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Vezető hírek

Nagyszabású tiltakozóakcióra készülnek
2014. december 19. – szekelyhon.ro
A Magyar Polgári Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség összefogásával
szervezik meg a magyar himnusz védelméért szervezett tiltakozássorozat pénteki
állomását. Ezúttal ünnepélyes felvonulás előzi meg a Kovászna megyei kormányhivatal
épülete előtt tartott „énekórát”, ugyanis a város két, különböző pontjáról indulnak a
résztvevők a belvárosba. Huszárokkal, fúvószenekar kíséretében vonulnak be a résztve
vők óriás székely zászlókkal a főtérre. A tiltakozóakciót megelőzően, 16 órakor fáklyákat és
gyertyákat gyújtanak a prefektúra épülete előtt. Ezt követően Kató Béla, az Erdélyi
Református Egyházkerület püspöke szólal fel.

Újjáalakult a kisebbségügyi munkacsoport az EP-ben
2014. december 18. – MTI, hirado.hu, InfoRádió, Magyar Hírlap, hirek.sk
Újjáalakult csütörtökön Strasbourgban az Európai Parlament (EP) kisebbségügyi
munkacsoportja és Gál Kinga fideszes EP-képviselő lett az egyik társelnöke. A EP egyik
legrégibb
és
legaktívabb
munkacsoportja,
létrejöttét
pedig
Gál
Kinga
kezdeményezte. Ahogy az előző két mandátumban, a munkacsoport fő célja továbbra is a
hagyományos nemzeti kisebbségi közösségek problémáinak napirenden tartása
nemzetközi szinten, hiszen ez az egyetlen olyan fórum az Európai Unióban, ahol ezen
közösségek érdekérvényesítése megjeleníthető.

A Kovászna és a Maros megyei prefektusokat is leváltották

Erdély

2014. december 18. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen,
Szabadság
Marius Popică Kovászna megyei és Vasile Oprea Maros megyei prefektust is leváltotta a
kormány a legutóbbi ülésén, írja a Mediafax. Popicăt Sebastian Cucu alprefektus, Opreát
Lucian Goga követi a tisztségben. Marius Popică a Transindexnek azt mondta, nem
kívánja kommentálni azt, hogy miért vonták vissza a kinevezését, mert a miniszterelnök
döntése volt a kinevezése és a visszavonása is. Azt mondta, nyugodt lélekkel távozik, és úgy
gondolja, teljesítette a feladatát. Azt sem kívánta kommentálni, hogy a himnuszéneklés
miatt kiszabott bírság és az annak következtében kialakult helyzet miatt váltották volna le.

Napról napra nő a himnuszéneklők tömege
2014. december 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Közel ezerötszáz fős tömeg gyűlt össze csütörtök délután Sepsiszentgyörgyön a Kovászna
megyei prefektúra előtt a Magyar Polgári Párt (MPP) által szervezett tiltakozó
megmozdulás keretében. A rendezvény résztvevői – a korábbi napokhoz hasonlóan –
többször is elénekelték a magyar himnuszt, így tiltakozva az ellen, hogy Marius Popică
prefektus megbírságolta a polgári pártot amiatt, hogy június 4-ei Trianon-
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megemlékezésén elhangzott a nemzeti imádság. A csütörtöki megmozduláson Böjte Csaba
ferences szerzetes is részt vett, akinek kezdeményezésére a jelenlévők magyarul és
románul is elmondták a miatyánkot. A szervezők bejelentették, pénteken a tiltakozók az
állomásról és a Szemerja negyedből indulva vonulnak be a Mihai Viteazul térre, és
kifeszítenek két 250 méter hosszú székely zászlót is.

