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2015. október 20. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, mno.hu, hirek.sk, Kárpátalja, Magyar
Nemzet, Magyar Hírlap
Orbán Viktor miniszterelnök arra kérte kedden az Ukrajnában élő magyarokat, hogy
feltétlenül vegyenek részt a hétvégi ukrajnai önkormányzati választásokon, és adják le
voksaikat a magyar listákra. Fontos, hogy a magyarok kellő súllyal, tekintéllyel és jó
minőségben legyenek képviselve az önkormányzatokban - mondta a kormányfő
újságíróknak, miután Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) elnökével tárgyalt az Országházban. Orbán Viktor azokat a magyarokat is
buzdította a választási részvételre, akik Ukrajnából Magyarországra jöttek, itt élnek,
tanulnak vagy dolgoznak, de joguk van szavazni Ukrajnában.

Vezető hírek

Orbán Viktor kéri a kárpátaljai magyarokat, vegyenek részt az ukrajnai
helyhatósági választáson

Aurescu: fontos a magyar–román partnerség
2015. október 20. – Krónika, maszol.ro, erdely.ma
Romániának higgadtan kell reagálnia a magyar kijelentésekre, de a román–magyar
kapcsolatokat stratégiai partnerek közötti viszonyként kell kezelni – jelentette ki Bogdan
Aurescu román külügyminiszter egy, az Agerpres hírügynökségnek adott interjúban. A
bukaresti diplomácia vezetője szerint a kétoldalú kapcsolatok számos alappillérre
támaszkodnak, ilyen az 1996-os magyar–román alapszerződés, amely szerinte jól
működik, valamint a 2002-ben megkötött stratégiai együttműködési megállapodás. A
külügyminiszter megjegyezte ugyanakkor, hogy vannak megoldatlan ügyek is, például a
kisebbségi vegyes bizottsági megállapodás, amelyről 2011 óta folyik az alku, és amely
kapcsán Románia azt reméli, hogy sikerül végre tető alá hozni, mivel Aurescu szerint az
mind a romániai magyar, mind a magyarországi román közösség számára fontos.

A nemzeti ünnep alkalmából fogadást adott Magyarország belgrádi
nagykövete
2015. október 20. – Pannon RTV, Hét Nap
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából adott fogadást hétfőn
este Pintér Attila magyarországi nagykövet a belgrádi Hyatt Regency szállodában. Az
eseményen számos politikus, tisztségviselő és közéleti személyiség vett részt. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint 1956-ban a szabadságvágy fogalmazódott meg a
magyar népben és a szabadságharc egy visszafordíthatatlan folyamatot indított el. Az ’56os események mindmáig a rendszerváltás alapjait szolgálják, véli Pásztor István, a
Tartományi Képviselőház és a VMSZ elnöke. A fogadáson egybegyűlt vendégeket Pintér
Attila, Magyarország belgrádi nagykövete ünnepi beszéddel üdvözölte. Elmondta, hogy
Magyarország és Szerbia közös kapcsolatai soha nem voltak olyan jók és
kiegyensúlyozottak, mint az elmúlt években.
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2015. október 20. – MTI, Magyar Hírlap
Bemutatták a Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MANySI) támogatásával megvalósult
Magyar Nemzeti Helynévtár elnevezésű online adatbázist kedden este Budapesten. A
Magyar Nemzeti Helynévtárat Tóth Valéria, a Debreceni Egyetem docense ismertette, aki
hangsúlyozta, hogy egy olyan folyamatosan bővülő, valamint kutatók és laikusok számára
is használható adatbank létrehozása volt a cél, amely képes lehet az összes magyar
helynév, valamint minden kapcsolódó adat befogadására és kezelésére.

