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Fontos a magyar képviselet a radikalizmus miatt 
2012. július 21. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Fontos, hogy a magyar kisebbségnek legyen parlamenti képviselete, illetve jelen legyen a 

helyi vezetésben is, mert hatékonyabban tud védekezni a radikalizmus ellen – nyilatkozta 

csíkszeredai látogatásán Victor Ponta miniszterelnök. A kormányfő Hargita, Kovászna és 

Maros megyei polgármesterekkel és helyi vezetőkkel találkozott. 

 

Ponta: a MOGYE-n és a BBTE-n önálló magyar tanulmányi vonalra van 
szükség 
2012. július 21. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Szabadság, Magyar Hírlap 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) problémájának 

megoldásához biztosítani kell az önálló magyar tanulmányi vonalat, akárcsak a kolozsvári 

Babes-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) – jelentette ki szombaton Csíkszeredában 

Victor Ponta román miniszterelnök. Az Agerpres és a Mediafax hírügynökségek szerint 

Ponta a Csíkszeredában helyi képviselőkkel tartott tanácskozáson Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármester kérdésére válaszolva kijelentette: hibázott az egyetem 

román többségű szenátusa, amikor nem fogadta el, hogy a MOGYE multikulturális 

egyetem, de a másik fél is hibát követett el, amikor az önálló magyar kar létrehozását 

szorgalmazta. 

 

Turul-ünnepség a kárpátaljai Tiszaújlakon 
2012. július 22. – MTI, Echo TV, Magyar Hírlap 

A kárpátaljai magyarság vasárnap Tiszaújlakon, a Rákóczi-szabadságharc első győztes 

ütközetének emlékére emelt turulmadaras emlékműnél tartotta hagyományosan 

legnagyobb tömegrendezvényét, a Turul-ünnepséget, amelynek fő szónoka L. Simon 

László kulturális államtitkár volt. Az államtitkár beszédében hangsúlyozta: olyan korban 

élünk, amikor egyre többen törekednek arra, hogy megfosszák a magyarságot hőseitől. L. 

Simon László leszögezte: szembe kell szállni ezzel a folyamattal, hogy a jövő magyar 

ifjúsága olyan példaképeket láthasson maga előtt, akikre méltán lehet büszke, akiknek 

történelmi jelentőségű életművéből hitet, erőt és tudást meríthet. 

 

Eszmecsere a nemzetpolitikáról Jászón 
2012. július 22. – hirek.sk 

A Via Nova Ifjúsági Csoport 2012. július 19. és 22. között ismét megrendezte a Kapocs 

Ifjúsági Tábort, melynek programjában a nemzettudat erősítése és az információcsere 

témája kapott hangsúlyos szerepet. A „Nemzetpolitika pártok felett” elnevezésű 

vitafórumom szó esett többek között az anyaország külhoni magyarságot segítő támogatási 

rendszeréről, a keretösszeg nagyságáról, és elosztásának módjáról. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123352&cim=fontos_a_magyar_kepviselet_a_radikalizmus_miatt
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123368&cim=ponta_a_mogye_n_es_a_bbte_n_onallo_magyar_tanulmanyi_vonalra_van_szukseg
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123368&cim=ponta_a_mogye_n_es_a_bbte_n_onallo_magyar_tanulmanyi_vonalra_van_szukseg
http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=16&r_id=&hir_id=291695
http://www.hirek.sk/belfold/20120722203234/Eszmecsere-a-nemzetpolitikarol-Jaszon.html
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A déli harangszó a remény jelképe 
2012. július 23. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

A nándorfehérvári diadal ötszázötvenhatodik évfordulóján a fővárosban mások mellett 

Hende Csaba honvédelmi miniszter is megemlékezett a hősökről. Lezsák Sándor, az 

Országgyűlés alelnöke Belgrádba látogatott, ahol a csata emlékhelyén koszorút helyezett 

el, és ünnepi beszédet mondott. Hende Csaba az összetartozást és a közös ügyek 

támogatásának fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében. „Csak akkor győzhetünk, ha 

mindenki a maga módján hozzájárul a közös ügyhöz” – mondta a honvédelmi miniszter. 

