Pert nyert a román állammal szemben a Mikes-örökös
2016. október 5. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro
A Kolozs megyei törvényszék jogerős ítéletben utasította el a román állam nevében pereskedő
pénzügyminisztérium keresetét, melyben a hatóság a zabolai Mikes grófi család örökösének,
Roy Chowdhury Katalinnak az örökösödési jogát vonta kétségbe. A pénteken kimondott ítélet
kivonatát a romániai bíróságok portálján tette közzé a törvényszék. A bejegyzés szerint a
törvényszék megalapozatlannak találta és elutasította az államnak – az örökösödési
bizonyítvány
megsemmisítésére
vonatkozó
–
keresetét,
és
elutasította
a
Vagyonvisszaszolgáltató Országos Hatóságnak a beavatkozási kérelmét is. Az ítélet szerint a
perköltségeket az államnak kell fizetnie.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Jogerősen törölték az erdőszentgyörgyi zászlóbírságot
2016. október 5. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Eltörölte a Maros megyei törvényszék azt az ötezer lejes bírságot, amelyet tavaly a prefektúra
szabott ki Erdőszentgyörgy polgármesterére, mert kitűzte a magyar és a székely zászlót az
RMDSZ-székháznak otthont adó épületre. A Maros megyei prefektusi hivatal 2015
januárjában rótta ki a büntetést Csibi Attila Zoltánra amiatt, hogy a helyi RMDSZ-elnöki
tisztséget is betöltő elöljáró megtagadta a magyar és a székely zászló eltávolítását a kisváros
főterén álló épületről. Az egyházi tulajdonban lévő ingatlanban az RMDSZ működteti az
irodáját. A prefektúra képviselői azt írták a bírságolási jegyzőkönyvbe, hogy Csibi
„Székelyföld és a magyarok zászlajának kitűzésével” megsértette a román zászló használatára
vonatkozó kormányhatározatot. A kihágásért a kormányhatározat alapján kiróható
legnagyobb összegű bírságot rótták ki.

Tiltakozik a KMKSZ az ukrán médiában róla megjelent rágalom ellen
2016. október 5. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, Kárpátalja, karpatalja.ma
A kárpátaljai magyarság ellen irányuló provokációként értékelte és elítélte a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége Ungváron kiadott nyilatkozatában azt az
ukrán médiában megjelent hírt, amely szerint a magyar szervezet választmányi tagjai
megpróbálták meghamisítani a múlt vasárnapi magyarországi kvótanépszavazás
eredményeit. Az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény szerint a KMKSZ elnöksége
megdöbbenéssel értesült a Koresspondent.net kijevi hírportál blogoldalán, majd a
Zakarpattya.net.ua kárpátaljai portálon is megjelent ukrán nyelvű sajtóhírről, amely szerint a
szövetség választmányi tagjai megpróbálták meghamisítani a 2016. október 2-án tartott
magyarországi népszavazás eredményeit.
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2016. október 5. – Krónika
Bármilyen szándék is vezette, Kelemen Hunor nem tett jót a Kolozsvári Rádió egész napos
műsorszórásra készülő magyar adásának azzal, hogy nemrég lemondott az intézménynél
számára fenntartott szerkesztői állásról. Miközben csak találgatni lehet, hogy az RMDSZelnök lépése összefügg-e a sajtótanácsosa rádiós alkalmazása körüli botránnyal, tény, hogy a
kincses városi szerkesztőség kedvezőtlen feltételek közepette kénytelen nekivágni a november
elsején esedékes váltásnak.

Erdély

Kelemen Hunor „beszólt” a rádiónak

Nem folytatja a politizálást a „kigolyózott” Jakab István
2016. október 5. – Krónika, szekelyhon.ro
Négy nappal a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) döntése után sem értesítette senki Jakab
Istvánt arról, hogy az RMDSZ miért törölte a Maros megyei szenátusi jelöltlista második
helyéről. A Bukarestben élő szakpolitikus még csak nem is gyanítja, miért kapta az övön aluli
ütést. Kovács Péter, a szövetség főtitkára szerint a SZÁT-nak sok dolga volt, de hamarosan
Jakab is megtudhatja, mit tartalmaz a testület – egyébként megfellebbezhetetlen – döntése.

