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2015. március 21. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, MNO, szekelyhon.ro
Kelemen Hunor szerint „a reggeltől estig tartó bilincscsörgésen” túl nem lehet látni, hogy
merre halad Románia, teljes a bénultság a román politikai elitben. Az RMDSZ elnöke a
bilincscsörgés kifejezéssel a példátlan korrupcióellenes harcra utalt abban a politikai
helyzetértékelésben, amelyet az erdélyi magyar Kulturális Autonómia Tanács kolozsvári
ülésén mondott el szombaton. Kelemen Hunor úgy értékelte, hogy Romániában ma senki
nem akar felelősséget vállalni semmiért, amely a társadalom hosszú távú felzárkóztatását
segítené. Megítélése szerint a Ponta-kormány napjai meg vannak számlálva, a kabinet már
csak tehetetlenségből kormányoz. Hozzátette, a választási törvényeket leszámítva
semmilyen fontos kérdés nincs, amelyről politikai párbeszéd folyna Bukarestben.

Vezető hírek

Kelemen Hunor: nem lehet látni, hogy merre halad Románia

Elkészült az új decentralizációs törvénytervezet
2015. március 20. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Nyugati Jelen
Elkészült az új decentralizációs tervezet; a dokumentumot Liviu Dragnea csütörtökön
továbbította az államfőnek, a minisztériumoknak, a parlamentnek és a helyi
hatóságoknak. A fejlesztési miniszter a bejelentést követően megjegyezte, bízik benne,
hogy a decentralizáció már jövőre megvalósul. Pénteken pedig azt mondta, Klaus Johannis
államfő még mindig támogatja a decentralizációt, bár választ még nem adott a
dokumentumra.

Kaliňák: az állampolgársági rendelet gyógyír, a törvényre még várni kell

Határon túli és anyaországi nagycsaládokat látott vendégül a Nemzeti
Színház
2015. március 20. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja
Határon túli és anyaországi nagycsaládokat látott vendégül a Nemzeti Színház. A Kárpátmedencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) által szervezett péntek esti budapesti
programon több mint hatszázan vettek részt, közülük 110-en Kárpátaljáról érkeztek. A
díszelőadás előtt Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért

Magyarország

2015. március 20. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Pfundtner Edit független parlamenti képviselő februárban interpellációval fordult Robert
Kaliňák belügyminiszterhez az állampolgárságot érintő rendelet kapcsán, mely alapján
kérvényezhetik állampolgárságuk visszaadását azok, akik a 2010-ben elfogadott törvény
alapján elveszítették azt. A miniszter válaszában úgy fogalmazott: az állampolgárságot
visszaadó rendelet egy előzetes gyógyír, a törvényre még várni kell. A miniszter válaszában
kifejtette, hogy a belügyminisztérium rendelete teljes összhangban van az
állampolgárságról szóló törvénnyel, valamint Szlovákia nemzetközi kötelezettségeivel.
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Áldozatként állítja be Mezeit az MPP és az SZNT
2015. március 20. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
A Magyar Polgári Párt (MPP) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) egyaránt tiltakozik
Mezei János gyergyószentmiklósi polgármester letartóztatása ellen, sőt az SZNT
„magyarellenes jogsértésként” állítja be a nyomozó hatóság rendelkezését. Pénteken
kibocsátott közleményében a polgári alakulat megdöbbenésének adott hangot annak
kapcsán, hogy az MPP alelnöki tisztségét is betöltő Mezeit a marosvásárhelyi táblabíróság
előzetes letartóztatásba helyezte. A párt leszögezte, szolidáris Gyergyószentmiklós
„népszerű polgármesterével", aki az MPP vezetősége szerint hosszú éveken keresztül a
közösség érdekében végezte munkáját, polgármesterként pedig a város jólétéért dolgozott
és munkálkodott.

Erdély

felelős államtitkár köszöntőjében úgy fogalmazott: "a trianoni békediktátum az
anyaországon kívül hét másik országba kényszerítette a magyarokat, ezzel az elmúlt 100150 évben példa nélküli bosszút állva a magyarságon".

