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2014. szeptember 23. – transindex.ro
„Az autonómiatervezet benyújtása nem vicc, és senki se gondolja, hogy egy ilyen projekt
valaha is életben léphet ebben az országban. Ez ki van zárva” - nyilatkozta kedden Liviu
Dragnea miniszterelnök-helyettes az RMDSZ autonómiatervezetével kapcsolatban. A
Mediafax szerint azt is kijelentette, az RMDSZ kormányban résztvevő tagjainak el kellene
gondolkozniuk, hogy „kicsit furcsa” az alkotmányra felesküdni, majd belevágni olyasmibe,
ami sérti az alkotmányt.

Leadta a támogatói íveket Szilágyi Zsolt

Vezető hírek

Dragnea: ki van zárva az autonómia

2014. szeptember 23. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro, maszol.ro,
Szabadság, Magyar Hírlap
Kedd délután az Erdélyi Magyar Néppárt tisztségviselői leadták a Szilágyi Zsolt
államelnökjelölt indulásához szükséges támogatói íveket. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar
Néppárt elnöke, Szilágyi Zsolt államelnökjelölt és Zakariás Zoltán, Szilágyi Zsolt politikai
kampányfőnöke kedd délután leadták a bukaresti Központi Választási Bizottságnál a
217.369 aláírást tartalmazó iratcsomót. Miután Veronica Năstasie bizottsági elnök
jelenlétében prezentálták az íveket, Szilágyi Zsolt elmondta: a kampány során Erdélyt és az
erdélyi magyarokat kívánja képviselni.

Sikeres volt Komáromban a „főpróba”- 2014 a külhoni magyar felsősök éve

Szilágyi Zsolt: össze kell fogni a magyarokat
2014. szeptember 23. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Ha nem tudjuk a magyarokat összefogni, miért várjuk, hogy a románok megértsenek
bennünket – mondta a Kossuth Rádióban Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt
alelnöke, akinek javaslata szerint „a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács is üljön az asztalhoz akkor, amikor a Székelyföld autonómiatervezetéről
beszélünk”. Nem a sokszínűséggel van a baj, hanem ha nem tudunk összefogni –
hangsúlyozta a pártelnök, aki „összességében dicséretesnek” nevezte, hogy 25 év után az
RMDSZ is bemutat egy autonómiatervezetet. Kiemelte ugyanakkor: politikai akarat
megléte esetén alkotmánymódosítás nélkül is megvalósítható lenne a Székelyföld területi
autonómiája. Szilágyi Zsolt szerint elhibázott az a politikai stratégia, amellyel az RMDSZ a

Erdély

2014. szeptember 24. – Felvidék.ma, Hírek.sk
A „2014 a külhoni magyar felsősök éve” program őszi, Kárpát-medencei körútjának első
állomását a komáromi Jókai Mór Alapiskolában rendezték meg. A program célja a határon
kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való
kapcsolatának ápolása és a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az oktatás és a
kultúra terén.

2

Izsák: az RMDSZ autonómiatervezetén javítani nem lehet, el kell dobni
2014. szeptember 23. – Erdély Ma, Duna Tv, Kárpátinfo.net
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) által készített autonómiatervezet egy sor olyan előírást tartalmaz, amelyek
alkalmatlanná teszik azt a konstruktív közvitára. A Duna Tv Közbeszéd című műsorának
vendégeként Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke Süveges Gergőnek az
autonómiatervezetről azt mondta, hogy először a székely közösségen belül kellene egy
konszenzust kialakítani a benyújtandó tervezetről. Izsák Balázs az RMDSZ
autonómiatervezetéről kifejtette, hogy az a Dél-Tiroli autonómiatervezet kritikátlan és
automatikus másolása.

Erdély

román alkotmány módosításához köti a törvény sikerét. Megjegyezte: a Magyar Polgári
Párt más véleményen van, „nem ártott volna, ha a kezdeményezők egységes véleményt
alakítottak volna ki”.

Brüsszelben fogadja Kelemen Hunort az EPP elnöke
2014. szeptember 23. – maszol.ro
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerdán Brüsszelben Joseph Daullal, az Európai
Néppárt elnökével találkozik. Az EPP brüsszeli központjában tartott megbeszélés témája a
közelgő romániai elnökválasztás és a magyar közösség jogérvényesítő törekvéseinek
ismertetése. Kelemen Hunor ugyanakkor erdélyi fiatalokkal találkozik Brüsszelben, akik
Winkler Gyula és Sógor Csaba meghívására meglátogatják az európai parlamentet és
megismerkednek a szövetség EP-képviselőinek munkájával.