Nem kelendő az iskolai vezetőtisztség?
2016. október 5. – Krónika
Az erdélyi megyékben többtucatnyi tanintézetben nem jelentkezett senki az igazgatói,
valamint aligazgatói, az oktatási minisztérium által meghirdetett versenyvizsgára, egyelőre
pedig nem tudni pontosan, mi történik ezekkel az iskolákkal, óvodákkal, az illetékesek viszont
azt ígérik, hogy egyetlen intézmény sem marad vezető nélkül.

Felmérés: a PSD nyerné a választásokat
2016. október 5. – Krónika, Bihari Napló
A Szociáldemokrata Párt (PSD) végezne az első helyen, ha most vasárnap tartanák a
parlamenti választást – derül ki egy, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) megrendelésére készült
felmérésből. A Politikai Ratingügynökség nevű intézet által készített közvélemény-kutatás
szerint a PSD 38 százalékkal végezne az első helyen, a PNL pedig 30 százalékkal a második. A
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 9 százalékon áll, a Liberálisok és Demokraták
Szövetsége (ALDE) 5,5 százalékot kapna, míg az utolsó, a parlamenti küszöböt még átlépő
párt az RMDSZ 5 százalékkal. A Traian Băsescu volt államfő vezette Népi Mozgalom Párt
(PMP) 4 százalékával a parlamenti küszöb alatt áll.

Kegyeltek és kitagadottak
2016. október 5. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „természetesen, mint minden felső vezetésnek, a SZÁT-nak is
joga van felülírni a helyi döntéseket, ha a helyzet felülnézetből úgy kívánja. Nem is azzal van a
legnagyobb baj, hogy a decentralizáció mellett vehemensen kardoskodó vezetők saját házuk
táján esetenként semmibe veszik az alsóbb szintű határozatokat. A politikából kiábránduló
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Erdély

Jakab esetében az a visszataszító, ahogyan bántak vele, illetve a megyei szervezettel: előzetes
egyeztetés, figyelmeztetés nélkül „kilőtték” a jelöltet – aki utólag sem kapott magyarázatot –,
és kész tények elé állították a marosszéki választmányt is (akárcsak a bukarestit, amely
továbbra is tiltakozik befutó helyre rangsorolt képviselőjelöltjük lecserélése miatt)”.

Kelemen: a belső szolidaritás és együttműködés érték
2016. október 5. – maszol.ro
A Szilágy megyei Kémeren tartotta újraalakuló ülését a Partiumi Regionális Önkormányzati
Tanács szerdán. A tanácskozás fő témáját a december 11. parlamenti választás adta.
Felszólalásaikban a partiumi vezetők azt hangsúlyozták, hogy bár a parlamenti képviselet
alapja a szilárd és erős önkormányzatiság, egyik a másik nélkül nem működhet megfelelően
és hatékonyan. Ezt húzta alá politikai beszámolójában Kelemen Hunor szövetségi elnök is
rámutatva, hogy Partium erősebb lett, mint az elmúlt 4 évben volt, hiszen az RMDSZ-nek új
tanácselnökei, alelnökei és polgármesterei vannak a nyári választások óta. Éppen ezért,
Partium jó helyzetből tud tovább indulni azon az úton, amelyen a Szövetség az elmúlt 27
évben is haladt.

