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2015. május 7. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro,
szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, erdon.ro, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság,
Napi Gazdaság
Az etnikai alapú autonómia összeférhetetlen a román alkotmánnyal, támogatása pedig
nem része az európai normáknak, ezért elfogadhatatlan – jelentette ki Bogdan Aurescu
román külügyminiszter csütörtökön Budapesten azt követően, hogy magyar kollégájával,
Szijjártó Péterrel tárgyalt. A magyar külügyminiszter ugyanakkor leszögezte: a magyar
kormány feladata az, hogy támogassa a határon túli magyar közösségeket az általuk
kitűzött célok elérésében. Szijjártó kijelentette: ésszerű együttműködésre van szükség
Magyarország és Románia között, a vitákat ésszerű mederben kell tartani, hogy meg
lehessen oldani őket. Kiemelte: Magyarország elkötelezett amellett, hogy a kisebbségekkel
kapcsolatos vitákat európai módon, az európai értékeknek megfelelően kell rendezni,
európai megoldást kell találni rájuk.

Vezető hírek

Újabb nem az autonómiára

MPP-s ultimátum az RMDSZ-nek az autonómiatervezet ügyében
2015. május 7. – Krónika
Szeptemberig adott ultimátumot a Magyar Polgári Párt az RMDSZ-nek a területi
autonómiát célzó törvénytervezet benyújtására. A két politikai alakulat autonómiamunkabizottságának csütörtöki sepsiszentgyörgyi ülésén áttekintették a közvitára
bocsátott határozathoz beérkezett módosító indítványokat. Biró Zsolt MPP-elnök az ülés
után elmondta, miután eddig a testület összehívását az RMDSZ különböző okokra
hivatkozva nem tartotta időszerűnek, sikerült kimozdítani a holtpontról a munkát. Biró
szerint kemény feltételeket szabtak az RMDSZ-nek. Az MPP elnöke leszögezte, a polgáriak
részéről továbbra is az a két alakulat együttműködésének feltétele, hogy „25 év időhúzás
után” az RMDSZ vállalja fel az autonómia ügyét. A polgáriak az ülésen bejelentették, ha
szeptemberig nem nyújtják be a román parlamentbe az autonómiáról szóló tervezetet,
felfüggesztik tevékenységüket a munkabizottságban, hiszen azután – a jövő évi
választásokra tekintettel – már újra kampánytéma lesz a dokumentum.

Merre tart, merre tartson az MNT?
2015. május 7. – Magyar szó , Vajdaság Ma, Pannon RTV
Csütörtökön este Zentán a Ci-Fi Civil Központ szervezésében a Royal Szálló nagytermében
ifj. dr. Korhecz Tamás egyetemi tanárral, a Magyar Nemzeti Tanács volt elnökével Kókai
Péter újságíró beszélgetett. Ifj. dr. Korhecz Tamás szerint olyan történések zajlanak a
Magyar Nemzeti Tanács körül, amelyek ellen valakinek fel kell emelnie a szavát.
Nehezményezte, hogy a jelenlegi vezetőség nem fordít kellő figyelmet az oktatással
kapcsolatos projektumok megvalósítására. Kitért a népesedési akciótervre is, ugyanis
szerinte a vajdasági magyarságnak jelenleg nincs nagyobb problémája annál, amit az
alacsony születésszám és a magas elvándorlás együttesen eredményez. Az MNT korábbi
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Németh Zsolt dicsérte a román külügyminisztert
2015. május 7. – maszol.ro, MTI, hirado.hu
Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke elismerését fejezte ki
Bogdan Aurescu román külügyminiszternek azért, mert felvállalja a magyar-román
párbeszédet. A politikus kiemelte azt is, hogy megállapodás született a két ország közötti
gázösszeköttetés kétirányúsításáról. A külügyi bizottság elnöke csütörtökön találkozott a
budapesti látogatáson lévő Bogdan Aurescuval. Megbeszélésük után az MTI-nek azt
mondta: aggasztó volt, hogy az elmúlt években - különösen mióta baloldali kormánya van
Romániának - kifejezetten akadozott a két ország közötti magas szintű párbeszéd. Ez a
látogatás azt jelzi, a román külügyminiszter nyitott arra, hogy folytatódjon ez a párbeszéd
a jövőben - mondta, hozzátéve: úgy gondolja, hogy ehhez a köztársasági elnök
személyében bekövetkezett változás is jó alapot teremt.

