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Megmentik a határon túli magyar műemlékeket 
2012. június 23. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A magyar kormány olyan alap létrehozását tervezi, amely több tárca anyagi 

hozzájárulásával a határon túli magyar műemlékek megóvásához nyújt majd segítséget – 

mondta el a dél-erdélyi látogatáson tartózkodó Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár. Az 

alap által finanszírozott műemlékvédelmi szakmai munkát a kormány a Teleki László 

Alapítványra bízná. 

 

Kelemen: kétséges az összefogás 
2012. június 25. – Krónika, Új Magyar Szó, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

„A kapukat nem csuktuk be, nem állítom, hogy nem áll szándékunkban a széthúzást 

megszüntetni” – jelentette ki Kelemen Hunor a parlamenti választások előtti magyar-

magyar összefogás kapcsán szombaton Kézdivásárhelyen. A szövetségi elnök az RMDSZ 

Háromszéki Képviselők Tanácsának ülésén arra hívta fel a figyelmet, hogy a kampány nem 

ért véget, az RMDSZ-nek ugyanis az őszi parlamenti választásokon is jól kell teljesítenie. 

Kelemen hangsúlyozta: azt is el kell mondani a választási eredmények apropóján, hogy az 

erdélyi magyar emberek szeretik ugyan a Fideszt, a magyarországi politikusokat, de egy 

kicsivel jobban szeretik a sajátjaikat, az RMDSZ-t. 

 

A magyar színházak seregszemléje Kisvárdán 
2012. június 22. – MTI, hirado.hu 

Huszonnyolc színtársulat harminchat előadását tekintheti meg a közönség a Magyar 

Színházak XXIV. Kisvárdai Fesztiválján; a június 30-ig tartó rendezvény megnyitóját 

péntek este tartották a felső-szabolcsi kisváros Várszínpadán. 

 

Harangzúgás rendel 
2012. június 25. - Czene Gábor - Népszabadság 

Példátlan eset történt a nagy keresztény egyházak részéről a Nemzeti Összetartozás 

Napjával kapcsolatban, amikor is Kovács Zoltán államtitkár levélben kérte tőlük, hogy 

egyperces harangozással emlékezzenek meg Trianonról. Az egyházak azonban 

elutasították kérését, mondván mindennapi szolgálatukban is szívükön viselik a nemzeti 

összetartozás ügyét. Azonban az ügy folytatódott, a nyugat-európai reformátusok egy 

csoportja nyilatkozatban tiltakozott a lépés ellen, Gáncs Péter evangélikus elnök és püspök 

is magyarázkodni kezdett, majd a református Generális Konvent június 4-ét felvette a jeles 

napjai sorába. 
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Józsa Tibor lett Marosvásárhely alpolgármestere 
2012. június 22. – Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ-es Józsa Tibort és Ionela Ciotlăuşt (USL) választotta alpolgármesterré pénteki 

alakuló ülésén Marosvásárhelyen az új városi képviselőtestület. A új marosvásárhelyi 

városi tanácsban az RMDSZ tíz képviselője a hat tagú USL-frakcióval alakított többséget. A 

Marosért Szövetség hét mandátumot nyert a június 10-i helyhatósági választásokon, 

viszont Dorin Florea a szövetség színeiben nyerte el negyedik polgármesteri mandátumát. 

 

Felemás eredmények a nagyvárosok alpolgármester-választásain 
2012. június 22. – Erdély Ma, MTI 

Kolozsváron és Marosvásárhelyen megválasztották a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség által jelölt magyar alpolgármestert, Nagyváradon és Szatmárnémetiben az 

RMDSZ-nek nem sikerült megszereznie a tisztséget. 

 

Sztakics és Tischler az alpolgármesterek 
2012. június 22. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Beiktatták Sepsiszentgyörgy városvezetőit péntek délután. Antal Árpád polgármester 

mellett az alpolgármesteri teendőket Sztakics Éva Judit és Tischler Ferenc látják el.  

 

Átadták a Lőrincz Csaba-díjat 
2012. június 22. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika 

Sepsiszentgyörgyön, Lőrincz Csaba szülővárosában adták át az idei, róla elnevezett díjat, 

amely tudósok, szakértők, írók, újságírók kiemelkedő külpolitikai, nemzetpolitikai 

tevékenységét jutalmazza. A díjat idén a Magyar Kisebbség – Nemzetpolitikai Szemle 

folyóirat kapta.  

