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2014. március 28. – MTI, Felvidék Ma, bumm.sk, hirek.sk, Magyar Nemzet
Szent István-díjat vett át Kövér László házelnöktől a szlovák állampolgárságától
megfosztott, 102 éves Tamás Aladárné csütörtökön az esztergomi Vármúzeum
lovagtermében. A Szent István-emlékéremmel Burián László nyugalmazott plébánost
tüntették ki, aki a második világháború után kitelepített magyar híveket követte
Csehországba. „A magyar állam nevében ígérem, hogy az ön és magyar sortársai ügyét
sohasem fogjuk feledni. Az ön emberi tartása arra kötelez bennünket, hogy mindent
megtegyünk annak érdekében, hogy mindenki megértse és elfogadja, mi magyarok nem
valami ellen tartozunk össze, hanem önmagunkért. Mindent meg fogunk tenni, hogy
Szlovákiában is megértsék, nemcsak a múltunk közös, a jövőnk is”

Vezető hírek

Szent István-díjat vett át Kövér Lászlótól a felvidéki Tamás Aladárné

Kibocsátották az alkotmánymódosításra vonatkozó indoklást
2014. március 27. – transindex.ro
Meghaladja az alkotmánymódosítás kereteit az a javaslat, mely szerint az alkotmány
elismerheti egy hagyományos térségnek egy régión belüli adminisztratív feladatkörrel
történő felruházását - többek között ez áll abban az indoklásban, amelyben az
Alkotmánybíróság elmagyarázta, hogy miért utasította el az alaptörvény-módosítási
tervezetet. Puskás Bálint Zoltán alkotmánybíró az alkotmánybírósági indokláshoz egy
különvéleményt fogalmazott meg, amelyben úgy vélekedik, hogy kollégái mondvacsinált
okok miatt vetették el a nemzeti kisebbségek számára fontos pontokat.

Több mint 16 ezren voksoltak már levélben
2014. március 28. – hirado.hu, Magyar Hírlap
Már több mint 16 ezren adták le levélben szavazatukat a magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választók közül. Összesen csaknem 195 ezren voksolhatnak levélben az
országgyűlési választásokon. A borítékokat a világ összes külképviseletén le lehet adni, de
postán is el lehet juttatni a Nemzeti Választási Irodába (NVI). A budapesti központban
szigorú biztonsági előírások mellett őrzik a levélben érkezett szavazólapokat.

Csaknem 200 ezren szavazhatnak majd levélben
2014. március 28. – MTI
Valamivel kevesebb mint 200 ezer választópolgárt vett fel a levélben szavazók
névjegyzékébe a Nemzeti Választási Iroda (NVI) - derül ki az iroda csütörtöki adataiból. Az
NVI az összes, határidőig beérkezett kérelmet elbírálta. Az NVI-hez összesen 231 864
kérelem érkezett, a kérelmezők között voltak olyanok, akik rendelkeztek magyarországi
lakcímmel, mégis kérték a regisztrációjukat, illetve olyanok is, akik többször (levélben és
online is) kérték regisztrációjukat. Az NVI befejezte a pénteken levélben, illetve szombaton
elektronikus úton érkezett kérelmek feldolgozását is, és ezek alapján 194 928
választópolgárt vett fel a névjegyzékbe, ennyien vehetik, illetve vehették át a szavazási
levélcsomagot.
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2014. március 27. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro
Azon túl, hogy az RMDSZ-szel aláírt együttműködési szerződés fontos lépésnek és kitörési
lehetőségnek számít a Magyar Polgári Párt életében, az erdélyi magyar politikai
pluralizmust legitimálja – vélekedik a Krónikának adott interjúban Biró Zsolt, az MPP
országos elnöke.

