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2015. május 6. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, maszol.ro
Elfogadta a választási reformcsomag egy részét - a párttörvényt, a pártfinanszírozási
törvényt és az önkormányzati választási törvényt - szerdai ülésén a parlament. Az új
önkormányzati választási törvény szerint a megyei tanácsok elnökeit már nem közvetlenül
választják, hanem a képviselőtestület utólag választ elnököt saját tagjai közül. A
polgármestereket továbbra is egy fordulóban, egyszerű többséggel választják. A bukaresti
képviselőház nem fogadta el az RMDSZ azon javaslatát, hogy a választási küszöböt
szállítsák le három százalékra, így továbbra is azok a szervezetek juthatnak képviselethez
az önkormányzatokban, amelyek megkapják a voksok legalább öt százalékát.

Vezető hírek

Elfogadta a román parlament az új önkormányzati választási törvényt

Beneš-dekrétumok: Bugár erkölcsi kártérítést szeretne
2015. május 6. – bumm.sk, Új Szó
A második világháború lezárásának 70. évfordulója kapcsán ismét napirendre került a
Beneš-dekrétumok kérdése. A TASR hírügynökségnek több politikus, köztük a Híd elnöke,
Bugár Béla, valamint történészek nyilatkoztak a témával kapcsolatban. Bugár elmondta, a
Beneš-dekrétumokat problematikusnak tartja. „Ha valaki le akarja zárni ezt a szomorú
korszakot, annak csak egyetlen módja van, a morális elégtétel. (...) Mindkét parlamentnek,
a szlováknak és a magyarnak is el kéne fogadnia egy nyilatkozatot, melyben kimondanák:
ha valamit elkövettünk ellenetek a múltban, elnézést kérünk érte. Építsünk közösen egy
jobb régiót” - nyilatkozta Bugár.

A román külügyminiszter a magyarországi románok kulturális identitásáért
aggódik
2015. május 7. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, 444.hu
A magyarországi románok kulturális identitása miatt aggódik a Budapestre készülő román
külügyminiszter, aki csütörtökön tárgyal magyar kollégájával, Szijjártó Péterrel. Bogdan
Aurescu szerint Budapest hátráltatja a román-magyar vegyesbizottság munkáját, emellett
nem finanszírozza megfelelőképp a román nemzetiség oktatási intézményeit és kulturális
életét. A Budapestre készülő Bogdan Aurescu román külügyminiszter aggodalmát fejezte
ki a magyarországi románok szerinte veszélyeztetett kulturális identitásáért, és erre
hivatkozva a magyar-román kisebbségi vegyes bizottság által előkészített megállapodás
elfogadását nevezte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatandó
csütörtöki tárgyalásai egyik legfontosabb napirendi pontjaként.
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2015. május 6. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap
A Magyarország Barátai Alapítvány arra törekszik, hogy hídszerepet töltsön be a Kárpátmedencében és a diaszpórában élő magyarok között - mondta Vizi E. Szilveszter, a
Magyarország Barátai Alapítvány elnöke szerdai sajtótájékoztatóján. Kifejtette: azt akarják
elérni, hogy a világban élő magyarok rendszeres tájékoztatást kapjanak Magyarországról,
és a világban magyarok által elért sikereket megismertessék itthon. Emellett az is fontos
cél, hogy a Magyarországról kialakult kép javuljon a világban, és erről is szó lesz a
konferencián - közölte az alapítvány elnöke. Hozzátette: olyan programot akartak
összeállítani a világtalálkozóra, amelyért érdemes Budapestre jönni.

Versailles, Trianon és Jalta következményei

Magyarország

A világban élő magyarok jobb tájékoztatása a cél

2015. május 7. – Mohi Csaba – Magyar Nemzet
Hetven éve ért véget a második világháború Európában. Bár a világ a győzelem napjaként
ünnepli, a magyarság számára ez a nap a nemzeti Golgotánk újabb keserves stációja is
egyben. Versailles, Trianon, Jalta és 1945. május 8. eseményei összefüggenek. Napjainkra
a közép- és kelet-európai nemzetek majd mindegyikének sikerült felszámolnia a megelőző
időszak igazságtalanságait, kizárólag mi, magyarok vagyunk továbbra is vesztesek. A
szemünk előtt zajló európai események ugyanakkor reményre jogosítanak. Számos
multikulturális európai országban erős folyamatok indultak el a területi autonómiát
megfogalmazó célkitűzések megvalósítása érdekében. Talán most érkezett el az ideje, hogy
mindazok a nemzettársainak, amelyek Trianon után egy évszázaddal is őrzik
magyarságukat, érvényesítsék jogos autonómiaigényüket.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. május 7-i számában olvasható)