 

Harmadik „alpolgármestere” is van Sepsiszentgyörgynek 
2012. június 22. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Alpolgármesteri tisztséget nem, de annak megfelelő intézményvezetői munkát kap Nemes 

Előd néppárti önkormányzati képviselő. Nemes a közösségépítés, a székely–szórvány és 

székely–csángó program feladatait látja el a jövőben.  

 

Beiktatták hivatalába Tamás Sándort, Kovászna megye tanácselnökét 
2012. június 23. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Pénteken beiktatták hivatalába Tamás Sándort, Kovászna megye újraválasztott 

tanácselnökét. A ceremónián többek között jelen volt Németh Zsolt külügyi államtitkár is. 

„Lehet, hogy a választásokon egymásnak feszülünk, de a társadalomépítésben, település- 

és megyefejlesztésben együtt fogunk menni előre. Ez a hitvallásom és ez lesz a munkám. 

Ebben kérem az önök jóindulatú támogatását” - zárta beiktatási beszédét a megyei 

tanácselnök. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64775
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Kizárták a magyarságot Szatmárnémeti vezetőségéből is 
2012. június 23. – Kocsis Zoltán – Erdély Ma, szatmar.ro 

A Szatmár Megyei Tanács elhúzódó megalakulása miatt közel egy órás késéssel kezdetét 

vette péntek délután a Szatmárnémeti Városi Tanács alakuló gyűlése is, amelynek során 

Dorel Coica polgármester és a tanácsosok letették a hivatali esküjüket. Az esemény 

legfontosabb hozadéka, hogy bebizonyosodott az, amitől sokan tartottak: szatmárnémeti 

magyarsága képviselet nélkül maradt a város vezetésében. 

 

Borbély: „Az USL-vel szövetkezünk” 
2012. június 23. – Erdély Ma 

„Romániában jelen pillanatban a két legnagyobb politikai alakulat az RMDSZ és az USL, 

így természetes, hogy velük folytatunk tárgyalásokat. Az a célunk, hogy a 38 Maros megyei 

polgármesterünk mellett minél több alpolgármesteri tisztséget szerezzünk, illetve hogy 

többséget alakítsunk a helyi képviselő-testületekben. Maros megyében egyértelműen az 

USL a tárgyalópartner, de vidéken még nem konkretizálódott a felállás. Ugyanakkor 

megegyezésre törekszünk országos szinten is, de a parlamenti választások előtt senkivel 

nem kötünk koalíciót” – fejtette ki hétfői sajtótájékoztatóján Borbély László, az RMDSZ 

politikai alelnöke. 

 

Csíkszereda: folytatják, amit elkezdtek 
2012. június 23. – Rédai Attila – szekelyhon.ro 

A régi polgármesterrel és alpolgármesterekkel, de zömében új tagokkal folytatja a munkát 

Csíkszereda önkormányzatának képviselő-testülete. Szombaton megtartották az új 

mandátum alakuló ülését a városházán. 

 

Ponta az RMDSZ-t tartja partnernek 
2012. június 23. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Komoly ellentétek vannak a romániai államfő Traian Basescu és a miniszterelnök Victor 

Ponta között. Utóbbi azzal fenyegette meg Basescut, hogy ha nem nevezi ki az ő jelöltjét 

külügyminiszternek felfüggeszti tisztségéből. A magyar-román kapcsolatokkal 

kapcsolatban Ponta elmondta, hogy Kövér László magatartása barátságtalan volt, azonban 

örömmel vette, hogy a magyar választók nem a szélsőségekre szavaztak. Az RMDSZ-szel 

kapcsolatban elmondta, hogy „Romániának pedig érdeke, hogy a magyar kisebbségnek 

legyen parlamenti képviselete. 

 

Kolozsvár alpolgármesterei: Horváth Anna és Gheorghe Şurubaru 
2012. június 24. – Krónika, transindex.ro, manna.ro, Nyugati Jelen, Új Magyar Szó 

Letette hivatali esküjét pénteken Emil Boc, Kolozsvár polgármestere, a városi tanács 

ugyanakkor megválasztotta a két alpolgármestert Horváth Anna és Gheorghe Şurubaru 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64776
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személyében. A kolozsvári városi önkormányzati testületben az USL-nek 12, az PDL-nek 

tíz, az RMDSZ-nek négy, a PP-DD-nek pedig egy tagja van. 

 

Árus Zsolt: nem omlott össze a világ 
2012. június 24. – Balázs Katalin – szekelyhon.ro 

Árus Zsolt úgy érzi, több hibát vétett a Magyar Polgári Párt, megújulásra van szüksége. A 

volt megyei önkormányzati képviselő összegez, véleményez és kifejti: az autonómia elérése 

az a cél, amiért ő a következőkben is tevékenykedni akar. 

