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Már több mint 40 ezer támogató aláírás Bárdos Gyulának 
2014. január 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Már több mint 40 ezer támogató aláírás gyűlt össze Bárdos Gyula államfőjelöltségéhez. 

„Minden várakozást fölülmúl az az összefogás, amely az aláírásgyűjtést jellemzi” - mondta 

Bárdos Gyula. „Huszáros ez a teljesítmény, soha ilyen rövid idő alatt ennyi aláírás még 

nem gyűlt össze” - fogalmazott Bárdos Gyula, aki egyúttal köszöni mindenkinek, aki 

támogatta jelöltségét. „Ez jó kezdet” - mondta a jelölt, hozzátéve, hogy bízik benne: a 

folytatás is ilyen lendületes lesz majd. 

 

A románok meggyőzésére biztatta az SZNT-t Kövér László 
2014. január 8. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

A román társadalom meggyőzésére biztatta a székelyeket Kövér László, az Országgyűlés 

elnöke Marosvásárhelyen, azon a megemlékezésen, amelyet a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) szervezett a madéfalvi vérengzés 250. évfordulóján, kedden. A Kultúrpalota 

dísztermében tartott megemlékező gálán Kövér László úgy vélekedett, hogy a Székelyföld 

területi autonómiájának sikere érdekében érdekeltté kell tenni a román társadalmat. 

 

Az új szakértői jelentés szerint sem verték meg Hedviget 
2014. január 9. – Új Szó 

Malina Hedviget az új orvosszakértői jelentés szerint sem bántalmazták 2006. augusztus 

25-én. A kassai ortopéd, Boris Lisánsky csak az alsó ajak sérülését tartja vitathatatlannak, 

de kétli, hogy azt ütés vagy pofon okozta volna. Összességében az egész támadás 

kimenetelét, úgy, ahogy azt a sértett leírta, konstruáltnak és valószínűtlennek tartja. A 

szakértő szinte teljes mértékben azonosult kollégája, Peter Labaš véleményével: kizárja az 

agyrázkódást és azt is, hogy Malina Hedvig bármilyen sérülést szenvedett volna az említett 

napon. 

 

Százezer külhoni regisztráló 
2014. január 9. – BR – Magyar Hírlap 

Szerdán minden bizonnyal átlépte a százezres határt a magyarországi lakcímmel nem 

rendelkező, határon túl élő magyar állampolgárok regisztrációs kérelmeinek száma. A 

Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint keddig 99 987 külhoni magyar kérte 

felvételét a névjegyzékbe, a szerdán beérkezett adatokat ma teszik közzé az NVI honlapján. 

A legtöbb regisztráció továbbra is Romániából, illetve Szerbiából érkezett. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-romanok-meggyozesere-biztatta-az-sznt-t-kover-laszlo
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Nem volt etnikai indíttatású a szentgyörgyi bántalmazás 
2014. január 8. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Magyar Hírlap 

A Kovászna megyei rendőrség azonosította azt a két fiatalt, aki szilveszter éjjelén 

Sepsiszentgyörgy központjában bántalmazott egy román politikust, s a rendőrség szóvivője 

szerint nem etnikai indíttatású volt az incidens. 

 

A Fogadj örökbe egy műemléket volt az RMDSZ Kulturális Főosztályának 
egyik legsikeresebb programja tavaly 
2014. január 8. – transindex.ro 

Az RMDSZ Főtitkárságának első újévi ülésén kiértékelték a Kulturális Főosztály elmúlt évi 

tevékenységét, valamint áttekintették a főosztály által összeállított 2014-es cselekvési 

tervet - számolt be Hegedüs Csilla kultúráért felelős főtitkárhelyettes. 

 

Ilyés: 2013 a széleskörű konzultáció és a rendszeres szakmai tájékoztatás éve 
volt 
2014. január 8. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A 2013-as év a széleskörű konzultáció és a rendszeres szakmai tájékoztatás jegyében telt – 

jelentette be szerda délben Ilyés Gyula, az RMDSZ önkormányzatokért felelős 

főtitkárhelyettese, hozzátéve, hogy az elmúlt évben az általa vezetett főosztály jól működő 

információs hálózatot tudott kialakítani az önkormányzatok bevonásával. 

