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Székelyzászló-ügy: az RMDSZ a kihallgatások leállítását követeli 
2013. április 15. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Nyilatkozatban kérte Kelemen Hunor a belügyminisztérium illetékeseit, hogy állítsák le a 

székely zászlót kitűző polgármesterek, iskolaigazgatók kihallgatását, és „foglalkozzanak 

azzal, ami a dolguk”. Nyilatkozatában az RMDSZ elnöke nyomatékosította, hogy a székely 

zászló kitűzése nem ütközik törvénybe, ezért elfogadhatatlan „a székelyföldi 

intézményvezetők meghurcolása, zaklatása”. Kelemen Hunor felhívta a figyelmet arra, 

hogy téves az az értelmezés, amely szerint tilos az, amiről a törvény nem rendelkezik. 

 

Felmérik a Brassó megyei magyar szórványt 
2013. április 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Kérdőívvel próbálja felmérni a dél-erdélyi Brassó megye magyar szórványának a helyzetét 

az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT). A 

kérdőívet Brassó megye 33 olyan településére juttatták el, ahol a magyarok aránya 

meghaladja az egy százalékot. Ezzel a magyar népességgel, népességmozgással, a magyar 

oktatással, a magyar egyházakkal és felekezetekkel, a magyar tulajdonban levő 

vállalkozásokkal, a magyar civil szervezetekkel kapcsolatos információkat próbálják 

összegyűjteni az elkövetkező két hónapban. 

 

Pásztor István nem írja ki a rendkívüli tartományi választásokat 
2013. április 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke hétfőn kijelentette, nem írja ki az 

előrehozott tartományi választásokat, tekintet nélkül a választások kiírását követelő 

petícióra és a Bojan Pajtić tartományi kormányfő lemondását követelő nagygyűlésre. 

Pásztor sajtótájékoztatóján elmondta, világosan meghatározott eljárás vonatkozik a 

tartományi választások kiírására. 

 

Kapocs a nemzetekhez 
2013. április 16. - Makrai Sonja - Magyar Nemzet, MTI, Erdély Ma, Híradó 

A budapesti Thália Színházban rendezik meg a Határon Túli Magyar Színházak Szemléjét. 

Az esemény beharangozóján Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a rendezvény 

fővédnöke kiemelte, hogy rendkívül fontos ez a rendezvény, hiszen egyszerre jeleníti meg 

az egyetemes magyarságot, a magyar kultúrát és az egyes nemzetrészek értékeit. 

 

SZNT: a székely zászló kitűzéséhez nincs szükség önkormányzati határozatra 
2013. április 15. – transindex.ro, Krónika, Szabadság, Nyugati Jelen, Magyar Hírlap 

Valótlan Frunda György véleménye, mely szerint a hivatalos épületekre csak akkor szabad 

kitűzni Székelyföld zászlaját, ha előzetesen erről határozatot hoz az illetékes önkormányzat 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72777
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=72775
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15325/Pasztor-Istvan-nem-irja-ki-a-rendkivuli-tartomanyi-valasztasokat.html
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- olvasható az SZNT közleményében. E szerint „a nyilvánvalóan valótlan álláspont azon a 

hamis jogértelmezésen alapszik, hogy csak az megengedett, amit valamilyen jogszabály 

kifejezetten engedélyez. 

 

Kovács Péter: természetes igény a magyar nyelv regionális nyelvként való 
elfogadtatása 
2013. április 15. – transindex.ro, maszol.ro 

A főtitkár hangsúlyozta: a romániai magyarság azon igénye, amely a magyar nyelv 

regionális nyelvként való elfogadását célozza meg, teljesen természetes, ezt számos 

működő Európai Uniós-modell és - törvénykezés is alátámasztja, illetve több olyan 

törvényhatározat létezik Európa-szerte, amely alapján a Románia határain kívül élő 

románok is részesülnek ebben a lehetőségben. Kovács Péter hangsúlyozta, hogy az 

államnak a kisebbségi nyelvek tekintetében tisztelnie kell annak a területnek az egységét, 

ahol az illető nyelvet használják, vagyis a közigazgatásnak nem lenne szabad megosztania 

területi alapon a nyelvi közösségeket. 

 

A hétvégén startolt az RMDSZ kulturális pályázati tanácsadó körútja 
2013. április 15. – transindex.ro 

Hétvégén Kolozsváron került sor az RMDSZ kulturális főosztályának pályázatíró 

képzésére. A képzés része annak a hét állomásos, pályázatíró tanácsadó körútnak, amely 

keretén belül kétnapos fejtágítókon, szakemberek bevonásával a hazai és Európai Uniós 

pályázási rendszert, valamint az Európai Unió kulturális keretprogramjával kapcsolatos 

tudnivalókat ismerhetik meg a résztvevők. 