Erdély

Biró Zsolt: most ennyit tudtunk elérni

Kolozsváron tartották a magyar-román vízügyi bizottság ülésszakát
2014. március 27. – transindex.ro, MTI, Nyugati Jelen
A Túr, a Szamos, a Kraszna, a Berettyó, a Sebes-Körös, a Fekete-Körös, a Fehér-Körös és a
Maros vízgyűjtőin a vizek minőségének védelmét, az árvizek, aszályok, vízszennyezések
megelőzését, határon átnyúló káros hatásaik csökkentését tűzték ki célul a magyar-román
vízügyi bizottság Kolozsváron tartott 25. ülésszakának jegyzőkönyvében. A jegyzőkönyvet
magyar oldalról aláíró Kovács Péter kormánymeghatalmazott az MTI-nek elmondta, hogy
a dokumentummal az éves munkát zárták le, és rögzítették a teendőket. Ezek közül
kiemelte, hogy a vizek minőségét vizsgáló romániai és magyarországi laboratóriumoknak
azonos módszertant kell kialakítaniuk a vízminőségre vonatkozó adatok
összehasonlíthatósága érdekében.

Támogatná az autonómiáról szóló párbeszédet Kovászna és Hargita megye
ortodox püspöke
2014. március 27. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika,
Szabadság
Kovászna és Hargita megye ortodox püspöke, Ioan Selejan készségét fejezte ki arra, hogy
részt vegyen a székelyföldi románság félelmeinek lebontását célzó román-magyar
párbeszédben. A székelyföldi románok szellemi vezetőjével az Erdélyi napló hetilap közölt
terjedelmes interjút csütörtöki számában. Ioan Selejan a székelyföldi román-magyar
feszültségeket a két közösség közötti kommunikáció hiányának tulajdonította. "Biztosan
mindenkinek jót tenne, ha elmélyítenénk a párbeszédet, megnyugtathatnánk a térség
románjait, akik joggal aggódnak amiatt, hogy mi lesz velük, ha Székelyföld autonómiához
jut" - jelentette ki a püspök.

30 ezer lejes bírságot kapott a Steaua a magyarellenes skandálások miatt
2014. március 27. – transindex.ro, MTI
Pénzbírsággal sújtotta a Hivatásos Labdarúgó Liga fegyelmi bizottsága szerdán a bukaresti
Steauát, amelynek szurkolói a hétvégi fordulóban rendezett bajnoki mérkőzésen
magyarellenes szólamokat skandáltak - adta hírül szerdán a Gazeta Sporturilor című
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Segít a háromszéki RMDSZ a levélszavazatok eljuttatásában
2014. március 27. – transindex.ro
A szavazási tanácsadásban, valamint a borítékok csíkszeredai főkonzulátusra való
eljuttatásában segít az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete. A magyarországi
országgyűlési választásokkal kapcsolatos tudnivalókról tartott sajtótájékoztatón Tamás
Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke közölte, a háromszéki négy
városi RMDSZ iroda munkatársai mellett a vidéki tisztségviselők is tájékoztatást
nyújtanak. Antal Árpád, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ felhívta a figyelmet arra, hogy azok,
akik postán szeretnék feladni a magyarországi választásokra a szavazólapot, tartsák szem
előtt azt, hogy a posta tíz nap alatt kézbesíti a leveleket. Ezért arra kérik a
választópolgárokat, hogy amennyiben biztosak akarnak lenni abban, hogy a levelek időben
megérkeznek a Nemzeti Választási Irodához, bízzák a szavazólapokat tartalmazó leveleket
valamelyik helyi szervezetre, az RMDSZ-re, az MPP-re vagy a Demokrácia Központokra.

Erdély

sportújság. A klubot 30 ezer lejre büntették, miután drukkerei a medgyesi Gaz Metan
elleni bajnokin idegengyűlölő rigmusokat skandáltak, a bíró félbe is szakította a játékot.

