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Még szorosabb együttműködésre törekszik Magyarország és Szerbia 
2015. szeptember 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Hét Nap, Magyar Szó, 

Magyar Hírlap 

Az eddiginél is szorosabb gazdasági együttműködésre törekszik Magyarország és Szerbia, a 

kihívásokkal teli időszakokban értékelődnek ugyanis fel a barátságok - jelentette ki 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Zentán, ahol Aleksandar Vučić szerb 

miniszterelnökkel megnyitotta a magyar tulajdonú, gépjárműkábeleket gyártó Tisza 

Automotive Kft.-t, a Tisza Cipő Csoport tagját. A szerb kormányfő reményének adott 

hangot, hogy még sok zentai polgár talál majd magának munkát. „A magyaroknak és a 

szerbeknek nem kellene elhagyniuk a városaikat, falvaikat. A saját munkájukból kellene 

tisztességes keresethez jutniuk és abból megélniük” – fogalmazott Aleksandar Vučić szerb 

miniszterelnök. 

 

Ukrajna vegye figyelembe az európai normákat! 
2015. szeptember 23. – MTI, Kormany.hu 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság sajnálatosnak tartja az ukrán Központi Választási 

Bizottság döntését, amely az októberi önkormányzati választásokat megelőzően alakította 

ki az új választási körzeteket. A kárpátaljai magyarságot leginkább érintő Beregszász járás 

választási körzetének ilyen átrajzolása teljesesen értelmetlen, ráadásul az újonnan 

kialakított négy körzet települései nem is határosak egymással. Az új körzethatárok 

kialakítása negatívan befolyásolhatja a magyarság képviselőinek bejutási esélyeit a 

Kárpátaljai Megyei Tanácsba, egy olyan időszakban, amikor a két magyar párt, egységesen, 

összefogva képviselhetné a magyarság érdekeit. A nemzetpolitikai államtitkárság 

kiemelten fontosnak tartja, hogy egy Európához közeledő demokratikus állam vegye 

figyelembe az európai normákat és a kisebbségek érdekérvényesítésére vonatkozó alapvető 

jogokat - rögzítették. 

 

Johannis: mindkét félnek uralkodnia kellett volna magán a román-magyar 
cirkuszban 
2015. szeptember 23. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Krónika, 

Magyar Nemzet 

Mindkét fél részéről nagyobb önmérsékletre lett volna szükség a migránsválsággal és 

Magyarország kerítésépítési tervével kapcsolatos román-magyar vitában - jelentette ki 

Klaus Johannis államfő szerdai sajtóértekezletén, Bukarestben. "Az ilyen vitákkal semmit 

sem lehet megoldani, ellenkezőleg, bonyolítják a két ország közötti viszonyt. Az a 

párbeszéd, amely lezajlott, nem illeszkedett a megszokott diplomáciai keretek közé" - 

állapította meg az államfő. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19102/Szijjarto-Zentan-Meg-szorosabb-egyuttmukodesre-torekszik-Magyarorszag-es-Szerbia.html
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/ukrajna-vegye-figyelembe-az-europai-normakat
http://itthon.transindex.ro/?hir=40731
http://itthon.transindex.ro/?hir=40731
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Az RMDSZ várhatóan megszavazza a PNL indítványát 
2015. szeptember 23. – Krónika, MTI, transindex.ro, hirado.hu, maszol.ro, Erdély Ma, 

Nyugati Jelen 

Az RMDSZ várhatóan támogatni fogja az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) által 

hétfőn benyújtott, a parlament előtt szerdán felolvasott bizalmatlansági indítványt – derül 

ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök nyilatkozatából, amelyet szerdán adott azt követően, 

hogy a PNL vezetőivel tárgyalt az indítványról. „Az RMDSZ ellenzékben van, és szinte 

bizonyos, hogy ellenzéki pártként fog viselkedni. Annyi bizonyos, hogy nem szavaz az 

indítvány ellen, és a párttársaimmal való egyeztetés nyomán az derült ki, hogy a nagy 

többség azt akarja, hogy ellenzéki pártként viselkedjen” – ecsetelte Kelemen. Hozzátette: a 

végső döntést hétfőn mondják ki az RMDSZ parlamenti frakciói. Megjegyezte: azt is várja 

a PNL-től, hogy az felvázolja, milyen tervei vannak arra az esetre, ha a kormány az 

indítvány nyomán megbukik, vagy Victor Ponta miniszterelnök lemond. 