Adatbázis készül az 1850-1914 közötti erdélyi lakosságról
2014. szeptember 23. – maszol.ro, Szabadság
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem egyik csapata dolgozik azon, hogy összeállítsák 1850től 1914-ig Erdélyben élt lakosság adatbázisát az egyházi és pénzügyi iratok alapján. Vlad
Popovici, a kutatás egyik résztvevője kedden a Mediafaxnak azt nyilatkozta, a különböző
egyházak irataiból az anyakönyvezési adatokat összesítik: a születéseket, keresztelőket,
eljegyzéseket és elhalálozásokat. A projektet a norvég állam finanszírozza, mintegy 650
ezer eurós anyagi támogatással.

Magyarul, de mégsem
2014. szeptember 23. – szekelyhon.ro, Krónika
Magyar nyelven fordulhatnak a nép ügyvédjéhez azokban a közigazgatási egységekben,
ahol a magyar kisebbség számaránya meghaladja a húsz százalékot – áll a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség múlt heti közleményében. Ugyan hatályos sürgősségi
kormányrendeletről van szó, a nép ügyvédje marosvásárhelyi területi irodája képviselői
számára nem egyértelmű a szabályozás.
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2014. szeptember 23. – maszol.ro, Erdély Ma
A Temesvári Rádió híre szerint megkapta az engedélyt az október 6-i felvonuláshoz az Új
Jobboldal (Noua Dreapta) nevű szélsőséges román szervezet. Az aradi 13 vértanútábornok
emlékét gyalázó, a Szabadság-szoborról többször ellenségesen nyilatkozó, a magyarokat
sértegető, jobbára futballdrukker suhancokból verbuválódó tömörülés aznap akar
felvonulást tartani az aradi városközpontban, amikor a magyarság az 1848–1849-es
forradalom és magyar szabadságharc véres leverésére emlékezik.

Erdély

Tüntethet az Új Jobboldal október 6-án Aradon

Kolozsvár: közel száz magyar gyerek járhat idén magyar bölcsődébe
2014. szeptember 23. – transindex.ro
Szeptember 15-től várja a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal alárendeltségébe tartozó
Monostori úti (str. Moților) Kiscserkész bölcsőde a magyar gyerekeket is. A bölcsődében
külön hálóterem, játszóterem, étkező és öltöző áll a gyerekek rendelkezésére. A bölcsőde
hamarosan új játszóteret kap. A bölcsőde magyar csoportjába 20 gyereket írattak be, így az
új tanévben majdnem 100 magyar gyerek járhat Kolozsváron állami bölcsődébe tájékoztat Facebook-oldalán Horváth Anna alpolgármester.

Tankönyvpótlék Magyarországról
2014. szeptember 23. – szekelyhon.ro
Magyarországi tankönyvek pótolják néhol a krónikus tankönyvhiányt, ugyanis több mint
200 ezer könyvből és munkafüzetből álló adományt kapott a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége. Maros megyének ebből mintegy húszezer jutott, amelynek
elosztását a szovátai Teleki Oktatási Központ végzi.

Iskolatatarozás egyházpénzből a Szent László Római Katolikus Gimnáziumban
2014. szeptember 23. – Krónika
Várhatóan a hónap végén fejeződik be a nagyváradi Szent László Római Katolikus
Gimnázium épületének külső felújítása, amelyet végül az egyház saját forrásaiból
finanszírozott kormánytámogatás hiányában.

Folytatódik a székely kapuk felújítása Hargita megyében
2014. szeptember 23. – maszol.ro
A csíkmenasági Adorján-kúria székely kapujának, valamint a csíkszentgyörgyi Gál Sándor
és Márton Ferenc kapujának a felújításáról tartottak megbeszélést az érintettek a
csíkszeredai megyeházán kedden. Ezen kapuk esetében nem tisztázott a jogi helyzet, ezért
nem kezdődhetett el a felújításuk, amelyet most már egyre inkább sürget a hideg évszak
közeledte. A találkozó témáját Borboly Csaba megyeelnök ismertette, miszerint idén is
folytatódik a régi székely kapuk felújítása Hargita megyében a Kőlik egyesület és Hargita
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Folytatódik a hadjárat a székely zászlók ellen
2014. szeptember 23. – Krónika
A szenátus szakbizottságai zöld utat adtak a helyi közigazgatási egységek saját zászlóinak
elfogadásáról és használatáról szóló, a Szociáldemokrata Párt (PSD) 42 képviselője által
benyújtott törvénytervezetnek. A dokumentum – mely az RMDSZ szerint szavatolja, a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szerint korlátozza a székely lobogó használatát – csak
ezután kerül a parlament asztalára, a végső döntést a képviselőház hozza meg. A tervezet
szerint a községek, városok és megyék zászlóit kormányhatározattal fogadják el az
önkormányzat javaslatára. Ott, ahol valamely kisebbség teszi ki a lakosság legalább 20
százalékát, a közigazgatási egység megnevezését az illető kisebbség nyelvén is fel kell
tüntetni a zászlón.

