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Elindult a magyar örökségek összegyűjtését célzó Julianus-program 
2013. július 15. – MTI, Kormány.hu 

Elindult a magyar örökségek és emlékhelyek kataszterének összeállítását célzó Julianus 

program, a lista várhatóan az ősz folyamán válik nyilvánossá. A Julianus program a 

diaszpórában fellelhető magyar értékeket hivatott egységes nyilvántartásba gyűjteni, hogy 

ezáltal betekintést nyújtson a világban szétszórtságban élő magyar közösségek 

identitásmegőrző munkájába. A kataszter kimondottan a Kárpát-medencén kívüli magyar 

emlékek összegyűjtésére szolgál. 

 

Semjén: a végsőkig kitartunk Székelyföld mellett 
2013. július 16. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A székelység és a magyarság soha nem kért olyat, ami ne lenne általános az Európai 

Unióban – jelentette ki a miniszterelnök-helyettes a Kossuth Rádióban. Semjén Zsolt 

hangsúlyozta: a kormány a végsőkig kiáll Székelyföld mellett, minden segítséget megad a 

székelyeknek, hogy – élve természetes szabadságukkal, állampolgári jogaikkal – akik 

együtt akarnak lenni, azok együtt lehessenek, és ne kényszerítsék bele őket olyan 

hatalmas, román közigazgatási megyékbe, ahol a többségből kisebbség lesz, és nehezen 

tudják érvényesíteni az identitásához fűződő jogaikat. 

 

Pásztor: A kormányátalakítás sikere mindannyiunk érdeke 
2013. július 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Mindenkinek érdeke, hogy a kormányalakítás sikeres legyen, mert ez jobb, mint erőt és 

pénzt vesztegetni a választásokra – jelentette ki Pásztor István, a Tartományi Képviselőház 

elnöke. „A kormány nagy és impozáns utat járt be, nagyon sikeres és jelentős lépéseket tett 

meg, de az is bizonyos, hogy egy év eltelte után összegezni kell, s kijavítani, amit csak 

lehet. Mindannyiunk érdeke, hogy a kormányátalakítási kísérlet sikerrel járjon. Ez sokkal 

jobb megoldás, mint erőt és pénzt vesztegetni az újabb választásokra.” 

 

Borbély: a decentralizáció az RMDSZ prioritása 
2013. július 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI 

A három székelyföldi megyét – Marost, Hargitát és Kovásznát – nem lehet elszakítani 

egymástól – hangsúlyozta Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke a Radio France 

Internationale-nak (RFI) kommentálva hétfőn a közigazgatási régiók kialakításának 

tervét. Borbély ugyanakkor úgy vélekedett: a régiók létrehozása sem az ország gazdasági, 

sem pedig közigazgatási gondjait nem oldja meg, és ahhoz sem fog hozzájárulni, hogy az 

ország hatékonyabban hívjon le európai uniós alapokat. Rámutatott: az RMDSZ számára a 

decentralizáció egyértelműen nagyobb prioritást jelent, mint a régiósítás. 
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http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/elindult-a-magyar-oroksegek-osszegyujteset-celzo-julianus-program
http://erdely.ma/magyarorszag.php?id=145471&cim=semjen_a_vegsokig_kitartunk_szekelyfold_mellett_audio
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15747/Pasztor-A-kormanyatalakitas-sikere-mindannyiunk-erdeke-.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/borbely-a-decentralizacio-az-rmdsz-prioritasa
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Elutasították Borboly fellebbezését 
2013. július 15. – Krónika 

A marosvásárhelyi táblabíróság hétfőn elutasította Borboly Csaba Hargita megyei 

tanácselnök fellebbezését, így az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) kérésére az 

elöljáró továbbra sem gyakorolhatja elnöki hatáskörét és nem hagyhatja el az ország 

területét. A tegnapi döntés közlését követően Sergiu Bogdan, Borboly ügyvédje azt 

nyilatkozta, a fellebbezést több Hargita megyei önkormányzati képviselő, polgármester és 

intézményvezető kérésére nyújtották be, akik jelezték, a megyei tanács elnökének a 

távollétében nehezebbé vált az ügyintézés a megyei önkormányzatnál. 