Hozzátette, ötszázötvenhat évvel ezelőtt Nándorfehérvárnál „győztünk, mert a nép, a 

nemzet át tudta lépni a saját árnyékát”. 

 

Az idén megnyitják a Szlovák Házat Pilisszentkereszten 
2012. július 20. – MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Még az idén sor kerül a pilisszentkereszti (Mlynky) Szlovák Ház megnyitására a 

magyarországi községben - derült ki abból a megállapodásból, melyet a Határon Túli 

Szlovákok Hivatalának és a magyar igazságügyi minisztérium képviselői írták alá. 

 

Ponta: nem hasonlít Orbán Viktorra! 
2012. július 21. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Nem hasonlít Orbán Viktor magyar miniszterelnökre – hangsúlyozta Victor Ponta, és arra 

kérte Hargita, Kovászna és Maros megye vezetőit, hogy a Tusványosi Nyári 

Szabadegyetemen, illetve ha Brüsszelben járnak ezt ők is hangsúlyozzák. Victor Ponta 

ezzel a két ország összehasonlítására utalt, mely az elmúlt időszak politikai eseményeinek 

összhangjából fakadt. 

 

Kampánymentes miniszterelnöki látogatás 
2012. július 21. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Többször is hangsúlyozta Victor Ponta miniszterelnök, hogy nem kampányolni jött 

Csíkszeredába, hanem pusztán találkozni akart a három székelyföldi megye elöljáróival, 

vezetőivel. A szombati eseményen sem Borboly Csaba, sem pedig Ráduly Róbert Kálmán 

nem volt jelen. A Hargita megyei önkormányzat képviselő-testületének elnöke és 

Csíkszereda polgármestere is pihenőszabadságát tölti. 

 

Ponta Csíkszeredában: jövőre meg kell állapodniuk a pártoknak a 
régiósításról 
2012. július 21. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság 

Jövőre meg kell állapodniuk a pártoknak a régiósításról, amely 2014-től léphet hatályba - 

jelentette ki Victor Ponta miniszterelnök szombaton Csíkszeredában. A kormányfő Maros, 

Hargita és Kovászna megyék helyhatósági képviselőivel, mintegy 300 személlyel 
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http://www.magyarhirlap.hu/belfold/a_deli_harangszo_a_remeny_jelkepe.html
http://www.bumm.sk/71138/az-iden-megnyitjak-a-szlovak-hazat-pilisszentkereszten.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123365&cim=ponta_nem_hasonlit_orban_viktorra
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/kampanymentes-miniszterelnoki-latogatas
http://itthon.transindex.ro/?hir=30054
http://itthon.transindex.ro/?hir=30054
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találkozott. Az eseményt követő sajtótájékoztatón kifejtette, hogy az USL szerint a jelenlegi 

megyéknek meg kell maradniuk, de a már létező nyolc gazdasági fejlesztési régiónak 

közigazgatási hatáskört kell biztosítani. 

 

Idén hiányozni fog a román fél Tusványosról 
2012. július 21. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Jövő héten kezdődik a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb nyári közéleti fóruma, a 

23. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor. A magyar nemzetpolitika tusnádfürdői 

műhelyén idén is telt házra számítanak. A Kárpát-medence legnagyobb közéleti fóruma 

hagyományosan a magyar-magyar és a magyar-román párbeszéd színtere, azonban azt 

már most tudni lehet, hogy a román fél az idén hiányozni fog, hiszen a politikusok és 

közéleti személyiségek az államfő leváltása körüli eseményekkel és a július 29-ére kiírt 

népszavazással vannak elfoglalva. 

 

Öttagú bizottság vezeti a vásárhelyi RMDSZ-t 
2012. július 21. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika 

Dr. Benedek István nem az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke, Csegzi Sándor 

nem a választmány elnöke, és a jelenlegi tizenhárom körzetnek sincsenek már elnökei, 

mivel megszűnt a szervezet struktúrája. Ideiglenesen öttagú bizottság vezet – mondta 

Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezető alelnöke. 

 

Felmérés: érvényes lesz a július 29-i referendum 
2012. július 22. – Krónika 

A választópolgároknak több mint a fele részt vesz a Traian Băsescu menesztéséről szóló, 

július 29-i népszavazáson – derül ki a Public Affairs kommunikációs cég felméréséből. 