Erdély

Megye Tanácsa együttműködése révén, amihez hárommillió forinttal járult hozzá a
magyarországi Bethlen Gábor Alap a Kőlik pályázata nyomán.

Idegengyűlölő rigmusoktól retteg a román fociszövetség elnöke
2014. szeptember 23. – transindex.ro
Idegengyűlölő megnyilvánulásoktól tart a bukaresti román-magyar labdarúgó Európabajnoki selejtezőn Razvan Burleanu, a szövetség elnöke. Burleanu a sport.ro televíziónak
elmondta, az európai szövetség (UEFA) figyelmeztette román tagszervezetét, hogy súlyos
következményekre számíthat, ha magyarellenes megnyilvánulások lesznek a lelátón.
„Találkoztam a szurkolói csoportok vezetőivel és komolyan átbeszéltük a kérdést.
Magyarország után Észak-Írország válogatottja jön Bukarestbe. Ezt a mérkőzést zárt
kapuk mögött kellene lejátszanunk, ha a magyarok elleni selejtezőn xenofób
megnyilvánulások lesznek a lelátókon” - idézte a sport.ro portál Burleanut, aki hozzátette,
a szurkolói csoportok vezetői „megoldásként” azt javasolták, hogy a román válogatott már
az első percekben szerezze meg a vezetést.

Öltözőben
2014. szeptember 24. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „támogatásban jók vagyunk: az erdélyi magyarság – ha
remélhetőleg a választási iroda is rábólint – megkettőzött erővel lesz jelen a romániai
államfő-választási kampányban. Vitán felül áll, hogy Kelemen Hunor és Szilágyi Zsolt
jelölése mozgósító erővel hatott, és a közösen begyűjtött, csaknem 500 ezer támogató
aláírás régóta várt bizonyítéka annak, hogy közösségünknek nem csupán egy jelképes,
mindenkori, „mindegy, hogy milyen, csak legyen” jellegű politikai képviseletre van
szüksége, hanem olyan belső versenyre is, amely során bizonyítani is kell, merthogy igenis
nagyok az elvárások”.
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2014. szeptember 23. – hirek.sk
Amíg négy éve tíz jelentkező volt a polgármesteri posztra Rimaszombatban, addig az idén
a megadott határidőig csak négyen adták le a jelentkezésüket. A jelenlegi polgármester,
Šimko József mellett a SMER-SD színeiben Dušan Hlinka indul, a Most-Híd Orosz
Istvánt, a Tompa Mihály Alapiskola igazgatóját indítja, míg a polgármesterhez hasonlóan
függetlenként indul Igor Maňovský vállalkozó.

Felvidék

Négyen jelentkeztek a polgármesteri posztra Rimaszombatban

Több a közös magyar jelölt, mint négy éve
2014. szeptember 23. – ujszo.com
A 24, jelentősebb magyar lakossággal rendelkező dél-szlovákiai városból az eddigiek
alapján négy helyen indít közös jelöltet az MKP és a Híd. Ez nem tűnik soknak, de még így
is több, mint 2010-ben.

Mihók Gábor az MKP polgármester-jelöltje Nagykaposon
2014. szeptember 23. – Felvidék Ma
Tizenhat év után újra van saját polgármesterjelöltje az MKP-nak az Ung-vidék központi
településén. Mihók Gábor nagykaposi közgazdász, politikus indul Nagykapos
polgármesteri címéért a Magyar Közösség Pártja színeiben. Barkó Attila, a párt helyi
szervezetének elnöke, önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint Mihók Gábor a párt
önálló jelöltjeként méretteti meg magát a novemberi helyhatósági választáson.

Nemzetközi fórumokhoz fordulhatnak a kettős állampolgárok
2014. szeptember 23. – ujszo.com
Múlt szerdán az Alkotmánybíróság döntésképtelennek bizonyult a kérdésben, ám ez is elég
volt ahhoz, hogy elutasítsa a 30 képviselő által aláírt alkotmányossági panaszt. Hogyan
tovább? Milyen fórumon lehet és hogyan megtámadni a Fico-féle ellentörvényt? FialaButora Jánossal, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szakértőjével beszélgetett az
ujszo.com, aki az emberi jogokra szakosodott jogászként több ügyben is eljárt már
nemzetközi fórumok előtt.

