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Temesvár – Áder is részt vesz az évfordulós rendezvényeken 
2014. december 17. – Erdély Ma, MTI 

Áder János köztársasági elnök jelenlétében emlékeznek meg Temesváron a városban 25 

évvel ezelőtt kirobbant népfelkelésről, amely Nicolae Ceausescu kommunista diktátor 

hatalmának a megdöntéséhez vezetett. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és 

Tőkés László európai parlamenti képviselő által szervezett, szerdán kezdődő 

megemlékezésen Áder János, Sali Berisha volt albán államfő és Tőkés László mond ünnepi 

beszédet a regionális vállalkozásfejlesztési központban tartandó jubileumi emlékesten. Az 

ünnepi beszédeket a Magyar Állami Népi Együttes ünnepi műsora, a Magyar Rapszódia 

követi. 

 

Bizalmat kapott az új Ponta-kormány 
2014. december 16. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Szerda reggel kilencre tűzték ki Victor Ponta szociáldemokrata miniszterelnök negyedik 

kormánya új tagjainak eskütételét az államfői rezidencián, miután a parlament két háza 

együttes ülésén hétfőn késő este jelentős többséggel bizalmat szavazott az új kabinetnek. A 

törvényhozás 377 szavazattal a beiktatáshoz minimálisan szükséges 285 helyett szavazta 

meg az új kormányt. A hagyományos módszerrel történő, golyós szavazáson 134-en 

voksoltak az új kabinet ellen. Az RMDSZ megszavazta az új kabinetet. 

 

Új ortodox érseke lesz Székelyföldnek 
2014. december 16. – Krónika 

Ioan Selejan Hargita és Kovászna megyei ortodox érseket választotta meg Bánság 

metropolitájává keddi ülésén az ortodox egyház szent szinódusa. Az egyházvezetői tisztség 

Nicolae Corneanu temesvári érsek szeptember 28-án bekövetkezett halálával üresedett 

meg; a romániai ökumenikus mozgalom és vallásközi párbeszéd emblematikus alakjának 

tartott Corneanu közel 52 évig töltötte be ezt a funkciót. Mindez azt jelenti, hogy 

hamarosan új egyházfő kerül a Hargita és Kovászna megyei ortodox püspökség élére. Az 

1951-ben Bihar megyében született Ioan Selejant 1994-ben nevezték ki püspöknek az 

ugyanabban az évben alakult, csíkszeredai székhelyű Hargita és Kovászna megyei 

püspökség élére. A székelyföldi románok szellemi vezetőjének tartott egyházfő 2009-ben 

kapta meg az érseki rangot Daniel pátriárkától. Mintegy húszéves székelyföldi 

tevékenysége során a két megyében körülbelül 150 görögkeleti templomot újítottak fel, 

miközben közel félszáz új épült, továbbá kolostorok és kápolnák is létesültek. Miközben a 

két megyében mintegy százezer román nemzetiségű él, országos viszonylatban itt a 

legnagyobb az ortodox templomok sűrűsége a hívek lélekszámához viszonyítva. 
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http://www.kronika.ro/belfold/bizalmat-kapott-az-uj-kormany
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Gazdaságélénkítő javaslatok az EMNP-től Klaus Johannisnak 
2014. december 16. – Krónika, Nyugati Jelen 

Gazdaságélénkítő javaslatokkal kereste meg az Erdélyi Magyar Néppárt Románia 

megválasztott államelnökét, Klaus Johannist. A levél tartalmát Zatykó Gyula alelnök keddi 

nagyváradi sajtótájékoztatóján ismertette. Mint mondta, a javaslatokat kedden délelőtt a 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) bukaresti címére juttatták el. Emlékeztetett, hogy az Erdélyi 

Magyar Néppárt már az államfő-választási kampányában egyértelműsítette, hogy 

Johannist támogatja a második fordulóban. A Toró T. Tibor elnök és Zatykó Gyula alelnök 

által aláírt levélben egyebek mellett az észak-erdélyi autópálya, valamint a 

Marosvásárhely–Jászvásár-sztráda megépítését, a Kolozsvár–Nagyvárad-vasútvonal 

villamosítását, az üzemanyagok hétcentes extra jövedéki adójának visszavonását, az 

általános forgalmi adó (áfa/TVA) 19 százalékra történő csökkentését, a kis- és közepes 

vállalkozások támogatását, illetve a nagy cégek adójának „hazahozását” sürgetik. 

