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Státusztörvénytől a kettős állampolgárságig 

2011. március 23. - Zsár Virág - Kitekintő 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, valamint Szarka László, a 

Fórum Kisebbségkutató Intézet kutatója mutatta be a Pro Minoritate kisebbségpolitikai 

folyóirat legfrissebb tanulmánykötetét. Répás Zsuzsanna szerint az elmúlt húsz évben 

tanúi lehettünk annak, hogy az anyaország és a kisebbségek kapcsolatában kialakult tabuk 

java ledőlt. A folyamat mérföldköveit jelentette egy-egy tabu téma meghaladása: így az 

Antall-kormány alatt a nemzetpolitika jelentőségének kimondása és az intézményrendszer 

megteremtése; az alapszerződések megkötése; az anyaország, az állampolgárságot adó 

ország és a kisebbségek között kialakított párbeszéd elindítása; a státusztörvény; majd a 

kettős állampolgárság és az autonómia megjelenése, mint beszédtéma, és mint alternatíva. 

 

Lipšic: megállapítható a más állampolgárság megszerzése 

2011. március 23. - SITA, Új Szó Online, bumm.sk, parameter.sk 

Ha egy személyről a hatóságok előtt bebizonyosodik, hogy olyan ország állampolgárává 

vált, amelynek területén nincs semmilyen lakhelye, akkor elveszíti a szlovák 

állampolgárságát – jelentette ki Daniel Lipšic belügyminiszter. A tárcavezető szerint az 

államnak különböző lehetőségei vannak annak kiderítésére, ki kérelmezte a második 

állampolgárságot. „Vannak lehetőségeink, nem állítom, hogy százszázalékosak. A törvény 

érvényes” – fejtette ki Lipšic. 

 

A külügyi bizottság nem döntött a magyar vezetőket elítélő nyilatkozatról 

2011. március 23. - Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

A képviselőház távolmaradások miatt döntésképtelen külügyi bizottsága nem vitathatta 

meg szerdán azt a nyilatkozattervezetet, amelyet a Nemzeti Liberális Párt (PNL) javasolt a 

magyarországi politikusok március 15-i üzeneteinek elítélésére. Korodi Attila, a 

szakbizottság elnöke szerdán elmondta: a bizottság 23 tagja közül csak öten jelentek meg 

az ülésen. Korodi rámutatott, hogy a liberálisok nyilatkozata szakbizottsági jelentés nélkül 

is a képviselőház asztalára kerülhet, ugyanis a külügyi bizottságnak szerdáig kellett volna 

jelentést készítenie a nyilatkozatról, de az állandó bizottság által megszabott határidő így 

lejárt. 

 

Pásztor István az autonómiát jelölte meg célként 

2011. március 23. - Vajdaság Ma 

Az autonómia elérését jelölte meg a határon túli magyar közösségek céljaként Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerdán Budapesten, az Aspektus vitaklub 

sorozatindító rendezvényén. Duray Miklós, szlovákiai magyar politikus arról beszélt, hogy 

Trianon „következmény nélkül maradt”, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

ügyvezető elnöke pedig úgy vélte, helyes válasz a kettős állampolgárság intézménye 
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Trianon gyógyítására. Pásztor István úgy fogalmazott: a versenyképes nemzetstratégia 

kialakításához vissza kell nyúlni a trianoni békediktátumhoz. 

 

A beleszólás joga 

2011. március 24. - Ablonczy Bálint - Heti Válasz 

Az alkotmányozási folyamattal foglalkozó cikk szerint számos kérdést vet fel a könnyített 

honosítással állampolgárságot szerzők választójoga. A legfontosabb, hogy még nincs 

egységes álláspont arról, mire is fognak szavazni a külhoni magyarok. A lap információi 

szerint a kérdésben meghatározó súlyú szereplők a magyar pártok országos listáira való 

szavazást részesítenék előnyben. Ez azzal a politikai haszonnal járna, hogy nem jönne létre 

a parlamentben egy akár önálló tényezővé váló „határon túli frakció”. Nehézséget okozhat, 

hogy egy törvényhozási választást megállapodás nélkül nem lehet lebonyolítani egy másik 

ország nem diplomáciai épületeiben. A nagykövetségi és konzuli hálózat pedig szerény, így 

a legegyszerűbb megoldás a levélben szavazás lenne, ettől viszont Budapesten tartanak. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2011. március 24-i számában olvasható.) 