Mikó-ügy: az EB-hez fordultak az RMDSZ képviselői
2014. december 18. – Krónika, MTI
Az RMDSZ európai parlamenti képviselői arra kérték az Európai Bizottságot, találja meg
azt az eszközt, amelynek révén jóvátehető az a Romániában született bírósági ítélet, amely
alapján az Erdélyi Református Egyházkerülettől ismét román állami tulajdonba került a
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium. Winkler Gyula és Sógor Csaba EP-képviselők
levélben fogalmazták meg kérésüket, amit elküldtek Frans Timmermansnak, az Európai
Bizottság első alelnökének, valamint Vera Jourovának, az igazságügyért,
fogyasztóvédelemért és a nemek egyenjogúságáért felelős biztosnak. A képviselők 2012ben is az uniós végrehajtó szervhez fordultak, akkor a folyamatban lévő perre hivatkozva
kaptak elutasító választ.

Letöltendőt kérnek az ügyészek Nagy Zsoltékra
2014. december 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Letöltendő, a büntető törvénykönyv által megszabott maximális időtartamú
börtönbüntetést kér a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) a
stratégiai privatizációk perének vádlottjaira, akik között Nagy Zsolt volt távközlési
miniszter és Kerekes Gábor egykori távközlési államtitkár, valamint Codruţ Sereş korábbi
gazdasági miniszter is ott van. A legfelsőbb bíróságon szerdán tizenöt órán keresztül zajlott
az utolsónak szánt tárgyalás, amelyet éjfél után megszakítottak, és péntekre tűzték ki a
folytatást, amely után a bírák jogerős ítéletet hoznak.

Active Watch: félretájékoztatás történt Antal Árpád nyilatkozatát illetően!
2014. december 18. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Félretájékoztat az Agerpres hírügynökség: pontatlanul közölte Antal Árpádnak,
Sepsiszentgyörgy polgármesterének a Marosvásárhelyen megtartott Szövetségi Képviselők
Tanácsán elhangzott nyilatkozatát, aminek alapján a Szervezettbűnözés- és
Terrorizmusellenes Igazgatóság ügyészei hivatalból indítottak vizsgálatot terrorizmus
gyanúja miatt - hívja fel a figyelmet egy közleményében az Active Watch sajtófigyelő civil
szervezet. Az Agerpresen közölt verzió szerint Antal Árpád által elmondottak úgy
hangoztak, hogy: "Megkérem Frunda urat, hogy kérje meg főnökét, Románia
miniszterelnökét, hogy szóljon Kovászna megye prefektusának, hogy hagyja békén a
magyarokat. Amit a prefektusok tesznek, az őket is minősíti. (...) Ha ez nem történik meg,
akkor Székelyföldön az történhet, ami Marosvásárhelyen, 1990-ben."
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Markó Attila ügyvédje a DNA eljárásáról: „Big shit!”
2014. december 18. – maszol.ro
Hazugságnak nevezte Markó Attila ügyvédje a korrupciellenes ügyészségnek (DNA) azt az
állítását, hogy azért nem emeltek vádat az RMDSZ képviselője ellen az úgynevezett Bicadossziéban, mert nem tudták beidézni. Eugen Iordăchescu pénteken a maszol.ro-nak
elmondta: elolvasta a védence elleni nyomozati anyagot, és az ügyészeknek semmilyen
bizonyítéka nincs arra, hogy a politikus bármilyen bűncselekményt elkövetett volna.
„Éppen ezért nem emeltek vádat ellene. Ehelyett azt hazudták, hogy azért nem állították
Markó Attilát bíróság elé, mert nem tudták kihallgatni” – mondta az ügyvéd.

Helyreállították a Dónát-szobrot Kolozsáron
2014. december 18. – maszol.ro
A Hója-erdő melletti Falumúzeum kertjében ma hivatalosan is megtörtént a Dónát-szobor
restaurálási munkálatainak átvétele – írja Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere
Facebook-oldalán a csütörtök délelőtti avatásról. "A szobor a helyreállítási munkálatok
után került vissza az Erdélyi Néprajzi Múzeum szabadtéri részlegére. Köszönet és dicséret
illeti a restaurálást és konzerválást kivitelező szakértőket, a decemberi napsütésben a
megtisztított szobor pompás látványt nyújt" – áll a közösségi oldalon.

