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Semjén Zsolt: a VMSZ bizonyította, képes a délvidéki magyarság érdekeinek 
megjelenítésére 
2012. április 23. – MTI, Vajdaság Ma, MTI, Vajdaság Ma 

Pásztor István vezetésével a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) bizonyította, képes a 

délvidéki magyarság, sőt az egész Vajdaság érdekeinek megjelenítésére – mondta Semjén 

Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes újságíróknak hétfőn Szabadkán. A 

VMSZ-nek múlhatatlan érdemei vannak abban, hogy létrejöhetett a Magyar Nemzeti 

Tanács, ami a kulturális autonómia egyfajta megvalósulását is jelenti – közölte a politikus. 

 

Semjén: Az oktatásnak nemzetstratégiai jelentősége van 
2012. április 23. – MTI, hirado.hu, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Szabadkai 

Rádió 

Az oktatásnak nemzetstratégiai jelentősége van, egy közösség megmaradását az 

biztosíthatja, ha tagjai piacképes tudás birtokában vannak - jelentette ki Semjén Zsolt 

hétfőn Szabadkán. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes közölte, a magyar 

állam a Magyar Nemzeti Tanáccsal és a felsőoktatási intézményekkel együtt egy 

ösztöndíjrendszer kialakításával gondoskodni fog arról, hogy anyagi okok miatt senki ne 

szoruljon ki arról a mérnök-informatika szakirányú mérnöktanári mesterképzésről, 

amelyet az Óbudai Egyetem ősztől indít a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon 

(MTTK). 

 

Lezárták az aláírásgyűjtést a kettős állampolgárságért 
2012. április 23. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Lezárták a kettős állampolgárság újbóli lehetővé tételéért indított aláírásgyűjtést, melyet 

civilek és a Via Nova ICS tagjai indítottak tavaly ősszel. A petíciós íveket a 

belügyminisztériumba viszik majd, miután az új parlament bizalmat szavaz a Fico-

kormánynak. Boldoghy Olivér, a petíciós bizottság tagja még nem tudta pontosan 

megmondani, hogy mennyi aláírást sikerült összegyűjteni, a becslések szerint 20 ezer 

körül lehet a szám. 

 

Tét 
2012. április 23. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen 

Chirmiciu András szerint „jelentős a tétje a közeledő helyhatósági választásoknak magyar 

szempontból. A szórványban a legfontosabb cél a megyei tanácsokba való bekerülés, illetve 

a képviselet megerősítése a helyi tanácsokban”. A szerző hozzáteszi: „merőben más a 

helyzet a tömbvidéken, ott, ahol a megyék, városok irányítása biztosan magyar kézben 

marad. A nemzeti szempontok nem függnek a választási eredményektől, bármely magyar 

alakulat diadalmaskodik is, ezek helyzete aligha kerül veszélybe”. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13384/Semjen-Zsolt-a-VMSZ-bizonyitotta--kepes-a-delvideki-magyarsag-erdekeinek-megjelenitesere.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13384/Semjen-Zsolt-a-VMSZ-bizonyitotta--kepes-a-delvideki-magyarsag-erdekeinek-megjelenitesere.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/04/23/13/Semjen_az_oktatasnak_nemzetstrategiai_jelentosege_van.aspx?source=hirkereso
http://www.bumm.sk/67837/lezartak-az-alairasgyujtest-a-kettos-allampolgarsagert.html
http://www.nyugatijelen.com/allaspont/tet.php
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Csíksomlyói viseletbe öltöztetik a brüsszeli pisilő kisfiút 
2012. április 23. – Krónika, Új Magyar Szó 

Soros havi ülésén Hargita Megye Tanácsa eldöntötte: csíksomlyói népviseletbe öltöztetik 

május 14-én Brüsszelben a Manneken Pis- szobrot. A testület Facebook-oldalán tartott 

szavazáson ugyanis ez a viselet kapta a legtöbb voksot. Az akció szervezője a brüsszeli 

Székelyföldi Képviseleti Iroda. 

 

Nagyszabású sportárverés indult a szórványmagyarság megsegítésére 
2012. április 23. – Krónika 

Mintegy száz magyar olimpiai bajnok és számos legendás sportoló által felajánlott 

relikviára, köztük sporttörténeti jelentőségű ereklyékre lehet licitálni hétfőtől a Nemzeti 

Sportárverés az Erdélyi Szórványmagyarságért elnevezésű internetes aukció keretében. 

