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Gasparovic: Nem szükséges mindenben megegyezni Magyarországgal 
2013. február 18. – MTI, Duna TV, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap 

A kettős állampolgárság ügyét a szlovák alkotmánybíróság is tárgyalja – jelentette ki 

budapesti látogatása előtt a Duna Televízió Közbeszéd című műsorának adott, hétfő este 

sugárzott interjújában Ivan Gasparovic szlovák államfő, aki a Benes-dekrétumokkal 

kapcsolatban úgy vélte, az nem az egykori Csehszlovákia, hanem egész Európa ügye volt. 

Gasparovic szerint rengeteg az olyan kérdés, amely közvetlenül érinti a két országot. „Nem 

szükséges, hogy mindenben megegyezzünk, de úgy gondolom, hogy az alapvető 

kérdésekben fennáll az együttműködés” – mondta, s úgy vélte, hogy „az utolsó év 

rendkívül jó volt ebben a tekintetben”. 

 

Ponta: a Fidesz Románia ellensége 
2013. február 18. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet, Népszabadság 

Románia ellenségének nevezte hétfőn Victor Ponta miniszterelnök a Fideszt és Orbán 

Viktor magyar kormányfőt a székely zászló-ügy kapcsán. A román miniszterelnök annak 

kapcsán szólalt meg, hogy Cezar Preda, az ellenzéki Demokrata-Liberális Párt (PDL) első 

alelnöke vasárnap fölvetette: a bukaresti parlamentnek nyilatkozatot kellene elfogadnia, 

amelyben elítéli, hogy Kövér László házelnök kifüggesztette a székely lobogót az Országház 

épületére. A román kormányfő szerint „semmilyen probléma” nincs Románia és 

Magyarország között, csak a Fidesznek fűződik belpolitikai választási érdeke a székely 

zászló-ügyhöz. 

 

Székely zászló-ügy: nem kíván reagálni a képviselőház 
2013. február 18. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet, Népszabadság 

A képviselőház nem kíván reagálni arra, hogy a magyar országgyűlésre kitűztek egy olyan 

zászlót, amely nem a román jelképrendszer része. Ez az illető országra tartozik - közölte 

Valeriu Zgonea házelnök a házbizottság hétfői ülése után. "Magyarország és Románia 

parlamentjének kapcsolata sokkal fontosabb, mint a politikusok érzelmi viszonyulása 

mindkét országban... A magyar-román viszonynak nem ez a legboldogabb időszaka, de ez 

nem jelenti azt, hogy mélyítenünk kell azt az árkot, amelyet egyesek ásni próbálnak a két 

szomszédos és baráti ország között" - mondta Zgonea. 

 

Az erdélyi magyar szórvány kitelepítésének gondolatát vetette fel Szász Jenő 
2013. február 18. – transindex.ro, maszol.ro, manna.ro, Szabadság, Nyugati Jelen 

A kisebb létszámú Kárpát-medencei magyar közösségek „kontrollált visszavonulásának" 

lehetőségéről beszélt Szász Jenő a Kárpát-medencei Képviselők Fórumán (KMKF) – tudta 

meg a maszol.ro. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetője az intézmény céljairól tartott 

beszámolójában arról beszélt: kutatás tárgya lehet annak felmérése, nem jelent-e 
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alternatívát az egyes magyar közösségek számára a helyben maradás ösztönzése helyett az 

„önkéntes területfeladás". 

 

Szász: nem telepíteném ki a szórványt 
2013. február 19. – Krónika, maszol.ro 

Szász Jenő a Krónikának tegnap elmondta, a KMKF zárt ülésén arról beszélt, hogy a 

Kárpát-medencei magyarság legértékesebb erőforrása – megelőzve minden természeti és 

gazdasági erőforrást – a humánvagyon. Szász szerint Márton Árpád szándékosan rosszul 

értelmezte az általa elmondottakat. „Én akkor csodálkoztam volna, hogyha megérti 

mondandóm lényegét. Úgy is fogalmazhatnék, hogy én azért vagyok felelős, amit 

elmondtam, ő pedig azért, amit megértett belőle” – nyilatkozta Szász Jenő. A KMKF 

ülésén jelen levő Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke a Krónikának 

elmondta, az RMDSZ rosszindulatúan magyarázza félre Szász Jenő kijelentéseit, szó sem 

volt az erdélyi szórvány irányított kitelepítéséről. 