Titkosszolgálati történelemhamisítás
2015. május 7. – Bene Béla – Magyar Hírlap
Romániában és Szlovákiában a magyar státustörvény előkészítése idején már többéves
gyakorlat, természetes, elfogadott tény volt a kettős állampolgárság lehetősége. A magyar
parlament becsületére váljék, hogy 2001 júliusában 93 százalékos támogatottságot kapott
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló státustörvény, aminek lényege az volt,
hogy külön kedvezményekben és támogatásban részesülnek a szomszédos államokban élő
magyarok az anyaországban és a szülőföldön. Furcsa, hogy a törvény elfogadása után
három napon belül miért éppen Románia és Szlovákia tett ellenünk kirohanást nemzetközi
fórumokon. Nagyítóval vizsgálták, mennyiben diszkriminálja a mi törvényünk a
szomszédos országok „államalkotó” nemzetiségét. Többek között ezért is kellett nagy
sietséggel kialakítani az intézményes hátteret a magyar igazolványok igényléséhez és
kiadásához, valamint a különböző támogatások közvetítéséhez.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. május 7-i számában olvasható)
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2015. május 6. – transindex.ro
Az európai kisebbségvédelmi ellenőrző mechanizmusok működtetését és hatékonyságát
gyengítik a Velencei Bizottság elnökének a kolozsvári kisebbségvédelmi konferencián tett
megállapításai – állítja elemzésében a magyarországi Nemzetpolitikai Kutatóintézet. Az
elemzés annak kapcsán született, hogy április 30-án, Kolozsváron a Külügyminisztérium
(MAE) és a Babes-Bolyai Tudományegyetem szervezésébe kisebbségi konferenciát
tartottak, amelyen részt vett Gianni Buquicchio, az Európa Tanács Velencei Bizottságának
elnöke is, aki igencsak elismerően beszélt a romániai kisebbségvédelemről,
modellértékűnek nevezve azt. A kutatóintézet megállapításai szerint a többség-kisebbség
közötti rendszeres és mindennapos konfliktusoktól terhelt román kisebbségvédelmi
„modell” a legkevésbé sem nevezhető mintaértékűnek, a kolozsvárihoz hasonló
konferenciák a valóság palástolásával csak csökkentik a megoldás esélyeit.

Erdély

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet gyakorlatilag azt mondja, hogy a Velencei
Bizottság elnöke elbaltázta

További csatlakozókat vár a Musai-Muszáj az 1000 per tavaszához
2015. május 6. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
A Musai-Muszáj civil kezdeményezés arra buzdítja a kolozsvári lakcímmel rendelkezőket,
hogy egy kereset kitöltésével és elküldésével csatlakozzanak a többnyelvű városnévtáblák
kihelyezéséért indított perhez. A Musai-Muszáj februárban indította az 1000 per tavasza
nevű akciósorozatot, amiből egy hónap van hátra. Az eljárást a Kolozsváron bejegyzett
Minority Rights jogvédő egyesület indította azt követően, hogy a táblabíróság elutasította
az Európai Magyar Emberjogi Alapítvány korábbi keresetét, azzal az indokkal, hogy a
Hollandiában bejegyzett alapítványnak nincs joga Romániában pereskedni.

Borboly: egyedül Hargita megyének nem adnak pénzt útfelújításra
2015. május 6. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Előzetes eljárási beadvánnyal fordult Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke
Liviu Dragnea regionális fejlesztési és közigazgatási miniszterhez, mivel egyetlen megyei
út felújítását sem foglalták bele a kormány 2015-ös Helyi Fejlesztési Programjába (PNDL).
"Valószínűleg mi vagyunk az egyetlen olyan megye az országban, ahová nem utaltak ki
támogatást a megyei utak felújítására. Ilyen körülmények között az utak járhatóságát is
nehezen fogjuk tudni biztosítani, ami elfogadhatatlan a megyénk lakosságával szemben.
Több fontos megyei út állapota miatt tartottak már tiltakozó akciót a helyiek, forrás
hiányában azonban nem tudunk lépni. Azon dolgozunk, hogy fiataljaink elvándorlását
megállítsuk, de ha az alapvető infrastruktúrát sem tudjuk biztosítani számukra, hogyan
tudjuk meggyőzni őket az itthon maradásról?" – fejezte ki tiltakozását a helyzet kapcsán
Borboly Csaba megyeelnök.
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2015. május 6. - MTI
Kolozsvár főterén villámcsődülettel kezdődtek meg szerdán a Kolozsvári Magyar
Diákszövetség (KMDSZ) által 22. alkalommal megszervezett magyar diáknapok. A magyar
ifjúságot köszöntő Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere beszédében azt mondta,
életük legjobb döntését hozták azok, akik Kolozsvárt választották tanulmányaik
helyszínéül. "A legjobb helyen vagytok a legjobb pillanatban!" – fogalmazott, arra utalva,
hogy 2015-ben Kolozsvár Európa ifjúsági fővárosa, és a címhez egész évben ifjúsági
programok sorozata kapcsolódik.

