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Háromszékre látogat Répás Zsuzsanna 
2012. május 17. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika 

Május 18-án, pénteken Háromszékre látogat Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár – tájékoztatott Nemes Előd, az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki 

szervezetének elnöke. Az államtitkár nyitja meg a Magyar múlt – Magyar jövő című 

tárlatot, melynek a Lábasház ad otthont. A pénteken 14 órakor kezdődő kiállítás honosítási 

dokumentumokat, fényképeket mutat be az érdeklődőknek. 

 

Nyirő-ügy – A külügyminisztérium nem kíván a sajtóban üzengetni 
2012. május 17. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A román külügyminisztérium megerősítette csütörtökön az MTI-nek, hogy Nyirő József 

újratemetése és magyar politikusok nyilatkozatai miatt szerdán bekérették Magyarország 

bukaresti nagykövetét, ám a találkozóról nem közöltek további részleteket, arra 

hivatkozva, hogy nem a kívánnak a sajtóban üzengetni. 

 

Ponta: a kisebbségeknek kedvezően módosítjuk a választási törvényt 
2012. május 17. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, MTI 

A választási küszöb eltörlése mellett úgy módosítjuk a választási törvényt, hogy azokban a 

megyékben, ahol a nemzeti kisebbségek aránya 6% feletti, az a kisebbségi képviselő is 

bejusson a parlamentbe, aki nem nyert a választókerületében, de a legtöbb szavazatot 

gyűjtötte össze – jelentette be csütörtökön Victor Ponta. 

 

Politikai tisztogatásba kezdett a Ponta-kabinet? 
2012. május 18. – MTI, hirado.hu 

Az uniós vezetés nem áll ki feltétlenül a kisebbségi jogok érvényesítéséért - véli a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója. Kántor Zoltán az m1 Ma reggel című műsorában 

a Romániában zajló személycserék és döntések hátterét elemezte. Teljesen természetes, 

hogy Romániában az új kormány valamennyi prefektust leváltotta, erre a politikai 

tisztogatás fogalma a legmegfelelőbb. Elegánsabb lett volna, ha a többségben magyarok 

lakta megyékben magyar nemzetiségű prefektusokat állítanak, de valószínűleg a 

szociálliberális kormány holdudvarában kevés volt az ilyen – jelentette ki Kántor Zoltán. 

 

Ponta: „szimbolikus” román–moldáv határt! 
2012. május 18. – Balogh Levente – Krónika  

Románia továbbra is támogatja Moldova európai integrációját, mivel úgy véli, ez a 

folyamat lehetővé teszi, hogy a két országot kétszáz éve elválasztó határ szimbolikussá 

váljék – szögezte le Victor Ponta román kormányfő egy nyilatkozatban, amelyet abból az 

alkalomból adott ki, hogy az Orosz Birodalom kétszáz évvel ezelőtt hajtotta uralma alá a 

területet. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/haromszekre-latogat-repas-zsuzsanna
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118424&cim=nyiro_ugy_a_kulugyminiszterium_nem_kivan_a_sajtoban_uzengetni
http://itthon.transindex.ro/?hir=29184
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/05/17/13/Politikai_tisztogatasba_kezdett_a_Ponta_kabinet_.aspx?source=hirkereso
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„Legfontosabb szövetségesünk az erdélyi magyarság” 
2012. május 18. – Új Magyar Szó, Szabadság 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az ÚMSZ-ben és a Szabadságban megjelent interjúban 

leszögezi: „Az elmúlt esztendők választásai sem voltak könnyűek, viszont az idei választás 

azért lesz a legnehezebb, mert először fordul elő 22 esztendő után, hogy olyan 

megméretkezés lesz Székelyföldön, Partiumban, Közép- Erdélyben és a Szórványban is, 

amelyen három magyar szervezet versenyzik a szavazatokért”. 

 

A PSD és a PNL európai testvérpártjaihoz fordultak az RMDSZ EP-képviselői a 
magyarellenes intézkedések miatt 
2012. május 17. – transindex.ro, Krónika 

Közös levélben intézett felhívást az RMDSZ két európai parlamenti képviselője, Sógor 

Csaba és Winkler Gyula, Hannes Swoboda szocialista és Guy Verhofstadt liberális 

politikusokhoz. Az erdélyi magyar képviselők az új romániai kormánykoalíció kisebbség- 

és magyarellenes intézkedéssorozatára hívták fel az európai frakcióvezetők figyelmét, és 

arra kérték őket, emeljenek szót testvérpártjaiknál a romániai események miatt. 