 

Eddig több mint húsz személy kért jogi segítséget Háromszéken 
2013. április 15. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Eddig több mint húsz személy kért jogi segítséget Háromszéken az RMDSZ által 

működtetett Mikó Imre Jogsegély Szolgálattól. Zsigmond József a sepsiszentgyörgyi iroda 

vezetője sajtótájékoztatón elmondta: a szolgálat három hónapos tevékenysége alatt 

beigazolódott, hogy az RMDSZ hiánypótló intézményt kezdett működtetni. A húsz 

panaszos többsége elsősorban a magyar nyelv használatának hiányát találta 

diszkriminatívnak. Ezek közül eddig nyolc panaszt sikerült orvosolni, így például a magyar 

nyelvű formanyomtatványok hiányát rendezték néhány háromszéki közintézménynél. 

 

Régiók erőszakkal? – Bánátiak Románia afrikanizálódásáról 
2013. április 15. – Erdély Ma 

A román régiósítás nem fog menni, ha nem tartják tiszteletben a történelmi régiók 

elnevezéseit és hagyományait, állítja Mircea Rusnac. A bánáti történész arra figyelmeztet, 

ne essünk az Afrikát kolóniákra osztó nagyhatalmak hibájába. 
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Miért késik a területi autonómia Erdélyben? 
2013. április 15. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet konferenciáján Andreas Gross svájci szociáldemokrata 

politikus úgy véli: csak akkor lehet autonómiáról beszélni Romániába, ha sikerül 

meggyőzni a többségi nemzetet, hogy ez az ő érdekeiket szolgálja. Ludányi András, az 

ohio-i egyetem nyugalmazott professzora hozzáteszi: ehhez a küzdelemhez új 

szövetségeseket kell meg- nyerni. 

 

Borbély Zsolt Attila az Arad megyei EMNT új elnöke 
2013. április 15. – Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Arad megyei szervezete 2013. április 14-én 

tartotta tisztújító közgyűlését, melynek keretében Borbély Zsolt Attila vette át a megyei 

elnöki teendőket. Borbély Zsolt Attila a szavazást követően hitvallásként Szabó Dezsőt 

idézte, miszerint „minden magyar felelős minden magyarért”. Felhívta a figyelmet az Arad 

megyei magyar civilszervezetek összefogásának fontosságára. Nagy József Barna, az 

EMNT partiumi régióelnöke sok sikert kívánt az új elnökségnek, és szintén összefogást 

sürgetett az aradi magyar civil szervezetek között. 

 

Új tervek és lendület a Maros megyei EMNT-nél 
2013. április 15. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Szemléletváltásra van szükség az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei 

szervezeténél – véli Cseh Gábor elnök, aki a továbbiakban a tevékenységet a barátság, 

szeretet és összetartozás égisze alatt képzeli el. Továbbá bővült a honosítási iroda 

ügyfélfogadási nyitva tartása is. 

 

Nagy népszerűségnek örvend a SIC kártya 
2013. április 15. – maszol.ro 

Egyre népszerűbb a Székelyföldi Diákigazolvány, a SIC Card, amelyet tavaly decemberi 

elindítása óta 800-an igényeltek már és 650-en használják is, tájékoztatott Zsigmond 

József. A diákigazolványt működtető, sepsiszentgyörgyi Centrum Studiorum Egyesület 

elnöke szerint az eddigi igénylések legnagyobb arányban Marosvásárhelyről érkeztek, ezt 

követi Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda és Székelyudvarhely. 

 

Botrányt váltott ki Nagybányán a magyarországi könyvadomány 
2013. április 15. – Erdély Ma, Duna Tv 

Botrányt váltott ki Máramaros megyében egy magyarországi ala- pítvány könyvadománya, 

amelyet a magyar tanintézményeknek szánt a szervezet. A tanfelügyelőség bekérette a 

könyveket, és átvilágítja azok tartalmát, hogy kiderítse, nincs-e bennük etnikai vagy 

politikai tartalom. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=139718&cim=miert_kesik_a_teruleti_autonomia_erdelyben_audio
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/borbely_zsolt_attila_az_arad_megyei_emnt_uj_elnoke.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/uj-tervek-es-lendulet-a-maros-megyei-emnt-nel
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/11215-nagy-nepszerusegnek-orvend-a-sic-kartya
http://erdely.ma/oktatas.php?id=139725&cim=botranyt_valtott_ki_nagybanyan_a_magyarorszagi_konyvadomany_video
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Lezárták a Wass-ügyet 
2013. április 16. – Krónika 