 

Újra látható a magyar felirat 
2013. július 15. – Krónika 

Újfent látható a kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájának magyar 

nyelvű felirata, amelyet korábban maga az intézmény vezetése ragasztott le. Korábban a 

sajtó arról cikkezett, hogy az intézmény vezetői önként döntöttek úgy, hogy eltakarják a 

hallássérültek iskolájának magyar nyelvű feliratát, mert félhivatalos figyelmeztetést 

kaptak: az nem törvényes, szükség van a megyei önkormányzat engedélyére. 

 

Marosvásárhelyen is bemutatják az Új Európát most tanulmánykötetet 
2013. július 15. – transindex.ro 

Winkler Gyula európai parlamenti képviselő július 30-án, Marosvásárhelyen találkozik a 

Maros megyei önkormányzati tisztségviselőkkel. A találkozókon az európai parlamenti 

képviselet jelentőségéről, a 2014-2020 időszak európai uniós költségvetésről és pályázati 

lehetőségeiről, az RMDSZ Erdély 2020 gazdasági programjáról, illetve az Európai Polgári 

Kezdeményezésről tanácskoznak. 

 

Az RMDSZ folytatja az Erdélyi Önkormányzati Konzultációt 
2013. július 15. – transindex.ro, Szabadság 

Az RMDSZ Főtitkárságának Önkormányzati Főosztálya folytatja a 2011 nyarán elkezdett 

Erdélyi Önkormányzati Konzultációt 275 község bevonásával. Ilyés Gyula 

önkormányzatokért felelős főtitkárhelyettes elmondta: a konzultáció mostani célja, hogy 

önkormányzati szemszögből egy részletes, átfogó felmérést és adatbázist készítésen elő a 

magyarlakta települések állapotáról, a költségvetés, az infrastruktúra, a helyi gazdasági 

potenciál, a szociális ellátás, a kultúra, az oktatás, a fejlesztési stratégiák, a finanszírozási 

formák témaköreit érintve. 

 

Ősztől 24 órás őrség vigyáz a Házsongárdi temetőre 
2013. július 15. – transindex.ro, maszol.ro 

25 biztonsági őrt alkalmaz a kolozsvári Helyi Közterület-fenntartó Vállalat (RADP), akik a 

Házsongárdi temetőt őrzik majd - mondta el a maszol.ro-nak Horváth Anna, Kolozsvár 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/elutasitottak-borboly-fellebbezeset
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ujra-lathato-a-magyar-felirat
http://itthon.transindex.ro/?hir=33495
http://itthon.transindex.ro/?hir=33496
http://itthon.transindex.ro/?hir=33497
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alpolgármestere. A Házsongárdi temető biztonsága évtizedek óta megoldatlan: 

mindennapos a viráglopás, a műemléksírok, szobrok megrongálása. 

 

Elmaradt a Borboly támogatására szervezett megmozdulás 
2013. július 15. – szekelyhon.ro, Krónika 

Hargita Megye Tanácsának elnökével szerettek volna szolidarizálni a múlt hét csütörtökére 

szervezett megmozduláson, de ez elmaradt. Időközben az ítélőtábla elutasította Borboly 

fellebbezését, aki továbbra sem gyakorolhatja elnöki hatáskörét. 

 

Ifjúsági irodát nyitott Kovásznán a FIKOSZ 
2013. július 15. – transindex.ro 

Sepsiszentgyörgy és Barót után újabb ifjúsági iroda nyitotta meg ajtóját a fiatalok előtt. A 

Fiatalok Kovásznáért Szervezete – FIKOSZ, a helyi önkormányzat támogatásával, 

pénteken avatta új székhelyét. Dimény Hunor Attila FIKOSZ-elnök kiemelte, régi álmuk 

vált valóra, azt szeretnék, hogy ez az iroda a Kovászna város ifjúságának kedvenc 

találkozóhelye legyen. 

 

CIVEK: a visszajelzések alapján egy iskolában írnak magyar nyelven is az 
ellenőrzőbe 
2013. július 15. – transindex.ro, Erdély Ma 

A Civilek Háromszékért Szövetség (CIVEK) májusban 86 háromszéki iskolához juttatott el 

felszólítást, hogy a minősítéseket magyar nyelven írják be az ellenőrzőbe. A 86 

tanintézetből háromból kaptak visszajelzést, ez alapján mindössze egyetlen 

tanintézményben jegyzik be magyar nyelven az ellenőrzőbe a minősítéseket – áll a 

szervezet közleményében. 

