Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Nem fogadja el a SZÁT-döntést az RMDSZ bukaresti szervezete
2016. október 3. – Krónika
„Az RMDSZ bukaresti szervezete semmiképp nem fogadja el, hogy felülírják a helyi döntést”
– szögezte le a Krónikának Buday Richárd, akinek a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT)
döntése értelmében a befutónak számító parlamenti képviselői helyet az esélytelen
szenátorira kellene cserélnie. A bukaresti szervezet elnöke kifejtette, reméli, hogy a SZÁT
nem végleges döntést hozott, hanem csak javaslat fogalmazódott meg, melyre a
bukarestieknek is rá kell bólintani. „Itt nem az én személyemről van szó, hanem elvekről.
Folyamatosan arról beszélünk, hogy decentralizáció kell, hogy ne Bukarestben döntsenek a
települések sorsáról. Akkor a szövetségen belül is a decentralizáció elve kellene
érvényesüljön. Felelőtlenségnek tartom, ha felülírjuk a helyi döntést” – mondta Buday
Richárd. Hozzátette, azt sem érti, hogy ha a szebeni jelölt Hargita megyében indul, akkor a
hargitai miért nem Szebenben, és miért Bukarestben kerül fel a listára.

Diaconuék felszámolnák a diszkriminációellenes tanácsot

Magyarország

2016. október 3. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro
Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) felszámolását kezdeményezte a
magyarellenességéről elhíresült Bogdan Diaconu parlamenti képviselő, az Egységes Románia
Párt (PRU) elnöke – tudatta hétfőn a Hotnews.ro hírportál. Diaconu erről még májusban
nyújtott be törvénytervezetet a kétkamarás román parlament szenátushoz, de az csak múlt
héten került a képviselőházhoz, amelynek először kell szavaznia róla. A PRU elnöke szerint a
2002-ben alapított román költségvetési intézmény románellenességről tett tanúbizonyságot.
Szerinte a CNCD az RMDSZ és más olyan érdekcsoportok befolyása alatt áll, amelyek „a
hagyományos román keresztény értékek megsemmisítésén” ügyködnek.

Kiállítás ifjabb Kós Károly néprajzi grafikáiból a Magyarság Házában
2016. október 3. – MTI
A Mezőség jellegzetes népi eszközeit, viseleteit, tárgyi kultúráját örökítik meg Kós Károly
etnográfus grafikái, melyekből a Magyarság Házában nyílt kiállítás hétfőn. Kós Károly építész
fia néprajztudósi munkássága során többnyire olyan területeket keresett, amelyekről keveset
tudott az etnográfia, így jutott el többek között a Mezőségbe is - idézte fel a Mezőségi néprajzi
grafikák című kiállítás megnyitóján a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának
kabinetfőnöke. Kádár Zoltán hangsúlyozta: a legfontosabb, amit Kós Károly otthonról hozott,
a közösségért érzett felelősség.
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Borbély László: negyed évszázad kevés előrelépéssel
2016. október 3. – Krónika, transindex.ro
Nem túl derűlátó következtetésekkel zárult a Transzszilvanizmus és nemzeti közösségek –
elmélet és gyakorlat címmel Marosvásárhelyen megszervezett szeminárium. A pénteki
kerekasztal-beszélgetés azoknak a szemináriumoknak volt a folytatása, amelyeket a Dr.
Bernády György Közművelődési Alapítvány már több mint tizenöt éve szervez
Marosvásárhelyen. A civil társadalom és a politikum képviselői arra keresték a választ, hogy
mit értünk transzszilvanizmus alatt, hogyan tudjuk ezt egy közösség vagy egy bizonyos régió
tekintetében meghatározni, illetve ez milyen stádiumban van most Romániában, mit jelent a
transzszilván szellem. „Nem állunk jól, ami a decentralizációt, a demokráciát, az emberi
jogokat, az interetnikus párbeszédeket illeti” – foglalta össze a szeminárium következtetéseit
Borbély László.