 

Lemondásra szólítja fel Nagy Sándor esperest Tőkés László 
2012. április 23. – Krónika 

Lemondásra szólította fel hétfőn Tőkés László Nagy Sándor nagykárolyi esperest. Tőkés 

szerint Nagy Sándornak az egyházi élet tisztasága érdekében azonnali hatállyal távoznia 

kellene tisztségéből. 

 

Kedden dönt a képviselőház Borbély László ügyében 
2012. április 23. – Krónika 

Az alsóház állandó bizottságának hétfői döntése szerint a keddi plenáris ülés napirendjén 

szerepel majd a Borbély László ellen kért ügyészségi vizsgálat kérdése. A képviselőháznak 

szavazással kell döntenie, hogy jóváhagyja-e vagy sem, hogy az egykori környezetvédelmi 

miniszter ellen büntetőjogi vizsgálat induljon. 

 

Udvarhelyszék: 26 közigazgatási egységből 25-ben indít polgármesterjelöltet 
az RMDSZ 
2012. április 23. – transindex.ro 

Befejeződött a jelöltállítás folyamata az udvarhelyszéki RMDSZ-ben. A szervezet 26 

közigazgatási egységből, 25-ben (22 községben és a 3 városban) állított polgármester-

jelöltet és teljes tanácsosi listát. 

 

Antonescu: a bizalmatlansági indítvány sikere után is kormánytényező 
maradhatna az RMDSZ 
2012. április 23. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Crin Antonescu, az USL társelnöke a Gândulnak adott interjúban kifejtette: ha a 

bizalmatlansági indítvány átmegy a parlamenten, az USL az egyetlen politikai erő, amely 

többséget tud kialakítani, és el tudja kormányozni az országot az őszi parlamenti 

választásokig. A liberális politikus nem zárta ki, hogy egy ilyen politikai konstrukcióban az 

RMDSZ is részt vegyen. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62817
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62818
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62819
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62820
http://itthon.transindex.ro/?hir=28932
http://itthon.transindex.ro/?hir=28932
http://itthon.transindex.ro/?hir=28935
http://itthon.transindex.ro/?hir=28935
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Bokor Tibor: „négy év múlva nem fogunk az ígéreteink miatt szégyenkezni!” 
2012. április 23. – transindex.ro 

Az RMDSZ kézdivásárhelyi polgármesterjelöltje szerint az utóbbi négy évben botrány 

botrányt ér a településen, eljött az ideje a szisztematikus városfejlesztésnek. Bokor Tibor 

elmondta: „Rácz Károly az esélyes, bár a városban sokan mondják, hogy a német jelölt is 

meglepetést okozhat. Én bízom abban, hogy az emberek el tudják dönteni, ki az aki tett a 

városért, mit tett, ott ahol dolgozott”. 

 

Toró Kézdivásárhelyen – Rácz Károlyt nem tudják támogatni 
2012. április 23. – Erdély Ma 

Toró T. Tibor, a párt országos elnöke jelenlétében tartottak sajtótájékoztatót az EMNP 

kézdivásárhelyi székházában. Johann Taierling polgármesterjelölt programjának néhány 

sarkalatos pontját ismertette. Toró kifejtette: Sepsiszentgyörgyön az RMDSZ-es Antal 

Árpád, Gyergyószentmiklóson az MPP-s Mezei János mellé állnak, de Kézdivásárhelyen 

nem tudnak semmiféle szövetkezést elképzelni Rácz Károly érdekében. 

 

Repedt sarkú arcotok 
2012. április 23. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

A Manna cikkírója szerint „ki a fene fogja elhinni, hogy az EMNP tényleg egy új szervezet, 

ha abban csupa, az RMDSZ-ből szökött alak kér bizalmat a választótól? És miféle változás 

lesz itt, ha minden arc a régi lesz, csak a nyelvcsapás változik? Hát mi az EMNP, az 

RMDSZ lecserélt, leszerepelt, lapátra tett szeretője?” 

 

Eckstein-Kovács Péter: nem bratyizok 
2012. április 23. – Parászka Boróka – manna.ro 

Eckstein-Kovács Péter, az RMDSZ kolozsvári polgármester-jelöltje a Mannának adott 

interjúban kifejtette: „az EMNP-vel kapcsolatban: megvan ugyan az újdonság varázsa, és 

Gergely Balázs is jó arc. Egy bajom van vele, hogy nem az RMDSZ-ben politizál, ahol 

labdába is rúghatna. Az A ligában a helye, de ő ehelyett a csikócsapatban van, a képességei 

szerint ideje lenne a nagypályára lépni”. 