Constantinescu: hiányzik a közös nagy cél a román–magyar viszonyból
2015. március 20. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, Magyar Hírlap
Emil Constantinescu szerint hiányzik a közös nagy cél, amelyik újra egymás mellé
állíthatná a románokat és a magyarokat. A volt román államfő a fekete március
évfordulója alkalmából szervezett marosvásárhelyi kerekasztal-beszélgetésen tekintette át
a román–magyar viszony alakulását. Markó Béla szenátor, az RMDSZ volt elnöke viszont
arról beszélt, hogy aggasztóbbnak látja a romániai demokrácia és ezen belül a magyar
közösség helyzetét, mint tíz évvel ezelőtt. Példaként a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) kialakult konfliktust, a nemzeti szimbólumok elleni
hatósági fellépéseket említette. „Fontos lenne továbbvinni azokat a dolgokat, amelyeket
1996-ban tudtunk, de azóta elfelejtettünk” – jelentette ki a politikus.

Helyben lajstromoznák az erdélyi értékeket
2015. március 20. – Krónika
Erdélyi magyar civil szervezetek azzal a kezdeményezéssel fordulnak a magyar
Földművelésügyi Minisztériumhoz és a Hungarikum bizottsághoz, hogy szakmai és civil
szervezetek jogosultsága legyen összeállítani azoknak az erdélyi értékeknek a listáját,
amelyek érdemesek a hungarikummá nyilvánításra – jelentette be a Kolozsváron rendezett
Hungarikum-konferencián Sebestyén Csaba, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének
elnöke. Kiderült, a legtöbben kevésnek tartják, hogy a külhoni magyar értéktárban jelenleg
mindössze öt erdélyi érték szerepel.
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2015. március 20. – transindex.ro
Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) tagja akart lenni a nacionalista
diskurzusáról ismert Ionuț Țene, Gheorghe Funar volt kolozsvári polgármester
kabinetvezetője, a Napocanews.ro szélsőjobboldali diskurzusú online lap publicistája, ám a
Román Akadémiai Társaság (SAR) és a Helsinki Bizottság romániai emberjogi szervezete
(APADOR-CH) további 16 civil szervezettel együtt megóvta a jelentkezését.

Erdély

Funar egykori jobbkeze a Diszkriminációellenes Tanács tagja akar lenni

Nőtt az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának pályázati kerete
2015. március 20. – maszol.ro
Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala idén is meghirdeti pályázati kiírását, amelyre a
nem-kormányzati és non-profit szervezetek részéről érkező, az etnikumok közötti
interkulturális, valamint az intolerancia legyőzésére, megelőzésére irányuló pályázati
projektekkel lehet jelentkezni. A programokra a Kormány által jóváhagyott keretösszeg a
tavalyinál kétszázezer lejjel több, azaz 2.200.000 lej – tájékoztatott az intézmény vezetője,
Laczikó Enikő RMDSZ-es államtitkár.

Smaranda Enache: autonóm gondolkodásmód szükséges
2015. március 20. – szekelyhon.ro, Krónika
Marosvásárhelyen huszonöt évvel a decemberi forradalom és a márciusi véres események
után még mindig jelentős azon román emberek aránya, akik vakul hisznek a nacionalista
propagandában – állapította meg szomorúan Smaranda Enache, a Pro Európa Liga
vezetője. Szerinte mindezért azok a retrográd, diverziókeltő erők a felelősek, amelyek már
1990 elején megosztották a társadalmat. Az ismert emberjogvédő, aki folyamatos
támadások és rágalmazások közepette élte le élete utóbbi két és fél évtizedét, nem hátrál
meg. Mint mondja, erőt az értelmiség vagy akár az utca embere részéről érkező
megbecsülés, megértés, bátorítás ad.

Oktatási levelezőlistákkal segítené a tanárok együttműködését a Kulturális
Autonómia Tanács
2015. március 21. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Pedagógusi levelezőlisták indításának támogatásáról döntött az erdélyi magyar Kulturális
Autonómia Tanács (KAT). A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
kezdeményezésére 2012 áprilisában létrejött, romániai magyar tudományos, művészeti,
művelődési és szakmai szervezetek döntéshozó fóruma szombaton határozott erről a
kolozsvári Bánffy-palotában tartott ülésén. A tanács úgy vélte, 15-18 középiskolai
tantárgynak megfelelő levelezőlistára lenne szükség, amelyek mintegy tízezer magyar
oktatónak biztosítana fórumot a szakmai párbeszédre. A tanács a listák moderátorai
számára havi juttatást kíván biztosítani.
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2015. március 21. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
A másság és a multikulturalitás szerepét, a társadalomban jelen lévő előítéletek
lebontásának fontosságát hangsúlyozta Klaus Johannis államfő szombaton, a faji
megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napján. Az elnök hangsúlyozta: a másság és
a multikulturalitás gazdagabbá teszi a világot, az előítéletekről való lemondás pedig
erősebbé teszi a társadalmat.

