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Boris Tadić Orbán Viktorral találkozott 
2013. augusztus 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Kétnapos magyarországi látogatása során Boris Tadić egykori szerbiai államfő, a 

Demokrata Párt (DS) tiszteletbeli elnöke találkozott Orbán Viktor magyar kormányfővel – 

jelenti a Tanjug. Tadić találkozott Mesterházy Attilával, az ellenzéki Magyar Szocialista 

Párt (MSZP) elnökével is. Tadić és Orbán a nemzeti kisebbségek státuszáról, a kulturális 

kapcsolatokról és a jószomszédi viszonyról tárgyalt, s megállapították, a Szerbia egykori 

államelnökének mandátuma idején kialakított és elfogadott megbékélési politika a szerb–

magyar kapcsolatok javulásához vezetett – közölte a Demokrata Párt. 

 

Könnyebb kapcsolat a szórványmagyarsággal 
2013. augusztus 26. – MTI, Nemzeti Regiszter, Krónika, Erdély Ma 

A magyar kormány célja, hogy a szórványban élő magyar közösségek megőrizzék 

identitásukat, a magyar nyelvet és a magyar kultúrát, valamint kötődésüket 

Magyarországhoz, hangzott el Balatonalmádiban, a nyugati szórványban magyar nyelvet 

tanító pedagógusok továbbképzésén. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes „A nemzet 

fennmaradása a kultúra függvénye“ című előadásában közölte: Magyarország európai 

uniós tagsága folytán megnyílt a lehetőség a szórványmagyarsággal való könnyebb 

kapcsolattartásra, ugyanakkor a megnyíló munkaerőpiac miatt új magyar közösségek 

jelentek meg külhonban a fiatal magyarok külföldi munkavállalása miatt. 

 

Megnyílt a 25. Kárpát-medencei Főiskolás Tábor Szentendrén 
2013. augusztus 26. – MTI 

Elsősorban a határon túl élő magyarok összefogásának, illetve az anyanyelvi oktatás 

előtérbe helyezéséről esett szó a 25. Kárpát-medencei Főiskolás Tábor nyitó napjának 

délutánján a szentendrei Pap-szigeten. A tábort szervező Rákóczi Szövetség nevében Halzl 

József elnök köszöntötte az egyhetes programra érkezett mintegy 110 határon túli diák 

képviselőit, majd Gál Gábor, a Híd-Most szlovák-magyar vegyespárt elnökségi tagja és 

parlamenti képviselője tartott előadást pártja céljairól, valamint a Felvidéken élő 

magyarok helyzetéről. 

 

„Önkéntesek” szervezik a Forgataggal egyidejűleg a magyar-román 
rendezvényt 
2013. augusztus 26. – transindex.ro 

Împreună - Együtt néven rendezvénysorozatot szerveznek Marosvásárhelyen a Vásárhelyi 

Forgataggal egyidejűleg a Mioriţa Kulturális Egyesület közeli önkéntesek - áll a 

marosvásárhelyi városháza nem hivatalos honlapján, a tirgumureseanul.ro-n. A 

programban szerepel az Edda Művek és a Direcţia 5 együttes koncertje is, két olyan 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19101/Boris-Tadic-Orban-Viktorral-talalkozott.html
http://www.nemzetiregiszter.hu/navracsics-a-kormany-celja-hogy-a-szorvanyban-elo-magyar-kozossegek-megorizzek-identitasukat
http://www.mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=336797&lang=hun#336797
http://itthon.transindex.ro/?hir=33875
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programpont, amelyet a városháza vezetősége a Vásárhelyi Forgatag számára ajánlott fel, 

azonban nem sikerült elérnie azt, hogy a hétvégén kezdődő Forgatag programja román 

nyelvű rendezvényeket is tartalmazzon. 

 

A magyarságot ért súlyos pofonként értékeli Peti András az Împreună-Együtt 
rendezvényt 
2013. augusztus 26. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

Marosvásárhely alpolgármestere az Împreună-Együtt elnevezésű rendezvényt 

ellenrendezvénynek tekinti, és a Polgármesteri Hivatal általi támogatását a 

marosvásárhelyi magyarságot ért súlyos pofonként értékelte. Diszkriminatív lépések 

sorozatának tartja mind az ellenrendezvény megszervezését, mind azt a tényt, hogy a 

fesztivál kezdete előtt hét nappal állított ki az illetékes bizottság engedélyt a Forgatag 

Ligetben való megszervezésére, azonban ekkor is csak 2 napra. 