 

Igazmagyar 

2011. március 24. - Halász Csilla - Heti Válasz 

Iancu Laurával készített interjút a hetilap annak apropóján, hogy a költőnő egyike volt 

annak a 91 csángónak, akik március 15-én állampolgársági esküt tettek az I. kerületben. 

Iancu elmondta: nagy elégtétel ez a csángóknak, akik Mátyás óta minden politikai és 

kulturális folyamatból kimaradtak. „Az eskü szövege átformálja az embert. Nemcsak óriási 

megtiszteltetés, hanem óriási kötelezettség: tartalmat ad az életünknek” – tette hozzá. 

Azzal kapcsolatban, hogy most már igaz magyarnak érzi-e magát, elmondta, 

„Magyarfaluban azt mondják a magyarországiakra, hogy igazmagyar – ez a titulus az 

erdélyieket nem illeti meg, csak aki magyar földön, magyar hazában, magyar 

állampolgárként él. Most, hogy az eskütétel után a nyomdából elhozatták a személyi 

igazolványomat, a lakcímkártyámat és a magyar útlevelemet, én is igazmagyarnak érzem 

magam.” 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2011. március 24-i számában olvasható.) 

 

Elakadtak 

2011. március 24. - Irházi János - HVG 

A Bethlen Gábor Alap létrehozása, vagyis a támogatási rendszer megváltoztatása miatt a 

határon túli magyarokhoz „pénz helyett mindmáig csak deklarációk jutottak”. „A 

késlekedést elsősorban a magyar iskolások sínylik meg, ugyanis a 2003–2004-es tanév óta 

most először fordul elő, hogy nem pályázhatnak a gyermekenként járó évi 20 ezer forintos 

oktatási-nevelési hozzájárulásra.” Korábban az évi kétmilliárd forintos kerettel gazdálkodó 
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Szülőföld Alap februárban kiírta a Szülőföldön magyarul pályázatot, és májusban zárult az 

elbírálás. „A Bethlen Alap felpörgetéséig Budapest még egy tanévre igénybe vehette volna 

a kolozsvári szék-helyű Iskola Alapítványt a pályázat lefuttatására, de ez politikai okból 

szóba se jöhetett. Az üzenet egyértelmű: inkább nem ad pénzt az Orbán-kormány, csak ne 

a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által még 1996-ban az erdélyi magyar 

oktatás támogatására létrehozott, Kelemen Hunor vezette alapítványon át csorogjon a 

pénz az erdélyi magyar gyerekeknek.”  

Eljárás indul Csibi Barna ellen 

2011. március 23. - Erdély Ma, Paprika Rádió, Nyugati Jelen, Krónika, Új Magyar Szó 

Eljárást indítottak Csibi Barna ellen a Legfelső Semmítő és Ítélőszék ügyészei. A vád a jó 

erkölcs megsértése, a közrend- és csendháborítás, illetve diszkriminációra való felbujtás. A 

Legfelső Semmítő és Ítélőszék melletti Ügyészség bűnügyi ügyészei március 21-én 

rendelték el a bűnvádi eljárás elindítását, derül ki az ügyészség hivatalos közleményéből. 

Eközben az ellenzéki liberális párt (PNL) számon kéri az RMDSZ-től, hogy – noha tagja a 

román kormánykoalíciónak – nem foglalt állást Avram Iancu jelképes felakasztása ellen. 

 

Baj van 

2011. március 24. - Krebsz János - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó véleményrovatában Krebsz János kemény szavakkal illeti a 

magyar kormányt: „Ugyanazt a verklit tekerik hol balra, hol jobbra. Ebből akart kitörni a 

választók többsége, ha valaki nem tudná. A Fidesz hülyeségeire nem mentség, hogy a 

kétharmad őket akarta, hogy a másik oldal még kreténebb. A változást akartuk, amiből 

nem lett semmi. Még lehet rövid ideig csinálni ugyanazt, de nem sokáig. Nem lesz itt 

gazdasági fellendülés, nem lesz egymillió munkahely. Lesz a külső mellé belső válság, 

növekvő szegénység, kilátástalanság, fogyatkozó hívek, és folyamatos rizsa, hogy rendben 

mennek a dolgok. Olcsó operett és giccsparádé nemzeti szósszal tálalva”. 

 

Zsigmond: ha sürgős az állampolgárság, irány Magyarország!  

