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Az autonómia végre nem szitokszó 
2013. június 11. – Felvidék Ma 

Gútán tartották június 10-én az MKP-s polgármesterek újabb szakmai találkozóját, az 

anyanyelvi oktatás fontosságára, a szociális problémák leküzdésére és a megyei 

választásokra való felkészülésre fókuszálva. Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár a fórumon az anyanyelvi oktatás és az összefogás fontosságát 

hangsúlyozta. Ismertette azokat a programokat, amelyekkel a magyar kormány 

népszerűsíteni próbálja az anyanyelvi oktatást a határon túli magyarok között. Berényi 

József, az MKP elnöke beszédében hangsúlyozta, némi előrehaladást jelent, hogy „ma már 

az autonómia nem egy szitokszó”. Szerinte a népszámlálásokon kimutatott erőteljes 

fogyást nem lehet másképp megállítani, csak az önkormányzatiság kiterjesztésével. 

 

Kelemen: utcára vonulhat a magyar közösség a régiósítási elképzelések miatt 
2013. június 11. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság, Magyar 

Hírlap 

A Hargita, Kovászna és Maros megyei magyarok a regionalizáció kapcsán egy „nagyon 

perverz asszimilációtól” tartanak – mondta Kelemen Hunor az RFI-nek adott interjújában. 

Az RMDSZ elnöke figyelmeztetett, utcára vonulhat a magyar közösség, amennyiben a 

Székelyföldet Brassó, Buzău vagy Neamţ megyébe asszimilálják. 

 

Ma váltják le A. Nagyot 
2013. június 12. – Új Szó 

Hivatalosan ma távozik posztjáról A. Nagy László kisebbségi kormánybiztos. A kormány 

minden bizonnyal megbízott személyt nevez ki a hivatal élére, ideiglenesen. Ezt jelzi a 

kormánybiztos statútumának módosítása. A szerint a hivatalt már nemcsak a 

kormánybiztos, hanem megbízott személy is vezetheti, a hivatal struktúrájának 

megváltozására pedig már nem csak a kormánybiztos javaslata alapján kerülhet sor. 

 

Európai polgári kezdeményezés: magyarországi önkormányzatok segítségét 
kéri az SZNT 
2013. június 11. – transindex.ro, Krónika, Szabadság 

A magyarországi önkormányzatok támogatását kéri az SZNT elnöke ahhoz, hogy 

sikerüljön összegyűjteni az egymillió aláírást a sajátos nemzeti régiók védelméről szóló 

európai polgári kezdeményezés támogatására. Izsák Balázs nyílt levelében megköszönte 

azoknak a magyarországi önkormányzatoknak a szolidaritását, amelyek kitűzték a székely 

lobogót a „zászlóháború” idején. Az SZNT elnöke szerint a készülő közigazgatási átalakítás 

Nicolae Ceauşescu falurombolási tervéhez hasonlítható. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/40108-az-autonomia-vegre-nem-szitokszo
http://itthon.transindex.ro/?hir=33175
http://itthon.transindex.ro/?hir=33172
http://itthon.transindex.ro/?hir=33172
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A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat megköszönte a FIFA hozzáállását 
2013. június 11. – transindex.ro 

Markó Attila képviselő és a háromszéki Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat levélben köszönte 

meg a FIFA vezetőségének gyors és igazságos reakcióját, amelyben megállapította a román 

labdarúgás berkeiben történő magyarellenes megnyilvánulásokat. 

 

Dragnea: nincs okuk tartani a magyaroknak a regionalizációtól 
2013. június 11. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Veszélyesnek és pontatlannak nevezte Liviu Dragnea az RMDSZ elnökének azon 

nyilatkozatát, hogy a regionalizációs elképzelések Székelyföld asszimilációjához vezetnek. 

A miniszterelnök-helyettes hozzátette, az RMDSZ-nek semmi oka nincs tartani a 

régiósítási tervtől, mivel az nem olyan régiót eredményez, amelyben „feszélyezve” 

érezhetnék magukat a magyarok. 

 

Szívesen lenne az autonóm Székelyföld régió kormányzója Antal Árpád 
2013. június 11. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro, Szabadság 

Szívesen lenne az autonóm Székelyföld régió kormányzója Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 

polgármestere. Antal Árpád úgy vélte, a román-magyar együttélés normalitását 

legtöbbször azok zavarják meg, akik a helyi viszonyok ismerete nélkül próbálnak 

beavatkozni ebbe. Úgy látta, ha Bukarestből akarnak megoldani egy-egy román-magyar 

nézeteltérést, az olyan, „mint amikor egy családban veszekedik a férj a feleséggel, és jön a 

rendőr igazságot tenni”. 

