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Vezető hírek

Bemutatta a választási listáján induló polgári aktivistákat az MKP
2015. október 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Bemutatta a Magyar Közösség Pártja szerdán azokat a polgári aktivistákat, akik párton
kívüli jelöltként felkerülnek a párt választási listájára a 2016 tavaszán esedékes parlamenti
választásokon. A Fiatal Függetlenek néven induló csoport tagjai Orosz Örs, Zachar Pál,
Bóna Zoltán és Bauer Ildikó. Berényi József pártelnök elmondta: bár nem lehet
megállapítani, hogy milyen mértékű támogatottságnövekedés várható a polgári aktivisták
jelölésétől, bíznak benne, hogy a civilek a lehető legtöbb preferenciaszavazatot hozzák
majd. Hozzátette: a listára felkerülőkkel együttműködési szerződéseket is kötnek, azt pedig
bizalmi alapon kívánják megoldani, hogy ezek a jelöltek a parlamentbe való bejutás esetén
a párt frakcióján belül maradjanak.

A magyar közösség megmaradásának záloga: összefogás és egység a
választásokon
2015. október 7. – Kárpátalja
Tájékozódó látogatásra Kárpátaljára látogatott Vida Péter, a németországi Brandenburg
tartomány parlamentjének képviselője, az Egyesült Civilmozgalmak / Szabad Szavazók
Pártjának tartományi elnöke, aki elsőként Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ elnökével,
Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának képviselőjével folytatott megbeszélést Ungváron. Majd
előzetes tervei szerint négynapos látogatása során Munkácson és Beregszászban
ismerkedett a Kárpátalján élő magyar kisebbség helyzetével. Vida Péterrel a KMKSZ
székházában, a Szövetség elnökével folytatott tárgyalása után beszélgetett a Kárpátalja
hetilap.

Az összefogás jegyében emlékeztek Marosvásárhelyen a Székely Vértanúk
Emlékművénél
2015. október 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Együtt tartotta október 6-i ünnepi megemlékezését Marosvásárhelyen a Postaréten az
RMDSZ, az MPP és az EMNP. A három politikai szervezet szónokai az összefogás
jelentőségét hangsúlyozták. Elhangzott: itt az alkalom, hogy Marosvásárhely magyar
lakossága együttes erővel érvényt szerezzen akaratának, véleményt nyilvánítson arról,
hogy kit szeretne jövőben polgármesterjelöltként látni a választásokon. Zsigmond Barna
Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja szónoklatában annak a reményének adott
hangot, hogy hamarosan nem csak Strada Secuilor Martiri lesz az utca neve, ahol
emlékezünk, hanem Székely Vértanúk utcája is. A marosvásárhelyi magyar közösség
fontos döntés előtt áll, ezért arra biztatta az emlékezőket, hogy regisztráljanak az
előválasztásra, ha még nem tették meg, és október 11-én szavazzanak.
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A PSD rovására növekedne az UNPR
2015. október 7. – transindex.ro
Illyés Gergely politológus nem tartja reménytelen vállalkozásnak, hogy az UNPR
kiszakítson egy részt a PSD szavazótáborából. Azzal, hogy az UNPR is önerőből, választási
koalíciós partner nélkül megugraná a parlamenti küszöböt, érdekes helyzet állna elő, hisz
ebben az esetben csökkenne az RMDSZ kormánycsináló szerepe: így már két párt kegyeit
kereshetné a PSD és a PNL. Illyés Gergely politológussal beszélgetett a Transindex az
UNPR-jelenségről, és arról, hogy milyen következményekkel járhat a magyar képviseletre
nézve, ha önállóan is bejutnak a parlamentbe.