Erdély

Johannis: a másság és a multikulturalitás gazdagabbá teszi a világot!

Fél szem
2015. március 21. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
A székely szabadság napi tüntetés alkalmából Marosvásárhelyen magas szintű készültséget
rendeltek el, rengeteg rendőr, csapatszállító járművek és vízágyú vigyázta a rendet. Előző
napon Lucian Goga megyei prefektus arról beszélt, hogy Marosvásárhely multikulturális
város, ahol békében élnek románok, magyarok és más nemzetiségűek. Azonban az 1989-es
marosvásárhelyi eseményeknek, máig ható következményi vannak, már akkor észrevehető
számban csökkent a magyarság lélekszáma, egyre kevesebben íratták be gyermekeiket
magyar iskolába. Az eseményeket után tíz évvel a magyarok a polgármesteri széket is
elvesztették, ráadásul úgy, hogy a szavazóbizottságban 2500 RMDSZ szavazatot
semmisítettek meg mondvacsinált indokokkal.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. március 21-i számában olvasható.)

Antal Lóránt a MIÉRT új elnöke
2015. március 21. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika, MTI
Antal Lórántot választották meg a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnökévé az ifjúsági
szervezet Nagyváradon ülésező tisztújító küldöttgyűlésén. A 150 küldöttből 94 szavazott a
székelyudvarhelyi jelöltre és 56-an ellenjelöltjére, Jakab Adorjánra.

Újabb Ponta-fricska a román diaszpórának
2015. március 22. – Krónika
Újfent tanújelét adta Victor Ponta, hogy az államfőválasztáson elszenvedett veresége miatt
nem kedveli túlságosan a román diaszpórát. A kormányfő a hét végén úgy vélekedett, hogy
a külföldön élő románok jelentős része nem fog „tolongani" a levélben történő szavazásért,
mert nem teljesen törvényesen tartózkodik a nyugat-európai országokban. A levélben
szavazás intézményének bevezetését a novemberi államfőválasztás után karolták fel a
bukaresti ellenzéki pártok.

Visszájára fordított forradalom
2015. március 22. – Krónika
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács fekete márciusra emlékező kétnapos
programsorozatának zárórendezvényén Tőkés László EP-képviselő szomorúan állapította
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Erdély

meg, hogy a Marosvásárhelyen 1990-ben történtekkel az Oszd meg és uralkodj! jelszó
követőinek sikerült a visszájára fordítani a dicsőséges ’89-es forradalmat. Éppen ezért
folyatni kell a kommunista restauráció elleni küzdelmet és a magyarság jogaiért vívott
harcot, vélekedett. Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete pozitívumnak
nevezte, hogy a fekete március nem ismétlődött meg. Mint hangsúlyozta, tévhit, rágalom
az, amit egyes szélsőségesek ma is hajtogatnak, miszerint az anyaországnak érdeke lett
volna a konfliktus kirobbantása.

Fekete március: a Vatra Românească bérelte a buszokat
2015. március 22. – Krónika
A Vatra Românească nacionalista szervezet bérelte azokat a buszokat, amelyek a Görgényvölgyi románokat Marosvásárhelyre hozták 1990. márciusában – közölte a birtokába
került iratokra hivatkozva a Digi 24. A hírtelevízió szombaton riportfilmet közölt a
marosvásárhelyi fekete március eseményeiről, melyben résztvevők és szemtanúk
elevenítették fel a tragédiát román és magyar részről egyaránt.

„Egyesülés” a váradi Szent László-szobor körül

Berényi: kisebbségi kérdésekben módosításokra szorul a szlovák-magyar
alapszerződés
2015. március 20. – bumm.sk
Berényi József, az MKP elnöke szerint a húsz éve megkötött szlovák-magyar alapszerződés
néhány pontban módosításra szorul, elsősorban ami a kisebbségek jogállását és az
asszimiláció megelőzését illeti. Andrej Danko, az SNS elnöke ezt élesen elutasítja, szerinte
a magyarok fogyásához a szlovák politikának nincs semmi köze. Az MKP elnöke Danko
szerint egyoldalúan kezeli a kisebbségi politikát, és „mindig többet és többet akar.” Arra is
rámutatott, hogy a magyarországi szlovákok száma sokkal gyorsabban fogy, mint az itteni
magyaroké, állítása szerint azért, mert a magyar kisebbségi politika sokkal kevésbé
kompromisszumkész, mint a szlovák.