 

A Magyar Tagozat tiltakozik a MOGYE-n zajló újabb törvénysértés miatt 
2012. május 17. – Erdély Ma, Krónika 

A Magyar Tagozat egyetemi szintű tanácsa tiltakozik a MOGYE-n zajló újabb törvénysértés 

miatt. Az oktatási törvény 207/5/d cikkelye egyértelműen előírja, hogy minden karon 

legalább egy dékánhelyettest a Magyar Tagozat javaslata alapján kell kinevezni. Annak 

ellenére, hogy május 9-én írásban jelezték, hogy a dékánhelyettes kinevezésének 

előfeltétele a Magyar Tagozat jogi státusának rendezése, az egyetem vezetősége még aznap 

kinevezte az Általános Orvosi Kar magyar dékánhelyettesének Gaboş Grecu Iosif 

professzort. Őt nem a Magyar Tagozat jelölte és nem a tagozatot képviseli. 

 

Levél a MOGYE rektorának az Európai Parlamentből 
2012. május 17. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az EP kissebbségi frakcióközi munkacsoportja levelet intézett a MOGYE rektorához. A 

levélben felháborítónak tartják, hogy a MOGYE vezetősége fegyelmi eljárást indított 

Brassai Attila professzor ellen, aki a múlt év novemberében Strassburgban előadást tartott 

az egyetem magyar tagozatának helyzetéről. 

 

Bukarest nem tiltja Nyírő újratemetését 
2012. május 17. – Erdély Ma, index.hu 

Szász Jenő a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke szerint a román hatóságok csak 

véleményüket fogalmazták meg Nyírő József író tervezett újratemetése kapcsán. Szász 

Jenő, aki az újratemetést szervező Székelyudvarhelyért Alapítvány elnöke is, szerint az, 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=29175
http://itthon.transindex.ro/?hir=29175
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118379&cim=a_magyar_tagozat_tiltakozik_a_mogye_n_zajlo_ujabb_torvenysertes_miatt
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118382&cim=level_a_mogye_rektoranak_az_europai_parlamentbol_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=118413&cim=bukarest_nem_tiltja_nyiro_ujratemeteset
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hogy a román hatóságok nem támogatják az eseményt, nem jelent semmilyen tiltó 

rendelkezést, és a legfontosabb dolog most, hogy méltóságteljes temetést rendezzenek, 

amin mindenki bátran részt tud venni. 

 

Bunta közszemlére tette Szász Jenő ingatlanügyeit 
2012. május 17. – transindex.ro 

Bunta Levente szerdai sajtótájékoztatóján félretájékoztatással vádolta Szász Jenőt, az MPP 

elnökét és polgármesterjelöltjét. Az újabb mandátumért induló RMDSZ-es városvezető a 

Székely Főváros című kiadványban megjelent, Szász Jenő cikkre hivatkozva úgy 

nyilatkozott, a polgári alakulat elnöke „próbálja magát fényezni és magyarázkodik”. 

 

A Charta XXI. mozgalmat mutatta be Surján László Nagyváradon 
2012. május 17. – Krónika, Szabadság 

A Kárpát-medencei népek megbékélését célzó Charta XXI. mozgalmat mutatta be 

nagyváradi sajtótájékoztatóján Surján László, az EP néppárti alelnöke a tisztséget előtte 

betöltő Tőkés Lászlóval közösen. 

 

Székelyudvarhelyi városháza: milyen jogon kér bocsánatot más nevében az 
SZNT? 
2012. május 17. – Krónika 

Zavarkeltésnek nevezte a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) Kövér Lászlóhoz, a magyar Országgyűlés elnökéhez intézett levelét, 

amelyben Bunta Levente polgármester helyett kérnek bocsánatot a Nyírő-ügy kapcsán. 

 

Megtisztítanák Erdélyt – EMNP-kampánynyitó a Partiumban 
2012. május 17. – Krónika 

Megtöltötték a nagyváradi színházat az EMNP vezetői, helyhatósági jelöltjei és 

szimpatizánsai a párt szerda esti, nagyváradi rendezvényén. A Hiszünk Erdélyben 

mottóval ellátott kampányrendezvényen fellépett Varga Miklós énekes, illetve az EMNP 

kampányhimnuszát jegyző, idén tízéves Transylmania zenekar. 