Hargita vs. Neamţ megye: itt a határ, hol a határ?
2014. március 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Sem Gyergyószentmiklós önkormányzata, sem Hargita Megye Tanácsa nem adja fel a
harcot a Békás-szorosért: a lassan hatodik éve zajló megyehatár-tisztázási keresetben
alapfokú döntésre várnak. A következő per időpontját május 6-ra tűzték ki.

Szombaton tartják az RMDSZ kampányindító rendezvényét
2014. március 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Szabadság
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kampányindító rendezvényét március 29-én,
szombaton, Székelyudvarhelyen tartják 12 órától a Székelyudvarhelyi Városi
Sportcsarnokban (Bányai János utca 1. szám) – közölte csütörtökön RMDSZ sajtóirodája.
„,Az Erdélyt Európába – magyar érdeket Brüsszelbe szlogenek égisze alatt zajlik a
szombati, nagyszabású kampányindítónk, amelyre ezerötszáz meghívottat várunk, az
ország minden szegletéből” – nyilatkozta Kovács Péter főtitkár. Hozzátette, a
rendezvényen jelen lesz a szövetség országos vezetősége, bemutatkoznak az európai
parlamenti képviselőjelöltek is.

Ismét keresztbe tett a székelyeknek Nagy Attila Puli
2014. március 27. – maszol.ro
Leváltása előtt egy nappal hivatalos levélben értesítette Dumitru Marinescu volt
háromszéki prefektus a notórius feljelentőként ismert Nagy Attilát arról, hogy intézkedett
a gidófalvi polgármesteri hivatalon lévő „Községháza” felirat ügyében. A háromszéki
település önkormányzatát ugyanis szintén a „Puli” becenéven ismert kökösi férfi jelentette
fel a Kovászna megyei kormányhivatalnál, mert az intézmény homlokzatán csak a magyar
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Államtitkári rangot kap a Hargita megyei önkormányzat alelnöke

Erdély

felirat szerepel. Levelében Marinescu közli a feljelentővel, hogy felszólította az
önkormányzatot a felirat eltűntetésére, és pert is kilátásba helyezett, ha ezt elmulasztják. A
volt prefektus azzal érvel, hogy Románia hivatalos nyelve a román.

2014. március 27. – szekelyhon.ro
Birtalan Józsefet, Hargita Megye Tanácsának alelnökét a napokban nevezik ki a
Köztisztviselők Országos Hatóságának élére. Az udvarhelyszéki RMDSZ még nem döntött
arról, kit javasol az alelnöki tisztségbe, Borboly Csaba tanácselnök viszont megerősítette:
mindenképp az udvarhelyszéki jelöltet támogatja.

Udvarhelyen is gyűlnek a voksok
2014. március 27. – Krónika, szekelyhon.ro
Magas a szavazókedv Székelyudvarhelyen, számos magyar állampolgár leadta már voksát
az április 6-ai magyar országgyűlési választásokra. A Hargita megyei városban, valamint
Székelykeresztúron és Szentegyházán az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által
működtetett demokrácia-központokban gyűjtik a szavazatokat, a hatékony mozgósítás
érdekében pedig az irodahálózat jövő héten is hosszabbított nyitva tartással működik.
Emellett Udvarhelyszék valamennyi településén megbízott személyek – lelkészek,
önkormányzati alkalmazottak, illetve a közbirtokosságok vezetői – állnak az állampolgári
jogukkal élni kívánók rendelkezésére, akiknek segítenek kitölteni az azonosító
nyilatkozatot, illetve eljuttatják szavazási levélcsomagjukat a csíkszeredai főkonzulátusra.

Módosítanák a magyar érettségizők vizsgarendjét
2014. március 27. – Krónika
Nem diszkriminál az oktatási minisztérium az érettségi vizsgák megszervezése során,
amikor a magyar diákoknak román társaikhoz képest ugyanannyi idő alatt több vizsgát
kell letenniük – állapította meg az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD). A
testület ennek ellenére azt javasolja a szaktárcának, hogy változtasson a vizsgarendszeren.

