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2014. július 10. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, bumm.sk
A nemzetegyesítés folyamatának következő lépései, a külhoni magyar közösségek
autonómiatörekvései, illetve az elmúlt egy év és az ősszel tartandó szlovákiai helyhatósági
választások voltak a központi témái a 2. Martosi Szabadegyetem csúcsfórumának, amelyet
Kövér László házelnök és Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke
tartott csütörtökön. Az Országgyűlés elnöke a beszélgetés során elmondta: a magyar
kormány határozottan kiáll a külhoni magyar közösségek autonómiatörekvései mellett. A
jövőben ezeknek a nemzetrészeknek a feladata, hogy megalkossák és formába öntsék ilyen
irányú elképzeléseiket.

Vezető hírek

Kövér: A magyar állam határozottan kiáll a külhoni magyar közösségek
autonómiatörekvései mellett

Băsescu: Románia „reflexből” foglalt állást a kisebbségi kezdeményezés ellen
2014. július 10. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi
Rádió, Szabadság
A román állam reflexből, hagyományainak megfelelően, automatikusan cselekszik, amikor
a kisebbségekkel kapcsolatos politikáját támadás éri - magyarázta csütörtökön Traian
Băsescu államfő, miért nem tájékoztatta a külügyminisztérium az RMDSZ-t arról, hogy
vele szemben lépett perbe a luxemburgi bíróságon a Minority SafePack európai polgári
kezdeményezés ügyében. Băsescu úgy vélekedett, hogy az RMDSZ nem lép ki a
kormányból. Hozzátette: az RMDSZ hagyományos magatartására és gondolkodásmódjára
alapozza meggyőződését.

Közeledett az RMDSZ és az MPP álláspontja az autonómiatervezetről
2014. július 10. – maszol.ro, Krónika, MTI
Közeledett az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) álláspontja a Székelyföld területi
autonómiáját leíró törvénytervezetről - számoltak be a felek, miután a két párt szakértői
bizottsága csütörtökön Sepsiszentgyörgyön ülésezett. Márton Árpád, az RMDSZ
parlamenti képviselője az MTI-nek elmondta, a tanácskozáson először tárgyalták végig
cikkelyről-cikkelyre a készülő tervezetet, és a legtöbb - korábban nyitva hagyott kérdésben megegyeztek. A képviselő ezek között megemlítette, hogy alkotmánymódosító
csomagot is készítenek a tervezet mellé. Hozzátette, nem a jelenlegi alkotmányos kerethez,
hanem a székelyföldi elvárásokhoz igazították a tervezetet. A felek abban is megállapodtak,
hogy a tervezet preambulumában hivatkoznak az Erdély és Románia egyesülését kimondó
Gyulafehérvári nyilatkozatra, az Európa Tanács (ET) 1201-es ajánlására, és a közösségek
azon jogára, hogy maguk döntsenek saját sorsukról.
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Sikeres volt a siófoki népzenei tábor
2014. július 10. – Volksgruppen
Több fiatalt is sikerült megnyerni a magyar népzene, népi kultúra és nyelv szeretetére a
Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának nyári táborában. Siófokon 30 diák és hat
pedagógus töltött együtt egy hetet. „10-18 éves korig, három csoportban intenzív
nyelvtanulás, hangszerekkel, citerával népdaloktatás, honismeret szerepeltek a délelőtti
foglalkozások órarendjén. Délutánonként pedig kirándulások alkalmával is sikerült a
gyerekek érdeklődését felkelteni a magyar kultúrális értékek iránt. A sport sem
hiányozhatott, szerencsére a tábor is vízparton volt“, mondta el Somogyi Attila szervező,
pedagógus.

Csak Kelemen Hunor lép ki a kormányból?
2014. július 10. – transindex.ro
Nem sikerült dűlőre jutni az RMDSZ további kormányzati szerepvállalása kapcsán a
szerdán folytatott tárgyalásokon a kormánykoalícióban. Pénteken a Szövetségi Állandó
Tanács (SZÁT) várhatóan azt fogja megfontolni, hogy a kivonulás mellett dönt, vagy
jelzésértékű gesztusként csak Kelemen Hunor mond le miniszteri és miniszterelnökhelyettesi tisztségéről. A lehetséges forgatókönyvekről Székely Istvánt kérdezte a
Transindex SZÁT-tag, illetve politológus minőségében.

