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2015. augusztus 11. – MTI, Kormany.hu, Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély
Ma, Nyugati Jelen, Napi Gazdaság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
2015. augusztus 11-én Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
államtitkára hivatalába kérette Victor Micula román nagykövetet, magyarázatot kérve
Victor Ponta román miniszterelnök augusztus 10-én, a Romania TV esti adásában tett
egyes kijelentéseire, amelyekkel Magyarországot elfogadhatatlan vádakkal illette. Ezen
vádak azt mutatják, hogy a román kormányfő újfent magyarellenes agitációval kívánja
elfedni azt a belpolitikai válságot, amelyet kormánya tagjainak sorozatos vád alá helyezése
és elitélése okoz. A Magyarországgal szembeni román kormányzati kirohanások immár
komolyan hátráltatják a magyar-román kétoldalú kapcsolatok és jószomszédi viszony
fejlesztését. Ennek alapján a magyar Kormány kéri, hogy a román állami vezetők a jövőben
tartózkodjanak a hasonló nyilatkozatoktól.

Vezető hírek

Bekérette a KKM a román nagykövetet

Ponta: nem tűrhetjük a végtelenségig a magyar hivatalosságok „kisiklásait”
2015. augusztus 11. – maszol.ro
Victor Ponta szerint kormánya nem tűrheti a végtelenségig Magyarország bukaresti
nagykövetének és más, Romániába látogató magyar hivatalosságoknak a „kisiklásait”. A
miniszterelnök az interneten közzétett kedd délutáni bejegyzésben kommentálta a hétfőn
fellángolt román-magyar diplomáciai vitát. „Nem akarok a budapesti provokációk
csapdájába esni, de a román kormány nem tolerálhatja a végtelenségig Magyarország
bukaresti nagykövetnek és más, Romániába látogató magyar hivatalosságoknak a
kisiklásait” - közölte a miniszterelnök. Hozzátette, a román külügyminisztérium hétfői
álláspontja rendkívül kiegyensúlyozott volt, és megfelelt az európai normáknak és
gyakorlatnak.

Balog Zoltán székelyföldi lapnak: a magyarokban ott van az ezeréves
államiság tapasztalata
2015. augusztus 11. – MTI, Kormany.hu
Balog Zoltán szerint az ezeréves magyar államiság tapasztalata megmutatkozik a magyar
intézményrendszerben, a magyar kulturális és tudományos életben, és a magyar polgárok
szintjén is tetten érhető. Az emberi erőforrások minisztere a Háromszék című székelyföldi
napilap keddi számában közölt terjedelmes interjúban fejtette ki gondolatait a nemzeti
identitásról, a közösségi létről. A miniszter szerint tudatosabban élhetik meg az
államiságukat azok a szomszédos népek, "akik most tanulják a nemzetépítést".
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2015. augusztus 11. – transindex.ro, Krónika, Magyar Nemzet
Az etnikai alapú autonómia nem létezhet, és az, hogy Románia nem ismerte el Koszovót,
bizonyíték arra, hogy nem fogadhat el ilyesmit - jelentette ki Traian Băsescu volt államfő a
13. marosfői nyári egyetemen. Băsescu ezt először Transznisztria kapcsán mondta,
amellett, hogy arról is beszélt, Moldova Köztársaság jövője a Romániával való egyesüléstől
függ. A volt államelnök Magyarországról is beszélt, mivel rákérdeztek a két évvel ezelőtt,
szintén Marosfőn tett kijelentésére, miszerint a román állam felvállalja a vezető szerepet,
hogy „Budapestet rendre utasítsa”. Úgy vélte, nem folytat hivatalosan agresszív politikát,
viszont az egyetlen dolog, amit még tisztázni kéne, és kiirtani a „hivatalos szókincsből”, az
a Székelyföld autonómiája.

