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Bagó: a kisantantot idézi a cseh és szlovák hozzáállás Beneš-dekrétumok 
2012. december 12. - MTI, bumm.sk 

A szlovák és cseh politikusok továbbra is elutasítják a második világháború utáni Beneš-

dekrétumok felülvizsgálatát - állapította meg szerdai nyilatkozatában Bagó Zoltán fideszes 

európai parlamenti (EP) képviselő. Az említett dekrétumok a csehszlovákiai magyarok és 

németek jogfosztásáról rendelkeztek, a „kollektív bűnösség” elvének szellemében. 

Kiemelte, hogy „csak azt a jogtechnikai lépést szeretnénk elérni, hogy a szlovák 

törvényhozók az EU alapjogait sértő, kollektív bűnösség elvét tartalmazó néhány 

rendelkezést deregulációval kivegyék hatályos jogrendjükből, ez ugyanis uniós 

kötelezettségük.” 

 

Romániában a választások után is háborúznak a pártok 
2012. december 12. – MTI, bumm.sk 

Bár a parlamenti választásoknak már vége, a pártok nyilatkozatainak hangneméből úgy 

tűnik, a kampány még tart – hangzott el a Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) és a 

Magyar Külügyi Intézet (MKI) által rendezett beszélgetésen. Tamás Sándor (RMDSZ), 

Kovászna megye tanácselnöke azt mondta, pártjának néggyel kevesebb képviselői helye 

lesz a nagyobb létszámú parlamentben, így lényegesen csökken a súlya. Véleménye szerint 

az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) megpróbálta elhitetni az emberekkel, hogy 

bejuthatnak a parlamentbe, pedig valójában azért indultak, hogy 50 ezernél több 

szavazatot szerezzenek, mert a román törvények szerint ha egy párt két választáson ezt 

nem éri el, kezdeményezhető a megszüntetése. 

 

Százmillió forintot kap Szász Jenő kutatóintézete 
2012. december 13. - Rostás Szabolcs - Krónika 

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint a magyar kormány 350 ezer eurónak megfelelő 

összeget kíván fordítani, az intézet létszáma pedig 2013. januári indulásakor százfős lesz. A 

miniszterelnök egyúttal arra is utasítja Matolcsy György nemzetgazdasági minisztert, hogy 

a kutatóintézet jövő évi működésének forrásai a 2013. évi költségvetési törvényjavaslatban 

módosító indítvány formájában szerepeljen a Miniszterelnökség fejezetben, külön 

költségvetési cím alatt. 

 

Kérdéses az USL együttműködése az RMDSZ-el 
2012. december 12. – Krónika 

A PNL újabb élvonalbeli politikusa nyilatkozott úgy, hogy álláspontja szerint nincs szükség 

az RMDSZ-re. Eugen Nicolăescu, a párt bukaresti szervezetének elnöke úgy vélekedett, 

hogy az USL-nek egyedül kell végigvinnie mandátumát.  
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http://www.bumm.sk/76439/romaniaban-a-valasztasok-utan-is-haboruznak-a-partok.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69894
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69872
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Módosulhat a választási törvény 
2012. december 12. – Krónika, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Előfordulhat, hogy a következő parlamenti választáson már nem kell azzal szembesülniük 

az ország polgárainak, hogy az eredetileg 452 fős – plusz a 18 kisebbségi képviselő – 

parlament 588 fősre duzzad. Viorel Hrebenciuc, a PSD vezető politikusa a Gandul 

hírportálnak elmondta: javaslatot tesz arra, hogy térjenek vissza a listás, arányos választási 

rendszerhez. 

 

Országos tisztújítást tart tavasszal az EMNP 
2012. december 12. – transindex.ro, Krónika 

Áprilisban tartja tisztújítással egybekötött Országos Küldöttgyűlését az Erdélyi Magyar 

Néppárt. Az esemény előtti hetekben a helyi és a megyei közgyűlések is tisztújítást 

tartanak - derül ki a párt sajtóközleményéből.  

