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Egyenlő eséllyel indulnak az anyanyelvükön tanulók 
2012. szeptember 13. – MTI, Kormány.hu, Magyar Nemzet 

Elfogadta a kormány azt a rendeletmódosítást, amely lehetővé teszi a külhoni magyarok 

nyelvvizsgáinak beszámítását a magyarországi felvételi eljárás során - jelentette be Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár Hoffmann Rózsa oktatásért 

felelős államtitkárral közösen tartott sajtótájékoztatóján. Répás Zsuzsanna elmondta: az új 

szabályozással régi igazságtalanságot és méltánytalanságot orvosoltak, teljesítve a határon 

túli magyarok kívánságát. A 2007-ben kialakított rendszerben azok a külhoni magyar 

fiatalok, akik anyanyelvű középiskolában tanultak, nem kaptak többletpontot az 

államnyelvből tett érettségijük után a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárás során. 

 

Toró T. Tibor: vasárnapig még megegyezhetnek a magyar pártok 
2012. szeptember 13. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Vasárnapig egyezhetnek meg a magyar pártok arról, hogy együtt szálljanak versenybe a 

decemberi parlamenti választásokon - hívta fel a figyelmet a választási menetrend 

határidejére Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke. Az EMNP országos 

elnöksége a szerdai kolozsvári ülésén ismételten leszögezte, készen áll arra, hogy az 

elkövetkező napokban tárgyalóasztalhoz üljön az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) 

vezetőivel egy választási koalíció megkötéséről. 

 

Magyarországra látogat Titus Corlăţean külügyminiszter 
2012. szeptember 13. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Jövő héten, szeptember 20-án első alkalommal érkezik hivatalos látogatásra Budapestre a 

román külügyminiszter, Titus Corlăţean - jelentette be Martonyi János a tárca által 

szervezett csütörtöki háttérbeszélgetésen. A magyar külügyminiszter azt mondta, 

Magyarország nyitott Románia felé, szeretné, ha úgy alakulnának a két ország közötti 

kapcsolatok, ahogyan 2010-ben elindultak, bízik abban, hogy a jó viszony a "nyugtalanító 

jelek és belső nehézségek ellenére" folytatható. 

 

Wetzel: eltörölhetik az illetékeket 
2012. szeptember 14. – Krónika 

Egyszerűbbé és olcsóbbá tennék az új magyar állampolgárok anyakönyvi eseményeinek 

magyarországi regisztráltatását – nyilatkozta a Krónikának Wetzel Tamás, a magyar 

állampolgársági törvény végrehajtásáért felelős miniszteri biztos. Mint rámutatott, már 

korábban javaslatot tettek az illetékesek felé a magyarországi anyakönyveztetéshez 

szükséges illetékek módosítására, reményeik szerint pedig már január 1-jétől érvénybe 

léphetnek az új díjszabások. 
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http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/egyenlo-esellyel-indulnak-az-anyanyelvukon-tanulok
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67144
http://itthon.transindex.ro/?hir=30495
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Nemzetpolitikai programot készít az MSZP 
2012. szeptember 13. – MTI, hirado.hu 

Folytatja nemzetpolitikájának megújítását az MSZP, a szocialisták stratégiájuk 

elkészítésébe a határon túli szervezetek képviselőit is bevonják. Mesterházy Attila, a 

szocialista párt elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján annak apropóján beszélt erről, hogy 

megkezdődik az Európai Ifjúsági Akadémia háromnapos balatonlellei tábora, ahová 

magyarországi és a szomszédos országokból érkező politikusokat, szakértőket hívtak meg.  

 

Fidelitas - Nemzetpolitikai Találkozó Budapesten 
2012. szeptember 14. – Felvidék Ma 

A szorosabb együttműködés érdekében nemzetpolitikai konferenciát szervez a Fidelitas 

szeptember 15-én. A konferencián lehetőség nyílik a döntéshozóktól kérdezni, velük 

vitatkozni és kötetlen formában megvitatni a Kárpát-medence egész területéről érkező 

fiatalokkal a legégetőbb kérdéseket. 