Erdély

Băsescu: mi is belepiszkálhatnánk Magyarország térképébe

A magyar megoldások „lexeroxolását” kérik a külhoni románok
2015. augusztus 11. – transindex.ro
Xeroxolják le a magyar testvérek megoldásait - kérte Bojan Alexandrovici ortodox pap, a
szerbiai Timok-völgyi vlachok képviseletében a román hatóságokat az idei Marosfőn
szervezett, a külhoni románok képviselőinek találkozást és fórumot biztosító nyári
egyetemen. Alexandrovici ezzel arra akarta felhívni a figyelmet, hogy ha Románia részéről
nem hoznak létre egy koherens stratégiát a külhoni románok nemzeti identitásának a
megőrzésére, akkor a Timok-völgyében élő vlachok el fognak tűnni. Erre Alexandrovici a
legmegfelelőbb módszernek a magyar hatóságok stratégiáját tartja, és annak a lemásolását
kérte. „Változtatunk, és mi is úgy teszünk, mint ők. Nagyon tisztelem a magyar testvéreket,
mert ők tudják, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ugyanígy kellene nekünk is egy intézetet
létrehozni, amelyik attól függetlenül működhet, hogy ki kerül hatalomra. És akárhányszor
cserélődne le a miniszter vagy az államtitkár, a struktúra létezne, és tenné a dolgát” –
mondta.

Elkezdődhet a lövétei népfőiskola felújítása
2015. augusztus 11. – szekelyhon.ro
Mintegy 30 millió forinttal támogatná a lövétei katolikus népfőiskola épületének
felújítását a magyar kormány: ezt még a 26. Bálványosi Nyári Szabadegyetem idején
jelentette be Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A jelentős
támogatást azonban nem az ismert kolozsvári Zöld Erdély Egyesület, hanem az
ismeretlenségből ekkor előbukkant lövétei, azonos nevű civil szervezet kapja. Az ügy
felháborodást keltett, a lövéteiek azonban állítják: tiszta szándék vezérelte a
kezdeményezőket, a támogatás révén pedig több évtizedes álom valósulhat meg Lövétén –
számol be keddi címlapsztorijában az Udvarhelyi Híradó.
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2015. augusztus 11. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro
Életének 62. évében elhunyt Albert Álmos, Sepsiszentgyörgy volt polgármestere, az
RMDSZ egykori szenátora – közölte kedden a szövetség hírlevele. „Az erdélyi és a
székelyföldi közélet kiemelkedő személyiségétől búcsúzunk megrendülten, hosszú
betegség után megszakadt életpályája végén” – szerepel Kelemen Hunor RMDSZ-elnök
nekrolóhjában. Albert Álmos 1954. május 25-én született Sepsiszentgyörgyön,
tanulmányait a Székely Mikó Kollégiumban végezte, majd a brassói műegyetemen szerzett
diplomát. Mérnöki pályáját a sepsiszentgyörgyi gépgyárban kezdte, majd 1992 tavaszától
Sepsiszentgyörgy polgármestereként önkormányzati feladatot vállalt 16 éven keresztül,
eközben az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke is volt. 2008 és 2012 között
az RMDSZ szenátoraként tevékenykedett.

Erdély

Elhunyt Albert Álmos volt RMDSZ-szenátor

Nem tetszik a SIC-felirat a fogyasztóvédelemnek
2015. augusztus 11. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro
Reklámanyagnak minősítette a SIC feliratú öntapadós matricákat a Kovászna megyei
fogyasztóvédelem, emiatt több háromszéki taxist is megbírságoltak az elmúlt napokban.
Az intézmény képviselői nem először sértik meg intézkedéseikkel a magyar közösséget.