 

EMNT-EMNP: a nacionalista hisztéria a román politikusok rossz 
lelkiismeretének a megnyilvánulása 
2013. augusztus 26. – Erdély Ma, KMS, Magyar Hírlap 

A Tőkés László elleni, hazafias mázzal leöntött, nacionalista hisztéria nem más, mint a 

román politikusok rossz lelkiismeretének a megnyilvánulása – olvasható az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) hétfőn kiadott 

közös nyilatkozatában. 

 

Kérik a magyar nyelvű tudakozót 
2013. augusztus 26. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Többnyelvű telefonos ügyfélszolgálatokat igényel a Székelyföldért Társaság Közhasznú 

Egyesület, amely arra biztatja a magyar ügyfeleket, hogy a velük szerződésben álló 

telefontársaságtól írásban kérjék a magyar nyelvű tudakozó bevezetését. 

 

Új marketingstratégia a Székelyföldért 
2013. augusztus 26. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Antal Árpád szerint új irányba kell terelni a Székelyföld elfogadtatásának stratégiáját a 

jelenleg jellemző erős magyarellenesség közepette. Az előjáró szerint pozitív jövőképet kell 

állítani a székelység elé a negatív megítélés felszámolásával. 

 

Lenyűgözte a kolozsváriakat István, a király 
2013. augusztus 26. – Krónika, Szabadság 

Hatalmas sikert aratott az István, a király című rockopera a Kolozsvári Magyar Napok 

zárónapján, amely az esemény rangjához méltó tűzijátékkal ért véget. A szervezők becslése 

szerint mintegy 50 ezren tekintették meg a Zsuráfszky Zoltán rendezte, és a Társulat által a 

kincses város Főterén felállított színpadon előadott alkotást. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33884
http://itthon.transindex.ro/?hir=33884
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148195&cim=emnt_emnp_a_nacionalista_hiszteria_a_roman_politikusok_rossz_lelkiismeretenek_a_megnyilvanulasa
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148195&cim=emnt_emnp_a_nacionalista_hiszteria_a_roman_politikusok_rossz_lelkiismeretenek_a_megnyilvanulasa
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/kerik-a-magyar-nyelvu-tudakozot
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/uj-marketing-strategia-a-szekelyfoldert
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/lenyugozte-a-kolozsvariakat-istvan-a-kiraly
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Régióstop az intézményeknek 
2013. augusztus 26. – Krónika 

Állítsák le az intézmények erőltetett átszervezését, amíg a régiósítási terv nem ölt végleges 

formát – ezzel a felhívással fordul a kormányhoz Szabó Ödön, Bihar megyei képviselő, 

miután a pénzügyi hatóságok mintájára az egészségügyi rendszert is restrukturálni 

akarják. 

 

Kiállás Tőkés mellett 
2013. augusztus 26. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

A Tőkés László elleni, hazafias mázzal leöntött, nacionalista hisztéria nem más, mint a 

román politikusok rossz lelkiismeretének a megnyilvánulása – olvasható az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) hétfőn kiadott 

közös nyilatkozatában. 

 

Román miniszter is kérte a magyar állampolgárságot 
2013. augusztus 26. – maszol.ro, Index, Népszabadság, Népszava 

Összesen tizenkétezer máramarosi és avasi román nyújtott be kérvényt a magyar 

állampolgárság megszerzésére egy erdélyi portál, a transilvaniareporter.ro riportere 

szerint. A kérvényezők között szerepel a volt szállításügyi miniszter, Ovidiu Silaghi és a 

Szatmár megyei tanács elnöke, Adrian Ștef neve is. 

 

Együttműködési megállapodást írtak alá a román és magyar történelmi 
egyházak Besztercén 
2013. augusztus 26. – transindex.ro, maszol.ro 

Ökumenikus istentisztelettel ünnepelte a besztercei szász evangélikus templom augusztus 

25-én fennállásának 450 éves évfordulóját. A vasárnapi eseményen részt vettek Erdély 

nagyobb történelmi egyházainak képviselői. Az ünnepnapon aláírt Besztercei 

Nyilatkozatban ökumenikus, testvéri együttműködésben állapodtak meg az egyházak. Az 

aláírók: Andrei Andreicuţ ortodox püspök, Reinhart Guib evangélikus püspök, Kató Béla 

református püspök, Adorjáni Dezső Zoltán kolozsvári evangélikus püspök, Florentin 

Crihălmeanu görög-katolikus püspök és Jakubinyi György római katolikus érsek. 