 

Budapesten gyűjtenek aláírásokat a marosvásárhelyi magyar orvosképzésért 
2013. július 15. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Budapesti helyszíneken gyűjt aláírásokat a következő hetekben a Romániai Magyar Orvos 

és Gyógyszerész Képzésért Egyesület, hogy elérje: a magyar Országgyűlés tűzze napirendre 

a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen zajló etnikai diszkrimináció elleni 

küzdelmet. Ádám Valérián, a RMOGYKE titkára, az aláírásgyűjtés szervezője az MTI-nek 

hétfőn elmondta: azt szeretnék, hogy Áder János köztársasági elnök és a magyar 

parlament is foglalkozzon az üggyel. 

 

Tanulnak a pedagógusok a hétfőn megnyitott Bolyai Nyári Akadémián  
2013. július 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ünnepélyesen megnyitották a Bolyai Nyári Akadémiát hétfőn Csíkszeredában. „Az iskola 

arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni”- a Szent-Györgyi Albert gondolatát 

mottóként választó 23. Bolyai Nyári Akadémián idén összesen 68 szakmai előadó és 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/elmaradt-a-borboly-tamogatasara-szervezett-megmozdulas
http://itthon.transindex.ro/?hir=33499
http://itthon.transindex.ro/?hir=33500
http://itthon.transindex.ro/?hir=33500
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=145433&cim=budapesten_gyujtenek_alairasokat_a_marosvasarhelyi_magyar_orvoskepzesert
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/15106-tanulnak-a-pedagogusok-a-hetfon-megnyitott-bolyai-nyari-akademian
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foglalkozásvezető irányítása alatt 344 pedagógus vesz részt. A rendezvény fő támogatója 

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma.  

 

Mindenkit várnak, akinek fontos az autonómia 
2013. július 15. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által 

szervezett szombati tüntetéssorozatra azokat várják, akiknek fontos az autonómia, 

ugyanakkor nem értenek egyet a tervezett régióátszervezéssel. 

 

EBESZ-képviselőkkel egyeztetett Borbély László Bukarestben  
2013. július 15. – maszol.ro, transindex.ro 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselőivel találkozott 

Borbély László, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke hétfőn a parlamentben – 

tájékoztatott az RMDSZ sajtóirodája. Borbély László beszédében elmondta, hogy egy 

romániai erdélyi példával tudná a legjobban illusztrálni azt, hogy milyen fontos a dialógus, 

a nemzetközi szervezeteknek a befolyása, hiszen a romániai magyar közösség 1990 

márciusában egy pogrom-kísérletet élt meg Marosvásárhelyen.  

 

Inzultus Bálványoson: félretájékoztatásra panaszkodik Ütő Gusztáv 
2013. július 15. – Nagy D. István – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Elfogadhatatlannak minősíti továbbra is Ütő Gusztáv képzőművész azt, ahogyan az 

RMDSZ két ifjú háromszéki képviselője a Bálványosfürdőn szervezett közvitán vele 

szemben eljárt. A művész szerint ráadásként még el is torzítják a történteket. 

 

Grüman Róbert: nem történt inzultus Bálványosfürdőn 
2013. július 15. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Grüman Róbert reagált az Ütő Gusztáv által felhozott vádakra, és kijelentette: nem dobtak 

ki senkit, és nem is koboztak el semmit Bálványosfürdőn.  Grüman Róbert kijelentette: 

ha ilyen vagy ehhez hasonló eset történt volna, akkor a jelen lévő újságírók is felfigyeltek 

volna az incidensre. „Ha bármilyen jelentéktelen incidens is történt volna a helyszínen, 

ahol harminc sajtóorgánum képviselője és kétszázötven részvevő volt jelen, a Néppárton 

kívül biztosan más is szólt volna az esetről. Mivel azonban valóban egy békés, civilizált 

találkozóról volt szó, azt kell gondolni, hogy a Néppárt ismét nem a tartalmi kérdésekről 

akar beszélni, hanem egy meg nem történt sérelemről” – mondta Grüman. 

