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A felvidéki magyarok helyzetéről tájékozódott Orbán 
2012. október 1. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Robert Fico szlovák miniszterelnökkel való keddi találkozó előtt a felvidéki magyarság 

helyzetéről tájékozódott Orbán Viktor kormányfő, aki hivatalában fogadta Berényi 

Józsefet, a Magyar Közösség Pártja elnökét. A tárgyaláson Berényi tájékoztatta Orbán 

Viktort a Selye János Egyetem szlovákiai leminősítésével, valamint a múlt héten aláírt 

kisebbségi minimummal kapcsolatban. A megbeszélésen szóba került az is, hogy milyen 

szlovákiai visszhang volt a Beneš-dekrétumok kollektív bűnösséget érintő részeinek az 

Európai Parlamentben elindult megtárgyalásáról. 

 

Új határátkelők nyílhatnak Magyarország és Románia között 
2012. október 1. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro 

Új magyar-román határátkelők megnyitását szorgalmazza a magyar kormány annak 

érdekében, hogy az egymáshoz szorosan illeszkedő határ menti gazdasági régiók újra 

működőképesek legyenek. Ez Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Titus Corlăţean 

román külügyminiszter hétfői budapesti megbeszélésén hangzott el. 

 

Külügyminiszteri találkozó: erős magyar–román együttműködés kell 
2012. október 1. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, Krónika, Népszabadság, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap 

Martonyi János magyar és Titus Corlatean román külügyminiszter hétfőn megbeszélést 

tartott a két ország közötti kapcsolatrendszer kérdéseiről és a fennálló nézeteltérésekről. 

Martonyi szerint Magyarország és Románia folytatja a partnerségi együttműködését, és 

tovább is akarják azt fejleszteni. Az elmúlt hónapokban „érzékeny szakaszba kerültek” a 

két ország kapcsolatai, emiatt többen éreztük úgy, hogy veszélybe kerülhetnek” az utóbbi 

években elért eredmények. A kétoldalú kapcsolatokban azonban továbbra is a közös 

érdekeknek kell meghatározónak lenniük. Titus Corlăţean szerint is „minden 

viszonylatban” meg kell erősíteni az együttműködést a két ország között. 

 

Bába: nem borítják fel a külhoniak a magyar választási rendszert 
2012. október 1. – hirado.hu, Kossuth Rádió 

Belátható időn belül sort kell keríteni a szerb-magyar történelmi megbékélésre, jelentette 

ki hétfőn Szabadkán Bába Iván, a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára, aki részt 

vett a főkonzulátuson, az ünnepélyes állampolgársági eskütételen. Újságírói kérdésre 

válaszolva elmondta, a külhoni magyar állampolgárok szavazati joga befolyásolja majd a 

választás kimenetelét, de nem borítja fel a választási rendszert. Bába hétfőn 

megbeszéléseket folytatott a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselőivel is. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20121001140933/A-felvideki-magyarok-helyzeterol-tajekozodott-Orban.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67690
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127748&cim=kulugyminiszteri_talalkozo_eros_magyar_roman_egyuttmukodes_kell
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/01/21/Baba_nem_boritjak_fel_a_kulhoniak_a_magyar.aspx?source=hirkereso
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Elfogyott Bukarest előnye 
2012. október 2. - Szőcs Levente - Népszabadság 

A romániai külügyminiszter látogatása kapcsán nyilatkozott Dan Dungaciu, a Román 

Akadémia Politikatudományi és Külkapcsolatok Intézetének igazgatója. Szerinte a 

magyar-román viszony jelenlegi állása a magyar félnek kedvez, hiszen a sorozatos 

romániai botrányok elfedték a magyar kormány kilengéseit.  

 

Szenátorjelöltnek kérte fel Toró T. Tibort az EMNP Kovászna megyei 
szervezete 
2012. október 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Toró T. Tibort, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökét kérte fel a párt Kovászna megyei 

szervezete, hogy legyen a szenátor-jelöltjük az Alsóháromszék-Erdővidék körzetben. 

Nemes Előd, a Néppárt háromszéki elnöke hétfőn sajtótájékoztatón elmondta, a megyei 

elnökségi tagok aláírásával hivatalosan kérték fel Toró T. Tibort, hogy vállalja a szenátori 

jelöltséget, megkeresésükre még nem kaptak választ. Az EMNP kedden, Kolozsváron dönt 

a jelöltekről, párt Országos Elnökségi Ülésén. 