Románia 150 millió euró hitelkeretet bocsát Moldova rendelkezésére
2015. október 7. – transindex.ro
Románia 150 millió euró hitelkeretet bocsát a Moldovai Köztársaság rendelkezésére - erről
döntött szerdán a kormány. Victor Ponta bejelentette, hogy a kabinet jóváhagyta azt a
törvénytervezetet, amely a 150 millió euró értékű hitelmegállapodást ratifikálja. Ezt a
megállapodást szerdán Chisinauban írta alá a moldáv hatóságokkal Eugen Teodorovici
pénzügyminiszter. A tervezetet még a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Ponta
kijelentette, Moldova nagyon nehéz helyzetben van, és csak egy nagyon közeli barátja
segítheti most, amilyen Románia.

Román bloggerek nézték meg Háromszéket: ízlett a kényeztetés
2015. október 7. – transindex.ro
A hétvégén 11 népszerű román blogger látogatta meg Kovászna megyét, és népszerűsítette
a Kúriák földjét a közösségi médiában. A Kovászna Megye Tanácsa és Kovászna Megye
Turizmusáért Egyesület által szervezett körúton például részt vett Magda Săvuică, aki a
273 hely, amelyet meg kell látogatnod, mielőtt elhagyod Romániát Facebook-projekt
működtetője. Az általa működtetett oldalnak több mint 400 ezer rajongója van.

RMDSZ: Göncz Árpád olyan értékeket képviselt, amelyekre egy ország jövője
épülhetett
2015. október 7. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Krónika
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szerint Göncz Árpád volt magyar államfő olyan
értékeket képviselt, amelyekre egy ország jövője épülhetett. Az RMDSZ az MTI-hez
szerdán eljuttatott részvétnyilvánításban búcsúzott a kedden elhunyt egykori köztársasági
elnöktől. A dokumentum szerzői úgy fogalmaztak, hogy egy társadalomnak a diktatúra
utáni ébredésében rendkívül fontos, hogy milyen értékrendet képviselő vezető indítja el a
demokrácia útján. „Göncz Árpád egykori államfő érdemei elévülhetetlenek ilyen
tekintetben is, hiszen elkötelezetten kiállt olyan értékek mellett, amelyekre egy ország
jövője épülhetett" – áll a dokumentumban.
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Portik és Barabás is kifarolt a vásárhelyi előválasztási vitából Brassai szerint
2015. október 7. – transindex.ro, maszol.ro
„Sajnálattal közlöm, úgy néz ki, elmarad a marosvásárhelyi előválasztás jelöltjeinek vitája"
– nyilatkozta az Erdély FM-nek Brassai Zsombor. Az RMDSZ Maros megyei szervezetének
elnöke közölte: tíz nappal ezelőtt keresték meg a másik két jelölt stábját, és tettek
javaslatot arra, hogy csütörtökön este, a Kultúrpalota kistermében tartsanak nyilvános
vitát egy moderátorral, öt kérdéskörben.

Vásárhelyi előválasztási vita: másképp emlékszik az EMNP stábja az
egyeztetésekre
2015. október 7. – transindex.ro
Nem farol ki a vásárhelyi előválasztási vitából Portik Vilmos, szívesen vitázna, ám szerinte
nem tudtak megegyezni a másik két jelölttel a vita konkrét időpontjában – reagált az
EMNP jelöltje Brassai Zsombor, Maros megyei RMDSZ-elnök azon kijelentésére, hogy
mindenki kifarolni látszik a vitából.

Sürgeti a visszaszolgáltatásokat a háromszéki prefektus
2015. október 7. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro
A polgármesteri hivataloknak még három hónapjuk van, hogy befejezzék azokat a
visszaszolgáltatásokat, amelyeket az elmúlt 25 éveben nem tudtak lezárni, hívja fel a
figyelmet Sebastian Cucu. Kovászna megye prefektusa szerdai sajtótájékoztatóján
munkára buzdította a helyi földosztó bizottságokat, ugyanakkor bejelentette, hogy a
kormányhivatal szakemberei a következő időszakban felkeresnek minden települést, és
próbálnak segíteni a visszaigénylési kérések rendezésében.