Az ügyészségről kapott levelet több olyan személy is, akit a gyergyószentmiklósi Wass 

Albert-rendezvények kapcsán hallgattak ki korábban a rendőrségen, ügyészségen. Kisné 

Portik Irén, Selyem Antónia, Árus Zsolt és Borsos Géza esetében is megszüntették az 

ellenük indított bűnügyi kivizsgálást.   

 

„Egyre nehezebb elérni az autonómiát” 
2013. április 15. – maszol.ro 

Belátható időn belül megvalósíthatatlan a székelyföldi területi autonómia, mert elérésének 

egyetlen járható útja van: a román jogrend módosítása – véli Salat Levente. A BBTE 

politikatudományi karának dékánhelyettese s maszol.ro-nak és az Erdélyi Riportnak adott 

interjúban elmondta: szerinte ehhez elsőként a többségi nemzetben élő félelmeket kellene 

lebontani, ám ez a folyamat még el sem kezdődött. 

 

A Híd csalódott, elképzelhető, hogy átértékeli együttműködési szándékát 
2013. április 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Híd elnöksége és a párt Komárom járási szervezete csalódással vette tudomásul, hogy az 

MKP járási konferenciája az önálló indulás mellett döntött a járásban. „Mindezt annak 

ellenére, hogy a két párt legfelső szintű delegációja épp a múlt héten tárgyalt a 

magyarlakta járásokban történő együttműködés lehetőségeiről. Úgy tűnt, hogy jó esély van 

a megegyezésre. Ennek ellenére az MKP komáromi járási konferenciája még arra sem 

tartott igényt hogy az országos egyeztetések után újra leüljünk tárgyalni, mielőtt meghozta 

ezt a döntés.” Az MKP viszont kiemelte, hogy azokban a járásokban volt korábban szó 

megegyezésről, ahol a magyarság összlétszáma 50 százalék alatti, így a párt tartotta magát 

a megállapodáshoz. 

 

Kétnyelvűség a hivatalokban - Van és mégsincs 
2013. április 15.  – hirek.sk 

2012. július 1-én lépett életbe a kisebbségi nyelvhasználati törvény azon rendelkezése, 

melynek köszönhetően a születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatokat két nyelven 

is kiállíthatják a kérelmezőknek azokon a településeken, ahol a kisebbség aránya 

meghaladja a 20 százalékot. A Vásárúton élő Czibula Csaba a lehetőséggel élve kétnyelvű 

házassági levelet igényelt települése anyakönyvi hivatalában. Meglepetésére kapott ugyan 

egy kétnyelvű nyomtatványt, viszont azon csak szlovák nyelven voltak az adatok 

feltüntetve. 
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A szlovákiai magyar hívek ismét magyar püspökségért fohászkodnak 
2013. április 15. – bumm.sk 

A Pazmáneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus 

Plébánia szervezésében Jó Pásztor vasárnapján magyar főpásztorért fohászkodnak a hívek. 

 

Internetes adatbázis Pozsony történelmi utcaneveiről 
2013. április 15. – bumm.sk 

Interaktív térképpel összekapcsolt online adatbázist működtet Pozsony egykori és jelenlegi 

utcaneveinek magyar, német és szlovák megfelelőiről egy szlovákiai magyar civil szervezet, 

a Pozsonyi Kifli. A www.ortvay.eu címen elérhető helynévtár alapját Pozsony 

történetírójának Ortvay Tivadarnak Pozsony város utcái és terei címmel 1905-ben 

megjelent kötete képezi. 

 

A Pajtić lemondását követelő Szerb Haladó Párt kiterjeszti az aláírásgyűjtést 
2013. április 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Szerb Haladó Párt (SNS) folytatja az aláírásgyűjtést a Vajdaságról szóló nyilatkozat 

ellen, illetve Bojan Pajtić lemondását és rendkívüli tartományi választások kiírását 

követelve. Az akció vasárnap kezdődött az újvidéki Duna utcában, Jaša Tomić 

emlékművénél, ma pedig Vajdaság minden városában, falvában és helyi közösségében 

megszervezik az aláírásgyűjtést – jelentette be Maja Gojković, az SNS elnökségi tagja. 