 

Az Azomureșről szervezett közvitát Marosvásárhelyen az RMDSZ 
2015. szeptember 23. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Az Azomureș bezárásáról kezdeményezett népszavazás ügyében szervezett közvitát tegnap 

az RMDSZ városi frakciója, melyen a felügyelő környezetvédelmi hatóság vezetője és 

számos civil szervezet képviselője is részt vett. Bár a vegyipari kombinát és a polgármesteri 

hivatal vezetőit egyaránt meghívták a közvitára, nem képviseltették magukat. „Ahelyett, 

hogy részt vettek volna a vitában, és személyesen védték volna meg álláspontjukat, 

sajtóközlemények útján üzengetnek. Az illetékesek távolléte felháborító, a város polgárai 

véleményének mellőzését jelenti” - hangsúlyozta a közvitáról küldött közleményében az 

RMDSZ. 

 

Vox Populi Sepsiszentgyörgyön – Bemutatkozott a MagyaRománia 
2015. szeptember 23. – Erdély Ma, Háromszék 

A MagyaRománia blog (maghiaromania.wordpress.com) szerkesztői mutatkoztak be a 

nyári szünet után újraindult Vox Populi magyar-román közéleti vitafórumon hétfő este a 

sepsiszentgyörgyi Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bibó István Termében. A román 

nyelvű írásokban főként a magyarságról szóló internetes felületet, céljaikat, pozitív és 

negatív tapasztalataikat, a világhálós kommunikáció lehetőségeit és hátrányait Mihály 

Emőke, Sever Ioan Miu („írói álneve”: Olahus) és Szilágyi István (BurePista) ismertette, a 

házigazda szerepét ezúttal is Mădălin Guruianu és Cziprián Kovács Loránd töltötte be. 

Mădălin Guruianu emlékeztetett: a Vox Populi egyik korábbi kiadásán a Corbii Albi portál 

mutatkozhatott be, „rajongói” vagyunk a magyar–román párbeszédet előmozdító 

oldalaknak. 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://www.kronika.ro/belfold/az-rmdsz-varhatoan-megszavazza-a-pnl-inditvanyat
http://itthon.transindex.ro/?hir=40734
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=192730&cim=vox_populi_sepsiszentgyorgyon_bemutatkozott_a_magyaromania
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Magyar állami kitüntetést vehetett át Arad alpolgármestere 
2015. szeptember 23. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, Krónika 

A testvérvárosi kapcsolatok alakítása és ápolása, az erdélyi magyarság kulturális 

örökségének és önazonosságának megőrzése terén végzett munkája elismeréseként a 

Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét adományozta Bognár Leventének Áder János államfő. 

Az augusztus elején odaítélt kitüntetést kedd délután az aradi Jelen Házban vehette át 

Arad RMDSZ-es alpolgármestere Mile Lajostól, Magyarország kolozsvári főkonzuljától. 

Személyes hangvételű méltatást Páva Zsolt, Arad baranyai testvérvárosának, Pécsnek a 

polgármestere mondott, majd a kitüntetett köszönte meg az elismerést, a dicsérő szavakat, 

továbbá a közéleti és érdek-képviseleti munkában nyújtott támogatást a közösségnek. 