Vásárhelyi utcanévtáblák tendere: kétes kétnyelvűség
2015. október 7. – Krónika, szekelyhon.ro
Harmadik nekifutásra sikerült a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnak közzétenni azt
a feladatfüzetet, amely alapján kiválasztják az utcanévtáblák, irányítótáblák és más
jelzőtáblák kivitelezőjét. Peti András alpolgármester szerint lehetséges, hogy év végéig
valódi kétnyelvű utcanévtáblák lesznek Marosvásárhelyen. A tenderfüzetből azonban nem
lehet egyértelműen megállapítani, hogy az új köztéri feliratok a valódi kétnyelvűség
szellemében készülnek vagy sem.

Arros Orsolya: „adminisztrációt lehet tanulni, vezetői készséget nem”
2015. október 7. – maszol.ro
Egy városvezető vegyen részt a közösség életében – vallja a maszol.ro-nak adott interjúban
Arros Orsolya, aki az RMDSZ színeiben szállna versenybe Székelyudvarhely polgármesteri
székéért. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) udvarhelyi szervezetének
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elnöke szerint megérett az idő a változásra, akár olyan szempontból is, hogy polgármester
asszonya legyen a városnak.

Előválasztás: tizennégy körzet lesz
2015. október 7. – szekelyhon.ro, Krónika
Véglegesítették szerdán a szavazóhelyiségek lajstromát a marosvásárhelyi polgármesterelőválasztás szervezői, a három magyar párt, az RMDSZ, az EMNP és az MPP. A tizenkét
körzet számát sikerült tizennégyre növelni, így nagyjából minden egyes regisztrált személy
október 11-én, vasárnap saját lakhelye közelében adhatja le voksát a három jelölt egyikére.

Nem mond le a kovásznai prefektus
2015. október 8. – Krónika
Nem mond le tisztségéről Sebastian Cucu Kovászna megyei prefektus. A
kormánymegbízott ezt tegnapi sajtótájékoztatóján válaszolta arra az újságírói kérdésre,
hogy eleget téve a Magyar Polgári Párt (MPP) felszólításának, benyújtja-e lemondását.
Elismerte, valóban elveszítette a magyar himnusz éneklésére vonatkozó pert, és el is tudja
fogadni az érvelést, hogy ez esetben le kellene mondania, ám az önkormányzati vezetőkre
utalva hangsúlyozta, hogy mások sokkal több pert veszítettek, és mégsem távoznak
székükből.

Különváltak a magyar osztályok Désen
2015. október 8. – Krónika
Az oktatási minisztérium döntése értelmében különválhat a tanév elején létszámhiány
miatt összevont magyar tagozatos 5. és 6. osztály a dési 1- es Számú Általános Iskolában –
adta hírül szerdai számában a Szabadság. Az ötödik osztályba egyébként 13, míg a
hatodikba 10 gyerek jár. Tárkány Margit, a dési tanintézet aligazgatója a kolozsvári
napilapnak azt mondta, egyértelmű sikerként könyvelhető el a történet, melynek
érdekében az iskola teljes magyar közössége összefogott.

Szőke nem térhet vissza hivatalába
2015. október 8. – Krónika
A bírósági felügyelet fenntartásáról döntött tegnap a Hargita megyei törvényszék Szőke
Domokos csíkszeredai alpolgármester és Ráduly Róbert Kálmán volt polgármester
ügyében. Amennyiben az alapfokú ítélet elleni fellebbezés sem eredményez változást,
Csíkszereda tisztségének gyakorlásától eltiltott alpolgármestere újabb hatvan napig nem
térhet vissza hivatalába.
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Révkomárom is emlékezett: Arad a magyar Golgota, amely után feltámadás
következik
2015. október 7. – hirek.sk
Az aradi vértanúk halálának 166. évfordulója alkalmából október 6-án kora este a
Csemadok Komáromi Városi Szervezete, illetve a Jókai Közművelődési és Múzeum
Egyesület által rendezett hagyományos, koszorúzással és mécsesgyújtással egybekötött
emlékműsor zajlott előbb Klapka György honvédtábornok szobránál, majd a közeli Angliaparkban található emlékoszlopnál.

