
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2015. július 17. 



 

 

 

 

 

 
2 

Lázár: a kormány aggodalommal követi a kárpátaljai eseményeket 
2015. július 16. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja Ma,Kárpátalja 

A magyar kormány fokozott figyelemmel, aggodalommal követi a kárpátaljai eseményeket 

- mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján, 

utalva a múlt hétvégi munkácsi - három halálos áldozatot követelő - fegyveres 

összetűzésre. A tárcavezető a Munkácson történtekkel kapcsolatban hangsúlyozta: a 

magyar kabinet reméli, hogy az ukrán központi kormányzat képes úrrá lenni a helyzeten, 

és minden kárpátaljai magyar biztonságát tudja garantálni. "Reméljük, csak a 

sajtótudósításokból tűnik ki az a kép, hogy a központi állam Kárpátalján nem ura a 

helyzetnek" - fogalmazott, példátlannak nevezve az utcai bandita- vagy politikai háborút. A 

magyar kormány folyamatosan tájékozódik a kérdésben, és szükség szerint kész egyeztetni 

Ukrajnával - tette hozzá. Közölte azt is, Orbán Viktor miniszterelnök szigorú vizsgálatot 

rendelt el annak tisztázására, hogy a magyar-ukrán határon a vámosok részt vesznek-e a 

cigarettacsempészetben. Erről kedden tárgyal a kormány is – tette hozzá. 

 

Ukrán válság - Több mint 46 millió forintot adományozott a BÖSZ 
2015. július 16. – MTI, Kárpátalja 

Több mint 46 millió forint értékű adománnyal segíti a Budapesti Önkormányzatok 

Szövetsége (BÖSZ) a kárpátaljai magyarokat - tudatta a szervezet csütörtökön az MTI-

vel. A Tarlós István főpolgármester, BÖSZ-elnök és Kovács Péter társelnök által jegyzett 

közlemény felidézte, hogy a szövetség március végi közgyűlésén kérte fel a fővárosi és a 

kerületi önkormányzatokat, hogy lehetőségükhöz mérten segítsék a Kárpátalján élőket. A 

felhívásnak a fővárosi önkormányzat, az I., a II., a III., a IV., az V., a VI., a VII., a VIII., a 

IX., a XI., a XII., a XVI., a XVII., a XX., a XXI. és a XXII. kerület önkormányzatai tettek 

eleget. A helyhatóságok a pénzbeli adományokon kívül jelentős értékű tartós élelmiszert, 

ruhaneműt, tankönyvet, tanszert és játékot juttattak el a rászorulóknak. 

 

Kelemen: erőltetett lenne egy egyezség Ponta és Johannis között 
2015. július 16. – transindex.ro, maszol.ro 

„Kissé erőltetettnek” nevezte Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azt az esetleges egyezséget 

Klaus Johannis államfő és Victor Ponta miniszterelnök között, amelyet Ponta esetleges 

lemondása feltételeként nevezett meg. Kelemen alkotmányellenesnek is tart egy ilyen fajta 

megállapodást. A RFI rádiónak adott nyilatkozatában a szövetségi elnök azt is elmondta, 

nem tudja megtippelni, hogy lemond-e vagy sem a miniszterelnök, ám kevéssé tartja 

valószínűnek, hogy Ponta végigvigye mandátumát. 
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„Csak beszélünk a fordítások fontosságáról” – Interjú H. Szabó Gyulával 
2015. július 16. – Krónika 

Klaus Johannis államelnök a Kulturális Érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki a 45 éves 

Kriterion Könyvkiadót, amely többnyelvű kiadóként a kisebbségek irodalmának 

kiadásával, számos fordításkötet megjelentetésével segítette elő a kulturális párbeszédet. 

H. Szabó Gyulával a rendszerváltás utáni változásokról, a fénykorról és Domokos Gézáról 

is beszélgetett a Krónika. 

 

Búcsú a magyar sporttól a televízióban? 
2015. július 16. – Krónika 

A Médiaszolgálatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) megkezdte a tárgyalásokat a 

nagy országos és kisebb romániai kábeltévé-szolgáltatókkal annak érdekében, hogy a 

magyar közszolgálati televízió szombaton elinduló új sportcsatornája a határon túliak 

számára is elérhetővé váljon – tájékoztatta a Krónikát az MTVA sajtóosztálya. Az M4 

Sportra tervezik ugyanis az összes sporttartalmat. A sajtóosztály hozzátette, hogy a 

párhuzamos események során mindig egyedileg döntenek majd arról, hogy ha szükséges, a 

portfolión belül hol helyezzék el a tartalmakat, de rámutattak arra is, hogy a határon túli 

nézők hozzávetőlegesen a műsoridő felét-kétharmadát tudják majd követni, hiszen a 

szerzői jogi korlátozások miatt a nemzetközi események nem kerülhetnek közvetítésre. 