 

Elkészült az autonómia vitaanyag románul. Nincs kivel megvitatni? 
2013. augusztus 27. – Erdély Ma, Sláger Rádió 

Elkészült egy román nyelvű vitaanyag Székelyföldről, a területi autonómiáról, ám az 

erősödő magyarellenes hangulatban nem találnak hiteles vitapartnereket, jelentette be 

Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere, az RMDSZ helyi elnöke szerint jelenleg 

nincsen olyan román párt, amelyiknek a bizalmi indexe Sepsiszentgyörgyön meghaladná a 

2-3 százalékot, szerinte a Székelyföld régió-marketing célja pozitív jövőképet felvázolni a 

székelyeknek, és lebontani a románok előítéleteit. 
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Kutya ugat a Tündérkertben 

2013. augusztus 27. – Simó Erzsébet – Háromszék 

Orbán Viktor a román Digi24 hírtelevíziónak interjúban fogalmazott úgy, hogy „Romániát 

azért is könnyű szeretni, mert élnek itt magyarok, és ennek az országnak része a Móricz 

Zsigmond által tündérkertnek nevezett Erdély, amely a magyaroké is.” A Bogdan Diaconu 

parlamenti képviselő, azonban úgy értékelte ezt a mondatot, hogy Orbán 

gyarmatosítóként, revizionistaként, mi több, primitív törzsi vezetőként gondolkodik, 

amikor azt merészkedik állítani: ez a kert, azaz a tündérkert a magyaroké is. 

 

Nem a szólásszabadság a baj – Antal Árpád kiáll Tőkés László mellett 
2013. augusztus 27. – Demeter J. Ildikó – Háromszék, Erdély Ma 

A román útlevelet nem azért fogadják fanyalogva szinte minden civilizált országban, mert 

Tőkés László ezt vagy azt mondta, ne jussunk oda, hogy Tőkés a legnagyobb gondja 

Romániának – jelentette ki tegnap Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester és 

RMDSZ-elnök, aki szerint ez esetben „kutya kötelességünk megvédeni” az EP-képviselőt, 

akkor is, ha más párthoz tartozik. Kiemelte, nem Tőkés miatt kell szégyellnünk magunkat, 

nem ő volt hatalmon az elmúlt huszonhárom évben: nem volt sem állam-, sem kormányfő, 

sem miniszter, sem ortodox pátriárka, ő csak elmondta a véleményét. 

 

Tiltakozás a kettős állampolgárságért Kassán 
2013. augusztus 26. – Felvidék Ma 

A tavalyihoz hasonlóan, idén is szeptember 1-jére hirdettek békés megmozdulást Kassára, 

az Alkotmánybíróság (Fő utca 110) épülete előtt. A kettős állampolgárság érdekében 

létrehozott munkacsoport 15 órára tervezi a tiltakozást. 

 

Szent István-napi Nemzeti Összetartozás kupa Szádalmáson 

2013. augusztus 26. – Felvidék Ma 

Az 1. Szent István napi Nemzeti Összetartozás kupáját 2013. augusztus 24-én szervezte 

meg a Via Nova Ics Szádalmáson. A tornát Susányi Mária a rozsnyói Via Nova Ics járási 

elnöke és Iván Tamás a Via Nova Ics alelnöke nyitották meg.  

 

Akár el is bukhat a kisebbségi bizottságban a „javított” jelentés 
2013. augusztus 26. – Új Szó, hirek.sk, Népszabadság 

Szlovákia jóval nagyobb arányban gondoskodik a kisebbségi magyar nyelv védelméről, 

mint Magyarország a szlovák nyelv védelméről” – olvasható a kisebbségek szlovákiai 

helyzetéről és jogállásáról szóló jelentésben, amelyet szeptemberben kellene, hogy 

elfogadjon a kormány. A jelentés szövegét A. Nagy László júniusban lemondott kisebbségi 

kormánybiztos hivatala készítette, a kormányhivatal viszont ennek egy átdolgozott, 

lerövidített változatát utalta tárcaközi egyeztetésbe. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/08/26/akar-el-is-bukhat-a-kisebbsegi-bizottsagban-a-javitott-jelentes
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Újvidékre járnak majd iskolába a magyar nyelven tanuló maradéki gyerekek 
2013. augusztus 26. – Pannon RTV 

Iskolabuszt indít a Magyar Nemzeti Tanács a szerémségi, maradéki kisgyermekek 

számára. A kisiskolások ősztől az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola magyar nyelvű 

osztályába járnak majd. A szórványban élő magyarságnak szinte ez az egyetlen esélye a 

megmaradásra – mondja Halász Dániel maradéki református lelkész. „Kapják a 

kétnyelvűség előnyét, illetve azt is, hogy kisebb osztályokban lesznek, többet fog tudni 

velük foglalkozni a tanító néni, és így számos előnnyel jár ez még együtt.” 

