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Tévéadások feliratozása - Marad a diszkrimináció és a többletköltség?! 
2013. szeptember 12. – hirek.sk 

Eddig hiábavalónak bizonyultak a Velencei Bizottság ajánlásai és az Európai Bizottság 

tiltakozásai, a szlovák kormány továbbra sem engedélyezi a kizárólag nemzeti kisebbségek 

nyelvén sugárzó tévé- és rádióadók működését. A sugárzásról és a továbbközvetítésről 

szóló törvénymódosítás kapcsán Marek Maďarič kulturális miniszter állítólag Solymos 

Lászlónak, a Most-Híd vegyespárt frakcióvezetőjének elmondta, ez a törvénymódosítás 

nem a magyar, hanem a más idegen nyelveken történő sugárzás kérdését oldja meg. 

 

Az uniós környezetvédelmi biztossal egyeztettek magyar EP-képviselők 
Verespatakról 
2013. szeptember 12. – transindex.ro, Szabadság 

A verespataki bányaberuházás megakadályozása érdekében egyeztetett Tőkés László és 

Bánki Erik magyar néppárti képviselő kedden este Janez Potocnik uniós környezetvédelmi 

biztossal - tudatta szerdai közleményében a magyar néppárti delegáció sajtóirodája. Bánki 

és Tőkés a múlt héten Sógor Csabával közösen levelet írt Janez Potocniknak, és 

felszólították, hogy szerezzen érvényt az Európai Parlament 2010-ben elfogadott 

határozatának, amely a ciánalapú bányászat teljes tilalmára szólít fel az EU országaiban, a 

tagországokat pedig arra, hogy szüneteltessék az új cián-technológiás bányák megnyitását. 

 

Megmaradásukat ünnepelték a belényesiek 
2013. szeptember 12. – Krónika 

Bihar megye eddig legnagyobb és legsikeresebb szórványprogramjaként jellemezte a múlt 

hétvégén rendezett Fekete-Körös-völgyi Magyar Napokat Grim András, a megyei RMDSZ 

szórványért felelős alelnöke. Felhívta a figyelmet, hogy minden szórványvidéknek, így a 

mintegy 4 ezer fős magyarságot számláló Belényesi-medencének is megvannak a maga 

sajátosságai, ők pedig azokat figyelembe véve alakították a három napos fesztivált. 

 

Ponta: azért elleneztem a verespataki bányaberuházást, mert Băsescu 
támogatta 
2013. szeptember 12. – transindex.ro 

Victor Ponta miniszterelnök az Antena 3 televízió meghívottjaként elmondta, 

titkosszolgálati információkkal rendelkezik azt illetően, hogy a verespataki bányanyitás 

elleni tüntetők nagy része jóhiszemű aktivista, azonban léteznek olyan elemek is, akiket 

külföldi gazdasági érdekkörök támogatnak azért, hogy a különböző gazdasági 

beruházásokat ellehetetlenítsék. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130912174903/Teveadasok-feliratozasa-Marad-a-diszkriminacio-es-a-tobbletkoltseg.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=34027
http://itthon.transindex.ro/?hir=34027
http://kronika.ro/szines/megmaradasukat-unnepeltek-a-belenyesiek
http://itthon.transindex.ro/?hir=34028
http://itthon.transindex.ro/?hir=34028
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Markó: az EU gondolja újra a kisebbségjogi politikáját! 
2013. szeptember 12. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika 

Eljött az ideje annak, hogy az Európai Unió újragondolja a kisebbségi jogok védelmével 

kapcsolatos politikáját, és ne hárítsa át ezt a kérdést az Európa Tanácsra, hiszen ennek a 

szervezetnek nincs megfelelő ereje a kisebbségi normák érvényesítéséhez ‒ jelentette ki 

Markó Béla szenátor csütörtökön, Marosvásárhelyen. Markó Béla kifejtette, jelenleg az 

Európai Uniónak nincs egyértelmű és erős kisebbségvédelmi szabályrendszere, ami főként 

azzal magyarázható, hogy az államszövetséget létrehozó nyugat-európai országok többsége 

sem rendelkezik olyan keretszabályozással, amely megfelelő módon rendezné saját 

kisebbségeik védelmét. 