Borboly: a kvótanépszavazásból Romániának is előnye származik
2016. október 3. – transindex.ro, maszol.ro
A magyarországi népszavazásból csak Románia számára is csak előnyök származnak,
akárcsak a többi kelet-európai országnak - írja Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának
elnöke a szerkesztőségbe eljuttatott sajtóközleményben. "A népakarat minden
megnyilvánulásának következménye van, különösen ha egyértelmű az eredmény. És most a
feldolgozottsági adatok alapján nagy bizonyossággal állítható, hogy egyértelmű eredmény
született, a magyar állampolgárok elutasították a betelepítési kvóták terén követett európai
uniós politikát." - fogalmazott Borboly, aki köszönetét fejezte ki a Hargita megye kettős
állampolgárai közül azoknak, akik szavaztak a referendumon.

Végleges az RMDSZ bejutónak tekinthető helyen szereplő jelöltjeinek névsora
2016. október 3. – transindex.ro, maszol.ro
Véglegesítette az RMDSZ a bejutónak tekinthető helyen szereplő jelöltek névsorát – megújul
a Szövetség parlamenti frakcióinak a fele. "A magyar emberek a politika megújulását várják el
az RMDSZ-től. Mi ennek az óhajnak tettünk eleget akkor, amikor úgy döntöttünk: megújítjuk
parlamenti frakcióinknak a felét. Olyan emberekkel veszünk részt december 11. után a
törvényalkotás folyamatában, akik versenyképes tudással rendelkeznek, megvalósítható
elképzelésekkel fel tudják vázolni, mit tudnak tenni azért, hogy az ország biztosabb alapokon
álljon. A Szövetség képviselő- és szenátorjelöltjei versenyképesek, meggyőződésem, hogy
felkészültségükkel gazdagítani és befolyásolni tudják a parlamenti munkát" – jelentette be
Kovács Péter ügyvezető elnök október 3-án, hétfőn, azt követően, hogy a Szövetségi Állandó
Tanács a múlt hét végén véglegesítette a bejutónak tekinthető személyek neveit az RMDSZ
parlamenti jelöltlistáin.
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Felmérés: A PSD nyerné a választásokat, az RMDSZ is átlépné a küszöböt
2016. október 3. – transindex.ro
A PSD nyerné a választásokat és kormányképes lenne, amennyiben összefog az ALDE-val derült ki abból a felmérésből, amelyet Dan Nicușor, a Mentsétek meg Romániát Szövetség
elnöke mutatott be vasárnap délután. A felmérés szerint, ha most vasárnap rendeznék meg a
választásokat, a PSD végezne az első helyen, megszerezve a voksok 45 százalékát. A PNL-re a
válaszadók 25 százaléka szavazna, az USR 10, az ALDE 7 százalékot szerezne. A felmérés
szerint az RMDSZ is bejutna a parlamentbe.

Császár Károly elfogadta a szenátusi jelöltlista második helyét
2016. október 3. – maszol.ro
Igent mondott a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) ajánlatára, és elfogadta a Maros megyei
szenátusi jelöltlista második helyét Császár Károly, a képviselői jelöltlista korábbi harmadik
helyezettje. Császár Károly hétfőn a Maszolnak elmondta, elfogadja a SZÁT ajánlatát, és a
Maros megyei szenátusi jelöltlista második helyéről indul a választásokon. Arra a kérdésüre,
miszerint Kelemen Hunorhoz hasonlóan maga is úgy látja-e, hogy a második helyről is
bekerülhet a parlamentbe, kijelentette: „Nem fogadtam volna el az ajánlatát, ha ezt nem így
látnám magam is”.