Hatósági felügyelet alatt marad Ráduly, Szőke és Mezei
2015. augusztus 11. – Krónika, szekelyhon.ro
A Hargita megyei törvényszék újabb hatvan nappal hosszabbította meg a Ráduly Róbert
Kálmán, Csíkszereda volt polgármestere és Szõke Domokos alpolgármester ellen korábban
elrendelt bírósági felügyeletet. A törvényszék törvényesnek és megalapozottnak ítélte a
korrupciós bűncselekményekben való részvétellel megvádolt két személyre elrendelt
intézkedést – derült ki az intézmény honlapján közzétett indoklásból. A döntéshozó
testület ugyanakkor tudomásul vette, hogy tárgytalanná vált az a tiltás, amely szerint
Ráduly nem gyakorolhatja polgármesteri tisztségét, mivel a háromrendbeli hivatali
visszaéléssel és összeférhetetlenséggel vádolt volt elöljáró időközben lemondott. A
marosvásárhelyi táblabíróság egyébként ugyancsak kedden bólintott rá a Hargita megyei
törvényszék alapfokú döntésére, amely Mezei János gyergyószentmiklósi polgármester
bírósági felügyeletének meghosszabbításáról rendelkezik.

Agitátorok
2015. augusztus 11. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Akár a két országban hatalmon lévő erők közötti
kibékíthetetlen ellentétekkel is magyarázhatnánk az elmúlt években immár sokadjára
kiújult román–magyar nézeteltérést, ám a konfliktus gyökere sokkal mélyebben lapul.
Először is ott, hogy miközben Budapest sohasem érzi sértve magát, ha Bukarest lépéseket
kezdeményez a magyarországi románok identitásának megőrzése érdekében, Románia
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Erdély

mindannyiszor kikéri magának, ha Magyarország szót emel az erdélyi magyar kisebbség
jogaiért. Legyen szó az önrendelkezésről, az anyanyelv- vagy a nemzeti jelképek
használatáról, a mindenkori román politika szélsőségességet és revizionizmust kiált, sőt –
ahogy azt most a bukaresti magyar nagykövet esetében is tette – még a két országot
összekötő utak megépítésének, az új határátkelők létesítésének sürgetését is frontális
támadásnak veszi”.

Lehet jelentkezni szatmárnémeti polgármester-jelöltnek
2015. augusztus 11. – transindex.ro
Augusztus 21-ig jelentkezhetnek a szatmárnémeti polgármester-jelöltek - közölte a
Szatmárnémeti RMDSZ. A felhívás szerint politikai szimpátiáktól függetlenül bárki
jelentkezhet, aki a szatmári magyar közösségért és városért tenni akar. A jelentkezéshez
önéletrajz (különös tekintettel a közéleti szerepvállalásra), egy város- és közösségfejlesztési
program (maximum három oldal), valamint egy nyilatkozat szükséges arról, hogy a 2016.
évi helyhatósági választásokon a jelölt nem indul az RMDSZ ellenében más szervezetek
listáján vagy független jelöltként.

Komoly tömeget vonzott be a SIC Feszt
2015. augusztus 11. – maszol.ro
Sikerrel zárta kapuit a hét évvel ezelőtt Háromszéki Szabadegyetemre, majd SIC Fesztre
keresztelt rendezvény. Az idei fesztivál számokban a következőképpen fest: 13 előadás, 61
előadó, 7 koncert, 4 lemezlovas, 60 szervező, 320 állandó táborlakó, 4047 fesztiválozó és
72 929 személy elérése a Facebookon. Olteán Csongor, főszervező elmondta „évről évre
tartalmasabb rendezvényt tudhatnak maguk mögött. A jövő évi SIC Fesztet már most
elkezdték szervezni, 2016-ban újra Csomakőrösön, augusztus 11-14. között várják a
fesztiválozókat. „Ami már most biztos, hogy több táborlakónak lesz lehetősége
bekapcsolódni, négy napos lesz a rendezvény és a fellépő együttesek sora is bővülni fog” –
ígérte a HÁRIT elnöke.

