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Komáromban ülésezett a nemzeti összetartozás bizottsága 
2012. június 27. – MTI, TASR, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új 

Szó, Népszabadság, Magyar Hírlap 

Felfokozott várakozások mellett került sor Révkomáromban a magyar parlament nemzeti 

összetartozás bizottságának kihelyezett ülésére. A tanácskozás főbb témái közt szerepelt a 

felvidéki magyarság létszámcsökkenése, annak okai, következményei és visszafogása, 

valamint a szlovák-magyar viszony és a magyar-magyar kapcsolatok. Berényi József, az 

MKP elnöke szerint a szlovákiai magyarság lélekszámcsökkenése és a legutóbbi 

népszámlálás adatai arra mutatnak rá, hogy „megszűnésre ítéltetett a szlovákiai 

magyarság”. 

 

A Most-Híd nyilvánosan elítélte a magyar Országgyűlés lépését 
2012. június 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Híd a Nemzeti Összetartozás Bizottságának révkomáromi kihelyezett ülését egy újabb 

megosztó lépésként értékeli, amely nem a szlovákiai magyarok érdekeit szolgálja. 

„Sajnálatosnak tartjuk, hogy ebben a megosztó politikában szlovákiai magyarok is részt 

vállalnak. Elutasítjuk, hogy egy ilyen fajta találkozón semmibe veszik 150 000 szlovákiai 

magyar nézetét és Berényi József pesszimizmusa a hangadó” – áll a Híd közleményében. 

 

Az MSZP elnökével találkoztak az RMDSZ vezetői 
2012. június 27. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Magyar Hírlap, Népszabadság 

A határon túli magyarsággal való kapcsolatokban nincs helye a pártpolitikának, erről egy 

nemzetpolitikai minimumot kell kialakítani – vélekedett szerdán Mesterházy Attila, az 

MSZP elnöke Bukarestben, miután az RMDSZ vezetőivel egyeztetett. Borbély László az 

RMDSZ politikai alelnöke, a bukaresti képviselőház külpolitikai bizottságának elnöke a 

találkozó után elmondta: az RMDSZ már 1990 óta az egyenlő közelség elvét követi a 

magyarországi pártokhoz fűződő viszonyában, és jó kapcsolatra törekszik a magyarországi 

pártokkal, azokkal, amelyek figyelembe veszik az erdélyi magyarság akaratát. 

 

Alkotmányellenes az egyéni választókerületes választási törvény 
2012. június 27. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Új Magyar Szó 

Alkotmányellenesnek nyilvánította az Alkotmánybíróság a májusban módosított választási 

törvényt. A parlament által elfogadott jogszabály egyfordulós, tisztán egyéni 

választókerületes választást írt elő, amit már az őszi parlamenti választásokon alkalmaztak 

volna. 
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http://www.bumm.sk/70333/komaromban-ulesezett-a-nemzeti-osszetartozas-bizottsaga.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120627110204/A-Most-Hid-nyilvanosan-elitelte-a-magyar-Orszaggyules-lepeset.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64920
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64924
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Németh Zsolt: nincs törésvonal a Fideszen belül 
2012. június 27. – Erdély Ma, hirado.hu 

A Külügyminisztérium államtitkára szerint a kormánypárt minden politikusa egyetért 

abban, hogy az egység megteremtését kell szolgálniuk Erdélyben. Nincs olyan törésvonal, 

ami megosztaná a kormánypárti politikusokat a külhoni magyarok politikai ügye mentén 

– mondta az m1 Ma reggel című műsorában a Külügyminisztérium államtitkára. 

 

Megsemmisítette a bíróság a Nyirő József újratemetésére kiadott 
önkormányzati engedélyt 
2012. június 27. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó, 

Magyar Hírlap 

A Hargita Megyei Törvényszék szerdán érvénytelennek nyilvánította a Nyirő József 

újratemetésére a székelyudvarhelyi önkormányzat által korábban kibocsátott engedélyt. A 

városháza jóváhagyását a Hargita megyei prefektúra támadta meg a közigazgatási 

bíróságon. Kardalus Erika, a Hargita Megyei Törvényszék szóvivője szerint a bírósági 

döntés megfellebbezhető, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül. 