 

Magyar oktatás közadakozásból 
2012. június 25. – Krónika 

Közadakozásra szólította fel a nagybányai óvárosi református egyházközség a nagybányai 

és a bányavidéki magyarokat, hogy a hét évvel ezelőtt eléggé rossz állapotban 

visszaszolgáltatott egykori egyházi iskola épületét felújíthassák.   

 

A néppárt miatt nincs magyar alpolgármester? 
2012. június 25. – Krónika, transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) tanácsosának szavazatán múlt, hogy Kolozs 

községnek nem lett magyar alpolgármestere – véli az RMDSZ Kolozs megyei szervezete. 

Amint a szövetség közleményéből kiderült a 13 tagú tanács 7–6 arányban szavazta le az 

RMDSZ alpolgármester-jelöltjét, Debreczeni Józsefet. 

 

Magyar veszteségek Erdélyben 
2012. június 25. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

A romániai helyhatósági választások egyik kudarca az RMDSZ számára, hogy 

Nagyváradon elveszett tizenhat éve birtokolt alpolgármesteri tisztség. Szatmárnémetiben 

sem lesz magyar alpolgármester, annak ellenére, hogy Ilyés Gyula nyolc évig volt 

polgármester, majd nyolc évig alpolgármester. Marosvásárhelyen a szövetség az USL-lel 

szövetkezett így az egyik alpolgármesteri tisztséget megkapta, Kolozsváron azonban az 

ellenzékkel fogott össze és sikerült megszerezni Emil Boc mellett a másik alpolgármesteri 

tisztséget. 

 

Az MKP a Cserkészszövetséggel tárgyalt 
2012. június 22. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

A Magyar Koalíció Pártja és a Cserkészszövetség képviselői csütörtökön egyeztettek 

nemzetiségi- és az ifjúsággal kapcsolatos kérdésekről. A tárgyaló felek megegyeztek abban, 

hogy a szlovákiai magyarság megmaradása érdekében szükség van egy szlovákiai magyar 

alapdokumentum elfogadására, amelynek kidolgozásában mindkét fél aktívan részt kíván 
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Szorosabbra fűzi kapcsolatát az MKP és a KDNP 
2012. június 22. – TASR, Felvidék Ma, hirek.sk 

Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnöke ma Rubovszky Györggyel, a 

magyarországi Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciójának alelnökével 

tanácskozott a szlovákiai magyar kisebbség helyzetéről. A politikusok többek között az 

utóbbi két népszámlálás eredményeiről, a jelentős létszámcsökkenésről is beszéltek. 

 

A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és fejlődésének alapfeltételei 
2012. június 22. – Felvidék Ma, Új Szó 

A Magyar Koalíció Pártja az MKP – Most-Híd – Kerekasztal háromoldalú tanácskozáson 

megfogalmazott egyezség értelmében elküldte partnereinek a szlovákiai magyarság 

alapdokumentumára vonatkozó konkrét észrevételeit. A munkaanyag tartalmazza azon 

javaslatokat, melyek a szlovákiai magyar nemzeti közösség megmaradása és fejlődése 

érdekében az MKP szempontjából létfontosságúak. 

 

A. Nagy László tárgyal a vasúttal a magyar elnevezésekről 
2012. június 23. – Veres István – Új Szó 

Ha a jogszabályok nem is engedik a kétnyelvű vasúti feliratokat, ne szedjék le őket, 

javasolja a kormánybiztos. Közben az ekeli vasúti megállóhelyen ismét megjelent egy 

magyar tábla: „Ekel-t érdekli!!!” – szól az üzenet. 

 

Oktatási támogatás leghamarabb augusztusban 
2012. június 23. – Veres István – Új Szó 

A jelek szerint leghamarabb augusztusban kaphatják meg OTP-s számláikra a most 

végződő tanévre szánt oktatási-nevelési támogatást a magyar államtól azok a szülők, 

akiknek gyermeke magyar óvodába, iskolába jár. A 22 400 forintnyi eurót eredetileg 

június végére ígérték – írja az Új Szó. 

 

Jelentősen emelkedett a Pátria rádió hallgatóinak száma 
2012. június 23. – Új Szó 

Minden negyedik magyar felnőtt a Pátria rádiót hallgatja Szlovákiában. Ez derül ki az 

elmúlt hetek két rádiós felméréséből, amelyek jelentős hallgatói létszámemelkedésről 

tanúskodnak. 

