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2014. március 6. – transindex.ro
Európai kisebbségi keretszabályozás megalkotását kéri az Európai Néppárt választási
programja az RMDSZ javaslatára. Az európai jobbközép alakulatokat tömörítő Néppárt
kongresszusán elfogadja választási programját, dönt az Európai Bizottság néppárti
elnökjelöltjének személyéről és megerősíti tisztségében Joseph Daul pártelnököt. „A
választási programba foglaltak értelmében a kisebbségeknek jogi szabályozásra van
szükségük annak érdekében, hogy megőrizzék és védjék nyelvüket, kultúrájukat és
önazonosságukat. Az Európai Uniónak keretszabályozást kellene kidolgoznia a nemzeti
kisebbségekhez tartozó személyek és közösségek védelme érdekében. A dokumentum utal
arra, hogy az egyes tagországokban fellelhető kedvező kisebbségvédelmi gyakorlatokat a
többi tagállamban is hasznosítani kellene a kisebbségi közösségek jogbiztonságának
növelése és új jogok érvényesítése érdekében” – ismertette Vincze Loránt, az RMDSZ
külügyi titkára a választási program kisebbségekre vonatkozó fejezetét.

Vezető hírek

EPP-kongresszus Dublinban: kisebbségi keretszabályozás megalkotását kérik

Az Ukrajnához fűződő magyar érdek változatlan
2014. március 6., MTI, Kormany.hu
A magyar érdek az ukrajnai válsággal kapcsolatban változatlan, egy demokratikus, a saját
lábán álló Ukrajnában vagyunk érdekeltek – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az
Európai Unió állam- és kormányfőinek csütörtöki rendkívüli csúcstalálkozóját követően.
A kormányfő közölte: Magyarország olyan Ukrajnában érdekelt, amelyben az ott élő
magyarok biztonságban érezhetik magukat. A kormányfő ismét megerősítette, hogy
Magyarország nem fogadja el, illegitim döntésnek tartja annak a törvénynek az eltörlését,
amely az ukrajnai kisebbségek számára biztosítja a hivatalos anyanyelvhasználat
lehetőségét.

A magyar kormány társul az SZNT-hez annak perében az Európai Bizottsággal
2014. március 6. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro
A magyar kormány úgy döntött, hogy beavatkozik a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
oldalán abba a perbe, amelyet a szervezet az Európai Bizottság döntése ellen indított az
Európai Unió Törvényszékénél – közölte a Külügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel.
Hozzátették, a lépésről a bírói fórumot hivatalosan értesítette a magyar kormány.
Emlékeztettek arra: a bizottság 2013 júliusában formálisan elutasította az SZNT Kohéziós
politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért címmel
benyújtott európai polgári kezdeményezését arra hivatkozva, hogy az nem olyan
kezdeményezésre irányul, amellyel összefüggésben a bizottságnak hatásköre lenne
jogalkotási javaslatot tenni. Az SZNT álláspontja ezzel ellentétes – tették hozzá.
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A horvát ügyészség szerint nem történt magyarellenes kirohanás a
Drávaszögben

Magyarország

2014. március 7. – hirek.sk, hirado.hu, MTI, Új Magyar Képes Újság
Az eszéki államügyészség nem emel vádat a januári várdaróci magyarellenes randalírozás
ügyében, mivel szerinte nem bizonyított, hogy a fiatalok nemzetiségi alapon gyűlöletet
szítottak volna a magyarok lakta horvátországi faluban - írja csütörtöki számában az Új
Magyar Képes Újság című horvátországi hetilap.