Cirkusz Bukarestben
2015. augusztus 12. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
Bekérette a román külügyminisztérium hétfőn a bukaresti magyar nagykövetség
képviselőjét egy interjú miatt, amelyet Zákonyi Botond nagykövet adott a Romania libera
című napilapnak. A megbeszélésen a külügyminisztérium szerint a román fél kifejezte
határozott „egyet nem értését” azzal, amit a magyar nagykövet a román-magyar kétoldalú
kapcsolatok egészéről nyilatkozott. A jelenleg hivatalban lévő bukaresti kormányfő, Victor
Ponta – aki Zákonyi Botond nagykövet kijelentésére reagálva azt mondta, Magyarország
provokálja Romániát – gyakorlatilag megbukott: ő az első miniszterelnök az országban,
aki ellen eljárás indult korrupció miatt és akinek a vagyonát zár alá vette a
korrupcióellenes ügyészség, a DNA. Most, a nyári uborkaszezonra időzített visszatérése
után úgy kell neki a figyelemelterelő cirkusz, mint egy falat kenyér – írja a szerző.
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2015. augusztus 11. – szekelyhon.ro
Beigazolódott: jó döntés volt visszaköltözni Gyergyószentmiklósra – értékelt az EMI-tábor
helyszínváltásával kapcsolatban Sorbán Attila Örs főszervező. z Erdélyi Magyar Ifjak
elnöke elmondta: nem csökkent, sőt emelkedett a résztvevők száma. Amint Sorbán
elmondta, „fesztiválszámítás” szerint összesen mintegy 11 ezer látogató fordult meg ott az
öt nap alatt. A fő előadósátorban is jelentős volt az érdeklődés, előfodult, hogy be sem fért
a hallgatóság, a sátoron kívül, a tűző napon állva hallgatták az ott elhangzottakat.

Illegális bevándorlás - Berényi József: csaknem üresek a Szlovákiában lévő
menekülttáborok
2015. augusztus 11. – MTI, Magyar Hírlap, ujszo.com
Csaknem üresen állnak a Szlovákiában lévő menekülttáborok, ezért is indokolatlan a bősi
táborba vinni a migránsokat - mondta Berényi József, a felvidéki Magyar Közösség
Pártjának elnöke az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában. Az elnök hangsúlyozta:
emiatt sem érthető, hogy miért éppen a bősi táborban szeretné elhelyezni a nemrégiben
Ausztriától átvállalt menekülteket a szlovák kormány. Hozzátette, hogy a bősi tábort
korábban már megszüntették, ráadásul a kormánynak komolyabban kellene vennie a
lakosság tájékoztatását is.

Erdély

EMI-tábor: jövőben ugyanott

Felvidék

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. augusztus 12-i számában olvasható)

Fico: a kormány megérti a bősieket
2015. augusztus 11. – ujszo.com
Robert Fico miniszterelnök szerint a kormány tiszteletben tartja és megérti a néhány
nappal ezelőtti bősi népszavazás eredményét. A helyiek a referendummal kinyilvánították,
hogy nem értenek egyet ötszáz menedékkérő ottani ideiglenes elhelyezésével. Fico keddi
sajtóértekezletén azt ígérte, nem fogják figyelmen kívül hagyni a népszavazás
eredményét. Hozzátette, hogy a kormánynak reagálnia kell a referendumra, noha
tudatosítja, hogy egy ilyen szavazás Szlovákia bármely részében ugyanolyan eredménnyel
zárulna, mint Bősön. „Abban azonban talán egyezik a véleményünk, hogy nem
mondhatjuk: az európai migrációs válság tekintetében semmit sem teszünk” - fűzte hozzá.

Csáky: a menekültekkel való üzletelés hátterében titkosszolgálatok állhatnak
2015. augusztus 11. – hirek.sk, felvidek.ma
A menekültek Európába történő áramlása nemcsak az embercsempészek részéről
irányított és koordinált tevékenység (ők az európai, afrikai és ázsiai alvilágból
származnak), hanem lehetséges, hogy bizonyos titkosszolgálatok is irányítják azt. Ezt
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Felvidék

Csáky Pál, az MKP EP-képviselője mondta az állami hírügynökségnek. Csáky Pál beszélt a
magyarországi helyzetről is. „Mindenki előre tudja, hogy nem fog ideális módon működni
a magyar kerítés, ugyanis minden kerítést ki lehet kerülni, vagy át lehet vágni. De
pszichológiai hatása lehet” – fejtette ki. A menekültekhez való szlovák hozzáállást
elfogadja, ugyanakkor nem ért egyet a módszerrel, ahogy a kormány a menekültek Bősön
történő elhelyezését intézte.