Magyarország

2014. július 10. – MTI, hirado.hu
Határon túli magyarok ugyan nem vehetnek részt választóként az októberi önkormányzati
választáson, de jelöltként indulhatnak. A magyar választójog történetében most először
nyílik lehetőség erre az alaptörvény rendelkezései alapján. Korábban az alkotmány a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választás és választhatóság
jogát egyaránt a magyar állampolgársághoz és a magyarországi lakóhelyhez kötötte.

Erdély

Határon túli magyarok is lehetnek jelöltek az önkormányzati választáson

Az Európa Tanács napirendjén vannak a székelyföldi önkormányzati
határozatok
2014. július 10. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika, MNO
Az Európa Tanács (ET) keretében működő Helyi és Regionális Önkormányzatok
Kongresszusának bürója megbízta a Kongresszus monitoring-bizottságát, hogy tárgyalja
meg a székelyföldi önkormányzatok autonómiapárti határozatainak ügyét, ugyanakkor
levélben kérte fel Románia illetékes miniszterét, hogy fejtse ki a kormány álláspontját közölte csütörtökön a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). A közlemény szerint az ET
tanácsadó testülete azt követően döntött így, hogy sorra érkeztek Strasbourgba a
székelyföldi önkormányzatoktól az SZNT felhívására elfogadott autonómiapárti
határozatok.
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2014. július 10. – szekelyhon.ro
Több helyen is kétnyelvű turisztikai irányjelző táblát helyeztek el kísérleti jelleggel a Maros
Megyei Barlangi- és Hegyimentő Szolgálat munkatársai. Tapasztalataik azt mutatják, hogy
míg a Nyárádmentén lévő kétnyelvű táblákat senki nem bántja, addig ezeket a a Maros
völgyében előszeretettel rongálják.

Erdély

Rongálják a kétnyelvű turisztikai táblákat

Biró Rozália kormányon maradna
2014. július 10. – Krónika
Kormányon kell maradni a kisebbségvédelemhez, a pálya széléről nem lehet alakítani a
játékot – vallja Biró Rozália. Az RMDSZ Bihar megyei szenátora csütörtöki nagyváradi
sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy nem pusztán a kormány és a kisebbségek között
van szükség konszenzusra, hanem a kormány nyilatkozatai és tettei között is. Rámutatott
arra, hogy miközben Titus Corlăţean külügyminiszter „példaértékűnek” tartja a romániai
nemzeti kisebbségek helyzetét, addig az elmúlt fél évben legalább négy nemzetközi
szervezet fogalmazta meg az ezzel kapcsolatos hiányosságok és szorgalmazott előrelépést a
diszkrimináció és az etnikai feszültségek visszaszorítására.

EU Tábor – Ki védi meg a mi nyelvünket? – Multikulturalizmus – ahogy a
kisebbség látja
2014. július 10. – Erdély Ma
A 11. EU Tábor második napján, július 10-én a multikulturalizmus témáját járta körül
Vincze Loránt, az RMDSZ külügyi titkára, a FUEN alelnöke, Laczikó Biró Enikő
államtitkár, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője és Bodó Barna, a Sapientia
EMTE oktatója. Az előadók olyan fogódzókat nyújtottak a táborlakóknak, amelyek
segítségével megérthetik, mit jelent a kultúrák közötti kapcsolat országos és nemzetközi
szinten.

Az EMNP vezetői a magyar kormány miniszterelnök-helyettesével találkoztak
2014. július 10. – Erdély Ma
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel találkozott Budapesten Toró T. Tibor, a Néppárt
elnöke és Zakariás Zoltán, a Néppárt Országos Választmányának elnöke. A találkozón részt
vett Wetzel Tamás, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának helyettes
vezetője, miniszteri biztos is. A nemzetpolitikáért felelős kormányfő-helyettes
megerősítette: továbbra is fontos a magyar kormány számára a határokon átívelő
nemzetegyesítés és folytatja a magyar állampolgárság kiterjesztését célzó programját a
külhoni magyar közösségek esetében, ebben pedig, mint eddig, továbbra is számít az
erdélyi Magyar Nemzeti Tanács demokrácia-központjainak valamint a Néppárt
önkénteseinek a segítségére, akiknek eddigi munkájáról elismeréssel szólt.
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2014. július 10. – maszol.ro
Verestóy Attila szenátor nem tekinti megoldásnak az RMDSZ kormányból való kilépését.
Az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöke az Agerpresnek elmondta: a szövetségnek
olyan vállalt kötelezettségei vannak a választóival szemben, amelyeket csak kormányzati
pozícióból lehet teljesíteni. „A dialógus híve vagyok. Van tapasztalatom a politikai
alkudozásban és olyan kompromisszumok megkötésében, amelyekből mindkét fél csak
nyerhet. Továbbra is meggyőződésem, hogy a koalíciós egyeztetés pozitív összegű játszma
lehet” – mondta a politikus.

