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Elnok Ur!
6n, mint Romdma legfcibb alla-

mi m6lt6s6ga, Romdr-ia hivat4fos
dllaspontj6t kepriselr-e. Budafles-
ten, a Magyar Koztdrsasiig elndk6-
nek jelenleteben kijelentette, hory
,,Sz6kelyfrildiin soha nem lesz au-
ton6mia". megoldva azzal, hogy
Rom:inia egysdges nemzetdllam, 6s
soha nem fogja elismerni a kollek-
tiv jogokat.

Kijelentesei ellentmondanak a
nemzetktizi j ognak, ellent6tben 6ll-
nak azokkal a nemzetkiizi kiitele-
zettsegekkel, amelyeket Romr{nia
vdllalt, sdrtik a sz6kely n6p, a ma-
gfar nemzeti ktiziiss6g ondrzet6t,
6s az eur6pai stabilit6st veszdlyez-
tet6 k6nyszerhelyzetet pr6brilnak
teremteni.

Elnok Ur! 6n,6s 6n altal a hi
vatalos rom6n politika, ezzel ta-
gadni pr6bal egy t6bb, mint ezer
6ves val6s6got, a sz6kely n6p allami
form6ban szervezett l6t6t Erd6ly
fdldj6n. L6tez6sunket Rom6nia 18

6ve szuletett alkotm6ny6val pr6-
b6lja c6folni. T\.tdomdsdra hoezuk,
hogy a sz6kely n6p alkotm6nya
(Constitrici6ja) m6r 1500-ban, irott
form6ban l6tezett, 6s m6r akkor
kimondta a bir6i ffggetlens6g 6s
az 6rtatlans6g v6delm6nek elv6t.
On ery6ni kisebbs6gi jogokat kin6l
onrendelkez6se helyett n6punk-
nek, melynek tagiai nem egy6ni be-
sziv6rg6kk6nt 6rkeztek Erd6lybe,
hanem 6shonos allamalapit6k6nt
6l a Sz6kelyfoldon. Eur6pa n6pei
tudjdk, hory a sz6kely n6p Erd6ly-
ben 6shonos. 6si, maga teremtette
kultfr6val, saj6t jogrenddel, ir6sbe-
lis6ggel rendelkezve, 6vezreden 6t,
v6dte, ha kellett fegyverrel 6s v6r-
iidozat drdn is, szul6foldj6t, kozos-
s6gr fennmarad6.sdt, tiszteletben
tartva m6s n6pek jogait.

Tud.atjuk 6nnel, hory a 5z6-
kelyfoldon, a mai lakoss6g 80%-eL
alkotva, 6l ma is a sz6kely n6p, a
maryar nemzet r6sz6nek tekinti
mag6t, 6s mint ennek a tenilet-
nek 6shonos n6pel Az elmflt 6v-
szdzadok sor6n sajdt jogrendj6re
6s a sz6kely sz6kek auton6mi6jdra
alapozott k6zigazgatdsi 6s v6delmi

rendszert mfk6dtetett, mai sz6val
auton6midt 6lvezett. A magyar ki-
r6lyok 6s a mindenkori hatalmak
6ltal ismert vary elismert auton6-
midjdnak 6s olthatatlan szabad-
s6Lgv6ry6nak koszonheti fennma-
rad6sdt. On 6pp rigy tudja, mint
mi, hogy a n6pek onrendelkez6si
joga nemzetkozileg elismert, ko-
telez6 jog. Ezt a jogot nem adj6k,
nem kell elismerni, arrol le sem
lehet mondanil Az onrendelkez6si
jog term6szetes jog. A sz6kely n6p
akaratnyilvdnit6 n6pszavaz6son
mondta ki 200?-ben, hogy 6lni akar
onrendelkez6si jog6val, 6s ennek
6rtelm6ben ig6nyli Sz6kelyfold Au-
ton6m Kozigazgatdsi R6gi6 tor-
v6ny 6ltali l6trehoz6s6t, mely nem
s6rti Rom6nia teruleti integritds6t,
de biztositja a sz6kely n6p kozos-
segi fennmaraddsdt rlsi foldj6n. 6n
Orokre lehetetlenn6 nyilv6nitan6
ezt a megoldast.