Székelyföldre látogat a magyar köztársasági elnök felesége
2014. december 18. – szekelyhon.ro
Herczegh Anita, Magyarország elnökének felesége szombaton Parajdra látogat, ahol a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány által szervezett Angyalváró Ünnepen vesz részt, ahol az
alapítvány gondozásában levő gyerekeket ajándékozzák meg. Az alapítvány otthonaiból
háromezer gyerek érkezik a rendezvény helyszínére, ahol 11 órától Herczegh Anita
jelenlétében Böjte Csaba adja át az adakozásból származó ajándékokat.

Újraalakult az Európai Parlament Kisebbségi Munkacsoportja
2014. december 18. – transindex.ro
Csütörtök délelőtt Strasbourgban megtartotta újraalakuló ülését az Európai Parlament
Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek frakcióközi munkacsoportja
(Kisebbségi Intergroup). A gyűlésen számos EP-képviselő jelen volt, köztük az RMDSZ
képviseletében Winkler Gyula és Sógor Csaba. Az ülés napirendjén a munkacsoport
társelnökeinek megválasztása, szervezési kérdések, a 2015-ös év munkatervéhez
kapcsolódó javaslatok megtárgyalása szerepelt.

Több pénz juthat a műemlékek restaurálásra
2014. december 18. – transindex.ro, maszol.ro
A parlament Művelődési, művészeti és tömegtájékoztatási bizottságainak együttes ülésén
szerdán, december 17-én elfogadták az RMDSZ azon módosító javaslatát, amely több mint
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95 millió lejt ír elő a jövő évi állami költségvetésből a műemlékek restaurálására. A
módosító indítványt Márton Árpád, Végh Sándor és Erdei-Dolóczki István kezdeményezte,
valamint a szakbizottsági ülésen Erdei-Dolóczki István háromszéki képviselő tartotta fent.
Márton Árpád képviselő elmondta: a műemlékek restaurálásának prioritása nem csak
nyilatkozatok szintjén kell jelen legyen, pénzalapot kell elkülöníteni az örökségünk
megőrzésére és helyreállítására.

Németh Zsolt "emlékezetpolitikai NATO" létrehozását kezdeményezte
2014. december 18. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Krónika
Egyfajta "emlékezetpolitikai NATO" létrehozását kezdeményezte csütörtökön Temesváron
a 25 évvel ezelőtt kirobbant népfelkelésről szervezett konferencián Németh Zsolt, a magyar
Országgyűlés külügyi bizottságának az elnöke. A fideszes politikus magyarázatként
hozzátette, hogy szerinte "transzatlanti közös nevezőre lenne szükség" az
emlékezetpolitikában, mert vannak, akik a fasizmusra emlékeznek, de a kommunizmusra
nem, mások emlékei szerint a kommunizmus létezett, de a fasizmus nem, és egy harmadik
csoport egyik rémuralomra sem kíván emlékezni. Németh Zsolt a hosszú távon működő
román-magyar kiegyezést is a célok közé sorolta. Utóbbihoz - úgy vélte - az szükséges,
hogy a helyére kerüljön Temesvár 1989-es szerepe a román nemzeti gondolkodásban.

Elmozdult a holtpontról a Bolyai ügye
2014. december 18. – szekelyhon.ro
Egymillió-ötszázezer lejt szavaztak meg elviekben a marosvásárhelyi önkormányzati
képviselők a református egyház tulajdonában lévő Bolyai Farkas Gimnázium sürgős
javítási munkálataira – ezzel úgy látszik, hogy Marosvásárhely egyik emblematikus
épületének sorsa elmozdult a holtpontról.

Gábor Dénes-díjat kapott Bitay Enikő kolozsvári kutató
2014. december 18. – Krónika
Tizenegy tudóst és kutatót, fejlesztőt és feltalálót tüntettek ki kiemelkedő teljesítményének
elismeréséül idén a Gábor Dénes-díjjal csütörtökön az Országházban – köztük Bitay Enikő
kolozsvári mérnök-informatikust. A kutatót a határon túli magyar tudományos műhelyek
vizsgálata, a technikatörténeti örökség feltárása, kutatása és védelme, a fiatal műszakiak
tudományos találkozóinak létrehozása és az eredmények közreadása területén elért
eredményeiért tüntették ki.

