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Nem módosul az állampolgársági törvény 
2013. május 30. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Elutasította a parlament Daniel Lipšic és Jana Žitňanská független képviselők indítványát, 

amely enyhítette volna az első Fico-kormány által elfogadott állampolgársági törvényt. Az 

elutasított indítvány lehetővé tette volna, hogy a legalább fél évig külföldön élő szlovák 

állampolgárok a jövőben megtartsák vagy visszakapják szlovák állampolgárságukat, ha 

külföldön tartózkodásuk idején nem rendelkeztek állandó lakhellyel Szlovákiában. Több 

ellenzéki honatya is különböző kritikákkal illette a független képviselők javaslatát, és azt a 

felvidéki magyarság politikai érdekképviseletei sem tartották jónak. 

 

Felmérés: hasonló az MKP és a Most-Híd támogatottsága 
2013. május 30. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Nem mutatkozik jelentős különbség a felvidéki magyar választók körében a Magyar 

Közösség Pártja (MKP) és a Most-Híd szlovák-magyar párt támogatottságában, és hasonló 

lenne támogatóik választói viselkedése is, ha valamelyikük megszűnne - derült ki az MKP 

által megrendelt közvélemény-kutatásból. A felmérés szerint a megkérdezettek 38,9 

százaléka a Most-Híd pártot, 33,8 százaléka pedig a Magyar Közösség Pártját választotaná. 

 

Európa Intézetet avattak Esztergomban 
2013. május 30. – MTI, hirek.sk 

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) Európa 

Intézetét Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) parlamenti 

államtitkára és Didier Haguenauer, a francia nagykövetség együttműködési attaséja avatta 

fel csütörtökön az esztergomi Szent-Adalbert Központban. 

 

A Hírhatár megtalálta a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet 
2013. május 30. – transindex.ro 

A Bajcsy-Zsilinszky út 52. szám alatt kapott elhelyezést a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

(NSKI), amelyik az Energiahivatallal közösen fogja bérelni az irodaházat – mondta Szász 

Jenő a Hírhatárnak adott interjújában. Az intézet igazgatója szerint hiánypótló intézmény 

jött létre, amelyet már 1990-ben létre kellett volna hozni. 

 

Demény Péter románul írt tárcakötetét mutatták be Bukarestben 
2013. május 30. – Krónika, MTI 

Demény Péter író Képmutatók kézikönyve (Ghidul ipocritilor) című román nyelvű 

tárcakötetét mutatták be szerdán Bukarestben a Bookfest könyvvásáron. A szerző az 

egyedüli romániai magyar író, aki nemcsak anyanyelvén, hanem románul is ír 

szépirodalmat. 
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MPP: időhúzás az új autonómia-tervezet 
2013. május 30. – Krónika 

Az RMDSZ-nek a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kidolgozott autonómia-statútumot 

kellene a parlament elé terjesztenie, nincs szükség újabb autonómia-tervezetre – véli 

Kulcsár Terza József. A Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei elnöke csütörtöki 

sajtótájékoztatóján kifejtette, időpazarlás egy újabb autonómia-tervezet összeállítása és 

népszerűsítése, az RMDSZ erre vonatkozó bejelentése meglátása szerint annak a jele, hogy 

a szövetséget nem foglalkoztatja a magyar közösség autonómia-igényének teljesítése. 

 

Ebből a regionalizációból nem kérnek a szatmárnémetiek 
2013. május 30. – Kocsis Zoltán – Erdély Ma, szatmar.ro 

A Victor Ponta vezette kormány által tervezett regionalizációból nem kérnek a szatmáriak 

– legalábbis ez derült ki a szakszervezeti vezetők felszólalásaiból a szerdán a prefektúra 

által megszervezett közvitán. Pataki Csaba szenátor szerint az oly sokat hangoztatott 

közvita egy vicc, a kormánynak már megvan a (nem is annyira) titkos terve. 

 

Régiós ülést tartott a Magyar Ifjúsági Konferencia 
2013. május 30. – Erdély Ma 

A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) erdélyi tagszervezetei 2013. május 28-án 

Kolozsváron tartották soros ülésüket. Az ülést Bozsó Imre Lehel a MIK Állandó 

Bizottságának erdélyi képviselője nyitotta meg, majd Jakab Adorján, a MIÉRT 

elnökhelyettese, az ülés házigazdája mondott köszöntőt. A tartalmas beszámolókat 

követően a tagszervezetek áttekintették a MIK-ben zajló munkát és elhatározták, hogy a 

jövő hétvégén Horvátországban sorra kerülő MIK Konferenciára közös erdélyi ifjúsági 

javaslatcsomagot állítanak össze. 