Nemzeti Liberális Párthoz (PNL) közel álló cég július 14 és 18 között végzett telefonos 

közvélemény-kutatása szerint a választói jegyzékben szereplő személyek 53 százaléka 

szavazni fog a népszavazáson. 

 

Toró: idén a magyar-magyar párbeszéden lesz a hangsúly Tusványoson 
2012. július 22. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A jövő héten kezdődő tusványosi konferencián elsősorban nem a magyar-román, hanem a 

magyar-magyar kapcsolatok megvitatása várható – vetíti előre Toró T. Tibor erdélyi 

magyar politikus. Bukarest ugyanis ez idő szerint a román belvitákra figyel, ugyanakkor az 

erdélyi magyar egység kimunkálása finom egyeztetést követel. 

 

Markó: kiábrándító a népszavazás kapcsán kialakult politikai küzdelem 
2012. július 22. – Krónika, Erdély Ma, Erdély Tv, Szabadság 

Színvonaltalan és kiábrándító a népszavazás kapcsán kialakult politikai vita amiatt, hogy a 

román pártok nem nőttek fel a feladathoz jelentette ki Markó Béla pénteken, az Erdélyi 

Magyar Televízió (ETV) „Többszemközt” című műsorában. Az RMDSZ volt elnöke szerinte 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ottagu-bizottsag-vezeti-a-vasarhelyi-rmdsz-t
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65607
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nem elfogadható álláspont, hogy nem kell részt venni, mert ez nem a magyarok ügye, 

hiszen ennek a népszavazásnak a következményei ránk is visszahárulnak. 

 

Eltávolították a megyezászlót 
2012. július 22. – szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Július 21-én, szombaton Victor Ponta miniszterelnök csíkszeredai látogatása során 

törvénytelenül eltávolították Hargita megye hivatalosan elfogadott zászlaját a megyei 

tanács gyűlésterméből. 

 

Diverziókeltés Mikó-ügyben 
2012. július 23. – Krónika 

Miközben az erdélyi magyar történelmi egyházak és az RMDSZ közös tiltakozó akciót 

szervez szeptember elsejére a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében, a 

restitúció ellenzői a Facebook közösségi portálon próbálják bizonygatni igazukat. A 

történelmi egyházak, a civil szervezetek és a politikum szeptember elsején közösen szervezi 

meg az igazság napja mottóval meghirdetett nagyszabású tüntetést a Székely Mikó 

Kollégium épületének visszaállamosítása ellen, az iskolaépület védelmében. 

 

Bajban a Szatmári Magyar Hírlap 
2012. július 23. – Babos Krisztina – Krónika 

Szeptember elejétől megszűnhet a Szatmári Magyar Hírlap. Az RMDSZ-közeli lap 

megszűnésében minden bizonnyal az is közrejátszik, hogy idén a nagyobb példányszámú 

Szatmári Friss Újságot megvásárolta egy szintén RMDSZ-közeli helyi cég, a Tradeholding 

Kft. 

 

Hallatnák hangjukat 
2012. július 23. – Krónika 

Megalakult szombaton Gyergyószentmiklóson a Gyergyószéki Önkormányzati Tanács. Az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) által létrehozott testület tagjai azok a személyek, akik a 

párt színeiben jutottak be a térség helyi tanácsaiba, valamint a párt választási listáinak 

vezetői. 

 

A. Nagy: a parlamentben kéne dönteni a Selye Egyetem sorsáról 
2012. július 20. – TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A. Nagy László kisebbségekért felelős kormánybiztos azt szeretné, hogy a parlamentben 

dőljön el véglegesen a komáromi egyetem sorsa. A TASR hírügynökség beszámolója 

szerint A. Nagy a parlamenti vita előtt beszélni szeretne azokkal a kormánytagokkal, akik a 

felsőoktatási Akkreditációs Bizottság javaslatáról döntenek. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65611
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65630
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65628
http://www.bumm.sk/71143/a-nagy-a-parlamentben-kene-donteni-a-selye-egyetem-sorsarol.html


 

 

 

 

 

 
6 

Európai alapok és anyanyelvhasználat az MKP Közigazgatási Tanács ülésén 
2012. július 20. – Felvidék Ma, Szabad Újság 

Megtartotta soros ülését a Magyar Koalíció Pártja Közigazgatási Tanácsa, amelyen a 

résztvevők áttekintették a július elsejétől hatályos kisebbségi nyelvhasználati törvényt és a 

kapcsolódó kormányrendeletet, amely hatással van az önkormányzatok munkájára, 

feladataira is. 

