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2014. november 27. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, hirado.hu, maszol.ro,
Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság
A bukaresti kormánykoalícióból való kilépésről döntött csütörtökön az RMDSZ, amely
elsősorban azzal indokolta döntését, hogy az erdélyi magyarok túlnyomó többsége Klaus
Johannisra szavazott az államfőválasztáson. Kelemen Hunor elnök szerint a magyar
választók azt üzenték, hogy jelenleg nem prioritás a kormányzás, a szövetségnek pedig
többet kell foglalkoznia a közösségépítéssel. A PNL bejelentette: hamarosan megkeresi az
RMDSZ-t egy új parlamenti többség kialakítása érdekében.

Vezető hírek

Kilép a kormányból az RMDSZ

A vajdasági magyarságnak nagy szüksége van kisebbségi akciótervre

Erdély

2014. november 27. – Vajdaság Ma, MTI, Pannon RTV, Magyar Hírlap
November 26. és 27. között az Európai Parlament strasbourgi székhelyén zajlott az EU–
Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség második
ülése, amelyen az EP-képviselőkön kívül részt vettek a szerb parlament küldöttségbe
delegált képviselői is. A találkozó alatt érezhető volt az Európai Parlament Szerbiához való
nyitott, őszinte viszonyulása. A képviselők hozzászólásaikban kiemelték: az elmúlt
időszakban újabb pozitív előrelépések történtek Szerbiában, továbbá rámutattak a régió
országaival, különösképpen Magyarországgal, tartott kapcsolatok javulására is. A második
ülésnap egyik kiemelkedő témája az emberi- és szabadságjogok voltak, ideértve a
kisebbségi jogokat is. Deli Andor, vajdasági származású EP-képviselő kiemelte, hogy
Szerbiában elsősorban nem is a jogszabályok és egyezmények elfogadásával van gond,
hanem azok gyakorlatba való átültetésével és alkalmazásával.

Markó Attila: Románia szembeköpte saját demokráciáját
2014. november 27. – transindex.ro
Úgy érzem, hogy ebben az ügyben teljesen mellékes, hogy a büntetés felfüggesztett vagy
letöltendő, hiszen ezáltal az ügy érdemi része ugyanolyan megoldatlan marad –
nyilatkozta Markó Attila, akit a ploiesti-i táblabíróság tegnapi döntésében felfüggesztett
szabadságvesztésre ítélt a Mikó-ügyben. „A Székely Mikó kollégium visszaállamosításával
egy precedenst teremtettek, olyan esetben és olyan helyzetben, hogy mind a bizottság
illetékességére, mind a tulajdon kérdésére voltak korábbi bírósági döntések. Tehát nem
vélemények, nem álláspontok, nem „úgy gondolom én, hogy így történt”, hanem bírósági
döntések voltak arról, hogy igenis jogosan jártunk el, és igenis, az egyház jogos igénylője
ennek az ingatlannak” – érvelt a visszaszolgáltatási bizottság volt tagja.
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2014. november 27. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika,
Szabadság
A román külügyminisztérium helytelennek tartja, hogy a magyar kormány egyik tagja egy
romániai bíróság jogerős ítéletéről mondott véleményt - derült ki a tárca csütörtöki
közleményéből. A külügyi közlemény Semjén Zsolt szerdai közleményére utal, amelyben a
nemzetpolitikáért felelős magyar miniszterelnök-helyettes megdöbbentőnek nevezte a
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében kiszabott felfüggesztett
börtönbüntetéseket és elfogadhatatlannak az egyházi intézmény újraállamosítását. "A
hatalommal való visszaélést a román törvények büntetik, az elkövető politikai
hovatartozásától és etnikai származásától függetlenül. Az igazságszolgáltatás függetlensége
alapelv minden európai jogállamban, a bírósági határozatokat kivétel nélkül mindenkinek
tiszteletben kell tartania" - olvasható a külügyi közleményben.

Erdély

A román külügyminisztérium helyteleníti a magyar állásfoglalást

RMDSZ: igazságtalan ítélet született a Mikó-perben
2014. november 27. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika
Igazságtalannak nevezi csütörtökön elfogadott állásfoglalásában az RMDSZ a Mikó-perben
született ítéletet. „A Romániai Magyar Demokrata Szövetség felháborodva és értetlenül
fogadja azt a döntést, hogy a Székely Mikó Kollégiumot visszaállamosították, és Markó
Attila parlamenti képviselőt, Marosán Tamást, a református egyház volt jogtanácsosát,
valamint Silviu Climet, az Igazságügyi Minisztérium akkori bizottsági tagját három év
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte jogerősen a bíróság” – olvasható az RMDSZ-nek a
Mikó-perrel kapcsolatos állásfoglalásában, amelyet csütörtöki ülésén fogadott el a
Szövetségi Állandó Tanács.