2011. március 24. - Bíró Blanka, Kiss Előd-Gergely - Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar 

Szó 

Zsigmond Barna Pál csíkszeredai főkonzul Sepsiszentgyörgyön tartott bemutatkozó 

sajtótájékoztatót. Felhívta a figyelmet arra, hogy a csíkszeredai konzulátus viszonylag 

kevés magyar állampolgárságot igénylőt tud kiszolgálni, ezért ajánlja, hogy aki teheti 

Magyarországon adja be állampolgársági kérelmét, mivel ott 2500 helyen intézheti ügyét. 

Jelenleg Csíkszeredában december végére tudnak időpontot adni, azonban ez változhat, 

mivel a kérelmezők egyre felkészültebben érkeznek, így rövidülhet a kérések átvételének 
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ideje. A főkonzul elmondta, hogy április első felétől, vagy a hónap közepétől további 

eskütételekre kerülhet sor 

 

Tolmácsot kérnek a román újságírók 

2011. március 24. - Krónika 

A MediaSind újságíró-szakszervezet marosvásárhelyi tagszervezete arra szólítja fel a 

romániai magyar civil és politikai szervezeteket, hogy a nem román nyelven zajló 

rendezvényeiken biztosítsanak tolmácsot a román újságírók számára. Mivel szerintük így 

lehetne elkerülni a március 15-éhez hasonló incidenseket, ahol a bukaresti magyar 

nagykövet felesége saját gondolatait is megosztotta az újságírókkal, amit azok Orbán 

Viktornak tulajdonítottak. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) eközben 

szakmai és állampolgári szempontból is megalapozatlannak és megalázónak tartja a 

szakszervezet követelését. „Nyilvános, köztéri rendezvényeken állampolgári jogunk az 

anyanyelv használata. Ugyanakkor elvárható, hogy a magyar közösségekben dolgozó 

újságírók, tudósítók jól ismerjék a munkavégzésükhöz szükséges nyelveket”. 

 

Meddig bírja a Híd?  

2011. március 23. - Veres István - Új Szó 

A címben szereplő kérdésre a szerző szerint a szlovák törvényhozás májusi ülésén 

kaphatunk választ, amikor sor került majd a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény 

részletes vitájára, és a jogszabályról történő zárószavazásra. Amennyiben a Bugár Béla 

vezette Most-Híd ezt a törvényt sem tuja „keresztülpasszírozni a parlamenten”, akkor 

kiléphetnek a koalícióból. „Ha a kisebbségi nyelvhasználati törvényt elfogadják, Bugárék 

kijelenthetik magyar választóik előtt: elértük, hogy a hivatalokban szóba álljanak veletek 

magyarul, sőt, ha erre nem hajlandók, feljelenthetitek őket, büntetést kapnak.” A 

kommentár szerint „a következő hónapok megmutatják, van-e létjogosultsága a szlovák–

magyar együttműködés pártjának”. 

 

 

Népszámlálás 2011 - kész a honlap 

2011. március 23. - Új Szó Online, bumm.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala www.nepszamlalas2011.sk címen üzembe helyezte az 

59 nap múlva kezdő népszámlálásról szóló információkat tartalmazó honlapját. A 

szervezet szerint a népszámlálás az évtized eseménye, mely a szlovákiai magyarok számára 

különösen fontos. A nemzetiségi kultúra, a helyi és regionális önkormányzatok ugyanis a 

népszámlálási adatok alapján jutnak különböző támogatásokhoz. Külön figyelmet 

érdemelnek azok a települések, ahol a magyarság aránya a 20 százalékos kisebbségi 
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nyelvhasználati küszöb környékén mozog, hiszen a hivatalos nyelvhasználat függ majd 

ettől. 

 

Szóváltás az EP-ben Esterházy János mellszobra ügyében 

2011. március 24. - MTI. bumm.sk 

Esterházy János mellszobrának ügye is bekerült az Európai Parlament plenáris ülésének 

felszólalásai közé. A szlovák Jaroslav Paška, a Szabadság és Demokrácia Európája 

elnevezésű képviselőcsoport tagja azt tette szóvá, hogy március 14-én mellszobrot avattak 

Kassán a szlovákiai magyarság egykori politikai vezetőjének emlékére, születésének 110. 

évfordulója alkalmából. Felszólalásában fasisztának és zsidógyűlölőnek nevezte 

Eszterházyt. Sógor Csaba néppárti EP-képviselő viszontválaszban emlékeztette a szlovák 

politikust, hogy ő volt az egyetlen a szlovák parlamentben, aki a zsidótörvény ellen 

szavazott, valamint 1993-ban az orosz legfelsőbb bíróság semmisnek nyilvánította a grófra 

kiszabott ítéletet. 