Felvidék

2015. március 22. – Krónika
Tüntetéstől sem rettennek vissza azok, akik újra viszont szeretnék látni a városalapító
király szobrát a jelenleg felújítás alatt álló nagyváradi Szent László téren – derült ki azon a
fórumon, amelyet az emlékműállítás érdekében aláírásgyűjtési akcióba kezdő
csoportosulás kezdeményezése mellé álló Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács helyi szervezete rendezett. A közvita kuriózumát elsősorban az jelentette,
hogy az elmúlt évek feszültségeit követően most ismét egy asztalhoz ült az EMNP, az
EMNT és az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége, ugyanis Kiss Sándor megyei
elnök, valamint Huszár István alpolgármester is részt vett a mintegy 70 érdeklődőt vonzó
fórumon.
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2015. március 20. – MTI, bumm.sk
Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter tollából jelentetett meg véleménycikket a
Magyarország és Szlovákia közötti alapszerződésről a pozsonyi Pravda. „Jó kerítés, jó
szomszédság, tartja a mondás, és a két évtizede megkötött alapszerződés is olyan, a
konfliktusok lehetőségét kizáró élő sövény, amely rendkívül jó minőségű, ellenállt az idő
vasfogának és a politikai változások szelének is” - szögezte le írásában a szlovák diplomácia
vezetője.

Felvidék

Miroslav Lajčák a szlovák-magyar alapszerződésről: „Jó kerítés, jó
szomszédság”

Utálja a Smert a magyar választó
2015. március 20. – Új Szó
Egy év múlva lesz a parlamenti választás, a felmérések szerint a Smer minden bizonnyal
koalíciókötésre kényszerül. Az MVK kutatása szerint az emberek ötöde úgy véli, a Smer
továbbra is egyedül fog tudni kormányozni, 16 százaléknyian pedig Smer–KDH koalíciót
várnak. A Smerrel szemben az MKP választói a leginkább elutasítóak: csak a párt
szimpatizánsainak 5 százaléka gondolja azt, hogy Smer–MKP koalíciónak kellene
alakulnia 2016-ban. A Hídnál egy Ficóékkal együtt létrehozott kormány háromszor több
pártszimpatizánsnak tetszene, ám még ez is viszonylag alacsony aránynak számít.

MKP–Most-Híd együttműködés: Esetleg a választások után
2015. március 21. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd elsődleges célja a kormányváltás, a választási
kampányban a jelenlegi állás szerint külön-külön indulnak, a parlamenti választások utáni
együttműködést azonban nem zárják ki - hangzott el a Pátria Rádió Délidő című
műsorában, melynek Szigeti László, az MKP Országos Tanácsának elnöke, illetve Solymos
László, a Most-Híd frakcióvezetője volt a vendég.

Magyar Örökség Díjat kapott Koncsol László
2015. március 21. – MTI, hirek.sk
Szombaton ismét átadták a Magyar Örökség Díjakat. Az elismerést hét kiemelkedő
kulturális személyiségnek, illetve csoportnak adományozták oda a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) dísztermében. Díjazott volt Koncsol László, a felvidéki közélet
meghatározó személyisége, író, költő, műfordító, zenész és helytörténész, aki sokoldalú
közösségi szolgálatáért vehette át a Magyar Örökség Díjat.

Befejeződött a nemzeti kisebbségek pályázatainak elbírálása
2015. március 22. – hirek.sk
Az utolsó, a magyar nemzeti kisebbség pályázatait elbíráló bizottság is befejezte a
kormányhivatal által meghirdetett, a „Nemzeti kisebbségek kultúrája 2015” elnevezésű

7

Pajtić: Vučićnak nincs beleszólása a vajdasági választások időpontjába
2015. március 20. – Vajdaság Ma
A Vajdaságban hatalmon levő pártok, a Demokrata Párt (DS), a Vajdasági
Szociáldemokrata Liga (LSV) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) nem ellenzik a
tartományi és a helyhatósági választások egyidejű megtartását, de az Aleksandar Vučić
szerbiai kormányfő által bejelentett decemberi időpont nem megfelelő ezek megtartására.
Hozzátette nem érti, hogyan lehetne az alkotmányban meghatározott határidő előtt
megtartani a választásokat. Meglátása szerint a vajdasági választások kiírásának ügye
egyedül a tartomány hatáskörébe tartozik.