 

Restitúcióról a kisebbségekkel 
2012. április 23. – Erdély Ma, Krónika 

A nemzeti kisebbségek parlamenti csoportjának képviselőivel tárgyalt a miniszterelnök a 

bizalmatlansági indítványról és a visszaszolgáltatási törvénytervezetről. Mihai Răzvan 

Ungureanu csütörtökön találkozott a kormánykoalíciót alkotó pártok vezetőivel, akikkel 

ugyancsak a bizalmatlansági indítványról folytatott megbeszéléseket. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=17141
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=116420&cim=toro_kezdivasarhelyen_racz_karolyt_nem_tudjak_tamogatni
http://manna.ro/velemeny/repedt-sarku-arcotok-2012-04-23.html
http://manna.ro/kozter/eckstein-kovacs-peter:-nem-bratyizok-2012-04-23.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=116464&cim=restituciorol_a_kisebbsegekkel
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A kormány hat hónappal elhalasztaná az államosított ingatlanokról szóló 
törvényt 
2012. április 23. – Nyugati Jelen 

A kormány az Emberi Jogok Európai Bíróságával (CEDO) tárgyal, hogy hat hónappal 

hosszabbítsák meg az államosított ingatlanokról szóló törvény kidolgozásának határidejét, 

amely júliusban jár le. Ez idő alatt elemeznék a lehetséges megoldásokat. A kormány két 

héttel korábban közölte, hogy az államosított ingatlanokért járó állami kártérítés értékét az 

ingatlan értékének 15%-ára korlátoznák, és megszüntetnék a természetbeni 

visszaszolgáltatás lehetőségét. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azonban leszögezte: a 

Szövetség nem szavaz meg olyan visszaszolgáltatási törvényt, amely nem írja elő a 

természetbeni restitúciót. 

 

Az MPP is elkésztette kolozsvári és Kolozs megyei jelöltlistáját 
2012. április 24. – Szabadság 

Az MPP Kolozs megyei és kolozsvári szervezete megtartotta küldöttjelölő gyűlését. A 

megyei szervezet tanácselnökjelöltje Csép Sándor, az MPP Kolozs megyei szervezetének 

elnöke. Az MPP kolozsvári szervezetének polgármesterjelöltje Fodor Alpár. 

 

Torda: levél az összefogásért 
2012. április 24. – Krónika 

Nyílt levélben fordult tegnap Józsa István Örs, az EMNP tordai szervezetének elnöke 

Ádámossy Klára helyi RMDSZ vezetőhöz annak érdekében, hogy fogjon össze a két 

alakulat a júniusi helyhatósági választásokon. 

 

Nicoară: durván kampányol az RMDSZ 
2012. április 24. – Krónika 

Kampányízű túlzásnak nevezte tegnap Marius Nicoară liberális szenátor Kovács Péter 

RMDSZ-főtitkár kijelentését, mely szerint a szövetség hosszú távú céljának tekinti, hogy a 

magyar nyelvet regionális hivatalos nyelvvé tegye Románia azon régióiban, amelyekben 

számottevő a magyar közösség aránya. 

 

Értékorientált pártot akar Somogyi 
2012. április 23. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az állam szociális és gazdasági téren való nagyobb szerepvállalását, a társadalom 

legszélesebb rétegének érdekképviseletét, valamint a külföldi befektetői tőke szerepének 

felülvizsgálatát szeretné megvalósítani az új szlovákiai párt alapításába kezdett Somogyi 

Szilárd, a Szabadság és Szolidaritás pártjának volt képviselője. 
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http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/a_kormany_hat_honappal_elhalasztana_az_allamositott_ingatlanokrol_szolo_torvenyt.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/a_kormany_hat_honappal_elhalasztana_az_allamositott_ingatlanokrol_szolo_torvenyt.php
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/72927
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=62853
http://www.hirek.sk/belfold/20120423195307/Ertekorientalt-partot-akar-Somogyi.html
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Bocsánatkérés helyett... 
2012. április 23. – Szűcs Dániel – Felvidék Ma 

„Nem bocsánatkérésre van szükségünk, pláne nem Slota miatt, hanem valódi, kézzel 

fogható eredményekre. Valódi, gyakorolható jogokra. Éppen csak annyira, amennyi 

bennünket szülőföldünkön őshonos magyar nemzetrészként és egyébként az európai 

normák szerint is megillet” – írja Szűcs Dániel Alojz Hlina parlamenti képviselő (Egyszerű 

Emberek) azon kijelentésével kapcsolatban, hogy bocsánatot kíván kérni Slota 

magyarellenes kijelentései miatt. 

