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Ülésezik a Magyar Állandó Értekezlet és a Magyar Diaszpóra Tanács a jövő 
héten 
2012. október 4. – MTI, Kormány.hu 

Ülésezik jövő héten a Magyar Diaszpóra Tanács (MDT) és a Magyar Állandó Értekezlet 

(Máért); előbbi testület napirendjén többek között a Julianus-program szerepel, míg a 

Máért tanácskozásán a külhoni magyar óvodák éve programot és az egyes régiókat érintő 

aktuális kérdéseket tekintik át a résztvevők. Mindkét tanácskozáson előadást tart Orbán 

Viktor miniszterelnök. 

 

Répás: megdöbbent a kormány, hogy Ukrajna pénzbüntetéssel sújtaná a 
kettős állampolgárságot  
2012. október 04. – , MTI, Echo TV, Kárpátalja Ma 

Megdöbbenéssel értesült a magyar kormány, hogy Ukrajnában pénzbüntetéssel akarják 

sújtani azt, aki felveszi más ország állampolgárságát - mondta Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikai helyettes államtitkár csütörtökön az MTI kérdésére. Répás Zsuzsanna 

kiemelte: ez azért is érthetetlen, mert nincs összhangban az ukrán valósággal. Ukrajna 

nyugati szomszédai közül többen biztosítják az állampolgárság felvételének lehetőségét az 

ott élő nemzeti kisebbségeknek, de számuk elenyésző ahhoz képest, hogy az ország keleti 

részében százezrekre vagy milliókra tehető azok száma, akik orosz állampolgársággal 

rendelkeznek - fejtegette. 

 

Semjén: a magyar kormány szolidáris a Mikó-ügyben érintettekkel 
2012. október 4. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a kormány nevében szolidaritását 

fejezte ki csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében érintettekkel, 

valamint a református egyházzal. Semjén Zsolt szerint nemzetközi fórumoknak is fel kell 

figyelniük a történtekre. 

 

Precedens: Kassai Gyula kettős állampolgár megtarthatja az útlevelét 
2012. október 4. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Részleges siker született Kassai Gyula ügyében. A magyar állampolgársága felvételét 

nyíltan vállaló, lévai református lelkész a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság határozata 

értelmében megtarthatja a szlovák útlevelét. A Lévai Járási Rendőrkapitányság korábban 

felszóllította okmányai beszolgáltatására, amit Kassai Gyula megfellebbezett. 

 

Vádat emelt a DNA Olosz Gergely RMDSZ-képviselő ellen 
2012. október 4. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, Szabadság 

Befolyással való üzérkedés miatt vádat emelt az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 

(DNA) Olosz Gergely RMDSZ-képviselő, az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) 

volt elnöke ellen. A háromszéki politikust – aki 2007 és 2008 között volt az ANRE vezetője 
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http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ulesezik-a-magyar-allando-ertekezlet-es-a-magyar-diaszpora-tanacs-a-jovo-heten
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ulesezik-a-magyar-allando-ertekezlet-es-a-magyar-diaszpora-tanacs-a-jovo-heten
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13630-repas-megdobbent-a-kormany-hogy-ukrajna-penzbuntetessel-sujtana-a-kettos-allampolgarsagot
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13630-repas-megdobbent-a-kormany-hogy-ukrajna-penzbuntetessel-sujtana-a-kettos-allampolgarsagot
http://itthon.transindex.ro/?hir=30672
http://www.hirek.sk/belfold/20121004130808/Precedens-Kassai-Gyula-kettos-allampolgar-megtarthatja-az-utlevelet.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67807


 

 

 

 

 

 
3 

– azzal vádolják a DNA ügyészei, hogy befolyását felhasználva szerződésekhez juttatott 

négy céget, ennek fejében pedig több mint 500 ezer eurót és 400 ezer lejt kért. A négy 

cégképviselőnek szintén bíróság elé kell állnia. Olosz ellen – aki másfél éve az RMDSZ-

elnöki tisztségért is versenybe szállt – 2011 elején indított vizsgálatot a DNA. Olosz akkor 

hazugságnak és rágalmazásnak minősítette a Krónika ezzel kapcsolatos cikkének állításait. 

