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Orbán Viktor aggodalmát fejezte ki az erdélyi magyar politikusok elleni 
román vizsgálatok miatt 
2015. december 3. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, mno.hu, hirek.sk, Krónika, Magyar 

Idők, Inforádió, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Aggodalmát fejezte ki Orbán Viktor miniszterelnök az erdélyi magyar politikusok ellen 

indított romániai hatósági vizsgálatok miatt. A kormányfő a Magyar Állandó Értekezlet 

budapesti ülésén emellett arról is beszélt: külhoni fiatal magyar vállalkozókat segítő 

programok indulhatnak. A miniszterelnök előadásában országonként szólt a Kárpát-

medencei magyarság helyzetéről. Romániával kapcsolatban úgy fogalmazott: a magyar 

kormány visszarendeződést érzékel a kisebbségi jogok területén, a nyelvhasználat 

kérdésében pedig az európai jogok elvitatását tapasztalja „a saját közösségeinktől”. A 

felvidéki magyarság ügyében a miniszterelnök kifejtette: azt követően, hogy a nemzeti 

alapon szerveződő magyar párt nem került be a szlovák parlamentbe, a budapesti kormány 

egy nagyon szoros szlovák-magyar gazdasági együttműködés mellett tette le a voksát, azt 

remélve, hogy ez a kooperáció kedvező lesz az ottani magyarságnak is. Kárpátaljára rátérve 

a kormányfő örömét fejezte azért, hogy hosszú évek szembenállása után összefogás alakult 

ki az ottani magyarok között. Délvidékkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy évek óta jó 

irányba tartó építkezés halad, egyúttal jelezte: a magyar nemzetpolitikának nem érdeke, 

hogy az ott létrejött egység sérüljön. A horvátországi magyaroknak azt kívánta Orbán 

Viktor, hogy olyan kormány legyen Zágrábban, amely a nemzeti érzést, a nemzeti 

büszkeséget pozitív államalkotó tényezőnek tekinti. Szlovéniáról szólva arra hívta fel a 

figyelmet, hogy Magyarország minden segítséget megad Ljubljanának az "újkori 

népvándorlásból" fakadó feladatokhoz. 

 

Megvalósulóban van a nemzetegyesítés 
2015. december 3. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Krónika, Magyar Idők, Inforádió, 

Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Semjén Zsolt a Magyar Állandó Értekezlet XIV. plenáris ülésén csütörtökön Budapesten, a 

megnyitóbeszédében kiemelte: a visszahonosítással és az állampolgárság megállapításával 

év végére eléri a 800 ezret az új magyar állampolgárok száma, ami a nemzet közjogi 

egyesítésének megvalósítását jelzi. Kitért arra is, hogy egységes oktatási, kulturális térként 

kezelik a Kárpát-medencét, és ma már nemcsak az erdélyi diákok jönnek Magyarországra 

tanulni, hanem az is természetes, hogy innen mennek hallgatók ottani egyetemekre, és ez 

igaz az oktatókra, a professzorokra is. Semjén Zsolt történelmi jelentőségűnek nevezte az 

egységes gazdasági tér megvalósítását, ami szintén folyamatban van. A politikus beszélt 

arról is, hogy a három legfontosabb  nemzetpolitikai kérdésben teljes konszenzus van. Ez a 

teljes jogú állampolgárság, amely jár minden magyarnak, éljen bárhol a világon, és ehhez 

kapcsolódik elválaszthatatlanul a szavazati jog. Kitért arra is, hogy a Kárpát-medence 

magyarságának jár az autonómia, testre szabott módon, azaz a tömbmagyarságnak a 

területi, a szórványmagyarságnak a kulturális önrendelkezés. Fontos eredménynek 

tartotta, hogy a mindennapok kis dolgaiban is evidenciává vált, hogy „egy nemzet 
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vagyunk”, és a külhoni magyarság hírei nem külpolitikai hanem belpolitikai hírként 

jelennek meg. 

 

Áder: mindannyiunkra kötelezettséget ró nemzeti és európai kultúránk 
örökségének megőrzése 
2015. december 3. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők 

Egyre többen és egyre nyíltabban kérdőjelezik meg a nemzetállamok létjogosultságát, a 

nemzeti közösséghez tartozás fontosságát, mintha nem róna mindannyiunkra 

kötelezettséget nemzeti és európai kultúránk végtelenül gazdag szellemi örökségének 

megőrzése – mondta Áder János köztársasági elnök a Magyar Állandó Értekezlet XIV. 

