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Közel 700 magyar cserkész érkezett a New York állambeli Jubileumi 
Nagytáborba 
2015. augusztus 7. – MTI, hirado.hu 

Három kontinensről közel hétszáz magyar cserkész érkezett az ötévente megrendezett 

Jubileumi Nagytáborba a New York állambeli Fillmore Sík Sándor Cserkészparkjába. 

„Felemelő és egyben megható azt látni amikor magyar cserkészek, akiket tengerek 

választanak el egymástól, itt Fillmore-ban egymás nyakába borulnak a hosszú út végén” - 

jelentette ki Szentkirályi Endre, a jubileumi tábor parancsnoka. „Ezeket a gyerekeket a 

magyar nyelv és a cserkészet szeretete egy életre köti össze” - tette hozzá. Az idei 

összejövetel két fontos jubileum jegyében zajlik: az 1910-ben megalapított magyar 

cserkészet fennállásának 105., illetve a kommunista kormány által betiltott szövetség 

külföldi újjáalakulásának 70. évfordulójáéban. 

 

A kisebbségi vegyes bizottságok a nemzetpolitika fontos fórumai 
2015. augusztus 7. – MTI, Orientpress, mno.hu 

A kisebbségi vegyes bizottságok keretet adnak ahhoz, hogy fontos problémákat, vitatott 

kérdéseket meg lehessen tárgyalni a szomszédos országokkal - mondta Kalmár Ferenc, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztosa az 

M1 csatornán pénteken. Orbán Viktor miniszterelnök azon vegyes bizottságok 

társelnökének nevezte ki Kalmár Ferencet, amelyek a határon túli magyar kisebbségek 

érdekeiért küzdenek. A döntéssel újból egy kézbe kerül a szlovéniai, a horvátországi, a 

szerbiai, a romániai, az ukrajnai és a szlovákiai tárgyalások vezetése - hangzott el a 

műsorban. 

 

„Temerinben ma is veszélyes magyarul beszélni” 
2015. augusztus 8. – MTI, mno.hu 

A szerbiai magyarságot megfélemlítőnek nevezte a temerini bántalmazás ügyében 2005-

ben született ítéletet Horváth Árpád, annak az öt magyar fiatalnak egyike, akit egy szerb 

férfi megverése miatt állítottak bíróság elé. Horváth Árpád szombaton a kiskunmajsai ’56-

os ifjúsági táborban arról beszélt, hogy tizenkilenc éves volt, amikor jogerőre emelkedett 

tízéves büntetése. Máriás István tizenöt, Illés Zsolt tizenhárom, Szakáll Zoltán és Uracs 

József tizenegy és fél év börtönt kaptak. Horváth Árpád úgy fogalmazott: szokatlanul gyors 

tárgyaláson ítélték el őket, és közülük hárman még mindig börtönben vannak. Azt mondta: 

„Temerin központjában ma is veszélyes éjjel végigsétálni és magyarul beszélni”, és utalt 

arra, hogy vannak újabb „temerini fiúk” is, akik „sértettek voltak egy verekedésben, mégis 

őket akarják elítélni”. 
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http://www.hirado.hu/2015/08/07/kozel-700-magyar-cserkesz-erkezett-a-new-york-allambeli-jubileumi-nagytaborba/?source=hirkereso
http://orientpress.hu/146616
http://mno.hu/hatarontul/temerinben-ma-is-veszelyes-magyarul-beszelni-1299242
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Felvidéki és kárpátaljai diákok táboroznak Tatán 
2015. augusztus 9. – MTI, InfoRádió, hirek.sk, hirado.hu, Magyar Hírlap 

A felvidéki és a kárpátaljai szórványból száz alsó tagozatos kisdiák vesz részt a Rákóczi 

Szövetség anyanyelvi táborában, Tatán vasárnaptól péntekig. A csaknem két évtizedes 

múltra visszatekintő rendezvény a felvidéki és a kárpátaljai szórványból érkező magyar 

kisdiákok anyanyelvismeretét igyekszik szolgálni, erősítve kötődésüket a magyar 

kultúrához és identitáshoz a korosztálynak szóló programok segítségével. 

