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Érvénytelen a népszavazás, Băsescu visszatérhet az elnöki hivatalba 
2012. augusztus 21. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, manna.ro, Szabadság, 

Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Érvénytelennek nyilvánította kedden a bukaresti alkotmánybíróság az államfő leváltása 

céljából július 29-én rendezett népszavazást. Ennek megfelelően pont került a tisztségéből 

július 6-án a parlament által felfüggesztett Traian Băsescu államfő menesztési kísérletének 

végére, a jobbközép politikus pedig folytathatja 2014-ig szóló második mandátumát a 

Cotroceni-palotában. Az ülésről távozó alkotmánybírák úgy nyilatkoztak újságíróknak, 

hogy a döntést 6-3 arányban hozták meg, vagyis kétharmados többséggel határoztak. 

 

Felszentelték Szabadkán a Millenneumi zászlót  
2012. augusztus 21. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Szabadkán hétfőn felszentelték azt a Millenniumi zászlót, amelyet Orbán Viktor Magyar 

Miniszterelnök adományozott a Szent György plébániának, illetve a vajdasági 

magyaroknak a Szent István napja alkalmából. A szentmisén Palatinus István plébános 

idézett Orbán Viktor alkalmi leveléből, amelyet a miniszterelnök a lobogóval kapcsolatban 

fogalmazott meg: „A zászlón rajta van az egész magyar történelem. A millenniumi zászló 

ma is az összetartozás jele és békére int. A zászlón rajta van minden, ami a magyar 

történelemből fontos. Ami ennél is izgalmasabb, az viszont a zászló másik fele. Az ugyanis 

még üres. Ez a magyar történelem következő ezer esztendeje. Ezt nekünk magyaroknak 

közösen kell megtölteni.” 

 

Meggyalázták a kárpátaljai magyar temetőt 
2012. augusztus 21. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Magyar síremlékeket, feszületeket és szent jelképeket rongáltak meg a napokban 

ismeretlen elkövetők a kárpátaljai Huszt várhegyi temetőjében. A 2012. augusztus 18-án 

történt vandalizmusról kedden beszámoló zakarpattya.net.ua kárpátaljai hírportál úgy 

tudja, hogy a mostani nem az első támadás a magyar sírkert ellen. A híroldal cikke szerint 

Huszt lakói nem tekintik kegyeleti helynek a Várhegyen lévő magyar temetőt, amit az is 

bizonyít, hogy szemétlerakóként használják a sírkert bejárati részét. 

 

Kovászna Megye Tanácsa fellebbezett a Székelyföld-referendum ügyében 
2012. augusztus 21. – transindex.ro 

Kovászna Megye Tanácsa megfellebbezte a Székelyföld elnevezésű területi egység 

kialakításáról szóló népszavazást elutasító törvényszéki határozatot - jelentette be hétfőn a 

megye prefektusa. Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke elmondta: a 

bíróságé lesz az utolsó szó a kérdésben. 
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Felmérés a magyar nyelv használatáról Kovászna megyében 
2012. augusztus 21. – Erdély Ma, Krónika, szekelyhon.ro 

A Civilek Háromszékért Szövetség 2011 végén akciót indított el annak érdekében, hogy 

felmérje, a Kovászna megyei állami intézmények milyen mértékben tarják be, vagy 

egyáltalán betartják-e az anyanyelv-használati jogok érvényesítését az Európai Charta 

szellemében, a hivatalos adminisztrációban és az ügyfélszolgálatban egyaránt. Az 

eredmények lehangolóak: minden esetben sorrendiségben az első a román nyelv 

használata, azután a magyar – ott, ahol alkalmazzák. 

 

Román nyelvű feliratok kihelyezésére szólították fel Bodok vezetőségét 
2012. augusztus 21. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Kovászna megyei kormányhivatal azt kéri Bodok település önkormányzatától, hogy 

tartsa tiszteletben a kétnyelvű feliratokra vonatkozó hatályos jogszabályt, és a 

közintézmények homlokzatára helyezzen ki román nyelvű feliratot is. Codrin Munteanu 

prefektus szerint a bodoki kultúrház homlokzatán egyáltalán nincs román felirat, a helyi 

sportterem homlokzatán pedig a magyar tábla alatt, csak kisebb betűkkel olvasható az 

intézmény román megnevezése, ami törvénybe ütközik – állítja a háromszéki főispán. 