ülése ülésének résztvevőinek a budapesti Sándor-palotában csütörtök este rendezett 

fogadáson. A köztársasági elnök köszöntőjében úgy fogalmazott, az elmúlt egy évben a 

kettős állampolgárság intézménynek elfogadása, a békés nemzet-újraegyesítés öröme 

„talán kicsit elfeledtette a napi gondokat”. „Persze beszéltünk a magyarság fogyásáról, 

határon belül és határon túl, a magyar iskolák működésének nehézségéről és az uniós 

csatlakozás okozta elvándorlásról, vagy egyéb más, mindannyiunkat, mindennapjainkat és 

magyarságunkat érintő kérdésekről. De minderre talán némi gyógyír volt, hogy 

elmondhattuk, most már nem csak lélekben tartozunk ugyanahhoz a nemzeti közösséghez, 

hanem jogi, alkotmányjogi értelemben is” – jegyezte meg. 

 

Máért zárónyilatkozat: cél a gazdasági megerősítés 
2015. december 3. – MTI, hirado.hu, InfoRádió 

A jövőben a gazdasági megerősítésre a nemzetpolitikának külön hangsúlyt kell fektetnie - 

rögzítették a Magyar Állandó Értekezlet XIV., budapesti plenáris ülésének 

zárónyilatkozatában, amelyben sikerként értékelték az egyszerűsített honosítás iránti 

töretlen érdeklődést, és reményüket fejezték ki, hogy Ukrajnában helyreáll a béke. A 

résztvevők megállapodtak abban, hogy jövőre a fiatal magyar vállalkozókat segítik. A 

dokumentum rögzíti továbbá: a külhoni magyar közösségek megmaradása érdekében 

támogatják a Kárpát-medencei magyar szervezetek által kidolgozott autonómia- és 

önkormányzatisági törekvéseket. 

 

A gazdaságfejlesztés felé mozdul el a nemzetpolitika 
2015. december 3. – MTI, Kormány.hu 

Az oktatási és kulturális területek támogatása mellett a gazdaságfejlesztés felé mozdul el a 

jövőben a nemzetpolitika, segítendő a helyben boldogulást - emelte ki Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet XIV. ülése után tartott 

sajtótájékoztatón. Kifejtette: 2010 óta minden évben jelentős összeggel nőtt a 

nemzetpolitika pénzügyi kerete, idén 19 milliárdról 23 milliárdra emelkedett. Kitért a 

vajdasági gazdaságfejlesztési programra is, amelyre 50 milliárdos keretet biztosítanak. 

Kitért arra is, hogy - a külhoni magyar szakképzés éve után - jövőre a külhoni fiatal magyar 
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vállalkozókat segítik majd a tematikus év keretében. Semjén Zsolt arról a törvényről, 

amely a szlovák kisiskolák bezárását rendeli el, elmondta: ez az intézkedés a magyar 

településeket sújtja a leginkább. A magyarság megtartása szempontjából ezek az iskolák 

ugyanakkor rendkívül fontosak, ezért Berényi Józsefnek, a Magyar Közösség Pártja 

elnökének kérésére a magyar kormány kész arra, hogy magyar költségvetési támogatást 

biztosítson ezen iskolák fenntartására. 

 

Hungarikummá nyilvánították a kürtőskalácsot 
2015. december 3. – MTI, Krónika 

A Hungarikum Bizottság egyhangú döntéssel hungarikummá nyilvánította csütörtöki 

ülésén a kürtőskalácsot – jelentette be Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 

sajtótájékoztatón Budapesten. A miniszter elmondta, a Hungarikum Bizottság minden 

segítséget megad a kürtőskalács jogi védelméhez. Fazekas Sándor az erdélyi, a székely és a 

magyar hagyomány részének nevezte ezt az édességet. „Erdélyben a magyar identitás 

kifejezője a kürtőskalács, amely a régi konyha kreativitását is jelképezi. A kürtőskalács 

1990 után indult világhódító útjára, és ma már sok országban megtalálható” – indokolta 

a tárcavezető a hungarikumok közé sorolását. 