Prefektusi óvás a vásárhelyi katolikus gimnázium ügyében
2014. december 18. – Krónika, szekelyhon.ro
A közigazgatási bíróságon támadta meg Vasile Oprea, Maros megye prefektusa a
marosvásárhelyi tanács határozatát, amelyben elfogadták a Római Katolikus Teológiai
Gimnázium nevét is tartalmazó, 2015/2016-os tanévre vonatkozó iskolajegyzéket. A
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kifogásolt határozatról egyébként csütörtökön kellett volna döntenie az önkormányzati
képviselő-testületnek, azonban az utolsó pillanatban lekerült a napirendről. A prefektusi
intézkedés kapcsán Peti András alpolgármester elmondta: nem tudja, hogy jogi
szempontból milyen következményei lehetnek a prefektus indította eljárásnak.

Kézdivásárhelyi kihallgatások a gyászlobogók ügyében
2014. december 18. – Krónika, Háromszék, szekelyhon.ro, maszol.ro, Erdély Ma
Kihallgatták a kézdivásárhelyi rendőrségen Beke Ernőt és fiát, Beke István Attilát a
tulajdonukban lévő főtéri épületek homlokzatára december elsején kitűzött
gyászlobogókkal kapcsolatosan – írja a Háromszék. A Kovászna megyei napilap szerint a
rendőrség arra volt kíváncsi, hogy a gyászlobogókat ki helyezte ki, milyen anyagból
készültek a lobogók, és hogy Hargita megyéből kik vettek részt az egykori hadapródiskola
előtt szintén december elsején megszervezett rendezvényen, melynek keretében a székely
hadosztály megalakulásáról emlékeztek meg. A lap megtudta, a rendőrség a
kézdiszentléleki Tamás Róbertet szintén beidézte, aki az említett rendezvényen fekete
lobogót tartott a kezében. Tamás Róbert azonban nem jelent meg a kézdivásárhelyi
rendőrségen.

SZNT: Megáll az ész, milyen hülyeséget dobott be a kovásznai prefektus
2014. december 18. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Gazda Zoltán, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) irodavezetője a 180 percben azt mondta,
a prefektus azzal indokolta a bírságot, hogy a magyar himnusz úgy hangzott el, hogy a
megemlékezésen nem volt hivatalos magyarországi résztvevő. A prefektus egy 2001-ben
elfogadott kormányhatározatra hivatkozott, amely szerint egy idegen ország himnuszát
csak az illető ország hivatalosságainak a látogatásai alkalmával szabad énekelni Románia
területén. Gazda Zoltán szerint a prefektus egy olyan „hülye” fogalmat is bedobott, hogy
„megáll az ész”.

Félrefordítás vagy terrorizmus? – vizsgálat az RMDSZ ellen
2014. december 18. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Abban bízik a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) főtitkára, Kovács Péter,
hogy félreértésen alapul a román ügyészség terrorizmus gyanújával indított vizsgálata,
amelyet a párt kisparlamentjében elhangzottak váltottak ki. Ebben az esetben nem lenne
példa nélküli a román reakció, máskor is előfordult már, hogy nyelvi, értelmezési
problémák miatt sajtóbotrány tört ki. A magyar önkormányzat szó román változata
például a helyi tanács, és ha ettől eltérően, szó szerint fordítják a magyar kifejezést, az a
román fülnek valami nagyon veszélyeset üzen, azt, hogy a magyarok saját magukat akarják
kormányozni. Ugyancsak félreértést okozott az RMDSZ tizenhárom éve létező Ezüstfenyődíja, amelyet hivatalosan a szülőföld visszaszerzéséért dolgozók kaphatnak. Ebből szintén
óriási botrány tört ki, miközben csak arról van szó, hogy a tulajdon-visszaszolgáltatásban
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– föld, erdő, ingatlan – meghatározót alkotó személyeket ismerik el a díjjal – mondta
Kovács Péter.