Magyarország

elnöke beszélt a tanács által meghozott stratégiák felülvizsgálatának fontosságáról és az
MNT munkájának pozitívumairól is.

Román előny

Európai elfogatóparancs Markó Attila ellen
2015. május 7. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Európai elfogatóparancsot adott ki egy román bíróság a törvénytelen restitúciós
ügyletekben való bűnrészességgel vádolt, Budapesten tartózkodó volt RMDSZ-es
képviselő, Markó Attila ellen. Az elfogatóparancsot szerdán iktatta a rendőrség. Markó
ellen előbb országos körözést, majd az Interpolon keresztül nemzetközi körözést is kiadott
a román rendőrség, miután a legfelsőbb bíróság jóváhagyta az Országos Korrupcióellenes
Ügyosztály (DNA) indítványát, amelyben a volt honatya előzetes letartóztatásának
jóváhagyását kérte.

Erdély

2015. május 8. – Pataky István – Magyar Nemzet
Fagyos a viszony Magyarország és Románia között, amin a külügyminiszteri egyeztetés
sem változtatott. A három évvel ezelőtt hatalomra kerülő Victor Pont hozta román
viszonylatban a negatív fordulatot, amelyen Orbán Viktor és Traian Basescu barátsága sem
változtathatott. Azonban most nem fontos Romániának a kapcsolatok javítása, hiszen a
jelenlegi feszült geopolitikai helyzetben Románia fontos szerepet tölt be, ráadásul
Magyarország európai megítélése is tragikus. Ezért lehet az, hogy komoly román stratégák
összekötik a székely autonómiatörekvéseket Putyin Romániát destabilizálni kívánó
állítólagos törekvéseivel.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. május 8-i számában olvasható.)
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2015. május 7. – transindex.ro
A képviselőház május 6-án szavazott a pártfinanszírozást szabályzó törvényről, amelyet az
államelnök küldött vissza Parlamentnek újratárgyalás céljából. Az Államelnöki Hivatal
által észlelt hiányosságok közül számos megegyezett az RMDSZ által is többször felvetett
aggályokkal, ám az újabb parlamenti vita csak részben oldotta meg a kérdéses
szabályozásokat, így a Szövetség nem támogatta a törvény módosítását - áll az RMDSZ
közleményében.

Erdély

Pártfinanszírozás: az új törvény sem tisztázza teljesen a kampánypénzek
igazolásának módját

Könnyített pártalapítás: Márton Árpád a törvény visszásságaira hívta fel a
figyelmet
2015. május 7. – transindex.ro
Új párttörvényt fogadott el május 6-án a képviselőház, amely döntő házként lényeges
változásokat vezetett be a pártok alapítására vonatkozóan. Az új párttörvényről Márton
Árpád, az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselője, a törvénytervezetet kidolgozó
különbizottság tagja elmondta: a jó szándék ellenére ellentmondásos és nehezen
alkalmazható törvényt szavazott meg a parlament. A képviselő elmondta, valóban három
személy lesz szükséges ezután egy párt alapításához, ám a finanszírozásról, illetve a
kampányköltségekről szóló szabályozások, valamint a választási küszöb 5%-on való
megtartása ellehetetlenítik a kis pártok működését.