Több ezer fiatal kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség október 23-i
rendezvényeibe

Magyarország

Bemutatták az online nemzeti helynévtárat

2015. október 20. – MTI, hirek.sk
A Rákóczi Szövetség október 21-23. között 23. alkalommal rendezi meg a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Gloria Victis elnevezésű 1956-os
emlékünnepségét, Kárpát-medencei ifjúsági találkozóval és középiskolai történelmi
vetélkedővel összekötve. A rendezvényen idén is több mint 1300 Kárpát-medencei
egyetemista és középiskolás vesz részt.

Békülő hangok Romániából

Levélvoks: alkotmánybírósághoz fordulna az RMDSZ
2015. október 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Nemzet
Alkotmánybíróságon támadná meg az RMDSZ a külföldön élő román állampolgárok
levélben szavazását lehetővé tevő jogszabályt, amelyet hétfőn fogadott el a szenátus, és
amelyről várhatóan jövő héten szavaz a képviselőház is. Ezt Kelemen Hunor, az RMDSZ
szövetségi elnöke jelentette be kedden Bukarestben. A politikus közölte: a jogszabály

Erdély

2015. október 20. – Magyar Hírlap
Magyarország teljes mértékben nyitott arra, hogy Romániával pragmatikusan, normálisan
együttműködjön, és bár a két ország viszonyában sok még a megoldandó kérdés,
egyértelműen látszanak a pozitív jelek – reagált Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter román kollégája tegnapi békülékeny nyilatkozatára. Szijjártó Péter, a
magyar külügyi tárca vezetője Ankarából nyilatkozva a távirati irodának elmondta,
egyetért abban, hogy Bukarest és Budapest stratégiai partnerek, hiszen jelentős magyar
nemzeti közösség él Romá¬niában, illetve hazánk második számú exportpiacáról van szó.
Épp ezért érdekünk, hogy normális párbeszéd legyen a két ország politikai vezetői között –
hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátéve, hogy ő erre „teljes mértékben nyitott”.
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Erdély

jelenlegi formájában óriási hiba, ezért amennyiben a végső döntést kimondó
képviselőházban nem sikerül megváltoztatni, alkotmánybírósághoz fordulnak. Kelemen
szerint a törvény jelenlegi formájában nem szavatolja a szavazás titkosságát, és nem zárja
ki a választási csalás lehetőségét.

Csiby Károly SZÖT-alapító: várható volt az össztűz
2015. október 20. – Krónika, maszol.ro
„Megindult a borítékolható össztűz ellenem” – írta ki kedden facebookos üzenőfalára a
frissen alakult Székely Önrendelkezési Tanács (SZÖT) alapítója, Csiby Károly, miután a
Maszol.ro hírportál cikket közölt a nyugalmazott egyetemi tanár közösségi portálon
olvasható bejegyzéseiről. A Székely Önrendelkezési Tanács október 9-én alakult, mivel az
alapítók szerint sem a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), sem az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Király András: előrelépés történt tankönyv-ügyben
2015. október 20. – erdely.ma, Krónika
Jelentős előrelépés történt tankönyv-ügyben, ugyanis hétfőn, október 19-én aláírták a
Kisebbségi Oktatásért felelős Államtitkárságon azt a miniszteri határozatot, amely a
második osztályosok, hiánypótló Magyar anyanyelvi kommunikáció tankönyv kiadását
hagyja jóvá. A kiadó rövid időn belül teljesítheti a megyei tanfelügyelőségek által
benyújtott rendeléseket, ugyanis az említett tankönyv a minisztérium által hivatalosan
jóváhagyott tankönyvjegyzékbe is bekerül. „A rendelet értelmében már az idei tanévtől
kezdődően használatba kerül a második osztályosok számára íródott tankönyv” – emelte
ki Király András, az RMDSZ oktatásért felelős államtitkára.