 

Fico és Orbán a futballról beszélgettek 
2012. július 20. – MTI, SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Főként a futballról, a nemzeti stadionok építéséről beszélgetett egymással Orbán Viktor 

magyar és Robert Fico szlovák kormányfő, akik a döntetlenre végződött Slovan-Videoton 

EL-selejtező focimeccsen találkoztak. „Több dologról is beszéltünk, de a legtöbbet a 

futballról“ - nyilatkozta a mérkőzés után Orbán. Fico megjegyzete, nem lett volna helyes, 

ha kihagy egy olyan Szlovákiában rendezett futballmeccset, melyre magyar kollégája 

elmegy. 

 

Csallóköz matricákkal és termék- jelöléssel a régiós identitásért 
2012. július 21. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Csallóköz feliratú autójelzéseket kínál az érdeklődőknek a Fontos vagy! mozgalom. Azt is 

tervezik, hogy a valóban csallóközi származású termékeket kínáló piaci árusok, őstermelők 

számára külön védjegyet vezetnek be. Céljuk a régiós identitás erősítése. 

 

Léván találkoztak a kárpát-medencei magyar református középiskolák 
2012. július 22. – Felvidék Ma 

A lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium szervezésében tizenhetedik alkalommal 

került sor a Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozójára. Július 8. és 11. 

között a Szívvel és lélekkel (református egyházművészet és hagyomány) témakörben sorra 

kerülő rendezvényen negyven középiskola és hat intézmény közel 180 képviselője vett 

részt. 

 

Tokár: nem jött el az armageddon, amit sokan vizionáltak 
2012. július 22. – bumm.sk 

Tokár Géza szerint a kisebbségügyi kormánybiztosi poszt létrehozása visszalépés, azonban 

mégis egy gesztus a Fico-kabinet részéről. Szerinte a magyarországi és a szlovákiai magyar 

ügyekben a Fico-kormány az első 100 napban meglehetősen mérsékelten reagált, ezzel 

kerülve a nemzetközi konfliktusokat. Az egyes minisztériumoknál viszont már láthatóak 

magyarokat hátrányosan érintő döntések, aminek legismertebb példája a Čaplovič által 

felvetett egyetemi leminősítés. Tokár meglátása szerint más területeken is érezhető 

lesz majd, hogy nem kisebbségbarát politikáról van szó. 
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Pacsér: Megkezdődött a MIT-tábor  
2012. július 20. – Vajdaság Ma 

A pacséri Moša Pijade Általános Iskola udvarán vette kezdetét a MIT-tábor, melynek az 

idén 225 részvevője van, a rendezők, animátorok, besegítők száma pedig mintegy 50-re 

tehető. A legnépszerűbb és egyben legtömegesebb pacséri táborban arra törekszenek a 

szervezők, hogy az egy hét alatt feledhetetlen élményt nyújtsanak a fiataloknak, mégpedig 

szórakozást és tanulást egyaránt biztosítva a számukra.  

 

Topolya: Toleranciatábor hatodszor 
2012. július 20. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Július 22. és 28. között idén is Topolyán rendezik meg a Duna menti régiók és városok 

fiataljainak Toleranciatáborát. A vasárnap kezdődő rendezvénnyel kapcsolatban a topolyai 

önkormányzat épületében tartott sajtótájékoztatót Egeresi Sándor, a tábor ötletgazdája, 

majd életre keltője és Kókai Mernyák Melinda községi elnök. 