 

Sánta Imre: tüntetni kell, Bálványosfürdő csak kirakat volt 
2013. július 15. – szekelyhon.ro 

Az EMNT sepsiszéki elnöke kitart amellett, hogy a közigazgatási átszervezés ellen az utcán 

is fel kell lépni, hiszen amint az Bálványosfürdőn is kiderült, a hatalmon lévők számára 

csak formaság a helyi közösségek megkérdezése. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/mindenkit-varnak-akinek-fontos-az-autonomia
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/15112-ebesz-kepviselokkel-egyeztetett-borbely-laszlo-bukarestben
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/inzultus-balvanyoson-felretajekoztatasra-panaszkodik-uto-gusztav
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/gruman-robert-nem-tortent-inzultus-balvanyosfurdon
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/santa-imre-tuntetni-kell-balvanyos-csak-kirakat-volt


 

 

 

 

 

 
6 

Erőt gyűjt szombatra az erdélyi magyarság 
2013. július 16. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

Több mint száz erdélyi magyar településen tervez demonstrációt az Erdély Magyar 

Néppárt a romániai régiók tervezett kialakítása ellen. Ferencz Attila a rendezvény központi 

koordinátora elmondta, hogy nem azt tekintik elsődlegesnek, hogy településenként hány 

magyar demonstrál az ügy mellett, hanem hogy minél több helyről eljusson az üzenet 

Bukarestbe, az erdélyi magyarság a történelmi régiók visszaállítását követeli. 

 

MVK: Fico és Procházka a két legerősebb elnökjelölt 
2013. július 15. – SITA, bumm.sk, hirek.sk 

Robert Fico és Radoslav Procházka számítanának a legnagyobb támogatottsággal 

rendelkező elnökjelölteknek, amennyiben indulnának és júliusban rendeznék a választást - 

mutatja az MVK közvélemény-kutatása. 

 

Manőverek Kassa megyében - Kit támogat a Most-Híd? 
2013. július 15. – hirek.sk 

Jakab Elemér, a Most-Híd kassai kerületi elnöke szerint a szlovák jobboldali pártok 

jelöltjei esélytelenek a győzelemre a kassai megyefőnök-választáson. Egyformán érvényes 

ez a megállapítás szerinte a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió favorizált Martin 

Padora, valamint a Kereszténydemokrata Mozgalom tagjára, Mária Sabolovára is. Jakab 

elképzelhetőnek tartja, hogy a vegyespárt a megyei választások során Zachariaš Istvánt, a 

Magyar Közösség Pártja (MKP) kassai kerületi elnökének jelölését támogassa. 

 

Kedden indul a Gombaszögi Nyári Tábor 
2013. július 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Kedden az Expired Passport és Hundzsa Tamás koncertjével kezdődik a Gombaszögi Nyári 

Tábor. A programkínálat különösen sokszínű: a nagysátorban a közélet legfontosabb 

kérdéseire keresik a válaszokat, hazai, illetve külföldön élő tudósok, és a legnagyobb 

ifjúsági szervezetek képviselői is kifejtik a véleményüket a szlovákiai magyar jelenről és 

jövőképről. 

 

Alakuló ülést tartott a Felvidéki Magyar Tanács 
2013. július 15. – Felvidék Ma 

A Magyar Tanács polgári társulás alakuló közgyűlését július 13-án tartotta 

Komáromban. A Magyar Tanács legfontosabb célkitűzése a felvidéki magyarság 

önrendelkezésének a kiharcolása. 
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http://magyarhirlap.hu/erot-gyujt-szombatra-az-erdelyi-magyarsag
http://www.bumm.sk/84541/mvk-fico-es-prochazka-a-ket-legerosebb-elnokjelolt.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130715121703/Manoverek-Kassa-megyeben-Kit-tamogat-a-Most-Hid.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/40712-holnap-indul-a-gombaszogi-nyari-tabor
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/40700-alakulo-ulest-tartott-a-felvideki-magyar-tanacs
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Enyhén emelkedő irányt mutat a népszaporulat 
2013. július 15. – Vajdaság Ma 

A Köztársasági Statisztikai Intézet szerint Szerbiában 2012-ben megszűnt a mortalitás 

növekedése, a születések számaránya enyhén növekedett. 1000 lakosra vetítve 9-ről 9,3-re 

nőtt az élve születések száma, miközben az elhalálozási arány a 2011. évivel azonos 

maradt, 1000 lakosra 14,2 elhunyttal. 