Így épül az önálló magyar iskola Szamosújváron
2015. október 20. – transindex.ro
Szamosújváron a 2016-os tanév kezdetén már fogadhatja a diákokat az önálló magyar
iskola. A diákok – mind a mezőségi szórványból származó kollégisták, mind a helyi magyar
gyerekek – most Szamosújvár több, vegyes nyelvű tanintézményében tanulnak, azonban
mihelyt felépül az új iskola két épülete, a városból minden magyar osztály ide fog
átkerülni. Balázs-Bécsi Attila, a Téka Alapítvány elnöke előzetes számításai szerint 450
diák tanulhat majd az új iskolában. Az épülő tanintézmény a mezőségi szórvány
szimbolikus intézménye lehet.

Ünnepi megemlékezés Csíkszeredában
2015. október 20. – szekelyhon.ro
Idén is Csíkszereda önkormányzata és a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége
közös szervezésében kerül sor az 1956-os megemlékezéseknek szentelt nap eseményeire
Csíkszeredában – tájékoztatott a városháza sajtószolgálata. Pénteken 11 órától a Kalász
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Vádat emelt a főügyészség Csibi Barna ellen

Erdély

lakótelepi temető előtti téren felállított 1956-os kopjafánál kezdődik a programsorozat
ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással. A központi ünnepségre 17 órától várnak az
1956-os térre, a Gloria Victis-emlékműhöz, ahol ugyancsak ünnepi megemlékezés, egyházi
áldás és koszorúzás lesz.

2015. október 20. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika
Többek között fasiszta, rasszista és idegengyűlölő nézetek terjesztése miatt vádat emelt a
bukaresti főügyészség a szélsőséges megnyilvánulásairól elhíresült Csibi Barna ellen. A
nyomozó hatóság keddi közleménye szerint a Székely Gárda alapítóját fasiszta, rasszista és
idegengyűlölő propagandával, hasonló szimbólumok nyilvános közzétételével, illetve
terjesztés és értékesítés céljából történő birtoklásával vádolják. A vádirat szerint a
csíkszeredai férfi 2009 és 2011 között a blogján és más internetes felületen folytatott
fasiszta és xenofób propagandát mások meggyőzése céljából. Konkrétan kifogásolja az
ügyészség a Csibi által számos fórumon közzétett „Székelyföld nem Románia!” feliratot,
amelyeket pólókra nyomtatva eladásra is kínált.

Kétnyelvű feliratozás egyoldalúan bemutatva
2015. október 20. – szekelyhon.ro
Megbüntette az Antena 3 tévécsatornát az Országos Audiovizuális Tanács, miután a
hírcsatorna nem volt hajlandó leközölni a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal
replikáját a helyi rendőrség autójának kétnyelvű feliratozásával kapcsolatban. Mint a
városháza közleményében rámutatnak, a hírcsatorna „nacionalista megközelítésben,
valótlan módon mutatta be a történteket”, ezért a polgármesteri hivatal jogász segítségével
kérte a válaszadás lehetőségét: írásban küldték el az Antena 3 szerkesztőségének a hivatali
álláspontot, az udvarhelyiek megkeresésére azonban nem érkezett válasz.

Autóbuszok
indulnak
megvilágítására

Sepsiszentgyörgyről

Székelyföld

határának

2015. október 20. – erdely.ma
A sepsiszentgyörgyi Helyi Szállítási Vállalat október 24-én 16.45 órakor autóbuszokat indít
Székelyföld határának megvilágítására. A Lábas Ház elől Rétyre a központba, ahonnan a
fúvószenekar kíséretével vonulnak a központi rendezvény helyszínére, Uzon községbe
Bikfalva határán a Zákány aljába, Kökösbe a Gábor Áron emlékmű mögötti gyülekezési
pontba.

Emlékhetet tartanak Udvarhelyen
2015. október 20. – szekelyhon.ro
A ködmön kincsei című Móra Ferenc-emlékhetet tizenkilencedik alkalommal rendezi meg
a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskola és a Sikerkulcs Alapítvány. Kedden
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Magyar kulturális hetet rendeznek Kassán
2015. október 20. – MTI, bumm.sk, Új Szó
Rákóczi expressz - a kassai magyar kultúra és magyar-szlovák együttműködés hete címmel
kezdődik kulturális programokból és szakmai rendezvényekből összeállított
rendezvénysorozat Kassán pénteken - tájékoztatta az MTI-t Szesztay Ádám, Magyarország
kassai főkonzulja kedden.

