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EMNP: Kelemen és Király mondjon le a MOGYE-ügy miatt 
2014. április 28. – transindex.ro, MTI, Nyugati Jelen, Krónika, szekelyhon.ro, Szabadság, 

Magyar Hírlap 

Lemondásra szólította fel Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettest és Király András 

oktatásügyi államtitkárt az Erdélyi Magyar Néppárt a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) kialakult helyzet miatt. Zakariás Zoltán, az EMNP 

választmányának elnöke hétfői kolozsvári sajtótájékoztatóján felszólította az erdélyi 

magyar közösséget, hogy a legváltozatosabb formákban fejezzék ki szolidaritásukat a 

MOGYE lemondott magyar vezetőivel. 

 

MOGYE-ügy: elutasították az egyetemi chartát kifogásoló keresetet 
2014. április 28. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság, MNO 

A Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerős ítéletben utasította el azt a keresetet, amelyben 

erdélyi magyar civil szervezetek és pártok a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem szerkezetét leíró egyetemi chartát kifogásolták. A táblabíróság elutasította a 

panaszosoknak azt az állítását, hogy az egyetemi charta áthágja a 2011-es oktatási törvény 

előírásait. Az április 23-án kimondott ítéletet hétfőn közleményben üdvözölte az egyetem 

vezetése. A közlemény szerint az ítélet azt igazolja, hogy a charta alapján szerveződő 

magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés a törvényes keretek tiszteletben tartásával 

zajlik. Az egyetem vezetése arra kérte a tisztségeikből lemondott magyar vezetőket, hogy 

vizsgálják felül döntésüket. 

 

Pásztor István a koalíciós megállapodásról  
2014. április 28. – Pannon RTV, Magyar Hírlap 

A klasszikus nemzeti közösségi kérdéseken kívül a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb 

Haladó Párt által aláírt koalíciós szerződés foglalkozik a megélhetési kérdésekkel is. 

Pásztor István, a VMSZ elnöke a Pannon RTV Közügyek című műsorának felvételén 

beszélt a megállapodásról, amely az infrastruktúra, az egészségügy, a szociális védelem és 

közbiztonság témaköreire is kitér. „Sikerült bevinni mindent, ami számunkra fontos és 

innentől kezdve azt gondolom, hogy bárki is lesz az elkövetkező 4 vagy 8 évben koalíciós 

partnere a Vajdasági Magyar Szövetségnek, ez mindenféleképp tárgyalási alapot kell, hogy 

jelentsen.” A VMSZ 5 államtitkára a kormányban a miniszterek közvetlen 

munkatársaiként erősíteni fogja a vajdasági magyar érdekérvényesítést. Pásztor szerint az 

államtitkárok nem csupán a magyar közösséget érintő ügyekkel foglalkoznának, de 

prioritásként, mint magyar párt a magyar érdekeltségű ügyeket képviselnék és vinnék 

sikerre elsősorban. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=36104
http://itthon.transindex.ro/?hir=36108
http://pannonrtv.com/web/?p=123471
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Boia: az erdélyi románok nem feltétlenül voltak az egyesülés hívei 
2014. április 28. – Krónika 

Ha a Habsburg monarchia 1918-ban egyenlő népek konföderációjává alakult volna, nem 

biztos, hogy az erdélyi románok egyesülni akartak volna Romániával – jelentette ki Lucian 

Boia történész. A neves tudós ezt abból az alkalomból mondta el a Digi 24 hírtelevízióban, 

hogy az első világháború kitörésének századik évfordulójára újabb kötetet jelentetett meg 

Az első világháború – ellentmondások, paradoxonok, új interpretációk címmel. Boia 

leszögezte: az 1918. december elsejei gyulafehérvári nagygyűlés, amelyen a magyarországi 

románok kinyilvánították azon óhajukat, hogy egyesüljenek Romániával, nem tekinthető 

népszavazásnak, mivel akkor már a román hadsereg az országban volt. 