Elnok Ur! Kategorikus kijelen-
t6s6vel egy6rtelmfen tudtunkra
adta, hogy a szdkelg ndpnek, rnint
kozossdgnek Romd,nia kerete-
in belill nincs joadjel Tudtunkra
pr6b6lja adni, hogSr Rom6ni6ban
soha nem fog megeryez6s sztilet-
ni a demokr{,cia szabitlyai szerint,
a sz6kely n6p 6s a rom6n hatalom
kozott. On a hatalom birtok6ban,
a hatalom eszkoz6vel sz6nd6kszik
megakad6Llyozni egy n6p kozoss6gi
fennmaraddsdt 6s ryarapod6s6t,
azt a demokratikus, mindk6t f6l
6rdekeinek megfelel6 megold6st,
mely tiszteletben tartja RomdL-
nia teruleti integrit6s6t 6s a sz6-
kely n6p onrendelkezesi jogdt. On
k6nyszerhelyzetet teremt sz6kely
kozoss6gunk szdmdra.

A sedkelE ndp S O H A nem mond Ie,
mert nern is mondhat Ie onrendelke-
zd.si, j og dnak dru 6nAre juttatdsdr6l,
kdzo s s dg i. drtdkeinek rne gu d ddsdr 61,

arr6l a jogdr6l 4s kotelezettsdgdr6l,
hogE sajd.t sziilSfoldj€n kozoss€gi
jou6t teremtsen sajd.t rndgd ds gEer-
mekei sedmdra.

SZEKELYFONN ONOXI

A,,S zdkelEfol{ or dk" onrendelkez6-
si f6rum r6sztvev6i

Aldirjdk:
Borsos Geza - a Sz6kely Nemzeti
Tanfcs szervez6si alelnoke (Gyer-
ry6sz6k)
Benk6 Em6ke - a Sz6kely Nemzeti
Tan6cs alelnoke (Bard6c-Mikl6s-
varsz6k)
Andrrissy Arpdd - a Sz6kely Nem-
zeti Tan6cs ieWz6je (Marossz6k)
Ferencz Botond - az Orbaisz6ki 5z6-
kely Tandcs elnoke, SZNT kuldott
Benedek Barna - a Sepsisz6ki 5z6-
kely Tandcs elnoke, SZNT kuldott
Ferencz Csaba - a Csiksz6ki Sz6kely
Tan6cs elnoke, SZNT kulddtt
Ambrus A. Arpdd - a Gyerry6sz6ki
Sz6kely Tan6cs alelnoke, SZNT
klildott
Bardocz Ferenc - a Gyerry6sz6ki
Szdkely Tan6.cs alelnoke, SZNT
kuldott
Krizbai Imre - a Bard6c-Mikl6svdr-
szeki Sz6kely Tan6cs alelnoke
K6d6r Edit - a Bibarcfalvi Telepril6-
si Sz6kely Tandcs tagja, SZNT kul-
dott
Tordai Arp6d - a Bibarcfalvi TeIe-
prilesi Sz6kely Tan6cs tagja, SZNT
krildott
Elekes J6zsa Mtxton - a Gyerry6-
ujfalvi Telepul6si Sz6kely Tandcs
elnoke, SZNT krildott
Korpos Levente - a GyergSr6cso-
mafalvi Telepul6si Sz6kely Tan6cs
elndke, SZNT kuldott
Sz6kely Almos - a Gyergy6csoma-
falvi Telepul6si Sz6kely Tandcs al-
elnoke
Torok Zoltftn - a Gyerry6szentmik-
I6si Sz6kety Tan6cs tagia, SZNT
kuldott
Madaras Albert - a Ditr6i Telepul6-
si Szekely Tan6cs tagja, SZNT kul-
dott
Baricz Gergely - a Borzonti Telepri-
I6si Sz6kely Tan6cs elnoke, SZNT
kuldott
Csiki Dezs6 - a Borzonti Teleptil6si
Sz6kely Tan6cs tagia
Antal Ter6z - a Gyergy6csomafalvi
Teleptil6si Sz6kely Tandcs tagja
Sz6kely Levente - a Gyergy6cso-
mafalvi Teleptil6si Sz6kely Tan6cs
tagia
Csala J6zsef - a Gyerry6csomafalvi
Telepul6si Sz6kely Tan6cs j egyz6j e