 

Az erdélyi szórványközösségekről tartott előadást az Egyesült Államokban 
Szabó Csaba 
2012. május 17. – transindex.ro 

Az erdélyi szórványközösségekről tartott magyar nyelvű előadást New Yorkban és 

Washingtonban Szabó Csaba kolozsvári újságíró, a Szórványtengely-mozgalom alapítója 

április 19-20-án. Az Egyesült Államokba a saját költéségén kiutazó Szabó Csaba 

előadásainak kettős célja volt: a sikereket felmutató dél-erdélyi iskolalánc bemutatása, 

illetve az amerikai magyarok bevonása az erdélyi civil világ vérkeringésébe. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=29177
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63601
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63602
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63602
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=63605
http://itthon.transindex.ro/?hir=29180
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Maros megyei RMDSZ: Füzes Oszkár ne avatkozzon bele a választási 
kampányba 
2012. május 17. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, 

szekelyhon.ro 

Az önkormányzati választási kampányba való beavatkozással vádolja Füzes Oszkárt, 

Magyarország bukaresti nagykövetét az RMDSZ Maros megyei területi állandó tanácsa. A 

szövetség Maros megyei szervezetének vezető testülete kijelentette: “nem értünk egyet 

azzal, hogy a Magyarországot képviselő magas rangú diplomata kampány idején 

Marosvásárhelyen tájékozódás ürügyén polgármesterjelöltekkel találkozik és nyilvánosan 

véleményt mond róluk, azaz beavatkozik egy olyan választási versenybe, ahol sajnálatos 

módon egymással szemben több magyar politikai szervezet kampányol”. 

 

Eckstein: jusson levegőhöz a belváros 
2012. május 17. – transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság 

City tour keretében hívta fel Kolozsvár problémáira a figyelmet Eckstein-Kovács Péter, az 

RMDSZ polgármesterjelöltje, aki az Eckstein-Patika elől induló buszjáraton beszélt 

terveiről. A politikus elmondta: egyeztetett a kerékpáros szervezetekkel, és megválasztása 

esetén hétvégenként lezárná a főtér körüli utcákat az autósforgalom elől, valamint szombat 

estétől vasárnap délutánig a Napoca (Jókai) utcától az Avram Iancu (Bocskai) térig tartó 

útszakaszról szintén kitiltaná a gépkocsikat. 

 

A választási törvény csapdái 
2012. május 17. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Az alkotmánynak és az alkotmánybíróság korábbi rendelkezésének is ellentmond, ha 

megváltoztatják a választási rendszert, és az arányos képviseletet többségire módosítják – 

fejtette ki Márton Árpád képviselő. Az RMDSZ igyekszik megóvni a döntést, ám ennek 

ellenére sem lehetnek bizonyosak abban, hogy a parlamenti választások már nem az új, 

most megszavazott egyéni körzetes módszerrel történnek majd. 

 

Etikai kódexet és választások utáni együttműködést javasol Borboly 
2012. május 17. – transindex.ro 

Választási etikai kódex aláírására és a másik két párttal a választások utáni 

együttműködésre vonatkozó javaslatát ismertette csíkszeredai sajtótájékoztatóján Borboly 

Csaba, az RMDSZ Hargita megyei tanácselnökjelöltje. 

 

Egységes fellépést a megszerzett kisebbségi jogok védelmében 
2012. május 17. – Nyugati Jelen 

Az európai nemzeti kisebbségeknek egységeseknek kell lenniük, hiszen a megszerzett 

jogok bármikor veszélybe kerülhetnek, a hosszú harcok árán megszerzett 

kisebbségvédelmi eszközöket adminisztratív döntésekkel vissza lehet vonni. Erre riasztó 

példa mindaz, ami Romániában az elmúlt három hétben történt – figyelmeztetett Winkler 
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Gyula az RMDSZ európai parlamenti képviselője Moszkvában, az Európai Nemzetiségek 

Föderatív uniója (FUEN) 57. kongresszusán. 

 

Emléklap a tízezredik „magyar-kérelmezőnek” 
2012. május 17. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár jelenlétében készítették el 

a tízezredik honosítási kérelmet a marosvásárhelyi demokráciaközpontban. „A tízezer 

nagyon nagy szám. Azt jelenti, hogy hatalmas és élő az igény, amit a kettős állampolgárság 

betölt. Ezáltal közjogi értelemben a határon túliak is a magyar nemzet részévé válnak. 

Eddig több mint 250 ezren kérelmezték a honosítást és 160 ezren tették le az esküt. Az 

igény továbbra sem csökken. Ez a munka nehéz, de nem teher” – fogalmazott Répás 

Zsuzsanna. 