 

Bugár Béla hídja 
2012. június 23. – Juraj Hrabko – Új Szó 

„Amikor Bugár Béla a Nemzeti Vagyonalap felügyelő bizottságának elnöki székébe ültette 

Végh Dánielt, miután nyilvánosságra hozták a Gorilla aktát, amelyben Véghet eszközként 

vagy rabszolgaként említik, olyan határt hágott át, amelyet még Robert Fico sem mert.” 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/06/23/oktatasi-tamogatas-leghamarabb-augusztusban
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http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2012/06/23/bugar-bela-hidja


 

 

 

 

 

 
7 

A halál csókja 
2012. június 23. – Tamás Pál – Új Szó 

„Az utolsó időben, igen szerencsétlen módon az etnikai magyar pártok részére, legalábbis 

Szlovákiában és Romániában a közvetlen pesti kormánytámogatás a választásokon maga a 

„halál csókja”. Akiket a jelenlegi pesti kormány teljes mellszélességgel támogat, akik 

mellett teljes hangerővel kiáll, azokat a választó lenullázza.” 

 

Nyelvriadó! 
2012. június 23. – Jakab István – Új Szó 

„Az utóbbi években – amióta már rádiónkban sem hangzanak el anyanyelvünk 

használatával kapcsolatos műsorok, és az írott sajtóból is hiányoznak a nyelvművelő 

cikkek – gyakran töprengek el azon, van-e még nekünk, szlovákiai magyaroknak 

anyanyelvápolásnak nevezhető tevékenységünk.” 

 

A Kerekasztal törvénymódosítást dolgozott ki a vasútállomások kétnyelvű 
felirataiért 
2012. június 24. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala jogászai kidolgoztak egy törvénymódosítást, amely 

lehetővé tenné a kétnyelvű feliratok legális feltűnését a vasútállomásokon. 

 

A DS koalícióban a VMSZ-szel, a ligásokkal és a szocialistákkal tárgyal 
2012. június 22. – Vajdaság Ma 

Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke pénteken kijelentette, a Demokrata Párt (DS) 

koalíciós megállapodást kötött a Vajdasági Magyar Szövetséggel az új tartományi kormány 

megalakításáról, de más pártokkal is tárgyal még. Pajtić újságíróknak elmondta, ezt azt 

jelenti, hogy a leendő tartományi kormányban a DS-en és a VMSZ-en kívül legnagyobb 

valószínűség szerint helyet kapnak az eddigi partnerek, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga 

és a Szerbiai Szocialista Párt is. 

 

Nevükön nevezni a dolgokat 
2012. június 23. – Magyar Szó – Virág Árpád  

A Tartományi Képviselőház elnöki funkcióját a következő négy évben is a Vajdasági 

Magyar Szövetség politikusa látja majd el. Pásztor Istvánt, a párt elnökét pénteki alakuló 

ülésén választotta meg a parlament a ház új elnökévé. Beszédében Pásztor úgy 

fogalmazott: a ház tekintélyének növeléséhez, s olyan döntések meghozásához kíván 

hozzájárulni, melyeknek köszönhetően minden párt legfőbb célja, a jólét biztosítása 

valósulhat meg.  
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A börtönbüntetésüket töltő temerini fiúknál járt egy magyar parlamenti 
képviselő 
2012. június 22. – Vajdaság Ma, MTI 

A 2004 nyara óta börtönbüntetését töltő öt temerini magyar fiatalembert kereste fel 

Szerbiában Ékes Ilona fideszes parlamenti képviselő, az Országgyűlés nemzeti 

összetartozás bizottságának és emberi jogi bizottságának tagja. Ékes Ilona szerint a 

Sremska Mitrovicán maradt fiatalok mentálisan és fizikailag is jól vannak, a Belgrádban 

lévőket viszont nagyon szigorú körülmények között őrzik. 

 

EMI-tábor: Az Újszegedi Rendezvényház befogadta a délvidéki magyar 
fiatalokat 
2012. június 22. – Vajdaság Ma 

Idén lesz a hetedik EMI-tábor, de ezúttal nem egy határon túli magyarlakta település, 

hanem Szeged ad otthont a rendezvénynek. A tábort július 6-8. között, az Újszegedi 

Rendezvényházban rendezik meg. Eredetileg Magyarkanizsára tervezték az idei tábort. 