 

Új külhoni válogatás az M1-en 
2012. szeptember 13. – Kárpátalja Ma 

Magyarlakta - vidékek krónikája címmel indít heti műsort a közmédia. Az M1-en látható 

52 perces összeállítás a Kárpát Expressz legérdekesebb anyagait gyűjti csokorba. 

 

Tőkés: a Ponta-Antonescu kormányzat bosszúhadjáratot indított a 
magyarság ellen 
2012. szeptember 13. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Romániában veszélybe került a demokrácia és a jogállamiság, a bukaresti kormány 

„csúcsot döntött magyarellenességből” – hangsúlyozza Tőkés László európai parlamenti 

képviselő írásbeli nyilatkozatában, amelyet a romániai politikai helyzetről szóló EP-vitához 

nyújtott be. 

 

Az EP nemzeti kisebbségügyi munkacsoportja szolidáris az erdélyi 
magyarsággal 
2012. szeptember 13. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság, transindex.ro 

Az Európai Parlament nemzeti kisebbségüggyel foglalkozó frakcióközi munkacsoportja 

csütörtökön állásfoglalásban vállalt szolidaritást a másfél milliós erdélyi magyar 

közösséggel a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében. 

 

Bakk Miklós: döntsék el, hősök, vagy árulók lesznek-e a katalán politikusok 
2012. szeptember 13. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Mintegy másfél millió ember tüntetett békésen kedden Barcelonában Katalónia 

függetlenségéért. A demonstrálók azzal vádolják a spanyol központi kormányt, hogy 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/09/13/15/Nemzetpolitikai_programot_keszit_az_MSZP.aspx?source=hirkereso
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/35570-fidelitas-nemzetpolitikai-talalkozo-budapesten
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/13086-uj-kulhoni-valogatas-az-m1-en
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67146
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67146
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67149
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67149
http://erdely.ma/autonomia.php?id=126596&cim=bak_miklos_dontsek_el_hosok_vagy_arulok_lesznek_e_a_katalan_politikusok_audio
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belerántja a válságba az országos átlagnál gazdagabb északkeleti autonóm közösséget. A 

tüntetésen jelen volt Bakk Miklós politológus is, akivel Szász Edit, a Marosvásárhelyi 

Rádió munkatársa beszélgetett. 

 

Borboly Csabát az Európai Unió Régiók Bizottságának tagjává választották 
2012. szeptember 13. – Erdély Ma 

Az Európai Unió helyi és regionális hatóságokat képviselő tanácsadó szervének, a Régiók 

Bizottságának állandó tagjává választották Borboly Csabát, Hargita Megye Tanácsának 

elnökét a Romániai Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (UNCJR) szeptember 

13-i ülésén. A szövetségben egyébként Borboly Csaba az alelnöki tisztséget tölti be. 

 

Mit ajánl az EMNP az RMDSZ-nek? 
2012. szeptember 13. – manna.ro 

Mit ajánl az EMNP az RMDSZ-nek azért, hogy közösen induljanak a választásokon? – 

szegezte a kérdést a Manna az EMNP elnökének, Toró T. Tibornak, miután csütörtökön 

Kolozsváron figyelmeztetett, vasárnapig egyezhetnek meg az erdélyi magyar pártok arról, 

hogy együtt szálljanak versenybe a decemberi parlamenti választásokon. 

 

RMDSZ-jelöltek: Maros megyében nincs rangsorolás 
2012. szeptember 13. – maszol.ro 

Az RMDSZ Maros megyei szervezete szeptember 28-án tartja azt a közgyűlését, amelyen a 

parlamenti képviselő- és a szenátorjelöltek listáját véglegesíti. Kelemen Atilla megyei 

elmök elmondta, rangsorolásra nem is lesz szükség, hiszen valamennyi helyre egyetlen 

jelentkező van. 

 

Egységesen folytatódik a moldvai magyar oktatás 
2012. szeptember 13. – rmpsz.ro 

Ebben a tanévben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) határozatlan 

időre szóló, szakszerű felügyelete alatt indul a moldvai magyar oktatási program. A 

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége belátással mondott le az oktatási program 

megosztásáról, így egységes rendszerben folytatódik tovább a magyar oktatás 

Csángóföldön. Szeptember első két napján a RMPSZ a szovátai Teleki Oktatási 

Központban meg is tartotta első tanévnyitó képzését a pedagógusok részére. A találkozón a 

KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a KEMCSE is 

képviseltette magát. 