Kovács Péter: valamit csak jól csinál a kétfarkú kutya párt
2016. október 5. – maszol.ro
Semmilyen valóságalapja nincs az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) politikusai részéről
elhangzott állításnak, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt az RMDSZ segédletével helyezte el
plakátjait több erdélyi településen a kvótareferendum kampányában – nyilatkozta a
Maszolnak Kovács Péter. Kovács Péter megjegyezte: úgy tűnik számára, hogy Néppárt
politikusai tanultak a Magyar Kétfarkú Kutya Párttól, amelynek az egyik plakátja a
kvótareferendum kampányában éppen azt üzente: amit sokszor ismételnek, az igaznak tűnik.
„Többször elmondtuk: az EMNP-nek egyetlen célja az, hogy ártson az RMDSZ-nek. Amíg
komolyan gondolták az üzeneteiket, megértettem őket, de most már kezdenek viccesek lenni”
– jelentette ki a politikus.

Így születik csoda az összefogásból
2016. október 6. – Veczán Zoltán - mno.hu
Egész Magyarlapád derekasan kivette a részét az új szórványkollégium felépítéséből, amellyel
a helyi magyar iskolát is megállították a lejtőn; a román tenger közepén viruló falu egyébként
is irigylésre méltóan virágzó közösségi és kulturális élete ezzel remélhetőleg új lendületet kap.
Huszonnégy diák elszállásolására alkalmas új kollégiumi épületet adtak át, ebben a korábbi,
tizennyolc fős épület felhúzásával együtt 53 millió forinttal a magyar állam, 35 millióval pedig
adományozók támogatták az üzemeltető Ethnika Alapítányt. A kollégium avatásán ott volt
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki a szórványvidék megőrzésének
fontosságáról beszélt, valamint Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, aki a minőségi magyar nyelvű
oktatás jelentőségét hangsúlyozta.
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2016. október 5. – Felvidék Ma
Az elmúlt 100 nap legfontosabb történései között Menyhárt József, az MKP elnöke a Pátra
Rádióban szólt arról, hogy járt a magyarok által lakott járásokban, aktív tapasztalatot szerzett
a régióinkat sújtó problémákról. Több szabadegyetemre kapott meghívást (Gombaszög,
Martos, Tusványos), amelyeken diákokkal folytatott véleménycserét. Az MKP Országos
Tanácsa megtartotta alakuló ülését, ezen több olyan pontot is elfogadtak, melyek szerepeltek
pártelnöki programjában. Ezek között említette a magyar–magyar párbeszéd megkezdésének
fontosságát (konkrétan a Magyar Érdekképviseleti és Egyeztető Tanács mihamarabbi
összehívását), az MKP Alapszabályának frissítését, és a magyarok által lakott felvidéki terület
kisrégiókra való bontását.

Felvidék

A bátor lépések ideje jött el –100 nap után az MKP elnökével

MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési tanácsa - új pályázati lehetőség nyílt
2016. október 5. – Felvidék Ma, hirek.sk
A közelmúltban megalakult az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési tanácsa, amely első
közleményében pályázatra biztatja a polgármestereket, a helyi önkormányzatokat, a civil
társulásokat. Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési tanácsának elnöke, a
párt alelnöke elmondta, hogy a polgármesterek, a civil társulások vezetői a
projektmenedzsment ügyében forduljanak bizalommal a regionális fejlesztési
ügynökségekhez (RRA), az Európai Területi Társulások (ETT, EGTC) irodáihoz vagy a
Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRt. szlovákiai irodáihoz.

Kukkónia védjegy - október végéig jelentkezhetnek a helyi termelők
2016. október 5. – hirek.sk
A Kukkónia Polgári Társulás júniusi sajtótájékoztatóján ismertette, milyen fontosnak tartja,
hogy a régiónk megőrizze sajátos jellegét, ne feledje hagyományait. Éppen ezért lehetőséget
kínálnak a helyi termelők számára, hogy termékeikkel bekapcsolódjanak a Kukkonia
területfejlesztési projektbe.