 

Egeresi: Vajdaság hamarosan irodát nyithat Brüsszelben 

2011. március 23. - Vajdaság Ma 

Egeresi Sándor, a Vajdasági Képviselõház elnöke tegnap Kúlán azt mondta, hogy reménye 

szerint a Vajdaság hamarosan megkapja a köztársasági jóváhagyást Vajdaság brüsszeli 

irodájának megnyitásához. Mint közölte, az Európai Unióban több mint 200 régiónak és 

városnak van irodája, írja a Beta. 

 

A VMDK alkotmánybírósághoz fordul a kétnyelvű anyakönyvek kérdésében 

2011. március 23. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Áttanulmányozva a kétnyelvű anyakönyvekre vonatkozó jogszabályokat, a VMDK 

keresetet fog beadni a Szerb Köztársáság Alkotmánybírósághoz a kisebbségek szerzett 

jogai csorbítása miatt, olvasható a pártnak a Vajdaság Mához eljuttatott közleményében. A 

VMDK szerint a vonatkozó 2009-es törvény kedvezőtlenebb a nemzeti kisebbségi 

közösségek számára, mint az 1990-es eredeti szabályozás, ezért a szerb alkotmányba 

ütközik. 

 

Zenta: Elkapták a falfirkálókat 

2011. március 23. - Vajdaság Ma 

A zentai rendőrség elkapta a néhány nappal ezelőtt több tíz házat megrongáló tetteseket, 

ám a bizonyítási eljárás lezárulásáig az üggyel kapcsolatban további részleteket nem 

hoznak nyilvánosságra, közölte a zentai önkormányzat ma délelőtt sajtótájékoztatóján 

Širková Anikó polgármester asszony.  
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Katakomba-magyarság 

2011. március 23. - Horváth Sándor - Kárpáti Igaz Szó 

„Március 15-e szabadságigenlő ünnepén horvátországi, vajdasági, erdélyi sorstársaink 

közül sokan már az esküt is letették, sőt, csángók is odaborulhattak a haza keblére. És mi 

van Kárpátalján? Itt talán nincs kérelmező? Dehogyis nincs! Sőt lehet, hogy arányaiban, 

lélekszámunkhoz képest még több is, mint más elszakított vidékeken. Csakhogy, Ukrajna 

nem ismeri a kettős állampolgárság intézményét, így aztán el is maradtak az ünnepélyes 

eskütételek. Ez esetben a hallgatás bölcsességre utal.” 

 

Kárpátalja - A Szvoboda párt az "ukránellenes tevékenység" beszüntetésére 
szólít fel 

2011. március 23. - Varga Béla - MTI 

Az ukrán szélsőjobboldali Szvoboda párt felhívást tett közzé, amiben arra szólítja fel a 

kárpátaljai magyarságot, hogy „bírja rá vezetőit úgymond az ukránellenes tevékenység 

beszüntetésére.” A párt szerint Ukrajnában az elmúlt két évtizedben „a magyar közösség 

számára a világon alighanem a legjobb feltételeket hozták létre a mindenirányú 

fejlődéshez.” A felhívás kiemeli, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) vezetői részt vettek a Magyar 

Állandó Értekezleten, ahol a „a magyar kormány égisze alatt az autonómia kiharcolásával 

kapcsolatos kérdéseket vitatták meg.” 

 

Magyar Közösségünk élni akar 

2011. március 24. - Badó Zsolt - Kárpátalja 

A KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének tisztújító közgyűlésén Kovács Miklós, a 

szövetség elnöke elmondta, nemrég járt a vereckei honfoglalási emlékmű felgyújtásának 

ügyét vizsgáló ügyésznél. Az elkövetők a jelenlegi politikai irányvonalnak köszönhetően 

remélhetőleg megkapják méltó büntetésüket, továbbá elképzelhető, hogy az emlékmű 

rendbehozatalát is nekik kell kifizetniük – tette hozzá. A szövetség előtt álló feladatok 

közül szerinte az anyaországi támogatások és kedvezmények körüli rendteremtés, illetve a 

rend fenntartása lesz az egyik legnehezebb feladat. Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke 

felhívta a küldöttek figyelmét az erős magyarellenes sajtókampányra, amely az emlékmű 

felgyújtása óta folyik az ukrán sajtóban. Szerinte ez Kárpátalján új, meglehetősen aggasztó 

jelenség. 
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http://karpatinfo.net/belfold/2011/03/24/karpatalja-szvoboda-part-az-ukranellenes-tevekenyseg-beszuntetesere-szolit-fel
http://karpatalja.hu/
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A kettős állampolgárságról bukovinai szemmel  