 

Kovászna megye prefektusa: a területi autonómia sztálinista modell 
2012. október 1. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Gazdaságilag nem életképes a magyar politikusok által szorgalmazott területi autonómia, 

sztálinista modelleket nem lehet feltámasztani – jelentette ki Codrin Munteanu, Kovászna 

megye prefektusa. A szociális kiadások, valamint az infrastrukturális beruházások 

nagyobbik része az állami költségvetésből származik, ez is bizonyítja, hogy a területi 

autonómiával kapcsolatos elképzelések gazdasági szempontból nem életképesek – 

jelentette ki Codrin Munteanu. 

 

Titus Corlăţean külügyminiszterrel találkozott az MSZP elnöke 
2012. október 1. – transindex.ro 

A magyar-román kétoldalú kapcsolatokról és a pártjaik közötti együttműködésről 

folytatott négyszemközti megbeszélést Mesterházy Attila, az MSZP elnöke Titus Corlăţean 

külügyminiszterrel Budapesten. 

 

SZNT: a román hatóságok meghamisították az ET egyik ajánlását 
2012. október 1. – Krónika, Erdély Ma, MTI, mno.hu 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szerint a román hatóságok meghamisították, a 

törvényhozási eljárásban az eredeti céljaival és szellemével ellentétes módon használták fel 

az Európa Tanácsnak (ET) a területi autonómiára is kiterjedő 1201/1993-as ajánlását. Az 

SZNT közleménye szerint „kimeríti az okirat-hamisítás bűncselekményének 

tényálladékát”, és megkérdőjelezi az egész jogalkotási eljárás törvényességét az a mód, 
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http://nol.hu/kulfold/roman-magyar__tovabbra_is_az_ellenszenv_lesz_a_meghatarozo
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67687
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67687
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67689
http://itthon.transindex.ro/?hir=30637
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67692
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ahogy a bukaresti parlament Törvényhozási Tanácsa véleményezte a székelyföldi területi 

autonómia statútumának törvényjavaslatát. 

 

A szórvány érdeke a valós önrendelkezést és tartalmas kisebbségi jogokat 
szavatoló törvény 
2012. október 1. – Nyugati Jelen 

Szórványpolitikánk megvalósításának közjogi kerete a kisebbségi törvény parlamenti 

elfogadásából származhat – fogalmazott szombaton a Zilahon megtartott SZKT-én 

Winkler Gyula EP-képviselő, a Szórvány frakció elnöke. Egy módosított kisebbségi törvény 

elfogadásának lehetőségéről beszélve, az európai parlamenti képviselő hangsúlyozta: a 

nemzeti kisebbségi szervezetek intézményes hátterét biztosító törvényt nem szabad 

összetéveszteni a valós kulturális autonómiát szavatoló kisebbségi törvénnyel. „Az RMDSZ 

nem támogathat egy tartalmától kiürített üres vázat, hanem az új törvényhozási ciklusban 

folytatni fogja a küzdelmet egy valós önrendelkezést és tartalmas kisebbségi jogokat 

szavatoló jogszabály érdekében” – mondta Winkler Gyula. 

 

Indul-e Tőkés László a parlamenti választásokon? 
2012. október 1. – maszol.ro 

Kedden véglegesíti a parlamenti jelöltlistákat az Erdélyi Magyar Néppárt elnöksége, ekkor 

derül ki, indul-e a decemberi választásokon Tőkés László – közölte a maszol.ro kérdésére 

az európai parlamenti képviselő sajtóirodájának vezetője. 

 

Szervezik a Brassói Magyar Napokat 
2012. október 1. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Hétfő délelőtt tartott sajtótájékoztatót Toró Tamás és Nemes Előd a 

demokráciaközpontban, melynek fő témája az idei Brassói Magyar Napok 

rendezvénysorozata volt. Toró Tamás, a Brassói Magyar Napok főszervezője kiemelte, 

hogy a rendezvény, amelyet már második alkalommal szerveznek meg, a tavalyihoz képest 

sokkal gazdagabb és színesebb programokkal kecsegteti az érdeklődőket. Kiemelte, hogy a 

Brassói Magyar Napokat utoljára 1940-ben szervezték meg Brassóban s ennek eszmei 

értékét újrateremtve és a magyar közösség identitását erősítve ezután minden évben meg 

fogják szervezni. 