 

A legfőbb ügyészhez és a CSM-hez fordult az ActiveWatch a DNA rádió-
látogatása miatt 
2013. június 11. – transindex.ro, maszol.ro 

A legfőbb ügyészségen és a Legfelső Bírói Tanácsnál (CSM) tett panaszt az ActiveWatch 

Sajtófigyelő Ügynökség a DNA azon ügyészei ellen, akik a Marosvásárhelyi Rádió magyar 

szerkesztőségében vizsgálódtak a Borboly Csaba-interjú miatt – olvasható a civil szervezet 

közleményében. E szerint az ügyészek túllépték hatáskörüket, valamint a sajtószabadságot 

korlátozva zaklatták a szerkesztőség tagjait. A történtek után az ActiweWatch a DNA-hoz 

fordult magyarázatért. A korrupcióellenes ügyészség szerint őket csupán az érdekelte, hogy 

Borboly Csaba betartotta-e a szabadlábra helyezésének feltételeit. 

 

Több ezer lejes adosság az Unirea Gimnázium épületének bérléséért 
2013. június 11. – Erdély Ma 

Közel 100 ezer lejes adósságot halmozott fel a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, az 

Unirea Főgimnázium épületének a bérléséért. Mint ismert, az iskolának otthont adó épület 

az Erdélyi Római-Katolikus Egyház tulajdona. A bérleti díjat 2012. novemberétől nem 

törlesztette az önkormányzat, így az egyház pontosan 96 ezer lejt követelhet magának. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33176
http://itthon.transindex.ro/?hir=33177
http://itthon.transindex.ro/?hir=33179
http://itthon.transindex.ro/?hir=33179
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143291&cim=tobb_ezer_lejes_adossag_az_unirea_gimnazium_epuletenek_berleseert
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Ellenzik a marosvásárhelyi Kultúrpalota termeinek elnevezését  
2013. június 11. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt városi és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei 

szervezete tiltakozik Ciprian Dobre Maros megyei tanácselnök kezdeményezése ellen, 

miszerint a Kultúrpalota nagytermét és az egykori Városháza dísztermét Enescu-Bartók, 

illetve Dandea-Bernády teremnek nevezzék el. 

 

A nyelvi jogok betartását kérte számon a kormányon Markó Attila 
2013. június 11. – transindex.ro, maszol.ro 

A kormány tagjainak közel feléhez - Victor Ponta miniszterelnökhöz és kabinetje kilenc 

miniszteréhez - intézett ma kérdést Markó Attila, melyben arra vár választ, hogy miképpen 

tett eleget a kormány az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Kartájának 

ratifikálásában vállalt kötelezettségeiért. A képviselő emlékeztetett, hogy Románia lassan 

belép a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Kartájának második monitorizálási ciklusába, 

és ez alkalommal a kormánynak be kell mutatnia, hogy miképpen biztosítja az ország 

területén élő közösségek jogát anyanyelvük szabad használatához. 

 

Csak lefordított tankönyvből tanulhat a magyar diák?  
2013. június 11. – maszol.ro 

Csak román nyelven kidolgozott tankönyvek – vagy ezek fordításai – használhatók a hazai 

közoktatásban, ha érvénybe lép a tankönyvek jóváhagyásáról szóló miniszteri rendelet, 

amelyet a napokban bocsátottak közvitára az oktatási minisztérium honlapján. A tervezet 

a tanügyi törvény alkalmazását szabályozza. A rendelet szerint kivételt csak a kisebbségek 

anyanyelvét és irodalmát, történelmét, illetve az idegen nyelveket oktató tankönyvek 

képeznek.  

 

Szlovák kiállás Románia schengeni csatlakozása mellett 
2013. június 11. – bumm.sk, Felvidék Ma, Magyar Hírlap 

A két ország gazdasági viszonyrendszerének bővítéséről, az európai uniós alapokból való 

merítéssel kapcsolatos politika egyeztetéséről, valamint Románia schengeni 

csatlakozásáról volt szó Robert Fico szlovák és Victor Ponta román miniszterelnök keddi 

pozsonyi találkozóján. A tárgyalást követő közös sajtóértekezleten Fico Szlovákia teljes 

támogatásáról biztosította Romániának a schengeni övezethez való csatlakozásra irányuló 

törekvéseit. 