Az ember, aki mert és tudott is változtatni
2016. október 5. – Felvidék Ma
Hosszú súlyos betegség után, szívelégtelenség következtében 86 éves korában elhunyt Michal
Kováč, az önálló Szlovákia történetének első köztársasági elnöke. Bárdos Gyula, a Csemadok
elnöke írja: „Felvidéki magyarként a gyász ellenére hozzá kell tennem, hogy kisebbségi
kérdésekben nem tudta vagy nem akarta felvállalni egy újabb front megnyitását, és ellenezte
a hivatali ideje alatt megtartásra került 1994-es komáromi nagygyűlést. Személyes befolyását
is latba vetette, hogy a gyűlés szervezőit meggyőzze a céljuktól való elállástól. Mindezek
ellenére olyan politikusként marad meg emlékezetemben Szlovákia első köztársasági elnöke,
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Emlékkonferencia Erdélyi Jánosról Nagykaposon és Sárospatakon
2016. október 5. – Felvidék Ma
Erdélyi János „Népdalok és mondák” című gyűjteménye megjelenésének 170. évfordulója
alkalmából szeptember 29-én és 30-án emlékkonferenciát tartottak a polihisztor tiszteletére
Nagykaposon és Sárospatakon. Az esemény az Erdélyi János Emlékév fontos része volt.

Felvidék

aki képes volt felvállalni a népszerűtlen szerepet, és a túlerővel is dacolva, nyilvánosan
elkötelezte magát a mečiari zsákutcából való visszatérés mellett.

4,5 millió a kisebbségeknek

Nagybecskerek: Koncert és koszorúzás Lázár Vilmos emléktáblájánál
2016. október 5. – Vajdaság Ma
Az aradi vértanúk előtt tisztelegve, a nagybecskereki székesegyházban már hagyományosan
október 5-én tart megemlékező ünnepséget az Emmanuel kamarakórus. A Légy híve
rendületlenül című esten Jenovay Lajos, színész, a Madách Amatőr Színház vezetője olvasott
fel történelmi visszapillantót. A Lázár Vilmos honvédtábornok, aradi vértanú tiszteletére,
2005-ben állítatott emléktáblánál, illetve a 2012-ben elhelyezett Lázár Vilmos-domborműnél
az idén is elhelyezték az emlékezés virágait.

Vajdaság

2016. október 6. – Új Szó
A kormány szerdán elfogadta a jövő évi költségvetés tervezetét. Ebben az idei 3,879 millió
euró helyett 4,5 millió eurót irányoz elő a kisebbségi kultúrák támogatására. Az összeg a
koalíciós tanács döntésének megfelelően emelkedett, Bugár Béla (Híd) szerint a partnerek
meggyőzése nem volt túl nehéz. Bugár úgy véli: reális az is, hogy az előkészítés alatt álló
Kisebbségi Kulturális Alap ennél jóval magasabb keretösszegre számíthat. „Az az egyezség,
hogy jelentősen megemeljük a támogatási összeget. A 6–8 millió euró reális, mi 8 millióhoz
közelítő összeget szeretnénk elérni.”

Lauka Gusztáv emléke előtt tisztelegve
2016. október 5. – Vajdaság Ma
A Muzslai Petőfi Sándor MME néhány tagja az idén is megkoszorúzta Lauka Gusztáv író,
koszorús költő néhai házán levő emléktáblát, illetve a katolikus temetőben levő sírhelyét.
Lauka Gusztáv életének utolsó két évtizedét Nagybecskereken töltötte, 1902-ben halt meg 83
éves korában. Emlékére a Magyar Közművelődési Egyesület 1937-ben állított egy emléktáblát
a családi sírbolton, amelyet a muzslyai művelődési egyesület 1962-ben újított fel halálának
60. évfordulójára, felvállalva azt, hogy minden évben október elején elhelyezik a kegyelet
virágait.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. október 6.

5

2016. október 5. – Vajdaság Ma
Az 1999-es NATO-bombázások óta újra és újra felmerülő téma a Vajdasági Rádió és Televízió
(RTV) lerombolt épületének kiépítése, de prioritásként csak az új tartományi kormány
felállása óta foglalkoznak ezzel a témával. A költségvetés módosításakor 195 millió dinárt
fordítottak az említett épület romjainak eltakarítására, ami az első lépés a tartományi
közszolgálati média korszerűsítése felé. Vélhetően 2019-től már onnan sugározhatja műsorát
a médiaház.