 

Jön az összeborulás? 
2012. április 24. – Nagy András – Új Szó 

„Értem én, hogy a szlovákiai magyarság érdekképviseletének szempontjából valóban 

fontos az a 110 ezer szavazat, amivel az MKP már második alkalommal maradt a kapun 

kívül, ám nem érzem úgy, hogy vissza kellene térnünk a 2009 előtti időszakba. Ha a Híd 

elkezdene közeledni az MKP-hoz, csak azt bizonyítaná, hogy Bugárék korábban valóban 

személyes sértődöttségből hagyták ott az MKP-t és hozták létre a Hidat, nem ideológiai 

alapon. Ugyanígy az MKP-nak is elég nehéz elmagyarázni saját szavazóinak, hogy az eddig 

leárulózott Bugárékkal, akik „újra szlovákokat juttattak be a parlamentbe magyar 

szavazatokkal” miért is kellene leülni tárgyalni. 

 

Szlovák-magyar huzavona 
2012. április 24. - Pelle János - Magyar Nemzet 

Robert Fico kijelentette, hogy megváltoztatják az állampolgársági törvényt, de a 

magyarokkal szemben érvényben marad. Semjén Zsolt erre válaszolva elmondta, hogy 

Magyarország nemzetközi fórumokhoz fordul, hogy ne érje ilyen diszkrimináció a felvidéki 

magyarokat. Érthetetlen a szlovákok részéről ez a további elzárkózás, hiszen már 

Csehország is bejelentette egy hónappal ezelőtt, hogy lehetővé teszi a kettős 

állampolgárságot azoknak, akik önként veszik fel egy másik országét. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. április 24-i számában olvasható.) 

 

Húszezer nevet tartalmazó adatbázis a kommunizmus áldozatairól 
2012. április 23. – Vajdaság Ma 

Húszezer személy adatait tartalmazza az az adatbázis, amelyet az 1944. szeptember 12-e 

után meggyilkoltak eltitkolt sírjait feltáró bizottság indított próbaútjára két és fél évi 

gyűjtőmunka után. 
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http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/33582-bocsanatkeres-helyett
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4885/Huszezer-nevet-tartalmazo-adatbazis-a-kommunizmus-aldozatairol.html
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Határtalanul: Budapesti-topolyai általános iskolai találkozó 
2012. április 23. – Vajdaság Ma 

A Határtalanul európai uniós pályázatnak köszönhetően a budapesti Dr. Mező Ferenc 

Általános Iskola 77 diákja és 8 oktatója látogatta meg hétfőn topolyai Nikola Tesla 

Általános Iskolát. 

 

Gusztony: a párt túléléséért harcolunk 
2012. április 23. – Vajdaság Ma 

A Kossuth Rádiónak nyilatkozó Gusztony András, a VMDP alelnöke, temerini 

polgármester kijelentette: függetlenül attól, hogy a VMDP megalakulása óta állandóan 

támogatta a Fideszt és Orbán Viktor kormányát, most részükről nem kapott semmilyen 

támogatást, a magyar kormány és elnöke egyértelműen a VMSZ mellé állt. – „Mi annak 

ellenére, hogy nem értünk egyet ezzel a lépéssel, nem fogunk ellene menni Orbán 

Viktornak és a magyar kormánynak és főleg ez az oka annak, hogy köztársasági szinten 

egyáltalán nem is próbálkozunk. Ott meghagyjuk az egyetlen magyar versenypártnak 

számító VMSZ-nek a lehetőséget, hogy szerepeljen minél jobban, ahogy tud.” 

 

A barátság jegyében 
2012. április 23. – Lakatos János – Magyar Szó, Pannon RTV 

Hétfőn délelőtt Topolyára látogatott Doris Pack, az Európai Parlament kulturális és 

oktatási bizottságának elnöke. A németországi politikus Egeresi Sándor, a tartományi 

parlament elnökének társaságában meglátogatta a Nikola Tesla és a Csáki Lajos iskolákat, 

elbeszélgetett a diákokkal és a tanárokkal, valamint 500 német nyelvű könyvet 

ajándékozott az iskoláknak a nemzetközi könyvnap alkalmából. 