 

Ismét Székelyföldre érkezett a brit trónörökös 
2013. május 30. – maszol.ro 

Erdélybe látogatott csütörtökön Károly herceg, a brit trón örököse - közölte a Mediafax 

hírügynökség. A híradás szerint Károly herceg csütörtökön a koradélutáni órákban 

érkezett különjárattal a marosvásárhelyi repülőtérre. Látogatásának első állomása ezúttal 

is a székelyföldi Miklósvár, ahol Kálnoky Tibor gróf látja vendégül kastélyában. 

 

Kétnyelvű oklevelet kapnak a marosvásárhelyi magyar diákok  
2013. május 30. – maszol.ro 

Mintegy 1350 egységesített okleveleket adományoz a marosvásárhelyi általános iskolákban 

és középiskolákban működő magyar tagozatoknak az RMDSZ Maros megyei szervezete. 

„Az igazgatókkal, aligazgatókkal való találkozáskor felmerült az egységesített oklevelek 

igénye. Az elhangzott javaslatok alapján az oklevelek kétnyelvűek. Bálint István, a Bolyai 

Farkas Elméleti Líceum igazgatója a kérdéssel kapcsolatos tapasztalatai alapján jelezte, 

hogy a diákok érvényesülése szempontjából, ahhoz hogy a későbbiekben használni tudják 
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az érdemeiket igazoló elismeréseket, fontos, hogy ezek eleve kétnyelvűek legyenek”- 

nyilatkozta Brassai Zsombor az RMDSZ, Maros megyei elnöke. 

 

Útlevelet is lehet igényelni az EMNT irodáiban 
2013. május 30. – Krónika, Erdély Ma 

A kolozsvári főkonzulátus tájékoztatása szerint a jövőben a főkonzulátus mellett az EMNT 

irodáiban (Demokrácia Központok) sorra kerülő konzuli napokon is lehet magyar útlevelet 

igényelni. „Megpróbálunk azokon segíteni, akik szociálisan, vagy egészségügyileg olyan 

helyzetben vannak, hogy nem tudnak Kolozsvárra utazni, és mégis magyar útlevelet 

szeretnének igényelni” – nyilatkozta Fodor Tamás, Magyarország kolozsvári konzulja. 

Elmondta, hogy megpróbálnak egy hónapban legalább egyszer minden megyeközpontba 

eljutni, terveik szerint pedig a későbbiekben nemcsak a megyeszékhelyeken, de a 

községekben is leadhatók lennének az igénylése. 

 

Mikó-ügy: tiltakozik a HHRF 
2013. május 31. – Krónika 

A Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) állásfoglalásban tiltakozik a bírósági 

határozat ellen, amely megsemmisítette a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

visszaszolgáltatását, és amely börtönbüntetésre ítélte a visszaszolgáltatásról szóló döntést 

meghozó Markó Attilát, Marosán Tamást és Silviu Climet. A szervezet egyben fel szeretné 

hívni az amerikai kongresszus figyelmét is a „politikai indíttatású döntés ellen”, mely a 

HHRF szerint „újraállamosítja a református egyház tulajdonát képező Székely Mikó 

Kollégiumot”. 

 

Magyar politológusok találkoznak Kolozsváron 
2013. május 31. – Krónika 

A Magyar Politikatudományi Társaság először tartja Magyarország határain túl a 

legjelentősebb éves rendezvényét, a 19. alkalommal megszervezett Politológus-

vándorgyűlést. A csütörtöktől szombatig tartó rendezvény keretében a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem Politikatudományi Intézetében és a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemen 12 szekcióban több mint száz előadás hangzik el. 

 

Szatmári elöljárókkal tárgyalt Magdó János 
2013. május 31. – Krónika  

A határ menti megyék prioritásairól tárgyalt csütörtökön Magdó János, Magyarország 

kolozsvári főkonzulja Cristian Sasu Szatmár megyei alprefektussal, Adrian Ștef megyei 

tanácselnökkel és Dorel Coica polgármesterrel. Magdó átadott egy listát az elöljáróknak 

azokkal az utakkal, amelyeket a magyarországi határ menti megyék modernizálni vagy 

megépíteni szeretnének. 
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Matovič: egyesek megérdemelten veszítették el állampolgárságukat 
2013. május 30. – bumm.sk 

Igor Matovič szerint megérdemelten veszítették el az állampolgárságukat azok, akik 

„teátrális” módon vették fel az állampolgárságot, miközben „semmilyen kötődésük nincs 

Magyarországhoz a nyelven kívül”. „Miért kéne tolerálnunk, hogy mindkét 

állampolgárságuk meglegyen? A magyar nemzetiségű szlovák állampolgárok többsége nem 

áll sorba magyar állampolgárságért” - fejtette ki Matovič, aki szerint a magyarok többségét 

jobban érdekli a munkanélküliség, mint az, hogy magyar állampolgárok lesznek-e, vagy 

sem. 