Siker a honosítás terén
2014. március 6., MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Óriási előrelépésnek nevezte Gulyás Gergely, hogy négy év alatt várhatóan csaknem 600
ezren élnek a kedvezményes honosítás lehetőségével. Gulyás a jelenlegi kormány
intézkedéseiről szólva idézte az új alaptörvényt, amely többek között rögzíti: Magyarország
felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, támogatja a magyarságuk
megőrzésére irányuló törekvéseket. Emlékeztetett, hogy lehetővé vált a határon túli
magyarok számára az állampolgárság megszerzése. Az, hogy közel 600 ezren élnek négy év
alatt ezzel a lehetőséggel, óriási előrelépés - állapította meg, hozzátéve: helyes lépés volt a
választójog kiterjesztése is.

Kedden fogadja el a kormány az új kormányprogramot

Erdély

2014. március 6. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Szabadság
Jövő héten, kedden fogadja el felelősségvállalással a parlament együttes ülése előtt az új
Ponta-kabinet a módosított és aktualizált kormányprogramot - tudta meg a Transindex
Kelemen Hunortól a csütörtöki kormányülést követően. Az RMDSZ elnöke elmondta, a
szövetség kormányzati szerepvállalásának feltételeit rögzítő egyezségből minden szükséges
részlet szerepel az új kormányprogramban.

Bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen a PDL
2014. március 6. – transindex.ro
Bizalmatlansági indítványt nyújt be a PDL a kormány felelősségvállalása nyomán - közölte
Liviu Negoiţă, a párt első alelnöke a Mediafaxszal. A PDL a többi ellenzéki pártot, köztük a
PNL-t is csatlakozásra szólította fel. Negoiţă szerint ez természetes lépés Ponta
procedúrájával szemben.
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Komoly átvilágítással kezdi mandátumát Korodi Attila
2014. március 6. – maszol.ro
Korodi Attila környezetvédelmi miniszter az ErdélyFM-nek adott nyilatkozatában
csütörtökön azt mondta, az első félév egyik legfontosabb feladata a fel nem használt uniós
források átcsoportosítása. A verespataki beruházással kapcsolatban a tárcavezető
megerősítette: a minisztériumon belül ugyan lesznek az üggyel kapcsolatos feladataik, de
az engedélyeztetési eljárás egyelőre semmiképpen sem fog folytatódni.

Három kormánymegbízottja lesz az RMDSZ-nek?
2014. március 6. – Krónika
A Gândul kormányközeli forrásokra hivatkozva csütörtökön közölte, a szövetség Brassó,
Hargita és Maros megyében állíthat prefektust. Brassó megyében egyébként az RMDSZ
megyei szervezete már korábban kérte, hogy kormánymegbízottat jelölhessen – ezt
szerdán Kovács Attila, a szervezet elnöke is megerősítette –, Borbély László, a szövetség
politikai alelnöke pedig már hétfőn bejelentette, Maros megyének 25 év után először lesz
magyar prefektusa. A hírportál szerint a szövetségnek Bihar, Szilágy, Szatmár, Kolozs,
Temes és Hunyad megyében is lesznek alprefektusai. A Kovászna, Hargita és Maros
Megyei Románok Civil Fóruma egyébként csütörtökön szégyenletesnek és veszélyesnek
nevezte, hogy Victor Ponta miniszterelnök kormányzati szerepet ajánlott az RMDSZ-nek.

A négy fal között felvállalt identitás
2014. március 6. – Szucher Ervin – Krónika
Már csak nevükben számítanak magyarnak azok az Árpád-kori Marosújvár környéki
falvak, melyek földrajzilag egy karnyújtásnyira fekszenek Maros megyétől, azonban a
betelepítések, az elszigeteltség, az elvándorlás, a kiöregedés és a nemzeti önazonosság
feladása következtében a teljes beolvadást jelentő szakadék szélére sodródtak.