 

Kivizsgálás a Iorga-tábla miatt 
2012. szeptember 14. – Krónika, transindex.ro 

Műemlékeken és védett övezeteken elvégzett engedély nélküli beavatkozás miatt indított 

kivizsgálást a kolozsvári rendőrség csalásokkal foglalkozó ügyosztálya Sorin Apostu volt 

polgármester ellen. A rendőrség erről szóló tájékoztatójában nem pontosítja, milyen 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=126611&cim=borboly_csabat_az_europai_unio_regiok_bizottsaganak_tagjava_valasztottak
http://manna.ro/kozter/mit-ajanl-az-emnp-az-rmdsz-nek-2012-09-13.html
http://maszol.ro/index.php/belfold/2617-rmdsz-jeloltek-maros-megyeben-nem-lesz-szukseg-rangsorolasra
http://www.rmpsz.ro/web2/index.php/oktatas/tanarok/131-egysegesen-folytatodik-a-moldvai-magyar-oktatas


 

 

 

 

 

 
5 

műemlékről van szó, a román sajtó ellenben tudni véli, hogy a Mátyás-szoborcsoport elé 

elhelyezett Iorga-felirat ügyében folyik a vizsgálat. 

 

Kitüntetés a közösség nagyjainak 
2012. szeptember 14. – Krónika 

Az augusztus 20-i magyar állami ünnep alkalmából Áder János magyar köztársasági elnök 

nevében öt erdélyi Magyar személyiségnek adott át kitűntetéseket szerdán Magyarország 

csíkszeredai főkonzulja, Zsigmond Barna Pál. 

 

Átvette hivatalát Magdó János 
2012. szeptember 14. – Szabadság 

Magdó János Magyarország kolozsvári konzulátusának főkonzulja – aki Szilágyi Mátyást 

váltotta – tegnap a román külügyminisztériumban Füzes Oszkár Magyarország bukaresti 

nagykövetének kíséretében a román hatóságoktól átvette működési engedélyét. Az 

ünnepélyes eseményen jelen volt a román külügyminisztérium konzuli és területi 

főosztályának vezetője is. Magdó János bukaresti tartózkodása alatt ellátogatott a 

bukaresti magyar kulturális intézetbe is. 

 

Határok nélküli rendezvény 
2012. 09.14. – Magyar Hírlap, reformatus.hu 

Szatmár határok nélkül elnevezéssel immár második alkalommal tartják meg szombaton 

délután három órától Fábiánházán a hazai és határon túli reformátusok találkozóját. 

Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület szervezésében megvalósuló rendezvény 

istentisztelettel kezdődik, melyet Csűry István királyhágómelléki és Zán Fábián Sándor 

kárpátaljai püspök vezet. Ezt követően ünnepélyes állampolgári eskütételek következnek, 

az eseményt Stefka István, a Magyar Hírlap főszerkesztője méltatja. A programokat este 

koncertek zárják. 

 

MKP: Megint kimaradtunk 
2012. szeptember 13. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság 

A kormány szeptember 12-i ülésén létrehozta a Kulturális Tanácsot, melynek feladata a 

kormány kultúrpolitikájának koordinálása. Szigeti László, az MKP oktatásügyi és 

kulturális alelnöke szerint a kormány semmibe veszi több százezer polgár kulturális 

identitását azzal, hogy a szlovákiai magyarokat senki sem képviseli a most felállított 

testületben. „Ezért az MKP felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul értékelje át a 

Kulturális Tanács összetételét, és kapjanak benne helyet a nemzetiségek kultúráját, köztük 

a lakosság több mint 8,5 százalékát kitevő magyarok kultúrájának képviselői is” - zárul 

Szigeti közleménye. A Most-Híd, válaszolva az MKP közleményére, leszögezte: a 

kisebbségek nem maradtak ki, van magyar képviselő a Kulturális Tanácsban, mégpedig A. 