Unitárius egyház: a Mikó-per ítélete minden erdélyi magyar egyház számára
felháborító üzenet
2014. november 27. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Szabadság
A magyar Unitárius Egyház főhatósági kormányzó szerve megdöbbenve vette tudomásul a
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének visszaszolgáltatásával kapcsolatban
született ítéletet. Az unitárius egyház vezetősége leszögezi: együttérzésük és tiltakozásuk
kifejezésén túlmenően a többi erdélyi magyar történelmi egyházzal közösen kívánnak
fellépni minden lehetséges fórumon „igazságunk és tulajdonjogaink maradéktalan
érvényesüléséért”.

A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége megszólalt a Mikó-perről
2014. november 27. – maszol.ro
Kirakatpernek minősítette a ploiesti-i táblabíróságnak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó
Kollégium visszaszolgáltatása miatt indított büntetőperét, valamint mélységesen elítélte a
törvényszék határozatát a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége az MTI-hez
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csütörtökön eljuttatott közleményében. Bihari Szabolcs, a szövetség elnöke
közleményében úgy vélte, hogy a kommunizmus évei alatt jogtalanul államosított épületet
a restitúciós bizottság javaslatára szolgáltatták vissza jogos tulajdonosának, az Erdélyi
Református Egyháznak. A szervezet szerint a Székely Mikó Kollégiumnak helyt adó épület
ismételt államosítását nem lehet másként értékelni, mint az erdélyi magyarság és a
Református Egyház elleni lépést.

Sánta Imre: senki és semmi sincs biztonságban
2014. november 27. – szekelyhon.ro, Krónika
A Mikó-ügy csak egyelőre zárult le – nyilatkozta Sánta Imre bikfalvi református lelkész, aki
két évvel ezelőtt ötvenhét napon át tüntetett a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása
ellen. „Így döntött a »független« román igazságszolgáltatás. Félő, hogy ez még csak a
kezdet. Mi jöhet még? Ebben az országban bármi megtörténhet. Ma megfosztanak őseink
örökségétől, holnap még a földet is kihúzzák talpunk alól, bárkit elítélhetnek
mondvacsinált ürüggyel. Senki és semmi nincs már biztonságban. Történik mindez
Romániában, a 21. században. Elegem van belőle” – írta a lelkész.

Toró Tibor: az RMDSZ az egyetlen ésszerű döntést hozta ebben a helyzetben
2014. november 27. – transindex.ro
Az a döntés, hogy az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa javasolja a Szövetségi Képviselők
Tanácsának a kormányról való kilépést, úgy gondolom, hogy az egyetlen ésszerű döntés
volt, amit hozhatott. Az RMDSZ több csatornán is ezt az üzenetet kapta, többen is ezt
szerették volna látni. Így a véleményformálók, politikusok, és nem utolsósorban a második
fordulón szavazó magyarok felől is ez az üzenet jött. A magyarok nagy arányban szavaztak
Victor Ponta ellen, és a a PSD ellen is” – mondta Toró Tibor politológus.

Székely István Gergő: két nyomós oka is van az RMDSZ-nek a kormányról való
távozásra
2014. november 27. – transindex.ro
Két nyomós oka is lehetett az RMDSZ Szövetési Állandó Tanácsának (SZÁT) arra, hogy a
kormányról való kilépés mellett döntött. Az egyik ok, hogy a zömében Johannis mellett
szavazó magyarság már kevésbé támogatja a RMDSZ PSD-vel közös kormányzati
szerepvállalását, a másik pedig az, hogy a jövő évi, valószínűleg megszorításokat hozó
költségvetést az RMDSZ nem szeretné felvállalni, mert ezzel csökkenne a népszerűsége véli Székely István Gergő politológus, aki kommentálta az RMDSZ vezetőségének
csütörtökön meghozott döntését.
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Nem ellenzi a sepsiszentgyörgyi tüntetést a prefektus
2014. november 27. – maszol.ro, Krónika, Szabadság
A háromszéki prefektus nem ellenzi az MPP szombatra, Sepsiszentgyörgy központjába
meghirdetett jogkövetelő tüntetését, de szerinte Románia példásan rendezte a kisebbségek
jogait. Marius Popica szerint a törvény betartásával és a jóérzés határain belül
mindenkinek joga van utcai tüntetést szervezni, így semmi akadálya annak, hogy
Sepsiszentgyörgyön autonómiapárti tüntetésre kerüljön sor. A prefektus ugyanakkor azt
tanácsolja, hogy ha a szervezők elégedetlenek meglévő jogaikkal és meg szeretnék
változtatni az érvényben törvényeket, megtehetik azt a parlamentben. A prefektus szerint
senki nem mondhatja, hogy Románia nem tiszteli a kisebbségeket, hiszen nemrég egy
német nemzetiségű személyt választottak államfőnek.