 

Székelyföldi példaképeket tüntettek ki 
2013. szeptember 12. – Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság, Krónika 

A Magyar Államalapítás Ünnepe alkalmából nyolc székelyföldi személyiséget tüntettek ki 

szeptember 11-én, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán. A jeles alkalom kapcsán 

Zsigmond Barna Pál főkonzul elmondta, olyan személyek részesültek elismerésben, akik 

választott hivatásukat hittel végezték és végzik, illetve akik önzetlenül gyarapítják 

Székelyföld szellemi és lelki gazdagságát. 

 

Verespatak – Elhúzódhat a bukaresti parlamenti vita 
2013. szeptember 12. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, Szabadság, maszol.ro, Krónika 

Elhúzódhat a bukaresti parlamenti vita a verespataki ciántechnológiás bányaberuházással 

kapcsolatos törvénytervezetről, miután a kormányzó Szociálliberális Szövetség USL 

társelnökei csütörtökön abban állapodtak meg, hogy a törvényhozás mégsem sürgősségi 

eljárással tárgyalja a tervezetet. 

 

Borbély László: a nemzetállamok ideje lejárt 
2013. szeptember 12. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika 

Jól sikerült a 14-ik alkalommal megrendezett kisebbségi szeminárium – vonta le a 

következtetést Borbély László, a rendezvényszervező Dr. Bernády György Alapítvány 

elnöke, aki elmondta, a jelenlevő romániai nemzeti kisebbségek pozitívan fogadták az 

RMDSZ kezdeményezését az európai kisebbségi jogokra vonatkozóan, támogatásukról 

biztosították a szervezőket.  

 

Pontáék üzenete: el kellene fogadni a Verespatak-törvényt  
2013. szeptember 12. – maszol.ro 

Rendkívüli sajtótájékoztatón hívta fel csütörtökön Victor Ponta a figyelmet arra, milyen 

következményekkel járna az ország számára, ha a Rosia Montana Gold Corporation 

(RMGC) nem kapja meg az engedélyt a verespataki aranybánya megnyitására. A 

kormányfő mellett ült Dan Şova nagyberuházásokért felelős tárca nélküli miniszter, aki 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34029
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=149257&cim=szekelyfoldi_peldakepeket_tuntettek_ki
http://erdely.ma/kornyezetunk.php?id=149274&cim=verespatak_elhuzodhat_a_bukaresti_parlamenti_vita
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17637-borbely-laszlo-a-nemzetallamok-ideje-lejart
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17631-pontaek-uzenete-el-kellene-fogadni-a-verespatak-torvenyt


 

 

 

 

 

 
4 

kijelentette: ő bizony szenátorként megszavazza majd a befektetéssel kapcsolatos 

intézkedésekről szóló törvény tervezetét.  

 

Mădălin Guruianu: a magyar szurkolókat is jelentsék fel 
2013. szeptember 12. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

A magyar szurkolók viselkedését is el kellene ítélnie a  Mikó Imre Jogvédő Szolgálatnak, és 

ellenük is feljelentést kellene tenni a FIFÁ-nál – véli Mădălin Guruianu, a Nemzeti 

Liberális Párt Kovászna megyei elnöke. „Teljes mértékben egyetértek a magyar vezetőkkel, 

akik azért tesznek feljelentést, mert néhány román szurkoló azt skandálta, hogy ki a 

magyarokkal az országból, mert elfogadhatatlan a barbarizmus és xenofóbia, melyet 

tanúsítottak. De azokat a magyar szurkolókat is el kellene ítélniük a magyar vezetőknek, 

akik többször is cigányoztak és románellenes rigmusokat skandáltak a mérkőzésen” – 

mondta a politikus. 

 

Kolozs, Fehér és Maros megyében folytatódik az Önkormányzati Konzultáció  
2013. szeptember 12. – maszol.ro, Krónika 

Folytatódik az RMDSZ Főtitkárság Önkormányzati Főosztálya által júliusban újra 

elindított, 275 községet célzó, Erdélyi Önkormányzati Konzultáció. Az elmúlt napokban 

Kolozs megyei Búza és Várfalva polgármestereivel, majd a Fehér megyei Búzásbocsárd és 

Felvinc alpolgármestereivel folytattak megbeszéléseket az Önkormányzati Főosztály 

képviselői.  

 

Udvarhelyszéken is áthalad az autonómia-maraton 
2013. szeptember 12. – szekelyhon.ro 

Székelyföld autonómiájának fontosságára kívánja felhívni a figyelmet a székelyhídi 

születésű maratonfutó, Juhos Gábor. A sportoló ezzel a céllal szaladna végig a hét 

történelmi székely széken, naponta mintegy 42, összesen pedig ötszáz kilométert téve meg. 