 

Kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Levéltárban „Málenkij Robot” címmel 
2015. december 3. – karpatalja.ma 

Több mint 70 éve, hogy 1944–45-ben megkezdték a Szovjetunióba kényszermunkára 

történő internálást. A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának állítottak emléket a 

Magyar Nemzeti Levéltárban. A kiállítást november 28-án Bocskor Andrea EP-képviselő, a 

Kulturális és Oktatási Bizottság alelnöke nyitotta meg. A kiállítást immáron tizenharmadik 

alkalommal mutatják be. A magyar kormány a 2015-ös évet a Szovjetunióba elhurcolt 

kényszermunkások és politikai foglyok emlékévének nyilvánította, így sok ehhez 

kapcsolódó rendezvény van országszerte. Hogy miért is fontos nekünk Kárpátalja, miért 

kell emlékeznünk az 1944-es időszakra és megosztani minél több emberrel, arról Bocskor 

Andrea EP-képviselő, a Kulturális és Oktatási Bizottság alelnöke fejtette ki véleményét a 

karpatalja.ma-nak. 

 

Árthat a Székelyföldnek a kézdivásárhelyi „terrorügy” 
2015. december 3. – Krónika 

Ha terrorizmussal gyanúsítanak valakit Kézdivásárhelyen amiatt, hogy csillagszórót 

találnak egy fiatalembernél, akkor figyelembe kell venni azt, hogy az elmúlt 25 évben 

Romániában csak az állami hatóságok követtek el terrorcselekményeket – jelentette ki 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. Izsák szerint nem kell attól tartani, 
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hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) terrorizmussal meggyanúsított 

és 30 napos előzetes letartóztatásba helyezett kézdivásárhelyi elnökének ügye etnikai 

feszültséget gerjeszt, vagy hátráltatja a székelyföldi autonómiaküzdelmet. 

 

Terroristák nem vagyunk – skandálták a kézdivásárhelyi szimpátiatüntetésen 
2015. december 3. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Magyar Idők 

A város főterén már 16 óra előtt több száz ember gyűlt össze, akik az előző napi 

demonstráció forgatókönyvéhez hasonlóan Beke István kiszabadulását követelték. „Beke 

Isti ártatlan”, “Hazug román média”, “Terroristák nem vagyunk”, “Aki magyar, velünk 

tart” - skandálta többek között a tömeg, amely a Gábor Áron térről indulva a Szabadság, 

majd a Rózsa negyed felé tért, további résztvevőket toborozva. Megálltak a bíróság és a 

rendőrség előtt is. A tüntetésről az országos tévéadók is tudósítottak. 

 

Molnár Zsolt: manipuláció történik a kézdivásárhelyi eset kapcsán 
2015. december 3. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Az RMDSZ és a Romániában élő magyar közösség elítél minden olyan fizikai és verbális 

erőszakos megnyilvánulást, amely a lakosság biztonságát és békés mindennapjait 

veszélyezteti. A jelenlegi nemzetközi helyzetet tekintve az állami intézményeknek, a 

politikai osztálynak, a sajtónak és a lakosságnak óvatosan és felelősen kell kezelnie ezt a 

nagyon érzékeny állapotot” – fogalmazott Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes megyei 

képviselője a parlamentben, december 3-án elmondott politikai nyilatkozatában. 

 

Nincs bizonyíték a magyarul beszélő beteg hazaküldésére 
2015. december 3. – Krónika 

Nem érte hátrányos megkülönböztetés a sepsiszentgyörgyi kórház sürgősségi osztályán azt 

a pácienst, aki múlt héten a helyi sajtóban megjelent olvasói levélben arra panaszkodott, 

hogy nem akarták őt ellátni, mert nem beszél románul. Az egészségügyi intézmény ugyanis 

lezárta az ügyben folytatott belső vizsgálatot, amelynek során az illetékesek nem találtak 

olyan bizonyítékot, amely alátámasztaná a beteg állítását. 

 

Sikerült nagyobb teret biztosítani a magyaroknak Arad megye kulturális 
stratégiájában 
2015. december 3. – Erdély Ma 

A szerdai tanácsülésen került megszavazásra többek között Arad Municípium Kulturális 

Stratégiája is, melynek kidolgozásánál sok olyan kisebbségi kérdés kimaradt, melyre az 

etnikai közösségek érzékenyek, enyhén szólva igencsak megfeledkeztek a magyarokról. Ezt 

a „mulasztást” sikerült némelyest helyrehozni néhány olyan kiegészítő javaslattal, melyet 

Bognár Levente alpolgármester terjesztett a képviselőtestület elé, és melyre a tanácsosok 

rá is bólintottak. 
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Kovács Péter: Szilágyi Zsolt nem ismeri a választási törvényt 
2015. december 3. – maszol.ro 