 

Befejeződött a vita, szerdán szavaznak 
2013. augusztus 26. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Majdnem 13 órán át tartott a minisztériumokról szóló törvény vitája a szerbiai 

parlamentben. A kormány egy nappal korábban fogadta el a törvény módosítási javaslatát, 

amely alapján 18 minisztériuma lesz az új kabinetnek. Az ellenzék kifogásolja, hogy a fél 

éve hangoztatott kormányátalakítás csupán a gazdasági és a pénzügyi tárcák 

szétválasztását érinti. A honatyák szerdán déltől tárgyalják meg a törvénytervezetre 

benyújtott mintegy 30 módosítási indítványt, majd várhatóan ezt követően szavaznak a 

törvényről, illetve pénteken vagy szombaton a miniszterjelöltekről. 

 

Az 1944–45-ös partizán megtorlások a témája a Népszínház most készülő 
darabjának 
2013. augusztus 26. – Pannon RTV 

Fájdalmas, megrázó, érzelmekre ható előadással készülnek közösen a szabadkai 

Népszínház Magyar Társulatának és a budapesti Katona József Színháznak a művészei. Az 

1944–45-ös délvidéki magyarellenes vérengzések időszakát idézik meg. Hétfőn kezdődtek 

az olvasópróbák. Az 1944–45-ös partizán megtorlásokról szóló darabot túlélők, szemtanúk 

és az áldozatok rokonainak beszámolói alapján írták, de a próbák alatt is alakítanak majd 

rajta. 

 

Szent István-napi ünnepség Magyarkanizsán 
2013. augusztus 26. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Más településektől eltérően Magyarkanizsán idén kétnapos rendezvény keretében 

ünnepelték István király szenté avatásának évfordulóját. A város központját szombaton 

délután megtöltötték a kézműves kirakodó vásárosok és a gasztronómiai élvezeteket 

nyújtó sátrak, a gyerekek nagy örömére pedig vidámparkot és szalmalabirintust is 

állítottak. A városháza előcsarnokában pedig alkalmi kiállítást rendeztek Halász Balázs 

kiskanál gyűjteményéből. A Fő utca végében felállított nagyszínpadon fél hatkor kezdődött 
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a műsor a zentai Tisza-menti fúvószenekar fellépésével, őket pedig az Interetno fesztivál 

vendégszereplői követték. 

 

Szabadka célja, hogy egyetemi város legyen 
2013. augusztus 26. – Pannon RTV 

Egyetemi város lenne Szabadka. A polgármester szerint ez segíthet abban, hogy a fiatalok 

ne hagyják el a szülőföldet. Persze a megfelelő képzés mellett munkahelyek is szükségesek 

a maradáshoz. Modest Dulić, Szabadka polgármestere Nenad Borovčanin ifjúságért felelős 

államtitkárt fogadta a Városházán. 

 

Magyarok építenék tovább a beregszászi elkerülő utat 
2013. augusztus 26. – Kárpátinfo 

Az A-Híd és Chemimontazh magyarországi útépítő vállalatok képviselői Olekszandr 

Ledidával, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal vezetőjével találkoztak. 

Ledida elmondása szerint a magyarok a megyei vezetőség mindennemű támogatására 

számíthatnak, mivel ez valóban fontos kérdés, hiszen megoldaná a közlekedési 

problémákat a határ menti térségben és valamennyire tehermentesítené a határátkelőt is. 

 

Szentlászlói és laskói fiatalok vendégségben Magyarországon 
2013. augusztus 26. – Új Magyar Képes Újság 

Magyarország augusztus 15. és 22. között 18. alkalommal látta vendégül a határain kívül 

élő fiatalokat. A világ minden tájáról mintegy 350 fiatal érkezett, akik az egy hét alatt 

fesztiválokat, különböző helyszíneket, kulturális programokat látogattak meg, valamint be 

is mutatkoztak a magyarországi közönségnek. A horvátországi magyar fiatalokat idén a 

szentlászlói és a laskói népi tánccsoport tagjai képviselték. 