Pénteken döntenek Ráduly Róberték fellebbezéséről
2015. május 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Háromszék
Pénteken dönt arról a bukaresti ítélőtábla, hogy szabadlábra helyezik-e Csíkszereda
polgármesterét és alpolgármesterét – tudta meg a maszol.ro csütörtökön Antal Attila
alpolgármestertől. A korrupcióval gyanúsított Ráduly Róbert és Szőke Domokos jelenleg
házi őrizetben van, korábban a bíróság nem hagyta jóvá az előzetes letartóztatásukat. A
kényszerintézkedés ellen a gyanúsítottak és a korrupcióellenes ügyészség (DNA) is
fellebbezett. A vádhatóság nyilván azt szeretné elérni, hogy Ráduly és Szőke fogdába
kerüljön.

Korodi: a Velencei Bizottság elnöke nem naiv
2015. május 7. – maszol.ro
A Velencei Bizottság elnöke nem naiv, tisztában van a kisebbségi helyzettel – véli Korodi
Attila. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének RMDSZ-es küldöttét arról kérdezték,
mit gondol a Kolozsváron szervezett kisebbségvédelmi nemzetközi konferencián felszólaló
Gianni Buquicchió kijelentéseiről.
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2015. május 7. – maszol.ro, transindex.ro
Regionális szinten is szükség lenne egy neveléstudományi intézetre, amely sajátos helyi
problémákkal foglalkozna, mint amilyen a székelyföldi magyar ajkú gyerekek
románoktatása – hangzott el azon a tanácskozáson, amelyet Hargita Megye Tanácsa
kezdeményezésére szerveztek meg a csíkszeredai megyeházán május 7-én, csütörtökön.

Erdély

Felkarolja a románoktatás ügyét Hargita Megye Tanácsa

Új oktatási törvény kidolgozása van folyamatban
2015. május 7. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, hirado.hu, maszol.ro, Nyugati Jelen
Új oktatási törvény kidolgozása van folyamatban, az új jogszabály elkészülhet az év végéig
- jelentette be csütörtökön Sorin Câmpeanu oktatási miniszter. A tárcavezető az egyetemi
hallgatók egyik érdekvédelmi szervezetével folytatott megbeszélést követően kijelentette,
hogy a jelenlegi oktatási törvény további módosításának nincs értelme, hiszen készül az új.
Király András államtitkár megerősítette az MTI-nek, hogy már régóta szó van egy új
jogszabály kidolgozásáról, de a tervezetet még nem látta munkaváltozat formájában sem,
és egyetlen bizottságban sem kezdődött el a vitája.

Román bíróság: a törvény nem tiltja a magyar himnusz eléneklését
2015. május 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
A törvény nem tiltja a magyar himnusz eléneklését, tehát az megengedett – olvasható a
sepsiszentgyörgyi bíróság indoklásában, amely alapján érvénytelenítette a Kovászna
megyei prefektúra által az MPP-re kirótt 5000 lejes bírságot. A dokumentumot Kulcsár
Terza József, a polgári párt háromszéki elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján. Kulcsar
Terza Jozsef rámutatott: megvan az eredménye az összefogásnak, ilyen a kovásznai
Szívkórház nevének megvédése és a magyar himnusz eléneklése miatt kirótt bírság ügye is.
A háromszéki prefektúrának 30 nap áll rendelkezésére, hogy fellebbezzen. Az MPP
országos elnöke, Biró Zsolt szerint precedens értékű, hogy indoklásában a bíró leírja, hogy
amit nem tilt a törvény az megengedett.

Aurescu támad
2015. május 7. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „a legjobb védekezés a támadás elvét alkalmazta Bogdan
Aurescu román külügyminiszter, amikor budapesti látogatását azzal alapozta meg, hogy
mélységes aggodalmát fejezte ki a magyarországi román közösség – szerinte veszélyben
lévő – kulturális identitása miatt. Hiszen Aurescu nagyon jól tudja: magyar–román
viszonylatban a magyar fél mindig előhozza az elcsatolt területeken élő magyar közösség
valóban problémás helyzetét – ezért aztán úgy próbálta meg leszerelni a magyar
panaszokat, hogy előbb inkább ő aggodalmaskodott egy sort a Magyarországon élő
románokért. Hogy ez mennyire aránytalan, az számunkra evidens, hiszen egy közel 1,3
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Késik a vásárhelyi műemlékek feliratozása
2015. május 7. – Krónika
Nem történt előrelépés a marosvásárhelyi műemlékekre kihelyezendő többnyelvű
ismertető táblák ügyében, hívta fel a figyelmet csütörtöki sajtótájékoztatóján Kovács
István Dávid, a Demokratikus Marosvásárhelyért Egyesület elnöke. Rámutatott, a
kulturális minisztérium rendelete értelmében 2015 végéig a kisebbségek nyelvén is
feliratozni kell azokat a műemlékeket, amelyek az érintett kisebbség kulturális
örökségéhez tartoznak.