 

Tisztán magyar városvezetés a Szatmár megyei Sárközújlakon 
2012. június 27. – Kocsis Zoltán – Erdély Ma, szatmar.ro 

Kedden délután megalakult Sárközújlak városi tanácsa, Szatmár megye negyedik 

legnagyobb városában tarolt az RMDSZ a június 10-i helyhatósági választásokon: Piricsi 

Artúr több mint ezer szavazat különbséggel verte meg az eddigi polgármestert, Sebesi 

Jánost, míg a magyarság érdekképviseleti szervezete összesen tíz tanácsost delegál a városi 

tanácsba. 

 

Megalakult a baróti tanács is – Letette az esküt a város első embere 
2012. június 27. – Erdély Ma, Háromszék 

Kedden délelőtt tartották Baróton az új tanács alakuló ülését. Lázár-Kiss Barna 

polgármester, az alpolgármesterré választott Szakács László, valamint a tanácsosok 

letették a hivatali esküt. 

 

Könnyen, gyorsan kereshető kisebbségi jogok 
2012. június 27. – transindex.ro, manna.ro, Szabadság, Új Magyar Szó 

Több mint 500, kisebbségekkel kapcsolatos jogszabályt gyűjtött össze és tett 

hozzáférhetővé a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (ISPMN). A MinLex projekt egy on-line 

adatbázis, ahol témakörök és kulcsszavak szerint lehet rákeresni a különféle 

jogszabályokra. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121539&cim=nemeth_zsolt_nincs_toresvonal_a_fideszen_belul_video
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64923
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64923
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121479&cim=tisztan_magyar_varosvezetes_a_szatmar_megyei_sarkozujlakon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121513&cim=megalakult_a_baroti_tanacs_is_letette_az_eskut_a_varos_elso_embere
http://itthon.transindex.ro/?cikk=17702
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Az országos közhangulat határozta meg a helyi választások eredményét 
2012. június 27. – transindex.ro 

A helyhatósági választások eredményeit értékelő politológusok szerint sikeres volt az USL 

megszorításellenes kampánya, de kérdés, meddig tart a PSD és a PNL érdekházassága. A 

megszorítások korszaka nem volt hatással a magyar pártok versenyére. 

 

Testvérvárosi iszony Székelyudvarhely és Budapest között? 
2012. június 27. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Az ötletet Tarlós István, Budapest főpolgármestere vetette fel, mi több, a választási 

kampányban át is nyújtotta az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot Szász Jenőnek, az 

MPP polgármester-jelöltjének, aki azonban veszített a helyhatósági választásokon. Azóta 

nincs említés a kezdeményezésről, így nem tudni, komoly volt szándék, vagy csak politikai 

megfontolások állnak az ügy mögött. 

 

Vajdahunyadon az RMDSZ ellenzékbe vonul 
2012. június 27. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen 

Miután választási kampánya a magyarellenes sovinizmusra épült, az RMDSZ nem 

támogathatja Viorel Arion polgármestert, hangsúlyozta Babos Aranka helyi tanácsos, a 

vajdahunyadi RMDSZ elnöke. Vajdahunyadon volt a legsovinabb választási kampány 

egész Erdélyben, hangsúlyozta Ferenczi István, a kohászvárosi RMDSZ-szervezet politikai 

alelnöke. 

 

Boc hangsúlyosabb multikulturalitást akar 
2012. június 28. – Szabadság 

Újraválasztása utáni első hivatalos sajtótájékoztatóján Emil Boc polgármester kijelentette: 

ahhoz, hogy a kincses város 2020-ban Európa Kulturális Fővárosává váljon, feltétlenül 

szükség van a teljes kolozsvári közösség összefogására. A Szabadság arra volt kíváncsi, a 

projekt sikeressége érdekében a polgármester mennyire tartja fontosnak a város 

multikulturális jellegének hangsúlyozását, és milyen lépéseket tervez ennek konkrét 

megvalósítására. 

 

Horváth Anna vesz át „mindent, ami zűrös” 
2012. június 28. – Szabadság 

Szerdán a Szabadság kérdésére Emil Boc polgármester elmondta: Kolozsvár új 

alpolgármestere, az RMDSZ-es Horváth Anna teljes egészében átveszi elődje, László Attila 

hatásköreit, így ugyanazok a teendők várnak rá, mint elődjére. „Minden olyat nekem 

osztottak ki, ami zűrös, macerás volt” – összegzett a volt RMDSZ-es alpolgármester, 

hozzátéve: őt bízták meg az alkalomadtán kényes magyar ügyek kezelésével is. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=17698
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=121540&cim=testvervarosi_iszony_szekelyudvarhely_es_budapest_kozott_video
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/vajdahunyadon_az_rmdsz_ellenzekbe_vonul.php
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/75741
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/75756
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Potápi: Örülnénk, ha szlovák parlamenti bizottság Magyarországon ülésezne 
2012. június 27. – MTI, TASR, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új 