 

Választási regisztráció: így vélekednek a pártok 
2012. október 4. – MTI, hirado.hu 

Elképesztő különbségtétel az MSZP szerint, de elhibázottnak tartja a többi ellenzéki párt is 

azt, hogy a Magyarországon élők nem regisztrálhatnak levélben a választásokra, a határon 

túliak viszont igen. A kormány ugyanis ezt is rögzítené az Alkotmányban, ahogy magát az 

előzetes regisztrációt is. Az MSZP szerint azért elfogadhatatlan a javaslat, mert így a 

külhoni magyarok könnyebben regisztrálhatnak, mint az anyaországiak. 

 

Halasztást kérnek a Mikó-ügy vádlottjai a pénteki tárgyaláson 
2012. október 4. – transindex.ro 

Halasztást kérnek a Mikó-ügyben vádlottak fellebbezésük pénteki tárgyalásán, a ploieşti-i 

táblabíróságon. Markó Attila, a visszaszolgáltató bizottság egyik volt tagja csütörtökön 

elmondta, azzal az indokkal kérnek halasztást, hogy ügyvédet fogadhassanak, ez pedig egy 

olyan halasztási ok, amit általában nem szokott elutasítani a bíróság. Ugyanakkor 

hangsúlyozta, nem a procedúrát akarják késleltetni, hanem a védelmüket szeretnék minél 

jobban előkészíteni. 

 

Fejér László: más vagyok, mint a többi politikus, az üzleti szférából érkezem 
2012. október 4. – transindex.ro 

Új arc az RMDSZ kézdiszéki képviselőjelöltje a decemberi választásokon. Nem fél a 

harcoktól, és meggyőzné a beruházókat, hogy Háromszéken nyereséges lehet lenni. 

 

Háromszéki MPP: indulnunk kell a választásokon 
2012. október 4. – maszol.ro, Krónika 

„Ha meg akarjuk menteni a Magyar Polgári Pártot, elindulunk a decemberi parlamenti 

választásokon" – jelentette ki csütörtökön sajtótájékoztatóján az MPP háromszéki 

szervezetének újraválasztott elnöke. Kulcsár Terza József szerint a polgári párt küldöttek 

99 százaléka azt szeretné, ha az MPP önállóan vegyen részt a választásokon. Mint mondta, 

bizalommal tekintenek az október 13-i székelyudvarhelyi országos kongresszusra, ahol 

dönteni kell az indulásról. 
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„Negyedeli” Kolozsvár gondjait Horváth Anna 
2012. október 4. – maszol.ro 

Tizenhárom héten keresztül tartó városi konzultációba kezd csütörtöktől Horváth Anna 

kolozsvári alpolgármester. A „negyedeljük gondjainkat" körút már tavasszal elindult, de a 

nyári időszakban szünetelt. Most a 13 városi körzet mindegyikét végiglátogatja az 

alpolgármester asszony csütörtök délutánonként, 6 órától. 

 

Elfogadhatatlan a fiatalok megfélemlítése 
2012. október 4. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság cáfolja, hogy megfélemlítették volna azokat a 

csíkszeredai EMI-s fiatalokat, akiket az Igazság Napja alkalmából Sepsiszentgyörgyön 

megtartott tüntetés előtt rabosítottak. Mindez abból a válaszlevélből derül ki, ami Tőke 

Ervin csíkszeredai néppártos önkormányzati képviselő beadványára – melyben kérte az 

ügy kivizsgálását – érkezett. 

 

Néma élőlánc a Székely Mikó Kollégiumért 
2012. október 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Több százan állták körül csütörtökön délután a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

épületét, így nyilvánítva ki ismét tiltakozásukat a nagy múltú iskola visszaállamosítási 

kísérlete ellen. Az élőláncot alkotó tömeg mindvégig néma maradt. Bár a megmozduláson 

jelen voltak a magyar politikai szervezetek vezetői is, beszédek nem hangzottak el, csupán 

a tiltakozás kezdeményezője, Sánta Imre bikfalvi református lelkész mondott el egy imát. 

 

Hargita megye: Antal István és Moldován József indul RMDSZ-
képviselőjelöltként 
2012. október 4. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Döntöttek az RMDSZ Hargita megyei küldöttjeinek jelöltállító ülésén, kik indulnak a 

szövetség színeiben a parlamenti választásokon. A küldöttek szavazása után a hármas 

körzetben Antal István lett a Szövetség képviselőjelöltje, a négyes körzetben pedig 

Moldován József, illetve a többi jelölt indulását is megerősítette a küldöttgyűlés. 