Erdély

Elkezdődtek a 22. kolozsvári magyar diáknapok

Generációk találkoztak a Szacsvay iskolában
2015. május 6. – erdon.ro
Több mint hatvan éve érettségizettek találkoztak a Szacsvay iskola diákjaival kedden, a
harmadik alkalommal megszervezett Generációk párbeszéde rendezvényen. Megosztották
élményeiket. Képesek-e felfogni a mai fiatalok, hogy milyen lehetett diáknak lenni a
háború időszakában, milyen idők jártak akkoriban? Elítélendő-e vagy sem, hogy manapság
kevesebbet olvasnak, ellenben „hozzá ragadtak” a mobiltelefonjukhoz a tizenévesek? Ilyen
és ehhez hasonló témák merültek fel a Szacsvay Imre iskolában harmadik alkalommal
megszervezett találkozón, mely a Festum Varadinum keretében zajlott.

Abszurd simulékonyság

Széleskörű összefogást sürgetnek az oktatási intézményvezetők
2015. május 6. – hirek.sk
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Érsekújvári és Komáromi Területi
Választmánya május 5-6-án Patfürdőn tartotta meg az „Intézményvezetők szakmai
találkozóját“ a felvidéki magyar tannyelvű alap-és középiskolák igazgatói, illetve
igazgatóhelyettesei számára. A továbbképzés egy nyilatkozat elfogadásával zárult, melyben
a résztvevők a szlovákiai oktatásügyben hozott negatív döntésekre, valamint a felvidéki
magyarságra nézve hátrányos intézkedésekre reflektálva leszögezik, hogy egyetértenek a

Felvidék

2015. május 7. – Prőhle Gergely – Heti Válasz
Fontos, hogy legyenek olyan intézmények, amelyek iránt az ember bizalmat táplál. A
Velencei Bizottság 1990-ben jött létre és bár számos vitás pont marad fenn vizsgálódásaik
nyomán, politikai és érzelmi elfogultságot nem tapasztaltunk korábban. Azonban a BabesBolyai Tudományegyetem által díszdoktorrá avatott bizottsági elnök pozitív szavai
megkérdőjelezik a korábban a bizottságnak szavazott bizalmat, pedig nagy szükségünk
lenne olyan nemzetközi szervezetekre, amelyek értik és segítik is a határon túli magyarság
ügyét.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. május 7-i számában olvasható.)
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Új tanulmányi program a Közép-európai Tanulmányok Karán
2015. május 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
Új, a Magyar nyelv a kétnyelvű adminisztratív kommunikációban magiszteri szintű
tanulmányi programmal bővül a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai
Tanulmányok Karának kínálata.

Felvidék

széleskörű összefogással,
együttműködését.

Csáky vitája Timmermansszal
2015. május 6. – hirek.sk
Az EP Petíciós Bizottsága ugyanis meghallgatást tartott igazságügyi és emberjogi
kérdésekről, amelyre meghívta a bizottság első alelnökét is, Frans Timmermans, aki felelős
ezért a portfólióért. Csáky Pál, a bizottság alelnöke felszólalásában kifogásolta, hogy az EU
igyekszik védeni az emberi és kisebbségi jogokat az EU-n kívül, ám több alkalommal
szemet huny az unión belüli jogsértések kapcsán. Azzal sem értett egyet, amit
Timmermans, a téma fő EU-s felelőse hangoztatott, miszerint minden kisebbséget
egyforma súllyal kell védeni. Csáky szerint az őshonos kisebbségek az európai kulturális
örökség részét képezik, s ezért más elbírálás alá kell, hogy essenek, mint az új kisebbségek.
Timmermans a vita eme pontján meglepő választ adott: felidézte, hogy Max van der Stoel
volt EBESZ kisebbségi főmegbízott kabinetfőnökeként igyekezett maximálisan odafigyelni
a kisebbségek helyzetére. Elismerte, hogy a kisebbségeket külön védelem illeti meg, s
kifejezte készségét aziránt, hogy a kérdésben további konzultációt folytasson Csákyval.