 

Hogyan alapíthatunk hárman pártot, és melyik ponton fogunk szívni? 
2015. augusztus 7. – transindex.ro 

Új törvény, könnyített eljárás: de hogyan kellene nekiállni a pártalapításnak, és milyen 

szabályoknak kell megfelelni a kampányban? A párttörvény módosítását követően, a 

könnyített pártalapítási előírások érvénybe lépésével nem váratott magára az első, 

magyarok által alapított párt felbukkanása sem. Egy héttel ezelőtt mutatkozott be 

Marosvásárhelyen a háromtagú Demokratikus Erdélyért Párt. Nekik maguktól is sikerült, 

de most azoknak szeretne segíteni a Transindex, akik csak azért nem lépnek be a 

politikába, mert a pártalapítással kapcsolatos információk összegyűjtését macerásnak 

tartják. Illyés Gergő politológust is bevonták, őt többek között arról kérdezték, hogy 

milyen gyakorlati hatásai lesznek az új párttörvénynek. 

 

Az önrendelkezés nyugati példái az EMI-táborban 
2015. augusztus 7. – Erdély Ma  

Katalán és baszk meghívottakkal indult az EMI-tábor harmadik napjának előadássorozata 

pénteken. Marc Gafarot i Monjó, a Katalán Demokratikus Konvergencia Párt külügyi 

kabinetvezetője előadásában Katalónia függetlenségi törekvéseit boncolgatta. Iker 

Merodio baszkföldi újságíró, politikai tanácsadó az anyanyelvű médiának az 

autonómiaküzdelemben betöltött szerepéről, valamint a közszereplők és a nemzet 

problémáinak megismertetése, felvállalása közti összefüggésekről beszélt. 

 

SIC Feszt: „az autonómia eszköz ahhoz, hogy jobban éljünk” 
2015. augusztus 7. – maszol.ro 

Értékek mentén zajlik az idei Sic Feszt második napja, ahol Tamás Sándor az RMDSZ 

Háromszéki Területi Szervezetének elnöke tartott pénteken reggel előadást a fiatalok 

számára A MI autonómiánk témában. A témát azzal a kérdéssel vezette fel, hogy Mi az 

autonómia? Erre a résztvevő fiatalok interaktívan, sms-ben adtak sok érdekes választ az 

előadás elején. „Az autonómia, a közügyekben való kollektív döntés szabadsága”- mondta 

Tamás Sándor. Hozzátette, hogy jelenleg több, mint 11 uniós országban van területi 

autonómia. Azért fontos, hogy Székelyföld elnyerje a területi autonómiát, mert minden 

régióban, ahol eddig kivívták, jobban élnek az emberek. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=25398
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A székelységnek autonómia, és nem faexport engedély kell! 
2015. augusztus 9. – Erdély Ma, Krónika 

Merre visz az utunk az autonómia fele? címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést Izsák 

Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt 

háromszéki vezetője, valamint Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt országos elnöke 

részvétel az EMI-tábor negyedik napján, szombaton. 

 

Döntött a román bíróság: nem szélsőséges az autonómia 
2015. augusztus 9. – Erdély Ma, Erdélyi Napló 

Az autonómia nem revizionizmus és nem szélsőséges tevékenység, Európában több 

régióban is működik ez az önrendelkezési forma – állapította meg másodfokú, végleges 

döntésében a Szatmár megyei bíróság. A pert Krakkó Rudolf nyerte: a Híd Egyesület 

elnöke a civil küzdelem fontos lépcsőfokára jutott el. 

 

Érettségi felkészítőket tartanak a Sapientián 
2015. augusztus 10. – Krónika 

Idén is elindítja az érettségi felkészítő-programját a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (EMTE) csíkszeredai kara. A felsőoktatási intézmény közleménye 

szerint augusztus 10–14. között, naponta 9–13 óra között román nyelv és irodalomból 

tartanak órákat, az elméleti anyag átismétlése mellett gyakorlási lehetőséget is 

biztosítanak a diákok számára egyetemi oktatók és hallgatók bevonásával. 

 

Hármas koalíció is lehet 
2015. augusztus 8. – Új Szó 

Hármas koalícióban indulhatna a jövő évi parlamenti választáson az MKP, az SaS és az 

OKS. A konzervatív párt támogatottsága nagyon alacsony, az ügynökségek nem is mérik, 

ám mivel a kettős- és a hármaskoalíció esetében ugyanúgy 7 százalékos a bejutási küszöb, 

kockázat nélkül vehetik fel az OKS-t – feltéve, ha létrejön Berényiék és Sulíkék 

koalíciója. Az Új Szó információi szerint a liberálisok egyetlen komolyabb félelme, hogy a 

közös listáról sokkal több MKP-s képviselő juthat be, mint SaS-es. Ha nem jön létre az 

MKP–SaS koalíció, akkor valószínű, hogy az OKS jelöltjei az MKP választási listáján 

kapnak helyet. Ondrej Dostál, az OKS elnöke a lapnak megerősítette, hogy tárgyaltak az 

MKP-val. 