Három nyelven nyitották meg a tanévet a MOGYE-n

Felvidék

2016. október 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Román, magyar és angol nyelven köszöntötték az egyetemi tanév első napján a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatóit Marosvásárhelyen. Leonard
Azamfirei rektor kezdte az ünnepi beszédek sorát, a diákokra való odafigyelést hangsúlyozta.
A rektor bíztató szavai után Nagy Előd rektorhelyettes magyar nyelven ismertette, hogy több
mint 3500 diák kezdte meg tanulmányait a MOGYE különböző karain, közéjük illeszkednek
be az elsőévesek, akik már a felvételikor megmérettettek. Az angol nyelvű köszöntő után a
diákok román, magyar és angol nyelven is hozzászóltak az ünnepi megnyitóhoz.

Így reagáltak a szlovák politikusok a népszavazásra
2016. október 3. – hirek.sk, Új Szó, Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja örömmel veszi tudomásul, hogy a magyar állampolgárok közül
sokan éltek szavazati jogukkal, és részt vettek a kormány által kezdeményezett
kvótanépszavazáson - fogalmaz az MKP közleményében. A magyarországi kvótareferendum
eredménye jó, és az egyértelműen megerősítette, hogy a szavazók csaknem száz százaléka
elutasítja a betelepítésről szóló kvótákat - jelentette ki Boris Kollár a TASR-nek nyilatkozva.
Nem szabad alulértékelni a kvótareferendum eredményét - jelentette ki Richard Sulík, a
liberális Szabadság és Szolidaritásnak (SaS) elnöke. Sulík felhívta a figyelmet, hogy a
voksolók csaknem mindegyike elutasította a betelepítési kvótákat. Bizonyára azok nagy része
is hasonló véleményen van, akik nem mentek el szavazni - vélekedett Sulík.
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Felvidék

A Petőfi Program
nagykövetségén

2016. október 3. – MTI, bumm.sk, hirek.sk
A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által meghirdetett Petőfi Sándor
Program keretében az idén Felvidéken vendégeskedő ösztöndíjasokat és helyi mentoraikat
fogadta Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete a külképviselet
épületében hétfőn. A kötetlen hangulatú találkozón, melynek céljai között a kapcsolatépítés
lehetőségének megadása mellett az ösztöndíjasok eddigi tapasztalatainak felmérése is
szerepelt, Czimbalmosné Molnár Éva egyebek mellett a résztvevők motivációja felől
érdeklődött. Rámutatott: a velük szembeni egyik elvárás, hogy - a közösség- és
kultúraszervezés, az oktatás, a hitélet terén kifejtett - tevékenységükkel segítsék a helyi
közösségek önazonosságának megtartását, illetve a külhoni fiatalok kapcsolatépítését.

Tettekre van szüksége a magyarságnak
2016. október 3. – Felvidék Ma
A pozsonyi Városi Kulturális Napokat az idén harmincadik alkalommal szervezik meg. A
kulturális rendezvénysorozat hivatalos megnyitója október 10-én lesz, de az előző évek
hagyományait követve Pozsonypüspökin október elején már a Napok keretén belül szervezték
meg a kitelepítettek emléknapját, majd a Pozsonypüspöki Magyarságának Megmaradásért
Csemadok-Díj átadóját. A kitüntetést azok a személyiségek vehetik át, akik tevékenységükkel
hozzájárultak Pozsonypüspöki magyarságának megmaradásához. Évente egy díjat szoktak
odaítélni, az idei évben viszont két személy kapott elismerést.

