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Semjén válaszolt a Jobbik kérdésére 
2012. június 7. – MTI, hirado.hu 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes  határozottan visszautasítja, hogy Magyarország 

beavatkozna bármely külhoni magyar közösséget, így az erdélyi magyar közösséget érintő 

választási kampányba. Szávay István (Jobbik) írásbeli kérdésére adott válaszában kitért rá: 

a demokráciában természetes, hogy léteznek egymáshoz közel álló értékrenden alapuló 

pártcsaládok, politikai szövetségek, így egy párt vagy egy pártpolitikus különbséget tehet 

egyes politikai erők között. 

 

Martonyi: A nehezén már túl vagyunk 
2012. június 7. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Martonyi János külügyminiszter szerint jelentős előrelépést értek el az elmúlt két évben az 

alapvető külpolitikai célok megvalósításában, az országot ért nemzetközi kritikákat illetően 

pedig úgy látja, „a nehezén már túl vagyunk”. A szomszédos országokkal ápolt 

kapcsolatokról szólva kifejtette: a markáns érdekérvényesítésre és az értékalapú politikára 

törekednek. Fontos nemzetpolitikai cél valósult meg az állampolgársági törvény 

elfogadásával és alkalmazásának elindulásával -  tette hozzá. 

 

Eltüntették a magyar nyelvű táblákat 
2012. június 7. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Leszedték a főutak által érintett magyarlakta települések magyar nyelvű helységnévtábláit 

Kárpátalján, amikor a megyei közútfenntartó vállalat újakra cserélte az útjelző és 

közlekedési táblákat. Magyar nyelvű helységnévtáblák nélkül maradtak a Csap–Kijev 

autóút mentén fekvő Ungvár környéki magyar falvak és az Asztély–Beregsurány 

határátkelőhelyet Munkáccsal összekötő főút által átszelt Beregszász, valamint több 

magyar ajkú település. Ugyancsak levették a településeket magyarul megjelölő táblákat a 

Nagyszőlősi járásnak azokban a falvaiban, amelyek a Nevetlenfalu–Halmi ukrán–román 

határátkelőt Beregszásszal összekapcsoló út mellett találhatók. 

 

Ponta: Kövér látogatásának célja, a romániai magyarság „radikalizálása" 
2012. június 7. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

Kövér László erdélyi látogatása nem egyedi eset, hanem egy stratégia része, amellyel 

„radikalizálni kívánják a romániai magyar közösséget a román állam intézményei ellen" – 

jelentette ki Victor Ponta román miniszterelnök. Ponta szerint Kövérnek „nem lett volna 

mit keresnie" egy uniós tagállamban választási kampány idején. Ponta szerint a magyar 

házelnök egy „szélsőséges romániai pártot" támogat, és ezzel provokálni akarja a román 

hatóságokat. 

 
 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.hirado.hu/Hirek/2012/06/07/13/Semjen_valaszolt_a_Jobbik_kerdesere.aspx?source=hirkereso
http://mno.hu/belfold/martonyi-a-nehezen-mar-tul-vagyunk-1081743
http://mno.hu/hatarontul/eltuntettek-a-magyar-nyelvu-tablakat-1081869
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120013&cim=ponta_kover_latogatasanak_celja_a_romaniai_magyarsag_radikalizalasa
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Kövér kabinetfőnöke: Frunda György valótlanságokat állít 
2012. június 7. – Krónika 

Kövér László kabinetfőnöke szerint Frunda György, az RMDSZ szenátora nem ismeri a 

magyarországi alaptörvényt, ezért valótlanságokat állít, amikor annak megsértésével 

vádolja a magyar házelnököt. Veress László kiemelte: nagyon lebecsüli az erdélyi 

magyarságot az, aki úgy gondolj, hogy akár választási kampányokban, akár azon kívül, az 

erdélyi magyarok, szavazók befolyásolhatók. 

 

Kelemen Hunor: erős magyar képviseletet az önkormányzatokban 
2012. június 7. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

Az önkormányzatokban való erős magyar képviselet fontosságát hangsúlyozta Kelemen 

Hunor, az RMDSZ elnöke Csíkszeredában, ahol kampányzáró rendezvényét tartotta szerda 

este a szövetség. Azért fontos, hogy erős magyar képviselet legyen az önkormányzatokban, 

mert ott lehet megvédeni az eddig megszerzett jogokat. A politikus szerint az RMDSZ 

jelöltjei arra vállalkoztak, hogy Székelyföldet építsék, és ehhez szükség van minden 

magyarra. 

