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Az izraeli magyarság képviselőivel tárgyalt Répás 
2012. június 14. – MTI 

Répás Zsuzsanna a június 11-13. között Jeruzsálemben tartott Global Village 2012 

diaszpórakonferencián a kormányzat hídépítő szerepe az anyaország és a diaszpóra között 

témakörben tartott előadást Magyarország és a diaszpóra viszonyáról. A nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár útja során találkozott az Izraelben élő magyarok képviselőivel 

is. Mint elmondta: Izraelben mintegy 250 ezres magyar gyökerű közösség él, és a magyar 

kormány nagyon fontosnak tartja a velük való kapcsolattartást. 

 

Borbély: a magyarság az RMDSZ-t tekinti legitim képviselőjének 
2012. június 14. – transindex.ro 

„Az RMDSZ megerősödött 2008-hoz képest, mind a polgármesterek számát, mind pedig a 

helyi és megyei tanácsosok számát tekintve, ez egyértelmű pozitívum. Kijelenthetjük, hogy 

az RMDSZ megnyerte a helyhatósági választásokat” – jelentette ki Borbély László 

Bukarestben. Az RMDSZ politikai alelnöke elmondta, a magyar emberek okosabbak és 

felkészültebbek, mint azt egyesek gondolnák, és hiába kísérelte meg két, magyarországi 

támogatást is élvező párt megosztani az erdélyi magyarságot, az emberek tudták, hogy mit 

akarnak és az egységre, az erős képviseletre szavaztak. 

 

Leváltanák Tánczos Barnát 
2012. június 14. – Krónika, Erdély Ma,  

Magyarellenes retorikától volt hangos kedden Bukarestben a Román Jégkorongszövetség 

közgyűlése. A George Justinian bukaresti edző köré tömörült csoport lemondásra 

szólította fel a vezetőséget. Többek között azt rótták fel Tánczoséknak, hogy a 

decemberben Csíkszeredában lejátszott Románia–Magyarország felkészülési meccsen 

elénekelték a magyar himnuszt, magyarul beszéltek, és bár Romániában élnek, mégis 

magyarnak vallják magukat. Kezdeményezésük eredménytelen volt. 

 

Közel 400 MIÉRT-es jutott be a helyi tanácsokba 
2012. június 14. – transindex.ro, Szabadság 

Két városban, Nyárádszeredán és Erdőszentgyörgyön, valamint 21 községben nyert 

mandátumot a Magyar Ifjúsági Értekezlethez (MIÉRT) köthető polgármester – jelentette 

be csütörtökön Bodor László. A MIÉRT-elnök hozzátette, ezen kívül a szavazatszámlálás 

jelenlegi állása szerint 394 fiatal tanácsos kezdheti el a munkát. Ez körülbelül százzal több 

a 2008-as eredményhez képest. 
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http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=181754
http://itthon.transindex.ro/?hir=29671
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64465
http://itthon.transindex.ro/?hir=29674
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Marosszentanna polgármestere köszöni szépen, jól van 
2012. június 14. – transindex.ro 

„Valótlan a hír, nem engem vettek ki az autóból, és nem engem bántalmaztak” - reagált a 

Transindex megkeresésére Ráduly György, Marosszentanna újraválasztott RMDSZ-es 

polgármestere. Az elöljárót azután keresték, hogy sajtóinformációk szerint USL 

szimpatizánsok kirángatták autójából, szóban provokálták, majd tettleg is bántalmazták. 

 

A CEMO két nyelven zajló iskolai rendezvényeket szeretne 
2012. június 14. – transindex.ro 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) egy kétnyelvű beadványt állított össze, 

amelyben felkérték a marosvásárhelyi kéttannyelvű iskolák vezetőségeit, hogy az évzáró 

ünnepségek során az oktatási intézményekben alkalmazzák a nyelvi jogokat, a valódi 

kétnyelvűséget és az elmúlt évek egy nyelven lebonyolított iskolai rendezvényei helyett, 

kétnyelven zajló ünnepségeket szervezzenek. 