 

Több elsőéves lehet a Sapientián 
2013. szeptember 13. – Krónika 

Amennyiben az őszi felvételire sikeresen bejutottak visszajeleznek, idén több elsőéves 

kezdi meg tanulmányait a Sapientia EMTE marosvásárhelyi Műszaki és 

Humántudományok Karán, mint az elmúlt évben. 

 

Két előkészítő osztály indul a Csikyben 
2013. szeptember 12. – Nyugati Jelen 

Aradon három tanintézményben indul idén is magyar nyelvű előkészítő osztály: a Csiky 

Gergely Főgimnáziumban, az Aurel Vlaicu Általános Iskolában és az Aron Cotruş Általános 

Iskolában. „Összesen 33 kisdiák van beírva az előkészítő osztályba, ez értelemszerűen azt 

jelenti, hogy két osztály indul” – mondta el Hadnagy Éva, a Csiky igazgatónője. Az Aron 

Cotruş Általános Iskolában összevont osztályban lesznek előkészítős, elsős és másodikos 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/madalin-guruianu-a-magyar-szurkolokat-is-jelentsek-fel
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/17641-kolozs-feher-es-maros-megyeben-folytatodik-az-onkormanyzati-konzultacio
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/maratonfutas-szekelyfold-autonomiajaert
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ket_elokeszito_osztaly_indul_a_csikyben.php
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gyermekek. Az Aurel Vlaicu Általános Iskolában az előkészítő osztályosok tanítónője Bálint 

Magdolna 17 kisgyerekkel kezdi az új tanévet. 

 

Támogatja Berényit az OKS Nagyszombat megyében 
2013. szeptember 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Berényi József a Magyar Közösség Pártja és a Polgári Konzervatív Párt közös 

képviselőjelöltje Nagyszombat megyében - jelentette be a két párt elnöke. Ondrej Dostál, 

az OKS elnöke szerint azért támogatják Berényi jelölését, mert a két párt politikailag közel 

áll egymáshoz és az MKP elnökét megfejelő megyefőnök-jelöltnek tartják. 

 

Teljes listát indít a Dunaszerdahelyi járásban a Híd 
2013. szeptember 12. – bumm.sk, hirek.sk 

A Híd dunaszerdahelyi járási elnöksége jóváhagyta a megyei választásokon induló jelöltek 

listáját. A párt megyeelnök-jelöltje és egyben képviselőjelöltje is Nagy József, 

dunaszerdahelyi parlamenti képviselő, volt környezetvédelmi miniszter. 

 

Fico nyerné az elnökválsztás első körét 
2013. szeptember 12. – bumm.sk 

Ha Robert Fico kormányfő úgy döntene, hogy elindul az elnökválasztáson, ő lenne a 

legnagyobb esélyes – erősítette meg egy újabb felmérés. A Focus szerint a választók 38,4 

százaléka szavazna rá. 

 

Takarékos üzemmódban működik a párkányi gimnázium 
2013. szeptember 12. – hirek.sk 

Az egyik épületszárny lezárásával és elbocsátásokkal kezdte meg az új tanévet a párkányi 

gimnázium. Bár az intézményt már nem fenyegeti az elköltöztetés veszélye, a 

bérköltségekkel és a fenntartási költségekkel továbbra is takarékoskodnia kell. 

 

Ünnepélyes évadnyitó a kassai Thália Színházban 
2013. szeptember 12. – Felvidék Ma 

A kassai Thália Színházban szeptember 9-én ünnepi évadnyitót tartottak. Először 

biztosítottak ilyen alkalomra ünnepélyes kereteket, mely a Magyar Művészeti 

Akadémiának volt köszönhető. 

 

A. Nagy munkacsoportot vezet a Hídban 
2013. szeptember 13. – Új Szó 

A kisebbségi tanács nevű szakmai munkacsoport elnökletével bízta meg A. Nagy Lászlót a 

Híd Országos Elnöksége. A párt külön munkacsoportban foglalkozik a kisebbségekkel – 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130912174052/Tamogatja-Berenyit-az-OKS-Nagyszombat-megyeben.html
http://www.bumm.sk/86651/teljes-listat-indit-a-dunaszerdahelyi-jarasban-a-hid.html
http://www.bumm.sk/86628/fico-nyerne-az-elnokvalsztas-elso-koret.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20130912091047/Takarekos-uzemmodban-mukodik-a-parkanyi-gimnazium.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/41557-unnepelyes-evadnyito-a-kassai-thalia-szinhazban


 

 

 

 

 

 
6 

mondta az Új Szónak Bugár Béla pártelnök. „Nem csak magyarok kaptak benne helyet, de 

a hangsúly a magyarokon van” – jegyezte meg a pártelnök. 

