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2015. június 15. – MTI, hirado.hu
Elindult a Petőfi Sándor-program első három ösztöndíjasa Boszniába, a szlovéniai Muravidékre, illetve Moldvába, Bákó megyébe - közölte Grezsa István, a Miniszterelnökség
határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztosa az M1 aktuális
csatorna műsorában hétfőn. A többi 47 ösztöndíjas augusztusban utazik kilenc hónapra az
egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén szórványban élő magyar közösségekhez.
Grezsa István elmondta: a 168 jelentkezőből kiválasztott 50 ösztöndíjas feladata az lesz,
hogy "hitet, reményt adjanak a szórványban élők magyar közösségeknek", valamint hogy
magyarságtudatot tanuljanak. Az ösztöndíjasok célterületre utazását egyhetes oktatás előzi
meg, neves szórványszakértők segítségével szerezhetik meg az adott közösségre jellemző
tudást - tette hozzá.

Vezető hírek

Elindult a Petőfi Sándor-program első három ösztöndíjasa

Egyházi restitúció: jelentést sürget egy amerikai kongresszusi bizottság
2015. június 15. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Magyar
Hírlap
Az amerikai képviselőház költségvetési bizottsága egy módosító indítvánnyal beiktatta a
romániai egyházi ingatlan-visszaszolgáltatás ügyét a külügyminisztérium költségvetési
törvényébe, a precedens értékű döntés egyúttal szorgalmazza, hogy készüljön jelentés erről
a kérdésről – derült ki a New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítványnak
(HHRF) az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményéből. A testület június 11-én, egy héttel
az RMDSZ Kelemen Hunor elnök vezette küldöttségének washingtoni látogatását
követően határozott így.

Kelemen Hunor: újraindulhat a visszaszolgáltatás
2015. június 15. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, maszol.ro,
Bihari Napló, Magyar Hírlap
Kelemen Hunor szerint újraindíthatja a Romániában elakadt egyházi ingatlanvisszaszolgáltatási folyamatot az Egyesült Államok kongresszusi bizottságának múlt héten
elfogadott számon kérő határozata. Az RMDSZ elnöke emlékeztetett rá, néhány héttel
ezelőtt azért utazott Amerikába, hogy tárgyalópartnereit meggyőzze: a biztonsághoz az
emberi, a kisebbségi jogok és a tulajdonjog tiszteletben tartása is hozzátartozik.
„Bizakodásra ad okot, hogy a reakció ennyire gyors volt. Ugyan a csodavárás nem politikai
kategória, de bízom benne, hogy reális jelentés kerül a kongresszus elé, és remélem, ennek
hatására újraindul a restitúció" – jelentette ki az MTI-nek adott interjúban hétfőn az
RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor elmondta: Romániát a legfontosabb szövetségese kéri
számadásra a restitúció tekintetében. Hozzátette, hinni szeretné, hogy ez számít.
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2015. június 15. – Krónika, Bihari Napló, maszol.ro
Többek között az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt (PSD) „bojkottját” okolja Ilie
Bolojan, Nagyvárad polgármestere, amiért a szomszédos Szentmárton bekebelezésére kiírt
népszavazás másodjára is érvénytelen lett a megyeszékhelyen. Az elöljáró azonban nem
akarja feladni. Bár legutóbb azt állította, hogy ha másodjára is megbukik a referendum,
akkor letesz a tervéről, most mégis kilátásba helyezte, hogy jövőre ismét napirendre kerül
az ügy.

Erdély

Nem adja fel az egyesülésbe „belesült” Bolojan

Stefano Bottoni a Magyar Autonóm Tartományról tart előadást Bukarestben
2015. június 15. – Krónika
Stefano Bottoni történész Sztálin üvegháza alatt című, a Magyar Autonóm Tartományról
szóló román nyelvű előadását láthatja-hallhatja a közönség a fővárosban szerdán 19 órakor
a Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézetben. Az intézet másfél éve indította el Erdély
másfél évszázadát feldolgozó történelmi előadássorozatát, melynek célja törleszteni a
magyar történetírásnak azon régi adósságát, hogy a szomszédos népek nyelvében, az adott
ország közegében szervezzen tudományos párbeszédet. Ennek keretében Stefano Bottoni
felidézi a román kommunista rendszer bürokratikus intézkedéseit és kultúrpolitikai
diskurzusait a Magyar Autonóm Tartományban és Székelyföldön az 1950-es években.