Nagy László kisebbségügyi kormánybiztos. 
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http://www.magyarhirlap.hu/belfold/hatarok_nelkuli_rendezveny.html
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Magyarkanizsán hét új képviselő tett fogadalmat 
2012. szeptember 13. – Vajdaság Ma 

A koalíciós tárgyalások elhúzódása miatt a községi képviselő-testület érdemi munkája 

hosszabb szünet után csütörtökön megkezdődött. A testület első ülésén 59 napirendi 

pontot véleményeztek a képviselők. Elsőként 7 képviselő, testületi tag mandátumának 

megszűnéséről döntöttek, azokéiról, akik különböző tisztséget töltenek be. Helyükre a 

pártok választási listáiról a következő képviselők kerültek: Füzesi Tamás, Almási Tibor, 

Horváth Gergely, Beszédes Ella, Jenei Erzsébet, Pósa Károly és Bajúsz Konc Ágnes. 

 

Beregszászban nem merték megszavazni a magyar nyelv regionális státusát 
2012. szeptember 14. – Kárpátalja 

Múlt pénteken hosszú szünet után ismét ülésezett a Beregszászi Városi Tanács. Az ülésen 

megvitatott mintegy 130 napirendi pontot kivétel nélkül háttérbe szorította az új 

nyelvtörvény városi alkalmazásának kérdése. Az (UMDSZ) és a Régiók Pártja (PR) alkotta 

tanácsi többség, illetve a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) is 

előterjesztette a maga határozattervezetét e tárgyban. A megyei ukrán nyelvű sajtó, amely 

hajlamos szinte minden magyar vonatkozású eseményt szeparatizmusként beállítani, 

egybehangzóan úgy értékelte, hogy Beregszász városában regionális nyelvvé kiáltották ki a 

magyart, holott a dokumentumban szó sincs erről. 

 

Egy sikertörténet kezdete 
2012. szeptember 14. – Kárpátalja 

Nyolcvannyolc elavult régi ablakot és tizenhat ajtót cseréltek ki a nagydobronyi óvoda 

épületén, több mint 300 ezer hrivnya értékben. A nyílászárók cseréje teljes egészében a 

magyar állam támogatásának köszönhetően valósult meg, az Európai Unió Keleti 

Partnerség Programjának keretében. 

 

Az államtitkár találkozott a KMKSZ vezetőivel 
2012. szeptember 14. – Kárpátalja 

Kárpátaljai programja befejezéseként Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár Szürtében megbeszélést folytatott a KMKSZ vezetőivel. A találkozó résztvevői 

megvitatták a politikai helyzettel és a kárpátaljai magyarság életével kapcsolatos aktuális 

kérdéseket. Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke a megbeszélést követően elmondta, a 

terítékre került témák közül különös figyelmet szenteltek a felek a közelgő ukrajnai 

parlamenti választásokkal és a nyáron elfogadott új nyelvtörvénnyel kapcsolatos 

problémáknak. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14063/Magyarkanizsan-het-uj-kepviselo-tett-fogadalmat.html
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-09-14/beregszaszban-nem-mertek-megszavazni-a-magyar-nyelv-regionalis-statusat.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-09-14/egy-sikertortenet-kezdete.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-09-14/az-allamtitkar-talalkozott-a-kmksz-vezetoivel.php
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Tóth Katalin Kárpátaljára látogatott 
2012. szeptember 14. – Kárpátalja 

Tóth Katalin, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti, társadalmi és nemzetközi 

kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Kárpátalján tett látogatást szeptember 7–8-

án. A helyettes államtitkár Munkácson találkozott Kovács Miklóssal, a KMKSZ, valamint a 

Pro Agricultura Carpatica képviselőivel. A megbeszélésen több olyan kérdés is felmerült, 

amelyek megoldásában a Vidékfejlesztési Minisztérium segítséget kíván nyújtani. A felek a 

találkozón egyeztettek a további együttműködés lehetőségeiről is. 