RMDSZ árnyékjelentés
2014. március 6. – Erdély Ma, Erdély Tv
Árnyékjelentést készít az RMDSZ a regionális vagy kisebbségi nyelvek hiányos
alkalmazásáról. Ezzel tükröt szeretnének állítani Románia hivatalos jelentésével szemben,
bemutatva az Európa Tanácsnak az eltiport kisebbségi jogokat. A szövetség kötelességének
érzi felhívni az Európa Tanács valamint a közvélemény figyelmét, hogy Romániában a
kisebbségek legtöbb nyelvi joga csak papíron létezik. Hiányoznak a kétnyelvű táblák, az
oktatásban az anyanyelv gyatrán használható, úgyszintén a közigazgatásban,
igazságszolgáltatásban, a kulturális, gazdasági és szociális élet, sőt még a külkapcsolatok
terén is. Markó Attila képviselő szerint: „meg kell várnunk amíg a román hivatalos jelentés
elkészül és bemutatásra kerül, mert arra mindenképpen reflektálnunk kell, az ott leírtakra.
Kiemeltük azt egyébként, hogy az igazságügy terén van nagyon sok probléma, a gazdasági
élet terén van nagyon sok a probléma és a közigazgatásban is, ott ahol egyébként
törvényileg jogunk lenne az alkalmazás terén számos gond van”.
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2014. március 6. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro
Cikkelyenként elemzik a Nyelvi Chartát és arra törekszenek, hogy mindegyik javaslatnak
legyen törvényi megfelelője – jelentette ki csütörtökön a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat
tevékenységéről tartott sajtótájékoztatón Markó Attila. A sepsiszentgyörgyi RMDSZ-es
képviselő emlékezetett, hogy már benyújtotta módosító javaslatait az igazságügy, az
ombudsman, valamint a diszkriminációellenes tanács működését szabályozó és a
petíciókról szóló törvényekhez. „Amiért az RMDSZ kormányon van, nem fogjuk vissza a
gyeplőt, annál is inkább, mert ezek a tényezők mind benne vannak a Szociáldemokrata
Párttal (PSD) kötött politikai egyezményben” – szögezte le Markó Attila, aki szerint a
gyakorlat azt mutatja, hogy az sem mindig elég, ha van egy szabály, mert gyakran az
alkalmazás teljes hiányával szembesülnek.

Erdély

Felvilágosító kampány indul a nyelvi jogvédelemről

Érvényesülnek a nyelvi jogok a bűnvádi eljárások során
2014. március 6. – transindex.ro
j perrendtartási törvénykönyv lépett érvénybe február elsején, amelynek egyik cikkelye az
igazságszolgáltatási anyanyelvhasználatról is rendelkezik. A 135/2010-es törvény 12. cikke
szerint a bűnvádi eljárás során az etnikai kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van
anyanyelvükön kommunikálni a tárgyaláson, a hivatalos dokumentumokat viszont
kötelező módon román nyelven kell megírni. A tárgyaláson résztvevő személyeknek,
amennyiben nem értenek románul, a bíróságnak kötelessége engedéllyel rendelkező
tolmácsot alkalmazni.

Kelemen Márton a Maros Megyei Tanács új alelnöke
2014. március 6. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Népújság,
Szabadság
Kelemen Mártont választották a Maros megyei tanács új alelnökévé, az egyedüli jelöltet a
jelenlévő tanácsosok mindegyike megszavazta. Ciprian Dobre megyei tanácselnök szerint
alelnök-választásnál nem volt példa még rá, hogy senki ne szavazzon a jelölt ellen.
Kelemen Márton megválasztása után azt mondta, az egész megye érdekét képviselni fogja
alelnökként. Azt is elmondta, feladatköreiről valószínűleg holnap vagy jövő héten tárgyal a
tanácselnökkel.

Magyar prefektus PSD-ellenszélben
2014. március 6. – szekelyhon.ro
A Szociáldemokrata Párt (PSD) Maros megyei szervezetének elnöke, Vasile Gliga
szászrégeni üzletember és parlamenti képviselő az Agerpres hírügynökségnek úgy
nyilatkozott, hogy „továbbra is harcol az ellen”, hogy az RMDSZ jelölhesse a Maros megyei
prefektust. „A koalíció létrejötte előtt sem értettem ezzel egyet, addig harcolok, amíg lehet,
hogy Marosvásárhelyen ne legyen magyar prefektus. Ez egy nagyon érzékeny és kényes
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téma, és mindazoknak, akik a legmagasabb szinteken döntéseket hoznak, elemezniük kell
a kockázatokat, amelyeket politikailag felvállaltak. Harcolok tovább és remélem, nem lesz
magyar prefektus Maros megyében.