Erdély

milliós romániai magyar közösség áll szemben a mintegy húszezres magyarországi
románsággal”.

Lehet, hogy nem pályázik többet Florea a polgármesteri tisztségre
2015. május 7. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester kilátásba helyezte, hogy nem indul újabb
mandátumért a jövő évi helyhatósági választáson. Az elöljáró elégedetlenségét az váltotta
ki, hogy új önkormányzati választási törvényt szavazott meg tegnap a Képviselőház,
amelynek értelmében megtartják a polgármesterek egyfordulós választási rendszerét.
Dorin Florea szerint az egyfordulós választás nyertese nem lesz hiteles és reprezentatív
polgármester. A 2012-es helyhatósági választásokon egyébként ugyanez a rendszer volt
érvényben. Dorin Florea azt is hozzátette, hogy ha egyfordulós lesz a polgármesterválasztás, ő nem alázza meg azáltal, hogy indul. A Maros megyei tanács elnöke, Ciprian
Dobre hasonlóan nyilatkozott.

Székelyföldre mentik a szórványt
2015. május 8. – Krónika
Eddig 7-8 gyereket sikerült Székelyudvarhelyre csábítaniuk Beszterce-Naszód megyéből
azoknak a pedagógusoknak, akik a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) megbízásából
keresték fel a megye általános iskoláit, ösztöndíjat és ingyenes ellátást, utaztatást ígérve.
Décsei Attila, az RMDSZ megyei elnöke úgy véli, a magyarországi intézetnek inkább
helyben kellene támogatnia a gyerekek magyar oktatását. Szerinte ez amiatt is indokolt,
mivel ősztől beindulhat az önálló magyar iskola.

Referendum: van esélye, hogy fuzionálunk
2015. május 8. – Szeghalmi Örs – Bihari Napló
Bukik az egész, ha a kettő közül akár csak az egyik településen nem lesz meg az
érvényességi küszöb: a Várad és Szentmárton összeolvadásáról szóló, most vasárnapi
népszavazás előtt kampányzárót tartott a két polgármester. Szerintük van esély, hogy
meglesz. Az egy hónappal ezelőtt készült közvélemény-kutatáshoz képest a mostani adatok
egyébként azt mutatják, van esély arra, hogy a népszavazás elérje az érvényességi
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Kerekasztal: találkozó nem lesz, de tovább kell lépni
2015. május 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának képviselői csütörtökön egyeztettek a Most-Híddal,
hogy személyesen tisztázzák a háromoldalú, Híd–MKP–Kerekasztal találkozó
körülményeit, majd ismételten felvessék a megbeszélés szükségességét. Sajnálatos módon
úgy tűnik, hogy nincs politikai akarat egy háromoldalú találkozóra, az MKP elvi
beleegyezése ellenére a Híd szerint nincs idő egy ilyen fórum meghirdetéséhez. Pedig
komoly szükség lenne arra, hogy tíz hónappal a választások előtt legalább kommunikáljon
egymással a két párt, van tér és apropó is az egyeztetésre – mutatott rá közleményében a
Szlovákiai Magyarok Kerekasztala.

Felvidék

küszöböt. A voksolás csak akkor érvényes, ha mindkét településen legalább a jogosultak
30%-a szavaz. Ha bármelyik érintett településen ez nem lesz meg, bukik ez a referendum.