 

Balogáék a nacionalistákkal is lepaktáltak? 
2012. szeptember 14. – Kárpátalja 

Némileg váratlan, ám semmi esetre sem megmagyarázhatatlan fejleménnyel bonyolódott 

tovább minap a választási kampány Kárpátalján. Történt ugyanis, hogy Mikola Vehes, a 

Ungvári Nemzeti Egyetem idén tavasszal leköszönt rektora, aki önjelöltként ugyan, de 

Viktor Baloga pártja, az Egységes Közép (JeC) támogatásával indult a parlamenti 

választásokon a 70. számú Szolyva központú egyéni választókerületben, visszalépett a 

jelöltségtől Olekszandr Kemenyasnak, az Egyesült Ellenzék, a Batykivscsina jelöltjének 

javára. Baloga ezt követően bejelentette: támogatja Vehes döntését, hogy visszalép „a mi 

kárpátaljai csapatunk egy másik képviselője javára”. 

 

Az Európa Tanács főtitkára Ukrajnában 
2012. szeptember 14. – Kárpátalja 

Ukrajna nemzetközileg elszigetelődhet, ha nem hajtja végre a szükséges reformokat 

alkotmányában, büntetőjogi rendszerében és bírói gyakorlatában – figyelmeztetett 

Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács főtitkára hétfőn kijevi látogatásán. A strasbourgi 

székhelyű páneurópai szervezet főtitkára szerint az ET Ukrajna számára kidolgozott 

cselekvési terve segít az országnak véghezvinni a szükséges reformokat bírói 

gyakorlatában, büntetőjogi rendszerében és alkotmányában, valamint a helyi 

önkormányzatiság fejlesztésében. 

 

Tisztelgés az Úz völgyében eltemetett kárpátaljai katonák sírjai előtt 
2012. szeptember 14. – Kárpátalja 

Kevés kárpátaljai tudja, hogy az 1916–17-es években a Nagymagyar Királyi Munkácsi 11. 

Honvéd Gyalogezred (melynek katonáit főleg Ung, Bereg és Ugocsa vármegyékből 

verbuválták) is védte Magyarország határát Székelyföldön az Úz völgyénél. Véres 

összecsapásokban több százan haltak hősi halált, és ott vannak eltemetve. E hős katonák 

emlékét ápolva indult útnak a Munkácsi 1. sz. Zrínyi Ilona Cserkészcsapat szervezésében 

negyven cserkész, barát, hogy tisztelegjen a sírok előtt. 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-09-14/toth-katalin-karpataljara-latogatott.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-09-14/balogaek-a-nacionalistakkal-is-lepaktaltak.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-09-14/az-europa-tanacs-fotitkara-ukrajnaban.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-09-14/tisztelges-az-uz-volgyeben-eltemetett-karpataljai-katonak-sirjai-elott.php
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Kárpátaljára látogatott az Apáczai Kiadó tulajdonosa 
2012. szeptember 13. – Kárpátalja Ma 

Négynapos látogatást tett Kárpátalján Esztergályos Jenő, a tankönyvkiadással foglalkozó 

Apáczai Kiadó tulajdonosa. Körútja során ellátogatott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolára, a Nagyberegi és a Vári Középiskolákba, ahová könyvcsomagokat 

hozott ajándékba, valamint megtekintette a vereckei emlékművet. A beregszászi főiskolán 

találkozott Orosz Ildikóval, akinek ígéretet tett arra, hogy az Apáczai Kiadó valamennyi 

újonnan megjelenő kiadványából eljuttat legalább egy-egy példányt a Főiskola és a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség pedagógusai számára. 

 

Szeptember 15-től újra műsoron a Drávatáj! 
2012. szeptember 13. – Új Magyar Képes Újság 

Szeptember 15-én indul a Drávatáj című magyar nyelvű magazinműsor idei őszi szezonja a 

Szlavón Televízióban. Tartalmilag színesebb lesz a műsorunk, de továbbra is a drávaszögi 

és a szlavóniai magyarság mindennapjairól forgatunk, kulturális eseményeket örökítünk 

meg - mondta Varga József, a Drávatáj felelős szerkesztőjétől. Az adás internetről is 

letölthető és hamarosan a Duna World csatorna is sugározza. 
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http://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/13052-karpataljara-latogatott-az-apaczai-kiado-tulajdonosa
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3742-szeptember-15-tl-ujra-msoron-a-dravataj
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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/