 

Szórvány-munkamegbeszélést tartottak Temesváron 
2012. október 4. – Erdély Ma 

A Temesváron megrendezett XVII. Pedagógusok Fóruma remek lehetőségnek kínálkozott, 

hogy a Hargita Megye Tanácsa által 2009-ben elindított Összetartozunk szórványprogram 

Hargita és Temes megyei felelősei találkozzanak, munkamegbeszélésen értékeljék ki az 

idei év eddigi megvalósításait és vázolják jövőbeni elképzeléseiket. 
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Lomnici: Napjaink Beneš-dekrétuma a szlovák állampolgársági törvény 
2012. október 4. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Napjaink Beneš-dekrétuma a szlovák állampolgársági törvény, mivel arra készteti 

Szlovákia állampolgárait, hogy elhagyják az országukat - jelentette ki Lomnici Zoltán, az 

Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke csütörtökön Pozsonyban. Az EMT az MKP 

pozsonyi székházában tartott sajtótájékoztatón bejelentette, hogy elkészült az Európai 

Parlament Petíciós Bizottságához az a beadvány, amely a szlovákiai jogsértésekről szól a 

magyar állampolgárságot felvevők személyekkel szemben. 

 

Félrefordították Fico kijelentését a kisebbségekről 
2012. október 4. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A magyar sajtó Robert Fico pilisszentkereszti látogatása után azt közölte, hogy a szlovák 

kormányfő jelentősen változtatott véleményén azzal kapcsolatban, kinek a feladata a 

kisebbségekről való gondoskodás, azt nyilatkozta ugyanis, hogy „a kisebbségek iránti 

gondoskodás elsősorban az anyaország feladata”. A kormányfő szavait félrefordították, 

Szlovákia hivatalos álláspontja ugyanis továbbra is az, hogy a kisebbségekről való 

gondoskodás annak az államnak a belső ügye, melyben az adott kisebbség él. 

 

Öllös: mindkét félnek érdekében állt a barátságos hangnem 
2012. október 4. – bumm.sk 

Meglepően barátságos légkörben zajlott Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert 

Fico szlovák kormányfő között a Pilisszentkereszten rendezett találkozó. Öllös László 

politológus szerint mindkét félnek érdekében állt egy hasonló lépés, de bizonytalan, 

meddig tart a békülékeny hangulat. 

 

Nem tetszik Lajčák Beneš-ügyi kritikája az EP-képviselőknek 
2012. október 4. – SITA, bumm.sk 

Elutasítják Miroslav Lajčák külügyminiszter kritikáját a Beneš-dekrétumok ügyében 

tanúsított passzív hozzáállásuk miatt a szlovákiai EP-képviselők. A külügyi tárcavezetőnek 

nem tetszett, hogy a képviselők nem mentek el védeni a szlovák álláspontot a dekrétumok 

kapcsán egy meghallgatáson. 

 

A magyarországi szlovákokat a Beneš-dekrétumok tették tönkre 
2012. október 4. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

Valójában a második világháború után, a Beneš-dekrétumok alapján megvalósított 

magyar-csehszlovák lakosságcsere tette tönkre a magyarországi szlovákságot - írta a 

Lidové Noviny című konzervatív cseh napilap csütörtökön. A cikk szerint a 

dekrétumoknak köszönhető, hogy 1946-ban 73 ezerrel csökkent az akkor 120 ezres 

magyarországi szlovákság létszáma. „Ha tehát a szlovákok Magyarországon idővel 

eltűnnek, akkor ezt Pozsony főleg saját magának köszönheti” – áll a lapban. 
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Révkomáromban ül össze Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 
2012. október 4. – bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 2012. október 27-én a révkomáromi Tiszti Pavilonban 

tartja soron következő országos találkozóját. A tanácskozás központi témája ezúttal a 

népszámlálási eredmények értékelés és a részben ehhez kapcsolódó, nemrég aláírt 

kisebbségi minimum megvitatása lesz. 

 

Gútán is határozatban álltak ki a kétnyelvűség mellett 
2012. október 4. – bumm.sk 

A gútai önkormányzat utolsó ülésén ellenszavazat nélkül álltak ki a képviselők a 

kétnyelvűség mellett. A városba érkező árusoktól is kérni fogják a magyar nyelv 

használatát. 