Az aradi vértanúk emléknapja Léván: a tudatos közös vállalásra emlékezünk
2015. október 7. – Felvidék Ma
A lévai magyar közösség a nagysallói csata köztemetőben található emlékművénél tartotta
meg az aradi vértanúk emléknapjának megemlékezését. Az október 6-i eseményen
áldották meg a közadakozásból felújított emlékművet. A megemlékezésen jelen volt Dr.
Harmati Zsolt, Magyarország pozsonyi nagykövetségének első tanácsosa, Kosik József,
Veresegyház alpolgármestere, valamint a lévai magyar szervezetek és intézmények
küldöttségei. Az esemény szónoka Duray Miklós közíró, a Szövetség a Közös Célokért
elnöke volt.

Nemzeti gyásznap Dunaszerdahelyen és Felsőpatonyban
2015. október 7. – Felvidék Ma
Nemzeti gyásznap megnevezéssel hirdette meg Dunaszerdahely város önkormányzata az
aradi vértanúk emlékünnepségét, amelyet az 1848—49-es szabadságharc emlékművénél
tartottak október 6-án. A kora esti órában sokan kilátogattak az ünnepségre a város
központi helyén álló emlékműhöz, hogy gyertyát gyújtsanak és koszorút helyezzenek el a
tizenhárom kivégzett honvédtiszt emlékére. Az ünnepségen Hájos Zoltán, Dunaszerdahely
város polgármestere mondott üdvözlő beszédet.

A migráció problémáját ott kell kezelni, ahol az létrejön
2015. október 7. – bumm.sk
A szlovák társadalom egyik legégetőbb problémája az, hogy rengeteg fiatal hagyja el az
országot, jobb munkalehetőségek és egy jobb élet reményében. Ez évente megközelítőleg
30 ezer embert tesz ki. A Smer kormánya alkalmatlannak bizonyult ennek kezelésére – véli
új kampányvideójában a Most-Híd.

Városi rang menekültekért
2015. október 7. – Új Szó
A bősi népszavazás után a község polgármestere, Fenes Iván visszafogta menekültellenes
kijelentéseit. Bős legutóbb 2013 augusztusában nyújtott be a kérvényt a városi rang
megszerzésére, Fenes tavaly áprilisban nyilatkozta, hogy a belügyminisztériumtól
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semmilyen választ nem kaptak. Előrelépés csak azután történt, hogy a polgármester a
médiában már nem tiltakozott hevesen a menekültek elhelyezése ellen. A belügyi tárca
nem erősítette meg, de nem cáfolta, hogy a városi rang egyfajta jutalom a településnek.

Másodjára módosították az idei tartományi költségvetést
2015. október 7. – vajdasag.ma, PannonRTV
A vajdasági parlament képviselői 66 igennel, 18 nem mellett megszavazták a tartományi
költségvetés módosítását, amely így 4,34 milliárd dinárral, azaz mintegy 7 százalékkal
csökkent, jelenleg pedig 59,6 milliárd dinárt tesz ki. A tartományi kormány azért javasolta
az átütemezést, mert „Szerbiában kifejezetten rossz a gazdasági környezet, ez pedig
meglátszik a vállalatoktól befolyó nyereségadó összegén is”.

Névmódosításra kényszerülhet a VANUK a Harmadik Szerbia miatt
2015. október 7. – vajdasag.ma
Nem használhatja a VANUK rövidítést a májusban alapított Vajdasági Tudományos,
Művészeti és Kulturális Akadémia, ugyanis a Harmadik Szerbia párt már korábban
bejegyzett egy szervezetet ezen a néven. A gazdasági bíróság egy művelődési intézményt
jegyezett be a Harmadik Szerbia kezdeményezése nyomán, ennek feladata megünnepelni a
százéves évfordulóját annak, hogy a Szerb Királysághoz csatolták Bánátot, Bácskát,
Baranyát és Szerémséget.