Szó 

Potápi Árpád, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának fideszes elnöke a 

találkozót követő sajtóértekezleten azt hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy ne csak a 

magyar parlamentben beszéljenek a határon túl élő magyarokról, hanem személyes 

kapcsolatba is kerüljenek ezekkel a közösségekkel. Kiemelte: amikor a szlovákiai 

magyaroknak segítenek, akkor Szlovákiának is segítenek, hiszen az ott élő magyarok 

Szlovákia állampolgárai, és a magyar-magyar kapcsolatok szorosabbá fűzésével a 

jószomszédi kapcsolatokat is javítják. 

 

Bugár: ismétlődő hiba a komáromi ülés 
2012. június 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Bugár Béla, a Híd elnöke újságírók előtt a nemzeti összetartozás bizottságának kihelyezett 

ülését „ismétlődő hibának” nevezte. Leszögezte: pártja nem képviselteti magát a 

találkozón. „Biztosan nem megyünk. Nem járunk olyan helyekre, ahová nem hívtak meg” - 

jelentette ki Bugár. Berényi József, az MKP elnöke Pavol Paška kijelentései kapcsán az 

MTI-nek azt mondta: a kijelentések tónusa kísértetiesen emlékeztet azokra az időkre, 

amikor Sólyom Lászlót nem engedték belépni Szlovákiába. 

 

Komáromi tanácskozás - Lajčák: illendő lett volna értesíteni a szlovák 
parlamentet 
2012. június 27. – MTI, SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

Szlovákia a schengeni övezet tagja, és nem kérdőjelezi meg, hogy a nemzeti összetartozás 

bizottságának joga van a révkomáromihoz hasonló kihelyezett ülést tartani Szlovákiában, 

de „az alapvető illem” megköveteli, hogy az Országgyűlés értesítse az ilyen 

kezdeményezésről a szlovák törvényhozást - vélekedett Miroslav Lajčák. 

 

Paška: Sértő a Felvidék megnevezés használata hivatalos szinten 
2012. június 27. – MTI, TASR, Új Szó Online 

Pavol Paška a TASR hírügynökségnek adott interjújában azt mondta: „végletekig menő 

illetlenség” a „szlovákok számára sértő” a Felvidék kifejezés használata a hivatalos 

megnyilvánulásokban. 

 

Matovič nem támogatná a Selye Egyetemet 
2012. június 27. – SITA, Új Szó Online 

A nagymagyar politizálás helyett inkább színvonalának emelésére koncentráljon a Selye 

János Egyetem – üzente a felsőoktatási intézménynek Igor Matovič, az Egyszerű Emberek 

és Független Személyiségek (OĽaNO) párt elnöke. Matovičnak nem tetszik, hogy az 

egyetem helyet biztosított a Nemzeti Összetartozás Bizottsága ülésének. 
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http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/6909-potapi-oeruelnenk-ha-szlovak-parlamenti-bizottsag-magyarorszagon-uelesezne
http://www.bumm.sk/70321/bugar-ismetlodo-hiba-a-komaromi-ules.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/06/27/komaromi-tanacskozas-lajcak-illendo-lett-volna-ertesiteni-a-szlovak-parlam
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/06/27/komaromi-tanacskozas-lajcak-illendo-lett-volna-ertesiteni-a-szlovak-parlam
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/06/27/paska-serto-a-felvidek-megnevezes-hasznalata-hivatalos-szinten
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/06/27/matovic-nem-tamogatna-a-selye-egyetemet
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Villáminterjú Potápi Árpád Jánossal 
2012. június 28. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

„Mi azért nem hívtuk meg őket az ülésre, mert egy magyar etnikai párt van Szlovákiában, 

ez az MKP. A Most-Híd nem magyar etnikai párt. Ahogy Bugár Béla is fogalmazott, a 

magyar érdekeket is képviseli a szlovák parlamentben, amit mi nagyon jónak tartunk. A 

Most-Híd párttal nagyon jó kapcsolatokat szeretnénk ápolni – ennek szeretnénk 

kezdeményezői is lenni –, de erre, és a korábbi három ülésre is csak a magyar pártokat 

hívtuk meg.” 

 

Szlovákia jószomszédi viszonyra törekszik Magyarországgal 
2012. június 27. – TASR, hirek.sk 

Jóváhagyta külpolitikai irányelveit a szlovák kormány. Eszerint Pozsony a jószomszédi 

viszony ápolására törekszik, és nyugodt kapcsolatokat szeretne kiépíteni Magyarországgal. 