 

Helyén marad a székely lobogó 
2015. július 16. – Krónika, szekelyhon.ro 

A székely zászló eltávolítására felszólító alapfokú törvényszéki döntés ellenére a 

nyárádszeredai városháza homlokzatán marad a kék-arany lobogó, az önkormányzat pedig 

fellebbezni fog – jelentette be csütörtökön Tóth Sándor polgármester. Az elöljáró 

furcsának nevezte azt, hogy miközben van új zászlótörvény, a régi jogszabállyal érvel a 

prefektúra, továbbá idegen államok zászlajának kitűzésére hivatkozik, holott a székely 

zászló jelképnek minősül. „Ismerve a román igazságszolgáltatást, tudjuk, hogy milyen 

meccsre számíthatunk, de kitartunk véleményünk mellett” – erősítette meg Tóth Sándor, 

aki leszögezte: a zászló a helyén marad. 

 

Folytatódhat a Csiky épületének felújítása közpénzből 
2015. július 16. – Nyugati Jelen 

A magyar érdekképviselet közbenjárásával sikerült kiharcolni egy újabb összeget Arad 

megye egyetlen magyar középiskolájának, a Csiky Gergely Főgimnáziumnak további 

felújítási munkálatokra. A magyar iskola 135 000 lejt kap a várostól költségvetés-

kiegészítés során, az erre vonatkozó határozatot csütörtökön fogadták el a Városházán 

megtartott tanácsülésen. 
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http://www.kronika.ro/kultura/acsak-beszelunk-a-forditasok-fontossagarola
http://www.kronika.ro/sport/bucsu-a-magyar-sporttol-a-televizioban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/helyen-marad-a-szekely-lobogo
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/nem_mindenkinek_tetszik_a_tanacsban.php
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268 szakiskolai hely maradt üresen Hargita megyében 
2015. július 16. – szekelyhon.ro 

A helyek 64,5 százaléka telt be a szakmunkásképző osztályokban, vannak népszerű szakok, 

de olyan osztályok is, ahová csak egy-két diák jelentkezett. Hargita megyében összesen 756 

szakiskolai helyet biztosítanak a nyolcadik osztályt végzett diákoknak. A felvételi első 

szakaszában 488 helyet foglaltak el. 

 

Nyilvánosságot szeretne Mezei János 
2015. július 16. – szekelyhon.ro, Krónika 

Terjedelmes interjút közölt Mezei János, Gyergyószentmiklós DNA által megvádolt, és 

felfüggesztett, valamint bírósági felügyelet alatt levő polgármesterével csütörtöki 

lapszámában a Gyergyói Hírlap. Beszélt az ügyéről, amiről azt szeretné, hogy minden 

nyilvánosságra kerüljön. Megindokolta, hogy miért nem mondott le. Várja, hogy 

visszatérhessen a városházára. 

 

Párbeszéd a székelyföldi fejlesztéspolitikáról 
2015. július 16. – szekelyhon.ro 

A közelmúltban párbeszéd kezdődött a székelyföldi fejlesztéspolitikai tervezés témájában 

Hargita Megye Tanácsa és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet között. Ennek apropóján 

szerdán  a Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Főesperesi Hivatalban kerekasztal-

megbeszélést tartottak, melyen a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke és több 

munkatársa, illetve a Gyergyói-medence polgármesterei vettek részt. 

 

Árus Zsolt Romániát is bepanaszolta 
2015. július 16. – szekelyhon.ro 

Tovább folytatja küzdelmét a különböző hatóságokkal Árus Zsolt. Ezúttal a Hargita Megyei 

Törvényszék két bírója ellen nyújtott be panaszt a Legfelsőbb Bírói Tanácsnál, ugyanakkor 

bepanaszolta Romániát a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságnál. 