A diákparlamentek képviselőit fogadták a zentai Városházán
2015. október 7. - PannonRTV
A községbeli iskolák diákparlamentjeinek képviselőit fogadták ma délben a zentai
Városháza dísztermében a község elöljárói, Borbély Ferenc alpolgármester, Širková Anikó,
a községi képviselő-testület elnöke és Bera László, a képviselő-testület elnökhelyettese. A
gyermekheti rendezvénysorozat keretében életre hívott összejövetelen szó esett a községi
költségvetésről, a községi tanács munkájáról, valamint azokról az időszerű témákról is,
amelyek a város kulturális életét, gazdasági fejlődését, oktatását, illetve sportéletét érintik.

Fiatalok a fiatalokért projekt második szakasza
2015. október 7. - PannonRTV
Második szakaszához érkezett a Fiatalok a fiatalokért elnevezésű projekt megvalósítása
Magyarkanizsán. A község Ifjúsági Irodája a Sport- és Ifjúsági Minisztérium pályázatán
nyert eszközökből ezúttal vállalkozásfejlesztési, vállalkozásindítási előadásokat szervezett
a fiataloknak.
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Az aradi vértanúkra emlékeztek a beregardói Perényi-kastélynál
2015. oktbóer 7. – Kárpátalja
„Ne csak akkor legyünk magyarok, ha van belőle hasznunk, hanem csendes ellenállással
merjük vállalni magyarságunkat akár a szavazóurnáknál, akár akkor, amikor magyar
iskolába íratjuk gyermekeinket…” – hangsúlyozta dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ és a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke kedden, az aradi vértanúk
emléknapján, a magyar nemzet gyásznapján, a Perényi család Beregardóban található
egykori kastélya előtt tartott megemlékezésen, amelyet a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Alapszervezete szervezett. Az alkalomra összegyűlt helyi
magyarság méltósággal emlékezett meg az aradi vértanúk magyar nemzetért hozott súlyos
és számunka mély üzenetet hordozó áldozatáról.

A tolerancia és a békés egymás mellett élés ma a legfontosabb – Balogh
Oszkár az egyetlen magyar polgármesterjelölt Csapon
2015. október 7. – Kárpátalja
A KMKSZ csapi polgármesterjelöltje Balogh Oszkár, a határváros szülötte. 2001-től
magánvállalkozó, 2006-tól a Kárpátiaszerviz Kft. igazgatója. Balogh Oszkár aktív közéleti
tevékenységet is folytat: 2002-től a Csapi Városi Tanács képviselője, azóta a tanács
költségvetési bizottságának elnöke, ő a KMKSZ gazdasági felelőse, a „KMKSZ”
Jótékonysági Alapítvány főkönyvelője, valamint a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség
elnökségi tagja, a „Pro agricultura Carpathica” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány
kuratóriumának a tagja, valamint a „Csap magyar lakosságáért” Jótékonysági Alapítvány
elnöke. Csap városának egyetlen magyar polgármesterjelöltjével a Kárpátalja hetilap
újságírója beszélgetett.

A magyar kormány folytatni kívánja a programot
2015. október 7. – Kárpátalja
Minden kárpátaljai magyar gyermeket várnak a téli szünetben azok közül, akik a nyáron
nem jutottak el a zánkai táborba, mondta el tudósítónknak dr. Guller Zoltán, a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány elnöke Beregszászban, ahol kárpátaljai partnereivel értékelték
a nyáron lebonyolított gyermeküdültetési programot. Dr. Guller Zoltán a találkozót
értékelve lapunknak elmondta: „Értékeltük a kárpátaljai magyar gyerekeknek az Erzsébetprogram keretében lezajlott üdültetését. Rögzítettük, hogy összesen 2641 gyermek és
kísérő érkezett a tíz hét Zánkára, ott hat napot töltöttek, egyet pedig Budapesten.