Vitát váltott ki az RMDSZ-nek felajánlott tisztség
2015. június 15. – Krónika
Kissé komolytalannak, az „USL maradékán” belüli belső konfliktusok jelének tekintik
többen azt, hogy a megüresedett szatmárnémeti alpolgármesteri széket felajánlotta az
RMDSZ-nek a Szociáldemokrata Párt (PSD), illetve a Liberális Reform Párt (PLR) Szatmár
megyei elnöke. Dorel Coica polgármester sajtóközleményben adott hangot
megdöbbenésének a két vezető eljárása kapcsán. A PSD színeiben mandátumot szerzett
Coica hangsúlyozta: meglepte, hogy a sajtóból kellett értesülnie arról, hogy Marcela Papici
lemondott alpolgármesteri mandátumáról. Nyomatékosította ugyanakkor: az
alpolgármester személyéről nem a megyei tanács vezetősége dönt, hanem a városi
képviselő-testület, arról pedig a polgármester határoz, hogy milyen feladatköröket töltenek
be a helyettes városvezetők.

Visszaütött az egynyelvűség
2015. június 15. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „hiába ismételtette meg Ilie Bolojan nagyváradi polgármester
a város és Váradszentmárton község egyesüléséről szóló népszavazást: a referendum –
akárcsak az első alkalommal – az alacsony részvétel miatt ezúttal is érvénytelen. Mindez
pedig nagymértékben köszönhető annak, hogy a város magyar közössége nem érezte
megszólítva magát, ezért aztán nem is ment el szavazni. Persze az is jelentősen belejátszott
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Enache: az erdélyiségtudat hozhatja össze a románokat és magyarokat
2015. június 15. – maszol.ro, Erdély Ma, MNO, Székely Hírmondó
Smaranda Enache marosvásárhelyi emberi jogi aktivista szerint az erdélyiségtudat
hozhatja ismét össze az erdélyi románokat és magyarokat. A Pro Európa Liga társelnökével
a Székely Hírmondó című háromszéki napilap közölt internetes oldalán terjedelmes
interjút hétfőn. Smaranda Enache ebben arról beszélt, hogy a sok évszázados magyarrománkapcsolatok "néhány szerencsétlen kivételtől eltekintve" pozitívnak mondhatók.
Smaranda Enache azt tartotta gondnak, hogy a kommunizmus éveiben meghonosított
kisebbség- és főleg magyarellenes beolvasztási politikának még mindig vannak képviselői a
román társadalomban, „hiszen továbbra is haszonélvezői szeretnének maradni a
mesterségesen szított ellentéteknek”. Úgy vélte, ma még azok vannak többen, akik az
ellentétek és a bizalmatlanság fenntartásában érdekeltek.

Erdély

a masszív magyar távolmaradásba, hogy a két település egyesülése nyomán csökkent volna
a váradi magyarság számaránya”.

Őszig elkészülhet az autonómiatervezet
2015. június 15. – Erdély Ma
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az RMDSZ és az MPP vegyes
bizottsága, amelynek ő is tagja, őszig véglegesíteni tudja Székelyföld területi
autonómiájának törvénytervezetét. Antal Árpád a Székely Hírmondó érdeklődésére
leszögezte, az autonómiabizottság ülését a két politikai szervezet elnöke hívja össze, de az
utolsó találkozón a bizottság tagjai abban egyeztek meg, hogy szeptemberig átbeszélik a
beérkezett javaslatokat. „Az, hogy mit tekintünk végleges változatnak, nagyon relatív, mert
nagyon sok az elvi kérdés is, amit még tisztázni kell. Most egyetlen egyet említenék,
például az arányosság kérdésénél nyelvi vagy etnikai arányosság mentén haladjunk-e
tovább” – magyarázta a városvezető.

Nem értenek szót Parászkával
2015. június 16. – Krónika
Megdöbbenéssel vette tudomásul a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztősége
munkatársainak többsége kollégájuk, Parászka Boróka főállásban történt alkalmazását. Az
Értsünk szót című adás szerkesztője és a közszolgálati csatorna dolgozói között évekre
visszanyúló konfliktus dúl, munkatársai szerint ugyanis Parászka egyoldalú műsorokat
készít, áthágja a közszolgálatiság alapelveit, ráadásul gyakran kollégái szakmai és emberi
méltóságába gázol. Miközben Szász Attila főszerkesztő kiáll beosztottja mellett, az érintett
szerint a nézeteltéréseket házon belül kell tisztázni.
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2015. június 16. – Krónika
Elbocsátotta a Kolozsvári Rádió a román szerkesztőség ama munkatársát, aki kifogást
emelt az ellen, hogy az RMDSZ elnökének sajtótanácsosát úgy foglalkoztatta a területi
stúdió, hogy a Donát úti szerkesztőségben senki nem látta, anyagot pedig soha nem adott
le. Vasile Luca márciusban összeférhetetlenség gyanújával tett feljelentést az Országos
Korrupcióellenes Ügyészségnél (DNA), feltárva, hogy az Országos Rádiótársaság (SRR)
három hónappal meghosszabbította Debreczeni Hajnalkának a bukaresti közszolgálati
televíziótól való áthelyezését. Debreczeni – aki évente mintegy 44 ezer lejes fizetést kapott
a rádiótól – közölte, feladata a területi stúdiókkal való kapcsolattartás, stratégiák
elkészítése, sajtómonitoring, illetve az egyéb kisebbségi csoportokkal való kapcsolattartás
volt, amit folyamatosan végzett. Kelemen Hunor sajtótanácsosa az ankét nyomán
áprilisban lemondott a közszolgálati tévé kolozsvári területi stúdiójában betöltött állásáról,
ezáltal megszűnt a rádiótársasághoz való áthelyezése is.