 

Ponta: Kövér László nem szívesen látott vendég 
2012. június 7. – transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság 

Kövér László nem barát és nem szívesen látott vendég – jelentette ki szatmári látogatásán 

Victor Ponta. A miniszterelnök elmondta, folyamatosan figyelik a magyar Országgyűlés 

elnökének romániai tartózkodása alatti tevékenységét, és azonnal reagálnak, ha az 

megsérti az ország törvényeit. 

 

Ponta szívesen látná Mesterházyt miniszterelnökként 
2012. június 7. – Erdély Ma, index.hu 

Továbbra is kitartanak amellett, hogy Romániában nem szervezhetnek megemlékezést 

olyanoknak, akik románellenes, antiszemita és fasiszta szimpatizáns megnyilvánulásaikról 

ismertek, mondta Victor Ponta a Népszabadságnak adott interjúban arról, hogy milyen 

lépéseket tesznek, ha a szervezők ismét megpróbálkoznak Nyirő József újratemetésével. A 

miniszterelnök arról is beszélt, hogy jó a viszonya Mesterházy Attilával, és az MSZP-vel. 

„Elmondhatom, hogy nem zavarna, ha Mesterházy úr venné át tőlem az Európai Unió 

legfiatalabb miniszterelnöke címet" – mondta. 

 

Levélben kérték fel az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői a 
magyarságot: menjen el szavazni 
2012. június 7. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Eckstein Kovács Péter és Gergely Balázs kolozsvári polgármester-jelöltek közbenjárására 

levélben intéztek felhívást a magyar választópolgárokhoz a magyar egyházak vezetői: arra 

kérik őket, hogy menjenek el szavazni, hiszen a magyar képviselőknek ott kell lenniük, 

ahol a romániai magyarságról döntenek. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64235
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64237
http://itthon.transindex.ro/?hir=29363
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120002&cim=ponta_szivesen_latna_mesterhazyt_miniszterelnokkent
http://itthon.transindex.ro/?hir=29365
http://itthon.transindex.ro/?hir=29365
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Maros megyei RMDSZ: az emberek megértették üzenetünket 
2012. június 7. – transindex.ro 

A szövetség karavánja 120 helységbe látogatott el, intenzív és emberközeli kampányt 

folytatott - jelentette ki Kelemen Atilla, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke. 

“Igyekeztünk, hogy ne lépjünk egy erkölcsi szint alá, pedig az RMDSZ-t rengetegen 

provokálták és sok olyan elem volt, amely kimeríti a tisztességtelen kampány fogalmát. Mi 

csak akkor válaszoltunk, ha sarokba szorítottak” – nyilatkozta a megyei elnök. 

 

RMDSZ-kampányzáró Csíkszeredában: "Sikeres lesz Székelyföld, mert tudjuk, 
mit akarunk!" 
2012. június 7. – transindex.ro 

Több mint 5000 ember gyűlt össze szerdán este a csíkszeredai sportcsarnokba, ahol az 

RMDSZ Csík- és Gyergyószék Területi szervezeteinek jelöltjei tartották kampányzáró 

rendezvényüket. 

 

Példaértékű EMNP-RMDSZ összefogás Balánbányán 
2012. június 7. – Erdély Ma, Duna Tv 

Független jelöltet támogat az RMDSZ és és az EMNP Balánbányán. Az erdélyi magyar 

pártok politikusai is példaértékűnek tekintik a Hargita megyei összefogást. Balánbánya 

többségében románok lakta település, ám az összefogásnak köszönhetően az ötven éves 

városnak először lehet magyar polgármestere. 

 

Kampányháború Kézdivásárhelyen 
2012. június 7. – Bartos Lóránt – szekelyhon.ro 

A választás előtt három nappal egyre durvul a kampány Kézdivásárhelyen: leghevesebben 

az EMNP, illetve az RMDSZ jelöltjét támadják. Csütörtök hajnalra ismét szórólapok ezrei 

lepték el a kézdivásárhelyiek postaládáit: most Bokor Tibor RMDSZ-es és Johann 

Taierling EMNP-s polgármesterjelöltet támadták, illetve dicsérték az MPP jelöltjét. 

 

Tankó megméretkezik 
2012. június 7. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Tankó László, az Erdélyi Magyar Néppárt székelyudvarhelyi polgármesterjelöltje a 

híresztelések ellenére nem áll el a megmérettetéstől. „Háromezer székelyudvarhelyivel 

való beszélgetés meggyőzött arról, hogy az embereknek szükségük van a változásra, hiba 

lenne visszalépni” – mondta a néppárti polgármesterjelölt. 