Focus-felmérés: az MKP a parlamenti küszöbön
2015. augusztus 11. – felvidek.ma
A Focus ügynökség legutóbb közzétett felmérése nem mutat jelentős változásokat a
korábbiakhoz képest: ha augusztus elején tartották volna a parlamenti választásokat
Szlovákiában, akkor azt a jelenleg is kormányzó Smer nyerné meg a szavazatok 35
százalékával. A magyar, illetve magyar kötődéssel is bíró pártok közül a Most-Híd bejutna
(7,5%), míg a Magyar Közösség Pártja épphogy kívül maradna a maga 4,2 százalékával.
Számításba kell azonban venni azt is, hogy a közvélemény-kutatás mindössze 1017 fős
mintán készült, így a hibahatár meglehetősen nagy: 2,7-5,7 százalék közötti.

Sikeres MKP-nap Nagymagyaron

Újra magyar osztály nyílik Maradékon
2015. augusztus 11. – Pannon RTV
37 év kihagyás után szeptember elsejétől újra indul magyar nyelvű oktatás a vajdasági
Maradékon. Az alsós diákok összevont tagozatban tanulhatnak anyanyelvükön, valamint a
magyar napköziben fejleszthetik beszédkészségüket. Maradékon 1978-ban szűnt meg a
magyar osztály, de az utóbbi években a gyerekek választott tantárgyként tanulhattak
magyarul. Most az oktatási titkárság közbenjárásával sikerült előrelépést tenni a magyar
oktatás érdekében.

Vajdaság

2015. augusztus 11. – felvidek.ma
Igaz ugyan, hogy az időjósok rekkenő hőséget jelentettek, ennek ellenére sokan
kilátogattak a nagymagyari tekepályára augusztus 1-jén a gulyásfőző versennyel
egybekötött MKP-napra. Összesen nyolc főzőcsapat nevezett be a versengésbe – kizárólag
helyi baráti társaságok, helyi kisközösségek tagjai és természetesen a Magyar Közösség
Pártja helyi szervezetének tagjai. A rendezvény szervezője és egyben védnöke, Stercel
Olivér képviselőjelölt elmondta, az idei már a harmadik rendezvény a sorban, tehát
elmondható, hogy ezzel hagyományt teremtettek. Célja pedig az volt, hogy erősödjön a
faluközösség összetartozása és az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz.
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2015. augusztus 11. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Kicsi az esélye annak, hogy az év végén esedékes tartományi választások után a VMSZ a
demokratákkal folytassa az együttműködést, nyilatkozta Pásztor István, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnöke a Kurirnak, hozzátéve, a választásokat még nem írták ki, így
korai lenne a részletekről beszélni. „A választási eredményektől függ, ki lesz a VMSZ
partnere. Tény, hogy a Szerb Haladó Párttal partneri viszonyban vagyunk, éppen ezért
kicsi annak az esélye, hogy a választások után is a Demokrata Párttal és Bojan Pajtićtyal
folytassuk az együttműködést, mert ők egyszerűen elveszítették koalíciós kapacitásukat, de
azt a politikai befolyásukat is, amivel négy évvel ezelőtt rendelkeztek”, mutatott rá Pásztor.

Vajdaság

Szétválnak Pásztor és Pajtić útjai?

„Legyen a montenegrói nyelv hivatalos használatban Verbászon”
2015. augusztus 11. – Vajdaság Ma
A montenegrói nyelv és írás hivatalos használatba vételéről nyújtott be hivatalos kérelmet
Verbász községnek a Montenegrói Nemzeti Tanács. Aleksandra Vučinić, a Montenegrói
Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke írásos nyilatkozatában kifejtette: a
kérelemben rámutatnak arra, hogy a 2011-es népszámlálási adatok szerint 7000
montenegrói él Verbász község területén, ami a teljes lakosság 17,5 százaléka. Mint
hozzátette, a hivatalos nyelvhasználatról szóló törvény szerint a helyi önkormányzatoknak
kötelessége hivatalossá nyilvánítani annak a nemzeti kisebbségnek a nyelvét és írását,
amely a lakosság 15 százalékát képezi az adott községben.