 

Nyílt levélben válaszolt Mészáros Alajos Lajčáknak 
2013. május 30. – bumm.sk, hirek.sk 

Nyílt levélben válaszolt Mészáros Alajos, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti 

képviselője Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszternek a szlovák parlamentben szerdán 

elhangzott kijelentéseire. „Nyilatkozata, miszerint „köpködök Szlovákiára” egyrészt 

minden valóságalapot nélkülöz, másrészt sértő is számomra, s kérem, tudatosítsa, hogy 

szavai meggondolatlanok, cinikusak és diplomatához méltatlanok” – hangsúlyozta az EP-

képviselő. Egyúttal megkérte a külügyminisztert, hogy a jövőben nemzetiségre való 

tekintet nélkül korrektebben, visszafogottabban és kompetensebben nyilatkozzon Európa 

intézményeinek szlovákiai képviselőiről. 

 

Díjmentes belépés, újdonságok az idei Gombaszögön 
2013. május 30. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Több újdonsággal is találkozhatnak idén a Gombaszögi Nyári Táborba látogatók. 

Hagyományteremtő jelleggel az idei táborral kezdve minden évben két szlovákiai magyar 

régió ingyenes hetibérletet kap. Idén Pozsony (összes városrésze) és a Nagymihályi járás 

lakói ingyenes belépőjegyet kapnak a Gombaszögi Nyári Táborba, amely július 16-án nyitja 

kapuit. 

 

A Híd a sajtóból tudta meg, hogy a szerdahelyi MKP nem működik együtt 
2013. május 30. – bumm.sk, Új Szó 

A Híd dunaszerdahelyi szervezete szerint a sajtóból értesültek arról, hogy nem lesz 

együttműködés a két párt között a járásban a megyei választásokon, szerintük a 

tárgyalások még nem voltak lezárva. 

 

Galbavý lesz az MKP nyitrai megyefőnök-jelöltje?  
2013. május 30. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja Nyitra megyei elnöksége május 30-án délelőtt Gútán ülésezett. 

A tanácskozáson felvetődött, hogy a párt Tomáš Galbavý független parlamenti képviselőt 

támogathatja a megyei elnöki posztért vívott harc során. 
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A Smerben sokan máshogy képzelik el az új megyerendszert 
2013. május 30. – bumm.sk 

Zavart okozott a Smeren belül a megyerendszer tervezgetett átalakítása. Fico három nagy 

megyét szeretne, Flašíková-Beňová négyet, Juraj Blanár zsolnai megyefőnök meghagyná a 

nyolcat. 

 

Szigeti László: A természetes régiókat támogatjuk 
2013. május 30. – Felvidék Ma 

„A jelenlegi kerületek is művi úton kialakult egységek, az emberek éppen azért nem tudnak 

azonosulni vele, mert sem a történelmi-kulturális hagyományokat, sem a földrajzi és 

regionális gazdasági feltételeket nem vették figyelembe. Az esetleges társadalmi vitában mi 

azt fogjuk szorgalmazni, hogy a megyei önkormányzatok a természetes régiókban 

alakulhassanak meg, ezenfelül pedig azt, hogy az eddiginél sokkal nagyobb hatásköröket 

gyakorolhassanak a gazdaságfejlesztés terén.” 

 

Gyurcsányék félelem nélküli felvidéki támogatói 
2013. május 30. – Felvidék Ma 

A napokban nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás szerint a felvidéki magyarok 15 

százaléka Gyurcsány Ferenc pártjára, a Demokratikus Koalícióra szavazna. A párt szerint 

ennek oka: „Az orbáni rendszer keltette félelem miatt a magyarországi választók jelentős 

része nem meri a valós véleményét elmondani a hazai közvélemény-kutatásokon. A 

szlovákiai magyarok, akiknek nem kell tartaniuk a Fidesz-rezsim bosszújától, félelem 

nélkül merik vállalni a DK támogatását”. 