 

Sepsiszentgyörgyön van a legtöbb provokáció, véli Antal Árpád 
2014. január 8. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Sepsiszentgyörgyön van a legtöbb provokáció, véli Antal Árpád polgármester, leszögezve, 

hogy elítél minden erőszakos megnyilvánulást. „Sepsiszentgyörgy a legnagyobb, magyar 

többségű város Erdélyben, és itt van a legtöbb provokáció is, ha valakik valamit terveznek 

Erdélyben, az Sepsiszentgyörgyön fog bekövetkezni", mondta Antal Árpád. 

 

Még a román polgármester is visszasírja Csehi Árpádot 
2014. január 8. – maszol.ro 

Nem kis feltűnést keltett szerdán Szatmárnémetiben, hogy a magyarokat nem túlságosan 

kedvelő polgármester, Dorel Coica sajtótájékoztatóján nyilvánosan megdicsérte a Szatmár 

megyei tanács volt elnökét, Csehi Árpádot.  

 

Csak egy idegen nyelvet tanulhatnak a magyar gyermekek? 
2014. január 8. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

A magyar gimnazisták túlterheltségére hivatkozva a második idegen nyelv oktatásának 

azonnali kiiktatására szólította fel a Maros megyei iskolaigazgatókat Ştefan Someşan 

főtanfelügyelő. Ahol a diákok és szüleik mégis ragaszkodnak hozzá, legfennebb a választott 

tantárgyakra kijelölt időben lehet januártól oktatni, a kötelezőek között nincsen helye – 

tette hozzá. A szóbeli utasítás felháborodást váltott ki a tanárokból, de nem örültek a 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-volt-etnikai-indittatasu-a-szentgyorgyi-bantalmazas
http://itthon.transindex.ro/?hir=35120
http://itthon.transindex.ro/?hir=35120
http://itthon.transindex.ro/?hir=35121
http://itthon.transindex.ro/?hir=35121
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=156094&cim=sepsiszentgyorgyon_van_a_legtobb_provokacio_veli_antal_arpad
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/23163-meg-a-roman-polgarmester-is-visszasirja-csehi-arpadot
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/csak-egy-idegen-nyelvet-tanulhatnak-a-magyar-gyermekek
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tanulók és szüleik sem, akik akkor, amikor gyermekük számára az anyanyelvű oktatást 

választották, tudatában voltak annak, hogy azok heti négy órával többet töltenek az 

iskolában. 

 

Kultúrák napjai Marosvásárhelyen 
2014. január 8. – Krónika 

Több intézmény, médiaorgánum, civil szervezet készül programokkal Marosvásárhelyen a 

magyar kultúra napjára. Az immár harmadik éve sorra kerülő felolvasó-maratont románul 

is megszervezik a román kultúra napja alkalmából.  

 

Ortodox térhódítás Kovásznán 
2014. január 8. – Erdély Ma, Háromszék 

A kormány karácsonyi ajándékaként a román ortodox egyház Hargita–Kovászna 

püspökségének tulajdonába került a kovásznai Tündérvölgyben levő Fenyő Szálloda. A 

korábban az állami protokollalap tulajdonát képező, tízmillió lej leltári értékű ingatlan 

odaítélése azóta is borzolja a kedélyeket: tiltakoznak a magyar történelmi egyházak, 

melyek hasonló ajándékban soha nem részesülnek, mi több, a kommunista rezsim által 

elvett ingatlanjaikat sem tudják visszaszerezni – ráadásul azt is el akarják venni tőlük, 

amit visszakaptak. 

 

Újabb székelyföldi önkormányzati nagygyűlést sürget az EMNP  
2014. január 8. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma 

Nyilatkozatban emlékezett meg az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a felvidéki magyar 

parlamenti illetve önkormányzati képviselők és polgármesterek komáromi nagygyűlésének 

huszadik évfordulójáról szerdán és ezzel összefüggésben a Székelyföldi Önkormányzati 

Nagygyűlés (SZÖN) ismételt összehívását sürgette. Az EMNP szerint az 1994-es komáromi 

nagygyűlésen kitűzött célok - különleges jogállású régiók és önrendelkezés a létező állam 

keretei között, nyelvhasználati jogok, egyenrangúság a többségi nemzettel - teljes 

mértékben érvényesek erdélyi magyar közegben is.  