 

Magyarkanizsa: 138 új honosítási kérelem 
2013. szeptember 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A kilencedik nyílt fogadónapját tartotta Magyarkanizsán a szabadkai Magyar 

Főkonzulátus, munkatársai ezúttal 138 honosítási kérelmet vettek át a község polgáraitól. 

A tavaly decemberi első fogadónap óta a községben már több mint 1 300-an igényelték az 

egyszerűsített honosítási eljárást. Rab Márton konzul, aki ma járt először a Tisza-parti 

városban, elégedettségének adott hangot, amiért Magyarkanizsán nem csökken az 

érdeklődés a magyar állampolgárság megszerzése iránt.  

 

Október közepéig tíz kihelyezett konzuli fogadónapot tart Magyarország 
Szabadkai Főkonzulátusa 
2013. szeptember 12. – Vajdaság Ma 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa az eddigi gyakorlathoz híven a közeljövőben is 

rendszeresen szervez kihelyezett konzuli fogadónapokat Vajdaság-szerte, így az 

elkövetkező egy hónap során - mint közölték - 10 vajdasági városban, községben tartanak 

fogadónapot. 

 

Korhecz Tamás sikeresnek minősítette az MNT tevékenységét 
2013. szeptember 12. – Vajdaság Ma 

Sikeresnek minősítette a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) utóbbi három és fél 

évét Korhecz Tamás, a vajdasági magyarság országos kisebbségi önkormányzatának 

elnöke csütörtökön Belgrádban. A nemzeti tanácsoknak sikerült beilleszkedniük a szerb 

jogrendbe, és „sok helyen tudtak kimozdítani olyan évtizedes problémákat a holtpontról, 

amelyeket korábban a magyar érdekképviselet képtelen volt megoldani” - hangsúlyozta 

Korhecz Tamás a szerb fővárosban tartott előadásában. Hozzátette, hogy „ennyi idő alatt 

nem lehet minden problémát megoldani, folytonosságra van szükség”. 

 

Zombor: Kaszinós ajándék az óvodásoknak 
2013. szeptember 12. – Vajdaság Ma 

A zombori Magyar Polgári Kaszinó idestova egy évtizede tanévkezdéskor megajándékozza 

a magyar nyelvű csoportba járó óvodásokat azt remélve, hogy ezzel is az anyanyelvű 

lehetőségek használatára ösztönzik a szülőket, s nem utolsó sorban azzal a szándékkal, 

hogy a családok figyelmét felhívják az egyesületre. A vezetőség az idén is egyhangúan 

megszavazta a támogatást. Minden óvodás ezer dinár értékű csomagot kapott, elsősorban 

olyan taneszközöket, amelyeket az iskolai előkészítőbe járó gyerekek használnak. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16002/Magyarkanizsa-138-uj-honositasi-kerelem.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16001/Oktober-kozepeig-tiz-kihelyezett-konzuli-fogadonapot-tart-Magyarorszag-Szabadkai-Fokonzulatusa.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16001/Oktober-kozepeig-tiz-kihelyezett-konzuli-fogadonapot-tart-Magyarorszag-Szabadkai-Fokonzulatusa.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16007/Korhecz-Tamas-sikeresnek-minositette-az-MNT-tevekenyseget.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16008/Zombor-Kaszinos-ajandek-az-ovodasoknak.html
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Bizonytalanná válhat a vízummentesség 
2013. szeptember 12. - Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Csütörtöki ülésén az Európai Parlament elfogadta a schengeni övezetbe való szabad 

beutazás átmeneti felfüggesztését szolgáló mechanizmust. A hír feltehetőleg azokat az 

országokat aggaszthatja a leginkább, ahonnan a legtöbben kísérelnek meg emigrálni az 

Európai Unió, illetve a schengeni övezet valamelyik országába. Ezeknek az országoknak a 

listáján van Szerbia, Macedónia, Bosznia-Hercegovina és Albánia. Az EP a szabad beutazás 

felfüggesztését lehetővé tevő mechanizmust 328 igen, 257 nem és 46 tartózkodó 

szavazattal fogadta el. 