 

Júniusra elkészül a szatmári vállalkozói iroda 
2014. december 16. – Krónika 

Az Európai Unió támogatásával, közel kétmillió eurós beruházással magyar–román 

vállalkozói irodát alakítanak ki Nyíregyházán és Szatmárnémetiben; a szabolcs-szatmár-

beregi megyeszékhelyen kedden adták át a két ország mikro-, kis- és közepes 

vállalkozásainak gazdasági együttműködését segítő létesítményt.  

 

Segítség határ menti fiataloknak 
2014. december 16. – Krónika 

A Magyarország–Románia határ menti régióban élő, fiatal vállalkozókat segítő 

pályázatokra kínál felkészítést a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) ingyenes 

programja. Az MVA célja, hogy a következő uniós költségvetési ciklus határon átnyúló 

pályázati rendszerén belül is biztosíthassa ugyanezt a lehetőséget. Ennek érdekében 

nyújtja előzetes igényfelmérésként a lehetőséget az erdélyi magyaroknak. 

 

Beiskolázási számok miatt aggódnak Kovászna megyében 
2014. december 16. – Krónika 

Az oktatási minisztériumnak figyelembe kell vennie a beiskolázáskor a kisebbséghez 

tartozó gyerekek számát Kovászna megyében, mert a szaktárca korábban sok diákot 

megfosztott az anyanyelven való tanulás jogától – hívta fel a figyelmet a Mikó Imre 

Jogvédő Szolgálat e heti angol nyelvű hírlevelében. Az RMDSZ által létrehozott szervezet 

háromszéki képviselői rámutatnak, a kisebbségkutató intézet által Sepsiszentgyörgyön 

végzett felmérés azt mutatja, a megyeszékhelyen élő gyermekek 10 százaléka kénytelen 

román nyelvű osztályokban tanulni azért, mert az oktatási minisztérium több román 

nyelvű osztályt indít, mint amennyi szükséges. 
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http://www.kronika.ro/gazdasag/emnp-s-javaslatok-klaus-johannisnak
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http://www.kronika.ro/gazdasag/juniusra-elkeszul-a-szatmari-vallalkozoi-iroda
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Markó Attila hazaüzent: nem adom fel! 
2014. december 16. – transindex.ro, maszol.ro 

Facebook-bejegyzésben üzent haza Markó Attila, amelyben leírja, úgy érzi, sokkal inkább 

kiteljesíti képviselői mandátumát azzal, hogy a Székely Mikó Kollégium védelmében 

megkeresi a nemzetközi fórumokat, mintha a bukaresti törvényhozásban a költségvetés 

vitáján venne részt.  

 

Grófok leszármazottjai a magyarok? Feljelentette a Maros megyei prefektust 
az RMDSZ a CNCD-nél 
2014. december 16. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ Mikó Imre jogvédelmi szolgálatához érkezett bejelentés alapján a Szövetség 

feljelentést tett a Diszkriminációs Tanácsnál Vasile Liviu Oprea Maros megyei prefektus 

ellen, aki a Bánffy-örökösök visszaszolgáltatási perének áthelyezését kérte Szászrégenből 

arra hivatkozva, hogy a magyarok, mint a grófok leszármazottjai, veszélyforrást jelentenek 

az erdélyi és főként a szászrégeni bíróság függetlenségére – jelentette be ma délután 

Kovács Péter főtitkár. „Az RMDSZ, mint a romániai magyar közösség érdekvédelmi 

szövetsége kötelességének tartja, hogy felhívja a hatóságok figyelmét a diszkriminatív 

megnyilvánulásokra, és felkéri a Diszkriminációellenes Tanácsot, hogy vizsgálja ki az 

ügyet, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket” – mondta el a főtitkár. 

 

Székely zászló nélkül marad Erdőszentgyörgy 
2014. december 16. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Le kell venni a székely zászlót az erdőszentgyörgyi polgármesteri hivatal homlokzatáról – 

döntött a Maros megyei törvényszék a Maros megyei prefektúra által indított perben. A 

törvényszék helyt adott a prefektúra panaszának, és kötelezi a Székely Nemzeti Tanácsot 

arra, hogy távolítsa el a kék-arany lobogót a Városháza épületéről – tájékoztatott Dragos 

Bardosi prefektusi illetékes. Hozzátette: az erdőszentgyörgyi önkormányzat 15 napon belül 

fellebbezhet. A Maros megyei prefektúra pert indított Gyulakuta, Nyárádremete, Szováta 

és Makfalva polgármesteri hivatala ellen is a székely zászló kitűzése miatt. 