 

Emelt fővel tudunk elszámolni 
2012. április 23. – Magyar Szó, Pannon RTV 

„Az utóbbi négy évben vívott csatákban gyakran vesztesként kerültünk ki első pillantásra, 

de ma emelt fővel tudunk elszámolni. Sokszor legyőztek bennünket, de nem alkudtunk 

meg, nem törtünk meg és nem kötöttünk elvszerűtlen kompromisszumokat. Ez az, ami 

bizakodással tölthet el bennünket a jövő vonatkozásában is” – mondta Pásztor István 

köztársasági elnökjelölt szombat este az Újvidéki Színházban megtartott 

kampányrendezvényén, amelyen bemutatták a VMSZ újvidéki szervezetének köztársasági, 

tartományi és önkormányzati jelöltjeit. 

 

Halál a magyarokra – falfirka Újvidéken  
2012. április 23. – Pannon RTV 

A VMSZ újvidéki kampányrendezvényével egy időben megfélemlítő falfirkát festettek a 

párt óriásplakátjára a tartományi székvárosban. A Halál a magyarokra feliratot ismeretlen 

tettesek firkálták a Vajdasági Magyar Szövetség egyik plakátjára. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13381/Hatartalanul-Budapesti-topolyai-altalanos-iskolai-talalkozo.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13379/Gusztony-a-part-tuleleseert-harcolunk.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-04-24_A_baratsag_jegyeben.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-04-23_Emelt_fovel_tudunk_elszamolni.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=6261
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Vajdaságban 1,7 millió választópolgár van 
2012. április 24 - Vajdaság Ma 

A Tartományi Választási Bizottság (PIK) hétfőn megerősítette, hogy Vajdaságban összesen 

1.735.616 polgár jogosult szavazásra. A tartományi választásokat kombinált rendszer 

alapján tartják úgy, hogy a 120 képviselő közül 60-at részarányos választási rendszer 

szerint választanak, míg a másik felét kétmenetes többségi választási rendszer szerint. 

 

A választók haragosak és félnek 
2012. április 24. - Magyar Szó 

A Faktor plus ügynökség aktuális közvélemény-kutatásának értelmében a Szerb Haladó 

Párt körüli koalícióra a szavazásra jogosult polgárok 33,5 százaléka adná voksát, a 

Demokrata Párt körüli koalícióra pedig 28,3 százalékuk. A Szerbiai Szocialista Párt körüli 

koalícióra a szavazók 11,8 százaléka szavazna. A választási küszöböt a Fordulat koalíció is 

átlépné, a szavazatok 6,2 százalékát szerezheti meg. Szerbia Demokrata Pártja a 

szavazatok 5,7 százalékát tudhatná magáénak, a Szerb Radikális Pártra pedig a szavazók 

5,5 százaléka szavazna.  

 

Zenta: Szávay István a Magyar Remény Mozgalom kampányrendezvényén 
2012. április 24. - Hhzs. - Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Zentán tartott lakossági fórumot tartott a Magyar Remény Mozgalom, amely ismertette 

programját és választási listáját is az érdeklődőkkel. A rendezvény vendége, Szávay István 

magyarországi parlamenti képviselő, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinetjének elnöke 

kifejtette, azzal a céllal érkezett Zentára, hogy személyes jelenlétével is támogassa az MRM 

kampányát.  

 

Szoboravatás Nagydobronyban 
2012. április 23. – Kárpátalja Ma 

2012. április 22-én a IV. Kárpátaljai Vőfélytalálkozó keretein belül felavatták a Paprikafűző 

asszony szobrát a község főterén. Az ünnepséget Sziebert István, a Vidékfejlesztési 

Minisztérium politikai főtanácsadója nyitotta meg. 

 

Marolt államtitkár Lendván 
2012. április 23. – RTV Slovenija Hidak 

Robert Marolt, a Belügyminisztérium államtitkára és Stanko Baluh, a minisztérium 

nemzetiséggel foglalkozó szolgálatának vezetője hétfő délelőtt a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség székházában találkozott a nemzetiség képviselőivel. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13386/Vajdasagban-1-7-millio-valasztopolgar-van.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-04-24_A_valasztok_haragosak_es_felnek.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-04-24_Az_MRM_gyokeres_valtozasokat_szeretne.xhtml
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/9588-szoboravatas-nagydobronyban
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/3781
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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.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/