B a-roti Ferenc - a Gyer gy-o csomafal-
vi Telepul6si Sz6kely Tanrics taga
Vitez Huszdr Andras - a GYergYo-

csomafalvi Telepul6si Sz6kely Ta-

ndcs tagja
Pildner J6zsef KdLroIY - a MagYar
Polgdri Pdrt tagia (Sepsiszent-
gyorgy)
Czirjdk K6roIY - a Marosh6wzi Sze-

kely Tan6cs elnoke, SZNT kuldott
Strasszer Istvdn - a Marosh6vizi
Sz6kely Tandcs alelnoke
Ambrus Jozsef - a Maroshdvizi 5.z6-

keil'Tandcs a-lelnoke
Csibi Istv6n - a Marosh6vizi Szekely
Tan6cs titkdra, SZNT kuldott
Czimbalmas Tivadar - a GYergYo-

szentmikl6si Sz6kely Tan6cs tagia'
SZNT KUIdOtt
Suket Levente - a CsiksomlYoi 5z6-
kely Tan6cs elnoke, SZNT kuldott
Sz6kely Antal - a CsiksomlY6i 5z6-
kely Tandcs tagja
Sim6 P J6zsef Tibor- a CsiksomlYoi
Sz6kely Tanrics titk6ra
P6ter Tivadar - a CsiksomlY6i 5z6-

kel1-Tanacs taga
Ba-rtalis Imre - a Csiksorrui'oi Sze-

kely Tan6cs tagia
Antal Imre - a Csikcsobotfalvi 5z6-
kely Tandcs elnoke, SZNT kuldott
Petres Ldszl6 - a Csikcsobotfalvi
Sz6kely Tan6cs tagia
Petres G6bor - a Csikcsomortdni
Sz6kely Tandcs titkdra

Kelt Gyergy6csomafalvfin, az lJt
2009-ik esztendej6nek btijtel6 hava
6-ik napj6n

TYaian Bisescu allameln6k Sad-

ketUfdtd, teruleti auton6mi6li6val
kapcsoiatos budapesti 6s hazai ki-
jelent6sei joggal keltettek felhdrbo-

rod6st a magyar kozv6lem6nYben.
Aikotm6nyosnak alc6zott, dikta-
t6rikus megnyilatkozdsu viszont
m6gaz RMDSz-t is r66bresztett6k
auton6mi6,j 6val kapcsolatos mint-
egy m6sf6l 6vtizedes t6ved6seire
6s mulaszt6saira - 6s ennek ko-
szonhet6en k6sznek mutatkozik
annak felulvizsg6latara.

Bisescu etnok Provokativ ma-
gatart6s6nak 6s auton6miaellenes
6ll6sfoglal6sainak ery m6sik ked-
vez6 hozad6ka az, hory a teruleti
onrendelkez6s k6rd6se a politikai
kozv6lem6nY homlokter6be kerult,
6s nyilv6nval6vitv6Jt, hogy azt tob-
b6 nem tehet sz6nYeg a16 sePerni.

Harmadsorban annak is csak
drvendeni iehet, hory aztiraisz-
szat6r6 magyarelleness6 g keltette

KOz;LntUnlw
ar 9-i, sepsiszentg:yorryi tuntet6st,
mely a maryar tbrt6nelmi eryh6-
zak szewez6s6ben, a Politikai 6s a

civil szf6ra bevondLs6val kdzel tiz-
ezer embert volt k6Pes megmoz-
gatni 6s a j6 ury meII6 6llitani. A
Maryar Polg6ri P6rt 6s az RMDSZ
tertileti 6s helyi szervezetei ebben
meghat6roz6 szerepet j dLtszottak.

A kedvez6 fejtem6nYek mel-
lett viszont azt sem t6veszthetjuk
szem el6l, hory a romdn Politik6-
ban rijb6l az asztralta keruIt a,,!7a-
cionalista k(*tya" . Traian Bdsescu
Ielem6nyes v6laszk6nt a sePsi-

szentrydrryi Petici6 sz6kelYfoldi
rom6n betelePit6sekre vonatkoz6
passzusdra, valamint a maryar in-
t,6zm6nyvezet6k levalt6s6nak v6d-
j6xa - eryenesen ,,etnikai tisztoga'
t6ssal" vddolta meg a sz6kelYeket'
Re6 va16 hivatkoz6ssal, ugYanezt
a rdgatmakat hangoztalja az a

kolozsvd,ri vilaszt6si riipc6dula,
melyet a Demokrat a Pixt jelk6P6-

vel elldtva sz6rtak nagY P6Id6nY-
sz6mban, a kovetkez6 felhivdLssal:

,,Februar 15-6n I6gY ROMAN. Ne

szavazz a kolozsv6ri magYar PoI-
gdrmester-j eloltekre ! "

Rom6n Ojs6gir6k v6lem6nYe
szerint is igen val6szinf, hory a

maryarelleness6g felmelegit6se
imm6r a v6lasztdsokra: a kozelg6
eur6pai, valamint az Sszi elnolr+6-
laszt6sra tekint. A szavazat'vad{-
szokat uszit6 tev6kenYs6giikben
az eur6pai uni6s kornYezet sem
zavaqa...

T6k6s Liszl6 eur6Pai Parlamen-
ti k6pvisel6 minderre mell6kelt fel-
sz6la16s6ban - ez esetben, kiv6te-
les m6don, rom6n nYelven - hivta
fel a figyelmet a Parlament Pl6nu-
m6n.

Az RMDSZ EP-k6Pvisel6ivel
va16 eryeztet6snek megfelei6-
en mind az RMDSZ, mind T6k6s
Ldszl6 ir6sbeli megkeres6ssel for-
dul Piittering elnokhoz ebben az

riryben.
Brusszel. 2009. febru6r 18.

T6k6s Ldszl6t
EP-k6pvisel6
Sajt6irod6ja

kozds vesz6ly6rzet iisszefogilsra
k6szteti a megosztott erd6lyi ma-

ryarsdgot. Ennek kimagasl6 P6Id6-
jak6nt 6rt6kelhetjuk a 2009' febru-

FELST;OLALAS
a ki{t j uI 6 r amdni ai m ag a ar etlene s I 6 g t ar g y ab an

Jelek szerint az 6szi Parlamenti
valasztdsok 6s a kormdny megala-
kul6sa fel6Lll6sa nyomdrr Rom6nii{'
ban - Szlov6ki6hoz hasonl6an - a

potitikai 6ietbe rijb6l visszat6rt a

maryarelleness69'
Az erd6tyi maryar egYh(nak 6J'

tal szervezett, 2009. februar 9-i,

sepsiszentry0rryi tuntet6s ez eI-

len emelte fel a szav6t. Tiz Pontos
petici6iukban ezrek kovetelt6k
- eryebek mellett - a sz6kelYfoldi
etnikai ar6nyok mesters6ges meg-

valtoztat6s6ra irdnyul6 rom6n be-

telepitdsek leallitdsat.
Traian Basescu elnok viszont -

abszurd m6don - a sz6kelY marya-
rokat v6dolta meg romdnellenes
,,etnikai tisztogatissal". Uryanak-
kor a kolozsvdLri helyi v6Llasztds aI-

kalm6val terjesztett,,demokrata"
ropc6dul6kon uryanezzel a fitga-
Iommal uszitottak a maryar PoI-
g6rmeste4eloltek ellen.

,,BagolY mondj a ver6bnek: nary-
fejri" - id6zhetjuk a n6pi mond6st'

Felhivom az Eur6Pai Parlament fi-
gyelm6t, hory Rom6ni6ban - bur-
kolt m6dszerekkel - tov6bb tart
Erd6ly elrominositdsa, etnikai

" ardnyainak a meg:r itlloztat6sa.
Hans-Gert Ptittering ehok fmak

uryanakkor - a ttintet6k k6r6s6re -
eljuttatom a sz6kely kozoss6g peti-
ci6j6t, melyet az id6zelt ropc6dula-
val egy{itt ezennel mell6kelek.

Brusszel, 2009. februar 18.
T6k6s Ldszl6
EP-k6pvisel6
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SZEKELYFOLD FEL NEM OSZTHATO
ES BE NEM OLVASZTHATO!