Erdély

A kormányon maradást szorgalmazza Verestóy Attila

Kirekesztő narratíva
2014. július 10. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika pénteki vezércikkében Balogh Levente kifejtette: „Ha Pontáék ragaszkodnak a
perhez, Kelemenék mégis maradnak, soha, egyetlen pillanatig sem fog hitelesen hangzani
a szövetség illetékeseinek szájából, hogy az RMDSZ azért küzd, hogy a romániai magyar
közösség végre minden téren egyenlő jogokat élvezzen a románokkal. Az ugyanis azt
jelezné: elfogadják azt a narratívát, hogy a magyaroknak a román állam döntéseibe nem
lehet érdemi beleszólásuk – még akkor sem, ha közvetlenül őket érintő ügyekről van szó”.

Közel kétszáz tehetséges magyar diák kapott idén Ady-ösztöndíjat
2014. július 10. – maszol.ro
Az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács, a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács és a Nyilas Misi
Tehetségtámogató Egyesület idei Ady Endre-ösztöndíjpályázatának keretében 175
romániai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan
hátrányos helyzetű tanuló részesült támogatásban – közölte pénteken az egyesület. Az
ösztöndíjfelhívásra összesen 256 belső-erdélyi, dél-erdélyi, partiumi és bánsági lakhelyű
diák nyújtott be ösztöndíjkérelmet a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesülethez és az
Erdélyi Tehetségsegítő Tanácshoz.

Felavatták Kálvin János szobrát
2014. július 10. – MTI, MNO
A Sepsiszentgyörgyön zajló 7. magyar református világtalálkozó keretében felavatták
Kálvin János svájci reformátor egész alakos szobrát, Bocskai Vince szovátai
szobrászművész alkotását. A sepsiszentgyörgyi vártemplom előtti szoboravató ünnepségen
Balog Zoltán, az emberi erőforrások magyarországi minisztere a magyarság és a svájci
francia reformátor sajátos kapcsolatáról beszélt. Emlékeztetett, hogy Magyarországon
Kálvin János az a nem magyar történelmi személyiség, akiről a legtöbb utcát neveztek el.
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke arról beszélt, noha a reformátor
csak egyetlen magyar emberrel találkozott, a magyarság mégis befogadta, magáénak érzi
őt. Kelemen Hunor romániai kulturális miniszter, miniszterelnök-helyettes, a Romániai
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2014. július 11. – Erdély Ma, Sláger Rádió
Bene László is idézést kapott, hogy kedden 11 órakor jelenjen meg a városi rendőrség 22.
irodájában. A szépséghiba csupán annyi – akárcsak Vetró András szobrász és a március
10-i marosvásárhelyi Székely Szabadság Napja esetében –, hogy Bene László június 19-én
nem tartózkodott a Gábor Áron téren, és nem tagja a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalomnak.

Kaliňákék nem rohannak megváltoztatni az állampolgársági törvényt
2014. július 10. – bumm.sk
Robert Kaliňák belügyminiszter hónapok óta ígéri, hogy megváltoztatják a szlovák
állampolgársági törvényt, mely alapján megfosztják szlovák állampolgárságától azt a
személyt, aki egy másik országét igényli. Talán majd nyáron történik valami, ám a
módosítás nem sok változást hoz. Kaliňákék módosításának lényege egyszerű: azok
lehetnek kettős állampolgárok, akiknek állandó lakhelyük van abban az országban,
melynek állampolgárságát kérelmezik. Ez a Sme című napilap szerint megoldaná a
Csehországban, Németországban vagy Ausztriában élő szlovákok problémáját, ám a DélSzlovákiában élő magyarokon vajmi keveset segítene.

Erdély

Zászlóháború Kézdivásárhelyen – Ott sem volt, mégis beidézték

Felvidék

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke rámutatott, hogy Kálvin János tanításai
nemcsak egyházi jellegűek, hanem az élet egészére kihatottak.

Szenc kétnyelvű város lesz
2014. július 10. – Felvidék Ma
A szenci járási székhely képviselő-testülete elfogadta a közterek és utcák nevének
kétnyelvűsítését. A táblák készítését és elhelyezését a város költségvetésből finanszírozzák.
A végleges kihelyezésre lehet, két-három évet is várni kell, de a folyamat már elindult.