 

Alapos kormányátalakítás vagy választások! 
2013. július 15. – Pannon RTV 

Ha a Szerbiai Szocialista Párt és a Szerbia Egyesült Régiói nem végeznek alapos munkát a 

kormányátalakításban, a Szerb Haladó Párt kész megmérettetni magát a választásokon. A 

párt vezetője, Aleksandar Vučić, kész akár példát is mutatni, és lemondani a honvédelmi 

miniszteri posztról is. 

 

Topolya: A legjobbak a jók között 
2013. július 15. – Vajdaság Ma 

A Vuk-díjas tanulókat fogadta Kókai Mernyák Melinda topolyai községi elnök a 

Művelődési Ház kiállítótermében. Az önkormányzat nevében alkalmi ajándékot, diplomát 

és virágcsokrot nyújtott át nekik. A község általános és középiskoláiban, valamint az 

alapfokú zeneiskolában összesen 50 diák kapta meg a Vuk-diplomát az elmúlt tanévben. 

 

Vasárnap nyílik a Toleranciatábor 
2013. július 15. – Magyar Szó 

Vasárnap délután immár hetedik alkalommal nyílik meg Topolyán a Toleranciatábor. A 

szervezőbizottság nevében Kozma Tibor elmondta, hogy közel 90-en erősítették meg eddig 

részvételüket, ez azt jelzi, hogy nagy az érdeklődés, mert az előző évekre ez nem volt 

jellemző, emellett a nemzetközi Rotary szervezet fiatal képviselői is jelen lesznek a 

táborban, melyre az előző évekhez hasonlóan a hazai, 18-25 éves fiatalokon kívül 

Németországból, Szlovákiából, Magyarországról, Horvátországból, Bulgáriából, 

Romániából és Ukrajnából várnak vendégeket. 

 

Čanak: Belgrád ellehetetleníti Vajdaságot 
2013. július 15. – Magyar Szó 

Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke szerint Vajdaság rendkívül rossz 

helyzetben van. A köztársasági hatalomnak Vajdaság létezésével kapcsolatban most már 

semmiféle elképzelése sincs. Az állam Vajdaság iránti tartozása 2006 óta 100 milliárd 

dinárnál nagyobb összegre duzzadt. Ez a tartomány kétévnyi költségvetését tudná lefedni 

– mondta Čanak. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5671/Enyhen-emelkedo-iranyt-mutat-a-nepszaporulat.html
http://pannonrtv.com/web/?p=70979
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15751/Topolya-A-legjobbak-a-jok-kozott.html
http://www.magyarszo.com/hu/2035/kozelet/99102/Vas%C3%A1rnap-ny%C3%ADlik-a-Toleranciat%C3%A1bor.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2035/kozelet_politika/99104/%C4%8Canak-Belgr%C3%A1d-ellehetetlen%C3%ADti-Vajdas%C3%A1got.htm
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Egy csipetnyi magyar falu – A Csipke Tábor 
2013. július 15. – Nemzeti Regiszter 

Idén hetedik alkalommal került megrendezésre a Csipke Tábor, mely kimagasló 

színvonalával és barátságos hangulatával évről évre egyre többeket vonz Sauk Valley-be. 

Bár a tábor fő profilja a néptánc oktatás, ezenkívül ismeretterjesztő előadásokat is 

hallhatott a közönség. 

 

Smithsonian Folklife fesztivál egy önkéntes szemével 
2013. július 16. – Nemzeti Regiszter 

2013 nyarának egyik kiemelt rendezvénye volt a Smithsonian Folklife fesztivál, ahol 

önkéntesként segédkezhettem, ugyanis a nagy hagyományokkal bíró rendezvény, mely 

1967 óta kerül megrendezésre, idén Magyarországot mutatta be díszvendégként. 

 
 

 

 

  

D
ia

sz
p

ó
ra

 

http://www.nemzetiregiszter.hu/egy-csipetnyi-magyar-falu-a-csipke-tabor
http://www.nemzetiregiszter.hu/smithsonian-folklife-fesztival-egy-onkentes-szemevel
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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.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
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/