 

Berényi József: Az MKP önállóan készül a választásokra 
2015. augusztus 8. – Felvidék Ma 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy 

a Szabadság és Szolidaritás (SaS) pártjával és az Polgári Konzervatív Párttal (OKS) hármas 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=190377&cim=a_szekelysegnek_autonomia_es_nem_faexport_engedely_kell
http://erdely.ma/autonomia.php?id=190392&cim=dontott_a_roman_birosag_nem_szelsoseges_az_autonomia
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/08/08/harmas-koalicio-is-lehet-fb
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/55438-berenyi-jozsef-az-mkp-onalloan-keszul-a-valasztasokra
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koalíciót terveznek. „Nem gondolkodunk koalícióban, az MKP önállóan készül a 

választásokra, a listánkat az OKS képviselőjével és civilekkel egészítenék ki” – nyilatkozta 

Berényi József szombaton, a Pátria rádió Délidő című műsorában. Megerősítette, hogy az 

SaS megkereste őt, de koalícióról nem esett szó, hanem inkább arról, milyen esélyei 

vannak egy kormányváltásnak. 

 

Bősi referendum - MKDSZ: A népszavazásról szóló törvény szemfényvesztés 
2015. augusztus 8. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség szerint módosítani kell a népszavazásról szóló 

törvényt, hogy ne csak élni lehessen a joggal, de érvényesülhessen is a közösségi döntés. A 

párt közleménye szerint tudatában vannak annak, hogy „a népszavazás eredménye a 

kormányra nézve nem kötelező érvényű, ez pedig arra a problémára világít rá, amikor a 

demokratikus jogot, a népakaratot hatalmi szóval és következmények nélkül írhatja felül 

egy kormánydöntés. Az eset tanulsága egyebek mellett az, hogy bővíteni kell az 

önkormányzatok jogköreit, autonómiáját! Álláspontunk szerint módosítani kell a 

népszavazásról szóló törvényt, hogy ne csak élni lehessen a joggal, de érvényesülhessen is 

a közösségi döntés. E nélkül minden népszavazás csak szemfényvesztés.” 

 

Lédecen nem kapnak elhelyezést a szíriai keresztények 
2015. augusztus 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Még mindig nagy a bizonytalanság az Ausztriából érkező 500 menekült körül. Csupán 

annyit tudni, hogy néhány hónapra Bősön lesznek elszállásolva, de hogy mikor költöznek 

be, arról sem a szlovák, sem az osztrák fél nem beszél. Az első 50 menekültnek júliusban 

kellett volna megérkeznie. „Jelen pillanatban nincs információnk a Bősre érkező 

menekültekről“ – jelezte a belügyi tárca. Bécs nem adott választ a kérdésre, mikor indítja 

a migránsok átköltöztetését. 

 

A Somorját képviselő Egri Árpád győzött a Felvidéki Vágtán 
2015. augusztus 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Az idén 8. évfolyamába lépő Nemzeti Vágta hivatalos, dunaszerdahelyi előfutamaként 

augusztus 8-án első alkalommal rendezték meg a Felvidéki Vágtát a sikabonyi repülőtéren. 

A kivételes lovas és kulturális esemény házigazdája Dunaszerdahely városa volt, s azon 

részt vett Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke és a Magyar Közösség Pártja 

elnöke, valamint Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke is. A verseny győztese a 

somorjai Egri Árpád lett. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150808154548/Ledecen-nem-kapnak-elhelyezest-a-sziriai-keresztenyek.html
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6 

Čanak és Pásztor Pajtić kormányának megbuktatását tervezi? 
2015. augusztus 9. – Vajdaság Ma 

Megszűnt a kommunikáció a tartományi hatalmi koalíció két pártja, a Demokrata Párt 

(DS) és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) között, ez pedig a vajdasági kormány 

bukásához vezethet, értesült a Blic belgrádi napilap. Ugyanakkor a Szerb Haladó Párt 

(SNS) vajdasági tagságának jelezték, hogy a párt szövetséget kötött az LSV-vel és a 

Vajdasági Magyar Szövetséggel (VMSZ), illetve feltehetően egy időben sikerülhet 

megtartani a tartományi és az önkormányzati szintű választásokat. „Čanak és Pásztor 

magára hagyta Bojan Pajtićot (a vajdasági kormány és a DS elnökét)” – üzente az SNS a 

vajdasági tisztségviselőkek. 