A rimaszombati Nyári Egyetemen Gazda István professzor a világhírű tudósok
nyomában
2014. július 10. – Felvidék Ma
A nyári egyetem, melynek az Egyesített Szakközépiskola adott helyet, megnyitójának
elején ráhangolódásképpen a Tompa Mihály Alapiskola tanulói mutatták be A kendertől a
kelengyéig című pedagógiai projektjüket, mellyel az idei tehetségnapra készültek. A
pedagógusok idei nyári továbbképzése a tehetség köré összpontosult. Rigó László,
Rimaszombat Város alpolgármestere üdvözölte a nyári szünetet tanulásra, feltöltődésre
használó pedagógusokat. Tolmácsolta a polgármester üdvözletét, aki a hét folyamán
meglátogatta a résztvevőket.
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2014. július 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
A délvidéki magyar politikában sikerült egy realitásokon nyugvó értékek mentén történő
stílust kialakítani. Fontos azonban, hogy ez a folyamat állandóan meg tudjon újulni. A
Vajdasági Ifjúsági Fórum (VIFÓ) tevékenysége, közöttük az olyan jellegű rendezvények
szervezése, mint a Vajdasági Szabadegyetem, éppen ezt a célt szolgálja, - emelte ki
nyitóelőadásában Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, aki
a Kishegyes melletti Kátai-tanyán megnyitotta a XII. Vajdasági Szabadegyetemet.

Vajdaság

Megnyílt a XII. Vajdasági Szabadegyetem

Németh Zsolt: Fontos lépések történtek a nemzetegyesítés terén
2014. július 10. – Pannon RTV
Fontos lépések történtek a nemzetegyesítés területén, amelyben kiemelt szerepe volt az
egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésének – hangsúlyozta az Országgyűlés Külügyi
Bizottságának elnöke a XII. Vajdasági Szabadegyetem csütörtöki nyitóelőadásán,
Kishegyesen. Németh Zsolt a Kárpát-medencei magyarság utóbbi négy évének
legfontosabb mozzanatait vázolta, kiemelve, hogy az utóbbi időben sok előremutató,
figyelemfelkeltő dolog történt.

Mirović: Az SNS síkra száll a tartományi kormány leváltásáért
2014. július 10. – Vajdaság Ma
Igor Mirović, a Szerb Haladó Párt (SNS) alelnöke kijelentette, pártja síkra száll az aktuális
tartományi kormány leváltásáért, amivel „Vajdaság számára megteremtenék a kiutat a
gazdasági és politikai válságból” – írja a Tanjug. Mirović elmondta, a haladók nem
formális tárgyalásokat folytatnak a lehetséges partnerekkel a tartományi kormányváltással
kapcsolatban. Eddig – mint mondta – tárgyaltak valamennyi tartományi parlamenti
párttal, kivéve a DS-szel, az ötlet pedig az, hogy „közös nevezőre jussanak a programról,
amely megteremtené a kiutat Vajdaság számára a gazdasági és politikai válságból”.

A VMSZ szerint egy szakértői munkacsoportnak kell kidolgoznia az alkotmány
módosítását
2014. július 10. – Pannon RTV
Módosításra szorul a 2006-ban elfogadott szerbiai alkotmány. Bővíteni kellene a nemzeti
tanácsokra nagy hatást gyakorló emberi és kisebbségi jogokat, valamint Vajdaság
hatásköreit. A Vajdasági Magyar Szövetség elképzelése szerint a módosításokat egy
szakértői munkacsoport dolgozná ki, széles körű közvita keretében. A Vajdasági Magyar
Szövetség elképzelése szerint a módosításokat egy szakértői munkacsoport dolgozná ki,
széles körű közvita keretében.
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2014. július 10. – Vajdaság Ma
Nyolcadik alkalommal tartott ma délelőtt Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa
kihelyezett konzuli fogadónapot Adán, a Második Helyi Közösség épületében, ahol a
polgároktól mintegy százhatvan honosítási kérelmet vettek át. A fogadónapon jelen volt dr.
Kovács Gábor, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja, aki szerint továbbra
is töretlen az érdeklődés a kihelyezett konzuli fogadónapok iránt. Elmondása szerint a
magyar állampolgárság megszerzéséhez elengedhetetlen kritérium a magyar nyelv
ismerete, hiszen – mint mondta – a magyar nyelvtudásnak, mint törvényi feltételnek az
ellenőrzését továbbra is nagyon fontos tartják, éppen ezért komolyan, következetesen
ellenőrzik a kérelmezők nyelvtudását.