Ehhez a létező államközi szerződéses kereteket használja majd fel. 

 

Hlina támogatná az emberjogi minisztérium létrehozását 
2012. június 27. – TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Alojz Hlina, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) képviselője 

szerint Szlovákia „el tudná viselni” az emberjogi minisztérium létét. A képviselő a 

hatásköri törvény módosításával kapcsolatos vitában fogalmazta meg ezt a véleményt. 

Érsek Árpád, a Most-Híd képviselője a vitában azon az állásponton volt, hogy a 

kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettesi poszt megszüntetése visszalépést jelent az 

emberi- és kisebbségi jogok területén. 

 

Csáky: Paškának hungarofóbiája van 
2012. június 27. – SITA, Új Szó Online 

Hungarofóbiája van Pavol Paška házelnöknek Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártja 

elnökségi tagja szerint. Ő nem lát problémát abban, hogy a magyar Országgyűlés Nemzeti 

Összetartozás Bizottsága Komáromban ülésezett. 

 

Furcsa üzenettel irányította át a Fontos vagy! mozgalmat a CBA 
2012. június 27. – bumm.sk 

A többnyelvűség kérdését korábban is többször feszegető Fontos vagy! mozgalom egy 

fotósorozattal hívta fel a szlovákiai CBA facebook-oldalát arra, hogy a szlovákiai üzletekből 

teljesen hiányoznak a magyar feliratok. A CBA elutasította a mozgalom kérését a feliratok 

kétnyelvűvé tételére. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/06/27/villaminterju-potapi-arpad-janossal-a-nemzeti-osszetartozas-bizottsaganak-
http://www.hirek.sk/belfold/20120627144010/Szlovakia-joszomszedi-viszonyra-torekszik-Magyarorszaggal.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120627111531/Hlina-tamogatna-az-emberjogi-miniszterium-letrehozasat.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/06/27/csaky-paskanak-hungarofobiaja-van
http://www.bumm.sk/70353/furcsa-uzenettel-iranyitotta-at-a-fontos-vagy-mozgalmat-a-cba.html
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Csütörtökön folytatódik a szabadkai Városi Képviselő-testület alakuló ülése 
2012. június 27. – Vajdaság Ma 

Slavko Paraćot javasolták a szabadkai Városi Képviselő-testület elnökének, a testület 

alakuló ülése csütörtökön 9 órakor folytatódik, amelyen titkárt is választanak. A Városi 

Képviselő-testület alakuló ülését még június 7-én kezdték meg, ekkor azonban csupán a 

képviselők mandátumát hitelesítették, az első napirendi pont után pedig berekesztették az 

ülést.  

 

Vörös-fekete kormány Belgrádban? 
2012. június 28. - J. Garai Béla - Magyar Hírlap, Vajdaság Ma 

Bár hivatalosan még nem jelentették be, de a szocialisták (SPS) minden bizonnyal 

szakítani fognak eddigi partnerükkel a Demokrata Párttal (DS) és koalícióra lépnek a 

Szerb Haladó Párttal (SNS), valamint az Egyesült Szerbiai Régiókkal (URS). Az SPS 

vezetője számára nem az fontos, hogy ki a miniszterelnök, hanem, hogy pártja vezető 

pozíciókhoz jusson. Egyesek szerint az SNS komoly ajánlatot tettek, miszerint Ivica Dacic 

lenne a kormányfő és megtarthatná a belügyi tárcát is, a régiók pedig megkapná a 

gazdasági és pénzügyi szektort.  

 

Ady Endre-ösztöndíj vajdasági fiataloknak 
2012. június 27. – Pannon RTV 

A magyarországi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a Wekerle Sándor Alapkezelővel 40 

vajdasági diáknak ítélte oda az Ady Endre-ösztöndíjat. A nyertesek között hét 

magyarkanizsai tanuló is szerepel. Egyikük Kávai Konrád, a Beszédes József 

Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont gépésztechnikusi és számítógépes szerkesztői 

szakának tanulója, aki már több szerbiai és nemzetközi versenyen, így a Neummann 

János-verseny szekszárdi döntőjén is kiváló eredményeket ért el. 