 

A fejkvóta szorításában 
2014. január 8. – szekelyhon.ro 

Több döntést meghozott a kiadások csökkentésére a Hargita Megyei Tanfelügyelőség, 

amely most az iskoláktól, óvodáktól várja, a saját házuk táján körülnézve javasoljanak 

lehetséges megoldásokat, hogy idén ne lépje túl a megyei oktatási rendszer a fejkvótára 

alapozott költségvetést. 

 

Román és magyar nyelvleckék 
2014. január 8. – szekelyhon.ro 

A használható román és magyar nyelvtudás érdekében indít képzést Sepsiszentgyörgyön 

Cziprián Kovács Loránd egyetemi tanár. A cél egymás megértése a hétköznapokban is.  
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http://www.kronika.ro/kultura/a-kultura-napjai-marosvasarhelyen
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=156079&cim=ortodox_terhoditas_kovasznan
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/23183-ujabb-szekelyfoldi-onkormanyzati-nagygyulest-surget-az-emnp
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-fejkvota-szoritasaban
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/roman-es-magyar-nyelvleckek
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Borboly: miniautonómiát Hargita megye északi felének 
2014. január 8. – szekelyhon.ro 

Az egyházakkal való együttműködési programjaikat mutatta be szerdán Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke a sajtó képviselőinek. A beszélgetés apropóját az adta, 

hogy az utóbbi időben „egy kicsit sajátos módon értelmezve, pejoratív ízt adtak egyes 

politikustársaim ehhez az együttműködéshez” – fogalmazott a megyei tanácselnök, 

hozzátéve: főként az ortodox egyházzal való együttműködés miatt támadták őt. 

 

Román zászlót gyaláztak Előpatakon 
2014. január 8. – szekelyhon.ro 

Ügyészségi vizsgálat indult egy magyar nemzetiségű sepsiszentgyörgyi kiskorú ellen, aki a 

rendőrségi vizsgálat szerint szilveszter éjjel szimbólumgyalázást követett el egy román 

zászló ellen, Előpatak községben. 

 

Bárdos: a Beneš-dekrétumokról is beszélni kell 
2014. január 8. – Új Szó 

Dél-Szlovákia felzárkóztatása, a kisebbségi oktatás és a kisebbségi kultúra, valamint a 

nyelvhasználati jogbővítés lesznek Bárdos Gyula kampányának prioritásai. Elnökjelöltként 

az MKP januárban bemutatásra kerülő autonómiatervezetét is fel kívánja vállalni. „Ha a 

kisebbségi önkormányzatiság témája nem jelenne meg, ez azt jelentené, hogy egy fontos 

dolgot nem merek vállalni. Az autonómiakoncepció nem lehet csak egy párt ügye” – véli 

Bárdos, aki a Híd választóit is meg akarja szólítani. 

 

MKP: A komáromi nagygyűlés egyik jelentősége, hogy kimondta az 
önrendelkezés igényét 
2014. január 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Az 1993-ban létrejött önálló Szlovákiában, húsz évvel ezelőtt, 1994. január 8-án valósult 

meg a szlovákiai magyar közösség első jelentős nagygyűlése a megválasztott magyar 

képviselők és polgármesterek részvételével. Az összejövetel időszerűségét elsődlegesen az 

akkor folyamatban lévő közigazgatási-területi átszervezés adta. Az egy éve létező 

Szlovákiában nagy jelentőséggel bírt, hogy a nagygyűlésen elfogadott állásfoglalás őshonos 

közösségként határozta meg a Szlovákiában élő magyarságot, közben kimondta az állam 

keretei közötti önrendelkezés igényét. 

 

Fontos megőrizni az 1994-es nagygyűlés eszmeiségét, össze kell fogni...! 
2014. január 8. – hirek.sk 

Emléktábla-koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott szerdán a 1994. január 8-i 

révkomáromi nagygyűlés 20. évfordulója alkalmából a CSEMADOK Komáromi Területi 

Választmánya Kossuth téri székháza homlokzatánál. Az eseményen hozzávetőleg hatvan 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140108163620/MKP-A-komaromi-nagygyules-egyik-jelentosege-hogy-kimondta-az-onrendelkezes-igenyet.html
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érdeklődő, köztük Bárdos Gyula államfőjelölt - a Csemadok OT elnöke, több hajdani 

szervező, jelenlegi Nyitra megyei képviselő és polgármester is megjelent. 