 

Ismét himnuszt énekeltek a szentgyörgyi prefektúra előtt  
2014. december 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A magyar-himnusz éneklő akció második napjára, keddre meg három-négyszereződött a 

Sepsiszentgyörgyön, a prefektúra előtt összegyűltek száma. Több mint 400-an énekelték el 

többször is a magyar nemzet himnuszát Marius Popica ablaka alatt, így tiltakozva az ellen, 

hogy a prefektus 5000 lejes bírságot szabott ki a Magyar Polgári Pártra himnuszéneklés 

miatt. Az összegyűltek között láthatólag voltak, akik részt vettek már az első napi 

himnuszéneklésen is, de jöttek emberek a környező településekről, és sok volt közöttük a 

fiatal is.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=38405
http://itthon.transindex.ro/?hir=38409
http://itthon.transindex.ro/?hir=38409
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=178171&cim=szekely_zaszlo_nelkul_marad_erdoszentgyorgy
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/40186-ismet-himnuszt-enekeltek-a-szentgyorgyi-prefektura-elott
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Sógor az EP-ben: visszafordulhat a restitúció folyamata  
2014. december 16. – maszol.ro, Marosvásárhelyi Rádió 

Megfelel-e Románia a jogállamiság kritériumának, amely az EU-csatlakozás egyik feltétele 

volt? – tette fel a kérdést Sógor Csaba az Európai Parlament decemberi strasbourgi ülésén, 

ahol arról tájékoztatta az EP-képviselőket, hogy Romániában nemcsak megtorpant, hanem 

visszafordult a kommunista rendszer által elkobzott javak visszaszolgáltatási folyamata. 

„Az ügy azért is kényes, mert a bíróság saját törvényértelmezése miatt kerülhetett rá sor, 

ami veszélybe sodorja az egész kárpótlási folyamatot. Szeretném felhívni a figyelmet rá, 

hogy Románia az uniós csatlakozáskor vállalta a teljes restitúciót, a vonatkozó törvények 

meg is születtek, ám a bíróságok jogértelmezése az egész folyamatot visszafordíthatja” – 

mutatott rá Sógor Csaba, aki azt is hangsúlyozta, hogy a döntés azért is felháborító, mivel 

az eljárás keretében a kötelességüket végző hivatalnokok bűnösségét állapították meg.   

 

Ismét üresen áll a zászlórúd 
2014. december 16. – szekelyhon.ro 

A csíkszeredai Szabadság térre felállított zászlórúdról hétfőről keddre virradó éjszaka 

ismét letépték a székely zászlót, majd megpróbálták meggyújtani. A csíkszeredai 

Szakszervezetek Művelődési Házának lépcsője alatt találták rá a leszakított székely 

zászlóra – tudta meg a szekelyhon.ro Tiboldi Lászlótól, az EMNT alelnökétől. Mint 

mondta, harmadik alkalommal rongálják meg a Csíkszereda főterére kihelyezett lobogót. 

„Az EMNT és az EMNP 2013 februárjában közösen állította fel a székely zászlót. Úgy 

gondoltuk, Székelyföld szívében szabadon fog lobogni, és nem fog senkit zavarni, de sajnos 

nem így történt” – nehezményezte Tiboldi. Először tavaly karácsony előestéjén, majd idén 

október végén rongálták meg a székely jelképet. 

 

A leszakított székely lobogó zászlórúdjához várják a csíkiakat 
2014. december 16. – szekelyhon.ro 

Párthovatartozástól függetlenül közös himnuszéneklésre és az 1989-es változásokra való 

emlékezésre hívja a csíkszeredaiakat és a vidékieket a Magyar Polgári Párt szerdán délután 

öt órára a csíkszeredai Szabadság térre. Az esemény helyszínéül a keddre virradóra letépett 

székely lobogó zászlórúdját jelölték meg.  

 

Jobban bíznak a magyarok Johannisban, mint Kelemenben 
2014. december 17. – Krónika 

Tizenkét százalékkal haladta meg Klaus Johannis megválasztott államfő bizalmi indexe a 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnökét novemberben az erdélyi magyarok körében – állapítja 

meg az RMDSZ megrendelésére készült, a Krónika birtokába került közvélemény-kutatás. 

Tehát most először fordul elő az elmúlt huszonöt évben, hogy a magyar közösség jobban 

megbízik egy román politikusban, mint egy magyarban. A kolozsvári szociológusok által 
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készített telefonos felmérésből kiderül az is, hogy a magyarok körében harminc százalékkal 

zuhant az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának a támogatottsága. 