 

Erdélyi gazdák képviselete Magyarországon 
2012. június 7. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

A magyar elszámoltatási kormánybiztos látogatott Székelyudvarhelyre, hogy bejelentse: 

minden feltétel adott ahhoz, hogy Magyarországon megnyíljon a Határon Túli Magyarok 

Együttműködési Irodája. Ahogy Magyarországon a FIDESZ-nek partnerszervezete a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=29360
http://itthon.transindex.ro/?hir=29361
http://itthon.transindex.ro/?hir=29361
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=119976&cim=peldaerteku_emnp_rmdsz_osszefogas_balanbanyan_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/kampanyhaboru-kezdivasarhelyen
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/a-neppartos-jelolt-nem-lep-vissza
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/erdelyi-gazdak-kepviselete-magyarorszagon
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MAGOSZ, itthon az MPP-nek hasonlóan jó viszonya van az erdélyi gazdákkal -- mondta 

Szász Jenő a csütörtöki sajtótájékoztatón. 

 

Nem vehette át a volt jegybank ingatlanját a Kovászna Megyei Tanácstól a 
végrehajtó 
2012. június 7. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, Krónika 

Dolga végezetlenül távozott a Brassóból érkező végrehajtó, akinek Sepsiszentgyörgyön a 

jegybank korábbi épületét kellett volna átvennie a megyei tanácstól. A megyei tanács nem 

költözött ki az ingatlanból, mert az épületet törvénytelen kormányhatározat alapján az 

ortodox egyház kezére juttatnák. 

 

Szavazz a magyarra! 
2012. június 7. – Böszörményi Zoltán – Nyugati Jelen 

Böszörményi Zoltán, a Nyugati Jelen tulajdonosa felhívást tett közzé lapja hasábjain: 

„Győzünk, ha egyet akar magyar a magyarnak! Szóljunk a szomszédnak, szóljunk az 

elkeseredetteknek, szóljunk azoknak, akik már hinni sem akarnak, szóljunk a 

meghátrálóknak, szóljunk a lemondani készülőknek, szóljunk az életkedvüket 

elveszítetteknek, szóljunk a közöny leplébe öltözötteknek, hogy itt az idő, újra itt van! 

Hallassuk szavunkat! A mi magyar jövőnkért ezen a földön! Menjünk el szavazni a 

magyarokra!.” 

 

Tisztogatás: nem bántanak magyart 
2012. június 8. – Új Magyar Szó 

A megyei tanfelügyelőségeken vezető tisztségben lévő magyar nemzetiségű pedagógusokat 

nem fenyegeti a leváltás veszélye – nyilatkozta az ÚMSZ-nek Király András. Az oktatási 

államtitkárt a megyei tanfelügyelőségeken elindított tisztogatási hullám kapcsán keresték 

meg. 

 

Terelgetnének 
2012. június 8. – Szőcs Levente – Új Magyar Szó 

Szőcs Levente szerint “semmi kétség, ez a kampányfinis a Fidesz–RMDSZ-viszonyról szól. 

Nem véletlenül alakult így, hanem azoknak akaratából, akik szeretnék a Fidesz (egyébként 

megkérdőjelezhetetlen) erdélyi népszerűségét átadni a csatlóspártoknak. Nem először 

próbálkoznak vele. 2008-ban maga Orbán Viktor korteskedett Szász Jenőért és a 

„választás szabadságáért”. De a miniszterelnök finoman csinálta: miközben egyértelművé 

tette, melyik oldalon áll, egy pillanatra sem gyalázkodott vagy zsarolt”. 

 

Román–ukrán útlevélvita 
2012. június 8. – Krónika 

Románia nem ad tömegesen, etnikai alapon román állampolgárságot más országok 

állampolgárainak, sem Ukrajna, sem más országok vonatkozásában – szögezte le a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=29367
http://itthon.transindex.ro/?hir=29367
http://www.nyugatijelen.com/allaspont/szavazz_a_magyarra.php
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2109&cikk=150750
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bukaresti külügyminisztérium arra reagálva, hogy az ukrán külügy bírálta a bukaresti 

hatóságokat, amiért „tömegesen adnak román útlevelet ukrán állampolgároknak”. 

 

A tét 
2012. június 8. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “magyar szempontból az elmúlt huszonkét év legkeményebb 

választási kampánya zárul a hétvégén. Ennyire még sosem volt nagy a tét: egyszerre három 

magyar szervezet – két párt, az EMNP és az MPP és egy magát makacsul kisebbségvédelmi 

szervezetként definiáló, de pártként viselkedő alakulat, az RMDSZ – száll harcba a 

magyarok szavazataiért az önkormányzati választásokon”. 