 

Borbély László: veszélyes precedens lenne egy parlamenti nyilatkozat 
2013. február 18. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro 

Veszélyes precedenst teremthet egy bukaresti parlamenti nyilatkozat a székely zászló-

ügyben, amelyet az RMDSZ mindenképpen szeretne elkerülni - mondta hétfőn Borbély 

László. A képviselőház külügyi bizottságának elnöke szerint, ha lesz ilyen javaslat, először 

megtárgyalja a házbizottság, utána pedig a külügyi bizottságban is téma lesz. "Remélem, 

nem jutunk el oda, és idejében le tudjuk állítani. Le kéne álljanak mindazok, akik úgy 

gondolják, hogy ebből politikai tőkét lehet kovácsolni" - fogalmazott az RMDSZ politikai 

alelnöke.  

 

Ponta: vegyes típusú választási rendszert vezet be az USL 
2013. február 18. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Az USL javasolja, hogy a képviselőházat ezentúl arányos, a szenátust pedig többségi 

rendszerben válasszák meg - jelentette be Victor Ponta. "Egy legfeljebb 300 tagú 

képviselőházat és 90-100 fős szenátust szeretnénk" - ismertette a választási reformmal 

kapcsolatos kormányzati javaslatokat a kormányfő. Székely István Gergő politológus 

szerint 6-8 szenátorra számíthatna a magyarság ebben a választási rendszerben. 

 

Antonescu: semmilyen zászló nem helyettesítheti a hivatalos román 
szimbólumokat 
2013. február 18. – transindex.ro 

Nyugodt megközelítés szükséges Románia részéről a székely zászló-ügyben, erős 

államként, és nem áldozatként kell fellépni – mondta Crin Antonescu, aki szerint nem 
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szükséges parlamenti nyilatkozat az ügyben. Hozzátette: sem a székely, sem semmilyen 

más lobogó nem helyettesítheti a hivatalos nemzeti szimbólumokat. 

 

Zgonea: valamennyi megye zászlaját tűzzük ki a parlament elé! 
2013. február 18. – transindex.ro 

A képviselőház elnöke hétfőn azt javasolta az állandó bizottság ülésén, hogy valamennyi 

megye zászlóját tűzzék ki a parlament épülete elé. Valeriu Zgonea szerint büszkeséget és 

megbecsülést jelentene a megyei tanácselnökök számára, ha a parlament előtt látnák 

megyéik heraldikai és szimbolisztikai jelképeit, lobogóit, hasonlóan a magyar 

országgyűléshez. Az alsóház elnöke elmondta, az RMDSZ képviselői teljes mértékben 

támogatták a javaslatot, és hamarosan egyeztetni fog a képviselőház főtitkárával valamint 

a megyei tanácselnökökkel, hogy néhány hónapon belül gyakorlatba ültessék az 

elképzelést. 

 

Három kötetben írják meg Székelyföld történetét 
2013. február 18. – transindex.ro 

Bunta Levente, Székelyudvarhely polgármestere február 7-i sajtótájékoztatója keretében 

számolt be arról, hogy hivatala felkért egy csoport történészt, hogy egy átfogó munkában 

írják meg a Székelyföld történetét. A csoport koordinátora Egyed Ákos történész, a 

háromkötetesre tervezett munkát ő irányítja. A Transindexnek a kötetek felépítéséről, a 

szerzőkről és a célközönségről beszélt. 

 

Mikó ügyben magyarországi segítséget kért Markó Attila 
2013. február 18. – Erdély Ma 

A Mikó ügy kapcsán magyarországi politikusok támogatását kérte Markó Attila. A 

sepsiszentgyörgyi RMDSZ képviselő – akit a visszaszolgáltatási bizottság tagjaként, 

harmadmagával börtönbüntetésre ítéltek – Budapesten, a Kárpát-medencei Magyar 

Képviselők Fórumán folytatta az európai és nemzetközi szintű lobbit a Székely Mikó 

Kollégium védelmében.  