 

Elveszítette állampolgárságát a legjobb szlovák kosaras 
2013. június 11. – Felvidék Ma, Új Szó 

Várhatóan legjobb játékosa nélkül kénytelen pályára lépni a szlovák férfi kosárlabda-

válogatott a 2015-ös Európa-bajnokság előselejtező mérkőzésein, mivel a csapat korábbi 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/13589-ellenzik-a-marosvasarhelyi-kulturpalota-termeinek-elnevezeset
http://itthon.transindex.ro/?hir=33180
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/13575-csak-leforditott-tankonyvbol-tanulhat-a-magyar-diak
http://www.bumm.sk/83300/szlovak-kiallas-romania-schengeni-csatlakozasa-mellett.html
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/13575-csak-leforditott-tankonyvbol-tanulhat-a-magyar-diak
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vezéregyénisége, Anton Gavel elveszítette szlovák állampolgárságát, mert felvette a 

németet. 

 

Bugár a Kaufland igazgatójával tárgyalt a kétnyelvűség kapcsán 
2013. június 11. – bumm.sk 

A Kaufland igazgatójával tárgyalt kedden a Híd több képviselője. Az üzletlánc képviselői 

állítják, hogy központi szoftverük nem teszi lehetővé a kétnyelvű feliratok, cédulák 

kihelyezését, az óriásplakátokat és hirdetéseket illetően azonban kétnyelvűsíteni fognak. 

 

Az SDKÚ-DS kimarad a „szlovák nagykoalícióból“ 
2013. június 11. – bumm.sk, hirek.sk 

A Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió (SDKÚ) az őszi megyei választások során nem 

lép koalícióra a Smerrel Nyitra megyében. Frešo emlékeztetett, már februárban azt 

hangoztatták, hogy minden megyében a jobbközép koalíció létrehozására törekszenek, ami 

a Smerrel szemben alternatívát jelenthet. 

 

Érsek: az árvíz bebizonyította, hogy a vonatjáratok megszüntetése hiba volt 
2013. június 11. – bumm.sk 

Érsek Árpád parlamenti képviselő (Híd) szerint az árvíz következtében bebizonyosodott, 

hogy hiba volt a dél-szlovákiai vonatjáratok megszüntetése. Az árvíz miatt például 

Helemba lakosai a saját bőrükön tapasztalták, milyen következményekkel járhat a 

vonatjáratok megszüntetése. A Szlovák Vasúti Társaság végül a párkányi polgármester 

kérésének eleget téve rendkívüli vonatjáratokat indított Párkány és Helemba között, a 

korábban bezárt szárnyvonalon. 

 

Csáky Pál: Öngólok a köbön 
2013. június 11. – Felvidék Ma 

Nem volt jó ötlet a szlovák állampolgárság elvétele ügyében elhamarkodottan a strasbourgi 

emberjogi bírósághoz fordulni. Helyette okosabb lett volna inkább a szlovák 

alkotmánybíróságra beadni egyéni panaszokat. 

 

 „A magyar nyelv a mi legnagyobb kincsünk” 
2013. június 12. – Szabad Újság 

Sunyovszky Sylvia felvidéki származású színésznő a közelmúltban jelentette meg életrajzi 

könyvét, melynek címe: „Csak semmi titok”. A rozsnyói születésű Jászai Mari-díjas 

Érdemes Művész kitűnő példája annak, hogy ha valaki magyar iskolába jár, s mindvégig 

vállalja a magyarságát, akkor meg tudja állni a helyét az életben, s akár diplomata is lehet. 
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http://www.bumm.sk/83296/bugar-a-kaufland-igazgatojaval-targyalt-a-ketnyelvuseg-kapcsan.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130611143314/Az-SDKU-DS-kimarad-a-szlovak-nagykoaliciobol.html
http://www.bumm.sk/83275/ersek-az-arviz-bebizonyitotta-hogy-a-vonatjaratok-megszuntetese-hiba-volt.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/40122-csaky-pal-ongolok-a-kobon
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Hende: Szerbia egyelőre nem veszi igénybe a magyar segítséget 
2013. június 11. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A szerb fél megköszönte a magyar kormány által a Duna szerbiai szakaszának védelméhez 

felajánlott ezerfős katonai segítséget, de tájékoztatásuk szerint egyelőre biztosítani tudják 

a gátak védelmét – mondta a honvédelmi miniszter kedden Baján. Hende Csaba, aki 

megtekintette a bajai árvízi védekezést, hangsúlyozta: a szerb honvédelmi miniszter és a 

vezérkari főnök hálásan megköszönte ezt a felajánlást, és biztosították arról, hogy képesek 

és készek megvédeni azt a szakaszt. 