Vajdaság

Újvidék: 2019-ben kap új épületet a Vajdasági Rádió és Televízió

Az aradi vértanúkra emlékeztek Törökbecsén
2016. október 5. – Pannon RTV
Az aradi vértanúkra emlékeztek ma az Assisi Szent Klára római katolikus templomban,
Törökbecsén. A templomkertben megkoszorúzták gróf Leiningen-Westerburg Károly vértanú
szobrát. A honvéd tábornok, felesége, Sissányi Erzsébet révén vált törökbecsei
nagybirtokossá, harmincévesen ítélték kötél általi halálra. A megemlékezésen alkalmi műsort
adtak elő a Teleház szavalói és a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület énekesei.

Elégedetlen a Mozgalom a polgári Szabadkáért a városi hatalom munkájával

Egán Ede-program: Folyik a pályázatok kiértékelése
2016. október 5. – Kárpátalja
Lezárultak a magyar kormány támogatása révén az „Egán Ede” Kárpátaljai
Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány által meghirdetett, kárpátaljai egyéni
vállalkozókat, vállalkozásokat támogató gazdaságfejlesztési pályázatok. A részletekről, az elért
eredményekről az alapítvány elnökét, Brenzovics Lászlót kérdezte a Kárpátalja lap újságírója.

Szórakozás a hagyományok jegyében
2016. október 5. – Kárpátalja
A KMKSZ Tiszaásványi Alapszervezete a Tiszaásványi Községi Tanáccsal közösen
megszervezte idén is a Tiszaásványi Hagyományőrző Napot, amely a község apraja-nagyja
mellett a környező települések lakosait is Ásványba vonzotta október 2-án, vasárnap. A
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2016. október 5. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Nincs megelégedve a Mozgalom a polgári Szabadkáért frakció a városi hatalom eddigi
munkájával. Maglai Jenő mai sajtótájékoztatóján azt mondta, Szabadka vezetése egy olyan
hatalmi többséggel és felhatalmazással rendelkezik, amely teret ad arra, hogy mély
reformokat tudjanak elvégezni. Úgy fogalmazott, lehetőségük van, hogy szakítsanak a
pártokrata rendszerrel, ehelyett ugyanazt látjuk, mint az előző időszakban. A korábbi
polgármester szerint lassan vagy nem is működnek a dolgok, és a nagy ígéretek után pangás
van Szabadkán.
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Október 6-a, a nemzeti gyásznap
2016. október 5. - Népújság
Október 6-án – idén lapunk megjelenésével egy napon – emlékezünk az aradi vértanúkra, az
1849-ben Aradon kivégzett tizenhárom honvédtábornokra, akik hősi magatartása 167 év
távlatából is újra és újra erőt ad, példát mutat.

Indulhat a megvalósítás
2016. október 5. - Népújság
Az őshonos nemzeti közösség által lakott területek gazdasági fejlődésének serkentésére a
Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium július 18-án lezárult kiírásán a 350 ezer
eurós vissza nem térítendő összegre a Muravidékről mindössze három cég – a Prekmurec, a
Varis és a Mobitex Kft. – pályázott sikeresen. A pályázatok a kormány októberi ülésének
háttéranyagába már megerősítésre készen kerültek be.

Muravidék

szabadtéri rendezvény változatos kulturális programot, valamint a gyerekek számára is
számos élményt nyújtott.