 

Kétnyelvű táblákat kérnek a négyfalusi magyarok 
2014. április 28. – Krónika 

Magyar feliratokat kérnek a négyfalusi magyarok. Géczi Gellért, a Brassó megyei város 

alpolgármestere és három önkormányzati képviselő írta alá a beadványt: arra kérik Nistor 

Radu Florea polgármestert, hogy érvényesítse a törvényt, és helyezzen ki kétnyelvű 

feliratokat a közintézményekre. Géczi Gellért hétfőn a Krónika érdeklődésére elmondta, a 

beadványukra még nem kaptak választ, sőt a polgármester még informálisan sem hozta 

szóba kérésüket, nem jelezte, hogy tárgyalna a témáról. Ha addig nem kapnak választ, a 

következő tanácsülésen újra felvetik a kétnyelvű feliratok kérdését, bár Géczi Gellért 

szerint a polgármester és a román tanácstagok valószínűleg „nem örülnek majd ennek”. 

 

Ismét halasztottak Nagy Zsolt perében 
2014. április 28. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

Ismét halasztottak a Legfelsőbb Bíróságon és Semmítőszéken (ICCJ) zajló hazaárulás per 

fellebbviteli tárgyalásán. Az ügyben első fokon Nagy Zsolt volt távközlési minisztert is 

letöltendő börtönbüntetésre ítélték. A per tárgyalásának újabb időpontja június 4. - tudta 

meg a Transindex Nagy Zsolttól, aki elmondta, a halasztásnak ismét az volt az oka, hogy 

nem sikerült az ügy valamennyi érintettjét szabályosan beidézni. 

 

Kelemen Hunor: eredményeink megvédéséért naponta meg kell harcolnunk 
2014. április 28. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor RMDSZ szövetségi elnökkel, miniszterelnök-helyettessel, kulturális 

miniszterrel az érdekvédelmi szövetség Arad megyei székházában megtartott 

sajtóértekezlet után sikerült a magyar sajtó képviselőinek elbeszélgetni. 

 

Izsák: autonómiapárti önkormányzati határozatokkal lehetne mozgósítani 
2014. április 28. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

által februárban kezdeményezett autonómiapárti önkormányzati határozatokkal 

mozgósíthatná a székelyföldi választóit az európai parlamenti választásokon – jelentette ki 
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http://www.kronika.ro/belfold/boia-az-erdelyi-romanok-nem-feltetlenul-voltak-az-egyesules-hivei
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/hianyzo-magyar-feliratok
http://itthon.transindex.ro/?hir=36106
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=163728&cim=kelemen_hunor_eredmenyeink_megvedeseert_naponta_meg_kell_harcolnunk
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=163767&cim=izsak_autonomiaparti_onkormanyzati_hatarozatokkal_lehetne_mozgositani
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egy hétfői marosvásárhelyi sajtótájékoztatón Izsák Balázs, az SZNT elnöke. A 

sajtótájékoztató után Izsák Balázs az MTI-nek elmondta, eddig Gyegyószentmiklós, 

Gyergyószárhegy és Gyergyóújfalu önkormányzata fogadta el az SZNT által javasolt 

határozatot. A testületek kinyilvánították, hogy a Székelyföld nevű közigazgatási egységhez 

akarnak tartozni, mely számára sarkalatos törvény szavatolja az autonómiát, és amelynek 

területén a magyar is hivatalos nyelv. 

 

Magyar szórványgondok Székelyföld szívében 
2014. április 28. – maszol.ro 

A székelység szívében fekvő Balánbánya a szórványmagyarságra jellemző oktatási 

gondokkal küszködik. Előbb iskolákat vontak össze a településen, nemrégiben a még 

meglévő magyar osztályok összevonásával próbálkoztak, ősztől pedig összeköltöztetnék a 

magyar és a román osztályokat.  

 

Idén is támogatja Kolozsváron a magyar egyházakat a helyi tanács  
2014. április 28. – maszol.ro, Szabadság 

Több mint 2,6 millió lejt különített el az idei költségvetésben a Kolozsvári Helyi Tanács az 

egyházak számára. Épületfelújításra és állagmegőrzésre is jut pénz idén. A kolozsvári 

székhelyű Római- Katolikus Kolozs-dobokai főesperesi kerület számára 173 ezer lej 

támogatás jut, amely összeg a következőképp oszlik el: 30 ezer lej a kolozsmonostori 

Kálváriatemplom falának javítási munkálataira, 95 ezer lej a Szent- Mihály plébánia főtéri 

műemléképülete kapujának restaurálására, valamint egyenként 24  ezer lejt különítettek el 

a Ferences-rendi kolostor és a Dónát negyedben található Mária-templom különböző 

sürgősségi és állagmegőrzési munkálataira. 