 

Kelemen Hunor: be kell tartani az alkotmánybíróság határozatát 
2012. augusztus 21. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az alkotmánybíróság döntéseit senkinek nem áll módjában felülbírálni, azokat 

mindenkinek be kell tartani – jelentette ki kedden az MTI-nek Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke azt követően, hogy a román alkotmánybíróság érvénytelennek nyilvánította a 

Traian Basescu államfő leváltására kiírt népszavazást. Kelemen Hunor elengedhetetlennek 

tartja, hogy a hivatalába visszatérő Traian Basescu és a leváltását kezdeményező Victor 

Ponta miniszterelnök megtalálja „a modus vivendit” az őszi parlamenti választásokig. 

 

Toró T. Tibor: befejeződött a kocsmai verekedés 
2012. augusztus 21. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke örvendetesnek tartja, hogy 

„befejeződött a kocsmai verekedés” és a pártok immár az őszi parlamenti választásokra 

összpontosíthatnak. Toró T. Tibor az MTI-nek kedden nyilatkozva örömét fejezte ki 

amiatt, hogy az alkotmánybíróság nem halogatta tovább a döntést, és pontot tett a román 

pártok akut konfliktusa végére. Hozzátette, számított a döntésre, hiszen „az érvényes 

törvények alapján nem nagyon lehetett mást dönteni”. 

 

Sikeres kolozsvári ünnepzáró 
2012. augusztus 22. – Krónika 

Látványos tűzijátékkal ért véget hétfőn este a Kolozsvári Magyar Napok (KMN) – a 

korábbi esti koncertekhez hasonlóan a zárómomentumra is zsúfolásig megtelt a kincses 

város főtere. A Zrínyi 1566 című rockoperát követő záróünnepségen Horváth Anna, 
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Kolozsvár alpolgármestere és Gergely Balázs, a rendezvény ötletgazdája és főszervezője 

köszöntötték az ünneplő magyar közösséget, valamint a rendezvényen szép számban részt 

vevő románokat is. Az eseményről a román sajtó is pozitív hangvételű cikkekben számolt 

be. 

 

Florea bevásárolna 
2012. augusztus 22. – Krónika 

A történelmi magyar egyházaknak visszaszolgáltatott iskolaépületeket vásárolná vissza az 

önkormányzat számára Marosvásárhely polgármestere, Dorin Florea. Az elöljáró tegnap 

úgy nyilatkozott, a városháza hajlandó lenne fizetni a Református Kollégium – a jelenlegi 

Bolyai Farkas Gimnázium – és az egykori II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium 

(mai Unirea) épületeiért. 

 

Mikó-ügy: 4000 kolozsvári aláírás 
2012. augusztus 22. – Krónika 

Kolozsváron több mint 4000 aláírást gyűjtöttek össze a Magyar napok alatt a Mikó-ügy 

kezdeményező csoportjának munkatársai és a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum önkéntesei. 

 

Berényi: átveri a kormány a magyar közösséget 
2012. augusztus 21. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Az MKP kiábrándítónak tartja a kisebbségi kultúrára szánt állami költségvetés körül 

kialakult helyzetet. „Gyanítjuk, hogy a kiinduló egymilliós javaslat, vagy három nappal 

később az állítólagos négymilliós helyreigazítás csak egy elterelő politikai manőver. A 

kormány így akarja eltakarni, hogy nem kívánja növelni az identitás megőrzésére 

elkülönített tavalyi négy és fél milliós támogatást, pedig a magyar közösség számának 

csökkenése ezt indokolná” - áll Berényi József pártelnök közleményében. Berényi 

másodlagos, de nem elhanyagolható szempontnak tartja, hogy a kisebbségi főbiztosi 

hivatal s annak vezetője, A. Nagy László eredményként mutathat fel minden egymilliónál 

valamivel nagyobb összeget, elkendőzve az egyéb hatáskörök és mozgástér hiányát. 

 

A. Nagy: jövőre 4,25 millió jut kisebbségi kultúrára 
2012. augusztus 21. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, 

A. Nagy László kisebbségügyi kormánybiztos megerősítette, 2013-ban nem csupán 1 

millió, hanem 4,25 millió euró lesz a kisebbségi kultúrára szánt keretösszeg. A 

kormánybiztos rámutatott, a jövő évi költségvetésben a legtöbb területen 10 százalékos a 

csökkenés, a kisebbségi kulturális támogatások terén viszont csak 5 százalékos, így 

elfogadhatónak tartja a jövő évi keretet. 
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Magyar szervezetek a kisebbségi kultúra támogatásáról 
2012. augusztus 21. – MTI, hirek.sk, Új Szó 

A kisebbségi kultúrára szánt támogatási összeg változtatásával kapcsolatban Tokár Géza, a 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője az MTI-nek elmondta, a szlovákiai magyar 

civil szektor rá van szorulva erre a támogatásra, és ezért az összeget a jelenlegi szinten kell 

tartani. Bugár Béla, a Híd elnöke sikeresnek nevezte a kisebbségi kormánybiztos által 

folytatott tárgyalásokat. A pártelnök hozzátette: a tárgyalások még nem zárultak le 

véglegesen, „még megpróbáljuk valahogyan azt a 250 ezret is visszacsalogatni”. 