 

A Most-Hídban találgatják, miért távozik Lenártová 
2012. október 4. – TASR, hirek.sk 

Nagy meglepetést okozott Renáta Lenártová, Kassa alpolgármestere a Most-Hídnak, mert 

kilépési szándékáról előzőleg nem tájékoztatta pártja elnökségét. 

 

Magyar skinheadek verekedtek Óbecsén  
2012. október 5. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Beta hírügynökség szemtanúkra hivatkozva szerdán este azt állította: mintegy harminc, 

nacionalista jeleket viselő bőrfejű okozott rendbontást szombaton Óbecsén. A magyar 

fiatalok először a Floyd kávéház vendégeit sértegették, majd a városban több verekedést is 

kiprovokáltak. A kopaszra nyírt fiatalok a szemtanúk szerint bakancsot és fekete dzsekit 

viseltek, a kabátjukon pedig Nagy-Magyarország jele volt látható. Az áldozatok kisebb 

sérülésekkel megúszták az esetet.  

 

Valós (társadalmi) probléma vagy felesleges hangulatkeltés? - A Vajdasági 
Magyar Demokrata Párt közleménye 
2012. október 4. – Vajdaság Ma 

Folyó év október 3-án több hírportál is a Beta hírügynökségre hivatkozva arról tudósít, 

hogy az elmúlt hétvégén, Óbecsén, skinheadek, azaz bőrfejűek egy csoportja randalírozott. 

Némelyik szerb sajtóorgánum tudni véli a „kezdeményezők” nemzeti hovatartozását, 

amely ebben az esetben a magyar. A tudósítások, mint megszokhattuk, több helyen is 

ferdítenek, esetlegesen félretájékoztatnak. Az időzítés sem véletlen, hiszen éppen elég nagy 

a baj, ha már csak az árak emelkedését nézzük. Figyelemelterelés céljából pedig kiváló 

eszköznek tűnhet a „nemzetiségi kártya” kijátszása. Ezért felszólítjuk a hatóságokat, hogy 

becsületesen és lelkiismeretesen végezzék munkájukat, járjanak az ügy végére, a média 
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képviselőit pedig, hogy egy-egy ilyen és ehhez hasonló esetben óvakodjanak a felesleges 

hangulatkeltéstől és törekedjenek az objektivitásra. 

 

Újvidék: latin betűs tábla miatt kezdeményezett leváltás 
2012. október 4. – Vajdaság Ma 

Az újvidéki Művelődési Központ igazgató bizottsága ma tárgyal az intézmény 

igazgatójának, Laslo Blaškovićnak a leváltásáról egy latin betűs tábla miatt, tudta meg a 

Rádió 021. Indokként azt hozták fel, hogy a Művelődési Központ Katolikus portán lévő 

helyiségeinek ajtaján az intézmény elnevezését tartalmazó tábla csak latin betűs feliratot 

tartalmaz, ami az IB szerint alkotmányellenes, ugyanakkor ellentétben áll a hivatalos 

nyelv- és íráshasználatról szóló törvénnyel, Újvidék város alapszabályával, valamint 

magának az intézménynek az alapszabályával is. 

 

Új épületszárnyat adtak át a zentai Thurzó-iskolában 
2012. október 4. – Vajdaság Ma 

Ünnepség keretében adták át rendeltetésének ma délelőtt a zentai Thurzó Lajos általános 

iskola új épületszárnyát, amelynek kialakítását a Török Nemzetközi Együttműködési és 

Fejlesztési Ügynökségen keresztül a török állam támogatta. Az új épületszárny átadása 

alkalmából szervezett ünnepség kezdetén előbb Sárosi Gabriella, a Stevan Sremac 

Általános Iskola igazgatónője, majd Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere és Emrah 

Ustaömer, a Török Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Ügynökség képviselője 

köszöntötte.  

 

A tartományi kormány hivatalosan is kezdeményezte az alkotmányossági 
vizsgálatot 
2012. október 4. – Vajdaság Ma 

A vajdasági kormány hivatalosan is kezdeményezte a költségvetésről szóló törvény 

alkotmányosságának felülvizsgálatát, s csütörtökön erről a tartományi képviselőházat is 

tájékoztatják, jelentette ki Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. "Bízok benne, 

hogy nem lesz szükség az alkotmánybíróság előtti eljárás lefolytatására, ez a folyamat 

ugyanis nagyon hosszadalmas", jelentette ki Pásztor István.  