Kapu Európára – Együtt pályáznak a határ két oldaláról
2014. március 27. – Krónika
A helyi gazdasági szereplők támogatása, feldolgozóüzemek létesítése, valamint helyi
szinten a piac megteremtése a fő célja a nyíradonyi székhelyű, 36 határ menti
önkormányzatot
tömörítő
Európa-kapu
Európai
Területi
Együttműködési
Csoportosulásnak (EGTC), melyet csütörtökön ismertettek Szatmárnémetiben.

Párbeszéd
2014. március 27. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Rátapintott a lényegre Ioan Selejan, Hargita és Kovászna
megye ortodox püspöke, amikor azt mondta: ahhoz, hogy a román közösségben sikerüljön
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Erdély

szétoszlatni az autonómiával kapcsolatos félelmeket, párbeszédre van szükség. Rögtön
hozzátennénk azonban, hogy a párbeszédhez két fél szükséges, márpedig hivatalos román
részről – mind országos, mind helyi szinten – eddig merev elutasításba ütközött az érdemi
vita a magyar közösség autonómiaigényéről. És gyorsan tegyük hozzá: a magát civilnek
mondó szféra román képviselői sem szoktak az asztal körül tolakodni, hogy érdemben
beszélgessenek az autonómiáról”.

Marosvásárhelyen tüntetett egy szélsőséges román szervezet Románia és
Moldova egyesüléséért
2014. március 27. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro
Románia és a Moldovai Köztársaság egyesülése mellett tüntetett csütörtökön
Marosvásárhely főterén az Új Jobboldal nevű román szélsőjobboldali szervezet. A
magyarellenességéről hírhedt egyesület tüntetésén mintegy ötvenen vettek részt,
transzparenseiken egyebek mellett „Besszarábia Románia” volt olvasható, illetve NagyRománia térképe is látható volt. Az akciót abból az alkalomból szervezték, hogy Románia
96 évvel ezelőtt egyesült a mai Moldovai Köztársaság területével csaknem megegyező
Besszarábiával. A résztvevők hazafias dalokat énekeltek, és beszédek is elhangzottak.

Antal Lóránt: újra akarjuk definiálni a sikert
2014. március 27. – Erdély Ma
„Mindenki milliomos akar lenni egyik napról a másikra, ami természetesen nem megy.
Mindenki pénzben akarja mérni a sikert, pedig az csak gazdagság. Mi újra akarjuk
definiálni a sikert, s ez azt jelenti, hogy meg kell értessük a fiatalokkal, hogy a gazdagság
nem egyenlő a boldogsággal, a gazdagság önmagában nem minden, s szerintünk az
sikeres, aki azt csinálja, amit szeret” – nyilatkozta Antal Lóránt, az RMDSZ EP-jelöltje
erdélyi sajtókörútjának tegnapi, marosvásárhelyi állomásán.

Ösztöndíjalap a Székelyföld jövőjéért

Duray Miklós Kolozsvárott a Sapientia egyetemen adott elő
2014. március 27. – Felvidék Ma
Március 19-22 között Duray Miklós a Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem
vendége volt Kolozsvárott, több társadalmi eseményen vett részt. „„A meghívást a

Felvidék

2014. március 28. – Krónika
A tehetséges székely fiatalok továbbtanulását segítő ösztöndíjalapot hoztak létre
Székelyföld jövőjéért mottóval, a kezdeményezést a Bethlen Gábor Alapítvány Hitel-estjén
mutatták be szerda este Budapesten. Lezsák Sándor, az alapítvány kuratóriumának elnöke
köszönetét tolmácsolta Keresztes György Pál primornak, a Székelyföldről elszármazott
jogásznak az alap létrehozását lehetővé tevő felajánlásért.
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Felvidék

Sapientia egyetem és a Nyugat-magyarországi Egyetem közötti szoros kapcsolatnak
köszönhetem, és nagy örömmel utaztam a kincses városba", mondta portálunknak Duray
Miklós, aki 2010-től a Nyugat-magyarországi Egyetem címzetes egyetemi docense, és
hozzátette: „A kolozsvári látogatás alkalmából dr. Bodó Barnának és dr.Somai Józsefnek,
régi kedves barátaimnak kíséretében a város több magyar intézményébe is
ellátogathattam.”