 

Nemek szerint választanák szét Újvidéken az óvodásokat 
2013. június 11. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A Radosno detinjstvo iskoláskor előtti intézmény vezetősége javasolni fogja az újvidéki 

városvezetésnek, hogy a továbbiakban válasszák szét az óvodás fiúkat és lányokat. Marko 

Grgurević, a Radosno detinjstvo igazgatója erre az ötletre egy oroszországi hivatalos utazás 

során jutott, elsősorban Vladimir Bazarn professzor ihlette meg, aki az értelmi atyja annak 

a kísérleti metódusnak, mely az iskolások nemek szerinti szétválasztásán alapszik. 

 

„Nem lesz szegregáció az újvidéki óvodákban” 
2013. június 11. - Magyar Szó, Pannon RTV 

Futótűzként terjedt el kedden annak híre, hogy az újvidéki óvodákban különválaszthatják 

a kislányokat a kisfiúktól, valamint hogy bilingvális, orosz–szerb nyelvű oktatás 

bevezetését latolgatják, annak kapcsán, hogy ezekkel a javaslatokkal készül előrukkolni a 

Radosno Detinjstvo Iskoláskorelőtti Intézmény vezetősége a városi szervek előtt. A szülők, 

a szakma megrökönyödött ezeken a bejelentéseken, és egyértelműen elutasítják az 

igazgató oroszországi tapasztalatainak alkalmazását, már csak azért is, mert, mint többen 

fogalmaztak, középkori, túlhaladott módszerekről kár beszélni, főleg akkor, ha az újvidéki 

óvodák elsőrendű gondja a helyhiány. Azt és más valós gondokat kellene mielőbb 

orvosolni, hiszen a szülők egyszerűen nem tudják elhelyezni gyerekeiket az intézményben, 

még akkor sem, ha a törvény erre kötelezi őket. 

 

Felavatták a megújult iskolakönyvtárat 
2013. június 11. – Magyar Szó 

Hétfőn az adai Műszaki Iskolában tanárok és diákok, valamint a helyi Ifix Ifjúsági 

Szervezet aktivistáinak a jelenlétében ünnepélyesen felavatták a megújult 

iskolakönyvtárat. Az adai önkormányzat 70 000 dináros támogatásából végezték el a 

renoválást, amely során megnagyobbították a iskolakönyvtár alapterületét, új 

könyvespolcokat szereltek fel, átfestették a falakat, az ablakokat és az ajtókat, valamint 

ülőalkalmatosságnak babzsákokat helyeztek el a terembe. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2001/kulfold_magyarsag/97904/Hende-Szerbia-egyel%C5%91re-nem-veszi-ig%C3%A9nybe-a-magyar-seg%C3%ADts%C3%A9get.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2001/kozelet_oktatas/97881/Nemek-szerint-v%C3%A1lasztan%C3%A1k-sz%C3%A9t--%C3%9Ajvid%C3%A9ken-az-%C3%B3vod%C3%A1sokat.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2001/kozelet_oktatas/97892/%E2%80%9ENem-lesz-szegreg%C3%A1ci%C3%B3-az-%C3%BAjvid%C3%A9ki-%C3%B3vod%C3%A1kban%E2%80%9D.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2001/kozelet_oktatas/97872/Felavatt%C3%A1k-a-meg%C3%BAjult-iskolak%C3%B6nyvt%C3%A1rat.htm
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VMDK: Hitelesebben és átláthatóbban kell tájékoztatni Óbecse lakosságát 
2013. június 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének óbecsei szervezete kedden 

sajtótájékoztatón számolt be a párt tevékenységéről és az óbecsei önkormányzatnak tett 

javaslatairól. Szabó Endre szerint azért váltak egyre gyakoribbá a fiatalok közötti 

verekedések, mert kevés a játszótér, a meglévők pedig rossz állapotban vannak, így a 

gyerekeknek nincs lehetőségük közös játékra, ismerkedésre, szocializációra. A VMDK 

javaslata szerint közbeszerzési pályázatot kell kiírni játszóterek építésére és 

karbantartására, de szükség lenne nyilvános vécék építésére is. 