 

Végrehajtóval vették át az árkosi kastély kulcsait az örökösök 
2015. szeptember 23. – maszol.ro 

Tizenkét évnyi pereskedés után végrehajtó segítségével vették át az árkosi Szentkereszty 

kastély kulcsait az örökösök képviselői. Ezzel az ingatlan a jogos tulajdonosai birtokába 

került, ám továbbra is bizonytalan a 25 évig az ingatlanban működő kulturális központ 

sorsa. A 2002-ben indított tulajdon-visszaigénylési eljárásban a Kovászna megyei 

törvényszék még 2012-ben hozott jogerős döntést. 

 

Földet vásárol a Sapientia 
2015. szeptember 24. – Krónika 

Erdőket és mezőgazdasági területeket vásárol a Sapientia Alapítvány, majd 

kedvezményesen bérbe adja a Sapientia EMTE keretében Sepsiszentgyörgyön idén induló 

agrármérnöki szakon végzett fiataloknak. Kató Béla püspök, az alapítvány kuratóriumának 

elnöke elmondta, segítik a fiatalokat, hogy elkezdhessenek gazdálkodni, felhasználva a 

négy év alatt szerzett tudást. 

 

Szülőföldművelők 
2015. szeptember 24. – Páva Adorján – Krónika  

A Krónika vezércikke szerint „Miközben immár több olyan generáció nőtt fel Erdélyben, 

amely számára a megörökölt, parlagon hagyott termőföld csak azóta jelent értéket, mióta 

egyre nagyobb összeget kínál érte „az olasz”, a Sapientia agrármérnöki szakának 

létrehozásával életképes megoldás körvonalazódik Sepsiszentgyörgyön a természetellenes 

folyamat visszaszorítására”. Páva Adorján hozzátette: „a megvalósulásához azonban a 

határon túli szakképzés évét meghirdető, a nemzetpolitikát a gazdaságfejlesztés felé 

elmozdító magyar kormány további hathatós támogatására van szükség, illetve közösségi 

összefogás, földadományok kellenek. Mert az adólejeinkkel sajnos továbbra sem 

segíthetünk”. 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=192750&cim=magyar_allami_kituntetest_vehetett_at_arad_alpolgarmestere_audio
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/53448-vegrehajtoval-vettek-at-az-arkosi-kastely-kulcsait-az-orokosok
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Ötvenezren látogattak el a Brassói Magyar Napokra 
2015. szeptember 24. – Krónika  

Óriási sikerként könyvelték el az idén ötödik alkalommal megvalósított Brassói Magyar 

Napokat a szervezők, akik közleményben jelezték, hogy az ötnapos rendezvénysorozatnak 

50 ezer résztvevője volt. Mint rámutatnak: „valóságos nemzeti csoda történt”, figyelembe 

véve, hogy Brassóban a magyarság aránya 6,5 százalék, mindössze 19 ezer fő. 

 

A szaktárcához fordultak az 5. és 6. osztályos magyar diákok szülei 
2015. szeptember 24. – Krónika 

Felháborodást váltott ki a szülők körében a dési 1-es Számú Általános Iskola 

vezetőségének döntése, melynek értelmében létszámhiány miatt összevonták a magyar 

tagozatos 5. és 6. osztályt anélkül, hogy a diákok hozzátartozóit korábban értesítették 

volna a lépésről – adta hírül szerdai számában a Szabadság napilap. Az ötödik osztályba 

egyébként 13, míg a hatodikba 10 gyerek jár. A szülők elképzelhetetlennek tartják, hogy az 

osztályok összevonása miatt az ötödik osztályosoknak ezentúl 25 perces tanórát tartsanak, 

mint mondják, a gyerekek már arról panaszkodtak, hogy nem értik a leckét. 