 

A haladók még tárgyalni sem hajlandóak a nyilatkozatról 
2013. április 15. – Vajdaság Ma 

Igor Mirović, a Szerb Haladó Párt (SNS) alelnöke hétfőn azzal vádolta meg Bojan Pajtić a 

vajdasági kormányfőt, hogy diktátor. Mirović kijelentette, nem fognak tárgyalni a Vajdaság 

alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozat szövegéről, mert az SNS 

ragaszkodik ahhoz, hogy vonják ki a parlamenti folyamatból, és Pajtić lemondását is 

követelik. 

 

Vučević televíziós vitára hívta ki Pajtićot 
2013. április 15. – Vajdaság Ma 

Miloš Vučević, Újvidék polgármestere nyílt levélben korrupcióval, Vajdaság 

elszegényítésével vádolta meg Bojan Pajtić vajdasági kormányfőt, és televíziós vitára hívta 

ki. Vučević elismételte, hogy a Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről 

szóló nyilatkozat „szégyenletes és veszélyes pamflet”, Pajtić kijelentése pedig a vitatott 

mondat (Vajdaság autonómiája polgárainak a joga, és az ő akaratukból része Szerbiának 

Vajdaság) kihagyásáról csak az időnyerést szolgálja, hogy még néhány hónapig vagy évig 

hatalmon maradhasson. 
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Jerkov: Vučić a diktátor, nem Pajtić 
2013. április 15. – Vajdaság Ma 

Aleksandra Jerkov, a Demokrata Párt (DS) szóvivője elutasította Igor Mirovićnak, a Szerb 

Haladó Párt (SNS) alelnökének vádját, miszerint Bojan Pajtić vajdasági kormányfő és a DS 

alelnöke diktátor, majd hozzátette, az igazi diktátor a „haladók” vezetője, Aleksandar 

Vučić. 

 

Radičová: Szlovákia elfogadja Koszovó függetlenségét 
2013. április 15. – Vajdaság Ma 

Szlovákia álláspontja az, hogy miután Belgrád és Pristina aláírta a két fél közötti kapcsolat 

normalizálásáról szóló megállapodást, elfogadja Koszovó függetlenségét – mondta Iveta 

Radičová egykori szlovák miniszterelnök. Hozzátette, Szlovákia továbbra is határozottan 

támogatja Szerbiát az EU-tagság felé vezető úton. 

 

„Diktátorok” egymás közt 
2013. április 15. – Magyar Szó 

A Demokrata Párt tartományi bizottsága hétfőn közleményben követelte a Szerb Haladó 

Párttól, hogy kérjen bocsánatot Bojan Pajtićtól és Miroslav Vasintól a miatt a vád miatt, 

miszerint valótlanságokat állítottak, amikor azt mondták, hogy az újvidéki tiltakozó 

nagygyűlésre Vranjeból és egyéb szerbiai városokból is érkeztek tüntetők. A közlemény 

szerint több televízióadó is közvetítette, ahogyan a vranjei Dragan Nikolić parlamenti 

képviselő Újvidékről jelentkezett. Megjegyzik, az SZHP április 13-án azt követelte a DP 

tartományi bizottságának alelnökétől, Bojan Pajtićtól és a párt tartományi bizottságának 

elnökétől, Miroslav Vasintól, hogy ha egyetlen egy vranjei személyt sem találnak, aki részt 

vett volna az újvidéki tüntetésen, mondjanak le, ugyanis hazugok. 

 

Használható ötletek a tehetséggondozáshoz 
2013. április 15. – Magyar Szó 

A gyerekek és a felnőttek számára egyaránt a legfontosabb „üzemanyag” a biztatás, a 

dicséret. Ez az, ami nem kerül pénzbe. Az a jó, ha minden reggel a pedagógusnak ott van a 

zsebében legalább 100 darab biztatás, dicséret, és ezeket a mondatokat a nap folyamán 

odaadja a diákjainak. Fontos az is, hogy inspiráló, harmonikus iskolai környezet legyen az, 

ahol a diák eltölti tanulással az idejét – mondta egyebek között Bajor Péter, a Magyar 

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnöke, a Tehetséghidak Program vezetője. Ő 

volt az előadója A tehetséggondozás módszertani sokszínűsége címmel pénteken és 

szombaton megrendezett kétnapos képzésnek. 

 

Egyetlen elsős diákja lesz Doroszlónak szeptemberben 
2013. április 15. – Pannon RTV 

Egyetlen magyar elsős lesz a következő tanévben Doroszlón. Az iskola még nem adta fel. 