Még kérdéses az MKP és a Híd koalíciója

Pásztor: Lesznek következményei a kvótákról szóló népszavazásnak
2016. október 3. – Vajdaság Ma
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke elégedett azzal, hogy a vajdasági
magyarok milyen mértékben vettek részt a Magyarországon megtartott, kötelező betelepítési
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2016. október 4. – Új Szó
Az ellenzéki SaS és OĽaNO közös megyefőnökjelöltet állít a megyei választások során. A Smer
a választások szabályait módosítaná, a koalíciós pártok egyelőre hallgatnak a jelöltekről, az
MKP és Híd pedig nem tudja, koalícióban indulnak-e vagy sem. „A Híd jelenleg a párton belül
keresi a megfelelő jelölteket a 2017-ben esedékes megyei választásokra, leendő koalíciós
partnerekkel egyelőre nem tárgyal” – közölte Nagy András, a Híd szóvivője. Továbbra sem
világos, hogy számol-e a Híd egy esetleges koalícióval az MKP-val a megyei választások során.
A Hídban legkorábban novemberben kerül terítékre a téma. Az MKP sem foglalkozik még
komolyan a megyei választásokkal, azt sem döntötték el, hogy egyedül vagy koalícióban
indulnak-e.
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kvótáról szóló népszavazáson, és úgy véli: annak ellenére, hogy a referendum érvénytelen lett,
politikai következményekkel jár majd. Pásztor a Tanjugnak elmondta, hogy a népszavazáson
a szavazati joggal rendelkező vajdasági magyarok mintegy 60 százaléka vett részt. A VMSZ
elnöke szerint attól függetlenül, hogy a referendum érvénytelen lett, meghatározott politikai
következményekkel jár majd, mivel a szavazatot leadó polgárok 98 százaléka nem támogatja a
menekültek kötelező betelepítését.

Pásztor István: Sikeres volt a vajdaságiak mozgósítása a kvótareferendumon
való részvételre
2016. október 3. – Pannon RTV
Elégedett a magyarországi kvótareferendum vajdasági részvételi arányával Pásztor István, a
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Véleménye szerint az itteni emberek átérezték a
népszavazás súlyát és sokan éltek szavazati jogukkal. Pásztor szerint ha nem is születik
európai megoldás a migránskrízis kezelésével kapcsolatban olyan regionális megoldásra van
szükség ami azt szolgálja, hogy Szerbia ne váljon a menekültek parkolóhelyévé. A vajdaságiak
közül sokan levélszavazatban nyilvánítottak véleményt a kötelező betelepítési kvótával
kapcsolatban, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán a 446 ide bejelentkezett magyar
lakcímmel rendelkező személyből 413-an járultak az urnák elé, míg a Belgrádi
Nagykövetségen a regisztrált 25 személyből 23-an nyilvánítottak véleményt.

Magyarkanizsai és martonosi diákok kirándultak Szabadkára
2016. október 3. – Vajdaság Ma
Martonosi és magyarkanizsai harmadik és negyedik osztályos diákok látogattak hétfőn
Szabadkára, ahol megtekintették a Zsinagógát, a Városházát, a Kék szökőkutat illetve rövid
sétát tettek a belvárosban. A kirándulásra a Magyar Nemzeti Tanács azon programja
keretében került sor, amelynek során 76 általános iskola 3129 diákja és 225 pedagógusa
látogat el különböző hazai városokba. Így, 49 iskola diákjai Szabadkát és Palicsot, 22 iskola
tanulói Újvidéket és Péterváradot, 5 dél-bánáti iskola pedig Belgrádot és Zimonyt ismerheti
meg közelebbről.

A népszavazás eredményétől függetlenül változatlanok maradnak a szerbmagyar kapcsolatok
2016. október 3. – Vajdaság Ma
A magyar kvótanépszavazás eredményétől függetlenül változatlanok maradnak Szerbia és
Magyarország, valamint Szerbia és az Európai Unió viszonyai - jelentette ki Aleksandar Vulin
szerb szociális ügyi miniszter vasárnap. A politikus kiemelte, hogy az Európai Unió eddig sem
alkalmazta a kvótaelosztást. "A velünk való viszonyban semmi nem fog változni. Az EU nincs
abban a helyzetben, hogy egységes politikát alakítson ki, és úgy tűnik, minden egyes
tagország a saját érdekeinek megfelelően jár el" - hangoztatta a miniszter. "Ez jelenti a valódi
problémát" - szögezte le.
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Oromhegyesen felavatták Arany János fából készített mellszobrát

Kárpátalja

2016. október 3. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Felavatták az oromhegyesi Arany János Általános Iskola névadójának fából készített
mellszobrát. A szobrot az iskola előcsarnokában helyezték el. Az intézmény előcsarnokában
elhelyezett szobrot az idén júniusban megtartott VI. Oromhegyesi Nemzetközi Fafaragó
Táborban résztvevő alkotók készítették, akik minden évben hagynak valami méltó emléket a
magyarkanizsai község településeinek is – mondta Erdélyi István oromhegyesi fafaragó
mester, a nemzetközi tábor létrehozója.