 

Az EMNP is az utcára hívja az erdélyi magyarságot 
2014. december 17. – Krónika 

Súlyosabb jogtiprásokra számíthat az erdélyi magyar közösség, amennyiben nem lép fel 

egységesen a magyarellenes megnyilvánulások ellen – jelentette ki tegnapi 

sajtótájékoztatóján Bedő Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt sepsiszéki elnöke. Mint 

mondta, csatlakoznak a Magyar Polgári Párt himnuszénekléssel egybekötött 

tiltakozásához. 

 

Fegyvernemváltás 
2014. december 17. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Az RMDSZ még időben felismerte az újratervezés 

szükségességét, kérdés azonban, mekkora az átütőerő a maradék fegyverarzenáljában, 

miután lemondott a kormányzással járó érdek-képviseleti és - érvényesítési eszközeiről”. 

 

Főiskolai szakok indulhatnak Károlyban 
2014. december 17. – Krónika 

Mezőgépészeti, illetve agronómia kihelyezett szakot indítana Nagykárolyban a Nyíregyházi 

Főiskola. Az oktatás megkezdéséhez szükséges infrastruktúráról tegnapi ülésén döntött a 

városi képviselő-testület, ennek értelmében nyolc éven át ingyenesen használhatják a 

Simion Bărnuţiu Iskolacsoport egyes termeit. „Örülök a kezdeményezésnek, mivel a 

károlyi és a Károly környéki fiatalok ingyenesen juthatnak színvonalas képzéshez. Ez a 

vidék főképp a mezőgazdaságáról híres, így épp a legszükségesebb szakokat választották” – 

nyilatkozta a Krónikának Kovács Jenő polgármester, aki szerint a projekt sikerének 

garanciája többek között az, hogy egyik motorja, Sikolya László professzor nagykárolyi 

származású. 

 

Felmérés – Hét párt jutna a parlamentbe 
2014. december 16. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az öt százalékos bejutási küszöb alatt van a Focus ügynökség adatai szerint az SDKÚ, a 

SaS és a NOVA is, viszont bejutna az MKP és az SNS is. A felmérés szerint a Smer-SD 

győzne a választásokon, Robert Fico pártja a szavazatok 34,2 százalékát szerezné meg. A 

második helyen a Háló (Sieť) végezne 11,4 százalékkal, a harmadikon pedig a 

Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) 10,8 százalékkal. Az Egyszerű Emberek és 

Független Személyiségek (OĽaNO) 8,3 százalékos, a Most-Híd pedig 7,4 százalékos 

támogatottsággal rendelkezne. A Magyar Közösség Pártja (MKP) a voksok 5,2 százalékát 
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szerezné meg. Utolsóként a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) kerülne a parlamentbe 5,1 

százalékkal. 

 

Magyar eskütétel Ipolyságon is 
2014. december 16. – Felvidék Ma 

Az ipolysági képviselő-testület a városháza színháztermében tartotta meg az alakuló ülését. 

A december 15-i eseményen mind a polgármester, mind a képviselők esküje elhangzott 

magyarul is. Az alakuló ülésen a leköszönő polgármester Lőwy János ünnepélyesen átadta 

a város szimbólumait Štefan Gregornak. A függetlenként induló Gregor november 15-én 

713 szavazattal választották meg a város első emberének. A szlovák származású új 

polgármester esküjét magyar nyelvben is elmondta. Mint megjegyezte: polgármesterként 

minden ipolysági lakos érdekeit képviseli, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. 

 

Az óvodai férőhelyek számát bővítené az oktatási tárca 
2014. december 16. – Felvidék Ma 

Növelni kívánja az óvodai férőhelyek számát az Oktatási Minisztérium. A tárcánál 2020-ra 

azt szeretnék elérni, hogy a 4-6 éves gyerekek 95 százalékának legyen óvodai helye. A 

minisztérium ezért azt tervezi, hogy a következő évben pályázatot ír ki városok és községek 

számára, melynek segítségével akár tízmilliós támogatás is elnyerhető az óvodák 

kapacitásának növelésére. 

 

Orbán: A Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítése után gyorsabban jut a 
kínai áru Európába 
2014. december 16. – Vajdaság Ma, MTI, Magyar Szó, Pannon RTV 

Magyarország, Szerbia és Kína szerdán aláírja a Budapest-Belgrád vasútvonal 

korszerűsítéséről szóló megállapodást, ennek köszönhetően megépül az a tranzitútvonal, 

amelyen keresztül a kínai áruk a leggyorsabban juthatnak a görög kikötőkből Európába – 

jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök kedden Belgrádban a Kelet-Közép-Európa 

(KKE)-Kína csúcsértekezleten. A vonalat Kína pénzügyi és technikai segítségével valósítják 

meg. "Ez a vasútvonal lesz az egyik szakasza annak a Görögországból induló 

tranzitútvonalnak, amely Macedónián, Szerbián és Magyarországon keresztül Nyugat-

Európa felé halad majd" - ismertette a részleteket a kormányfő. 