Bomlik a Most-Híd Dunaszerdahelyen
2014. szeptember 23. – Felvidék Ma
A Dunaszerdahelyi Városi Önkormányzatban megszűnt a Most-Híd frakciója. Az előző
választásokon a párt listáján bejutott öt képviselő egy függetlennel kiegészülve kedd
délben tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, elhagyják frakciójukat és létrehozzák a
függetlenekét. A történtek hátterében Nagy József és Csicsai Gábor praktikái állnak a
frakciót elhagyók szerint.
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2014. szeptember 23. – Vajdaság Ma, MTI
Egyelőre csak két magyar listát adtak át az október 26-i szerbiai nemzeti tanácsi
választásokra, és az előzetes bejelentések szerint ez a szám már csak eggyel nő majd; a
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a négy évvel ezelőtti eredmények megismétlésére
számít. A Szerbiában élő mintegy 250 ezer fős magyarságnak 6 pártja van. Ezek közül
kizárólag a Vajdasági Magyar Szövetségnek vannak képviselői a belgrádi és az újvidéki
tartományi parlamentben. A többi párt néhány helyi önkormányzatban képviselteti magát.
A VMSZ volt az első vajdasági magyar párt, amely átadta az általa támogatott, Magyar
Összefogás nevű listát a választási bizottságnak. Szeptember 23-án pedig a második
magyar listát is kihirdette a választási bizottság, a négy évvel ezelőtt nem induló Vajdasági
Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) így a kettes sorszámot kapta a választási
dokumentumokon.

Vajdaság

Várhatóan nagy többsége lesz a VMSZ-nek az új nemzeti tanácsban

Nemzeti tanácsi választások: Kihirdették a VMDK listáját is
2014. szeptember 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének listáját is kihirdette a Köztársasági
Választási Bizottság (RIK) a nemzeti tanácsi választásokra. Így a Magyar Összefogás lista
mellett a VMDK - Csonka Áron elnevezésű lista is indul a Magyar Nemzeti Tanács
helyeiért. A VMDK listavezetője Tari István, őt követi Bacskulin István, Ódri Horváth
Márta, Almási Szilárd, valamint Vicei Károly, tudta meg az RTV. A lista 35., utolsó helyén
szerepel Csonka Áron, a VMDK elnökének neve.

Konzuli fogadónap volt Zomborban
2014. szeptember 23. – Vajdaság Ma
Kihelyezett konzuli fogadónapot tartott Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa
Zomborban. Kereken három évvel ezelőtt, 2011 októberében volt először ilyen alkalom,
azóta évente legalább négy alkalommal fogadták a Főkonzulátus munkatársai a feleket a
CMH-irodában, illetve a Magyar Polgári Kaszinó helyiségeiben. Kovács Gábor és
munkatársai intézték a mai félfogadást. - Elmondanám azt, hogy főszabály szerint
továbbra is a Szabadkai Főkonzulátuson biztosítjuk a lehetőséget az egyszerűsített
honosítási kérelmek átadására. Azok számára, akiknek nagy nehézséget jelent a Szabadkai
Főkonzulátusra történő utazás, kihelyezett konzuli fogadónapot biztosítunk. Itt,
Zomborban legközelebb várhatóan a tél folyamán lesz ilyen alkalom. A mai napon 177
kérelmező élt a lehetőséggel és adta át a honosítási kérelmét. A Szabadkai Főkonzulátus
fokozott figyelemmel ellenőrzi azt, hogy a közepes szintnek megfelelően elérje az illető
nyelvtudása. A mai nap folyamán hét-nyolc kérelmezőnek a nyelvtudása volt hiányos, őket
további nyelvtanulásra utaltuk vissza – nyilatkozta Kovács Gábor.
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2014. szeptember 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
A vajdasági parlament tagjai szavazattöbbséggel elfogadták a szerbiai alkotmány
módosításának vagy egy új alkotmány meghozatalának szükségességére vonatkozó
nyilatkozatot, amelyet a Demokrata Pár (DS), a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) és
az ellenzéki Új Demokrata Párt (NDS) képviselői nyújtottak be. A javaslatra 64-en
szavaztak igennel, 33 képviselő pedig ellenezte az elfogadását. Branislav Bogaroški, az LSV
tartományi parlamenti frakcióvezetője elmondta, a deklaráció benyújtásával nyilvános
vitát kívántak kezdeményezni az alkotmánymódosítás meg Vajdaság helyzete kapcsán,
tehát azt akarták elérni, hogy a rendszer intézményeiben párbeszéd kezdődjön e témával
kapcsolatban. Pásztor István házelnök, a VMSZ vezetője figyelmeztetett, hogy a deklaráció
szövegét elhamarkodottan és nem elég szakmai módon állították össze, ezért a VMSZ
álláspontja az, hogy a dokumentum több kárt okoz, mint hasznot. Értékelése szerint
mindenképp módosítani kell Szerbia alkotmányát, ennek kapcsán teljes az egyetértés a
politikai színtéren, de a mai kezdeményezés „nem könnyíti meg ezt, s nem kezdeményez
nyilvános diskurzust a téma kapcsán, hanem csak megnehezíti azt”.