 

„Hazajön” az EMI-tábor 
2015. július 17. – Krónika, szekelyhon.ro 

Idén ismét a régi helyszínen, a Gyergyószentmiklós határában lévő Hétvirág Panziónál 

várják augusztus 5–8. között a 11. alkalommal megszervezett EMI-tábor résztvevőit. Az 

évről évre népszerűbb rendezvény Borzontról „költözött haza”, a programja szerint pedig 

az immár hagyományosnak számító előadások, politikai párbeszédek mellett a rockzene 

kedvelői is tartalmasan szórakozhatnak majd a régi helyszínen. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/268-szakiskolai-hely-maradt-uresen-hargita-megyeben
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/nyilvanossagot-szeretne-mezei
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/parbeszed-a-szekelyfoldi-fejlesztespolitikarol
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/arus-zsolt-romaniat-is-bepanaszolta
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Johannis: előnyt jelentenek a kisebbségek 
2015. július 17. – Krónika 

A Romániában élő szerb és a Szerbiában élő román kisebbség léte olyan előnyt jelent, 

amelynek teljes potenciálját ki kell hazsnálni – jelentette ki csütörtökön Klaus Johannis 

államfő, mielőtt hivatalos látogatásra Belgrádba utazott volna. Johannis leszögezte: a 

román és a szerb hatóságok feladata az, hogy megtalálják a legjobb megoldásokat ezen 

közösségek hídszerepének megerősítésére. 

 

Maros megye is támogatja Vásárhely kulturális fővárosi pályázatát 
2015. július 16. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Maros megye is csatlakozik a Marosvásárhely Európa Kulturális Fővárosa pályázathoz és 

támogatja a várost a cím elnyerésében – jelentette be csütörtöki közös sajtótájékoztatóján 

Ciprian Dobre megyei tanácselnök és Dorin Florea polgármester. Marosvásárhely a 14. 

romániai város, amely 2021-ben az Európa Kulturális Fővárosa címmel szeretne 

büszkélkedni. Ciprian Dobre megyei tanácselnök elmondta, bízik abban, hogy a városban 

és a megyében létező „interkulturalitás és multikulturalitás” nyerő lesz. 

 

Programözön a Kolozsvári Magyar Napokon 
2015. július 16. – Krónika 

Közel ötszáz program várja idén az augusztus 16–23. között zajló 6. Kolozsvári Magyar 

Napok résztvevőit. Gergely Balázs, a rendezvénysorozat ötletgazdája, főszervezője a 

csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, a Kolozsvári Magyar Napok idei jelszava – Minden 

trendben! – arra utal, hogy idén Kolozsvár Európa ifjúsági fővárosa és az augusztusi 

rendezvény programjai közül több is szervesen illeszkedik az eseménysorozat 

koncepciójába. 

 

Interetnikus tábort tartottak Székelyszentkirályon 
2015. július 17. – Krónika 

A korábbi év sikerén felbuzdulva idén is megtartották az interetnikus tábort a 

székelyszentkirályi Szent István Általános Iskolában, ahol a helybéliek ismét a Giurgiu 

megyei Oinacu település román ajkú diákjait látták vendégül. A rendezvény célja egymás 

kultúrájának megismerése volt. 

 

Schwarzenberg Gombaszögön: A Beneš-dekrétumokat megtartani butaság 
2015. július 16. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A volt cseh külügyi miniszter, diplomata, politikus Karel Schwarzenberg július 15-én 

ellátogatott a Gombaszögi Nyári Táborba, és majd egy órán át beszélgetett Földváry 

Istvánnal, a Közbeszéd szerkesztőjével. Schwarzenberg a Beneš-dekrétumokról, a szlovák Fe
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kettős állampolgárság kérdéséről és a gömöri Ajnácskő falujához fűződő viszonyáról is 

beszélt. A cseh politikus kifejtette, bízik a fiatal generáció erejében, amely képes lesz arra, 

hogy a múlt bűneit valamilyen úton korrigálja. 

 

A Gombaszögi Nyári Tábor második napja: Autonómia: álom vagy valóság? 
2015. július 16. – Felvidék Ma 

A Kárpát-medencei magyar közösségek önkormányzati lehetőségeiről értekezett Salat 

Levente, Horony Ákos és Korhecz Tamás. A fórumot megtisztelte jelenlétével Berényi 

József, az MKP elnöke is. Az előadással kapcsolatosan elmondta: „Nagyon örültem annak, 

hogy az Erdélyből ide érkező Salat Levente egyetemi tanár, szakértő azt nyilatkozta, hogy 

az MKP koncepciója az egyik legprofibb, amit eddig olvasott a témával kapcsolatban.”  