 

Nikolićtól várják a kegyelmet a temerini fiúk szülei 
2012. június 27. – Pannon RTV 

Nyolc éve zárták be az öt temerini fiút. Szüleik kedden este az évfordulón találkoztak a 

temerini piactéren. A szülők egyetlen céllal gyűltek össze: hogy felhívják a közvélemény 

figyelmét arra, hogy a szerbiai igazságszolgáltatás mit tett fiaikkal és családjukkal. 

 

Csóka: Balázs Ferenc az új polgármester 
2012. június 27. – Vajdaság Ma 

Szerda délelőtt tartották meg Csókán a községi képviselő-testület alakuló ülését, amelyen a 

képviselők eskütételét követően megválasztották az új községi vezetőség tagjait is. A 

polgármester a VMSZ jelöltje, Balázs Ferenc, az alpolgármester a Demokrata Párt jelöltje, 

Zoran Jovanov lett. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13716/Csutortokon-folytatodik-a-szabadkai-Varosi-Kepviselo-testulet-alakulo-ulese.html
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/vorosfekete_kormany_belgradban.html
http://pannonrtv.com/web/?p=9707
http://pannonrtv.com/web/?p=9700
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13717/Csoka-Balazs-Ferenc-az-uj-polgarmester.html
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Kitartanak a Szent Száva mellett 
2012. június 28. – Gergely József – Magyar Szó 

Nagykikindán szeptemberben kizárólag a Fejős Klára Általános Iskolában nyílik magyar 

tagozat. Decemberben sok magyar szülő írta alá azt a kérelmet, amelyben azt 

kérvényezték, hogy a Szent Száva Általános Iskolában is nyíljon magyar első osztály. A 

Fejős Klára Általános Iskolában harmadannyi a magyar diák, mint a Szent Száva Általános 

Iskolában, mégis ott, a jobban felszerelt, színvonalasabb képzést nyújtó tanintézményben 

szüntetik meg a magyar nyelvű oktatást. 

 

Gondolatok a beiskolázásról 
2012. június 27. - Kárpátalja Ma 

Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyház püspöke ír az iskolaválasztás 

nehézségeiről. Nagyon komoly választás elé vannak állítva a szülők, amikor azt kell 

eldönteniük, hogy ukrán tanítási nyelvű, vagy magyar nyelvű iskolába írassák gyerekeiket. 

Korábban még a döntésre sem volt lehetőség, hiszen nem voltak magyar intézmények, így 

mindent ukránul kellett megtanulnia a gyermeknek. Ez persze rengeteg kudarccal járt, 

hiszen éveknek kellett eltelnie ahhoz, hogy az ukrán tananyagot ukrán nyelven 

elsajátíthassa. Most már azonban meg van a lehetőség arra, hogy olyan mondókákat 

tanulhassanak magyar nyelven, amire korábban nem volt alkalmuk. 

 

Újra sürgetik a „mini kisebbségi népszámlálást” 
2012. június 27. – Népújság 

A múlt héten Ljubljanában ülésezett a Szlovén Parlament Nemzetiségi Bizottsága, amelyen 

többek között a két őshonos nemzetiségi közösség esetében a nemzeti hovatartozásról és 

nyelvhasználatról szóló felmérés elkészítéséről tárgyaltak. „A felmérés, ha el tudjuk 

készíteni, mind minőségben, mind mennyiségben sokkal jobb adatokkal szolgál majd, 

mint egy hagyományos népszámlálás” – mondta Sonja Novak Lukanovič, a 

Kisebbségkutató Intézet igazgatója. 

 

Mindszenty József kiállítás Bécsben 
2012. június 27. – Volksgruppen 

Mindszenty Józsefnek az emberi méltóság és a szabadság melletti kiállásáról emlékeztek 

meg a bíboros életét bemutató bécsi kiállítás megnyitóján kedden. A kiállítás az 1975-ben 

Bécsben elhunyt bíboros életútját fotókkal, tárgyi emlékekkel, archív filmfelvételekkel és 

szövegrészletekkel mutatja be. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-28_Kitartanak_a_Szent_Szava_mellett.xhtml
http://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/10957-gondolatok-a-beiskolazasrol
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4627:ujra-suergetik-a-mini-kisebbsegi-nepszamlalast&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/167267/
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Pittsburghben bezárt az utolsó magyar klub  
2012. június 28. – MTI, Echo TV 

Az Amerikai Magyar Szociális Egyesület eladta a Pittsburgh Hazelwood negyedében álló 

székházát a helyi tűzoltók szakszervezetének, és ezzel megszűnt a város utolsó magyar 

klubja. 
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http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=16&r_id=&hir_id=289197
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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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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/