Antal Árpád elégedetten nyugtázta a SZÁT döntését
2014. november 27. – maszol.ro
Antal Árpád üdvözli a Szövetségi Állandó Tanácsnak azt a határozatát, hogy az RMDSZ
lépjen ki a kormányból. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a szövetség vezetősége
meghallgatta az erdélyi magyarok üzenetét. „Egyértelmű, hogy az emberek azt akarják,
hogy szakítsunk a Ponta-kormánnyal, és ezt a határozottan kinyilvánított népakaratot
tiszteletben kell tartani” - mutatott rá Antal Árpád Hozzátette: örömmel fogadta ezt a
döntést, mert korábban is felhívta a figyelmet arra, hogy ez a lépés szükséges ahhoz, hogy
az RMDSZ visszatérjen a gyökereihez, hogy alulról építkezve helyreállítsák a megrendült
bizalmat.

A liberálisok szerint bölcsen döntött az RMDSZ
2014. november 27. – maszol.ro
Természetes és bölcs döntésnek nevezte csütörtökön a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
szóvivője a Szövetségi Állandó Tanács aznapi határozatát, hogy az RMDSZ lépjen ki a
kormányból. Az Agerpresnek nyilatkozó Alina Gorghiu emlékeztetett arra, hogy a romániai
magyarok nagy többsége Klaus Johannisra szavazott az államfőválasztáson. „Ez erős jelzés
volt arra, hogy az RMDSZ hagyja ott Victor Pontáékat” – magyarázta. A szóvivő elmondta,
a PNL legközelebbi vezetőségi ülésén elemzik majd az RMDSZ döntésének lehetséges
következményeit. A demokrata liberális Cezar Predához hasonlóan utalt arra, hogy
ellenzéki összefogással meg kell buktatni a kormányt. Szerinte a bizalmatlansági
indítványt már a tavaszi ülésszak kezdetén, februárban be lehet majd nyújtani a
parlamentben.

Máté: hivatalosan december 13-ig kormányon vagyunk
2014. november 27. – maszol.ro
Hivatalosan az RMDSZ december 13-ig megőrzi kormányzati posztjait, de a
miniszterelnöknek jogában áll bármikor megválni a szövetség tisztségviselőjétől – mondta
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a maszol.ro-nak a Szövetségi Állandó Tanács csütörtöki ülése után Máté András képviselő.
A SZÁT-tag Máté András szerint így hivatalosan az RMDSZ december 13-ig kormányon
marad, de senki sem akadályozza meg a minisztereit vagy államtitkárait abban, hogy
korábban lemondjanak. Ugyanígy Victor Pontának is jogában áll bármikor megválni az
RMDSZ kormányzati tisztségviselőitől. "Bár ezt nem nézem ki Pontából" - tette hozzá a
képviselőházi frakcióvezető.

Kormánypénz Bánffy-erdők visszaadásának érvénytelenítéséhez
2014. november 28. – Krónika
A román belügyminisztérium fizette ki azt a bírósági letétet, amelyet a Maros megyei
prefektusnak kell befizetnie egy erdő- visszaszolgáltatási ítélet érvénytelenítésére indított
perrel össze- függésben – közölte csütörtökön az Agerpres hírügynökség. Vasile Liviu
Oprea prefektus a hírügynökségnek elmondta, annak a 2007-es ítéletnek az
érvénytelenítését kezdeményezte, amely során 9300 hektár erdőt szolgáltattak vissza
Bánffy Dániel báró örököseinek. A per tárgyalásait eddig háromszor kellett elhalasztani,
mert a prefektusi hivatal nem tudta kifizetni a közel 15 ezer lejes kauciót.

Erdélyi elemzők: az RMDSZ a magyarság által elutasított Pontától menekült

Komárom mint ürügy
2014. november 27. – Mózes Szabolcs – ujszo.com
Mózes Szabolcs szerint „Kapóra jött Komárom. Az önkormányzati választásokon itt fogott
össze a Híd és az MKP, végül nagy leégés lett a vége. Sem közös polgármester, sem
testületi többség. A két párt prominens tagjai nyomban kijelentették: lám, mégsem kell a
népnek az összefogás. Nem működik, induljunk csak külön 2016-ban”.