 

Tabajdi Csaba: az EP kisebbségügyi munkacsoportja kiáll a romániai 
magyarság érdekeiért 
2012. június 14. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, Krónika, Szabadság, 

Erdély Ma 

Az EP nemzeti kisebbségügyi frakcióközi munkacsoportja kiáll a romániai magyarság 

érdekeiért – mondta Tabajdi Csaba, a munkacsoport társelnöke, miután az EP-ben az 

RMDSZ kezdeményezésére meghallgatást tartottak a romániai magyar közösség 

helyzetéről. Az MSZP EP-delegációjának vezetője emlékeztetett, hogy az új román 

kormány több intézkedése hátrányosan érintette a romániai magyar nemzeti közösséget. 

 

Idén is elkülönít magyarok számára helyeket a Rendőrakadémia 
2012. június 14. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó, Krónika 

Az idén öt, magyaroknak fenntartott hely van a bukaresti Alexandru Ioan Cuza 

Rendőrakadémián: egy-egy hely a rendőr, csendőr, határőr szakon, illetve két hely a 

levéltáros szakon – nyilatkozta Kovács Péter főtitkár. A politikus szerint a felsőoktatási 

intézmény idén azért hirdetett meg csupán 5 helyet, mert a tavaly kevesebben írták meg az 

átmenő jegyet, mint ahány hely volt magyarok számára. 

 

Mozgósítás 
2012. június 14. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen 

Chirmiciu András szerint „országos szinten, a román pártokkal való versenyben az RMDSZ 

gyengült, viszont a székelyföldi sikerrel és a fokozott mozgósítással megerősödött a 

belmagyar megmérettetésen. A magyar alakulatokra leadott szavazatok 86%-át szerezte 

meg, míg 2008-ban, egyetlen kihívó ellen 84%-ot. Ami világosan jelzi, hogy az MPP és 

EMNT nemhogy román–magyar, hanem magyar–magyar síkon sem versenyképes”. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=29675
http://itthon.transindex.ro/?hir=29676
http://itthon.transindex.ro/?hir=29678
http://itthon.transindex.ro/?hir=29678
http://itthon.transindex.ro/?hir=29684
http://www.nyugatijelen.com/allaspont/mozgositas_1.php
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„A választóknak nem róhatunk fel semmit” 
2012. június 14. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen, Krónika 

Az RMDSZ Temes megyei szervezetének sajtótájékoztatóján Halász Ferenc megyei elnök 

részben kielégítőnek értékelte a választási eredményeket. „A választóinknak nem róhatunk 

fel semmit, a temesvári és Temes megyei tanácsosjelöltjeinkre is 1000-1000-rel többen 

szavaztak, mint négy esztendővel ezelőtt, de a nagyobb választási részvétel mellett ez most 

nem volt elegendő a küszöb teljesítéséhez”. Temes megyében az RMDSZ-tanácsosok 

száma 50-ről 37-re csökkent, a polgármesterek száma pedig ötről háromra az előző 

választási ciklushoz képest. 

 

Kiértékelték a választási eredményeket 
2012. június 14. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Tamás Sándor, a Kovászna megyei 

önkormányzat elnöke, Lőrincz Zsigmond, Kovászna város vezetője, Bokor Tibor, 

Kézdivásárhely polgármestere és Lázár Kiss Barna, Barót vezetője közös sajtóértekezleten 

számoltak be a kampányról, annak eredményéről és jövőt illető terveikről. 

 

Marosszentannán verik a magyarokat! 
2012. június 14. – Simon Virág – szekelyhon.ro 

Úgy tűnik, hogy Marosszentannán még nem járt le a választási kampány, vagy egyesek 

még mindig nem nyugodtak bele abba, hogy a község lakói visszaválasztották az RMDSZ-

es Ráduly Györgyöt polgármesterüknek. Ezért történhetett meg, hogy a győzelmet 

ünneplőket közül egyet megvertek az ellenjelölt kampánycsapatából. 