Pfundtner Edit tisztelettel elfogadná

Szinte percenként érkeznek a szavazattal teli borítékok a szabadkai
főkonzulátusra
2014. március 27. - Vajdaság MA
Már több mint 16 ezren adták le levélben szavazatukat a magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választók közül. Összesen csaknem 195 ezren voksolhatnak levélben az
országgyűlési választásokon. A borítékokat a világ összes külképviseletén le lehet adni, de
postán is el lehet juttatni a Nemzeti Választási Irodába (NVI). A budapesti központban
szigorú biztonsági előírások mellett őrzik a levélben érkezett szavazólapokat.

Vajdaság

2014. március 27. – bumm.sk
Andrej Hrnčiar lemondása esetén a Híd lista befutó helyén Pfundtner Edit szerepel, aki
visszatérhetne a törvényhozásba. Az ügy pikantériája, hogy a korábbi képviselő a 2012-es
választások után kilépett a pártból, így most függetlenként térhetne vissza. Pfundtner Edit
a Híd párt egyik alapító tagja volt, a legutóbbi szavazás alkalmával csupán néhány száz
szavazat választotta el a bejutástól. Ezután lemondott alelnöki posztjáról és kilépett a
pártból. A nyilvánosság előtt az okokat nem kommentálta részletesen.

Közel 40 ezer szerbiai magyar állampolgár szavaz
2014. március 28. - Magyarszó.com
Korsós Tamás, a szabadkai Magyar Főkonzulátus főkonzulja arra kéri a polgárokat, hogy
ne várjanak az utolsó pillanatra, hanem mielőbb vegyék át levélcsomagjukat. Szerbiából
28 361-en regisztráltak az NVI kimutatása szerint, de az interneten regisztrálók között
számarányos becslés szerint még legalább 12 ezer szerbiai magyar állampolgár lehet,
vagyis megközelítőleg összesen 40 ezer szerbiai magyar állampolgár szavazhat.

A haladók fő partnere a VMSZ lesz?
2014. március 27. - Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Szövetséggel alakíthat kormányt a Szerb Haladó Párt. Ezt állítja
megbízható forrásokra hivatkozva egy szerbiai napilap. Két héttel a szerbiai rendkívüli
parlamenti választásokat követően csak találgatni lehet. A legutóbbi hivatalos információ
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Pásztor István: Koalíciós tárgyalásokra még nem került sor
2014. március 28. - Magyarszó.com
Már napok óta folynak a találgatások, hogy a Szerb Haladó Párt egyedül alakít-e kormányt,
vagy ha nem, kivel köt koalíciót. A politikai elemzők szerint annak ellenére, hogy az SZHPnak megvan az elegendő szavazata a kormányzáshoz, mindenképpen koalíciót kell kötne
valakivel, hogy biztosítani tudja a tervezett alkotmánymódosítás, illetve számos fontos
törvény meghozatalához szükséges kétharmados többséget. Pásztor István, a VMSZ elnöke
lapunknak nyilatkozva kijelentette, hogy a választások éjszakáját követően még nem
beszélt Aleksandar Vučićtyal, tehát koalíciós tárgyalásokra még nem került sor.

Vajdaság

szerint a leendő kormányfő, Aleksandar Vučić még nem tárgyal a kormányátalakításról.
Kormányprogramot ír.