 

MOGYE: védelmezett plagizálók? 
2012. május 18. – Krónika 

Három hónap után sem érkezett válasz a román oktatásügyi minisztériumnak alárendelt 

etikai bizottság részéről azokra a feltárt plágiumügyekre, melyeket Hantz Péter, a Bolyai 

Kezdeményező Bizottság (BKB) alelnöke jelzett a hatóságoknak. A jelenleg Svájcban élő és 

dolgozó fizikus a MOGYE több, vezető beosztású tanárára bizonyította rá, hogy plagizált. 

 

Provokátorok 
2012. május 18. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke a Nyírő-újratemetés körüli viták kapcsán megjegyzi: “immár 

százszázalékosan megbizonyosodhattunk róla, hogy a Victor Ponta vezette új román 

kormány számára nem csupán múló, ellenzékben alkalmazott fogás volt a 

magyarellenesség, hanem az idei választási évben a kormányprogramnak is nem hivatalos, 

de annál szervesebb részét képezi”. 

 

Cél: a mérleg nyelve 
2012. május 18. – Kiss Előd-Gergely – Krónika, Új Magyar Szó 

Az EMNP által készített közvélemény-kutatás szerint több ezer kolozsvári magyar döntene 

úgy június 10-én, hogy nem az RMDSZ-re, hanem a néppártra voksolna a helyhatósági 

választáson – jelentette ki Gergely Balázs, az új párt polgármesterjelöltje az Eckstein 

Kovács Péterrel, az RMDSZ jelöltjével folytatott vitán, a Bocskai-ház Óváry Termében. 

 

Kampányrajt Károlyban 
2012. május 18. – Babos Krisztina – Krónika 

Bemutatta nagykárolyi polgármesterjelöltjét, valamint ismertette az alakulat helyi 

szervezetének célkitűzéseit az EMNP. A tisztségért induló Konglovits Éva kifejtette: az 

egyik legnagyobb gondnak azt tartja, hogy a politikusok az emberek feje fölött hozzák meg 

döntéseiket. 
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A marosvásárhelyi romák Frunda Györgyöt támogatják 
2012. május 18. – Új Magyar Szó 

A romák támogatásáról biztosította Frunda György RMDSZ-es polgármesterjelöltet Petru 

Zelariu, a Pro Europa Roma Párt elnöke. A szövetség Maros megyei szervezetének 

székházában megtartott egyeztetésen Frunda György polgármesterjelölt ismertette 

programja romákra vonatkozó részét: óvodát és iskolát szeretne építeni számukra, ezzel 

segítve őket a felzárkózásban. 

 

Üsd a bozgort! 
2012. május 18. – Sike Lajos – Új Magyar Szó 

Sike Lajos szerint „mint várható volt, ahogy az RMDSZ elvesztette kormányzati, vele a 

hazai társadalom számára nagyon is szükséges kiegyensúlyozó és mérséklő szerepét, ismét 

ütik, vágják a magyart! Ponta miniszterelnököt még fel sem kenték, amikor döntött a 

MOGYE magyartalanításáról. A választási törvény számunkra előnytelen 

megváltoztatásától kezdve a magyar prefektusok és igazgatók leváltáság olyan viharosan 

 

MKP: Tisztázni kell a helyzetet 
2012. május 17. – Felvidék Ma, Duna Televízió 

Berényi József, az MKP elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában elmondta, az 

MKP az országos tanács határozata értelmében folytat tárgyalásokat civil és politikai 

szervezetekkel. A Most-Híddal a Dél-Szlovákia gazdasági életének fellendítését célzó 

feladatok megtárgyalása mellett további alapkérdéseket is meg kell tárgyalni, például arra 

vonatkozóan, hogy miképp vélekedik a két párt az ún. „magyarországi beavatkozásról” a 

szlovákiai magyar kisebbség életébe. 

 

Négy évig mellékesek lesznek a kisebbségi jogok, a kormányprogram sem 
említi a témakört 
2012. május 17. – Sándor Renáta – Új Szó 

Gyengült a demokrácia 2012 első negyedévében az IVO társadalomkutató intézet 

értékelése szerint. Az intézet szerint a demokrácia minőségének romlásához a jogalkotási 

folyamatban tapasztalt, valamint az emberi és a kisebbségi jogok terén beállt változások 

járultak hozzá. 

 

Elhunyt Várady Béla, a kassai Thália nyugalmazott színművésze és alapító 
tagja 
2012. május 17. – Marsovszky Miklós – Új Szó 

79 éves korában elhunyt Várady Béla, a kassai Thália Színház nyugalmazott színművésze. 