 

Nikolić Horgoson: Ismét termelni kell! 
2013. szeptember 12. - Pannon RTV 

Az összes gyanús privatizáció kivizsgálása után Szerbiának vissza kell térnie a gazdasági 

termeléshez, hogy visszaszerezze, amit elvesztett – jelentette ki Tomislav Nikolić 

Horgoson. A szerb államfő szerint a privatizációval arra nyílhatott volna lehetőség, hogy 

munkát biztosítsanak az embereknek, nem pedig arra, hogy kirabolják őket. Tomislav 

Nikolić a Vitamin élelmiszergyár új üzemének átadásán vett részt. 

 

Nemzetközi kisebbségi tévé- és rádiófesztivál kezdődött Ungváron 
2013. szeptember 12. – MTI 

Tizenötödik alkalommal nyílt meg csütörtökön Ungváron a Szülőföldem szép határa 

elnevezésű nemzetközi televíziós és rádiós fesztivál, amelyre ezúttal hat országból neveztek 

be a nemzetiségi kisebbségek életét és kultúráját bemutató médiaalkotásokat. 

 

A Jobbik pártpolitikai kampányra használja a rovásírást  
2013. szeptember 13. – Kárpátalja 

Szakács Gábor rovásírás-kutatóval készített interjút a Kárpátalja hetilap. Elmondta, 

sajnálja, hogy a Jobbik Magyarországhoz hasonlóan Kárpátalján is pártpolitikai kampányt 

csinál a rovásírás ügyéből. „Ha ugyanis valamiről kijelentjük, hogy párt akarja, azzal 

elriaszthatunk olyanokat, akik más kérdésekben nem értenek egyet ezzel a párttal, a 

rovásírás ügyét viszont felvállalják” – mondta a kutató. Hozzátette, a KMKSZ ilyen irányú 

tevékenységét ugyanakkor teljes mértékben támogatja, hiszen a szövetség „már akkor 

segítette a rovásírás terjesztését, amikor a Jobbik még nem is létezett” 

 

Hoppál Péter országgyűlési képviselő beregszászi látogatása 
2013. szeptember 13. – Kárpátalja 

Egynapos látogatást tett Kárpátalján múlt szombaton Hoppál Péter, a Fidesz országgyűlési 

képviselője, a párt országos szóvivője. A politikust Beregszászban fogadták a Kárpátaljai 
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http://www.magyarszo.com/hu/2094/kozelet_politika/101393/Bizonytalann%C3%A1-v%C3%A1lhat-a-v%C3%ADzummentess%C3%A9g.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=81153
http://www.hirek.sk/kultura/20130912140249/Nemzetkozi-kisebbsegi-teve-es-radiofesztival-kezdodott-Ungvaron.html
http://www.karpataljalap.net/2013/09/12/jobbik-partpolitikai-kampanyra-hasznalja-rovasirast
http://www.karpataljalap.net/2013/09/12/hoppal-peter-orszaggyulesi-kepviselo-beregszaszi-latogatasa
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Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetői, akik tájékoztatták vendégüket a kárpátaljai 

magyarság helyzetével kapcsolatos aktuális kérdésekről. 

 

Magyar Arany Érdemkereszt Bábli Máriának 
2013. szeptember 12. – Új Magyar Képes Újság 

A keresztény értékek és magyar hagyományok megőrzése, ápolása terén, valamint a 

horvátországi magyarság érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként 

Bábli Máriának, a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet elnökének a Magyar Arany 

Érdemkeresztet adományozták. A díjat Németh Zsolt, a magyar Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára adta át az eszéki főkonzulátus megnyitó ünnepségén. 

 

10 éves a bostoni cserkészcsapat! 
2013. szeptember 12. – Nemzeti Regiszter 

Szeptember 7-én ünnepelte tizedik születésnapját a 2. számú Bodnár Gábor 

cserkészcsapat. Az eseményre egész New Englandből utaztak magyarok, hogy szem és fül 

tanúi legyenek ennek a nem mindennapi eseménynek. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4883-magyar-arany-erdemkereszt-babli-marianak
http://www.nemzetiregiszter.hu/10-eves-a-bostoni-cserkeszcsapat
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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/