 

Mennyire lájkolták a Hidat és az MKP-t az elmúlt másfél évben? 
2014. január 8. – bumm.sk 

Az elmúlt másfél év adatait kutatva négy ismertebb intézet (Focus, Polis, Median, MVK) 

adatait gyűjtötte össze a bumm.sk, azt elemezve, mit mértek a Híd és az MKP 

népszerűségével kapcsolatosan. Az adatokból kitűnik, hogy mindkét párt mutatóiban 

voltak hullámzások, ám az egyértelmű, hogy a Híd minden intézetnél a parlamenti küszöb 

fölött teljesít, az MKP pedig közvetlenül alatta. Az MKP ennek ellenére az időszak vége felé 

valamennyi ügynökségnél legalább egyszer átlépte az 5 százalékos határt. 

 

Húsz éve, Komáromban 
2014. január 8. - Ludwig Emil - Magyar Nemzet 

1994. január 8-án került sor a Csallóközi Városok és Községek tanácsának felhívására 

megrendezett nemzetpolitikai találkozóra. Akkor a gyűlés állásfoglalást fogadott el: 1. a 

magyarok alkotmányos jogállásáról, 2. Szlovákia közigazgatási és területi átszervezéséről, 

3. az önkormányzatok jogairól. A nyilatkozat biztosította a többségi szlovák államot, hogy 

e törekvések nem irányulnak az ország területi épsége ellen. Azonban az azóta eltelt húsz 

év egyetlen kiemelkedő sikere az Esztergomot Párkánnyal összekötő híd újjáépítése. 2010 

óta a második Fidesz-kormány határon túli nemzetpolitikája támaszt új reményt a 

jogfosztott magyarokban. Azonban az Európában általánosan elfogadott kettős 

állampolgársági, honosítási intézkedésekre a hivatalos szlovák válasz hisztéria, hatalmi 

arrogancia, a százéves magyar tanárnő zaklatása, a gyáván bántalmazott nyitrai diáklány 

vegzálása. 

 

Eddig 18 ezer vajdasági magyar regisztrált a választásokra 
2014. január 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vajdasági magyar közösség számarányát tekintve az élen áll a választási regisztrációs 

folyamatban. Eddig csaknem 18 ezren kérték felvételüket a magyarországi választási 

névjegyzékbe. A papírformájú regisztrálásban, vagyis az űrlap kitöltésében és 

eljuttatásában a magyarországi szervekhez, segítenek a szabadkai főkonzulátus 

munkatársai is az érdeklődőknek - mondta Takács László, Magyarország szabadkai vezető 

konzulja. A Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái az ősz folyamán otthonaikban keresték 

fel a vajdasági magyarokat és szükség szerint segítettek a kérvények továbbításában. 

 

Nőtt az ombudsmani hivatal tekintélye 
2014. január 8. – Magyar Szó 

Szabadkán az önkormányzati ombudsmani hivatal tavaly április óta a peremvárosi helyi 

közösségekben is tart fogadóórákat, azt tapasztalták ugyanis, hogy az ott élőknek is 
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akadnak gondjaik, a falusi polgároknak azonban körülményesebb bejönni a városi irodába, 

nehezebben tudnak kimozdulni saját környezetükből. Az elmúlt hónapokban három 

állampolgári jogvédő rendszeresen tartott fogadóórákat a peremvárosi településeken, s 

azóta több mint hétszázan fordultak hozzájuk valamilyen panasszal. 

 

Odaítélték a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elismeréseit 
2014. január 8. – Pannon RTV 

Közzétették a Magyar Életfa díj várományosainak névsorát. Idén is olyan négy személyt 

tüntetnek ki ezzel a díjjal, akik több mint negyven éves délvidéki tevékenységük nyomán a 

magyar kultúra terén maradandót alkottak. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 

által tizenegyedik alkalommal kiosztásra kerülő díjjal minden évben négy olyan személyt 

kívánnak kitüntetni, akiknek életműve a délvidéki magyar kultúra, illetve közművelődés 

valamely ágához kapcsolódik, és ezen a területen maradandót alkotottak. Idén a Magyar 

Életfa díj egyik várományosa Boros György rajztanár és képzőművész. 