  

Bocsár - Maroknyi magyar a periférián 
2015. augusztus 9. – Fehér Rózsa – Magyar szó 

A statisztikai adatok szerint a Kárpát-medencében nagyjából kilencszázezer, a nyugati 

világban pedig körülbelül egymillió – vagyis majdnem minden hatodik – magyar él 

szórványban. Nekik idegen nyelvű, más kultúrát hordozó népesség között kell leélniük az 

életüket, folyamatosan kiszolgáltatva az asszimiláció veszélyének. Fél évszázad múltán 

nemcsak Magyarországon lesz jóval kevesebb magyar, hanem ezeken a területeken is: a 

nagyjából tizennégymillióból a szórványok végleges felszívódásával is eltűnhet kis híján 

kétmillió magyar. A közép-bánsági Törökbecse község legkisebb falvában, Bocsáron ennyi 

idő alatt a magyarság túlnyomó többsége már asszimilálódott. 

  

Varga László: Folytatódik az autonómia leépítése 
2015. augusztus 9. – Vajdasági RTV, Hét Nap, Pannon RTV 

Varga László köztársasági parlamenti képviselő szerint a kultúráról szóló törvény várható 

módosításával tovább folyik az autonómia-leépítés. A Facebook közösségi oldalon 

közzétett állásfoglalásában Varga László kifejti: a szerbiai kormány csütörtöki ülésén 

fogadta el a módosítási javaslatot. Ha ezt a parlament ilyen formában megszavazza, akkor 

a nemzeti tanácsi törvény módosításakor a művelődésügyben is szűkítik a kisebbségi 

önkormányzatok hatáskörét. A Magyar Nemzeti Tanács nem juttatott el a 

törvényelőkészítő munkacsoporthoz jogi szempontból értékelhető javaslatot, a kormány 

pedig nem fogadta el a VMSZ parlamenti frakciójának egyetlen észrevételét sem. Varga 

László szerint kizárólag a törvényjavaslatnak a parlamentből való visszavonása lehet a 

megoldás. 

  

Elhunyt Rajcsán István, az Újvidéki Rádió és Televízió első igazgatója 
2015. augusztus 7. – Vajdasági RTV 

Kanadában 82 évesen elhunyt Rajcsán István jogász, egykori politikus, az Újvidéki Rádió 

volt igazgatója – jelentette a Vajdaság Ma hírportál. Rajcsán István Topolyán született 

1934-ben. 1968 és 1972 között állt az Újvidéki Rádió élén, ezt követően pedig az Újvidéki 
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http://rtv.rs/hu/kr%C3%B3nika/elhunyt-rajcs%C3%A1n-istv%C3%A1n-az-%C3%BAjvid%C3%A9ki-r%C3%A1di%C3%B3-%C3%A9s-telev%C3%ADzi%C3%B3-els%C5%91-igazgat%C3%B3ja_627012.html
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Rádió és Televízió első igazgatója volt. Tagja volt a Jugoszláv Kommunista Párt vajdasági 

vezetőségének, 1982-től 1984-ig a tartományi képviselőház elnöke volt. Politikai 

pályafutásának a joghurtforradalom vetett véget, amikor is autonomistának bélyegezték. 

Ezt követően nyugdíjba vonulásáig az Újvidéki RTV műsorkutató osztályának a 

munkatársa volt. Cikkei, tanulmányai a Híd és a Létünk, valamint a szerb nyelvű Pravo 

folyóiratokban jelentek meg. 

 

Újabb hátrányos megkülönböztetés az ukrajnai kisebbségi iskolákban 
2015. augusztus 9. – karpatalja.ma 

A beregszászi Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóköpont július 28-án számolt be arról, hogy 

Arszenyij Jacenyuk miniszterelnök bejelentette: utasítást adott az idegen nyelv oktatására 

fordított óraszámok növelésére a közoktatásban. Írásukban arra is felhívták a figyelmet, 

hogy ez a döntés nem hirtelen ötlet következménye, hiszen az idegen nyelvek oktatásának 

erőteljesebb támogatásának igénye ugyanis már a tavalyi parlamenti választásokat 

követően született új parlamenti többség 2014. november 27-én aláírt koalíciós 

egyezményében is szerepelt. A Nő az idegen nyelvekre fordítandó óraszám, növekedhet a 

kisebbségiek hátrányos megkülönböztetése? címmel publikált cikkükben arra is felhívtuk 

a figyelmet, hogy a miniszterelnök bejelentése után nem világos, mely osztályokban, 

milyen mértékben emelik az idegen nyelvek óraszámát.  