Fejér László Ödön: nem tapasztaltam kiábrándultságot Kézdiszéken 
2012. december 12. – transindex.ro 

Meg van elégedve az elért eredményekkel Fejér László Ödön, Kovászna megye kézdiszéki 

képviselői választókerületében december 9-én a leadott szavazatok 80,51%-ával 

megválasztott RMDSZ-es képviselő. Állítása szerint számára nagy kihívás volt a jelöltség, 

mivel Olosz Gergely előző képviselő – aki most szenátorként jutott be a törvényhozásba – 

négy évvel ezelőtt „magasra állította a mércét”, mégis sikerült 500 szavazattal többet 

összegyűjtenie, mint elődje négy évvel ezelőtt. 

 

Januártól közös frakcióba tömörül az MPP és EMNP Kézdin 
2012. december 12. – transindex.ro 

Johann Taierling az EMNP kézdiszéki képviselőjelöltjeként jóval kevesebb szavazatot 

szerzett Kézdivásárhelyen, mint fél éve polgármesterjelöltként, ezzel kapcsolatban 

nyilatkozott a Transindexnek. Mint mondta, januárban koalícióra lépnek az MPP és 

EMNP tanácsosai Kézdivásárhelyen, egy frakciót fognak alkotni, addig is az MPP néhány 

személyi kérdést meg kell oldjon, és januárban hivatalosítják a már megszületett 

együttműködési szándékot. 

 

Gergely Balázs: részben a mi, részben az RMDSZ hibájából nem jött össze a 
mozgósítás 
2012. december 12. – transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppártot nem szomorították el a parlamenti választásokon elért 

eredmények, azonban az elért eredményeken még akad javítanivaló - a választásokon 

szenátori mandátumért induló Gergely Balázst, a párt közép-erdélyi régióelnökét kérdezte 

a Transindex. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=19132#kommentek
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A kampány legostobább húzásai 
2012. december 12. – transindex.ro 

Választási hajrában még a Háromszéki daloskönyv címadásának ötletéről is közleményt 

küldenek. A legnagyobb blöffök, nyúlások, giccsek, a legostobább mondatok és a 

legmámorosabb pillanatok. 

 

Sapi, PKE: ne égessétek a pofánkról a bőrt! 
2012. december 12. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka szerint „Elszakadt a cérna Magyarországon, utcára vonultak a magyar 

egyetemisták. Erdélyben, a magyar állam által finanszírozott egyetemeken csend van. 

Kínos ez, gyerekek”. 

 

Boda József: nem lesz kormányon az RMDSZ 
2012. december 12. – maszol.ro 

Boda József szerint a liberálisok ellenkezése és a hatalmas parlamenti többsége miatt nem 

valószínű, hogy a Szociál-Liberális Szövetség (USL) bevonja a kormányba az RMDSZ-t. „A 

2001-2004 közötti helyzet ismétlődhet meg, amikor a magyar szervezet a parlamentből 

támogatta az akkor szociáldemokrata pártot" – mondta a maszol.ro-nak. 

 

A háromszéki USL is hisztizik az RMDSZ miatt 
2012. december 12. – maszol.ro 

A Szociál-Liberális Szövetséget alkotó pártok Kovászna megyei vezetői határozottan 

ellenzik, hogy bevegyék a kormányba az RMDSZ-t is. Horia Grama szociáldemokrata 

pártelnök, orbaiszék-bodzavidéki képviselő szerint az RMDSZ nem érdemli meg, hogy 

kormányra kerüljön, "miután évekig kiszolgálta Traian Băsescut és rendszerét". 

 

Tovább zaklatják a magyar állampolgárságot felvett személyeket 
2012. december 12. - Felvidék Ma 

A rendőrség ismételten felszólította Gubík Lászlót, hogy megtárgyalják vele a szlovák 

személyi azonossági igazolványa le nem adásával kapcsolatos szabálysértést. A rendőrség 

december 19-ére várja Gubíkot, hogy adja le szlovák igazolványát. Ha nem teszi meg, 33 

eurós bírsággal sújtják. Gubík szerint az állampolgárságuktól megfosztott személyekkel 

szemben összehangoltan lépnek fel, várható, hogy a többiek is kapnak idézéseket. 