Támogatással csalogatja a gólyákat a magyarkanizsai önkormányzat

Kárpátalja óvatosságra int
2014. március 28. – Népszabadság
Orbán Viktor visszafogottan az uniós irányelveket követve nyilatkozott az ukrajnai
események és a krími félszigeten történtekkel kapcsolatban. Óvatosságának elsődleges oka
a 150 ezres kárpátaljai magyarság miatti aggodalom, Budapest fő szempontja az, hogy
Magyarország és kárpátaljai magyar kisebbség biztonságban legyen. Az EU-s társulási
szerződést nem írta volna alá, ha Kijev tényleg eltörölte volna a még 2012-ben hozott
kisebbségek nyelvhasználatát lehetővé tevő törvényt.

Kárpátalja

2014. március 27. - Pannon RTV
A népszaporulat csökkenése a magyarkanizsai községben is arra utal, hogy a fiatalok –
elsősorban anyagi megfontolásból – nehezen szánják rá magukat a gyermekvállalásra. A
községi önkormányzat különböző támogatásokkal ösztönzi a fiatal szülőket és segíti a
nagycsaládosokat, hogy lehetőleg ne álljanak meg az első gyermek után.

Szórványvidéken oktatók konferenciája
2014. március 28. - Kárpátalja
A vasárnapi iskola helyzete Kárpátalján. Szókincsfejlesztés, identitáserősítés címmel került
megrendezésre március 21–23. között a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek
(KMPSZ) a szórványvidéken oktató pedagógusok számára szervezetett konferenciája. A
konferenciának a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (KMF) adott otthont.
Orosz Ildikó felhívta a figyelmet arra: a szórványvidéki magyarság esetében különösen
fontos, hogy a gyerekek ne szégyelljék, hanem merjék vállalni magyarságukat. Elmondta,
hogy a KMF-nek külön felsőfokú szakképzési intézete lesz, mely a 9. osztályt elvégzett
tanulókat célozza meg, és a szórványvidék magyar iskoláinak tanulóit is szeretettel várják
ide.
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2014. március 28. - Kárpátalja
Strasbourgi siker: Magyar Anna és Klárik Attila javaslatára beemelték az összes
nemzetiségi és nyelvi kisebbség jogait az ukrajnai helyzetről szóló kongresszusi
nyilatkozatba. A strasbourgi Európa Tanács Önkormányzati Kongresszusa az ukrán
helyzetről 2014. március 25-én elfogadott nyilatkozatába a záróvita során befogadta a
magyar delegáció helyettes vezetőjének és a román delegáció magyar tagjának
kiegészítéseit. Az elfogadott kiegészítések jelentősége, hogy ráirányítják a figyelmet az
orosz mellett az összes többi nemzetiség jogaira is, ideértve a több mint 100.000 főt
számláló ukrajnai magyar kisebbséget is.

Kárpátalja

Magyar javaslatokkal egészítették ki az ukrajnai helyzetről szóló nyilatkozatot
Strasbourgban

„A KMKSZ-alapszervezeteknek meg kell mozgatniuk a települések magyar
közösségeit”

Négy dokumentumfilm
2014. március 27. - Új Magyar Képes Újság
A Média Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet a Bethlen Gábor Alapnál 2 millió
forintot nyert el dokumentumfilmek készítésére. A támogatásból négy filmet készítettek a
drávaszögi és szlavóniai magyar településekről.

Horvátország

2014. március 28. – Kárpátalja
Március 23-án tartotta tisztújító közgyűlését a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezete, a
Kárpátaljai Megyei Fogyasztási Szövetkezetek székházában, Ungváron. A közgyűlésen
Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke az ország válságos helyzetét értékelve kijelentette: „Ezt az
időszakot kell túlélnie a kárpátaljai magyar közösségnek, ez a mi munkánknak az első
számú prioritása.” A közgyűlésen sor került a tisztségviselők jelölésére és megválasztására.
Balogh Líviát nyílt szavazással, egyhangúlag választottak újabb három évre a KMKSZ
Ungvári Középszintű Szervezetének elnökévé.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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