Felvidék

2014. november 27. – Erdély Ma, MTI
Erdélyi elemzők szerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) azért lépett ki
a kormányból, mert el akarta kerülni, hogy továbbra is a magyar közösségben rendkívül
népszerűtlen Victor Ponta kormányfőhöz kötődjön. Kiss Tamás szociológus, a romániai
Kisebbségkutató Intézet kutatója az MTI-nek nyilatkozva úgy vélekedett, az RMDSZ
állandó tanácsa az egyetlen lehetséges jó döntést hozta meg, amikor a kormányból való
kilépést kezdeményezte. „Klaus Iohannis jóval több magyar szavazatot kapott a romániai
elnökválasztás második fordulójában, mint Kelemen Hunor az elsőben, és a szavazatok
döntő hányada protesztszavazat volt a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD), Victor
Ponta miniszterelnök és az általa megjelenített rendszer ellen. Kockázatos volt Pontával
menni azon az úton, mert valószínű, hogy egy Klaus Iohannis-Victor Ponta konfrontáció
veszi kezdetét, amiből Ponta nem jöhet ki jól. Mellette azok is erodálódnak, akik vele
tartanak" – vélte Kiss Tamás.
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2014. november 27. – ujszo.com
A Híd számára csalódással zárultak az önkormányzati választások, ami a párt
dunaszerdahelyi járásbeli szereplését illeti. Csicsai Gábor az eredmény okán lemondott
járáselnöki posztjáról, helyét Érsek Árpád veszi át a párt szombati elnökségi gyűlésén. Az
értesülést megerősítette Solymos László is, a Híd alelnöke, kommentálni azonban nem
kívánta azt. Solymos nem zárta ki, hogy további személycserék is történhetnek, azonban
nem látja valószínűnek. Pozsonyban is elnökcsere zajlott a járási szinten: Horváth Attilát
Rastislav Žitný váltotta fel.

Felvidék

Csicsai Gábor lemondott tisztségéről

Simon Attila a Fórum Intézet új igazgatója
2014. november 27. – bumm.sk
A Fórum Kisebbségkutató Intézetnek 2014. november 1-től Simon Attila történész
személyében új ügyvezető igazgatója van. Simon Attila történészként 2000-től vesz részt
az Intézet munkájában, éveken keresztül a Történeti Kutatások Részlegének igazgatója
volt, ezt a posztját a továbbiakban is betölti. A Fórum Intézet eddigi igazgatója, Mgr. Tóth
Károly személyes okokra hivatkozva mondott le a tisztségről. Tóth Károly a Fórum
Kisebbségkutató Intézet megalakulásától kezdve, azaz 18 éven keresztül vezette az
Intézetet. A továbbiakban az Igazgatótanács munkáját koordinálja.

SZMPSZ – Tanulói létszámok a magyar alapiskolákban
2014. november 27. – hirek.sk, Felvidék Ma
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége minden év elején kimutatást készít a hazai
magyar tanítási nyelvű alapiskolákba beíratott tanulók létszámáról. A szövetség most az
aktuális adatok ismeretében pontosította a kimutatást. A hivatalos hazai beiratkozás
időpontjában (január 15. és február 15. között) 3 547 diákot írattak magyar tanítási nyelvű
alapiskolába. Az SzMPSZ jelenlegi összesített adatai szerint a 2014/2015-ös iskolaévben az
1. évfolyamot 3 775 elsős tanuló, a nulladik évfolyamot pedig 334 tanuló látogatja.

Állampolgárság: Szlovákia nem biztosított jogorvoslatot a sértettek számára
2014. november 27. – Felvidék Ma
Noha az alkotmánybíróság nem hozott érdemi döntést a szlovák állampolgárságuktól a
Fico-féle ellentörvény értelmében megfosztottak ügyében, önmagában e tény is szerepel
abban az érvrendszerben, mellyel nemzetközi fórumokhoz fordulnak az érintettek mondta Gál Gábor a Kossuth Rádió Határok nélkül c. műsorában. A sértettek ügyét a
kassai testület előtt képviselő ügyvéd - a Most-Híd parlamenti képviselője - szerint azzal is
tudnak immáron érvelni, hogy a Szlovák Köztársaság nem biztosított megfelelő
jogorvoslatot (egykori) állampolgárai számára, így egyéb lehetőség híján maradtak a
nemzetközi fórumok. Ezek között Gál az alábbiakat említette: az Emberi Jogok Európai
Bírósága, az európai ombudsman, az Európai Parlament petíciós bizottsága. Fontos
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azonban tudni - ezt a képviselő is kihangsúlyozta nyilatkozatában - hogy az
állampolgársághoz való jog nem szerepel az európai emberi jogi egyezmény alapjogi
katalógusában, vagyis erre hivatkozni az emberi jogi bíróság előtt nem lehet. Ami viszont
már érdemi alapot teremthet a fellépésre, az éppen az állampolgárság megfosztásából
fakadó következmények, alkalmasint emberi jogi sérelmek. Gál Gábor és Lomnici Zoltán,
az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke már dolgoznak a beadványokon.