 

Dag Daniš: Legyünk szolidárisak. Magyarországgal 
2015. szeptember 23. – hirek.sk 

Áttörést jelentettek a menekültkérdés terén az utóbbi napok történései. Beigazolódott, 

hogy a migrációs kampány, amellyel a civil szektor és a liberális sajtó etetett minket, a feje 

tetejére állt, és hogy téves volt. Arról győzködtek, hogy szolidárisnak kell lennünk 

Németországgal és támogatnunk kell a menekültkvótákat, miközben el kell ítélnünk a 

menekültekkel szemben állítólag csúnyán viselkedő Magyarországot. Mint kiderült, az 

igazság ezzel épp ellentétes – írja jegyzetében a Hospodárske noviny publicistája, Dag 

Daniš. Magyarország megérdemli a szolidaritásunkat és támogatásunkat. Azért, hogy a 

jogszabályokkal összhangban igyekszik megvédeni az Európai Unió és Schengen külső 

határait. Továbbá azért is, hogy rászánta magát, fellép az illegális migráció ellen, amely fél 

Európát sújtja. 

 

NEM a szlovák zenei kvótákra a nemzeti kisebbségek rádióján 
2015. szeptember 23. – bumm.sk 

A parlament szerdai ülésén vitatta meg a rádiósugárzásról szóló törvény módosító 

javaslatát. Ezzel a kormány a szlovák zene támogatását tűzte ki célul, mégpedig kötelező 

kvóták bevezetésével. A kvóta a kereskedelmi rádiók esetében 2016-ban 20, a közszolgálati 

adó esetében magasabb, 25 százalékos. 2017-től ezek a kvóták a kereskedelmi adókon 30, 

a közszolgálatin pedig 35 százalékra emelkednek majd. A kormány tervei szerint a 

Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek rádióállomása, a Pátria is köteles lesz az előírt 

kvótát teljesíteni. Lehetséges ugyan a kvóták alól kivételt tenni, de ehhez a 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150923131137/Dag-Danis-Legyunk-szolidarisak-Magyarorszaggal.html
http://www.bumm.sk/belfold/2015/09/23/nem-a-szlovak-zenei-kvotakra-a-nemzeti-kisebbsegek-radiojan
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Frekvenciatanács engedélye szükséges. Pfundtner Edit emiatt a jogszabály módosítását 

szorgalmazta. Javaslata szerint a kivételnek ebben az esetben automatikusan kéne 

érvényesülnie, függetlenül a tanács elbírálásától. 

 

Mobil akadályrendszer felhúzását tervezik a szlovák-magyar határon 
2015. szeptember 23. – bumm.sk, Új Szó 

Robert Kaliňák belügyminiszter az EU-s menekültkvóták elfogadása után azonnal egy 

mobil akadályrendszer felépítését tűzte ki célul a szlovák-magyar határra. A pluska portál 

információ szerint Kaliňák már a Brüsszelből hazatartó gépen azt mondta: „Ide nem jön 

egy menekült sem, ezt garantálom!” 

 

A Híd állásfoglalása az Európai Bizottság ellen indítandó perhez 
2015. szeptember 23. – bumm.sk 

A Híd sajtóközleménye szerint, hogy „a kötelező kvótákról szóló határozat bizonyos 

mértékig a saját nem konstruktív hozzáállásunk eredménye, és annak, hogy Fico 

miniszterelnök nem hajlandó közös megoldásokat keresni”.  

 

Tüntetés, vagy választási kampánygyűlés? 
2015. szeptember 23. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség nem kapott meghívást a szeptember 25-re, 

Komáromba tervezett tiltakozó nagygyűlésre. A párt ezzel kapcsolatos állásfoglalásában 

közli: „Információink szerint pártunk mellőzése Berényi Józsefnek, az MKP elnökének 

utasítására történt. Ezt az információt látszik alátámasztani az a tény is, hogy a Most-Híd 

képviselőjét kivéve, a felszólalók többsége az MKP aktív tagja és a 2016-os parlamenti 

választási listájának leendő szereplői. A nagygyűlés így sokkal inkább tekinthető az MKP 

első választási kampánygyűlésének, mintsem a közös érdekből történő, a pártérdekeket 

háttérbe helyező összefogásnak.” 