Vajdaság

Nyolcadszor tartottak kihelyezett konzuli fogadónapot Adán

Bimbó Mihály lett Magyarkanizsa polgármestere
2014. július 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A magyarkanizsai községi képviselő testület csütörtök délelőtt megtartott rendkívüli
ülésén felmentette tisztségéből a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi
titkár tisztségére kinevezett eddigi polgármestert, Nyilas Mihályt, és helyére a testület
elnökhelyettesét, dr. Bimbó Mihály okleveles szakállatorvost, a VMSZ egyik alelnökét
választotta meg. A képviselő testület megüresedett elnökhelyettesi posztját a jövőben
Molnár Gizella egészségügyi nővér, a VMSZ-képviselőcsoportjának eddigi elnöke tölti be.

Nyomon követhető az MNT munkája

Diplomaátadót tartottak a magyar főiskolán Beregszászon
2014. július 10. – MTI, MNO, Kárpátinfó
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola több mint 170 végzős diákja vette át
diplomáját ünnepélyes keretek közt csütörtökön Beregszászon. A beregszászi református
templomban tartott diplomaátadó ünnepségen elmondott beszédében Orosz Ildikó, a
Rákóczi-főiskola elnöke elmondta, hogy a felsőoktatási intézményben 987 diák számára
ért véget a 2013–2014-es tanév, és további 180 személy részesült nyelvi képzésben a

Kárpátalja

2014. július 10. – Magyar Szó
Öt nemzeti tanács munkájának átláthatóságát vizsgálta legújabb projektumában a
Regionalizmusért Központ, azt, mennyire számít nyitottnak, felismerhetőnek,
követhetőnek és érthetőnek a kisebbségi önkormányzatok tevékenysége, milyen
mértékben tudnak abba betekintést nyerni a polgárok. A magyar, roma, román, szlovák és
bolgár tanácsok munkáját helyezték nagyító alá, az elemzést követően levonták a megfelelő
következtetéseket, és ajánlásokat fogalmaztak meg annak érdekében, hogy a tanácsok
munkája a jövőben még átláthatóbb lehessen. Az elemzés részletei kapcsán szerveztek egy
tanácskozást a Tartományi Képviselőházban a civil szférának, a nemzeti tanácsok
tagjainak, a köztársasági és tartományi tisztségviselőknek a jelenlétében.

8

2014. július 10. – Új Magyar Képes Újság, HMDK
Múlt szombaton került sor a HMDK országos szervezetének a júniusi tisztújítás utáni első
ülésére, amelyen az időszakos beszámolók és az aktuális kérdések megvitatása volt
napirenden, valamint megválasztották a szervezet négy alelnökét. Az elnökségi ülés a
szervezet vezetőinek beszámolójával kezdődött. Szó volt arról is, hogy a zágrábi oktatási
minisztérium Jakab Sándort, a HMDK elnökét nevezte ki az eszéki HMOMK iskolaszékébe
Juhász Sándor MESZ-elnök helyett.

Tomka Tibor, az MNTI régi-új igazgatója
2014. július 10. – RTV Slovenija Hidak
A muravidéki nemzeti tanács Tomka Tibort, a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet
megbízott igazgatóját nevezte ki az intézmény élére a következő ötéves időszakra. A
megbízás augusztus 1-jén lép életbe. A Hidak munkatársa Tomka Tibor igazgatóval
beszélgetett programjáról, terveiről.

Székely összefogás Edmontonban
2014. július 10. – Nemzeti Regiszter
Padokkal, asztalokkal és szélben ringatózó zászlókkal telt meg Ehingenben a Schmiech
folyó hídja június 28-án, szombaton délelőtt. A folyóparton található étterem konyhájában
folytak az előkészületek a gulyásfőzéshez, a cevapcici sütéshez, a járókelők pedig egyre
hosszabb időre álltak meg a hídfőnél épülő stand előtt, figyelve a történéseket.

Folyó szeli ketté - híd köti össze
2014. július 10. – Nemzeti Regiszter
Igen jelentős eseménnyel kezdődött a július az edmontoni magyar házban. Az Edmontoni
Magyar Kultúrkör székhelye ezúttal a Nyugat Kanadai Székely Magyar Kulturális
Egyesület megalakulásának alkalmából rendezett mintegy másfél órás ünnepségnek adott
otthont július 6-án, vasárnap délután.

Diaszpóra

Elnökségi ülést tartott a HMDK országos szervezete

Muravidék Horvátország

főiskolán. Az idén 171-en kaptak államilag elismert baccalaureusi és – Ukrajnában
rendszeresített – specialista szintű diplomát, köztük 20-an egyszerre két szakon.
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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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