2015. augusztus 11. – Hét Nap
Varga László közleményében azt írta, hogy „2015. augusztus 7-ei állásfoglalásomban azt
állítottam, hogy a Magyar Nemzeti Tanács nem juttatott el a közvita során a törvényelőkészítő munkacsoporthoz jogi szempontból értékelhető javaslatot. Az MNT
Sajtószolgálatának augusztus 10-ei közleménye megerősíti ezt az állítást. A közleményből
az derül ki, hogy az MNT jogi értelemben alkalmazhatatlan kritériumokat javasolt arra
vonatkozóan, ami alapján eldönthető lenne, hogy egy-egy intézményt mely nemzeti tanács
nyilváníthatja az adott nemzeti közösség számára kiemelt jelentőségűvé. Így már érthető,
hogy miért nincs a közvita lezárásáról szóló kulturális minisztériumi jelentésben sem az
elfogadott, sem az elutasított javaslatok között olyan, amelyik az MNT-től származna.”

Az önkormányzati választásokról számokban
2015. augusztus 11. – karpatalja.ma
A módosítások szerint az eddigi két szavazólap helyett (külön pártra és jelöltre) idén csak
egyet kell kitölteni, melyen a szavazók egyszerre voksolnak pártra, a lista vezetőjére és a
körzet jelöltjére – adta hírül a Novini Zakarpattya augusztus 9-én. A szavazólapon a párt

Kárpátalja

Varga László válasza az MNT augusztus 10-ei közleményére
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2015. augusztus 11. – karpatinfo.net, Kárpátalja
A hatodik mozgósítási hullámot Ukrajnában a leggyengébben Kárpátalja (27%) és IvanoFrankivszk megye teljesítette, közölte Hennagyilj Moszkal sajtószolgálata. Kárpátalja
kormányzója szerint a gyenge teljesítménynek két oka van: az egyik a hatalom hiánya, a
másik, hogy a közeledő helyhatósági választások miatt sem a falvak, sem a városok
polgármesterei nem akarnak foglalkozni a mozgósítással, hogy ne veszítsék el választóikat.
Moszkal bemutatta azon települések és járások listáját, ahol a legrosszabbul teljesítették a
mobilizációs tervet: volóci járás (4%), nagyszőlősi járás (10%), técsői járás (13%).

A külügyminiszter válasza Jožef Horvat képviselői kérdésére
2015. augusztus 11. – Muravidéki Magyar Rádió
2015. július 17-én jelentettük meg a hírt, hogy Jožef Horvat (NSi) képviselői kérdést
intézett Karl Erjavec külügy- és Vesna Györkös Žnidar belügyminiszterhez a Lendvai
Magyar Konzuli Iroda és a nemzetiségi közösségek által kiküldött meghívóval
kapcsolatban, amelyen a „Nagy-Magyarország” térképe szerepelt. Ez számára
elfogadhatatlan. A meghívó a június 4-i Összetartozás Napján szervezett rendezvényre
invitálta a közönséget. Karl Erjavec külügyminiszter válaszolt a képviselői kérdésre.

Kárpátalja

Kárpátalja az egyik legrosszabb eredményt mutatta fel a hatodik mozgósítási
hullám alatt

Muravidék

mellett csak két képviselő neve szerepel: a lista vezetőjéé, aki a párt bekerülése esetén
biztosan képviselő lesz, valamint a körzet képviseletére kiválasztott személy neve. A helyi
tanácsokba való bekerüléshez 5 százalékos választási küszöböt határoztak meg. Az új
választási körzeteket szeptember 17–20. között hirdetik ki.
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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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