 

Kétszázan készülnek a magyar érettségire 
2012. október 1. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Közel kétszáz fővel indult be az oktatás hétvégén a magyarországi Kölcsey Ferenc 

Gimnázium felnőttoktatási, levelezői munkarend szerint működő, Csíkszeredába 

kihelyezett gimnáziumi osztályaiban. A magyar állami normatív támogatással zajló, a 

diákok számára ingyenes oktatásba helybeli, magyar állampolgárságú 28-30 év körüli 

fiatalok jelentkeztek. 
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http://www.nyugatijelen.com/kronika/a_szorvany_erdeke_a_valos_onrendelkezest_es_tartalmas_kisebbsegi_jogokat_szavatolo_torveny.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/a_szorvany_erdeke_a_valos_onrendelkezest_es_tartalmas_kisebbsegi_jogokat_szavatolo_torveny.php
http://maszol.ro/index.php/belfold/3270-indul-e-tokes-laszlo-a-parlamenti-valasztasokon
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/szervezik-a-brassoi-magyar-napokat
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/ketszazan-keszulnek-a-magyar-erettsegire
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Történelmet író évnyitó a MOGYE-n 
2012. október 1. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

Bár az orvosi egyetem rektora, Leonard Azamfirei hétfőn délelőtt a közös – román–

magyar – évnyitó öröméről beszélt, a felsőoktatási intézmény magyar tagozata ebben az 

évben is külön tanévnyitót szervezett a hivatalos esemény után. Mint mondják, 

hagyományteremtő szándékkal szervezték a Vártemplomban az évnyitót, s tudják, hogy az 

eseménnyel gyakorlatilag történelmet írnak. 

 

Újabb tiltakozás Mikó-ügyben 
2012. október 1. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Újabb megmozdulást szervez a Mikó-ügyben Sánta Imre bikfalvi református lelkész. A 

tárgyalást megelőző napon, október 4-én jelképesen élő láncot alkotva a Székely Mikó 

Kollégium épülete köré hív mindenkit, hogy nyilvánítsák ki ismét tiltakozásukat a 

visszaállamosítási kísérlet ellen. 

 

RMDSZ-jelöltek Hunyad megyében 
2012. október 1. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen, Krónika, Szabadság 

Vasárnap délután ülésezett az RMDSZ Hunyad Megyei Képviselők Tanácsa, az MKT, 

amely titkos szavazással rangsorolta a képviselői és szenátori helyekre jelentkező 

jelölteket. A szervezet a helyi RMDSZ-vezetőket indítja a választáson azokban a 

körzetekben, ahol nagyobb a magyar közösség. A Szövetségnek mind a 10 körzetben (3 

szenátori és 7 képviselői) lesz jelöltje. 

 

Corlăţean: elfogadták Andrei Șaguna szobrát 
2012. október 2. – Krónika, maszol.ro 

Titus Corlăţean tegnapi budapesti tárgyalásai után a Mediafax hírügynökségnek beszámolt 

arról, hogy kérésére a magyar fél elfogadta Andrei Șaguna román ortodox püspök régóta 

tervezett gyulai szobrának felállítását. „Șaguna püspök gyulai szobráról már évek óta 

tárgyalunk a magyar féllel. Örömmel tapasztaltam, hogy mind Orbán Viktor 

miniszterelnök, mind Martonyi (János) kollégám teljes nyitottságot tanúsítottak a 

kérdésben” – mondta Corlăţean. 

 

Munteanu: csak a román nyelv kötelező 
2012. október 2. – Krónika 

A bíróságon támadta meg a Kovászna megyei prefektúra az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) határozatát, amely magyar nyelvű táblák 

elhelyezésére és a közérdekű információk magyar megfogalmazására kötelezi az 

intézményt. Codrin Munteanu prefektus szerint a CNCD összemosta a helyhatósági, a 

kormányzati és a katonai intézményeket, holott mindegyikre nem vonatkozik egyformán a 

helyi közigazgatási törvény, miszerint biztosítani kell az anyanyelv használatát. 
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Visszajelzésre várnak a tüntetők 
2012. október 2. – Krónika  

Folytatták tegnap bukaresti utcai tiltakozó akciójukat azok a személyek, akik három hete a 

MOGYE magyar tagozatának szánt fizetéses helyek kiegészítését követelik. Ádám Valérián, 

a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) titkára, a 

tüntetés kezdeményezője a Krónikának úgy fogalmazott, hogy ők a végsőkig kitartanak, 

ám nem szeretnének úgy járni, mint azok a japán katonák, akik a második világháború 

befejezése után is még harcra készen álltak. 