A Népújság mindig is ezé a népé volt

„A Híd közepén“ - könyvbemutató
2016. október 5. - Volksgruppen
Október 6-án, csütörtökön az Aradi vértanúk emlékére egy szentmisére kerül sor a Collegium
Pázmáneumban, Bécsben. Majd 18.30-kor egy könyvbemutatóra is várják az érdeklődőket. A
Bécsben élő magyar származású írónak Zsuffa Tündének „A Híd közepén“ című regényét
ismerheti meg a közönség a Pázmáneum dísztermében.
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Őrvidék

2016. október 5. - Népújság
Hűséges olvasóinkat felkeresve ezúttal úgy alakult, hogy egy családnál jártunk, de két ajtón is
kopogtattunk. Csekefán Polanec Irmát látogattuk meg, aki 2010-től előfizetőnk, majd utunk
Kapornakra vitt, ahol Irma szüleivel, Irén nénivel és Géza bácsival társalogtunk, akik viszont
már 46 éve hűségesek lapunkhoz. Mindkét ajtó mögött meleg családi fészekbe csöppentünk,
ahol a Népújság valódi családi lap.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. október 5. – Kossuth Rádió
Több ezer rendőri állást hirdetett meg a román rendőrség, így Székelyföldön is
várják a jelentkezőket
Több ezer rendőri állást hirdetett meg a román rendőrség, így Székelyföldön is várják a
jelentkezőket. Úgy tűnik a rendőrségnek szándékában áll a helyi közösségekből származó
rendőröket alkalmazni.
Kisebbségi szeminárium Marosvásárhelyen
A Marosvásárhelyen múlt hétvégi kisebbségi szeminárium előadói közül többen is
hangsúlyozták: az erdélyi magyar közösségek jövője szempontjából az egyik legfontosabb
kérdés, hogy az Európai Unió milyen irányban halad: a régiók vagy a nemzetállamok
Európája lesz-e?
Békés-Bánáti Református Egyházmegye gyülekezeteinek negyedik találkozója
Aradon
A napokban tartották Aradon a történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye
gyülekezeteinek negyedik találkozóját. A Trianon előtti egyházmegyét öt részre szakította a
trianoni diktátum. Jelenleg három országban működnek az utódegyházmegyék: Békésben és
Csongrádban, Arad és Temes megyében, valamint a Bánság szerbiai részében. Az
egyházmegyék esperesei vallják, hogy a régióban élőket nem csak a hitük és magyarságuk köti
össze, hanem rokoni szálak is, ezért négy esztendeje döntöttek úgy, hogy összekötik azt, ami
összetartozik. Az arad-belvárosi református egyházközség adott otthont a találkozónak.
Kiránduló programot szervez kisiskolásoknak a Magyar Nemzeti Tanács
Ismerjük meg szülőföldünk, a Délvidék értékeit - ez a célja Magyar Nemzeti Tanács
kisiskolásoknak szervezett kiránduló programjának, hiszen sokan vannak, akik még nem
látták Szabadkát, Újvidéket vagy Zimonyt.
Az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző
Egyesületének bemutatója
Múlt héten, a Temesvári Magyar Napokon bemutatót tartott az 1848/49-es Szabadságharc
Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesülete. Felhasználták az alkalmat a
szabadságharcot lezáró vesztes temesvári csata újbesenyői emlékhelyének meglátogatására is,
amelyet a temesvári Losonczy István Hagyományőrző és Sportegyesülettel közösen próbálnak
meg rendbe tenni, és amely akár október hatodikákon zarándokhelye lehet a környékbeli
magyaroknak.
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Tavaszi szél vizet áraszt – országos népdal- és népzenei verseny
A felvidéki Minority Polgári Társulás minden páros évben meghirdeti a Tavaszi szél vizet
áraszt elnevezésű országos népdal-és népzenei versenyt. A tavasszal közzétett versenykiírás
énekeseknek, éneklőcsoportoknak, népi hangszereken játszóknak, illetve együttesek szól, s
végül az ötödik kategória a jövőé: a 15 évnél fiatalabb népzenészeké. A versenyzők egész
évben készülnek, hogy a válogatások és elődöntők után a novemberi, dunaszerdahelyi döntőn
megkapják minősítésüket.
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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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