Rákóczi Szövetség: Megmaradásunk záloga az anyanyelven szerzett tudás
2014. november 27. – Felvidék Ma
Befejezéséhez közeledik a Rákóczi Szövetség Iskolai Beiratkozási Programja. A Felvidéken,
Rozsnyó volt a beiratkozási program utolsó előtti helyszíne. A program decemberben
Léván zárul. A Rozsnyó és Vidéke Célalaphoz tartozó iskolákban emelkedett az első
osztályba íratott gyermekek száma.

Vajdaság

Megnyitották a Tragikus emberi sorsok a Délvidéken című kiállítást
2014. november 27. – Vajdaság Ma, MTI, Pannon RTV
A szerb-magyar megbékélés fontosságát hangsúlyozta a Tragikus emberi sorsok a
Délvidéken című martonosi kiállítás megnyitóján Csallóközi Zoltán, Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke csütörtökön. A megbékélés jó irányban halad.
Csak az a szemlélet vezethet eredményhez, amelynek nyomán eltörölték a kollektív
bűnösséget Szerbiában. Ez lehetővé teszi a közös emlékezést, valamint azt, hogy
"megadhatjuk halottainknak a végtisztességet" - jelentette ki a kabinetfőnök. "Ha a
történelemkönyvek lapjaira hamisítatlanul kerülnek az elmúlt idők történései, akkor majd
a csúrogi közös főhajtást követi a sírok fölötti kézfogás, amit átsző a megbocsátás" fogalmazott Csallóközi Zoltán.

A Pajtić–Pásztor találkozóról kiadott közlemény nem szól a tartományi
hatalmi koalícióról
2014. november 27. – Pannon RTV
A tartományi kormány és a parlament munkájának dinamikájáról egyeztetett Bojan Pajtić
és Pásztor István – a szűkszavú közlemény szerint. A vajdasági kormány, valamint a
parlament elnöke a jövő évi költségvetésről is tárgyalt. A vajdasági büdzsét várhatóan
december közepén fogadják el. A közlemény szerint megállapodtak abban, hogy a
tartományi kormány két törvényjavaslatot dolgoz ki: a Vajdaság pénzeléséről, illetve a
hatáskörökről szóló törvény módosításának javaslatát. Miután a vajdasági kormány ezeket
elkészíti, a parlamenti képviselői csoportokkal egyeztetnek, majd a szerb parlament elé
terjesztik elfogadásra a két törvényjavaslatot.
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Vajdaság

Egységes magyar médiahálózat létrehozásán fáradoznak
2014. november 27. – Magyar Szó
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezetői, valamint a Kós
Károly Kollégium (KKK) tagjai az Újvidéki Színház kistermében csütörtök délután
közönségtalálkozót tartottak. A magyar közmédia szerepéről, feladatairól, a vajdasági
médiumokkal és tudósítókkal való jobb együttműködésről, illetve arról volt szó, hogy a
vajdasági témák miként szerepelhetnének gyakrabban a magyar közmédiában. A
rendezvény résztvevői Magyarországról, Szlovákiából, Romániából, Szlovéniából,
Ukrajnából és Szerbiából érkeztek.

Horvátország

Szakmai továbbképzés Pécsen
2014. november 27. – huncro.hr
A magyar szakos tanárok, osztálytanítók és anyanyelvápolók megyei szaktanácsa
szervezésében pécsi szakmai továbbképzésre és tanulmányi kirándulásra került sor a
hétvégén. A résztvevő pedagógusok többek között egy múzeumpedagógiai foglalkozáson
vettek részt, aztán előadást hallhattak a színháznak a gyermek művészeti nevelésében
betöltött szerepéről, a program befejezéseként pedig egy színielőadást néztek meg.

Megalakult a Pataky András Nyelvi Intézet
2014. november 27. – huncro.hr
Múlt pénteken tartotta alakuló ülését a Pataky András Nyelvi Intézet (PANYI), amely
hatodik tagszervezetként csatlakozik a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózathoz, és
amelynek vezetésével dr. Lehocki-Samardžić Anna nyelvészt, egyetemi adjunktust bízták
meg az alapító tagok.
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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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