 

Dačid: Vajdaság nem lehet állam az államban 
2013. május 30. – Vajdaság Ma 

Vajdaság autonómiáját szavatolja Szerbia alkotmánya, de „Vajdaság nem lehet állam az 

államban”, és „Vajdaság autonómiája Szerbián belül, nem pedig Szerbia ellenében van” – 

jelentette ki Ivica Dačić kormányfő Brüsszelben. „Vajdaság autonómiája alkotmányos 

kategória, és nem áll szándékunkban ezt korlátozni, hanem fejleszteni fogjuk, az 

alkotmánnyal összhangban” – húzta alá Dačić. A kormányfő ezzel válaszolt az EP 

külpolitikai bizottságában Ivo Vajgl szlovén képviselő kérdésére, amely azt firtatta, vajon 

az a politikai tevékenység, amely Vajdaság autonómiájának korlátozására irányul, a 

kormány politikájának a része, vagy inkább hagyná a szerb kormány, hogy bizonyos 

módon Vajdaság továbbra is Szerbia európai eltökéltségének fáklyavivője legyen. 
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Vajdasági körúton járt dr. Latorczai Csaba 
2013. május 30. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Latorczai Csaba, a Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes 

államtitkár a Magyar Nemzeti Tanács vendégeként látogatott Vajdaságba. Körútja során 

Rábén találkozott a Vadvirágok Művelődési Egyesület vezetőivel, majd meglátogatta a 

zentai Civil Központot, és ott a helyi civil szerezetek képviselőivel is tárgyalt. Szabadkára 

érkezve a Magyar Házban az MNT vezetőivel és a Civil Konzultatív Testület tagjaival 

találkozott, majd részt vett a Vajdasági Magyar Civil Stratégia eddigi eredményeinek 

ismertetéséről szóló tanácskozáson, amelyen mintegy 50 vajdasági magyar civil szervezet 

képviselői voltak jelen. 

 

Vajdaság esélye az EU földrajzi közelsége 
2013. május 30. – Magyar Szó 

Michael Kirby, az Egyesült Államok belgrádi nagykövete csütörtökön Újvidéken járt. A 

nagykövetet fogadta Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke, Bojan Pajtić, a 

tartományi kormány elnöke és Goran Ješić, a tartományi kormány alelnöke, 

mezőgazdasági titkár. Michael Kirby és Pásztor István megbeszélésén elhangzott, hogy 

nagyon bátorítóak azok a lépések, amelyeket Szerbia tesz az európai uniós csatlakozás felé, 

és ezek a lakosság jövőjére nézve optimizmusra adnak okot. 

 

Az újvidéki egyetemi karok kiírták a pályázatot a következő tanévre 
2013. május 30. – Vajdaság Ma 

Az Újvidéki Egyetem szenátusa döntött a 2013/2014-es iskolaévre szóló pályázatok 

kiírásáról az alap-, integrált, mester-, specializációs és doktorképzésre. Összesen 14 921 

szabad hely van, ebből 7919 a költségvetés terhére, 7002 pedig önköltséges. Ebből alap- és 

integrált képzésre első évre 8959 helyet irányoztak elő, ebből 5082 az állami költségvetés 

terhére, 3877 pedig önköltséges. 

 

A jogvédő sem érti 
2013. május 30. – Magyar Szó 

A nagybecskereki jogvédő 2009. óta próbálja érvényesíteni a többnyelvűséget a helybeli 

közvállalatokban, közintézményekben és a városi közigazgatásban. Tekintettel arra, hogy a 

szerb nyelv mellett a város statútuma szerint hivatalos használatban van a magyar, a 

román és a szlovák nyelv is, első lépésként arra utasították a város fennhatósága alá 

tartozó közintézményeket, hogy székházukra helyezzék ki a többnyelvű táblát és az 

egynyelvű bélyegzőket cseréljék négynyelvűekre. Ez a folyamat elindult, de döcögve halad, 

egyes közintézményeknek ugyanis négy év sem volt elég ahhoz, hogy teljesítsék törvényes 

kötelességüket. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15534/Vajdasagi-koruton-jart-dr-Latorczai-Csaba-.html
http://www.magyarszo.com/hu/1989/kozelet/97416/Vajdas%C3%A1g-es%C3%A9lye-az-EU-f%C3%B6ldrajzi-k%C3%B6zels%C3%A9ge.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15535/Az-ujvideki-egyetemi-karok-kiirtak-a-palyazatot-a-kovetkezo-tanevre.html
http://www.magyarszo.com/hu/1989/vajdasag_nagybecskerek/97348/A-jogv%C3%A9d%C5%91-sem-%C3%A9rti.htm
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Példaértékű lehet a szerb–magyar megbékélés 
2013. május 30. – Pannon RTV 

A közösségi önbecsülés miatt is fontos a csúrogi főhajtás – nyilatkozta Pásztor István, a 

VMSZ elnöke a Pannon RTV-nek. A politikus szerint a lépés politikailag elégséges a 

megbékéléshez, a jogi, vagyonjogi és történeti kérdések azonban csak hosszú munkával 

rendezhetőek. Mint ismeretes, a korábbi megállapodás szerint Áder János magyar államfő 

a szerb, Tomislav Nikolić szerb elnök pedig a magyar áldozatok emlékművénél tartott 

volna főhajtást május végén Csúrogon. A razzia áldozatainak helyszínén, a Topalov 

raktárban jól haladtak a munkálatok, ellenben a magyar halottak emlékművével csúszott a 

kivitelezés. Az új egyeztetések szerint június 20-a után kerülhet sor a két államfő közös 

főhajtására. 