 

Hașotti befagyasztaná a román-magyar parlamenti kapcsolatokat 
2013. február 18. – maszol.ro 

Megszüntetné a román-magyar barátság parlamenti csoportját és befagyasztaná a két 

ország parlamentje közötti kapcsolatokat a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi 

frakcióvezetője válaszul arra, hogy a múlt héten a budapesti Országházra kitűzték a székely 

zászlót. Puiu Hașotti hétfőn a RFI-nek nyilatkozva a budapesti gesztust „Románia és a 

román nép elleni támadásnak" minősítette. „Nem szabad elveszítenünk a nyugalmunkat, 

ám ez nem jelenti azt, hogy eltűrjük az ilyen jellegű támadásokat, akár Tőkés László, akár 

Budapest részéről érkeznek" – jelentette ki a politikus. 
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Borboly: az emberek segítséget várnak a politikusoktól 
2013. február 18. – transindex.ro 

Aminek az elnevezésében benne van, hogy székely, arra rá kell rontani, ez az ukáz 

Bukarestből – reagált hétfői blogbejegyzésében Borboly Csaba arra, hogy szombaton 

tévéstábok kíséretében vizsgálta a fogyasztóvédelem a székely termékek csíkszeredai 

vásárát. Volt még ilyen, nem ez az első, de mostanáig ezek a támadások megmaradtak 

politikai síkon – kultúra, nyelvhasználat, jelképek terén. Sajnos most egy fokozattal feljebb 

kapcsoltak, és azt támadják, ami egzisztenciális szempontból minél több székely családnak 

fáj – írja Hargita Megye Tanácsának elnöke. 

 

Thiesz folytatná az elkezdett munkát 
2013. február 19. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Lőrincz Zsigmond korábbi polgármester oldalán elkezdett munkát folytatná Thiesz 

János, Kovászna új városgazdája. Az RMDSZ-es elöljáró azt szeretné, ha a háromszéki 

fürdővárost természeti adottságain kívül az infrastruktúrája is alkalmassá tenné a 

vendégfogadásra. A Krónikának adott interjúból kiderül: a turizmus felvirágoztatását 

népszerűsítéssel képzeli el, ehhez kormánytámogatására is számít. 

 

Mit szól a Nyugat? 
2013. február 19. – Balogh Levente – Krónika 

Balogh Levente szerint „Victor Ponta kijelentését, amelyben Orbán Viktort és a Fideszt 

Románia ellenségeként emlegeti, nem tudjuk másként értékelni, mint hogy a román 

kormányfő immár a józanész határait átlépve hergeli tovább a magyarok ellen a román 

közvéleményt”. 

 

BBTE: nincs veszély 
2013. február 19. – Krónika  

Nem fenyegeti a bezárás veszélye a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 

más erdélyi városokban nyitott, magyar tannyelvű kirendeltségeit, hiszen valamennyi 

megfelel az előírásoknak. A sepsiszentgyörgyi és a gyergyószentmiklósi fiókintézmény 

ráadásul költséghatékony is – jelentett ki a Krónikának Soós Anna, a BBTE 

rektorhelyettese, aki szerint a szatmárnémeti és a marosvásárhelyi kirendeltségekkel 

sincsenek gondok. 

 

Székely zászló kerülhet a román parlament elé 
2013. február 18. – maszol.ro, Népszabadság 

Elvi döntés született a képviselőház házbizottságának hétfői ülésén arról, hogy a parlament 

elé Románia valamennyi megyéjének zászlaját, így a székely lobogót is kitűzzék – 

erősítette meg a maszol.ro-nak Seres Dénes, a testület RMDSZ-es tagja. Az RMDSZ-es 

képviselő tájékoztatása szerint a javaslat Valeriu Zgonea házelnöktől származott, aki így 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=32116
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=71466
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71471
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=71468
http://maszol.ro/index.php/belfold/8857-kituzhetik-a-szekely-zaszlot-a-roman-parlament-ele


 

 

 

 

 

 
6 

kívánt válaszolni Kövér László magyar házelnöknek arra a gesztusára, hogy múlt héten 

kitűzette a székely zászlót az Országházra. 

 

Aláírásgyűjtés a decentralizált iskolarendszer megőrzéséért 
2013. február 18. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Aláírásgyűjtésbe kezdett az MKP a decentralizált iskolarendszer megőrzéséért 

Szlovákiában. A kezdeményezést azzal indokolták, hogy az oktatási tárca az alap- és 

középfokú oktatási intézmények finanszírozásának központosítását tervezi. 

 

Bugár akár holnap leülne tárgyalni az MKP-val 
2013. február 18. – bumm.sk 

Bugár Béla, a Híd elnöke akár holnap is leülne az MKP-val tárgyalni, ha megyei 

koalíciókötésről lenne szó, és nem az együttműködésről. Koalíciót ugyanis csak megyei 

szinten lehet kötni, nem a járásokban – mondja. 