 

Tăriceanu: lehet kisebbségi törvény 
2012. június 8. – Szucher Ervin – Krónika 

Bár nem szerepel politikai alakulata prioritásai között, az őszi parlamenti választások után 

a Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogathatja a kisebbségi törvény elfogadását – jelentette 

ki a Krónika érdeklődésére Călin Popescu-Tăriceanu, a PNL országos alelnöke. 

 

Vissza akar térni 
2012. június 8. – Simon Eszter – Krónika 

Szász Jenő elmondta „a székely főváros program összecseng a területi autonómia 

igényével, mert akkor tudunk főváros lenni, ha van közigazgatási területünk. A Székelyföld 

akkor tud jó irányba haladni, ha van egy mozdony, amely megszabja az irányt. Ezt a 

szerepet szánnánk Udvarhelynek”. 

 

Segítik a vállalkozókat 
2012. június 8. – Krónika 

A magyar kormány integrált gazdaságfejlesztő politikáját, a Wekerle-terv és ezen belül a 

Mikó Imre-terv, gyakorlatba ültetését segítik elő a Kárpát Régió Üzleti Hálózat irodái – 

fogalmazta meg a sepsiszentgyörgyi iroda megnyitója előtt tartott csütörtöki 

sajtótájékoztatón Kiss Ervin, a Kárpátia Magyar–Román Kereskedelmi és Iparkamara 

elnöke, a rendezvény házigazdája. Szathmáry Kristóf gazdaságszabályozásért felelős 

államtitkár arról értekezett, hogy a Kárpát-medencében tizenegy iroda lesz, a négy erdélyi 

közül az utolsót Sepsiszentgyörgyön nyitották meg. 

 

Toró: erősödő egység 
2012. június 8. – Babos Krisztina – Krónika 

„Menjen el minden magyar szavazni, és voksoljon magyar pártra, mert nem lesz elveszett 

szavazat, ugyanis minden egyes voks az új magyar egységet fogja erősíteni” – jelentette ki 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke egy Szatmárnémetiben tartott lakossági 

fórumon. 
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Lazítana a Smer az állampolgársági törvényen 
2012. június 7. – MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Valószínűleg enyhít a Smer az általuk előző kormányzásuk végnapjaiban hozott, drákói 

szigorú állampolgársági törvényen, azaz lehetővé teszi a szlovák állampolgároknak, hogy 

szlovák állampolgárságuk elvesztése nélkül vegyék fel más állam állampolgárságát. Az új 

törvényjavaslatot Robert Kaliňák belügyminiszter vezetésével dolgozták ki. A törvény 

azokkal a szlovák állampolgárokkal szemben lenne elnézőbb, akik adott időt 

életvitelszerűen töltöttek abban az országban, melynek fel kívánják venni az 

állampolgárságát. 

 

Magyar Közösség Pártja lehet az MKP-ból 
2012. június 7. – Új Szó Online 

Magyar Közösség Pártja (Strana maďarskej komunity) – a Sme szerdai számában közölt 

információk szerint az a legvalószínűbb, hogy 14 év után erre változtatja nevét a Magyar 

Koalíció Pártja (MKP). 

 

Nemzeti önbecsülés 
2012. június 7. – Csáky Pál – Felvidék Ma 

„Trianon azt is sugallja, hogy a huszadik századi történelmet mi, magyarok, sajnos 

elvesztettük. Egyben azonban kötelez arra, hogy a 21. században sikeresebbek legyünk – 

még akkor is, ha pillanatnyilag nem vagyunk éppen jó passzban. Magyarságunk tudatos, 

egyértelmű felvállalása nélkül azonban ez nem megy. Egészséges egyensúlyt kell teremteni 

a gazdasági-szociális érdekek és az identitásvállalás között.” 

 

Pásztor: A VMSZ köztársasági, tartományi és önkormányzati szinteken is 
partnere lesz a Demokrata Pártnak 
2012. június 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség koalíciós partnere lesz a Demokrata Pártnak köztársasági, 

tartományi és az önkormányzati szinteken is - nyilatkozta Pásztor István. A VMSZ az öt 

képviselőjével az alakulófélben lévő parlamenti többség része lesz, amelynek a gerincét a 

Demokrata Párt, illetve a köréje tömörülő más politikai erők képezik majd. 