 

Nemzeti gyásznap: Eleméren lesz a központi megemlékezés 
2012. október 4. – Vajdaság Ma 

A vajdasági központi megemlékezés nemzeti gyásznapunkon Eleméren lesz október 6-án. 

A helyi Szent Ágoston-templomban 11 órakor megemlékező gyászmisét Msgr Gyuris László 

celebrálja. Megemlékező beszédet mond Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi 

nagykövete és ifj. dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A beszédek után 

az emlékezés koszorúinak elhelyezésével zárul a rendezvény, közölte VMSZ sajtószolgálata.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14183/Ujvidek-latin-betus-tabla-miatt-kezdemenyezett-levaltas.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14181/Uj-epuletszarnyat-adtak-at-a-zentai-Thurzo-iskolaban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14180/A-tartomanyi-kormany-hivatalosan-is-kezdemenyezte-az-alkotmanyossagi-vizsgalatot.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14180/A-tartomanyi-kormany-hivatalosan-is-kezdemenyezte-az-alkotmanyossagi-vizsgalatot.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14177/Nemzeti-gyasznap-Elemeren-lesz-a-kozponti-megemlekezes.html
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Pajtid tanácskozott Dinkidtyel a tartomány pénzeléséről 
2012. október 4. – Vajdaság Ma 

2013 elején a köztársasági parlament elfogadja majd a tartomány pénzelését szabályzó 

törvényt – jelentette ki Mlađan Dinkić pénzügyminiszter, miután tanácskozott Bojan 

Pajtić tartományi kormányfővel. A tartományi kormány korábban az alkotmánybírósághoz 

fordult a Vajdaságot megillető pénzt illetően. Ezt a kérelmet nem vonja vissza, hanem 

megvárja az illetékes szerv döntését.  

 

Bírsággal sújtja Ukrajna a kettős állampolgárság eltitkolását  
2012. október 4. – Kárpátalja Ma, MTI 

Az ukrán parlament törvénymódosítást fogadott el, amelynek értelmében ezentúl 

pénzbírsággal sújtják Ukrajnában azokat, akik eltitkolják kettős állampolgárságukat. A 

módosítás így lényegében megerősíti a kettős állampolgárság tilalmát. Az 

állampolgársággal foglalkozó egyes jogi rendelkezések módosításáról szóló törvényt a 450 

fős Verhovna Rada 264 képviselője szavazta meg - jelentette szerdán az Ukrinform 

hírügynökség. 

 

Anyanyelv, környezetnyelv, idegen nyelv... 
2012. október 3. – Népújság- Király M. Jutka 

A napokban szeptember 26-a, a Nyelvek Európai Napja kapcsán több, a nyelv(ek) 

helyzetét boncolgató írás, kisebb tanulmány jelent meg. A nyelvek – Európában a 23 

hivatalos nyelv mellett több mint 60 őshonos közösség regionális vagy kisebbségi nyelve 

alkotja a nyelvi tőkét – helyzetének elemzése véletlenszerűen egybeesett a Szlovéniában 

elő őshonos nemzetiségi közösségek, tehát a magyar és az olasz közösség nyelvi 

helyzetének megvitatásával az Országgyűlésben. A vitát röviden összegezve: míg mi, a 

nemzetiség tagjai úgy érezzük, hogy nyelvük egyre jobban szorul ki a hivatalokból, a 

társadalmi életből, addig a hivatalos önkormányzati szervek úgy tudják, minden rendben, 

hiszen működnek a fordítói szolgálatok. 

 

BUKV nyelvtanfolyamok 
2012. október 4. – Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesületnél is elkezdődött a tanév. A kultúregyesület a 

következő hetekben számos nyelvtanfolyamot szervez gyermekenek és felnőtteknek 

egyiránt, ugyanúgy kezdőknek és haladóknak is nyílik lehetőség a magyar nyelv 

tanulására. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14179/Pajtic-tanacskozott-Dinkictyel-a-tartomany-penzeleserol.html
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13626-birsaggal-sujtja-ukrajna-a-kettos-allampolgarsag-eltitkolasat
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5180:anyanyelv-koernyezetnyelv-idegen-nyelv&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/171857/
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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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