  

Először rendeztek Nemzeti Érték Fesztivált Kárpátalján 
2015. augusztus 9. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Kétnapos fesztivált tartottak Beregszászban augusztus 7–8-án. A rendezvény fő célja az 

volt, hogy felhívja a figyelmet a magyar nemzeti értékekre, emellett pedig láttassa és a 

fiatalokban is tudatosítsa hagyományaink őrzésének szükségességét. A szervezők – a 

Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és a Kárpátaljai Fejlesztési Társaság – színes 

programot állítottak össze, ahol a szellemi hasznosulás és a gyakorlati alkalmazás is 

összpontosult. A fesztivál első napján, pénteken ökumenikus istentiszteletre hívogatott a 

helyi református templom harangja, mely alkalmat követően Hungarikumok címmel nyílt 

fotókiállítás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF). A tárlatot V. 

Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár 

nyitotta meg.  

  

Felvidéki és kárpátaljai diákok táboroztak Tatán 
2015. augusztus 9. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A felvidéki és a kárpátaljai szórványból száz alsó tagozatos kisdiák vesz részt a Rákóczi 

Szövetség anyanyelvi táborában, Tatán vasárnaptól péntekig. A szervezet MTI-hez 

eljuttatott közleménye szerint a csaknem két évtizedes múltra visszatekintő rendezvény a 

felvidéki és a kárpátaljai szórványból érkező magyar kisdiákok anyanyelvismeretét 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ujabb-hatranyos-megkulonboztetes-az-ukrajnai-kisebbsegi-iskolakban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/eloszor-rendeztek-nemzeti-ertek-fesztivalt-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/felvideki-es-karpataljai-diakok-taboroznak-tatan/
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igyekszik szolgálni, erősítve kötődésüket a magyar kultúrához és identitáshoz a 

korosztálynak szóló programok segítségével. A gyerekek Aknaszlatináról, Técsőről, 

Viskről, Fülekről, Csábról, Galántáról, Léváról, Losoncról, Zoboraljáról és Nagysallóról 

érkeznek. 

  

Átszervezik a hadkiegészítő parancsnokságokat Kárpátalján 
2015. augusztus 8. – karpatalja.ma, karpatinfo.net 

Nyolc hadkiegészítő parancsnokságot létesítenek megyénkben az eddig működő négy 

helyett – tette közzé a transkarpatia.net hírportál augusztus 6-án. Az Ukrán Védelmi 

Minisztérium és az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara közös irányelveinek megfelelően a 

hadkiegészítő parancsnokságok rendszerének kiépítése azt a célt szolgálja, hogy 

megszervezzék a humán és közlekedési erőforrások mozgósítását, a polgárok sorozásának 

végrehajtását, a tartalékos katonák rehabilitációját, társadalmi és jogi védelmét, illetve 

megkönnyítsék a polgárok számára a szükséges információk beszerzését. 

 

Veszélyben a Locsmándi Helytörténeti Múzeum 
2015. augusztus 8. - Volksgruppen 

Veszélyben van a Locsmándi Helytörténeti Múzeum jövője és fennmaradása. Eva Gneisz, a 

múzeum alapítója aggodalmát fejezte ki a Locsmándi Helytörténeti Múzeum 

megmaradását illetően. A múzeumban számos gyűjtemény fedezhető fel, amelyek sok-sok 

részlettel mutatják be a térség történelmét és kultúráját. 

 

Három kontinensről közel 700 magyar cserkész érkezetett a New York 
állambeli Jubileumi Nagytáborba 
2015. augusztus 7. - MTI 

Három kontinensről közel hétszáz magyar cserkész érkezett az ötévente megrendezett 

Jubileumi Nagytáborba a New York állambeli Fillmore Sík Sándor Cserkészparkjába - 

tájékoztatta közleményében az MTI-t Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ).Az 

Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Argentína, Brazília, Ausztria, Németország, 

Svédország, valamint a Kárpát-medence - Kárpátalja, Erdély, Felvidék, Vajdaság és 

Magyarország - magyar cserkészszervezeteinek képviselői augusztus 5. és 16. között 

táboroznak a fillmore-i Sík Sándor Cserkészparkban. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/atszervezik-a-hadkiegeszito-parancsnoksagokat-karpataljan/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2725428/
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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.hirado.hu/
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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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