Vajdaság

Megszavazták a szerbiai alkotmány módosításának szükségességére
vonatkozó nyilatkozatot

Látogatóban az MNT ösztöndíjasainál Magyarkanizsán
2014. szeptember 23. – Magyar Szó
A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjában részesült, Magyarkanizsa községben
élő diákokat látogatta meg hétfőn Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője, Lovas
Ildikó kulturális tanácsos és Nyilas Leonov Anita, a Magyar Összefogás jelöltje. A nap
folyamán meglátogatták Oromhegyesen Bognár Szabolcsot, Martonoson Túrú Alexandrát,
Domonkos Emesét és Huszár Ritát Kispiacon, Gulyás Hortenziát és a Király családot
Oromon, Bálint Brigittát Völgyesen. Az MNT képviselői a diákokat arról faggatták, hogy
mennyiben nyújt segítséget számukra a támogatás, illetve miért döntöttek úgy, hogy itthon
folytatják tanulmányaikat.

Aláírásokat gyűjt a Liga, hogy Vajdaság visszakapja a státusát
2014. szeptember 23. – Pannon RTV
A Vajdaság Szociáldemokrata Liga az 1974-es alkotmány által biztosított státust és
hatásköröket szeretné visszaállítani Vajdaságban. Az alkotmánymódosítás javaslat
benyújtásához 100 ezer aláírásra lenne szükség. A Liga Vajdaságszerte szervez
aláírásgyűjtéseket, kiosztanak egy nyomtatványt is, amelyben felsorolják a hatásköröket,
gyárakat és intézményeket, amelyekkel egykoron Vajdaság rendelkezett.
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A Dobronaki KÁI: A kultúrában legaktívabb iskola
2014. szeptember 23. – RTV Slovenija Hidak, Népújság
A Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola újabb kecsegtető címmel büszkélkedik: a
kisiskolák és tagiskolák kategóriában – a kétnyelvű területen – elnyerte A kultúrában
legaktívabb iskola címet. A Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványa pénteken
Brežicén nyújtotta át az elismeréseket a díjazott iskoláknak.

Szükség van az ilyen jellegű találkozókra
2014. szeptember 23. – RTV Slovenija Hidak, Népújság
– hangzott el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Szlovén Gazdasági Kamara és
Magyarország Ljubljanai Nagykövetsége által szervezett szlovén–magyar üzletembertalálkozón Budapesten. Ezen Mosonyi György, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
alelnöke, Samo Hribar Milič, a Szlovén Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Ksenija
Škrilec, a Szlovén Köztársaság nagykövete mondott köszöntőt. Valamennyien kiemelték a
jó politikai kapcsolatokat a két ország között, amit megerősített előadásában Magyar
József főosztályvezető, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Közép-Európai
Főosztályáról.

Horvátország

2014. szeptember 23. – Pannon RTV, Népszabadság
Erőszakkal eltávolították és összetörték majdnem az összes megmaradt kétnyelvű, latin és
cirill betűs táblát Vukováron. A horvát média jelentése szerint több személyt is
letartóztattak az ügyben. A tudósítások szerint nyolc épületről tizennégy kétnyelvű táblát
távolítottak el, az incidensben pedig a kétnyelvűség Vukováron való bevezetését ellenzők
vettek részt. Az incidens azután történt, hogy koszorúkat helyeztek el a függetlenségi
háború áldozatainak emléket állító temetőbe. A rendőrségnek először sikerült
megakadályoznia, hogy az épületükön levő kétnyelvű tábla eltávolítását, de később a táblát
összetörték. A rendőrség ekkor letartóztatta a tetteseket. Ezt követően azonban más
támadók erőszakkal eltávolították az elmúlt hónapok során kihelyezett kétnyelvű táblákat
a többi épületről is

Muravidék

Megrongálták és eltávolították a kétnyelvű táblákat Vukováron
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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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