 

Be kell vonni a székely zászlót Sepsiszentgyörgy központjából  
2014. április 28. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, MTI, szekelyhon.ro, 

MNO 

Jogerős bírósági ítélet szerint be kell vonni a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkból az óriás 

székely zászlót. A brassói táblabíróság április 24-én elutasította Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármester fellebbezést a Kovászna megyei törvényszék ítélete ellen. A 

törvényszék tavaly decemberben fogadta el a prefektúra kérését, és kötelezte az elöljárót, 

hogy távolítsa el a székely zászlót a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkból. Mivel a brassói 

táblabíróság elutasította a polgármester fellebbezését az ítélet véglegesnek tekinthető, így 

kötelezi Antal Árpád polgármestert, hogy levetesse a központi parkban lévő kétméteres 

székely zászlót.  

 

Temesváron először: Magyar Hagyományok Napja 
2014. április 28. – Nyugati Jelen 

A Temes megyei RMDSZ április utolsó szombatján első alkalommal szervezte meg a 

Magyar Hagyományok Napját a Lugosi úti Kemping területén. Az Összetartozunk székely–
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/28444-magyar-szorvanygondok-szekelyfold-sziveben
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/28448-iden-is-tamogatja-kolozsvaron-a-magyar-egyhazakat-a-helyi-tanacs
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/28434-be-kell-vonni-a-szekely-zaszlot-sepsiszentgyorgy-kozpontjabol
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/egyik_legsikeresebb_kampanynyito_rendezvenyunk_lett_a_mai.php
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szórvány partnerség keretében Hargita megyei hagyományőrzőket is meghívták 

Temesvárra, akik bemutathatták népi táncaikat, ősi foglalkozásaikat és a hagyományos 

székely termékeket. A hagyományteremtő szándékkal megtartott rendezvény ez 

alkalommal a helyi RMDSZ európai parlamenti kampányának nyitóeseménye volt, de a 

szervezők azt ígérik: jövő tavasszal is megtartják a magyar hagyományok, közösségi 

értékek ünnepét Temesváron. 

 

Izsák Balázs: csődöt mondott az unió kohéziós politikája 
2014. április 28. – szekelyhon.ro 

Az Európai Unió kohéziós politikája totális csődöt mondott, hiszen nemhogy csökkent 

volna, hanem tovább nőtt a megyék közötti különbség – mondta az SZNT elnöke, Izsák 

Balázs, aki szerint a Kovászna Megyei Tanács megértette a polgári kezdeményezés 

lényegét. Izsák Balázs üdvözölte a Kovászna Megyei Tanács döntését, hogy a felperes 

(SZNT) oldalán belép az európai polgári kezdeményezést elutasításáért indított perbe, 

amelyet a Luxemburgi Bíróság tárgyal. 

 

Az SZNT nem kampányol, hanem tematizál 
2014. április 28. – szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács nem foglal állást egyik vagy másik politikai alakulat mellett vagy 

ellen az európai parlamenti választási kampányban, hanem témákat javasol, a döntést 

pedig a szavazókra bízza – fogalmazott Izsák Balázs elnök.  

 

Csak azért nem lehet, mert magyar 
2014. április 28. – szekelyhon.ro 

Június 5-re halasztották az SZNT elnökének az államfő, a szenátus volt elnöke, a 

miniszterelnök és a miniszterelnök-helyettes ellen indított diszkriminációs perét. Az SZNT 

azt kérte a fellebviteli bíróságtól, hogy az ügyben kérje ki a luxemburgi bíróság véleményét.  

 

Sógor: Agyagfalvának ma is üzenete van 
2014. április 28. – maszol.ro 

"Agyagfalva az a hely, ahol egykoron székely őseink, autonóm közösségként saját sorsukról 

szabadon döntöttek. Ezért fontos ma is, hogy ennek a helynek az emlékét megőrizzük és 

szellemisége szerint ne adjuk fel törekvéseinket” – fogalmazott Sógor Csaba európai 

parlamenti képviselő hétfői udvarhelyszéki körútja során, melynek egyik állomása 

Agyagfalván volt. Az RMDSZ EP-képviselőjelöltjét Antal István parlamenti képviselő is 

elkísérte.  