2011. március 24. - HAI - Kárpátalja Ma 

A Kárpátalja Ma cikke is foglalkozik a kárpátaljai magyarok honosítása kapcsán felmerülő 

ellenállással. Kiemeli, hogy más az SZBU az ukrán biztonsági szolgálat is foglalkozik az 

üggyel, de azzal kevesen foglalkoznak, hogy már most is több tízezer ukrán kettős 

állampolgár él az állam területén. A Csernyivci Jurij Fegykovics Nemzeti Egyetem 

oktatója, Natalja Necsajeva-Jurijcsuk az ungvári Regionalisztika című folyóirat 2011. évi 1. 

számában Bi(tri)kulturális Bukovina: az etnopolitikai fejlődés problémái és perspektívái 

címmel publikált írását említi, amelyben hivatalos adatok szerint 3041 ukrán és moldáv 

állampolgár kapott román állampolgárságot. Azonban nem hivatalos adatok szerint 212 

ezer román útlevél található Csernyivci megyében. Ezzel szemben a 156 ezer magyar 

nemzetiségű állampolgár elenyészőnek tűnik. A tanulmány kiemeli, hogy az etnikai 

csoportokról alkotott előítéleteket nagyban befolyásolhatják a szomszédos államok 

kisebbségpolitikája.  

 

Döntöttek a kisebbségi szervezetek idei költségvetési támogatásáról 

2011. március 23. - Kriják Krisztina - Új Magyar Képes Újság 

Zágrábban március 17-én, csütörtökön hozta meg az idei évre szóló költségvetési 

támogatások elosztásáról szóló döntését az Aleksandar Tolnauer vezette zágrábi 

Kisebbségi Tanács. Ami a magyar szervezeteket illeti, a MESZ-nek 2 438 000 kúnát, a 

HMDK-nak pedig 2 130 000 kúnát irányoztak elő a 2011-es évre. Összességében a tavalyi 

évhez viszonyítva a HMDK tagszervezetei 150 000 Kn-val több, míg a MESZ és 

tagszervezeti 144 000 Kn-val kevesebb támogatáson osztozhatnak az idén. 

 

„Szívós, elkötelezett munkával az asszimiláció ellen” 

2011. március 23. - Tomka Tibor - Népújság 

Cár Anna, a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (DKMÖNK) 

elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, a muravidéki magyarság fő feladata az 

asszimiláció csökkentése, ehhez pedig szívós, elkötelezett, céltudatos munkára van 

szükség. Kifejtette, „kisebbségi létünkből fakad, hogy állandóan küzdünk anyanyelvünkért, 

nemzeti öntudatunkért, kulturális hagyományainkért, és reménykedünk, hogy a 

magyarság számbeli, lelki fogyatkozásának folyamata megállítható, sőt megfordítható”. 
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http://karpatalja.ma/nezopont/1271-a-kettos-allampolgarsagrol-bukovinai-szemmel
http://www.huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/469-doentoettek-a-kisebbsegi-szervezetek-idei-koeltsegvetesi-tamogatasarol-
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1370:szivos-elkoetelezett-munkaval-az-asszimilacio-ellen&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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Együttélés, társadalmi igazságosság 

2011. március 23. - Tomka Tibor - Népújság 

Csentében múlt hétvégen együtt ünnepelték március 15-ét és a szlovén kultúrnapot. Az 

ünnepségen Göncz László nemzetiségi képviselő kifejtette, „a formális, törvények adta 

kétnyelvűség és a tényleges kétnyelvűség között lévő űr leküzdésén kell dolgoznunk 

közösen, és ebben nélkülözhetetlen a többségi nemzet pozitív hozzáállása is”. 

 

Bécsbe érkezik Kövér László 

2011. március 23. - MTI, volksgruppen.at 

Március 24-én hivatalos látogatásra Bécsbe érkezik Kövér László. Az Országgyűlés elnöke 

többek közt találkozik majd a magyar-osztrák baráti csoport elnökével, és az ausztriai 

magyar szervezetek képviselőivel is. 
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http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1378:egyuetteles-tarsadalmi-igazsagossag&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/145071/
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org/karpatiigazszo/ 

www.blikk.hu www.parameter.sk www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu  www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/
http://www.blikk.hu/
http://www.parameter.sk/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