Bősön járt az ENSZ főtitkár

Felvidék

délben az iskola tanulói az intézmény névadójának szobra köré felsorakozva tisztelegtek a
neves író emléke és munkássága előtt. Az ünnepségen a kiskunfélegyházi testvériskola
küldöttsége is jelen volt. A Bethlen-negyedi iskola 1996 óta viseli Móra Ferenc nevét, azóta
minden tanévben versenyeket és programokat szerveznek a névadó tiszteletére.

2015. október 20. – bumm.sk
A bősi menekülttáborban járt az ENSZ főtitkár. Ban Ki Mun Andrej Kiska köztársasági
elnök meghívására négynapos hivatalos látogatáson vett részt Szlovákiában. A főtitkár
kifejezte háláját Szlovákiának, amiért a menekülttáborban megfelelő ellátást nyújt az ott
tartózkodóknak.

Utalták a Bethlen-pénzt
2015. október 20. – bumm.sk
Hétfőn utalták a Szülőföldön magyarul! nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és
taneszköz támogatást, melynek összege 55 euró, és idén 46 ezer magyar óvodás és iskolás
kapta meg. Kedd reggel az OTP Bank komáromi fiókja előtt már kisebb sor kígyózott – az
emberek többsége a támogatás felvétele miatt érkezett.

További 261 cég csatlakozna a duális képzéshez

Kihelyezett konzuli fogadónap Adán
2015. október 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Hét Nap
Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa ma Adán a Második Helyi Közösség épületében,
immár tizennegyedik alkalommal tartott kihelyezett konzuli fogadónapot az egyszerűsített

Vajdaság

2015. október 20. – hirek.sk
Az elkövetkező 2016/2017-es iskolai évben nő a duális képzési rendszerhez csatlakozó
munkáltatók száma. A szakmai szövetségek újabban már összesen 261 munkáltatótól
érkezett 439 olyan új kérvényt tartanak nyilván, melyben a cégek kérik a gyakorlati
oktatásra való alkalmasság elbírálását.
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Átadták a petíciójukat a Szabadkai Rádió beolvasztása ellen tiltakozó
újságírók
2015. október 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Hét Nap
Kedden adták át az MNT képviselőjének a petíciójukat a Szabadkai Rádió beolvasztása
ellen tiltakozó újságírók. Mint ismeretes, a Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének
újságírói aláírásgyűjtésbe kezdtek, mivel nem fogadták el a Magyar Nemzeti Tanács
(MNT) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) által támogatott javaslatot, miszerint az
egyelőre sikertelennek tűnő privatizációt követően a Pannon RTV működtetése alatt
folytassák az újságíró tevékenységet, az előzetes bejelentések szerint változatlan
frekvencián, hasonló közszolgálati tartalmakkal.

Vajdaság

honosítási kérelmek átvételére. Ez alkalommal dr. Plank Zoltán és Rusz Radován konzulok
tettek látogatást községünkben. Urbán Mónika polgármester-helyettes és Rusák Hajnalka,
a Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Részleg vezetője üdvözölte a konzulokat
és munkatársaikat. A délelőtt folyamán a jelenlévő öt ügyintéző közel 150 kérelmet vett át.

Népmesemondó versenyt tartottak Szabadkán
2015. október 20. – Pannon RTV
Népmesemondó versenyt tartottak a szabadkai Városi Könyvtárban. A megmérettetésen
36 gyerek vett részt. A rendezvényt a Smile – Szabadkai Nagycsaládos Egyesület és a
Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége közösen szervezte, immár harmadszor. A
Magyar Népmesemondó Versenyre a szabadkai Városi Könyvtárban került sor. Idén a
megmérettetésre 36 gyerek jelentkezett. A versenyhez egy rajzpályázat is kapcsolódott,
ahol egy szabadon választott mesét kellett a kicsiknek papírra vetni.