A szlovák-magyar határon átívelő fejlesztések a legsikeresebbek

Nagybecskerek: Középiskolások püspökségi szintű találkozója
2015. május 6. – Vajdaság Ma
A Nagybecskereki Egyházmegye középiskolásai részére tartottak ma találkozót a
székesegyházban. Msgr. dr. Német László megyéspüspök köszöntötte az egybegyűlteket. A
fiatalok - mintegy négyszázan voltak -, zömében a nagybecskereki, a törökkanizsai
középiskolákból érkeztek, továbbá voltak pancsovai fiatalok, és mindkét kollégium

Vajdaság

2015. május 6. – MTI, bumm.sk
Szlovákia összes határon átívelő, az Európai Unió (EU) által társfinanszírozott, fejlesztési
beruházásai közül a Magyarországgal közösen megvalósítottak a legsikeresebbek, ezeknél
használták fel a legnagyobb arányban a rendelkezésre álló uniós forrásokat - tartalmazza a
szlovák agrártárca jelentése, amelyet szerdán tárgyalt a szlovák kormány. A szlovákmagyar határon átívelő programok teljes összege 147,14 millió eurót tett ki, ezzel is az élre
kerültek a többi határon átívelő programok országok szerinti rangsorában.
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2015. május 6. – Vajdaság Ma
Készen áll arra, hogy elfoglalja Vajdaság kormányfői székét, de erről pártja dönt, jelentette
ki a Szerb Haladó Párt (SNS) alelnöke, Igor Mirović, hozzátéve, Bojan Pajtić tapasztalt és
erős ellenfél. A tartományi választásokról szólva Mirović elmondta, pártja nem elégedett
partnereivel az újvidéki városvezetésben, s úgy értékelte, a Demokrata Párt (DS)
Vajdaságban teljesen elveszítette hitelét. „Már a választási évben járunk, s a kérdés az,
vajon a tartományi kormány miért nem hajlandó arra a párbeszédre, amit
kezdeményeztünk a decemberben esedékes választásokkal kapcsolatban, amikor már csak
négy hónap választ el bennünket a törvényes határidőtől”, mondta Mirović, hozzátéve, a
DS minden szintű választáson vereséget szenvedett, s ezért az SNS elvárt tőle egy
minimális politikai korrektséget.

Stúdiót ad át Kárpátalján az MTVA
2015. május 6. – Kárpátalja Ma
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) stúdiót fog átadni Ungváron
május 28-án. A tervekről Kulin Zoltánt, a Kárpátalja Megyei Állami Televízió- és
Rádiótársaság vezérigazgató-helyettesét kérdezte a Kárpátalja Ma. Kulin Zoltán elmondta,
tavaly decemberben írták alá a szerződést, melynek értelmében az MTVA három évre bérel
egy helyiséget Kárpátalján. Ez már megtörtént Ungváron. Az épületben lesz majd a stúdió,
egy műszaki helyiség és három szerkesztői szoba. Hozzátette: mivel Szabadka után ez az
első olyan stúdió, amely nem európai uniós országban jön létre, nagyon szigorú és
összetett vámkövetelményeknek kell megfelelniük, ugyanakkor reméli, hogy ez nem lesz
akadálya annak, hogy május 28-án a Kós Károly Kollégium kárpátaljai kihelyezett ülésén
megnyissák a stúdiót.

Vajdaság

Mirović: Készen állok arra, hogy Vajdaság kormányát vezessem

Kárpátalja

növendékei is részt vettek az összejövetelen, akiket hitoktatóik, plébánosaik, papjaik is
elkísértek.

Koordinált felhasználás, széles társadalmi kontroll
2015. május 6. – Kárpátalja, Kárpátinfo
A helyi települési képviselettel rendelkező kárpátaljai magyar szervezetek, a történelmi
egyházak és azok karitatív szervezeteinek vezetői egyeztettek Beregszászban, a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a magyarországi önkormányzati támogatások
koordináltabb elosztása és felhasználása ügyében. A megbeszélés résztvevői egyetértettek
abban, hogy a helyi közösségek, önkormányzat, civil szféra és az egyházak
közreműködésével kell ezen adományokat felhasználni, hogy minél nagyobb legyen a
társadalmi kontroll. A megbeszélésen Magyarország képviseletében jelen volt, többek
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Műemlékvédelmi konferencia Beregszászban
2015. május 7. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
A Teleki László Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával
együttműködve továbbképzést szervezett a műemlékvédelemben érdekeltek számára.
Témája: a kárpátaljai műemlékek felújításának, megőrzésének lehetőségei. A rendezvényt
Mélykuti Ferenc, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja nyitotta meg,
majd köszöntőt mondott Puskás Imre, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért
felelős helyettes államtitkára. Köszöntőt mondott még Rácz Béla, a Rákóczi-főiskola
rektorhelyettese.