Az EMNP elnöke nem ismeri az új választási törvényt. Legalábbis ez derül ki Szilágyi Zsolt 

Krónikának adott nyilatkozatából, amelyben „kompromisszumot” javasol az RMDSZ-nek a 

parlamenti választásokra – jelentette ki Kovács Péter. Az RMDSZ ügyvezető elnöke 

politikai szempontból butaságnak, jogi szempontból nonszensznek nevezte Szilágyi 

javaslatát. Mint mondta, a néppárt elnökének bizonyára elkerülte a figyelmét, hogy 

időközben megváltozott parlamenti választási törvény, Románia visszatért a megyei 

pártlistás szavazáshoz. 

 

Végéhez közeledik Szigeti bírósági ügye 
2015. december 3. – bumm.sk, Új Szó 

Végéhez közeledik Szigeti László, az MKP volt oktatási miniszterének és jelenlegi 

képviselőjelötjének Nemesócsa állami támogatásával kapcsolatos bírósági ügye. A 

Pozsonyi III. Járási Bíróságon csütörtökön fejeződtek be a tanúkihallgatások, az ítélet a 

2016. január 29-re kitűzött tárgyalásra várható. Szigeti a TASR-nek elmondta, hogy a nem 

látja akadályát a parlamenti választásokon való jelöltségének a büntetőeljárás miatt. „Az 

ártatlanság vélelme érvényesül” – magyarázta. 

 

A Rákóczi Szövetség az érthető Dél-Szlovákiáért 
2015. december 3. – Felvidék Ma 

Az érthető Dél-Szlovákiáért címmel ingyenes fordítási és grafikai szolgáltatást indít a 

Rákóczi Szövetség a szlovákiai vállalkozások és civil szervezetek részére, a magyar nyelv 

minél szélesebb körű használatáért. A kétnyelvű feliratok kivitelezésére 1000 euró 

értékben nyújthatnak be pályázatot a Rákóczi Szövetséghez az érdeklődők. 

 

Nyelvtiprás: Civil szervezetek levele a somorjai Deichmannak és Pepconak 
2015. december 3. – Felvidék Ma 

A Deichmann nem az egyedüli somorjai bolt, amely diszkriminálja a magyarokat. A 

közvetlenül mellettük található Pepco üzlet is harciasan védi a szlovák nyelvet, méghozzá a 

magyar tiltásával. A „Magyarul.is” Fontos Szövetség tíz felvidéki civil szervezet 

megbízásából december 2-án levéllel fordult a Deichmann cég vezetőségéhez, melyben a 

cég somorjai üzletével kapcsolatban kiadott állásfoglalásaira reagálva és aktivistáik 

tapasztalataira hivatkozva kérnek magyarázatot az észleltekre és választ kérdéseikre. 
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Megalakult a szakképzéssel foglalkozó intézmények és szakemberek hálózata 
2015. december 3. – Felvidék Ma 

A magyar nyelvű duális szakképzés helyzete Szlovákiában címmel tartott szakmai 

konferencián november 27-én, Dunaszerdahelyen megalakult a szakképzéssel foglalkozó 

intézmények és szakemberek felvidéki hálózata. A konferencia alkalmat teremtett arra, 

hogy áttekintsék, milyen körülmények közt dolgoznak a magyar szakképzési intézmények 

Szlovákiában. A szakmai beszélgetéseket követően Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös 

Célokért igazgatójának a kezdeményezésére a jelenlévők elfogadtak egy 

szándéknyilatkozatot, ami alapján létrehozták a szakképzéssel és felnőttképzéssel 

foglalkozó intézmények, szakemberek felvidéki hálózatát. 

 

Topolya: Fontosnak tartják a hibák kijavítását 
2015. december 3. – Vajdaság Ma 

Sajtótájékoztatót tartott a VMSZ topolyai községi szervezete és az önkormányzat az Állami 

Számvevőszék jelentése kapcsán. Az Állami Számvevőszék 2015. áprilisától novemberéig 

volt jelen a topolyai községi önkormányzatban, és megállapította, hogy tavaly az előírások 

tiszteletben tartása nélkül költöttek el közel 2 millió eurót. Fremond Árpád, a VMSZ 

topolyai községi szervezete elnöke kiemelte, hogy 2014 végén a párt is kérte a vizsgálat 

megindítását, hisz kötelességük elszámolni, és kijavítani a hibákat. 