Megnyílt a Két határon túl című kiállítás Szabadkán
2015. október 20. – Pannon RTV
Két határon túl címmel felvidéki magyar képzőművészek alkotásaiból nyílt kiállítás a
szabadkai Városházán. A kiállítók között festők, grafikusok, szobrászok, iparművészek és
építészek is szerepelnek. Két határon keresztül érkeztek a felvidéki képzőművészek
alkotásai Vajdaságba. A műveket Zenta után most Szabadkán láthatja a közönség.

Magyarkanizsa ünnepe
2015. október 20. – Pannon RTV
Magyarkanizsa kedden ünnepelte a község napját. Ebből az alkalomból a községi
képviselő-testület díszülésén kiosztották a község legrangosabb elismeréseit. Az elmúlt egy
év eseményeiről szóló kisfilmet tekintették meg az összegyűltek Magyarkanizsán. Idén
Magyarkanizsa nem osztotta ki a díszpolgári címet. A legrangosabb elismerésben, a
pénzdíjjal járó Pro Urbe érdeméremben Péter Béla magyarkanizsai nyugalmazott
pedagógus részesült, aki műszaki tanárként kiváló szakembereket nevelt, nyugdíjasként
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Idegenforgalmi konferencia a Rákóczi-főiskolán
2015. október 20. – Kárpátalja
Társadalmi, kulturális és idegenforgalmi kapcsolatok a Kárpát-medencében címmel tartott
konferenciát a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar főiskola Beregszászban. A rendezvény a kárpátaljai turizmus lehetséges fejlesztési
módjainak megbeszélését, illetve az anyaországi és kárpátaljai turizmussal foglalkozó
szakértők tapasztalatcseréjét hivatott elősegíteni.

A magyar–ukrán határőrizeti együttműködésről tárgyaltak a két ország
illetékesei Ungváron

Kárpátalja

pedig a Cantilena Kamarakórus tagjaként tevékenykedik. Az ünnepi díszülésen Babity
János szabadkai magyar főkonzul mellett megjelentek Magyarkanizsa és a tartomány
ismert közéleti személyiségei, a környező községek polgármesterei és Magyarkanizsa 11
testvértelepülésének képviselői is.

2015. október 20. – Kárpátalja
A magyar–ukrán határőrizeti együttműködésről tárgyalt hétfőn Ungváron Halmosi Zsolt
rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a magyar–ukrán határszakaszra delegált
határfőmegbízott és Viktor Nazarenko, az Ukrán Állami Határőrszolgálat (DPSZU)
vezetője, akik jegyzőkönyvben rögzítették többek között a következő egy év közösen
végrehajtandó feladatait.

Érvénytelennek nyilvánítottak minden Kárpátalja számára nyomtatott
szavazólapot
2015. október 20. – Kárpátalja
Minden – közel 900 ezer – Kárpátalja megye számára nyomtatott szavazólapot
érvénytelennek nyilvánítottak az Önsegítés Egyesülés elnevezésében vétett hiba miatt –
közölte a mukachevo.net portál nyomán az Ukrajinszka Pravda Mikola Szlicskóra, a
Kárpátaljai Megyei Választási Bizottság elnökére hivatkozva. Az elnök szavai szerint a
pártot a szavazólapokon egyszerűen Önsegítés néven említik, ami, mint kiderült, egy
egészen más politikai szervezet megnevezése. Közölte, a választási bizottság dönteni fog a
pénzek újraosztásáról és a szavazólapok újranyomtatásáról.