A kilakoltatott tulajdonosokat támogatná egy RMDSZ által kidolgozott
tervezet
2014. március 6. – transindex.ro, maszol.ro
Lehetőséget kapnának az önkormányzatok arra, hogy megvásárolják a bankok által
szervezett árveréseken meghirdetett lakásokat, és kiadják a volt tulajdonosoknak, ha a
parlament megszavazza az RMDSZ erre vonatkozó törvénytervezetét. Így elkerülhetnék a
kilakoltatást azok a személyek, akik banki hitelből vásároltak lakást, de nem tudják fizetni
a részletet. A tervezetről Cseke Attila képviselő tartott sajtótájékoztatót. Elmondta, a
tervezetet, amely módosítaná a 114/1996-os lakástörvényt, jövő héten készülnek
benyújtani a parlamentbe.

A székely zászlóról is szól az Egyesült Államok országjelentése
2014. március 6. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A székely szimbólumok elleni román támadás, és a magyar nyelv korlátozása is szerepel
más jogsérelmek mellett az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának
Romániáról szóló országjelentésében, mindezt a Mikó Imre Jogszolgálat jelentéséből vette
át. Az amerikai külügyminisztérium jelentése kitér a romániai magyar kisebbség ellen
elkövetett jogsértésekre a nemzeti jelképek használatát illetően, az oktatás kérdésére és a
nyelvi jogok gyakorlásának korlátozására is. A 2011-es népszámlálás eredményei szerint
Romániában 1,2 millió magyar élt, így a magyarok legnagyobb létszámú kisebbség – áll a
jelentésben. Megemlíti a székely zászló betiltását, és ismerteti a zászlóval kapcsolatos
peres eljárásokat is. A jelentés utalást tesz a háromszéki Mikó Imre Jogvédő Szolgálat
előzetes jelentésére, amely Kovászna megyét felölelő, átfogó felmérés alapján született.

Gyergyószék is készül a Székely Szabadság Napja rendezvényre
2014. március 6. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Gyergyószékről is többen készülnek Marosvásárhelyre a Székely Szabadság Napja
alkalmából szervezett megemlékezésre. A Gyergyói-medence településeiről 13 órakor
indulnak az autóbuszok, a résztvevők a helyi művelődési házaknál fognak gyülekezni. A
Székely Nemzeti Tanács gyergyószéki vezetői szerint az autóbuszokon mindenkinek lesz
helye, aki részt akar venni a vásárhelyi megmozduláson.A járműveket az igénylők
létszámának függvényében rendelik meg, ezért az utazásra előzetesen be kell jelentkezni.

EP-választások: az RMDSZ a szükséges aláírások felét összegyűjtötte
2014. március 6. – maszol.ro
A szövetség tíz nap alatt a szükséges támogatói aláírások mintegy felét gyűjtötte össze –
jelentette be csütörtökön Kovács Péter főtitkár, az RMDSZ kampányfőnöke, hozzátéve: az
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európai parlamenti választásokra legkevesebb 200 ezer támogatói aláírás összegyűjtését
tűzték ki célul. „Aláírásgyűjtő kampányunk során azt hangsúlyozzuk, fontos, ha a romániai
magyarokat minél többen képviselik az Európai Unióban, hogy érdekeinkért csak a
magyar képviselők küzdenek, értékeinket csak ők viszik el Európába” – mutatott rá a
főtitkár.