 

Median: a Híd és az MKP is sokat gyengült 
2012. december 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Median novemberi közvélemény-kutatása szerint egy most tartandó parlamenti 

választáson Robert Fico kormányfő pártja, a Smer a szavazatok 49,3 százalékát szerezné 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=19122
http://manna.ro/velemeny/sapi-pke:-ne-egessetek-a-pofankrol-a-bort!-2012-12-12.html
http://maszol.ro/index.php/belfold/6264-boda-jozsef-nem-lesz-kormanyon-az-rmdsz
http://maszol.ro/index.php/belfold/6285-a-haromszeki-usl-is-hisztizik-az-rmdsz-miatt
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/36996-tovabb-zaklatjak-gubik-laszlot
http://www.bumm.sk/76422/median-a-hid-es-az-mkp-is-sokat-gyengult.html
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meg. A felmérés szerint a Most-Híd támogatottsága egy hónap alatt 7,3-ról 5,6 százalékra, 

az MKP-é pedig 3,9 százalékról három százalékra esett vissza. 

 

A vasúti kétnyelvűséggel foglalkozik a Pravda 
2012. december 12. – bumm.sk 

Külön kommentárban és beszámolóban foglalkozik a Pravda napilap a vasúti 

többnyelvűség problémájával. Még a karikatúrát is a témának szentelték. Írnak a 

Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom tevékenységéről és a helyi reakciókról is. 

 

Bírálta a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos cseh-szlovák álláspontot a 
magyar EP-képviselő 
2012. december 12. – MTI, hirek.sk 

Miroslava Nemcová, a cseh képviselőház elnöke Prágában kijelentette: Csehország és 

Szlovákia elutasítja a Beneš-dekrétumok felülvizsgálatát, mivel az a második világháború 

eredményeinek utólagos átértékelését jelentené. Bagó Zoltán fideszes EP-képviselő szerint 

eu a kérdés teljes félremagyarázása. „Mi csak azt a jogtechnikai lépést szeretnénk elérni, 

hogy a szlovák törvényhozók az EU alapjogait sértő, kollektív bűnösség elvét tartalmazó 

néhány rendelkezést deregulációval kivegyék hatályos jogrendjükből, ez ugyanis uniós 

kötelezettségük” - hangsúlyozta Bagó Zoltán, aki „merev, múlt századot és a kisantantot 

idézőnek” minősítette a szlovák és cseh hozzáállást. 

 

Tovább halasztják a déli gyorsforgalmi út építését 
2012. december 12. – Új Szó 

Mégsem kezeli prioritásként a jelenlegi kormány az R7-es déli gyorsforgalmi út első, 

mintegy 20 kilométeres szakaszának megépítését, amely a pozsonyi úthálózathoz 

kapcsolná a déli régiókat. A közlekedési tárca határozatlan időre elnapolta a projekt 

megvalósítását, a Híd képviselői szerint nincs ok a halogatásra. 

 

Berényi József az Új Szó Stúdióban 
2012. december 12. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A hétvégén újraválasztották az MKP élére Berényi Józsefet, aki az Új Szó Stúdió vendége 

volt. Az MKP vezetőjével a párt jövőjéről a jövőre esedékes megyei választásokról, továbbá 

a 2014-es EP-választásról és az államfőválasztásról beszélgetett az Új Szó. 

 

Konferencia a magyar-szlovák kapcsolatokról Komáromban 
2012. december 13. - Felvidék Ma 

Többség – kisebbség – nyelvhasználat címmel konferenciát szervez a Selye János Egyetem 

Tanárképző Kara december 13-án és 14-én. Történeti és nyelvészeti megközelítésből 

vizsgálják a szakemberek a magyar-szlovák interetnikus kapcsolatokat. Szarka László 

egyetemi docens elmondása szerint „sikerült színvonalas programot összeállítani, s 
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http://www.bumm.sk/76424/a-vasuti-ketnyelvuseggel-foglalkozik-a-pravda.html
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/12/12/tovabb-halasztjak-a-deli-gyorsforgalmi-ut-epiteset
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/12/12/berenyi-jozsef-az-uj-szo-studioban
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/36997-konferencia-a-magyar-szlovak-kapcsolatokrol-komaromban
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nagyon jó lenne, ha a térség magyar és szlovák értelmiségi közönsége részvételével 

megerősítené az egyetem oktatóinak törekvéseit.” 