 

Maglai szerint a kizárásokkal nagyon rossz döntést hozott a VMSZ 
2015. december 3. – Vajdaság Ma 

Rossz döntésnek nevezte Maglai Jenő, Szabadka polgármestere azt, hogy a Vajdasági 

Magyar Szövetség (VMSZ) kizárta soraiból a szabadkai városi képviselő-testület kilenc 

VMSZ-es tagját, akik a párt frakcióján belül külön platformot hoztak létre a Magyar 

Mozgalom színeiben. „A VMSZ elnökségi ülésén is azt mondtam, ellenzem a párt kilenc 

tagja elleni fegyelmi eljárás megindítását, s úgy vélem, nagyon rossz döntés született”, 

nyilatkozta Maglai a Beta hírügynökségnek. Szavai szerint a probléma erővel történő 

megoldására tett próbálkozások nem javítanak a helyzeten. Mint mondta, a képviselő-

testületi többségen belül megállapodtak abban, hogy az elkövetkező két hétben 

megszavazzák a jövő évi költségvetést, s ez várhatóan nem okoz majd problémát. 

 

A szerbiai kormány elfogadta a VMSZ módosító javaslatait 
2015. december 3. – Pannon RTV 

A szerbiai kormány elfogadta a VMSZ tartományi hatáskörrel kapcsolatos bányászati 

törvényre vonatkozó két módosító javaslatát – nyilatkozta telefonon a Pannon RTV-nek 

Pék Zoltán. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője elmondta, 

a harmadik javaslatot, ami arra vonatkozott, hogy a község területén kiaknázott kőolaj, 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/57857-megalakult-a-szakkepzessel-foglalkozo-intezmenyek-es-szakemberek-halozata
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19436/Topolya-Fontosnak-tartjak-a-hibak-kijavitasat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19432/Maglai-szerint-a-kizarasokkal-nagyon-rossz-dontest-hozott-a-VMSZ.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=242380
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illetve földgáz után járó illetéket a község kapja meg, elvetették. Ez elsősorban 

Magyarkanizsa, Szenttamás és Nagykikinda számára jelent bevételkiesést. 

 

 

Kárpátalján jártak a vásárhelyi diákok 
2015. december 3. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A Németh László Gimnázium és Általános Iskola harmincegy diákja és öt tanára november 

26–29. között a Kárpátaljai akcióprogram keretében négy napot töltött Mezőváriban, a 

Borzsa folyó tiszai torkolatánál, az ukrán–magyar határ közelében. Közös programokon 

keresztül megismerkedhettek a Németh László Gimnázium és Általános Iskola tanulói a 

Kárpátalján élő külhoni magyarok életével és az utazás megkezdése előtt sikeresen 

összegyűjtött adományból megvehették Ukrajnában a külhoni iskola számára szükséges 

felszereléseket: játékokat és könyveket vittek a vári középiskola tanulói számára. 

 

Vukovári kirándulás 
2015. december 3. – Huncro.hr 

A szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület tagjai a múlt héten egy egynapos vukovári 

kiránduláson vettek részt. A városban Jakumetović Rozália, a Vukovári Magyarok 

Egyesületének elnöke kalauzolta a szentlászlóiakat. 

 

Kabarés, táncos esttel zárták az évet a csúzai egyesületek 
2015. december 3. – Huncro.hr 

Közös rendezvénnyel zárta az idei évet a Jókai Mór Kultúregyesület és a HMDK csúzai 

Csárdás ifjúsági tánccsoportja. A Pódium Amatőr Színjátszó Kör kabaréjelenetekkel 

szórakoztatta a közönséget, a Hajnalcsillag gyermektánccsoport és a Csárdás pedig 

néptáncokat adott elő. 

 

Kiosztotta beiratkozási ösztöndíját a Rákóczi Szövetség 
2015. december 3. – Huncro.hr 

A Rákóczi Szövetség idén is 10 ezer forinttal (250 kúna) támogatta azokat a horvátországi 

magyar szülőket (is), akik szeptemberben magyar tannyelvű általános iskolába íratták 

gyereküket. Az anyagi segítségnyújtás mellett kiemelkedően fontos számára a szomszédos 

országokban kisebbségben élő magyarság oktatásügyének, kultúrájának támogatása, 

valamint a Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatának erősítése. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljan-jartak-a-vasarhelyi-diakok/
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6754-2015-12-03-11-22-37
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6761-2015-12-03-12-22-34
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6755-2015-12-03-11-23-20
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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/