 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak Újvidéken 
2013. június 11. – Vajdaság Ma 

Kilencedik alkalommal szervezett kihelyezett konzuli fogadónapot az újvidéki CMH 

irodában Magyarország szabadkai főkonzulátusa. Az egyszerűsített honosítási kérelmek 

beadásának megkönnyítésére szolgáló fogadónapon ezúttal 144 helybéli polgár adta át 

kérelmét, s ezzel már mintegy ezerre nőtt azoknak az igénylőknek a száma, akik Újvidéken 

kértek magyar állampolgárságot. 

 

Tomislav Nikolić: Ellehetetlenülhet a brüsszeli megállapodás végrehajtása 
2013. június 11. – Vajdaság Ma 

Tomislav Nikolić szerb államfő úgy értékelte, hogy ha az Európai Unió nem bátorítja 

Szerbiát, több út is lezárul, amelyet türelmesen építgettek az elmúlt év során, és 

megnehezül, de akár el is lehetetlenülhet a brüsszeli megállapodás végrehajtása. „Ha az 

EU nem bátorít bennünket, több út is lezárul, melyet türelmesen építgettünk az elmúlt év 

során, de különösen az egység megteremtése és a térség népeinek megbékélése (kerül 

veszélybe)” – mondta Nikolić, miután találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel.  

 

Temerin visszakéri bíróságát 
2013. június 11. – Magyar Szó 

A községi képviselőtestületben változások történtek: a radikálisok kárára két képviselővel 

erősödött a haladók vezette Mozgassuk meg Temerint koalíció. Ugyanakkor négytagú lett a 

ligások és a Szerb Megújhodási Mozgalom közös képviselői csoportja. Ezek a változások 

nem befolyásolják ugyan a hatalmon levő koalíciót, mert az elmozdulások az ellenzéken 

belül történtek. A testület szavazattöbbséggel döntött arról, hogy a bíróságok és az 

ügyészségek székhelyéről és területéről szóló törvényjavaslat véleményezése keretében 

kérik, hogy Temerinben állítsák vissza a községi bíróságot, illetve kapjon alapbíróságot. 

 

Folytatódik az aláírás-háború 
2013. június 11. – Magyar Szó 

Szántó Róbert, a Demokrata Párt topolyai megbízottja korábban elmondta, hogy a Szerb 

Haladó Párt a községben 1600 aláírást gyűjtött össze a vajdasági kormány leváltására 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15588/VMDK-Hitelesebben-es-atlathatobban-kell-tajekoztatni-Obecse-lakossagat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15590/Kihelyezett-konzuli-fogadonapot-tartottak-Ujvideken.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18716/Tomislav-Nikolic-Ellehetetlenulhet-a-brusszeli-megallapodas-vegrehajtasa.html
http://www.magyarszo.com/hu/2001/vajdasag_temerin/97877/Temerin-visszak%C3%A9ri-b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g%C3%A1t.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2001/vajdasag_topolya/97838/Folytat%C3%B3dik-az-al%C3%A1%C3%ADr%C3%A1s-h%C3%A1bor%C3%BA.htm
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vonatkozóan. Elmondása szerint számos szabálytalanságot fedeztek fel a listákon, és úgy 

gondolják, hogy a Topolyán összegyűjtött aláírásoknak kb. a fele hamis. Mindezek kapcsán 

Predrag Petrović, az SZHP topolyai szervezetének elnöke elmondta, hogy meglátása 

szerint a DP egy mocskos kampányba kezdett ellenük. 

 

„Ezentúl semmi sem lesz úgy, mint korábban volt…” 
2013. június 11. – RTV Slovenija Hidak 

Képviselői Fórumot tartott Dobronakon Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő, 

amelyen elsőként ő maga világította meg a jelenlegi társadalmi-politikai helyzetet, majd az 

érdeklődők mondtak véleményt, foglaltak állást bizonyos aktuális kérdésekben. 

 

Magyar nap Perchtoldsdorf-ban 
2013. június 11. – RTV Slovenija Hidak 

Június 8-án a magyar népzene és klasszikus zene, irodalom és a kulinárium uralta egy 

egész napon át a Perchtoldsdof-i várat. A Bécsi Magyar Nagykövetség támogatásával a 

Magyar klasszikus zene ünnepén egy színes program várta a látogatókat. Liszt, Bartók és 

mások művei mellett a magyar klasszikus zene néhány „rejtett kincsével” is 

megismerkedhetett a közönség, és bemutatták az osztrák közönségnek, hogy a magyar 

komolyzene milyen mélyen gyökerezik a tüzes magyar táncban. 
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http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6487
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/183810/
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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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