Akár bajok is lehetnek március 15-én Kolozsváron
2014. március 6. – maszol.ro
Avram Iancu emlékére szervez felvonulást Kolozsváron éppen március 15-én a Noua
Dreaptă. A szélsőséges szervezet demonstrációja keresztezheti a Kolozs megyei RMDSZ
rendezvényeit. A Kolozs megyei RMDSZ-szervezet elnöke, Máté András nem örül annak,
hogy a polgármesteri hivatal éppen a magyar nemzeti ünnepre engedélyezett felvonulást a
Noua Dreaptának. Szerinte a polgármesternek egyeztetnie kellett volna Horváth Anna
alpolgármesterrel ebben az ügyben. „Remélem, hogy a román felvonulók és a magyar
ünneplők nem fogják keresztezni egymást” – fogalmazott a politikus. Horváth Anna a
maszol.ro-nak elmondta: nem tartózkodott Kolozsváron azon a héten, amikor a
polgármesteri hivatal megadta az engedélyt a Noua Dreaptának a március 15-i
felvonulásra. "Így magam,is utólag szembesültem ezzel a helyzettel" – magyarázta.

Imádják a fiatalok a Székelyföldi Diákigazolványt
2014. március 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Egyre népszerűbb a Székelyföldi Diákigazolvány, a SIC Card, amelyet már 2000
egyetemista vagy középiskolás tanuló használ kedvezményes szolgáltatások igénybe
vételére. Az akciót kezdeményező sepsiszentgyörgyi Centrum Studiorum Egyesület elnöke,
Zsigmond József szerint a székelyföldi diákigazolvány felmutatásával kedvezményesen
lehet belépni rendezvényekre, szórakozóhelyekre, de árkedvezményt biztosít orvosi
szolgáltatásoknál, vásárlásnál, közszállítási járműveken és turisztikai szolgáltatóknál is.

MPP: „Félelemre nem lehet jövőt építeni!”
2014. március 6. – szekelyhon.ro
Közleményben hívja fel a figyelmet a Székely Szabadság Napjának fontosságára Bíró Zsolt,
a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke. „Nem lehet eredményes egy kisebbségi sorba került
közösség, ha vezetői kijátszhatóak egymás ellen, ha a politikai pártoskodás, ha szűk
csoportérdekek érvényesítése felülírja a nemzeti érdek érvényesítését. Számtalan példa
mutatja, csak ott értek el eredményt, autonómiát nemzeti közösségek, kisebbségek, ahol
ebben a kérdésben konszenzus volt. Tavaly október 27-én bizonyítottuk – közösség és
politikai vezetők egyaránt – az önrendelkezés szükségességét tekintve nálunk is egyetértés
van – olvasható az MPP elnöke által aláírt dokumentumban.
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Diverziókeltés március 10-ére
2014. március 6. – Krónika
Diverziókeltők próbálják félrevezetni az embereket, elhitetve, hogy ha nem engedélyezték
a felvonulást március 10-én Marosvásárhelyen a székely vértanúk emlékművétől a
prefektúráig, akkor nagygyűlés sem lesz – számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján Bedő
Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) sepsiszéki ügyvezető elnöke. Leszögezte:
március 10-én megtartják a Postaréten a székely szabadság napját.

Zákonyi a Partiumban
2014. március 6. – Krónika
Főképp a kisebbségi oktatás, valamint a közúti infrastruktúra fejlesztéséhez, továbbá
szimbolikus ügyekhez kérték az elmúlt napokban a partiumi magyarság képviselői
Magyarország nemrég tisztségbe lépett bukaresti nagykövetének közbenjárását. Zákonyi
Botond erről csütörtökön számolt be a Krónikának, amikor Arad és Nagyvárad után
Szatmárnémetiben is látogatást tett. Mint elmondta, elsősorban ismerkedni,
megbeszéléseket folytatni érkezett.