Kárpátalja

között, Ljubka Katalin, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának
osztályvezetője, valamint Szalipszki Endre, beregszászi magyar főkonzul.

Két héten belül beindítanák a szociális konyhát Beregszászban

Az MTVA vezérigazgatójának vezetésével magyar delegáció járt Ljubljanában
2015. május 6. – MTI, Muravidéki Magyar Rádió
A szlovén közmédia vezetőinek meghívására (RTV Slovenija) Szabó László Zsolt, a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója vezetésével
magyar delegáció látogatott szerdán Lendvára és Ljubljanába, ahol szlovén kollégáikkal
áttekintették a két közszolgálati médiavállalat kapcsolatait és fejlődési lehetőségeit. Az
MTVA küldöttsége délelőtt a Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiójában járt Lendván,
ahol Zver Ilona magyar műsorokért felelős vezérigazgató-helyettes tájékoztatást nyújtott a
magyar nyelvű rádió és televízió helyzetéről.

Muravidék

2015. május 6. – Kárpátalja Ma
A beregszászi városi tanács május 5-i, soron kívüli ülésén több kérdést vitattak meg a
városatyák. Megvitatták, többek között, az ingyenkonyha felállításával kapcsolatos
kérdéseket is. A késedelmes finanszírozás miatt két hét múlva kapnak majd meleg ételt a
rászorulók. A konyha a szabadtéri színpad épületében működik majd. Tart a rászorulók
névjegyzékének összeállítása.

A szakképzés évében
2015. május 6. - Népújság
A szakiskola és a szakképzés a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztés jövőjét alapozhatja meg
– hangzott el a hétfői kerekasztal-beszélgetésen, melyet a Lendvai Kétnyelvű
Középiskolában szerveztek meg. A magyar nyelvű szakképzésnek is fontos szerepe lehet,
hiszen a magyar munkaerőpiacon még nagy a kereslet a szakmunkások iránt, ezért a
magyar nemzetpolitika a határon túli területeken is különböző ösztönző programokat
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Mégis érdekeltek a kritériumrendszer kidolgozásában
2015. május 6. - Népújság
Még a májusi ünnepek előtt hívott össze a nemzetiségi parlamenti képviselő a községi
magyar önkormányzatok finanszírozása tárgykörében képviselői kollégiumot, amelyen,
ahogy meg is írtuk, igencsak gyér volt az említett önkormányzatok részvétele.
Feltételeztük, a községi magyar önkormányzatok többsége nem érdekelt a tárgykör
reformjában, rendezésében, a mindenki számára elfogadható, egyértelmű szabályok
megalkotásában. Cikkünkre több községi magyar önkormányzat elnöke reagált, kifejtették,
igenis érdekeltek a tárgykör rendezésében, de sajnos a délelőtti, kora délutáni
összejöveteleken nem tudnak részt venni – mindannyiuknak egyéb kötelezettségei vannak
–, de természetesen továbbra is rendelkezésre állnak ezen vagy bármilyen egyéb kérdéskör
megtárgyalására, megvitatására.

Muravidék

kínál fel. Ha a helyi igényekkel is összeegyeztethető a szakképzés, annál jobb, itt a
kétnyelvűség folytán a képzés nyelve sem lehet akadály.

Lesz Barátság park és 2017-re elkészülhet a tájház is

Idén is folytatja beiskolázási programját a pedagógusfórum
2015. május 6. – Huncro.hr
A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) a 2014-15-ös tanévben bővítette
beiskolázási programját, és a magyar általános iskolák elsősei mellett az ötödikben
magyarul továbbtanulókat és a magyar középiskolába iratkozó elsősöket is támogatásban
részesítette. Tavaly több mint 35 ezer kúnát osztottak szét, ezzel 62 diák iskolába indulását
segítették. – Programunk idén is folytatódik a magyar tannyelvű iskolák diáklétszámcsökkenésének a megállítása érdekében – mondta Csapó Nándor, a pedagógusfórum
elnöke.

Horvátország

2015. május 6. - Népújság
A Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának április 22-én
tartott ülésén a tagok egyhangúlag elfogadták a közösség 2015-ös évre szóló költségvetését.
Összesen 53.682 euró bevétellel és ugyanennyi kiadással gazdálkodnak, ebből operatív
kiadásokra 27.672 eurót, a tájház folyamatos munkálataira 14 ezer eurót terveznek. Az
ülésen a továbbiakban tárgyaltak a Domonkosfa–Kercaszomor határában tervezett
Barátság park létrehozásáról is.
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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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