 

A VMSZ a parlamenti többség része, de nem kormányalakító 
2012. június 7. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség a DS körül kialakítandó többség részét képezi a köztársasági 

parlamentben, de nem száll be a kormányalakításba, jelentette ki Pásztor István, a VMSZ 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/06/07/lazitana-a-smer-az-allampolgarsagi-torvenyen
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/06/07/magyar-kozosseg-partja-lehet-az-mkp-bol
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/34279-csaky-pal-nemzeti-onbecsules
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5003/Pasztor-A-VMSZ-koztarsasagi--tartomanyi-es-onkormanyzati-szinteken-is-partnere-lesz-a-Demokrata-Partnak.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5003/Pasztor-A-VMSZ-koztarsasagi--tartomanyi-es-onkormanyzati-szinteken-is-partnere-lesz-a-Demokrata-Partnak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13630/A-VMSZ-a-parlamenti-tobbseg-resze--de-nem-kormanyalakito.html
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elnöke. Pásztor megerősítette, találkozott Boris Tadić-tyal, a Demokrata Párt elnökével, s 

találkozón megállapodtak az együttműködés folytatásáról minden szinten. 

 

Szabadka: megalakult a VKT, de elnököt és titkárt még nem választottak 
2012. június 7. – Vajdaság Ma 

Szabadkán megalakult a Városi Képviselő-testület. Maglai Jenő, a VMSZ szabadkai helyi 

szervezetének elnöke elmondta, hogy az előzetes megbeszélések alapján, amelyek 

magasabb politikai szinten dőltek el, helyi szinten a Demokrata Párt, a Vajdasági Magyar 

Szövetség és a Szerb Szocialista Párt alkotja majd a hatalmi többséget. 

 

Adóbevallás csak szerbül 
2012. június 7. – Magyar Szó 

A tartományi ombudsman bírálta a pénzügyminisztériumot és az adóhivatalt, mert nem 

magyarázták meg, hogy miért nem léteznek kisebbségi nyelveken is adóbevallási ívek. Az 

ombudsman közleménye szerint egyes adóhivatali egységekben nem lehetséges kisebbségi 

nyelveken eljárást folytatni, miközben az adott községben hivatalos nyelvnek számít az 

adott kisebbség nyelve. Hasonló gondokat fedezett fel a jogvédő a vagyon-

visszaszármaztatási és kárpótlási kérdőívek esetében is. 

 

Megoldódnak a nyelvhasználati gondok Satrincán  
2012. június 8. - Virág Árpád – Magyar Szó 

Satrinca az egyetlen olyan vajdasági település, ahol a mai napig sem kezdték meg a 

törvényes előírások szerinti nyelvhasználati jogok magyar nyelvre vonatkozó alkalmazását. 

Ez volt az egyik oka annak, hogy Vukašinović Éva tartományi ombudsmanhelyettes 

csütörtökön felkereste a szerémségi szórványmagyarok által lakott falut. A helyszínen az 

oktatási körülményekkel és a falu polgárait leginkább sújtó gondokkal is megismerkedett.  

 

Nem egyezkedik listás helyről a KMKSZ a kormánypárttal 
2012. június 7. – Kárpátinfo, MTI 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke visszautasítja azokat a 

kárpátaljai ukrán sajtóhíreket, amelyek szerint a KMKSZ az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetséggel (UMDSZ) versengve megbeszéléseket folytatna a kormányzó Régiók Pártjával 

(PR), hogy felkerülhessen annak választási listájára. 

 

Az UMDSZ megegyezne a Régiók Pártjával? 
2012. június 7. - Kárpátalja 

Múlt csütörtökön, május 31-én Ivan Busko, a Régiók Pártja megyei szervezetének helyettes 

vezetője, a párt megyei tanácsi frakciójának vezetője és Kárpátalja kormányzójának első 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13627/Szabadka-megalakult-a-VKT--de-elnokot-es-titkart-meg-nem-valasztottak.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-07_Adobevallas_csak_szerbul.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-08_Megoldodnak_a_nyelvhasznalati_gondok_Satrincan.xhtml
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-06-08/az-umdsz-megegyezne-a-regiok-partjaval.php
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helyettese találkozott Tóth Mihállyal, Gajdos Istvánnal és Rezes Károllyal, az UMDSZ 

magyar párt képviselőivel – jelentette a Zakarpattya Online. 

 

„Együtt harcoltak egy országért, mely a hazájuk volt” 
2012. június 7. - Kárpátalja 

Június 5-én Farkasné Bőcs Judit, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, 

Milován Sándor, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, valamint Barta József, a KMKSZ 

Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke megkoszorúzták az egykor magyarlakta, 

ám mára elszlávosodott Kiskomjátból és a ruszinok által benépesített Nagykomjátból 

egybeolvadt ugocsai község első világháborús hősi emlékművét. 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-06-08/egyutt-harcoltak-egy-orszagert-mely-a-hazajuk-volt.php
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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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