 

Winkler: esélyegyenlőséget az európai felzárkózásban  
2014. április 28. – maszol.ro 

"Sikerült elérni, hogy a kelet-európai tagállamoknak is ugyanannyi idő és ugyanakkora 

pénzkeret álljon rendelkezésükre, mint korábban a nyugati országoknak, hogy 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/izsak-balazs-csodot-mondott-az-unio-kohezios-politikaja
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/az-sznt-nem-kampanyol-hanem-tematizal
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/csak-azert-nem-lehet-mert-magyar
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/valasztasi-kampany/28457-sogor-agyagfalvanak-ma-is-uzenete-van
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/valasztasi-kampany/28425-winkler-eselyegyenloseget-az-europai-felzarkozasban
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fejleszthessük közúti, vasúti hálózatunkat, hogy környezetvédelmi beruházásokat 

végezzünk, hogy felzárkózzunk az infrastruktúra területén is” – mondta el vasárnap este 

Winkler Gyula, aki margittai vállalkozókkal találkozott.  

 

Szórólapok a vásárhelyi megbékélésért 
2014. április 28. – Krónika 

Lehangolja a Megbékélésre való felhívás című szórólap szerzőit és terjesztőit mindaz, ami 

erőfeszítéseik ellenére a múlt héten történt a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetemen (MOGYE). Jeremiás László vállalkozó, a Romániai Magyar Orvos és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) állandó támogatója elmondta, 

kezdeményezésére húsvét előtt mintegy húszezer marosvásárhelyi postaládába tettek be 

román nyelvű szórólapot, melyen arra kérték a város román és magyar lakóit, hogy azért 

imádkozzanak, hogy Marosvásárhelyen ismét a szeretet uralkodjék, hogy az orvosi 

egyetem és az önkormányzat illetékesei az együttműködés jegyében dolgozzanak a helyi 

közösségért. 

 

Lezárták a Nagyszelmenc-Kisszelmenc határátkelőt 
2014. április 28. – MTI, hirek.sk, Új Szó 

Hétfő reggeltől nem üzemel a Nagyszelmenc-Kisszelmenc közötti szlovák-ukrán 

határátkelő, amelyet tervezett felújítási munkálatok miatt zártak le, a tervek szerint egy 

hónapra. Az egykor egy településnek számító Nagyszelmencet és Kisszelmencet a második 

világháború után, 1946-ban felállított új határ választotta ketté. 

 

Körösfő díszpolgára lett Tamás Ilonka néni 
2014. április 28. – MTI, hirek.sk 

Díszpolgárává választotta az erdélyi Körösfő község a szlovák állampolgárságától 

megfosztott Tamás Aladárnét. Az önkormányzat így szeretné enyhíteni azt a 

méltánytalanságot és fájdalmat, amit Tamás Ilonka néni kénytelen volt elszenvedni a 

szlovák hatóságoktól, amikor azok az európai normákat megszégyenítő módon 

megfosztották őt szlovák állampolgárságától. 

 

Sürgős felújításra szorulnak a füleki alapiskolák 
2014. április 28. – hirek.sk 

Sürgős felújításra szorulnak a magyar alapiskolák Füleken. Az önkormányzat pályázati 

forrásokból fedezné az Ifjúság Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és a Mocsáry Lajos 

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola rekonstrukcióját. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140428122019/Lezartak-a-Nagyszelmenc-Kisszelmenc-hataratkelot.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140428152112/Korosfo-diszpolgara-lett-Tamas-Ilonka-neni.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20140428163348/Surgos-felujitasra-szorulnak-a-fuleki-alapiskolak.html
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Nyitra megye: Mi lesz a tervezett Ipoly-hidakkal? 
2014. április 28. – Felvidék Ma 

Milan Belica (Smer) megyefőnök a Nyitra megyei közgyűlés elé még március 24-én 

nyújtotta be a szlovák-magyar határon megvalósítandó beruházásokra vonatkozó 

határozati javaslatát. A javaslatban azonban nem szerepelt az előző ciklusban előkészített 

Helemba-Ipolydamásd és Ipolypásztó-Vámosmikola közötti híd megépítésének a terve. 