 

Magyarkanizsa: Aláírták a koalíciós szerződést 
2012. július 20. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Dr. Bimbó Mihály, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) helyi szervezetének elnöke, 

Vladimir Hajder, a Demokrata Párt (DS) magyarkanizsai vezetője, valamint Vadász 

Károly, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) községi elnöke pénteken délben aláírta 

az együttműködésről szóló okiratot. „Úgy érzem, hogy az ilyen formában felálló községi 

vezetés eredményesen tudja majd vezetni a községet, és eleget tud majd tenni a 

választópolgárok elvárásainak, mivel a szavazók több mint hetven százaléka erre a három 

pártra adta le voksát” – mondta Bimbó Mihály. 

 

Nikoli  Vajdaságról és az alkotmánybíróság döntéséről  
2012. július 21. – Vajdaság Ma 

Aki nem tartja tiszteletben az Alkotmányt és szembehelyezkedik az alkotmánybíróság 

döntéseivel, annak felelnie kell ezért, jelentette ki Tomislav Nikolić szerb elnök egyes 

politikusok kijelentésére reagálva, akik szerint elfogadhatatlan a Vajdaság AT hatásköréről 

szóló törvény egyes szakaszait alkotmányellenessé nyilvánítani. 

 

Illés-napot ünnepeltek Temerinben 
2012. július 21. – Vajdaság Ma 

A temeriniek az idén 159. alkalommal emlékeztek meg fogadalmi ünnepükről, Illés-napról, 

amely egyben az Első Helyi Közösség napja is. A négynaposra kerekedett program 

keretében számos kiállítást, hangversenyt, könyvbemutatót, művelődési műsort tartottak. 

Az Illés-nap legfelemelőbb részét az idén is az ünnepi menet és a szentmise jelentette.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13814/Pacser-Megkezdodott-a-MIT-tabor-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13815/Topolya-Toleranciatabor-hatodszor.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13813/Magyarkanizsa-Alairtak-a-koalicios-szerzodest.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13819/Nikolic-Vajdasagrol-es-az-alkotmanybirosag-donteserol8207.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13817/Illes-napot-unnepeltek-Temerinben.html
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LDP: egységes vajdasági front az alkotmányreformért 
2012. július 22. – Vajdaság Ma 

A Liberális Demokrata Párt (LDP) tartományi bizottságának politikai tanácsa szombaton 

úgy értékelte, hogy Vajdaságban egységes front jön létre az alkotmány megváltoztatásáért, 

s bejelentették, az LDP ebben igen tevékenyen részt fog venni. 

 

Alakul a szerb kormány, ismertek a miniszterjelöltek 
2012. július 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Hírlap 

A Szerb Haladó Párt főbizottsága július 22-én 11 órakor tartotta ülését, amelyet követően 

nyilvánosságra hozták a szerbiai kormány új minisztereinek, illetve a jelölteknek a 

névsorát. A mai parlamenti szavazással egy időben érkezik Belgrádba Ban Ki Mun ENSZ-

főtitkár, majd továbbutazik Koszovóba, amit Pristina igyekszik majd úgy beállítani a szerb 

fél szerint, mint függetlenségük elismerését, illetve az ENSZ tagság megelőlegezését. 

 

Hazaérkeztek a BMKE táborozói 
2012. július 20. – Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület szervezésében Balatonalmádiban töltött tíz napot 

28 burgenlandi gyermek, akik tegnap rengeteg élménnyel gazdagodva tértek haza. A 

magyar nyelv intenzív tanulásán kívül az északi part nyújtotta adottságokban is kivehették 

részüket. 

 

Szijjártó Péter: tovább erősíthető Magyarország és az Egyesült Államok 
együttműködése 
2012. július 20. - MTI 

Az amerikai külügyminisztérium magyar ügyekkel foglalkozó tisztségviselőivel tárgyalt a 

háromnapos washingtoni látogatáson tartózkodó Szijjártó Péter. A miniszterelnökség 

külügyi és külgazdasági államtitkára kiemelte: Magyarország és az Egyesült Államok 

szövetségesek, és együttműködésük tovább szélesíthető az eddigi eredmények és a közös 

célok alapján. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13820/LDP-egyseges-vajdasagi-front-az-alkotmanyreformert.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17033/Alakul-a-szerb-kormany--ismertek-a-miniszterjeloltek.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/168403/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

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

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

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

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

www.hirado.hu hirek.sk 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.blikk.hu/
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/