 

B92: Dačić mégis kéri a kormányfői tisztséget 
2012. június 23. – Magyar Szó 

A B92 RTV értesülései szerint a Szerbiai Szocialista Párt vezetősége úgy döntött, hogy 

mégis maguk, illetve Ivica Dačić pártelnök számára követelik a kormányfői tisztséget a 

Demokrata Párttal folytatott tárgyalások során. Amennyiben a DP nem hajlandó teljesíteni 

az SZSZP követelését, akkor a szocialisták a Szerb Haladó Párt oldalára állnak át. 

 

Pedagógusi alkalmassági vizsga magyarul is 
2012. június 23. – Magyar Szó 

A vajdasági magyar pedagógusok az év eleje óta már anyanyelvükön is szakvizsgázhatnak. 

A Magyar Nemzeti Tanács lefordíttatta a felkészüléshez szükséges jogszabályok és 

dokumentumok többségét, s ezeket az MNT honlapján is megtalálhatják az érintettek. A 

témához kapcsolódik, hogy a tanács közbenjárásának köszönhetően a tanárok mostantól 

az alkalmassági vizsgát is letehetik az anyanyelvükön. 

 

Megkezdődött a régi folyóiratok digitalizálása 
2012. június 23. – Magyar Szó 

A digitalizációs projektum elvégzéséhez szükséges berendezéssel gazdagodott a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet, amelyet a minap a szabadkai Városi Könyvtár rendelkezésére 

bocsátott. A technikai berendezés megvásárlását a Magyar Nemzeti Tanács anyaországi 

támogatásból biztosította.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13698/A-bortonbuntetesuket-tolto-temerini-fiuknal-jart-egy-magyar-parlamenti-kepviselo.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13698/A-bortonbuntetesuket-tolto-temerini-fiuknal-jart-egy-magyar-parlamenti-kepviselo.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5026/EMI-tabor-Az-Ujszegedi-Rendezvenyhaz-befogadta-a-delvideki-magyar-fiatalokat.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5026/EMI-tabor-Az-Ujszegedi-Rendezvenyhaz-befogadta-a-delvideki-magyar-fiatalokat.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-06-23_B92_Dacic_megis_keri_a_kormanyfoi_tisztseget.xhtml
http://magyarszo.rs/fex.page:2012-06-23_Pedagogusi_alkalmassagi_vizsga_magyarul_is.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:7533c755-d970-fa73-535d-bad811d910e6.xhtml
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Bojan Kostreš (LSV): Kezet nyújtottunk Pásztornak, de próbára tesszük 
2012. június 24. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) úgy döntött, hogy ad egy esélyt Pásztor 

Istvánnak arra, hogy ellássa a tartományi képviselőház elnöki teendőit – nyilatkozta Bojan 

Kostreš, a Liga elnökhelyettese. Hozzátette azonban, hogy a két fél közötti viszony első 

próbatétele már a képviselőház következő ülésén meg fog történni. 

 

Konstantin Obradović-díj Végel Lászlónak 
2012. június 24. – Magyar Szó 

Végel László újvidéki író, esszéíró és kritikus tegnap vehette át az emberi jogok 

kultúrájának fejlesztéséért járó Konstatin Obradović-díjat Belgrádban. A díj átvételekor 

Végel László kiemelte, az emberi jogok ma már háttérbe szorulnak. 

 

Terítéken az oktatás a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen – interjú Orosz 
Ildikóval 
2012. június 22. – Kárpátalja Ma 

Az oktatás mindig kulcskérdés volt a táborok alkalmával. Mindig volt egy oktatással 

kapcsolatos nap, egy szekcióülés, ahol ez a kérdés volt terítéken. Ez egy örökzöld téma, 

hiszen állandóan gond van a kisebbségi anyanyelvű oktatással, amely amellett, hogy 

problémás, kiemelkedően fontos kérdés a kisebbségek számára – mondta el Orosz Ildikó a 

Kárpátalja Ma hírportálnak adott interjúban. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13701/Bojan-Kostres-LSV-Kezet-nyujtottunk-Pasztornak--de-probara-tesszuk.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-06-24_Konstantin_Obradovic-dij_Vegel_Laszlonak.xhtml
http://karpatalja.ma/karpatalja/kultura/10762-teriteken-az-oktatas-a-karpataljai-nyari-szabadegyetemen-interju-orosz-ildikoval
http://karpatalja.ma/karpatalja/kultura/10762-teriteken-az-oktatas-a-karpataljai-nyari-szabadegyetemen-interju-orosz-ildikoval
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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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