 

Pro Civis: kétnyelvű beiratkozási űrlapok az óvodáknak 
2012. augusztus 21. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Pro Civis Polgári Társulás lefordította magyar nyelvre az óvodai beiratkozási űrlapokat, s 

eljuttatta azokat a szlovákiai magyar óvodáknak. Őry Péter, a társulás elnöke elmondta, az 

űrlapcsomagokat ingyen bocsátották az óvodák rendelkezésére. Őry szerint ezzel méltóan 

akarnak hozzájárulni a „2012 a külhoni magyar óvodák éve” rendezvénysorozathoz. 

 

Az MKP tiltakozik a vasúti járatok megszüntetése ellen 
2012. augusztus 21. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Magyar Koalíció Pártja tiltakozik a vasúti járatok leépítése ellen. Vezetői felszólítják a 

közlekedési minisztert, valamint a vasúttársaság vezetőit, hogy értékeljék át az ország 

hátrányos, leszakadó régióiban a vasúti személyszállítás korlátozásával kapcsolatos 

terveket. 

 

Komáromban ülésezik a Magyarországi Református Egyház tudományos 
testülete 
2012. augusztus 21. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

Megkezdődött a Magyarországi Református Egyház tudományos testületének, a Doktorok 

Kollégiumának éves közgyűlése a révkomáromi Selye János Egyetem központi épületében 

kedden. Kádár Zsolt, a Doktorok Kollégiumának főtitkára elmondta, nagy jelentőségű 

dolog az, hogy a jelenlegi történelmi és politikai helyzetben Szlovákiában, mégis magyar 

területen, a Selye János Egyetemen tarthatják meg közgyűlésüket. Rámutatott: 

szervezetük ilyen módon is szolidaritást akar vállalni a leminősítéssel fenyegetett 

egyetemmel. 

 

Csáky dinamikusabb MKP-t ígér 
2012. augusztus 21. – SITA, Új Szó Online 

Dinamikusabbá tenné a tevékenységét a Magyar Koalíció Pártja (MKP) Csáky Pál volt 

pártelnök és jelenlegi elnökségi tag szerint. Csáky szerint az MKP-nak van esélye 

tisztességes és legalább regionális szinten erős pártként működnie, mindeközben azonban 

az országos politika terén is vannak ambíciói. Úgy véli, a 2014-ben esedékes 

államfőválasztás előtti időszak áttörést hozhat. 

Fe
lv

id
é

k
 

http://ujszo.com/online/kozelet/2012/08/21/magyar-szervezetek-a-kisebbsegi-kultura-tamogatasarol
http://www.bumm.sk/72289/pro-civis-ketnyelvu-beiratkozasi-urlapok-az-ovodaknak.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120821115028/Az-MKP-tiltakozik-a-vasuti-jaratok-megszuntetese-ellen.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20120821155506/Komaromban-ulesezik-a-Magyarorszagi-Reformatus-Egyhaz-tudomanyos-testulete.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20120821155506/Komaromban-ulesezik-a-Magyarorszagi-Reformatus-Egyhaz-tudomanyos-testulete.html
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Kampány határok nélkül 
2012. augusztus 22. – Veres István – Új Szó 

A magyarországi pártok 2014-ben ringbe szállnak a külhoni magyar állampolgárok 

voksaiért is. A „nemzetközi” kampány más országokban bevett szokás, állítja Berényi 

József. Az MKP elnöke szerint szükség lenne egy etikai kódexre, amelyhez a pártok 

tartanák magukat. „Nem kell pánikolni, ránk ez egyelőre nem vonatkozik” – emlékeztet 

Berényi a szlovák jogrendre, amely tiltja a kettős állampolgárságot. Berényi hozzáteszi, 

egyes szlovák politikusok is kampányoltak a Pozsonyhoz közeli Rajkán, vagyis 

Magyarország területén. 