Tüzelőt oszt Kárpátalján az Ökumenikus Segélyszervezet
2015. október 20. – MTI, gondola.hu, Magyar Idők
Száz kárpátaljai család kap több hétre elegendő fűtőanyagot az Ökumenikus
Segélyszervezet másfél millió forintos segélyprogramjának keretében.A segélyszervezet
MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint egy támogatott öt mázsa biobrikettet kap,
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Szükség van a határon átnyúló együttműködésre
2015. október 20. – Muravidéki Magyar Rádió
A Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelős
Kormányhivatala, mint az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program
Irányító Hatósága ma Muraszombatban szervezte meg a 2014-2020 közötti időszakra
vonatkozó programnyitó eseményét. Alenka Smerkolj a fejlesztésekért, a stratégiai
projektekért és a kohéziós politikáért felelős miniszter az eseményt a határon átnyúló
együttműködés megszilárdításának lehetőségeként jellemezte.

Muravidék

és mivel sok közöttük az idős és az egyedülálló, a szervezet vállalta a tüzelőanyag
házhozszállítását is. Ezt a programot egyrészről a Musica Divina Egyesület, a Szent István
Kórus és a Százhalombattai Plébániai Karitász által szeptember végén szervezett
„Varázsolj Mosolyt!” jótékonysági koncerten befolyt több mint 440 ezer forintból,
másrészről a 1353-as vonalon gyűjtött pénzadományokból finanszírozza az Ökumenikus
Segélyszervezet.

A Szlovén–Magyar Baráti Társaság jelentős szerepet tölt be

2015. október 20. - Volksgruppen
2015. december 15-19 között „Felvidéki, bécsi és magyarországi civil kerekasztal”
programsorozat kerül megrendezésre, amelyre még lehet jelentkezni. A szakmai program
több civil szervezet együttműködésében valósul meg, a programsorozatot 10 felvidéki
településen, Bécsben és 3 magyarországi településen szervezik.

A szüret jegyében telt a Dél-kaliforniai őszi cserkésztábor
2015. október 20. – Nemzeti Regiszter
Idén az október 10-11-i hétvégén került megrendezésre a Dél-kaliforniai őszi
cserkésztábor, amelyre Los Angelesből, Orange Countyból, San Diegoból, és még Las
Vegasból is érkeztek cserkészek. Tavalyhoz hasonlóan ebben az évben is a San Dimasban
található Frank G. Bonelli Regional County Park adott otthont a tábornak.

Diaszpóra

Felvidéki, bécsi és magyarországi civil kerekasztal

Őrvidék

2015. október 20. – Muravidéki Magyar Rádió
Háromnapos hivatalos látogatáson Szlovéniában tartózkodik a Szlovén–Magyar
Parlamentáris Baráti Társaság. A küldöttség a látogatás első napját Lendván töltötte, ma
és holnap pedig Ljubljanában, az országgyűlésben folytatnak tárgyalásokat.
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2015. október 20. – Nemzeti Regiszter
2015. október 17-én került sor az idei évben az 1956-os forradalom megemlékezésére
Edmontonban, az Edmontoni Magyar Kultúrkör szervezésében. A Magyar Ház
nagytermében gyűltek össze tiszteletadásra az edmontoni magyarok közül fiatalok és
idősebbek egyaránt.

A kanadai magyarság is 1956 hőseit ünnepli
2015. október 20. –Nemzeti Regiszter
A kanadai Alberta és British Columbia tartományok magyarsága is megemlékezett az
1956-os forradalomról. Előbb Edmontonban, majd Vancouverben ünnepeltek
honfitársaink – közölte telefonon Dr. Szilágyi Péter, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért
felelős államtitkár kabinetfőnöke.

Diaszpóra

1956-ra emlékeztek Edmontonban

Egy hosszú és tartalmas hétvége az Uruguay-i Magyar Otthonban
2015. október 20. – Nemzeti Regiszter
Az a szerencse ért minket – ösztöndíjas társammal, Fürész Veronikával -, hogy
lehetőségünk volt egy hosszú hétvégére átmenni Uruguayba, egy magyar hétvégét
szervezni az ottani magyaroknak és a leszármazottaknak.
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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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