 

Biztató nyilatkozatok Brüsszelből 
2014. január 9. – Magyar Szó 

Egyelőre az Európai Unió egyetlen tagállama sem jelezte, hogy kérvényezni fogja a szabad 

beutazás átmeneti felfüggesztését Szerbiával szemben, nyilatkozták tegnap a kérvények 

elbírálásának tekintetében illetékes Európai Bizottság képviselői. A schengeni övezetbe 

való szabad beutazás átmeneti felfüggesztését szolgáló mechanizmus ma lép hatályba. 

Michele Cercone, Cecilia Malmström, az Európai Unió belügyi biztosának sajtófelelőse 

elmondta, hogy az utóbbi három hétben egyik tagállam sem utalt arra, hogy kérvényezni 

fogja a mechanizmus aktiválását.  

 

Folytatódik a gyűlöletbeszéd 
2014. január 8. – Népújság 

Megállapíthatjuk, hogy sajnálatos módon a magyar közösség ellen folytatott 

gyűlöletbeszéd, a különböző email-címekre küldött, gyűlöletbeszédet tartalmazó levelek 

küldése továbbra is folytatódik. A napokban erre figyelmeztette az illetékes tárcavezetőket 

Göncz László nemzetiségi képviselő, aki leveléhez mellékelte is a legújabb gyűlölködő 

leveleket, amelyek ismét igencsak következetesen próbálják megerősíteni 

mondanivalójukat a lakosság szociális nehézségeire alapozva. 

 

Újabb kapcsolatfelvétel a zágrábi magyarokkal 
2014. január 8. – Népújság 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa programjában 

szerepelt a Zágrábi Magyar Önkormányzattal való kapcsolatfelvétel, melyet a két város 

közötti közelség mellett Gábor Zoltán lendvai származású festőművész emlékének ápolása 

is indokolt. A Halász Albert által vezetett delegáció december közepén látogatott el a 
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http://pannonrtv.com/web/?p=101944
http://www.magyarszo.com/hu/2213/kozelet/106179/Biztat%C3%B3-nyilatkozatok-Br%C3%BCsszelb%C5%91l.htm
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7910-folytatodik-a-gyloeletbeszed
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7912-ujabb-kapcsolatfelvetel-a-zagrabi-magyarokkal


 

 

 

 

 

 
8 

horvát fővárosba. Szekeres Péter, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsának titkára a 

kormányzati negyed, a parlament és a Szent Márk templom megtekintése után a négy 

történelmi egyház elhunyt híveinek temetkezési helyéül szolgáló Mirogoj központi 

temetőbe kalauzolta a társaságot. 

 

Egy könyvtár, mely nem csupán könyvtár 
2014. január 8. – Volksgruppen 

Az alsóőri UMIZ Magyar Média és Információs Központ tulajdonképpen egy könyvtár, 

mely információt közvetít. Erre nagyon sok minden épül fel: így például könyvkiadással, 

irodalmi rendezvények szervezésével, kiállításokkal, helytörténeti és élőnyelvi 

kutatásokkal is foglalkoznak. Mindezt nagy sikerrel tették 2013-ban, de így folytatják az új 

évben is, mondja Kelemen László, vezető munkatárs. 

 

Amerikáról álmodtak, Chacóban ébredtek 
2014. január 8. – Index, Nemzeti Regiszter 

Zsonda Márk, a Kőrösi Csoma Sándor Program egyik ösztöndíjasának beszámolójából 

közöl részleteket az Index. Zsonda Márk Argentína szegény északi szegletében, a 

Magyarországról 12 ezer kilométerre lévő Chaco tartományban okította magyarra és 

néptáncra a zömében 1920-30-as években kivándoroltak utódait. 

 

Meghitt ünnepség a Rákóczi villában 
2014. január 8. – Nemzeti Regiszter 

Meghitt ünnepségre került sor a minap a torontói Rákóczi Villa néven ismert épület 

dísztermében. A dr. Szabó Stefánia új torontói főkonzul tiszteletére tartott fogadást nem 

mindennapi eseménnyel kapcsolták össze a rendezvény házigazdái, az Aykler család tagjai, 

mint a Rákóczi Alapítvány képviselői: v. Domokos Sándor Freedom for Hungary Freedom 

for All c. szobrának ünnepélyes leleplezésével. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2624305/
http://www.nemzetiregiszter.hu/amerikarol-almodtak-chacoban-ebredtek
http://www.nemzetiregiszter.hu/meghitt-unnepseg-a-rakoczi-villaban
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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/