A KMKSZ üdvözli a kötelező betelepítésről tartott népszavazás eredményét
2016. október 3. – MTI, Webrádió, Magyar Hírlap, Kárpátinfo
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége hétfőn Ungváron kiadott
nyilatkozatában üdvözli a kötelező betelepítésről vasárnap Magyarországon tartott
népszavazás eredményét. "Annak ellenére, hogy a részvételi mutatók nem érték el az
érvényességi küszöböt, a magyar társadalom egyértelműsítette álláspontját a kérdésben" - áll
a nyilatkozatban. A KMKSZ vezető testülete leszögezte: "a szavazati jogukkal élő
választópolgárok zöme nemet mondott a kötelező betelepítési kvótákra, ami elegendő ahhoz,
hogy a magyar kormány meghozza azokat a jogi lépéseket, melyek többek között az
alaptörvényben is rögzíthetik a kényszerbetelepítések tilalmát, továbbá megfelelő hivatkozási
alapot biztosít arra, hogy Európai Uniós szinten is megjelenhessen a magyarok véleménye".

A Rákóczi-díjas Milován Sándor ünnepi beszéde
2016. október 3. – karpatalja.ma
A hagyományokhoz híven idén is kiosztották a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola által alapított Rákóczi-díjakat, melyeket minden évben a főiskola tanévnyitó
ünnepségén adnak át. A főiskolai tanács határozatának értelmében 2016-ban e díj
anyaországi díjazottja Naszvadi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója, a
Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának elnöke. A kárpátaljai díjazott
pedig Milován Sándor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tiszteletbeli
elnöke.

KMKSZ ISZ-alapszervezet alakult Tiszakeresztúrban
2016. október 3. – karpatalja.ma
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének (KMKSZ ISZ)
huszonegyedik alapszervezete alakult meg október 2-án Tiszakeresztúrban. Az alakuló ülésen
részt vett Kardos Albert, a KMKSZ ISZ alelnöke. Beszédében elmondta, hogy a szervezet
elsődleges célja a kárpátaljai magyar ifjúság érdekvédelme, akaratának és véleményének a
képviselete, valamint a hagyományőrzés. A szándék az, hogy mindenki érezze, jó Kárpátalján
magyar fiatalnak lenni.
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2016. október 3. – karpatalja.ma
Második alkalommal szerveznek orvoskonferenciát a kárpátaljai egészségügy megújulásáért.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati
koordinációjáért felelős kormánybiztosság és az Itt Magyarul Is programot működtető Pro
Cultura Subcarpathica civil szervezet a Magyar Kardiológusok Társasága támogatásával Szívés érrendszeri betegségek modern ellátása a mindennapi gyakorlatban címmel továbbképző
orvoskonferenciát szervez október 14-én, pénteken Beregszászban.

Őrvidék

Orvoskonferenciát szerveznek Beregszászban a kárpátaljai egészségügyi helyzet
javításáért

Lienz-ben szerepelt a BMKE kórusa
2016. október 3. - Volksgruppen
Kelet-Tirolban, Lienz városában az immár 7. alkalommal megrendezett „Óvárosi dalolás“
rendezvényén énekelt a hétvégén a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület énekköre. A magyar
nyelvű szereplésnek nagy volt a sikere a tiroliak körében.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. október 4.