 

A megyei siker közös érdem 
2012. június 14. – Balta János – Nyugati Jelen 

Csütörtök az RMDSZ Arad megyei központjában számolt be Bognár Levente elnök és 

Faragó Péter parlamenti képviselő a szövetségnek a vasárnap lezajlott helyhatósági 

választásokon elért eredményeiről. A megyei szervezet megtartotta az eddigi négy 

polgármesteri tisztségét, amit gyarapított Nagyiratos községben, ahol Papp Attila győzött. 

A siker mindenképp kompenzálja a megyei szinten volt 63 tanácsosi helyből elveszített 

nyolcat, ami a magyarságnak az elmúlt 4 évben bekövetkezett fogyatkozásával 

magyarázható. 

 

Gyergyószentmiklósnak erősebb lesz a képviselete 
2012. június 14. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Gyergyószentmiklósnak erősebb lesz a képviselete Hargita Megye Tanácsában – közölte 

Barti Tihamér, az RMDSZ helyi elnöke. A kétharmados RMDSZ többségű megyei tanácsba 

a Gyergyói térségből öten jutottak be az RMDSZ listájáról és egy személy az EMNP-ből. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_valasztoknak_nem_rohatunk_fel_semmit.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/kiertekeltek-a-valasztasi-eredmenyeket
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/marosszentannan-verik-a-magyarokat
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_megyei_siker_kozos_erdem.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120551&cim=gyergyoszentmiklosnak_erosebb_lesz_a_kepviselete


 

 

 

 

 

 
5 

Tájkép csata után – Az önkormányzati választások tanulságai 
2012. június 14. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Lejártak a választások, megszületett az eredmény, és minden párt rendkívül elégedett. 

Nincs ez másképp a magyar politikai erők körében sem, győzött mindenki: leginkább az 

RMDSZ, de büszke eredményeire az Erdélyi Nagyar Néppárt, s próbál jó arcot vágni a 

szavazók akaratához a Magyar Polgári Párt is. Pedig tulajdonképpen örömre, diadalra 

nincs sok okuk, szórványban, úgynevezett interetnikus környezetben jelentős teret 

veszített az erdélyi magyarság, elkezdődött Szatmár „marosvásárhelyizálódása”. 

 

Szász keserűségét enyhíti a második hely 
2012. június 14. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Szász Jenő szerint nem lehet jobboldali győzelmet elérni úgy, hogy egyik színpadon Tőkés 

László Németh Zsolttal, a másikon pedig az MPP Kövér Lászlóval kampányol. A polgáriak 

vezetője a helyhatósági választások eredményeit értékelte. 

 

Autonómia-konferenciát tart Szovátán az Európai Szabad Szövetség 
háttérintézménye 
2012. június 14. – Erdély Ma, MTI 

Autonómia-értekezletet tart szombaton az erdélyi Szovátán az Európai Szabad Szövetség 

(EFA) politikai háttérintézménye, a Maurits Coppieters Központ és az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT). A rendezvényen megannyi előadó mellett egy baszkföldi 

képviselő az autonóm adóügyi hatáskörökről, Katalónia volt gazdasági és turisztikai 

minisztere pedig az idegenforgalom és a nemzeti önazonosság összefüggéseiről tart 

előadást. 

 

Szövetséget ajánl a Székely Nemzeti Tanács Dél-Tirolnak 
2012. június 14. – Erdély Ma 

Izsák Balázs, az SZNT elnöke közleményében hangsúlyozza: “szeretnénk elérni, hogy a 

nemzeti régiók lakói pont úgy érezhessék hazájuknak a régiót, ahol élnek, mint a többségi 

nemzetek Európa országait. Csakis így valósulhat meg az Európai Unióban a nagy és kis 

népek egyenlősége, úgy ahogyan azt az ENSZ alapokmánya is megfogalmazza”. 