Találkozott a Híd és a Kerekasztal
2015. május 7. – bumm.sk
„A Híd által kezdeményezett találkozón azonban nem sikerült eloszlatni a aggályainkat
afelől, hogy a Kerekasztal elsősorban politikai indíttatásból kezdeményez különböző
egyeztetéseket és találkozókat. A kampányszerű cselekvés és a nem őszinte hozzáállás –
ami a szervezet által kiadott, számunkra meglepő tartalmú nyilatkozatban is
visszatükröződött – nem segíti a szlovákiai magyarság fontos ügyeinek továbbvitelét.
A Híd saját részéről a továbbiakban is a Polgári Vízióban felsorolt kérdésekkel fog
foglalkozni, ugyanúgy, mint eddig is. Ezt tettük ezt a kisebbségi nyelvhasználatnál, tesszük
a régiók felzárkóztatásánál és tesszük a kulturális támogatási rendszer átláthatóvá
tételénél is” – áll a Híd találkozóról kiadott közleményében.

MKP: május 8. a felszabadulás és keserű megpróbáltatások kezdete
2015. május 7. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja a második világháború befejezésének évfordulója alkalmából
sajtónyilatkozatot adott közre, melybe kitér a felszabadítást követően a felvidéki magyar
közösséget ért meghurcolásokra is: „A világháború befejezése valóban okot ad az
ünneplésre, de igazából hiányzik belőle az a mindenre kiterjedő megnyugvás, amelyet
éreznünk kellene. A szlovákiai magyarok számára 1945 után a rövid reménysugarat újabb
viszontagságok követték. A Beneš-dekrétumok intézkedései keserű megpróbáltatásokat
róttak a szlovákiai magyarságra. Történelmünk ezen része a mai napig fehér folt, s addig
nem beszélhetünk ünnepről, amíg utóhatásai az igazságszolgáltatásban nem
rendeződnek.”
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Jól halad a Zsinagóga felújítása
2015. május 7. – Pannon RTV, Vajdaság RTV
Az 1,6 millió eurós magyar állami támogatásnak köszönhetően jól halad a Szabadkai
Zsinagóga rekonstrukciója – erről beszélt Pintér Attila. Magyarország belgrádi nagykövete
az épületen folytatott munkálatokat tekintette meg. A Budapest által felajánlott összegből
az épület egészét rendbe hozzák. Magyarország belgrádi nagykövete hangsúlyozta, fontos,
hogy a magyar kormány a meglévőnél is szorosabb kapcsolatot alakítson ki a szerbiai zsidó
közösségekkel. Magyarország tölti be ugyanis az IHRA, azaz Nemzetközi Holokauszt
Emlékezési Szövetség elnöki pozícióját.

Felvidék

2015. május 7. – bumm.sk, Új Szó
Az elsősorban a magyar nyelv oktatásának bővítését, vagyis az alsó tagozaton az írásolvasás nagyobb óraszámban való oktatását követelő kezdeményezést Bugár Béla (Híd)
kezdeményezésére szlovák képviselők is aláírták, mint pl. Pavol Hrušovský (KDH),
Mikuláš Dzurinda és Magda Vášáryová független képviselők. A petícióhoz csatlakozott a
Híd teljes parlamenti frakciója.

Vajdaság

Szlovák politikusok is aláírták a magyar iskolák pedagógusainak és a diákok
szüleinek petícióját

Terrorhangulat a Szabadkai Zeneiskolában?

