

A muravidéki magyarság 1945-ös internálása 67. évfordulójának előestéjén a muravidéki 

magyarság két évtizedes késéssel, de végre méltó módon emlékezett meg a totalitárius 

kommunista rendszer önkényuralmának áldozatairól. Július 10. ezentúl emléknap, 

amelyen minden évben az otthonaikból magyarságuk miatt elhurcolt áldozatokra 

emlékezünk, a nemzetek közti megbékélés jegyében. 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-07-13/eletfat-avattak-a-resztvevok.php
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4703:a-megbekeles-jegyeben&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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Tomka Tibort javasolták a MNTI megbízott igazgatójának 
2012. július 11. – RTV Slovenija, Népújság 

Ugyan öt éves mandátumra volt kinevezve, de egy év után távozik a Magyar Nemzetiségi 

Tájékoztatási Intézet éléről Lázár Beáta. Az intézet tanácsa egyhangúlag alátámasztotta a 

javaslatot, miszerint az új igazgató kinevezéséig Tomka Tibor töltse be a megbízott 

igazgatói feladatkört. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

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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