Erdély

Kirúgták Debreczeni Hajnalka feljelentőjét

A tudós és a bivalytenyésztő székely története

Emléktáblát avatnak a Pozsonyligetfaluban 1945-ben lemészárolt magyarok
és németek tömegsírjainál
2015. június 15. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
civil kezdeményezés alapján emléktáblát fognak avatni szombaton Pozsonyligetfaluban
azoknak a magyaroknak és németeknek a tömegsírjainál, akiket a második világháború
után csehszlovák katonák mészároltak le ezeken a helyszíneken. „Az áldozatokkal
szembeni hetvenéves tartozásunkat rendezzük most” - jelentette ki Dunajszky Géza közíró,
a Pozsonyligetfalui Emlékmű-előkészítő Társaság tagja a megemlékezést bejelentő
sajtótájékoztatóján hétfőn Pozsonyban. Elmondta: a megemlékezést tavaly nyáron kezdték
szervezni a Csemadok ligetfalui alapszervezetének segítségével. Akkor indították el azt a

Felvidék

2015. június 15. – Krónika
Több erdélyi városban is bemutatják Lukács Csaba rendező és Marossy Géza operatőr Két
székely című dokumentumfilmjét. Csíkszeredában kedden 18 órától a Sapientia EMTE
előadótermében, Sepsiszentgyörgyön szerdán 20 órától a Székely Nemzeti Múzeum
Bartók-termében, Kovásznán csütörtökön 18 órától a Városi Művelődési Házban,
Kolozsváron pedig pénteken 18 órától Sapientia EMTE előadótermében láthatja a
közönség a Barabási Albert László világhírű tudós és Kolumbán Gábor Kárpát-medence
szerte ismert bivalytenyésztő és egyetemi oktató nem mindennapi történetét feldolgozó
filmet. A filmbemutatókat a Balassi Intézet Sepsiszentgyörgy – Magyarország Kulturális
Központja szervezi. A vetítéseket követően közönségtalálkozó várja az érdeklődőket,
amelyen a két szerző is részt vesz.

5

Berényi József: Kiskának aktívabb közéleti szerepet kellene vállalnia
2015. június 15. – bumm.sk, Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja sajtóközleményben értékelte Andrej Kiska köztársasági elnök
első évét. Ebben hangsúlyozták, „Andrej Kiska a magyarok szavazatainak is köszönhetően
került az államfői posztra.” A közlemény leszögezte: „Kisebbségi ügyekben tulajdonképpen
néma maradt az elmúlt egy évben. Sem a magyarság számának 110 ezres csökkenésével,
sem a veszélybe került kisiskolákkal, sem a kétnyelvűséggel kapcsolatban nem fogalmazott
meg semmilyen véleményt. Még elnökjelöltként a kollektív bűnösséget is tartalmazó
beneši dekrétumokat nem kifogásolta.”

Felvidék

közadakozást is, aminek eredményeképpen sikerült összegyűjteni az emléktáblára
szükséges anyagiakat is.

Bugár Béla: A köztársasági elnök külpolitikai lépéseire büszkék lehetünk
2015. június 15. – bumm.sk
A Híd szerint Andrej Kiska valamennyi polgár köztársasági elnöke, úgy a kisebbségeké,
mint a többségi polgároké is. A Híd ugyanakkor hiányolja, hogy a köztársasági elnök nem
lép fel eléggé határozottan a közvélemény számára fontos kérdések esetében. A Híd elnöke
szerint Andrej Kiska köztársasági elnök a kisebbségi kérdések kapcsán is határozottabban
léphetne fel, és hiányolja azt is, hogy nem foglal egyértelműen állást a bevándorlók
kvótájával kapcsolatos aktuális témában sem. „A köztársasági elnöknek nem csak
kommentálnia kellene a történéseket, hanem éppen ellenkezőleg. Hozzáállásával és
kijelentéseivel alakítania kellene a közvéleményt a társadalom számára fontos
kérdésekben,“ tette hozzá Bugár Béla.