 

Nem szégyen magyarnak lenni 
2012. augusztus 22. - Bándy Péter - Demokrata 

Boldoghy Olivérrel készített interjút a Demokrata. A színész-vállalkozó elmondta, hogy a 

szlovák rendőrségtől folyamatosan küldi a magyar állampolgárságot felvett személyeknek 

a felszólító leveleket, amelyben papírjaik leadását követeli tőlük. Kiemelte, hogy mióta a 

révkomáromi kórházban követelésükre kihelyezték a kétnyelvű táblát lendületet kapott a 

kétnyelvűségért folytatott kampányuk is. Kiért az MKP és a Híd-Most kapcsolatával 

kapcsolatára is. Véleménye szerint bár a két párt között nagyjából egyenlő arányban 

oszlanak meg a magyar szavazatok, a Híd tovább szlovák szavazatokat is, ezért lehetséges 

az, hogy sokkal könnyebben juthat be a parlamentbe, mint az MKP. 

 

Teljesíteni Isten akaratát 
2012. augusztus 21. – Vajdaság Ma 

Magyarország köztársasági elnöke az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából a Magyar 

Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje elismeréssel tüntette ki dr. Szöllősy Vágó László 

népművelő, pszichológus, újságírót. Dr. Szöllősy a Vajdasági Magyar Művelődési 

Szövetségben (VMMSZ) a megalapítása, 1992 óta húsz éven át látta el az egyesület főtitkári 

teendőit. A kitüntetésben áldozatos munkája elismeréseként részesült. Dr. Szöllősy Vágó 

Lászlót az elmúlt két évtizedről kérdezte a Vajdaság Ma portál. 

 

Ivan Bošnjak Nagybecskerek új polgármestere 
2012. augusztus 21. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Ivan Bošnjak, a Szerb haladó Párt funkcionáriusa lett Nagybeckerek polgármestere, 

miután Goran Knežević (SNS) eddigi polgármester a szerb kormány mezőgazdasági 

minisztere lett. A 67 tagú testület 35 képviselője szavazott a megválasztására. Az ülés 

munkáját bojkottálták a Vajdasági Szociáldemokrata liga képviselői. A párt ugyanis nem 

tartja törvényesnek az új önkormányzat megalakulását. 
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A DSS belgrádi vizsgálatot követel a vajdasági közvállalatokban, alapokban és 
a fejlesztési bankban 
2012. augusztus 21. – Vajdaság Ma 

A Szerbiai Demokrata Párt (DSS) felszólította a szerbiai kormányt, hogy „fésülje át” a 

vajdasági közvállalatok, alapok és a Vajdasági Fejlesztési Bank (RBV) tevékenységét. 

Milenko Jovanov, a DSS vajdasági bizottságának szóvivője úgy értékeli, hogy az új szerbiai 

kormány határozottan fellépett a bűnözés és a korrupció ellen, ám szerinte ez a küzdelem 

nem lehet sikeres az említett átfésülés nélkül. 

 

Grubješić: Vajdaságnak lehet brüsszeli irodája, de nem lehet képviselete 
2012. augusztus 21. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Suzana Grubješić (URS), a szerbiai kormány európai integrációkkal megbízott alelnöke 

szerint senki sem kérdőjelezi meg Vajdaság jogát, hogy brüsszeli irodája legyen, hiszen 

ilyen irodája már van Kragujevac, Niš és Novi Pazar városoknak. A Danas napilapnak 

adott interjújában Grubješić azt javasolta, hogy a Vajdaság hatásköreiről szóló törvényben 

az Alkotmánybíróság által kifogásolt „képviselet” szó helyett az „iroda” szerepeljen. 

 

Az SNS bízik a szocialisták támogatásában Újvidéken 
2012. augusztus 21. – Vajdaság Ma 

Nebojša Stefanović, a Szerb Haladó Párt (SNS) alelnöke, a szerb parlament elnöke azt 

nyilatkozta, hogy egyes jelek arra utalnak, hogy a szocialisták (SPS) támogatni fogják a 

hatalomváltást Újvidéken. A Tanjugnak adott nyilatkozatában Stefanović közölte, hogy az 

SNS Főbizottsága vasárnap tart ülést, de nem volt hajlandó elárulni annak témáját. Az SPS 

jelenleg Újvidéken a Demokrata Párttal és a Vajdasági Szociáldemokrata Ligával 

koalícióban gyakorolja a hatalmat. 