Felvidék

Jubilánsokat köszöntöttek Magyarország pozsonyi nagykövetségén
2014. december 18. – MTI, hirek.sk
A felvidéki magyar kulturális és tudományos élet jubileumot ünneplő nagyjait - Szabó
Rezső jogász, Reiter István hegedűművész, Duka-Zólyomi Emese karnagy, Boráros Imre
színművész, Zsilka Tibor nyelvész - köszöntötték Magyarország pozsonyi nagykövetségén.
A rendezvényen vette át Tőzsér Árpád író a Nemzet Művésze oklevelet.

Felmérés: a Híd 9,2 százalékon, az emberek kormányváltó hangulatban

Vajdaság

2014. december 18. – bumm.sk, Új Szó
Az eCall ügynökség felmérésén a Híd meglepően jól végzett, a válaszadók 9,2 százaléka
voksolna Bugárékra. Bár a választásokat még mindig a Smer nyerné 33,2 százalékkal, a
megkérdezettek 60,8 százaléka szerint eljött a kormányváltás ideje. A Magyar Közösség
Pártja (MKP) 4,1 százalékos eredményével nem lépte volna át az 5 százalékos küszöböt.

Több mint 70 egyetemista részesül ösztöndíjban
2014. december 18. – Magyar Szó
Topolya község hivatalos honlapján december 15-én jelentették meg azoknak a községbeli
egyetemi hallgatóknak a névjegyzékét, akik a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan jogot
nyertek a topolyai önkormányzat által megítélt, egyetemi hallgatók részére folyósítandó
ösztöndíjra. Az ösztöndíjazottakkal, ezúttal hetvenöt hallgatóval kötendő szerződések
aláírását december 19-én 14 és 19 óra között, valamint másnap, 20-án 7 és 12 óra között
ejtik meg. E hónapban, két részlet kifizetésével, megkezdődik az ösztöndíjak kifizetése is.

Újvidék 2021-ben Európa kulturális fővárosa lehet
2014. december 18. – Pannon RTV
Az előkészületek már több mint három éve tartanak, mostanra pedig elkészült a pályázási
stratégia tervezete. A dokumentumot az Újvidéki Kultúrközpontban mutatták be. A
pályázási stratégia tervezete előlátja a művelődési közintézmények bevonását, a független
kultúrszféra serkentését, valamint a hétköznapi, úgynevezett amatőr művelődési
események támogatását. „Garantálom, hogy 2015 végén nyertes jelentkezésünk lesz.
Azonban abban a döntő évben ez nem lesz elég. Szükségünk lesz elsősorban a helyi média,
a városi intézmények támogatására” – nyilatkozta Andrej Fajgelj, a szervezőbizottság
elnöke. A város vezetősége elsősorban infrastrukturális projektekkel segíti Újvidék
jelölését. Eddig felújították az Egység kastélyt, de tervben van az úgynevezett Kínai Negyed
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átépítése is, ahol különböző tárlatokat, művelődési eseményeket szerveznek majd meg.
„2015-ben és 2016-ban tervezzük felépíteni a zene- és balettiskola új részlegét a Lázár cár
sugárúton. Ezzel Újvidék végre kap egy új koncerttermet” – mondta Vanja Vučenović, a
Városi tanács művelődési megbízottja.

Határátkelő nyílhat Szalókán, Váriban és Nagypaládon
2014. december 18. – Kárpátalja Ma
Az ukrán–magyar határszakaszon létesítendő három új határátkelő építéséről tárgyaltak
Ungváron Volodimir Csubirko, a Kárpátalja Megyei Tanács elnökének vezetésével.
Csubirko tájékoztatta a résztvevőket, hogy novemberben és decemberben államtitkári
találkozók során megállapodás született a magyarországi partnerekkel arról, hogy
Kárpátalját is bevonják a határátkelők létrehozását előirányzó projektbe. A megyei tanács
vezetője beszámolt arról is, hogy előzetes szakmai felmérés alapján 23 pont alkalmas
határátkelő létesítésére az ukrán–magyar határszakaszon, beleértve a már meglévőket is,
köztük a különböző típusú (gyalogos, kerékpáros, közúti és vasúti) határátkelőket. A
magyar fél – figyelembe véve a gazdasági lehetőségeket – három új határátkelő
megépítését javasolja a közeljövőben a Szalóka, Vári és Nagypalád melletti
határszakaszokon.