Berényi-Bugár vitát terveznek a Gombaszögi Nyári Táborban
2015. június 15. – MTI, bumm.sk, Új Szó
Berényi József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) és Bugár Béla, a Híd párt elnökei közötti
vitafórum is szerepel az idei Gombaszögi Nyári Tábor még nem véglegesített
programtervében. „Berényi József részéről már megérkezett a pozitív visszajelzés,
innentől kezdve már csak Bugár Béla válaszára várunk” - mondta Czímer Gábor, a tábor
médiakommunikációért felelős szervezője, hozzátéve: a találkozót a hétvégére szeretnék
ütemezni. A szervezők a táborba meghívták Karel Schwarzenberg volt cseh
külügyminisztert és korábbi államfőjelöltet, valamint Andrej Kiska szlovák államfőt is.
„Sikerült pozitív visszajelzést kapnunk Karel Schwarzenbergtől, (...) Andrej Kiska
munkatársai pedig azt ígérték, hamarosan tudatják velünk, el tud e jönni az államfő” mondta Czímer. A Gombaszögi Nyári Táborra július 14-20. között kerül sor.
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Szabadka: Átadták a zsinagóga felújított déli homlokzatát
2015. június 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Szabadkai Zsidó Hitközség 40 éves álma valósul meg – fogalmazott Szabados Róbert, a
hitközség elnöke. A déli homlokzat felújítása csupán egy része annak a törekvésnek, hogy
az 1902-es építésű zsinagóga ismét régi fényében ragyogjon – tette hozzá a hitközségi
elnök. Pásztor István, a tartományi parlament és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke
gratulált a hitközség vezetőjének és Szabadka polgármesterének az újabb homlokzat
átadásához. Kiemelte, hogy a magyar kormány jelentős támogatásának köszönve, a
tervdokumentáció és a közbeszerzés lebonyolítása után jövő tavasszal megkezdődhetnek a
belső munkálatok is.

Felvidék

2015. június 16. – Új Szó
A parlament ma kezdődő ülésén második olvasatban tárgyalja a közoktatási törvény
módosítását. A képviselők így még megváltoztathatják azt a két évvel ezelőtt elfogadott
rendelkezést, amely negatívan érinti a kisiskolákat. Amennyiben a jogszabálynak ez a része
szeptembertől hatályba lép, országosan több száz iskola léte kerül veszélybe. A magyar
szakmai szervezetek és a pártok egyelőre megvárják, hogyan dönt a parlament – így
egyeztek meg múlt pénteki találkozójukon. A legmagasabb szintű egyeztetést Jókai Tibor,
a pedagógusszövetség elnöke kezdeményezte. A szakmai szervezeteket ugyanis
hidegzuhanyként érte, hogy Juraj Draxler oktatási miniszter a másfél héttel ezelőtti
találkozójukon minimális kompromisszumkészségre sem mutatott hajlandóságot.

Vajdaság

Ismét átírják a közoktatási törvényt

Évadzáró gálaest a Szabadkai Népszínházban
2015. június 15. Vajdaság Ma, Pannon RTV
Megtartotta évadzáró gálaestjét a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. Az esten
kiosztották az évad színészeinek járó díjakat. A műsor keretében a társulat 50. alkalommal
játszotta a Tapasztalt asszony című előadást. A darab után a színészek dalban búcsúztak a
hullámvölgyekkel teli 2014/2015-ös évadtól és a közönségtől. A közönség szavazatai
alapján az évad színésze Csernik Árpád, színésznője pedig G. Erdély Hermina lett, aki az
esten így két elismeréssel is gazdagodott.

Nyilatkozat a sajtószabadságról
2015. június 15. – Pannon RTV
Hetek óta tart a Magyar Szó szerkesztőségében és a vajdasági közéletben a vita a napilap és
a sajtószabadság kapcsán. A történések a Pannon TV június 2-i Párbeszéd című műsora
után kerültek előtérbe, amely a vajdasági magyar média helyzetével és az újságírói
szabadság kérdésével foglalkozott. Ennek egyik vendége Varjú Márta, a Magyar Szó
főszerkesztője volt, aki többek között a lap újságíróit is bírálta. Erre, és a főszerkesztő
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Valóban elég volt az újságírók elleni támadásokból!