 

Hajnal Jenő: Az a legfontosabb, hogy jól menjenek a dolgok 
2015. július 16. – Pannon RTV 

A kisebbségi autonómia nem most, hanem az Alkotmánybíróság nemzeti tanácsi törvényt 

megnyirbáló döntése után csorbult – így reagált Hajnal Jenő, Varga László parlamenti 

képviselő kijelentésére, miszerint a szerbiai oktatási és nevelési törvény módosításának 

tervezete autonómiaellenes. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint a döntéshozókra 

legmagasabb politikai szinteken kell hatni, hogy a nemzeti közösség jogai minél nagyobbak 

legyenek és ne csorbuljanak. Hajnal Jenő ebben az Aleksandar Vučić miniszterelnök 

vezette Nemzeti Kisebbségek Tanácsától, valamint a köztársasági, tartományi és 

önkormányzati képviselőktől is segítséget vár, és helyesnek tartja, hogy a képviselők 

felhívják a figyelmet a problémákra. 

  

Nyári akadémia a pedagógusoknak 
2015. július 16. – Pannon RTV 

Tizenötödik alkalommal szervezte meg az Apáczai Nyári Akadémia című pedagógiai 

továbbképzést a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete. A két héten át tartó előadások 

során osztályfőnöki, történelem és magyarság, valamint természettudományi témában 

hallhatnak előadásokat az érdeklődők. A pedagógusok szerint a mai vizualitás világában 

erre külön oda kell figyelni. A sikeres oktatási reformhoz szükséges a tehetséges 

gyerekekkel való állandó foglalkozás, de erre biztosítani kell az anyagi feltételeket is. 
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https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?SURL=rkOcHRBUglsIDwswVTPzdGraSDZ0xA1AVCyjxJ0zBo2Xrb3RcI7SCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcABhAG4AbgBvAG4AcgB0AHYALgBjAG8AbQAvAHcAZQBiAC8APwBwAD0AMgAxADYANwA4ADQA&URL=http%3a%2f%2fpannonrtv.com%2fweb%2f%3fp%3d216784
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Munkácsi lövöldözés – A Jobboldali Szektor hat bujkáló fegyverese után 
kutatnak Munkács környékén 
2015. Július 16. – MTI, hirado.hu, InfoRádió, Kárpátinfo 

Kárpátalján továbbra is keresik a Jobboldali Szektor (PSZ) hat fegyveresét, akik a múlt hét 

végi munkácsi lövöldözés után menekültek be a város környéki erdőkbe – közölte Hrihorij 

Osztafijcsuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nyomozati osztályának vezetője 

csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján. Osztafijcsuk elmondta, hogy a munkácsi konfliktus 

kirobbanását több körülmény idézte elő, ezeket közösen vizsgálják a helyszínen az SZBU, a 

főügyészség és a rendőrség nyomozói. Az ügyészség az eset kapcsán fegyveres csoport 

létrehozása, terrorizmus és törvénytelen fegyvertartás ügyében indított eljárást – idézte a 

főnyomozót az 5. Kanal kijevi tévécsatorna. 

  

Munkácsi lövöldözés – Több mint 50 csempészbanda működik Kárpátalján a 
határőrség szerint 
2015. Július 16. – MTI, InfóRádió, nol.hu, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Továbbra is több mint félszáz csempészbanda működik Kárpátalján, felderítésüket más 

rendvédelmi szervekkel karöltve nagy erőkkel folytatja az ukrán határőrség – közölte 

csütörtöki kijevi sajtókonferenciáján Oleg Szlobogyan, az Ukrán Állami Határőrszolgálat 

(DPSZU) parancsnokának sajtószóvivője. Elmondta, hogy a DPSZU – Petro Porosenko 

ukrán elnök utasításának megfelelően – "intézkedések komplex rendszerét" léptette életbe 

az Ukrajna uniós országokkal közös határán folyó törvénytelen cselekmények, köztük a 

cigarettacsempészés megakadályozása érdekében. Elmondása szerint 2015 elejéig 

Kárpátalján pontosan szabályozott keretek között zajlott a csempésztevékenység, az 

államhatár szakaszokra volt felosztva a szervezett bűnözői csoportok között, amelyeknek 

egyes határőrök is a tagjai voltak – jelentette az Rbc.ua ukrán hírportál. 