7

Elektronikus sajtó

Határok nélkül
2016. október 3. – Kossuth Rádió

Anyja leánykori neve – a határon túliak áltálában ezt töltik ki rosszul, ezért 16
százaléknyi érvénytelen szavazat. Az arányok viszont ugyanazok, mint az
anyaországban
3 282 723 nem és 55 758 igen szavazat a vasárnapi népszavazás eredménye, az érvényes
szavazati iratok aránya 43,35 százalék, de az adatok még nem véglegesek, hiszen a határon túl
leadott szavazatok egy részét még nem számolták össze. 223 254 szavazócédula érvénytelen
volt, s ebben benne vannak az eddig beérkezett, ám rosszul kitöltött határon túli
levélcsomagok is - tájékoztatta a Határok nélkült Pálffy Ilona a Nemzeti Választási Iroda
elnöke.

A csíkszeredai magyar főkonzulátus körzetében voltak a legaktívabbak a
határon túli magyar állampolgárok
A csíkszeredai magyar főkonzulátus körzetében voltak a legaktívabbak a határon túli magyar
állampolgárok. Az érvénytelenség tehát nem rajtuk múlt, de a levélszavazás hibáinak
elemzését, a jövőbeni kiküszöbölés érdekében mindenképp meg kell ejteni. A csíkszeredai
képviseleten vasárnap is sokan adták le levélcsomagjaikat, tulajdonképpen azokkal a
magyarországi lakcímmel rendelkező polgárokkal szavaztak, akik átjelentkeztek az ottani
szavazókörbe. Interjú a Csángóföldről érkezett Márton Attilával, Böjte Csabával és Zsigmond
Barna Pál főkonzullal.

A magyarországi népszavazás Kárpátalján leadott voksainak meghamisításával
vádolta egy orosz nyelvű ukrajnai országos hírportál a KMKSZ egész
választmányát
A magyarországi népszavazás Kárpátalján leadott voksainak meghamisításával vádolta meg a
korrespondent.net orosz nyelvű ukrajnai országos hírportál a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség egész választmányát. De hogy miként és mit tettek volna, arról egy szó sincs. A
KMKSZ nyilatkozatban tiltakozik a sértő vádak ellen, és feljelenti a híresztelőt. Interjú Darcsi
Karolinával, a KMKSZ kommunikációs titkárával.
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A pozsonyi magyar nagykövetségen mutatkoztak be a Petőfi Program felvidéki
ösztöndíjasai
A pozsonyi magyar nagykövetség meghívta a Petőfi Program felvidéki ösztöndíjasait, hogy a
diplomaták és a sajtó képviselői megismerjék az öt fiatalt, aki a nyugati szórványvidékeken
dolgozik majd a következő kilenc hónapban. Czimbalmosné Molnár Éva nagykövet
megígérte, munkatársaival - akárcsak tavaly - idén is figyelemmel kísérik az ösztöndíjasok
munkáját.

Siker a négyzeten. Az első Temesvári Magyar Napok receptje
A vártnál is nagyobb sikerrel zárult az első Temesvári Magyar napok rendezvénysorozata.
Változatos, minden korosztályt megmozgató volt a program, és sokan kilátogattak az Opera
térre. Egész hétvégén magyar szó, magyar zene hallatszott a város főterén. Interjú Grezsa
István kormánybiztossal, majd Bodó Barnával, a Szórvány Alapítvány elnökével.

Kárpát-medencei sajtmustra
A hét végén a Fejér megyei Nagyegyházán gyűltek össze a kézműves sajtosok, jót beszélgettek,
tapasztalatot cseréltek, s büszkélkedtek termékeikkel a műértő közönségnek, s hallgatták
különleges termékeikről a francia sajtmesterek bírálatait, tanácsait. Interjú Hegedűs Imre
főszervezővel.
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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
Ukrajna
www.ujszo.com
www.hhrf.org
www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net
www.felvidek.ma
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.bumm.sk
hirek.sk
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
Horvátország
www.magyarszo.com www.hmdk.hr
www.pannonrtv.com www.huncro.hr
www.vajdasagma.info

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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