A Seekely Nemeeti Tandcs felh{ud,sa - 2009. janudr 23.
E5re tobb sz6kely tinkormilnyzat
irja ki a n6pszavaz6st Sz6kelyfiild
Aut o n 6mia Statftumfnak megfele-
lo megyehatr{r m6dosit6sra vonat-
koz6an, 6s egyre tiibb ktizs6gh6za
6s v6rosh6za homlokzatiln leng a
sz 6kely zirszl6. Ezzel p ilrhuzamo san
folyik a hi4tt6rben a megf6lemlit6s
kis6rlete, a hat6sr8ok a z6szl6k el-
trivolitds6t k6rik. 6s huszonh6rom
sz6kely iinkorm6nyzat kapta meg
a bir6sdgi id6z6st a helyi n6pszava-
zitsoktiry6ben.

Tizenk6t 6v ut6n el6szor nincsen
a maryars6gnak k6pviselete a v6g-
rehajt6 hatalomban, 6s pont ebben
az id6szakban kezd6dhet meg Ro-
mdnia kozigazgatirsi t6rk6pet 6traj -
zolo reform.

A fentiek alapjan elmondhato:
Sz6kelyfiild olyan kihiv6sok el6tt
5,I1, amelyekre kdzosen kell j6I 6t-
gondolt vdlaszokat adnunk, 6s ery-
s6gesen kell felk6szulnunk. Ennek
erdek6ben szuks6ges a Sz6kelyfiildi
OnXorminyzati Narygyfil6s ossze-

hiv6sa, amely p6rbkot6d6sek folott
6tnyil6 egrs6gben mondja ki:

- Szdkelyftild fel nem oszthato
6s be nem olvaszthat6, 6s csakis
term6szetes, tort6nelmileg kiala-
kult regiondlis hat6rai kozt, on6llo,
tobblethat6skorokkel rendelkez6
auton6m kdzigazgatttsi erys6gk6nt
k6pzelhet6 eI a jov6ben. Azt az Ett-
r6pai Uni6ban elfogadott elvet kell
ir6nyad6nak tekinteni Rom6nia
szamdra is, amelynek megfeleloen,
a r6gi6kat nem kijelolni, hanem el-
ismerni kell!

- Sztiks6ges megteremteni a sze-
kelyfoldi osszefog6s konszenzusra
6put6 keret6t, t6mogatni 6s b6to-
ritani a p6ld6t, amelyet a Sz6kely
V6rosok Szovets6ge mutat. Ezen
belul, a sz6kely sz6kek regiondlis
6rdekeinek megjelenit6s6re 6s k6p-
viselet6re, l6tre kell hozriaz onkor-
mdny zatok sz 6ki sz ovets6 geit.

- Szuks6ges 6s eloddzhatatlarr
Romd,nia alkotm6ny6nak m6dosi-
t6sa a decentraliz6ci6 resion6iis in-

t6zm6nyeinek megteremt6se v6 gett.
Szrikseges megteremteni a leend6
romdniai r6gi6k - koztuk Sz6kely-
fiild - re gion6lis onkorm iny zitsinak
alkotm6nyos biztosit6kait.

- A sz6kely onkorm6nyzatok
szolid6risak egym6ssal a n6pszava-
z6sok kiir6sa 6s megszervez6se, 6s
a sz6kely jelk6pek haszndlat6nak
u9516ben.

- Hat6konyan meg kell jelenite-
ni Szdkelyfiild 6rdekeit az Eur6pa
Tan6cs 6s az Eur6pai Uni6 int6zm6-
nyeiben, azaz a Helyi 6s Region6lis
Onkorm6nyzatok Kongresszus6-
ban, valamint a R6gi6k Bizotts6g6-
ban.

Felkerjuk a sz6kelyfQldi onkor-
mfnyzatokat, a Rom6niai Maryar
Demokrata Szovets6g 6s a Magyar
Polg6ri Pdrt vezet6it, hogy halad6k-
talanul kezdj6k meg a Sz6kelyfiildi
Onkormiinyzati Nagygyiil6s meg-
szervez6s6t.