  

Munkácsi lövöldözés – Munkács polgármestere szerint el kell vágni a 
csempészet kijevi szálait 
2015. Július 16. – MTI, Kárpátalja, Kárpátinfo 

Ha megmaradnak a kárpátaljai csempészek kijevi kapcsolatai, akkor a helyzeten 

Hennagyij Moszkal újonnan kinevezett kormányzó sem fog tudni változtatni – jelentette ki 

Lengyel Zoltán, Munkács polgármestere a 112.ua kijevi tévécsatorna szerda esti 

műsorában. Kárpátalja második legnagyobb városának vezetője elmondta: Moszkallal már 

dolgozott együtt, amikor az korábban a megye kormányzója volt, és ha egyedül csak az ő 

kinevezéséről lenne szó, nem számítana változásokra. "Látjuk azonban, hogy a 

rendvédelmi szervek minden vezetői posztját érintő, komoly személycserék folynak. De 

még ezt sem tartom elegendőnek, mert nekünk a rendszeren kell változtatnunk" – 

fogalmazott. Hozzátette, "a szálak felülre, Kijevbe vezetnek, s ha onnan a korábbiakhoz 

hasonló utasítások jönnek, akkor ezzel Moszkal sem fog tudni mit kezdeni". 
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http://inforadio.hu/hir/kulfold/hir-742504
http://inforadio.hu/hir/kulfold/hir-742504
http://inforadio.hu/hir/kulfold/hir-742525
http://inforadio.hu/hir/kulfold/hir-742525
http://www.karpataljalap.net/?q=2015/07/16/munkacs-polgarmestere-szerint-el-kell-vagni-csempeszet-kijevi-szalait
http://www.karpataljalap.net/?q=2015/07/16/munkacs-polgarmestere-szerint-el-kell-vagni-csempeszet-kijevi-szalait
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A MESZ és az anyaországi támogatások 
2015. július 16. – Huncro.hr 

A MESZ szócsöve, a Horvátországi Magyar Napló hetek óta ontja magából a HMDK-t 

becsmérlő cikkeket. Legutóbb az anyaországi támogatásokkal kapcsolatosan cikkeztek és 

azt kifogásolták, hogy a MESZ nem szerepel a Bethlen Gábor Alap (BGA) idei 

támogatottjai között. Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke ezzel kapcsolatban 

elmondta, nem érti a MESZ-elnök felháborodását, hiszen a Baranyai Júlia Népfőiskolán és 

a Kiskőszeg MKE-en kívül egyetlen tagszervezetük sem nyújtott be pályázatot. Jankovics 

Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke elmondta, az elmúlt hetekben számtalanszor szerepelt 

a neve a Horvátországi Magyar Naplóban, de nem kívánt annak szintjére süllyedni, és 

heteken át a MESZ-lap vádaskodásaira válaszolgatni. 

 

Megalakult a rijekai magyar önkormányzat is 
2015. július 16. – Huncro.hr 

Az elmúlt hét végén tartotta alakuló ülését a Rijeka Városi Magyar Kisebbségi 

Önkormányzat, az elnök Pogány Tibor, az alelnök Vlastelić Anna, a titkár Viola Éva lett. 

A Tengermelléki-fennsíki megyére és annak központjára, Rijekára is jellemző a 

multikulturalizmus, ahol különböző nemzetiségek és különféle kulturális örökséget 

képviselő emberek élnek. A 2011-es népszámlálási adatok szerint Rijekában közel 18 ezren 

valamelyik nemzeti kisebbséghez tartoznak, ez a város lakosságának 13,83 százaléka. 

 

Pakrác város aktív magyar egyesülete 
2015. július 16. – Huncro.hr 

A Pakráci Magyarok Közössége nagy szerepet játszik a Nyugat-Szlavóniában, Lipiktől négy 

km-re északkeletre, a Pakra folyó völgyében fekvő Pakrác város életében. A magyar 

közösség tagjai az elmúlt hetekben részt vettek a gradišćei horvátokból álló csoport 

fogadásán, valamint fogadták a Íjász 3D Európa-bajnokság magyarországi résztvevőit is. 
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http://huncro.hr/magyarsagunk/6438-2015-07-16-10-14-07
http://huncro.hr/magyarsagunk/6432-2015-07-16-09-38-45
http://huncro.hr/magyarsagunk/6439-2015-07-16-10-17-27


 

 

 

 

 

 
9 

 

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/