Tudományos-gyakorlati kommentár a kisebbségi nyelvtörvény használatához

Horvátország

2014. december 18. – Kárpátalja Ma
Csernicskó István és Tóth Mihály „Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának az
állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényéhez” c. könyvét mutatták be december 12-én
Ungváron, a Kárpátaljai Nemzeti Kisebbségek Kulturális Központjában. A kommentár
lényegében a nyelvtörvény végrehajtásához és alkalmazásához szükséges tudományosgyakorlati útmutató, amelyet Csernicskó István fordított magyar nyelvre. A kiadvány a
jelenlegi nyelvtörvény megtartását szorgalmazza kisebb módosításokkal.

Tizenhárman kapnak Soós Kálmán Ösztöndíjat
2014. december 18. – Új Magyar Képes Újság
Az Előértékelő Bizottság december 11-én a Horvátországi Magyarok Demokratikus
Közössége bellyei székházában bírálta el a horvátországi felsőoktatási intézményekben
tanuló magyar diákok ösztöndíjpályázatát. A felhívásra 13 fő jelentkezett, az ülésen az
összes pályázat pozitív elbírálásban részesült. - Alapképzésre négyen pályáztak,
mesterképzésre nyolc pályázatot nyújtottak be, doktorira pedig egyet. A bizottság az összes
pályázatot kedvezően bírálta el. Az egy összegű támogatást várhatóan május végén-június
elején kapják meg a tanulók – mondta Prosszer Horvatin Szanella ösztöndíjreferens.
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Kisebbségek művelődési szemléje Splitben
2014. december 18. – Új Magyar Képes Újság
Split városa ötödik éve szervezi meg a kisebbségi egyesületek szemléjét, amelyen idén is
fellépett a HMDK Split-dalmát megyei egyesületének Dankó Pista Dalárdája. Fontányi
Árpád, a spliti magyar szervezet tagja az eseménnyel kapcsolatban elmondta, az idei
rendezvényen öt kisebbség, mégpedig a szerb, a szlovén, a macedón, a bosnyák és a
magyar adott ízelítőt tevékenységéből. A HMDK-alapszervezet Dankó Pista dalárdája
népdalokkal és vérpezsdítő csárdásokkal mutatkozott be a közönségnek. Kifejtette azt is,
hogy minden évben nagy örömmel szerepelnek a Lora haditengerészeti kikötő melletti
Horvát Hadseregotthonban. Az egyesület életében fontos szerepet tölt be ez az épület, két
évtizede itt tartották alakuló ülésüket, és azóta is számos jelentős rendezvényüknek adott
otthont.

„Eredményes évet zárhatunk idén is”
2014. december 18. – Új Magyar Képes Újság
A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesülete, amelynek a székhelye Rijekában van,
az egyik legaktívabb tengermelléki szervezet: tagjai az év során folyamatosan szerveztek
programokat, kiállításokat, alkotótábort és irodalmi esteket. Viola Éva, a szervezet elnöke
azt mondja, hogy ezúttal is egy eredményes évet zárhatnak. Maradéktalanul sikerült
teljesíteniük a 2014-re kitűzött terveket. - Igazán elégedettek lehetünk, mert két új könyvet
is megjelentettünk. A horvátra fordított mesekönyvünknek, amit a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatásából adtunk ki, nagy sikere volt. Verseskötetemnek pedig,
amelyet a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatott, több bemutatója is volt – mondja Viola
Éva, hozzáfűzve azt is, hogy a novemberi összejöveteleket egy disznótoros vacsorával
zárták, a lakomához valókat a tagság készítette.
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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

10