Várady Béla 1951 és 1959 között az Állami Faluszínház, majd 1959-től 1969-ig a komáromi 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/33951-mkp-tisztazni-kell-a-helyzetet
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/17/negy-evig-mellekesek-lesznek-a-kisebbsegi-jogok-a-kormanyprogram-sem-emlit
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/05/17/negy-evig-mellekesek-lesznek-a-kisebbsegi-jogok-a-kormanyprogram-sem-emlit
http://ujszo.com/online/kultura/2012/05/17/elhunyt-varady-bela-a-kassai-thalia-nyugalmazott-szinmuvesze-es-alapito-ta
http://ujszo.com/online/kultura/2012/05/17/elhunyt-varady-bela-a-kassai-thalia-nyugalmazott-szinmuvesze-es-alapito-ta
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Magyar Területi Színház (MATESZ) színművésze volt. Az 1969-ben létrejött kassai Thália 

Színház alapító tagja, 1971 és 1981 között művészeti vezetője volt. 

 

Pásztor: csalás ellen legjobb ellenszer a szavazás 
2012. május 17. – MTI, hirado.hu, Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Pásztor István szerint erős magyar politikai képviseletre van szükség a vajdasági 

magyarság stratégiai céljainak megvalósításához, ezért fontos, hogy minél több vajdasági 

magyar menjen el szavazni a szerbiai választások vasárnapi, második fordulójában. 

 

Oktatás és megmaradás 
2012. május 17. – Pannon RTV 

Többnemzetiségű környezetben külön jelentőséggel bír az anyanyelv és a környezetnyelv 

párhuzamos oktatása. Egymás nyelvének, kultúrájának, szokásainak megismerése az 

egymás mellett élés alapkövetelménye és részben a fiatalok itthonmaradásának egyik 

alapfeltétele is. 

 

Topolya és Vajdaság érdekeiért 
2012. május 17. – Varjú Márta – Magyar Szó 

A topolyai községben a május 6-ai szavazás során tartományi egyéni jelöltként legtöbb 

szavazatot a Vajdasági Magyar Szövetség jelöltje, Egeresi Sándor, a Tartományi 

Képviselőház elnöke kapta. Most a második fordulóban is megmérettetik azért, hogy 

bekerülhessen a tartományi képviselőházba. 

 

Az MNT elnöke a Demokrata Párt magyar politikusainak 
következetlenségéről 
2012. május 17. – Vajdaság Ma 

Csengeri Attila, a Demokrata Párt (DS) tartományi tisztségviselője a Pannon TV Közügyek 

c. műsorában szerdán nehezményezte, hogy Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke nem vett részt a DS rendezvényén, hogy a Tanács nevében támogassa Boris Tadićot 

az elnökválasztás második fordulójában. 

 

Együttes erővel felülkerekedhetünk a nehézségeken 
2012. május 18. – Vadócz Márk – Magyar Szó 

A Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkamara (MSZKIK), valamint a Nemzeti 

Külgazdasági Hivatal szervezésében csütörtökön a két ország üzleti együttműködésének 

lehetőségeiről tartottak értekezletet az Újvidéki Mezőgazdaság Vásáron. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/05/17/18/Pasztor_csalas_ellen_legjobb_ellenszer_a_szavazas.aspx?source=hirkereso
http://pannonrtv.com/web/?p=7532
http://magyarszo.com/fex.page:57165adf-235a-bdaf-4cd0-cc022c6302ce.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13538/Az-MNT-elnoke-a-Demokrata-Part-magyar-politikusainak-kovetkezetlensegerol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13538/Az-MNT-elnoke-a-Demokrata-Part-magyar-politikusainak-kovetkezetlensegerol.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-05-18_Egyuttes_erovel_felulkerekedhetunk_a_nehezsegeken.xhtml
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20 éves a Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium 
2012. május 17. – volksgruppen.at 

Huszadik jubileumát ünnepelte szerdán a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium a 

felsőőri vásárcsarnokban. 1992. szeptember 9-én került sor az intézmény ünnepélyes 

megnyitására. 

 

BUKV - nyári nyelvtábor a Balatonnál 
2012. május 17. – volksgruppen.at 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 1971 óta rendezi meg Magyarországon nyári 

táborait a Burgenlandban magyarul tanuló általános iskolás diákok számára. Idén 

Balatonalmádiban, július 10. és 19. között kerül megrendezésre a nyári tábor. 

 

Tíz éves a rijekai Baross Gábor Magyar Kultúrkör 
2012. május 18. – MTI 

Kiállítással, koszorúzással, magyar nótaesttel és bállal ünnepli fennállásának tízedik 

évfordulóját péntektől vasárnapig a rijekai (Fiume) székhelyű Baross Gábor Magyar 

Kultúrkör. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/165310/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/163042/
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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.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/