 

Topolya: A gyűlöletkeltő plakát eltávolítását és bűnvádi feljelentést 
sürgetnek 
2012. december 12. - tp. - Vajdaság Ma 

Egeresi Sándor a Topolyai Községi Tanács elnöke kijelentette, elemezték a Zentai út 

mellett elhelyezett gyűlöletkeltő felirat kapcsán előállt helyzetet. Elmondta: az eset 

felháborodást váltott ki, egyben nyugtalanítja is a közvéleményt. Megengedhetetlen, hogy 

Topolyán, a tolerancia fővárosában, vagy bárhol másutt alaptalan, igazságtalan, hazug és 

sértő feliratokkal valaki a személyes frusztrációit kiélve és saját érdekeit szem előtt tartva 

nyugtalanságot keltsen.  

 

A Magyar Nyelv Hivatalos Használatáért Díj: elismerés Horváth Istvánnak és 
Nikola Perušićnak 
2012. december 12. - Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács döntése értelmében december 18-a a kisebbségek napja a 

vajdasági magyarság egyik jeles napja. Idén első alkalommal a Magyar Nemzeti Tanács 

Nyelvhasználati Bizottsága is díjjal jutalmazta a hivatalos magyar nyelvhasználat területén 

kimagasló teljesítményt nyújtó személyeket, akik munkájukkal, emberi, közösségi 

magatartásukkal, egyéb tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak a szerbiai 

társadalmi- és politikai közéletnek. Ezt az elismerést idén Horváth István ügyvéd, volt bíró 

és Nikola Perušić újságíró veheti át. 

 

Megcsonkították a palicsi Emlékkutat 
2012. december 12. - K. R. -  Vajdaság Ma 

Színesfémtolvajok rongálták meg az 1912-ben emeltetett palicsi Emlékkutat. Az idén 100 

éves emlékműről ismeretlen tettesek lefeszítették a rézből készült madarat. A jelentős 

eszmei veszteségen felül mintegy 200 ezer dináros kárt okoztak a városnak. Szerencsére a 

rongálás következtében keletkezett kár helyrehozható, mert a kacsát ábrázoló szobor 

öntőformája még a mai napig megvan.  

 

Nincs baja a magyarokkal – állítja a házát áruló férfi 
2012. december 12. – Pannon RTV 

Nem gyűlöletkeltő a tábla, amelyen az áll: eladó a házam, elköltözöm a magyar fasiszták 

nyomása miatt. Ezt állítja az a férfi, aki a táblát Topolya határában két héttel ezelőtt 

kihelyezte. Svetozar Martinović most azt állítja: a felirat nem gyűlöletkeltő. Nyilatkozni 

nem akart, de telefonon annyit elmondott, hogy nem volt célja sértegetni a magyarokat. 
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Vajon csak egyszerűen: Fogyatkozik a vajdasági magyarság? 
2012. december 12. – Vajdaság Ma 

Balla Lajos kiegészítette és bővítette a nemrégiben megjelent elemzését a vajdasági 

magyarokra vonatkozó népszámlálási adatokról. December 2-án a Vajdaságban tömbben 

élő magyarok szemszögéből elkészítettem egy elemzésvázlatot, majd az megjelent a 

VajdaságMa hírportálon. Időközben mindezt elvégeztem a szórványban élők esetében is, 

most pedig az így kiegészített, teljes elemzést szeretném megosztani mindazokkal, akiket 

ez érdekel, írja Balla Lajos.  

 

Elkészült a fejlesztési alapról szóló törvénytervezet 
2012. december 13. – Magyar Szó 

A vajdasági kormány szerdai ülésén megtárgyalta és elfogadta a Vajdasági Fejlesztési 

Alapról szóló törvény tervezetét, melyet azonnal, sürgős eljárással továbbított a 

Tartományi Képviselőházhoz. Mint arról a kormány közleménye beszámol, a jogszabály 

tervezetének gerincét a tartományi és a köztársasági kormány között létrejött azon 

megállapodás képezi, amely a Vajdasági Fejlesztési Bank vagyonának és kötelezettségeinek 

az átvételéről szól. 

 

A kiadó mindenki előtt nyitott 
2012. december 13. – Magyar Szó 

Az újvidéki Forum Könyvkiadó intézete évente három díjat oszt ki, amivel egyrészt az 

irodalmi tevékenységet kívánja serkenteni, másrészt a művészeket, alkotókat jutalmazza. 