 

Visszaéléssel gyanúsítják Kézdivásárhely polgármesterét 
2012. június 14. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Terror van a kézdivásárhelyi városházán, Rácz Károly még hivatalban levő polgármester 

úgy viselkedik, mintha megnyerte volna a választásokat – mondta el sajtótájékoztatón 

Bokor Tibor beiktatásra váró polgármester. Rácz Károly utasítására új szerződéseket írnak 

alá, számlákat állítanak és fizetnek ki, folytatódik a kompromittáló papírok égetése, sorolta 

Bokor. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=120565&cim=tajkep_csata_utan_az_onkormanyzati_valasztasok_tanulsagai
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/szasz-keseruseget-csak-enyhiti-a-masodik-hely
http://erdely.ma/autonomia.php?id=120561&cim=autonomia_konferenciat_tart_szovatan_az_europai_szabad_szovetseg_hatterintezmenye
http://erdely.ma/autonomia.php?id=120561&cim=autonomia_konferenciat_tart_szovatan_az_europai_szabad_szovetseg_hatterintezmenye
http://us.mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=68b6ns4abons4
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/visszaelessel-gyanusitjak-kezdivasarhely-polgarmesteret
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Közös felelősség a veszteség 
2012. június 15. – Krónika 

A magyarországi politikusok, az RMDSZ és a sajtó felelőssége, hogy az erdélyi magyarság 

elveszített fontos önkormányzati tisztségeket – jelentette ki Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy 

újraválasztott polgármestere szerint az RMDSZ nagyon jól szerepelt a választásokon, de 

fájó, hogy elveszítette a Maros és Szatmár megyei tanácselnöki, valamint a szatmárnémeti 

polgármesteri tisztséget. Hozzátette, a magyarországi politikusok azért jöttek Erdélybe, 

hogy mandátumokat vegyenek el az  RMDSZ-től kedvenc pártjaiknak, ám azt érték el, 

hogy a román pártok vettek el pozíciókat a szövetségtől. 

 

Koncepciók harca 
2012. június 15. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint a magyar kormánynak “érthetően és világosan el kellene 

magyaráznia az egységes nemzetpolitikával, a „határok fölötti nemzetegyesítéssel” 

kapcsolatos koncepcióját, amelynek többről kell annál szólnia, hogy a könnyített honosítás 

bevezetése nyomán a határon túli nemzetrészek is szavazhatnak az anyaországi 

választásokon, és amelynek továbbfejlesztésébe az összes legitim magyar képviseletet be 

kellene vonni”. 

 

Szász megosztással vádolja Tőkést 
2012. június 15. – Rostás Szabolcs – Krónika 

Szász Jenő, az MPP elnöke az erdélyi magyar jobboldali szavazók megosztásával vádolja 

Tőkés Lászlót. A politikus a Hargita Népe napilapnak úgy nyilatkozott, az EP-képviselő és 

a  védnöksége alatt álló EMNP „megosztási kísérlete” távol tartotta az urnáktól a 

választópolgárokat, emiatt az RMDSZ tíz–tizenöt évig megőrizheti monopóliumát. 

 

A kormány nem tárgyalt az új komáromi hídról 
2012. június 14. – SITA, bumm.sk 

Ján Počiatek közlekedési miniszter szerdán a kormány elé terjesztette az Észak- és Dél-

Komárom közötti új Duna-híd megépítéséről szóló kormányközi szerződés tervezetét, ám a 

javaslatról végül mégsem tárgyalt a kormány. A miniszter közölte, azért vették le a kabinet 

programjáról a témát, mert a tervezetben homályos a finanszírozással kapcsolatos rész. 