 

A hatékony magyar képviselet érdekében 
2013. február 18. – Felvidék Ma 

A régiók és a magyarság hatékony képviselete érdekében a Magyar Közösség Pártja nem 

kívánja megszakítani a tárgyalásokat a Most-Híd politikusaival - közölte Berényi József, az 

MKP elnöke. 

 

Kedden utazik Budapestre Gašparovič 
2013. február 18. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Ivan Gašparovič szlovák államfő - az előzetes tervekkel ellentétben, szervezési okok miatt 

– kedd reggel érkezik Magyarországra - közölte a Külügyminisztérium hétfőn az MTI-vel. 

A szlovák köztársasági elnök eredetileg hétfő este érkezett volna Budapestre. 

 

Tanácskozott a Zoboralji Magyarok Kerekasztala 
2013. február 18. – hirek.sk 

A Zoboralji Magyarok Kerekasztalának első találkozója zajlott a hétvégén Kolonban. A 

tanácskozás közel 70 résztvevője elsősorban arra a kérdésre kereste a választ, hogy miként, 

milyen eszközökkel lehet megtartani és erősíteni a zoboralji magyar közösséget. 

 

Megalakult a Sajó-Rima EGTC 
2013. február 18. – Felvidék Ma 

Megválasztották a Sajó-Rima EGTC elnökét Tamás Barnabás, Putnok, illetve társelnökét 

Šimko József Rimaszombat polgármestereinek személyében. A további alapító - Ózd és 

Tornalja városokon kívül szeretnék bevonni a környező falvakat is. 
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A Szlovák Postával nem küldött üzenetet Orbán Viktor 
2013. február 19. – Új Szó 

A magyar miniszterelnök másfél hete levelet küldött a határon túl élő magyar 

állampolgároknak, ám a szlovákiai lakhelyűeknek (esetlegesen szlovák–magyar kettős 

állampolgárságúaknak) nem hozott írást a posta. Az Új Szó értesülését a magyar 

kormányhivatal is megerősítette. 

 

Az Emberi Méltóság Tanácsa tiltakozik a szabadkai magyarverés ellen 
2013. február 18. – MTI 

Az Emberi Méltóság Tanácsa tiltakozik az újabb vajdasági magyarverés ellen, vasárnap 

hajnalban ugyanis öt magyar fiatalt vertek meg Szabadkán - közölte a testület nevében 

Lomnici Zoltán elnök hétfőn az MTI-vel. 

 

In memoriam Szecsei Mihály 
2013. február 18. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Hosszú súlyos betegség után, február 17-én, életének 84 évében elhunyt Szecsei Mihály 

közgazdász, a VMDK tagja, a VMSZ egyik alapító tagja. Szecsei Mihály 1929-ben született 

Adorjánon. 1956-ban szerzett diplomát a szkopjei Közgazdasági Karon. A szabadkai 

Körzeti Gazdasági Kamara munkatársa, majd elnöke volt. Tanított az Újvidéki Egyetem 

szabadkai Közgazdasági Karán. A demokratikus fordulat után a VMDK majd a Vajdasági 

Magyar Szövetség színeiben politizált. 1990-től képviselő a szerbiai képviselőházban, ahol 

tíz évig tagja az Országgyűlés Pénzügyi és Mezőgazdasági Bizottságának. 

 

Tartományi pótválasztások: mindhárom körzetben lesz második forduló 
2013. február 18. – Vajdaság Ma 

A tartományi választási bizottságnak (PIK) egyelőre nincs információja arról, hogy 

szabálytalanság történt volna azokban a választási egységekben, amelyekben tartományi 

pótválasztásokat kellett tartani, jelentette ki Miodrag Parlać, a PIK elnökhelyettese a 

Tanjug hírügynökségnek. Az elsődleges adatok szerint egyetlen jelölt sem kapta meg a 

szükséges többséget, ezért második kör is lesz. 

 

Vučević: Vajdaságban a haladók a legerősebbek 
2013. február 18. - Magyar Szó 

Miloš Vučević újvidéki polgármester szerint a hétvégi tartományi pótválasztások alapján 

megállapítható, hogy jelen pillanatban Vajdaságban a Szerb Haladó Párt a legnépszerűbb. 