 

Deli Andor: Šefčovič biztos kezdjen konzultációt Szerbiával is a Déli Áramlat 
kapcsán! 
2014. december 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Deli Andor vajdasági EP-képviselő az Európai Parlament hétfő esti plenáris vitáján a Déli 

Áramlat leállításával kapcsolatban szólalt fel. "Fontosnak tartom, hogy az energiaunióért 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/50626-magyar-eskutetel-ipolysagon-is
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/50644-az-ovodai-ferohelyek-szamat-bovitene-az-oktatasi-tarca
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21485/Orban-A-Budapest-Belgrad-vasutvonal-korszerusitese-utan-gyorsabban-jut-a-kinai-aru-Europaba.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21485/Orban-A-Budapest-Belgrad-vasutvonal-korszerusitese-utan-gyorsabban-jut-a-kinai-aru-Europaba.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21480/Deli-Andor-Sefcovic-biztos-kezdjen-konzultaciot-Szerbiaval-is-a-Deli-Aramlat-kapcsan-.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21480/Deli-Andor-Sefcovic-biztos-kezdjen-konzultaciot-Szerbiaval-is-a-Deli-Aramlat-kapcsan-.html
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felelős alelnök, Maroš Šefčovič mihamarabb kezdeményezzen konzultációt a tagjelölt 

Szerbiával is, ahogyan azt tette a többi érintett tagállammal" – hívta fel a figyelmet a 

néppárti politikus. 

 

Ki vásárolja meg a magyar műsort is sugárzó rádiókat? A VMÚE elnökségének 
közleménye a médiaprivatizációról 
2014. december 16. – Magyar Szó 

„A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete minden egyes magyar, de más kisebbségi 

nyelvű tartalomszolgáltatást végző kistérségi médium jelenlétét hasznosnak tartja, 

különösen, ha közszolgálati szerepet is ellátnak, mert erősítik az anyanyelvű tájékoztatást, 

és fontos szerepet töltenek be saját közösségükben. Ezért a VMÚE elnöksége 

aggodalommal vette tudomásul, hogy néhány, a vajdasági magyar közösség számára 

jelentős közszolgálati adó, például a több évtizedes hagyománnyal rendelkező Szabadkai 

Rádió és a Topolyai Régió Rádió is a magánosítási listára került, de említhetnénk a 

Nagykikindai Tájékoztatási Központhoz és a Verbászi Tájékoztatási Közvállalathoz tartozó 

rádiót, valamint a Nagybecskereki és a Törökbecsei Rádiót is, amelyek szintén sugároznak 

magyar műsort. 

 

A kulturális intézmények és programok kilátásairól a nemzetiségileg 
vegyesen lakott területen 
2014. december 16. – RTV Slovenija Hidak 

Göncz László parlamenti képviselő a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő 

kulturális intézményekről és programokról Julijana Bizjak Mlakar szlovén 

kultuszminiszterrel folytatott megbeszélést.  

 

Magyar karácsony Felsőpulyán 
2014. december 16. – Volksgruppen 

Hagyományosan a karácsony előtti hétvégén hív „Magyar karácsonyra“ a Közép-

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. Így lesz ez az idén is, szombaton, december 20-án 

adventi koncertre, vasárnap, december 21-én pedig karácsonyi ünnepségre hívják a 

tagokat és az érdeklődőket. „Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok“ mottóval 

adventi dalok hangzanak el szombaton, a 18:00 órai szentmisét követően a közép-pulyai 

plébániatemplomban, a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület magyar kórusának 

előadásában. A templom előtt kalács és forralt bor is vár a vendégekre. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2555/kozelet_media/119716/Ki-v%C3%A1s%C3%A1rolja-meg-a-magyar-m%C5%B1sort-is-sug%C3%A1rz%C3%B3-r%C3%A1di%C3%B3kat.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2555/kozelet_media/119716/Ki-v%C3%A1s%C3%A1rolja-meg-a-magyar-m%C5%B1sort-is-sug%C3%A1rz%C3%B3-r%C3%A1di%C3%B3kat.htm
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/9965
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/9965
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2684514/
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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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