Pilvax kávéház nyílik március 15-ére Marosvásárhelyen

Felvidék

2014. március 6. – Erdély Ma, Népújság
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
tegnapi közös sajtótájékoztatójának egyetlen témája a március 15-i program ismertetése
volt, de a Népújság kérdésére azt is elmondták, hogy mindenkit arra biztatnak, vegyenek
részt március 10-én a Székely Szabadság Napjának rendezvényén. Cseh Gábor, az EMNT
megyei elnöke, Portik Vilmos, az EMNP megyei elnöke, Jakab István, az EMNP
marosvásárhelyi elnöke és Kirsch Attila, a honosítási iroda vezetője is hangsúlyozta, hogy
azt szeretnék, ha március 15. a családok ünnepe lenne, és kevésbé a politikusoké.

Az MKDSZ is indul az EP-választáson
2014. március 6. – bumm.sk
Öt jelöltet indít az európai parlamenti választásokon a Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség. A párt szerint a kisebbségek nyelvét az általuk lakott régiókban második
hivatalos nyelvként kell elismerni. Kiemelten fontosnak tartják a keresztény értékek
megjelenítését az Európai Unió politikájában, különös tekintettel az emberi méltóság, a
keresztény közösségek és az élet védelmében.
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Felvidék

SNS: El a kezekkel Szlovákiától!
2014. március 6. – bumm.sk
Az SNS visszatért régi szokásához, a magyaroktól félti Szlovákia területi egységét. Arra
szólítja választóit, hogy jelentsék, ha magyarországi választási kampány jeleit látják DélSzlovákiában.

Vajdaság

Nem változik a tandíj a vajdasági egyetemi karokon
2014. március 6. Vajdaságma.info
Nem változik a tandíj összege egyik vajdasági egyetemi karon sem, tájékoztatott ma a
tartományi kormány..Az egyetem és az Újvidéki Egyetem keretében működő összes kar
képviselői elfogadták a vajdasági kormány sugallatát, hogy a jelenlegi szociális és
társadalmi körülményekkel összhangban hozzák meg a döntést a tandíj összegének
megtartásáról.

Feltételeket teremteni a magyar vállalkozásoknak
2014. március 7. Magyarszo.com
Vajdasági magyar kis- és középvállalkozásokba látogattak tegnap Fremond Árpád és Pék
Zoltán parlamenti képviselők, valamint Juhász Bálint tartományi gazdasági titkárhelyettes
és Csóré Róbert, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat újvidéki irodavezetője. Bezdánban a Kisspaprikaüzemben jártak, Zomborban egy szikvízkészítő üzemben, Újvidéken a Metron
Kft.-ben, Bácsfeketehegyen a Júlia-malomban és az Agrokons silóépítő vállalatban,
Kishegyesen pedig a Chick prom takarmánykészítő és csirketenyésztő vállalatban és a
Substratum nagykereskedelmi vállalatban.

Kárpátalja

Martonyi: teljes az összhang a KMKSZ-szel
2014. március 6. – Kárpátalja
Martonyi János magyar külügyminiszter szombaton a beregszászi magyar főiskolán
találkozott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel. Martonyi a
Kárpátalja hetilapnap többek közt elmondta, hogy a konkrét ukrajnai politikai helyzetben
nem célszerű felvetni Kárpátalja autonómiájának kérdését. Hozzátette, ezzel szorosan
összefüggő kérdés a helyi magyar közigazgatás, a kárpátaljai kis magyar világ, a
Tiszamelléki járás ügye. „A magam részéről ezt tartanám a legfontosabbnak. Tudom, hogy
történtek már lépések ebben az irányban, és hogy nem egyszerű kérdésről van szó, de most
talán, ebben a helyzetben ez egy megvalósítható célkitűzés lehet” – mondta a
külügyminiszter.
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2014. március 6. – Kárpátalja
Tovább zajlanak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeteinek
tisztújító közgyűlései a KMKSZ Beregszászi, Nagyszőlősi, Ungvári, Munkácsi és FelsőTisza-vidéki Középszintű Szervezeteiben.

Kárpátalja

Folytatódtak a KMKSZ alapszervezeteinek tisztújító közgyűlései
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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