 

További Civil Központok alakulnak 
2013. május 30. – Pannon RTV 

Négy Civil Központ alakult meg Vajdaságban a vajdasági magyar civil stratégia öt hónapos 

alkalmazása alatt. A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával jogi és pénzügyi 

tanácsokat adtak a civil szervezeteknek, pályázatírási és elszámolási alapismereteket 

bemutató kiadványokat jelentettek meg. Vajdaságban a civil szervezetek a kilencvenes 

évek óta vannak jelen. Legtöbbjük művelődéssel, kulturális tevékenységgel foglalkozik, de 

számos más területen is jelen vannak a civilek. A vajdasági magyar civil stratégia egy 

mederbe tereli a különböző ágazatokban tevékenykedő szervezeteket. 

 

Gyanús a magyar, még ha hatalompárti is 
2013. május 31. – Kárpátalja 

A Beregszászi Territoriális Választási Bizottság (TVK) állítólag hiteles információval 

rendelkezik arra vonatkozóan, hogy egy sor beregszászi polgármesterjelölt két ország 

útlevelével rendelkezik. A Novini Zakarpattya nem hivatalos forrásokból arról értesült, 

miszerint elképzelhető, hogy törölhetik a jelöltek sorából Babják Zoltánt, akit az UMDP 

indított a PR támogatásával. A visszaléptetés oka a kettős állampolgárság lehet, írja 

karpatnews.in.ua, hozzátéve, hogy hasonló indoklással törölhetik az indulók közül Orosz 

Gézát, a KMKSZ jelöltjét is. 

 

Az ukrán sajtó a beregszászi szavazat¬vásárlási versenyről  
2013. május 31. – Kárpátalja 

Olvasóira hivatkozva a hatalompárthoz, a Régiók Pártjához (PR) közel álló 

karpatnews.in.ua minap arról számolt be, hogy ismeretlenek járják Beregszászt, akik 200 

hrivnyát ajánlanak minden Olga Biziljára leadott szavazatért. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=63658
http://pannonrtv.com/web/?p=63687
http://www.karpataljalap.net/2013/05/30/gyanus-magyar-meg-ha-hatalomparti
http://www.karpataljalap.net/2013/05/30/az-ukran-sajto-beregszaszi-szavazatvasarlasi-versenyrol
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A magyar kormányt szidták a BMG ballagásán  
2013. május 31. – Kárpátalja 

A magyar kormányzat nem támogatja a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumot, 

sőt, megosztó nemzetpolitikája a gimnáziumi oktatás eme formájának a szinten tartását is 

veszélyezteti, miközben elherdálja és szétlopja a magyarországi adófizetők milliárdjait – 

tudhattuk meg a BMG tanévzáró ünnepségén a gimnázium igazgatójától, Szabó Árpádtól 

és Péter Csaba megyei képviselőtől, az UMDP elnökétől, az UMDSZ elnökségi tagjától. 

 

Belviszály az ukrán nacionalistáknál  
2013. május 31. – Kárpátalja 

A Viktor Baloga pártjához, az Egységes Középhez (JeC) közel álló mukachevo.net portál 

„Beregszászban a Szvoboda a magyar régiós jelöltet támogatta” címmel számolt be arról, 

hogy múlt héten a városban a «ВО «Свобода» - Закарпаття» című lap Olga Bizilját, a JeC 

jelöltjét bírálta. Ez a kampánykiadvány ukránellenes tevékenységgel vádolta meg Viktor 

Baloga pártjának jelöltjét, aki ezek szerint a magyar nyelv regionális státuszára szavazott a 

városi tanácsban, illetve állítólag támogatta ugyanott a szavazást a nacionalista 

szvobodások március 16-i beregszászi randalírozásának elítéléséről. 
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http://www.karpataljalap.net/2013/05/30/magyar-kormanyt-szidtak-bmg-ballagasan
http://www.karpataljalap.net/2013/05/30/belviszaly-az-ukran-nacionalistaknal


 

 

 

 

 

 
10 

 

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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