A 2011-re szóló Híd Irodalmi Díjat, a Forum Képzőművészeti Díjat, és a Vajdasági Magyar 

Művészeti Díjat szerdán adták át a Magyar Szó székházában Burány Nándor írónak, 

publicistának, Boros György képzőművésznek, pedagógusnak, valamint Tolnai Szabolcs 

filmrendezőnek. 

 

Szerbia arra kapott dátumot, hogy mikor kaphat dátumot 
2012. december 12. – Pannon RTV 

Szerbia június végéig megkaphatja a csatlakozási tárgyalások megkezdésére vonatkozó 

dátumot, különösen ha tovább javul Belgrád és Pristina viszonya – erről döntöttek az EU 

külügyminiszterei Brüsszelben. Az elmúlt hetek Szerbia számára szinte csak jót hoztak az 

uniós csatlakozás szempontjából. Belgrád tegnap újabb sikert könyvelhetett el, jövő év 

júniusában megkaphatják a csatlakozási tárgyalások megkezdésének időpontját – erről 

döntött tegnap az Általános Ügyek Tanácsa. 

 

Sárközi táncokat tanulnak Pancsován 
2012. december 13. - Kecskés István - Magyar Szó 

A vajdasági magyar néptáncoktatás fellendítése és a néptáncmozgalom erősítése céljából 

indított program keretében lezajlott az első próba a pancsovai Petőfi Sándor MME-ben. Az 

összesen négy dél-bánáti próbán Varga Viola és ifj. Gazsó Tibor sárközi (Sárpilis és Decs 
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http://pannonrtv.com/web/?p=35422
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-12-13_Sarkozi_tancokat_tanulnak_Pancsovan.xhtml
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falvakból eredő) táncokat tanít. Az első találkozóra nyolc helybéli és környékbeli táncos 

jött el. A Magyar Nemzeti Tanács által támogatott kétéves projektum célja a művelődési 

egyesületekben ténykedő néptáncoktatók szakmai tudásának fejlesztése.  

 

Kapcsolattartás a magyar közösséggel 
2012. december 13. - F.K. - Magyar Szó 

December 10-én évzáró zongorakoncerttel és fogadással köszönte meg a szabadkai magyar 

főkonzulátus együttműködő partnereinek az egész éves közös munkát. Az ünnepségen a 

vajdasági magyar politikai, kulturális és gazdasági élet mintegy kétszáz képviselője vett 

részt. A főkonzulátus az ünnepséget hagyományteremtő céllal rendezte meg.„Idén 

második alkalommal szervezünk ilyen adventi koncertet az egész évben velünk 

együttműködő partnereinknek, barátainknak.”– emelte ki a Korsós Tamás főkonzul.  

 

Zombor továbbra is soknemzetiségű 
2012. december 13. - szikics - Magyar Szó 

Zomborban a 2011-es népszámláláson kitűnt, hogy a város és a környező falvak népessége 

11 360 fővel csökkent ugyan, de a két népszámlálás közt egyetlen nemzet se tűnt el a 

környékről. A köztársasági statisztikai intézet által nyilvánosságra hozott összeírási 

adatokból kitűnik, hogy a városban az összeírási kérdőíven szereplő mind a 21 nemzetnek 

él képviselője. 

 

A polgármester önállóságot és befektetéseket remél  
2012. december 12. - Téglási István - Kárpáti Igaz Szó 

Lengyel Zoltánnal Munkács polgármesterével készített évértékelő interjú a Kárpáti Igaz 

Szó. A polgármester szerint az idei év gazdasági szempontból okozott kihívásokat, 

kevesebb pénz jutott oktatásra, egészségügyre, kultúrára, sportra, valamint a 

bérfejlesztésre egyaránt. A következő év nehézségei közé sorolta a város 

vízvezetékrendszerének fejlesztését. A 2013-as év legfőbb pozitívuma, hogy a Flextronics 

új üzemének köszönhetően 1000 új munkahely jön létre a város és környéke számára. 