 

Folytatódik az MKP "Beszéljük meg" sorozata Kassán 
2012. június 14. – Felvidék Ma 

A pozitív visszajelzések hatására az MKP a választások után is folytatni kívánja „Beszéljük 

meg” sorozatot Kassán. A héten Hogyan tovább, felvidéki magyarság? témában rendezték 

meg a fórumot. A választási eredmények elemzése után Berényi József pártelnök 

elmondta, hogy az MKP célja az elvekre alapuló politizálás, a magyarság kulturális és 
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http://www.bumm.sk/69850/a-kormany-nem-targyalt-az-uj-komaromi-hidrol.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/34372-a-beszeljuk-meg-sorozat-folytatodik-kassan
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nyelvi érdekeinek védelme, Dél-Szlovákia gazdasági, infrastrukturális és szociális 

hálózatának fejlesztése. 

 

Ficói gesztus, hidas gusztus 
2012. június 14. – Szűcs Dániel – Felvidék Ma 

A. Nagy László kormánybiztossá történt kinevezése kapcsán a Felvidék Ma kommentárja 

írja: „A kinevezési okmánnyal most már legalább pöcsétes papírja is lesz arról, hogy egy 

kerek ember. Tudniillik kerek, mint a nulla. Aki ugyanis úgymond ellenzékből beáll a 

Benes-dekrétumokat megerősítő, saját állampolgárait a szülőföldjükön üldöző Fico mellé 

statisztálni, az ennél a természetes számnál egy tizeddel se több.” 

 

Nem lesz kisebbségi nyelvrendőrség 
2012. június 15. – Veres István – Új Szó 

Ellenzi a nyelvhasználattal kapcsolatos szankciókat, a kisebbségi nyelvtörvény 

betartásánál a problémák megelőzésére figyelne. Szerinte csak idő kérdése, hogy kétnyelvű 

településnevek jelenjenek meg a vasútállomásokon. A. Nagy Lászlóval, a csütörtökön a 

szlovák kormány kisebbségi biztosává kinevezett Hidas politikussal készült interjút közölt 

az Új Szó. 

 

Magyarkanizsa: A VMSZ és a DS koalíciós tárgyalásokat kezd 
2012. június 14. – Vajdaság Ma 

A magyarkanizsai önkormányzat hivatalos közleménye szerint a június 14-re összehívott 

képviselő-testületi alakuló ülést elnapolták, mivel a Demokrata Párt (DS) és a VMSZ 

tartományi vezetőinek megállapodása eredményeként a napokban indulnak meg helyi 

szinten a két párt közötti, az önkormányzati vezetés megalakítására irányuló koalíciós 

tárgyalások.  

 

Vajdaságot díjazták a multikulturális oktatásért 
2012. június 14. – Vajdaság Ma 

Vajdaság az idei díjazottja annak az európai díjnak, amelyet a multikulturális oktatás terén 

elért kiemelkedő eredményekért ítélnek oda, közölte a tartományi tájékoztatási titkárság. 

Az elismerést az európai KEN (Knowledge Economy Network) szervezet ítéli oda, s a díjat 

Mariborban a tartományi Európai Ügyek Alap képviselői vették át. 

 

Szerbia uniós integrációja mellett foglalt állást Nikolić és az uniós vezetők 
2012. június 14. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, MTI, Pannon RTV 

Szerbia európai uniós integrációjának folytatása mellett foglalt állást csütörtökön 

Brüsszelben Tomislav Nikolić, az ország elnöke, valamint Herman Van Rompuy, az EU-
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http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/34374-ficoi-gesztus-hidas-gusztus
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13663/Magyarkanizsa-A-VMSZ-es-a-DS-koalicios-targyalasokat-kezd.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13661/Vajdasagot-dijaztak-a-multikulturalis-oktatasert.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16848/Szerbia-unios-integracioja-mellett-foglalt-allast-Nikolic-es-az-unios-vezetok.html
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tagországok állam- és kormányfői tanácsának elnöke és José Manuel Durao Barroso, az 

Európai Bizottság első embere. 

 

Pásztor István: Valószínűleg én leszek a Tartományi Képviselőház elnöke  
2012. június 15. – Magyar Szó 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Vajdasági Rádió és Televízió 

Szemtől szemben című műsorában csütörtökön bejelentette, hogy valószínűleg ő fogja 

betölteni a Tartományi Képviselőház elnöki tisztségét. 