Iesak Baldzs
a Sz€kelU Nemeeti Tandcs elnoke

EZRAK TUXINITAK SN PS ISZANTGYONGYON A SZAKETY AU?ONOMIAENT
Tobb ezren tiintettek vas6rnap Sepsiszentryiirgyiin a sz6kelyfoldi Kovdszna megj/e prefektusi hivatala el6tt az
ellen tiltakozv4 hory a sz6kelyfoldi kozint6zm6nyekben sorozatosan vdltjak le a maryar nemzetis6gti vezet6ket.
Az egyhiaakszeryezte sepsiszentgydrgyi tiltakoz6 felvonulason az RMDSZ 6s a Maryar Polg6ri Pdrt (MPP) k6p-
visel6i eryardnt jelen voltak. A tiltakoz6k magyar, rom6n 6s angol feliratri transzparenseken kdveteltek auton6mi-
6t Sz6kelyfoldnek, hitet t6ve a romfniai magTar kisebbs6g k6zoss6gi jogainak 6rv6nyesit6se mellett.
A tort6nelmi egy}:ilz;ak haromsz6ki vezet6i szerint ,,rdgi iddkre emlEkeetet6 etnikai tisztogatds" szdnd6kdr6l van
sz6. ,,Nem mondu.nk le sem nemeeti mdlt6sdgLtnkr6l, sem a lakossd.g etnikai ardngdnak meEfelelf stilg(r, kdpaise-
lntrdl' - 611 a tiltakozdsra sz6lit6 alasfoglaiasukban. ,,EgEedill ae ardngos kdpaiselet biztosithatja a magyar 6s ro-
mdn lakossdg bdkds egyii.ttdl4sdt, Ennek ae elanek megfelel6en hatd.rozottan koaeteljiik a ggannatosit6 szdnddkti
bukaresti. uezetdst6l, hogg biztositsdk az ardngos kdpuiseletet" - 6Jl a dokumentumban.

A S A PS I S ZE NTGYONCN NAGYOYULf S E N FETOTVASOTT PSTiCIO

- Rom{ni* Allamelniiki Hivatalihoz
- Rominia Kormrinydhoz

- az Eur6pai Parlamenthez

Mi, a sepsiszentgydrgyi nagygyiil6sen r6sztvev6k

felh6borod6ssal tapasztalva, hogy a parlamenti

vdlaszt6sok ut6n mind a rom6l kormdny, mrnd az

6l1amein<ik r6sz6r61 feler6s6dtek a magyarellenes

megnyilviinul6sok,

Tudataban annak, hogy Sz6kelyfiild auton6mi6ja

ttibb 6vsz6zados mirlttal rendelkezik,

Eml6keztetve, hogy a modem rom6n 6llam meg-

sziilet6si alapokm6ny5ban is garant6lt6k a sz6-

kelyftildi teriileti auton6mi6t, amely a legsdt6tebb

kommunista iddkben is - csorbitott jogokkal

ugyan, de - l6tezett,

Figyelembe v6ve az Eur6pai Uni6 orsz6gaiban

biztositott auton6mia-form6kat, valamint a kol-

lektiv kisebbs6gi jogok elismer6s6t, amelyek az

etnikai kdzdss6gek k<izdtti b6k6s egyritt6i6st sza-

vatolj6k,

Kiiveteljiik:
1) az etnikai arrinyos k6pviselet binositi.sht akoz-

ponti 6s helyi 61lami int6zm6nyekben,

2) az iinyitott, nyilt vagy burkolt betelepit6sek

1e6llit5s5t, amellye1 az etnikai arinyok megv6ltoz-

tatfisSt c6lozzi*..

3) Szdkelyfold gazdashga sz6nd6kos

elsorvaszt6siinak meg6llitris6t, 6s a m6ltrinyos inf-
rastruktur6lis fej leszt6seket,

4) az elkobzott egyhizi- 6s kdztiss6gi vagyon

gyorsitott vissza szolg|ltatAs 6t,

5) a militarizdlt egys6gek b6vit6s6nek le61lit6s6t,

6s az orsz|g m6s r6gi6ihoz hasonl6an a katonai

egys6gek ingatlanjainak dtadds6t a helyi dnkor-

m6nyzatoknak,

6) Sllami t6mogat6sir dnilll6 magyar egyetem l6t-

rehoz6s6t, 
"

7) a romin nyelv mellett a magyar nyelv region6-

lis hivatalos nyelvk6nt va16 elismer6s6t,

8) a kollektiv jogok elismer6s6t 6s kisz6lesit6s6t,

9) Sz6kelyfiJld teriileti auton6mi6j6t,

10) Traian Basescu 6llamelrdk vonja visz-

sza a sz6kely n6pet s6rt6 kdelent6seit!*

Sepsiszentgtdrgt, 2009. februdr 8.
* Ez a pont az ut6lag kiadott kdzleminyben elsd

kdveteldskint szerepel
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