„Úgy gondolom, most már mindenki előtt világos, hogy elkerülhetetlenek a politikai 

változások Vajdaságban. Nem kívánok arról licitálni, hogy ezek egy, két vagy három év 

múlva következnek-e be, de vitathatatlan, hogy a Szerb Haladó Párt jelen pillanatban a 

legerősebb politikai erő Vajdaságban” – mondta Vučević a Tanjugnak. A végleges 
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eredményeket kedden este vagy szerdán délelőtt közlik, és csak akkor lehet majd biztosan 

tudni, hogy mely jelöltek kerültek a második fordulóba. 

 

A cél, hogy a gyerekek magyarul tanuljanak 
2013. február 18. – Pannon RTV 

Idén ismét folytatja beiskolázási kampányát a Magyar Nemzeti Tanács. Ennek keretében 

arra hívják fel a szülők figyelmét, hogy a gyermekeik fejlődése szempontjából mennyire 

fontos a magyar nyelvű oktatás. A cél, hogy a szülők tudatosan válasszák gyermekeik 

számára az anyanyelven való tanulást. Vackor és én már nagyok vagyunk, ősszel iskolába 

indulunk, legyél te is az osztálytársunk – így szól a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási 

programjának rádiós felhívása, amelyet a Pannon RTV készített. Immár harmadik éve 

dolgozik azon az MNT, hogy megszólítsa a magyar és a vegyes házasságban élő szülőket, 

hogy gyermekeik számára válasszák a magyar nyelvű oktatást – emelte ki Joó Horti Lívia, 

a Közoktatási Bizottság elnöke. 

 

Meddig lehet még tűrni a magyarellenes támadásokat?! 
2013. február 18. – Pannon RTV 

Meddig lehet még tűrni a magyarellenes támadásokat?! – teszi fel a kérdést a Magyar 

Remény Mozgalom a szabadkai „csavarhúzós” eset kapcsán. A párt arra figyelmeztet, hogy 

amíg élvonalbeli pártpolitikusok a nemzetek közötti incidensek csökkenéséről beszélnek, 

addig a médiában szinte minden héten magyarellenes soviniszta támadásokról, 

incidensekről lehet olvasni. 

 

Novemberben az EU aláírná a társulási egyezményt 
2013. február 18. – MTI, Kárpátinfo 

Ha Ukrajna teljesíti korábban vállalt kötelezettségeit, akkor az EU kész aláírni a társulási 

egyezményt ez év novemberéig. 

 

Ki nevet a végén? 
2013. február 18. – Tóth Viktor – Kárpáti Igaz Szó 

„Megdöbbentő, hogy a KMKF legutóbbi ülésére nem kapott meghívót Gajdos István, az 

ukrán parlament egyetlen magyar képviselője. Lehet, rosszul emlékszem, de ilyesmire a 

testület történetében még nem volt példa. Ugyanakkor pontosan illik abba a sorba, amit az 

UMDSZ megsemmisítésére a politika boszorkánykonyháján kifőztek.” 

 
 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://pannonrtv.com/web/?p=46898
http://pannonrtv.com/web/?p=47011
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/novemberben-az-eu-alairna-tarsulasi-egyezmenyt
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12312


 

 

 

 

 

 
9 

Megalakult a Darázs-Hercegmárok Hagyományőrző Egyesület 
2013. február 18.  – Új Magyar Képes Újság 

Sipos Sándor, a Darázsi járás magyar elöljáró-helyettese kezdeményezésére február 17-én, 

vasárnap délután tartotta alakuló közgyűlését a Darázs-Hercegmárok nevet viselő magyar 

hagyományőrző egyesület, több mint harminc résztvevő tag jelenlétében. Sipos Sándor a 

Darázsi járás magyar elöljáró-helyettese lapunknak elmondta, hogy azért látta 

szükségesnek az új egyesület megalakítását, mivel Kiskőszegen kívül élnek a járásban 

magyarok Izsépen, Dályokon, Darázson és Hercegmárokon is, akiket fontos lenne 

egyesületbe tömöríteni.  

 

Göncz László a KMKF ülésén 
2013. február 18.  – RTV Slovenija Hidak 

Budapesten tartotta soros plenáris ülését a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, 

amelyen a résztvevők megállapították, hogy a külhoni magyar közösségek 

fennmaradásának az autonómia lehetőséget biztosít. A fórumon a Szlovéniában élő 

magyarságot Göncz László képviselte. A vele készült riport meghallgatható az RTV 

Slovenija Hidak oldalán. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4247-megalakult-a-darazs-hercegmarok-hagyomanyrz-egyesuelet-
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5699
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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.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
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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/