 

Kormányalakítási nyomás 
2012. június 15. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

Alig múlt el néhány nap a megbeszélés óta, amelyen a Demokrata Párt és a Szerbiai 

Szocialista Párt köré tömörülő koalíció pártelnökei bejelentették, hogy néhány napon belül 

ismertek lesznek a következő koalíciós tagok, a belgrádi sajtó máris arról cikkezik, hogy az 

oroszok inkább a haladók társaságában látnák Ivica Dačićot. Miközben a szocialisták 

elnöke nem tagadja a nyomásgyakorlást, arról beszél, hogy ellenzékbe is vonulhat, Tadić 

pedig arról panaszkodik, hogy nehéz kormányt alakítani. 

 

Kárpátaljai gyermekek nyaralnak Liechtensteinben 
2012. június 14. – Kárpátalja Ma 

A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat és a Liechtensteini Vöröskereszt 

közreműködésével 16 kárpátaljai gyermek és négy felnőtt kísérő utazhatott el 

Liechtensteinbe egy háromhetes nyaralásra június 11-én. 

 

Kanadai szakértők segítik a kárpátaljai vidékfejlesztést 
2012. június 14. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

2012. június 13-án Ungváron szeminárium vette kezdetét, melynek során a Vidékfejlesztés 

Kárpátalján komplex program koncepciójának tervezete kerül megvitatásra. A 

szeminárium során vidéki közösségek, gazdasági szervezetek szakértői és köztisztviselők 

előterjesztik a programra vonatkozó javaslataikat. 

 

Harmadszor találkoztak a munkácsi magyarok 
2012. június 14. – Fischer Zsolt – Kárpátalja Ma 

Június 10-én a Munkácsi 1. Sz. Zrínyi Ilona Cserkészcsapat szervezésében immár 

harmadik alkalommal került megrendezésre a Munkácsi Magyarok Találkozója, melynek 

helyszíne ismét a II. Rákóczi Ferenc Középiskola udvara volt. A vendégeket Popovics Pál, a 

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) elnöke, a rendezvény főszervezője 

üdvözölte. 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://magyarszo.com/fex.page:2012-06-15_Pasztor_Istvan_Valoszinuleg_en_leszek_a_Tartomanyi.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-15_Kormanyalakitasi_nyomas.xhtml
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/10621-karpataljai-gyerekek-nyaralnak-liechtensteinben
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/kanadai-szakertok-segitik-karpataljai-videkfejlesztest
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/10618-harmadszor-talalkoztak-a-munkacsi-magyarok
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Magyar egyesület alakult Vinkovciban 
2012. június 14. – Új Magyar Képes Újság 

Többhetes egyeztetés után nemrég megalakult a Vinkovci Magyar Kultúregyesület. Az 

alakuló ülésen elhangzott, hogy a magyar hagyományok ápolása mellett az egyesület fő 

tevékenysége a vegyes kar működtetése lesz, de számos további aktivitást is terveznek. 

 

Két évtizedes támogatás a Muravidéknek 
2012. június 13. – Tomka Tibor – Népújság 

Két évtizedig jóformán természetesnek tűnt – azonban a most zajló anyaországi 

közigazgatási reform miatt majdnem kútba esett, de mégis megszületett a Zala és Vas 

megye, valamint a muravidéki magyarság közötti támogatási, együttműködési 

megállapodás, amelyet 20. alkalommal a lendvai Színház- és Hangversenyteremben a két 

megyei közgyűlés elnökei, a muravidéki csúcsszervezet elnöke, valamint első ízben a két 

megye államigazgatási illetékesei láttak el kézjegyükkel. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3390-magyar-egyesuelet-alakult-vinkovciban
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4513:ket-evtizedes-tamogatas-a-muravideknek&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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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.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
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http://www.hmdk.hr/
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http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
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