Megalakult a KMKSZ Szerednyei Alapszervezete
2015. október 7. –Kárpátalja
Szeptember 30-án tartotta alakuló gyűlését Szerednyén a KMKSZ helyi alapszervezete. Bár
a településen eddig még nem volt a KMKSZ-nek csoportja, most számos szerednyei lakos
úgy határozott, hogy erőteljesebben részt akarnak venni a szervezet tevékenységében. Az
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Kárpátalja

újonnan létrejött alapszervezet elnöke Bagura Marianna, alelnöke Gulej Mária, titkára
pedig Rigler Szilvia lett.

Megújult a Nagyberegi Középiskola étkezdéje
2015. október 7. – Kárpátalja
Október 2-án, pénteken – a pedagógusok napja alkalmából – adták át a Nagyberegi
Középiskola az Európai Unió Keleti Partnerség programja keretében felújított étkezdéjét,
melynek köszönhetően az intézmény diákjai sokkal kellemesebb körülmények között
fogyaszthatják el ebédjeiket. Az ünnepélyes átadón jelen volt dr. Brenzovics László, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, parlamenti képviselő, Sin
József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, valamint Faragó László
beregszászi magyar konzul.

Kiállítás nyílt Kazinczy Ferenc fogságának emlékére a munkácsi várban
2015. október 7. – Kárpátalja
Október 8-án Kazinczy Ference Munkács várában letöltött fogságának emlékére kiállítás
nyílt a várban. A megnyitó ünnepségen részt vett többek között dr. Gábor Nagy Tamás,
Budavár polgármestere, Csorba Csilla, a Petőfi Sándor Irodalmi Múzeum Igazgatója,
Szalipszky Endre, Magyarország beregszászi főkonzulja, valamint Szakács Zoltán
külgazdasági attasé, továbbá Lengyel Zoltán, Munkács városának polgármestere, Andrij
Baloga, a megyei tanács képviselője, Nuszer Ernő, Munkács polgármester-helyettese és
Gajdos Olga, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Munkácsi Alapszervezetének
elnöke. A tárlat célja az író munkásságának, valamint várfogsága utolsó, a munkácsi
várban töltött egy éve körülményeinek bemutatása

Muravidék

Rudaš Jutka a maribori magyar tanszék új vezetője
2015. október 7. - Népújság
Dr. Kolláth Anna mandátumának szeptember végi lejárta után a kar új dékánja, dr.
Božidar Kante október 1-jével dr. Rudaš Jutkát, a tanszék professzorát bízta meg a
Maribori Egyetem Bölcsésztudományi Karán működő Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
vezetésével. Megbízatása négy évre szól.

Elfogadták a muravidéki törvény meghosszabbítását
2015. október 7. - Népújság
Minden nagyobb bonyodalom nélkül megszavazta az országgyűlés gazdasági bizottsága az
úgynevezett muravidéki törvény érvényességének meghosszabbítására vonatkozó
kormányjavaslatot. A tárgyalás elején jelentkező jogi-formális pontatlanságokat
egyeztették, s a döntés után úgy vélik, hogy a változásokat is tartalmazó törvény-megújítás
már minden bizonnyal támogatást nyer az Országgyűlésben is (a módosításokat nem
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2015. október 7. - Népújság
Ülésezett Lendva Község Tanácsa, s mint kiderült, a költségvetés féléves megvalósításáról
szóló információk alapján – a várható folyamatok szerint – idén nem lesz szükség a
költségvetés módosítására. A tanács megtárgyalta a helyi közösségek fejlesztésének és
pénzelésének koncepcióját is.

Folytatódik az osztrák-magyar Lajta projekt
2015. október 7. - Volksgruppen
Osztrák és magyar turisztikai szakemberek és a Lajta folyó, valamint a Fertő menti falvak
polgármesterei tartottak megbeszélést kedden Nezsiderben/Neusiedlben. A tanácskozás
célja a nyári találkozó alkalmával felvetett turisztikai fejlesztések egyeztetése volt.

Muravidék

A költségvetés módosítására nem lesz szükség

Őrvidék

ellenezte egyik nagyobb párt sem). A törvény meghosszabbításával kiterjed az állami
fejlesztési támogatás a következő két évre is a régió számára.
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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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