Kérvényezték, hogy egy fővel is nyíljon osztály. Ha ezt nem hagyja jóvá az illetékes 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15327/Jerkov-Vucic-a-diktator--nem-Pajtic.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18382/Radicova-Szlovakia-elfogadja-Koszovo-fuggetlenseget.html
http://www.magyarszo.com/hu/1941/kozelet_politika/95315/%E2%80%9EDikt%C3%A1torok%E2%80%9D-egym%C3%A1s-k%C3%B6zt.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1941/kozelet_oktatas/95277/Haszn%C3%A1lhat%C3%B3-%C3%B6tletek-a-tehets%C3%A9ggondoz%C3%A1shoz.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=56541
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tartományi titkárság, a kis Diósi Dóra a harmadik osztályhoz fog csatlakozni, így az 

évfolyam kombinált tagozattá alakul. A második osztály is egy kis létszámú osztály, 

kevesebb mint tíz diák jár ide. Jövőre azonban csak egy elsősre számíthat az iskola, így 

valószínűleg nem nyílik majd külön osztály. Dóra akkor csatlakozik ehhez az évfolyamhoz. 

Az elsősök és a harmadikosok együtt tanulnak majd. 

 

Napirenden lesz a nyilatkozat 
2013. április 15. – Magyar Szó 

A pénteki újvidéki tüntetés után most megnyugodva jelenthetjük ki: az szerencsére úgy 

fejeződött be, hogy senkinek semmi bántódása nem esett – közölte hétfőn megtartott 

sajtótájékoztatóján Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke. – Az utcai 

politizálás az európai politizálás elfogadott formája. Ezt ki kell mondani. Az is elfogadott, 

hogy ezeket a megmozdulásokat civil szervezetek szervezik meg, s ahhoz politikai pártok is 

csatlakoznak, mint most. Ki kell viszont mondani azt is, hogy mindig a politikai pártok 

felelőssége az, hogy az ilyen jellegű megmozdulások milyen végkifejletet vesznek. Ez nem 

csupán a pénteki tüntetés miatt fontos, hanem azért is, mert pénteken bejelentették, hogy 

hamarosan újabb hasonló megmozdulásokra, véleménynyilvánításokra lehet számítani. 

 

Folytatódik a nyomozás a március 16-ai atrocitások ügyében 
2013. április 15. – Kárpátalja Ma 

Az Ungvári Városi Ügyészség megvizsgálta a kárpátaljai megyeszékhelyen március 16-án 

történt incidenseket, amikor is két magyarországi turistacsoportot értek atrocitások 

Ungváron – jelentette be Anatolij Peturnya, Kárpátalja főügyésze, majd hozzátette, további 

nyomozást rendeltek el az ügyben. 

 

Szórványban élők szavalóversenye a rahói magyar iskolában 
2013. április 15. – Kárpátalja Ma 

A Rahói 1. Sz. Középiskola adott otthont a szórványvidéken élő tanulók 

szavalóversenyének április 13-án. 33 gyerek négy kategóriában indult a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) által szervezett megmérettetésen. 

 

Kevés óvoda felelne meg az előírásoknak 
2013. április 15. – Új Magyar Képes Újság 

Abban az esetben, ha idén ősztől az óvodáknak alkalmazniuk kellett volna az öt éve 

halogatott pedagógiai szabványt, legalább félezer gyereknek nem lenne helye az 

óvodákban. A Bellyei járás óvodái közül a legnagyobb a probléma a bellyeiben és a 

kopácsiban, mindkét helyen jócskán meghaladja a gyereklétszám az előírt kereteket. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1941/kozelet_politika/95298/Napirenden-lesz-a-nyilatkozat.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/18495-folytatodik-a-nyomozas-a-marcius-16-ai-atrocitasok-ugyeben
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/18507-szorvanyban-elok-szavaloversenye-a-rahoi-magyar-iskolaban
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4431-keves-ovoda-felelne-meg-az-elirasoknak
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Zenés magyar kávéház Bécsben 
2013. április 15. – Volksgruppen 

Vasárnap a Bécsi Magyar Otthonban került sor a „zenés kávéház” új rendezvénysorozat 

második rendezvényére a Nemzetközi Megértés Egyesület és az Ausztriai Magyarok 

Központi Szövetségének közös szervezésében. A rendezvény célja egy kötetlen találkozó 

kávé és sütemény mellet, valamint bemutatkozási lehetőség fiatal művészek számára. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/181147/
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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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