 

„Méltó jogutód a Babeș–Bolyai Tudományegyetem” 
2012. október 2. – Krónika, Szabadság, maszol.ro 

ABabeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) joggal tekintheti magát a kolozsvári magyar 

királyi Ferenc József Tudományegyetem méltó jogutódjának – hangzott el tegnap Marton 

József egyetemi tanár A 140 éves kolozsvári tudományegyetem múltja és jövője című 

előadásban a kolozsvári magyar nyelvű felsőoktatás 140. évfordulóját ünneplő 

rendezvénysorozata nyitónapján. 

 

Memorandumot ír alá Robert Fico és Orbán Viktor 
2012. október 1. – TASR, hirek.sk 

Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden, október 2-án felavatja 

a Pilisi Szlovákok Központját. A miniszterelnökök egyúttal ellátják kézjegyükkel a szlovák-

magyar együttműködésről szóló memorandumot is. A miniszterelnökök beszédet 

mondanak a Pilisi Szlovákok Központjának nagytermében. Rajtuk kívül felszólal itt Ján 

Fuzik, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke és Marta Demjénová, a 

Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat elnöke is. 

 

Kedden aláírhatják az új Komárom-hídról szóló kétoldalú megállapodást 
2012. október 1. – TASR, hirek.sk 

Aláíráshoz közeledik a Komáromot Révkomárommal összekötő közúti híd megépítéséről 

szóló szlovák-magyar megállapodás. A két állam képviselői valószínűleg október 2-án 

aláírják a szerződést. 

 

„Szövetkezni az ördögön kívül bárkivel lehet” 
2012. október 2. – Veres István – Új Szó 

Eckstein-Kovács Péterrel, az RMDSZ politikusával a határon túli érdekképviseletekről és a 

közelgő romániai választásokról beszélgetett az Új Szó. Az interjúban Eckstein elmondta: 

„A Híd egy sajátos konstrukció. Erdélyben ezt lekoppintani nem lehet, sem a feltételek, 

sem az emberek nincsenek meg hozzá. Úgy gondolom viszont, hogy nálunk is a levegőben 
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lóg egy interetnikus regionális párt megalakulása, ha nem is holnap vagy holnapután 

esedékes a dolog.” 

 

Szerb-magyar megbékélést! 
2012. október 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Belátható időn belül sort kell keríteni a szerb-magyar megbékélésre, jelentette ki 

Szabadkán Bába Iván, a magyar Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára, aki részt 

vett a főkonzulátuson, az ünnepélyes állampolgársági eskütételen. Mint mondta, Szerbia 

uniós csatlakozása előtt rendezni kell ezt a kérdést, mert megoldatlan problémák nem 

vihetőek be az unióba. - A szerb-magyar megbékélés napirenden lévő kérdés a két ország, a 

két kormány között. Belátható időn belül ennek megtárgyalására sort kell keríteni.  

 

Levélben szavaznak a külhoni magyarok  
2012. október 2. Diósi Árpád – Magyar Szó 

Hétfőn Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán az ünnepélyes állampolgársági eskütételt 

Bába Iván, a magyar Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára tisztelte meg 

jelenlétével. A közigazgatási államtitkárt a külhoni magyarok szavazati jogáról, valamint 

arról kérdezte a Magyar Szó, hogy a jelenlegi szerbiai politikai viszonyok mellett hogyan 

látja a vajdasági magyarság érdekképviseletét. 