Farkas Iván, az MKP megyei frakciójának vezetője javaslatára a képviselőtestület elnapolta 

a határozat elfogadását. 

 

Magyarok nélkül ülésezik a kisebbségi bizottság 
2014. április 29. – Új Szó 

Több hónapja már magyarok nélkül ülésezik a kormány kisebbségi bizottsága. Az öt 

magyar tag a testület pénteki ülésén sem vett részt, erősítette meg a lapnak Orosz Örs. 

„Nem kívánjuk legitimizálni a mostani rendszert” – indokolta a döntést. Nem zárta ki 

ugyanakkor, hogy a jövőben részt vesznek a bizottsággal kapcsolatos munkában. 

 

Az új kormány megtartotta első ülését 
2014. április 28. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Megtartotta első ülését Szerbia új kormánya. Az ülésen visszahívták az előző kormány által 

a parlamentnek továbbított törvényjavaslatokat, valamint felmentették tisztségeikből az 

államtitkárokat. Elfogadták azt a határozatot is, amelynek értelmében csütörtökön 13 

órakor lesz a kormány rendes ülése. 

 

A nagybecskereki középiskolákban nyíló szakokról tájékozódtak 
2014. április 28. – Vajdaság Ma 

A szerbittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskola volt a házigazdája a közép- és dél-bánáti 

magyar iskolaigazgatók találkozójának, amelyre ezúttal is meghívták Deli Andort, a 

tartományi oktatási titkárt. A tanév vége felé közeledve, a végzős nyolcadikosokat érintő 

kérdésekkel foglalkoztak, mégpedig hogy a legnagyobb, bánáti középiskolai központban 

hol tanulhatnak anyanyelvükön a diákok. 

 

Népkör: A Kossuth-szobor visszakerül a helyére 
2014. április 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ vezetősége értesíti a nyilvánosságot, 

hogy az intézmény megjavíttatta a főbejáratnál lévő Kossuth-szobrot védő törésálló üveget, 

így a szobor visszakerül a helyére. Húsvét előtt ismeretlen tettesek megrongálták a 

védőüveget, és megpróbálták eltulajdonítani a szobrot. Az ismeretlen tettesek ellen 

bűnvádi eljárás indult. A Népkör MMK vezetősége és elnöksége őszintén reméli, hogy 

hasonló eset nem fordul elő sem intézményünkben, sem pedig Szabadkán. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/45460-nyitra-megye-mi-lesz-a-tervezett-ipoly-hidakkal
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/20389/Az-uj-kormany-megtartotta-elso-uleset.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17081/A-nagybecskereki-kozepiskolakban-nyilo-szakokrol-tajekozodtak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17080/Nepkor-A-Kossuth-szobor-visszakerul-a-helyere.html
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Mirović Vajdasággal foglalkozik 
2014. április 28. – Magyar Szó 

Igor Mirović, a Szerb Haladó Párt alelnöke hétfőn bejelentette, hogy Vajdasággal 

kapcsolatos politikai kérdésekkel foglalkozik majd a pártban. – A párt vezetősége és a 

főbizottság döntést hozott arról, hogy személyemet bízzák meg a vajdasági politikai 

kérdésekkel kapcsolatban, amikor a vajdasági parlamentről és a vajdasági kormányról lesz 

szó – jelentette be az SZHP alelnöke. 

 

Nyílt nap a nagymartoni magyaroknál 
2014. április 28. – Volksgruppen 

Nyílt napon mutatta be április 27-én széleskörű kínálatát a Nagymartoni Magyar 

Kultúregyesület. Az egyesület öt évvel ezelőtt alakult meg és a rendezvénnyel bemutatták, 

hova fejlődtek, mivé nőtték ki magukat. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2322/kozelet_politika/110833/Mirovi%C4%87-Vajdas%C3%A1ggal-foglalkozik.htm
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2644279/


 

 

 

 

 

 
9 

 

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/