Vajdaság

egyéb meglátásaira reagált a napilapban Tómó Margaréta egy cikkben, amire Varjú Márta
címlapon válaszolt. Ezt követően a szerkesztőség több tagjai is nyílt levélben állt ki Tómó
Margaréta és az írásában megfogalmazottak mellett. A Magyar Szó újságírói nyílt
levelükben arra kérték a velük egyetértő intézményeket, szervezeteket, egyéneket, hogy
aláírásukkal támogassák őket. Több társadalmi és politikai szereplő nyilatkozatot adott ki
a sajtószabadság kapcsán.

2015. június 15. – Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöksége (pontosabban: az elnökség
többsége) egyetért a Magyar Szó azon újságíróival, akik aláírták a sajtóban is megjelent
nyílt levelüket, hiszen: Valóban elég volt az újságírók elleni támadásokból! Érkezzen az
bárki részéről, és irányuljon bármelyik szerkesztőség munkatársa ellen. Mert nem csak a
Magyar Szóban dolgozó kollégáknak kell elszenvedniük az ilyen és hasonló „támadásokat”,
amelyek a telefonos odaszólásoktól kezdve elég széles skálán mozognak. Meg kellene
szokni, hogy az újságírónak van véleménye, az újságíróknak pedig vissza kellene szokniuk,
hogy a véleményüket kimondják.

A hangsúly a szakképzésen van

Együtt Kárpátaljáért - A közmédia a kárpátaljai magyarokért
2015. június 15. – MTI
Együtt Kárpátaljáért elnevezésű akciójában televíziós szpotokkal szólítja meg a közmédia a
kárpátaljai magyarokat, akiket könyvadományokkal is segít. "Mint közintézmény, a
közmédia is szeretne tenni valamit a határon túl élő magyarságért. Mi elsősorban a magyar
szó megtartó erejével tudunk segíteni, ezért nem élelmiszerrel vagy gyógyszerrel, hanem a
szellem erejével próbálunk megerősítést adni az ottaniaknak" - mondta el az MTI-nek
hétfőn a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Nemzetiségi, Külhoni

Kárpátalja

2015. június 15. – Gyukovics Virág
A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) munkájában az oktatás kiemelt jelentőségű terület, ezért
a testület a program csiszolásán is folyamatosan dolgozik. Az MNT az eddigi négyéves
tevékenysége során kidolgozta a vajdasági magyarság oktatásra vonatkozó stratégiáját az
óvodai neveléstől az általános és a középiskolai képzésen át a felsőoktatásig, beleértve a
diákok támogatását mind anyagi, mind szakmai tekintetben. Jerasz Anikó, a végrehajtó
bizottság elnöke kiemelte, hogy a Vackor-program az előző években már nagyon jól
bejáródott. „Szórólapokkal népszerűsítjük a magyar nyelvű oktatást, azoknak a vegyes
családoknak az esetében pedig, amelyekben még nem döntötték el, milyen nyelvű iskolába
íratják be a gyereket, nagyon fontosnak tartjuk a személyes megkeresést is. Ez főként a
szórványtelepülésekre vonatkozik, ahol a magyar lakosság aránya 20% alatti.”
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2015. június 15. – Kárpátinfo, Kárpátalja
2015 első felében több alkalommal is ülésezett a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által
működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács. Legutóbbi ülésén a
Tanács módosította és elfogadta a hamarosan meghirdetésre kerülő pályázati kiírásokat,
illetve az ehhez tartozó mellékleteket. A legutóbbi tanácsülést az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet és Nemzeti Tehetség Program támogatta.

Gyermeknap Alsóőrött
2015. június 15. - Volksgruppen
Magyarországon nagy hagyomány a nemzetközi gyermeknap alkalmából a gyermekeket
köszönteni. Tavaly a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület gyermekcsoportjainak vezetői
úgy gondolták, hogy ők is megrendeznék ezt az ünnepet. A nagy siker után idén immár
második alkalommal hívták meg a gyermekeket és szüleiket egy vidám, zenés délutánra.

Kárpátalja

Ülésezett a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács

Őrvidék

és Kiemelt Projektek Főszerkesztőségének vezetője. Siklósi Beatrix beszámolója szerint
Üzenetek címmel a határokon túl élő magyarok: művészek, közéleti emberek
üzennek kárpátaljai honfitársaknak, mások mellett Kozma Imre, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat elnöke, Trill Zsolt színművész, Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház
vezetője, Pál István Szalonna népzenész, Böjte Csaba atya, Marton Éva operaénekes. Az
egyperces üzenetek már láthatók a Duna televízión és az M1 aktuális csatornán.
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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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