 

Vajdasági termékek kiállítása Szegeden 
2012. október 1. – Vajdaság Ma 

A Kárpát Régió Üzleti Hálózat szabadkai irodája és a Magyar–Szerb Kereskedelmi és 

Iparkamara a „KKV-k bemutatkozása Vajdaságból a piacra jutás céljából” címmel október 

11-én szakmai konferenciát szervez a szegedi megyeháza aulájában. A rendezvény 

fővédnöke: Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazsági Minisztérium gazdaságszabályozásért 

felelős államtitkár, köszöntőt mond B. Nagy László, a megyei kormányhivatal vezetője és 

Tatjana Maglić, a Zombori Regionális Gazdasági Kamara elnöke. A találkozó célja, hogy 

elősegítse a vajdasági kis- és közép-vállalkozások magyarországi piacra jutását, 

megjelenését, termékbemutatási lehetőség biztosításával, valamint információkkal 

szolgálja a magyarországi lehetőségek iránt érdeklődő vajdasági vállalkozásokat. 

 

A legszebb hivatás a világon 
2012. október 2. – Lukács Melinda – Magyar Szó 

Az új tanévben, ünnepélyes keretek között 55 hallgató vette át a leckekönyvét, és tett 

fogadalmat, 35 tanító- és 25 óvóképző szakos. Takács Márta, a Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar megbízott dékánja üdvözölte őket, és hangsúlyozta, hogy az egyetemi 

oklevéllel valódi értékeket teremtenek, amelyek nemcsak nekik szólnak, hanem az egész 

vajdasági magyar közösségnek. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14159/Szerb-magyar-megbekelest.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-02_Levelben_szavaznak_a_kulhoni_magyarok.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14158/Vajdasagi-termekek-kiallitasa-Szegeden.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-02_A_legszebb_hivatas_a_vilagon.xhtml
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Ajándék az MNT-től a kúlai Tájékoztatási Központnak 
2012. október 2. – Magyar Szó 

A kúlai Tájékoztatási Központ keretein belül három rádiószerkesztőség tevékenykedik, és 

öt nyelven tájékoztatja a hallgatóságot a nap 24 órájában. Hétfőn a Magyar Nemzeti 

Tanács jóvoltából a magyar szerkesztőség egy új korszerű számítógéppel gazdagodott. 

Valka Károly, Kúla alpolgármestere és az MNT tagja adta át az ajándékot, amely a magyar 

nyelven történő tájékoztatást, a jobb, korszerűbb és hatékonyabb műsorkészítést szolgálja 

majd a következő időszakban. 

 

„Hülyének nézik a tartomány lakosait” 
2012. október 1. – Pannon RTV 

„Folytatódik Vajdaság kirablása” – jelentette ki a Pannon TV Közügyek című műsorában 

Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági frakcióvezetője úgy 

fogalmazott: „hülyének nézik a tartomány lakosait. Azt akarják elhitetni velük, hogy 50 

egységnek a 7 százaléka több, mint 100-nak a 7 százaléka.” Pásztor Bálint szerint a 

köztársasági költségvetés bizonyítja: folytatódik a tartomány kifosztása. 

 

Bereg Fest: egy híján ötvenedszer együtt 
2012. október 1. – Kárpáti Igaz Szó 

Egy híján ötvenedszer rendezték meg vasárnap a Barátság Határok Nélkül Fesztivált 

Beregszászban. Az időjárás is kedvezett a nagyszabású Bereg Festnek, a nagyszerű 

programok ezreket vonzottak a Vérke-parti városba. 

 

Negyven éve született a kárpátaljai magyarok politikai beadványa 
2012. október 1. – Kárpátinfo, MTI 

Negyven évvel ezelőtt több mint ezer kárpátaljai magyar értelmiségi fordult beadvánnyal a 

Szovjetunió Kommunista Pártja központi bizottságához és a szovjet Legfelsőbb Tanács 

elnökségéhez, amelyben kisebbségi jogaik biztosítását kérték, köztük az anyanyelvű 

oktatás bővítését, a magyar történelem oktatásának és a magyar nyelvű egyetemi felvételi 

vizsgáknak a bevezetését. A hatalom a szervezőket – néhai Fodó Sándor ungvári egyetemi 

tanárt, későbbi kisebbségi politikust, Kovács Vilmos írót és S. Benedek András írót – 

meghurcolta, munkahelyükről elbocsátotta. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-02_Ajandek_az_MNT-tol_a_kulai_Tajekoztatasi_Kozpontnak.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=23889
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10734
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna-tudomany/negyven-eve-szuletett-karpataljai-magyarok-politikai-beadvanya
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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.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/
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