Veszélybe kerülhetnek a kárpátaljai magyar iskolák
2015. május 7. – Kossuth Rádió, hirado.hu, Kárpátalja
A 2015–25-ös időszakra szóló ukrán oktatási koncepció szerint azok az általános iskolák,
amelyekben kevesebb mint 100, illetve azok a középiskolák, amelyekben kevesebb mint
200 diák tanul, a jövőben megszűnhetnek. A jelenlegi tanulói létszámok tükrében a
tervezet több kárpátaljai magyar iskola létét is veszélyeztetné. Többek között a haranglábi,
a hetyeni, a papi, a borzsovai és a csetfalvai magyar iskola is azon beregszászi járási
intézmények közé tartozik, amelyeket a megszűnés veszélye fenyegethet. A kárpátaljai

Kárpátalja

2015. május 7. – Magyar Szó
A helyi és a tartományi ombudsmannak is átadják ma az Electe Egyesület képviselői azt a
levelet, amelyben a Barlai Edittel, a Szabadkai Zeneiskola igazgatónőjével történt
félreértésről, az elmúlt két évben folyó munka állítólagos ellehetetlenítéséről értesítik a
jogvédőt. Az iskolában dolgozó tanárokat megfélemlítették. A Zeneiskola igazgatónője
április végén megtiltotta az intézmény tanulóinak egy jótékonysági koncerten való
fellépést, amivel az egyesület tagjai szerint megsértette a gyermekek jogait, az ország
alkotmányát is. A félreértések azonban nem ekkor kezdődtek.
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2015. május 7. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma
Szűk egy évvel ezelőtt a magyar és ukrán tagozatos Tiszaújhelyi Általános Iskolában
megdöbbentő volt az asszimiláció előrehaladottsága, sok magyar szülőnek az anyanyelvű
tagozat iránti közönye, az a döbbenetes példa, hogy akad olyan, ukrán osztályba járó
magyar gyermek, aki már a füzetet is csak zositként ismeri. És bár akkor még csak
remélték, hogy több esztendei kihagyás után ismét lesz magyar 1. osztály, azóta a remény
valóra vált, s ma hét magyar elsős kisdiák szívja itt magába anyanyelvén a tudás alapjait,
valamint olyan kulturális és történelmi ismereteket, melyek nélkül nem magyar a magyar.
A Kárpátalja újságírója a Tiszaújhelyi Általános Iskola Magyar pedagógusaival készített
interjút.

Megbeszélés a kritériumokról és a közvetlen finanszírozásról
2015. május 7. – Muravidéki Magyar Rádió
Ljubljanában az országgyűlésben tartottak munkamegbeszélést a magyar nemzeti
közösségek finanszírozásáról, illetve a kritériumok meghatározásáról. A találkozón az öt
községi magyar önkormányzat elnökén kívül a csúcsszervezet elnöke, valamint a
Nemzetiségi Hivatal munkatársai is jelen voltak. A beszélgetés összehívóját, Göncz László
parlamenti képviselőt Fehér Ilona kérdezte a megbeszéltekről.

Befejeződött a magyar értékek felmérésének második szakasza
2015. május 7. – Huncro.hr
A Lakiteleki Népfőiskola szervezésében, Lezsák Sándor irányításával, valamint az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Hungarikum Bizottság támogatásával tavaly indult a
„Drávaszög Kollégium”, amelynek célja magyarságunk szellemi és anyagi értékeinek
felmérése. A napokban zárult a második szakasza, amikor a tavaly ősszel megkérdezettek
közül néhányukkal részletes mélyinterjút is készítettek.

Kárpátalja

„Biztos, hogy a következő tanévben is indul magyar 1. osztály”

Horvátország Muravidék

magyaroknak fel kell mérniük, hány veszélyeztetett iskola van. Tettünk javaslatokat, hogy
mely lépések szükségesek ahhoz, hogy megőrizzük az intézményeket – mutatott rá Orosz
Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke.
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2015. május 7. - Volksgruppen
Ma volt a sokat vitatott központi érettségi magyar nyelvből. Ausztriában a központi
érettségi idén először kötelező minden gimnáziumban. A Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi
Gimnáziumban magyar nyelvből 18 diák tett központi érettségi vizsgát. A magyar érettségi
rendben lezajlott, tervek szerint a diákok és tanárok felkészülten bonyolították le a
megmérettetést.

Őrvidék

Ma volt a központi érettségi magyar nyelvből
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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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