Vajdaság

támogatási program keretében benyújtott pályázatok elbírálását. A magyar kisebbségi
kultúra keretében az úgynevezett „élő kultúra” támogatására 828 pályázat érkezett. A
bizottság 594 pályázatra összesen 1 134 072 euró támogatás megítélését javasolta.

Újra indul a Forum könyvbusza
2015. március 20. – Vajdaság Ma
Március 22-én ismét útjára indult a Forum Könyvkiadó Intézet könyvbusza, amely ezúttal
a dél-bántáti településeket veszi célba. Antalovics Péter Örökszoba és Benedek Miklós
Mintha emberekből állna című versesköteteit, valamint Géber László Akinek az ég
(Forum–VMMI) című esszékötetét mutatják be a kiadó munkatársai.

Kishegyes ünnepe
2015. március 21. – Vajdaság Ma, Vajdaság RTV
Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte meg Kishegyes a tavasz első napját, amelyet
1994-ben falunapnak nyilvánítottak. Fodor Pál nyugalmazott újságírót a falu
díszpolgárává avatták, a tanácselnök beszámolt az elmúlt időszak eredményeiről, a
szavalók és néptáncosok pedig szívet melengető műsorral kedveskedtek a falubelieknek és
a vendégeknek.

Hármas Torda-találkozó
2015. március 22. – Vajdasági RTV, Vajdaság Ma
A 14. Tordai Művelődési Napok rendezvénysorozat keretében sor került a 13. tordai estre.
Immár hagyományosan a Kárpát-medence három Torda nevű helysége, a romániai
Aranyostorda, a magyarországi Bihartorda és a vajdasági Torontáltorda képviselői
mutattak be közös műsort.
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2015. március 20. – Kárpátalja Ma
Beregszászba látogatott Naszvadi György, a Nemzetgazdasági Minisztérium
államtitkára. Az államháztartásért felelős közgazdászt Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke fogadta március 20-án. Naszvadi György a kárpátaljai
szakképzés ügye iránt érdeklődött a főiskola elnökénél, továbbá megtekintette a
felsőoktatási intézmény szakképzési intézetét.

Az Ökumenikus Segélyszervezet rendkívüli segélyakciója Kárpátalján

Kárpátalja

Naszvadi György a Rákóczi-főiskolán

2015. március 20. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Csütörtökön Beregszászba látogatott Lévai Anikó jószolgálati nagykövet és Lehel László, az
Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója. A vendégek a beregszászi ADVANCE Kárpátaljai
Tanácsadó és Fejlesztő Központban sajtótájékoztató keretében ismertették a szervezet
eddigi ukrajnai és kárpátaljai jelenlétét, tevékenységét, valamint a kialakult háborús
helyzet és válság miatt létrehozott segélyprogramot. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén
a legnagyobb magyar segélyprogramot indította el. A program tavaszi szakaszának
mértéke meghaladja a 10 millió forintot, amely összeg a beérkező adományok
függvényében folyamatosan növekszik

„Mindenki reméli, hogy béke lesz Ukrajnában”

„A Nagy Burgenland Túra“ magyar résztvevőkkel
2015. március 22. - Volksgruppen
„A Nagy Burgenland Túra“ sikere után az idén is folytatódik a kaland. Ebben az évben az
ORF-túra határon átnyúló lesz és Magyarországra valamint Szlovéniába vezet. A túrának
van egy fix csoportja/magja, amely egész héten részt vehet a vándorláson és ehhez a
csoporthoz ma válogatták ki a résztvevőket az ORF Burgenland kismartoni stúdiójában.

Őrvidék

2015. március 21. – MTI, Kárpátalja Ma
Mindenki azt reméli, hogy béke lesz Ukrajnában, a fegyverek végérvényesen elhallgatnak,
és ezután a béke megtartásáról, az ukrán gazdaság talpra állításáról is értelmes
beszélgetést lehet folytatni – mondta Áder János köztársasági elnök pénteken este a déllengyelországi Katowicében a magyar sajtó képviselőinek, miután kétoldalú megbeszélést
folytatott lengyel kollégájával, Bronislaw Komorowskival. A magyar államfő szombaton
Bronislaw Komorowskival együtt ünnepélyesen felavatta Henryk Slawik és idősebb Antall
József, a második világháború idején Magyarországon több ezer embert megmentő lengyel
és magyar politikus közös emlékművét, majd részt vesznek a magyar-lengyel barátság
napja alkalmából rendezendő ünnepségeken.
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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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