 

Négyharmad  
2012. december 12. – Kárpáti Igaz Szó 

Egy nagy kétharmad folytat hadjáratot évek óta egy kisebb kétharmaddal szemben a 

Kárpát-medencében. E kijelentés persze némi magyarázatra szorul. Nos, kezdjük azzal, 

Magyarország – Ausztriát kiemelve a sorból – hat olyan állammal határos, ahol megoldott 

vagy kisebb-nagyobb problémákat legyűrve megoldható képviselője által a magyar 

közösség jelenléte az adott ország törvényhozásában. 
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Új parlament magyar képviselettel 
2012. december 12. – Kárpáti Igaz Szó 

Megtartotta alakuló ülését az új ukrán Legfelső Tanács. Az ünnepi eseményen a képviselők 

– köztük Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke is 

letette az esküt, majd kézhez vehették igazolványukat. A parlamenti képviselet 

jelentőségéről Tóth Mihályt, a Legfelső Tanács volt tagját, az UMDSZ tiszteletbeli elnökét 

kérdeztük. – Reményekre jogosít fel a biztos mandátumszerzés. Ezzel mód nyílik a további 

előrelépésre a kisebbségvédelem terén, különösen úgy, hogy a román és az orosz országos 

szervezet képviselői is ott vannak a parlamentben. Azaz tovább bővíthető ez a jól és 

eredményesen működő kapcsolatrendszer – fejti ki Tóth Mihály. 

 

Évi közgyűlést tartott a HMIK 
2012. december 12. – Új Magyar Képes Újság 

Szombaton, december 8-án délután került sor a Horvátországi Magyarok Ifjúsági 

Közösségének (HMIK) évi közgyűlésére a csúzai kultúrotthon olvasótermében. A szervezet 

megalakulása óta először tartott közgyűlést a HMIK, amelyre nem csupán a tagságot 

várták szívesen a rendezők. A gyűlésen többek között szó volt a szervezet eddigi 

tevékenységéről, illetve jövőbeli terveiről, valamint kisebb alapszabály-módosításokat is 

elfogadtak a jelenlévők. 

 

Az emberi jogok és a kisebbségek napja Splitben 
2012. december 12. - Új Magyar Képes Újság 

Az ENSZ Közgyűlése 1950-ben jelölte ki december 10-ét az emberi jogok napjának. A 

Split-Dalmát megyei Kisebbségi Koordináció ebből az alkalomból minden évben 

összejövetelt szervez, amelyen az ott élő magyar kisebbség is képviselteti magát. Fontányi 

Árpád, a Split-Dalmát megyei magyar kisebbségi képviselő beszámolt arról, hogy az elmúlt 

héten került sor az idei, a sorrendben 12. kisebbségi estre, amelyen kivétel nélkül 

mindegyik, a megyében és a városban élő nemzeti közösség képviseltette magát.  

 

„A vezető elitnek kell megtalálni a válaszokat” 
2012. december 12. – Népújság 

Göncz László nemzetiségi képviselő hétfőn délután Dobronakon tartotta meg képviselői 

kollégiumát, majd közvetlenül utána képviselői fórumát. A szűkebb körű, a nemzetiségi 

önkormányzatok, intézmények vezetőit megszólító kollégiumon, illetve a tágabb, minden 

polgárt megszólító fórumon is hagyományosan az ország általános helyzetének, illetve 

ezen belül a magyar kisebbség helyzetének megvilágítása, taglalása folyt.  
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Magyar könyvekkel lett gazdagabb az iskolakönyvtár 
2012. december 12. – Népújság 

Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola könyvtára a hét elején több mint hetven 

magyar könyvvel gazdagodott. A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár ugyanis a 

budapesti Kölcsey Alapítványnál százezer forintot nyert a partnerkapcsolatot ápoló lendvai 

iskolai könyvtár gyermek- és ifjúsági irodalmi könyvállományának bővítésére. 

 

Nyílt nap a pulyai magyaroknál 
December 13-án a Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület szervezésében nyílt napra 

kerül sor a pulyai magyaroknál. 15:00 órától egy karácsonyi találkozásra, kötetlen 

beszélgetésre, süteményre és forraltborra várják az érdeklődőket kultúregyesület 

felsőpulyai székházába. A nyílt napot minden második évben a kultúregyesület, amerre 

minden érdeklődőt várnak, akik meg szeretnék nézni székházukat és a Kozima Sándor 

kiállítást.  
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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