 

Horvátország-szerte megünnepelték Szent István napját a HMDK 
alapszervezetei 
2013. augusztus 26. – Új Magyar Képes Újság 

Augusztus 20-át, a magyar államalapítás napját Horvátország-szerte megünnepelték a 

HMDK alapszervezetei. Dályhegyen misét tartottak, Vukováron kenyeret szenteltek, de 

Splitben és Rijekában is rendeztek kultúrműsort. A dályhegyi katolikus templom Szent 

István nevét viseli, ezért minden augusztus 20-án szentmisét tartanak, úgy emlékeznek 

államalapító királyunkra. A dályhegyi búcsú is ezen a napon van.  
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http://pannonrtv.com/web/?p=77799
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/magyarok-epitenek-tovabb-beregszaszi-elkerulo-utat
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4825-szentlaszloi-es-laskoi-fiatalok-vendegsegben-magyarorszagon
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4826-horvatorszag-szerte-meguennepeltek-szent-istvan-napjat-a-hmdk-alapszervezetei
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4826-horvatorszag-szerte-meguennepeltek-szent-istvan-napjat-a-hmdk-alapszervezetei
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Szent István királyra emlékeztek Dobronakon 
2013. augusztus 26. – RTV Slovenija Hidak 

Vasárnap délután a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

szervezésében Dobronakon emlékeztek meg augusztus 20-áról, az államalapító Szent 

István királyról és örökségéről. Az esős délutánon az alkalmi műsort a kultúrotthonban 

tartották, meg majd megkoszorúzták a Szent István szobrot. 

 

30. Mindszenty-Vadon zarándoklat 
2013. augusztus 26. – Volksgruppen 

Az idén 30. alkalommal került megrendezésre a Mindszenty-Vadon emlékzarándoklat, 

melynek 25 résztvevője tegnap délután érkezett meg Máriazellbe. A gyalogos 

zarándoklatot Mindszenty hercegprímás és az autóbalesetben elhunyt magyar orvos, dr. 

Vadon Pál emlékére szervezik meg minden évben a grazi magyarok. 

 

Szent István napi ünnep Caracasban 
2013. augusztus 26. – Nemzeti Regiszter 

Szent István napi ünnepi misét és ebédet tartottak 2013. augusztus 18-án Caracasban a 

Magyar Házban. A mise kezdete előtt fél órával megtelt a Magyar Ház aulája, a magyar 

kolónia tagjai örömmel és szeretettel üdvözölték egymást ezen a különleges napon. A 

spanyol nyelvű misén venéz szokás szerint a nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 

úrfelmutatás alatt csendült fel a magyar himnusz, mely a magyarság iránti tiszteletet, 

Magyarország szentségét jelképezi. 

 

Magyar népdalok? Los Angelesben jazz kísérettel… 
2013. augusztus 26. – Nemzeti Regiszter 

2013. augusztus 23-án este megint egy igazi zenei különlegességet hallgathatott a Magyar 

Házba látogató közönség. Van egy fantasztikus magyar művésznő, Halmos Fatime, aki 10 

népdalt énekel közel másfél órás műsorában. 

 

Végső búcsú a clevelandi Szent Imre templom plébánosától 
2013. augusztus 26. – MTI 

A hívők végső búcsú vettek Siklódi Sándor atyától, aki - két és fél évi kényszerű 

megszakítással - egy negyedszázadon át volt a Vatikán által tavaly újranyittatott clevelandi 

Szent Imre templom plébánosa - közölte internetes kiadásában hétfőn a The Plain Dealer 

című napilap. Siklódi Sándor 1971-ben, az erdélyi egyházmegyében kezdte meg papi 

szolgálatát. 1985-től lett az akkor még 350 magyar családot szolgáló clevelandi templom 

segédplébánosa, majd 1988-tól plébánosa. 66 évesen, július 31-én hunyt el. 
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http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6910
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2600170/
http://www.nemzetiregiszter.hu/szent-istvan-napi-unnep-caracasban
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-nepdalok-los-angelesben-jazz-kiserettel
http://www.mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=336783&lang=hun#336783
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Leleplezték Miók György és társának emlékművét Edmontonban 
2013. augusztus 26. – Nemzeti Regiszter 

Közel egy éves adománygyűjtést és tervezést követően tegnap leleplezték a 2009 év végén 

Afganisztánban elesett Miók György (George Miok) és Zachery McCormack kanadai 

katonák közös emlékművét az Edmonton szomszédságában található Sherwood Parknál. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/lelepleztek-miok-gyorgy-es-tarsanak-emlekmuvet-edmontonban
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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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