 

A demonstrátori program tapasztalati tőkét is jelent 
2012. augusztus 22. – Magyar Szó 

Kristálytiszták a Magyar Nemzeti Tanács által kiírt felsőoktatási ösztöndíj-pályázat 

paraméterei; pontosan meghatározták a szabályokat, az adatokat pedig maguk a hallgatók 

töltötték fel a rendszerbe. Igyekeznek minden szubjektív hibalehetőséget kiszűrni, 

válaszolta Lengyel László, az MNT felsőoktatási ügyekkel megbízott tanácsosa, akit a 

vajdasági egyetemeken és főiskolákon való továbbtanulást segítő programról kérdezte a 

Magyar Szó. 

 

„Az egész ország Belgrádot tömi” 
2012. augusztus 21. – Pannon RTV 

Szerbiában változtatni kell az eddigi gyakorlaton, miszerint az egész ország Belgrádot tömi 

– véli a regionális fejlesztésekért felelős miniszter. Verica Kalanović azt nyilatkozta: „a 

minisztérium célja, hogy az ország egész lakossága olyan orvosi ellátásban részesüljön, 

amilyenben a belgrádiak. Máshol is ugyanolyan utak, esélyek és munkafeltételek legyenek, 
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file:///D:/SoósZ/nézőpont/2012/augusztus/A%20DSS%20belgrádi%20vizsgálatot%20követel%20a%20vajdasági%20közvállalatokban,%20alapokban%20és%20a%20fejlesztési%20bankban
file:///D:/SoósZ/nézőpont/2012/augusztus/A%20DSS%20belgrádi%20vizsgálatot%20követel%20a%20vajdasági%20közvállalatokban,%20alapokban%20és%20a%20fejlesztési%20bankban
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13935/Grubjesic-Vajdasagnak-lehet-brusszeli-irodaja--de-nem-lehet-kepviselete.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13934/Az-SNS-bizik-a-szocialistak-tamogatasaban-Ujvideken.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-08-22_A_demonstratori_program_tapasztalati_toket_is_jelent.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=15932


 

 

 

 

 

 
8 

mint a fővárosban. Azt igyekszünk elérni, hogy Szerbia összes polgárának az élete 

emberhez méltó legyen” – nyilatkozta a miniszter. 

 

Szent István királyra emlékeztünk  
2012. augusztus 21. – Molnár Mónika – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének Szent István-napi központi 

ünnepségének idén az újbezdáni kultúrotthon adott otthont. Helyi előadók és pécsi 

vendégek produkciója tette ünnepélyessé az alkalmi műsort. 

 

Szent István-napi megemlékezések  
2012. augusztus 21. – Molnár Mónika – Új Magyar Képes Újság 

Államalapító szent királyunkra emlékeztek a horvátországi magyarok több településen is. 

Bellyén, Kopácson, Rijekában és Splitben a helyi magyar közösség rövid alkalmi 

műsorokkal készült a jeles napra.  

 

Külhoni Magyarságért Díjban részesült a Csárdás  
2012. augusztus 21. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

A Szent István-napi ünnep alkalmából hétfőn a Külhoni Magyarságért Díjat vehetett át a 

HMDK csúzai Csárdás Ifjúsági Kultúregyesület. A csoport 1999-ben alakult azzal a 

szándékkal, hogy a baranyai népi hagyományokat felújítsák, amelyek már szinte kihalóban 

voltak. Nagy lendülettel és odaadással dolgoztak, hogy a hagyományőrzés mellett a kárpát-

medencei magyarság gazdag néptánc kultúrájából is ízelítőt adjanak a hazai közönségnek. 

 

Szent Istvánra emlékeztek Dobronakon is 
2012. augusztus 21. – RTV Slovenija Hidak 

Augusztus 20-án, a magyar államalapítás ünnepén és Szent István király napján 

megemlékezést szervezett a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség. 

Ez alkalomból megkoszorúzták a kultúrotthon mellett levő Szent István szobrot. 

 

Szent István ünnep Lentiben 
2012. augusztus 21. – RTV Slovenija Hidak 

A hagyományoknak megfelelően a Szent Mihály templomban megtartott ünnepi 

szentmisével kezdődött Lentiben az Államalapítás ünnepe. 

 
  

M
u

ra
vi

d
é

k
 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3561-szent-istvan-kiralyra-emlekeztuenk-
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3562-szent-istvan-napi-megemlekezesek
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3563-kuelhoni-magyarsagert-dijban-reszesuelt-a-csardas
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4513
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4512
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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 
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www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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