 

A VMSZ alapvető érdeke és célja a tehetséggondozó gimnáziumok megléte 
és fejlesztése 
2015. szeptember 23. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség közleményben reagált több szülő konkrét kérdésére, 

amelyek a párt szándékaira vonatkoznak a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 

Gimnáziummal kapcsolatban. Szülőértekezleteken ugyanis elterjedt annak a híre, hogy a 

VMSZ meg kívánja szüntetni a szabadkai tehetséggondozó gimnáziumot úgy, hogy az a 

Svetozar Marković Gimnázium kereteiben működjön. A párt közleményében úgy 

fogalmaz, hogy a VMSZ minden politikai érdekérvényesítő erejét latba vetette annak 

érdekében, hogy 2003-ban létrejöjjön a két tehetséggondozó gimnázium. Már 2002-től, 
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http://www.bumm.sk/belfold/2015/09/23/mobil-akadalyrendszer-felhuzasat-tervezik-a-szlovak-magyar-hataron
http://www.bumm.sk/belfold/2015/09/23/a-hid-allasfoglalasa-az-europai-bizottsag-ellen-inditando-perhez
http://www.bumm.sk/belfold/2015/09/23/tuntetes-vagy-valasztasi-kampanygyules
http://pannonrtv.com/web2/?p=230103
http://pannonrtv.com/web2/?p=230103
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amikor az ötlet felmerült, a Magyar Nemzeti Tanács, majd a munkába bekapcsolódva a 

szabadkai és a zentai önkormányzat is mindent megtett annak érdekében, hogy segítse a 

VMSZ-t abban, hogy megszülessen ez a két intézmény. 

  

Szabadkai Szentháromság-szobor – megkezdődtek a visszaállítási munkálatok 
2015. szeptember 23. – Pannon RTV 

Megkezdődtek a felújított Szentháromság szobor eredeti helyére való visszaállításának a 

munkálatai. A szobor szállítását és összeszerelését Szabadka Város Építési Igazgatósága 

végzi az önkormányzat megbízásából, a munkálatok kivitelezője pedig a Javorni építőipari 

vállalat. A 2,8 millió dinár értékű munkálatokat a város költésvetéséből pénzelik. A 

munkálatok határideje 30 nap. Az alapok kiépítése után az emlékművet szakaszonként, 

függőleges szegmensekben állítják majd fel. A restaurálást adományokból biztosítják. A 

konzervátori felügyeletet a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet végzi, míg a 

munkálatokat Szabadka Város Építési Igazgatósága ellenőrzi. 

  

 

Óvodát épít a hódmezővásárhelyi önkormányzat Mezőváriban 
2015. szeptember 23. – MTI, karpatalja.ma 

Új óvodát épít a hódmezővásárhelyi önkormányzat Mezőváriban, az erről szóló 

előszerződést szerdán írta alá a két település polgármestere a kárpátaljai községben. 

Almási István (Fidesz-KDNP) polgármester a megállapodás aláírása előtt felidézte, az 

alföldi város közgyűlése május végén döntött arról, hogy óvoda építését kezdeményezi a 

3400 lakosú Mezővári községben, a várhatóan százmillió forintos beruházás érdekében 

pedig adománygyűjtést indítanak. A politikus közölte, a város felhívására eddig ötszázan, 

magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek csaknem negyvenmillió forintot adtak 

össze. Az előszerződés lehetővé teszi az előkészítő munkák és a tervezés elindítását. 

 

Kiemelt figyelmet fordít a következő napokban a Rákóczi Szövetség 
Kárpátaljára 
2015. szeptember 23. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A Felvidéken több mint tíz éve sikeresen zajló magyar iskolaválasztást elősegítő 

Beiratkozási Programját a Rákóczi Szövetség az idei évben kiterjesztette az asszimiláció 

által leginkább veszélyeztetett kárpátaljai Felső-Tisza vidéki régióra. A Beiratkozási 

Program keretében szeptember 23-án és 24-én hat Felső-Tisza vidéki településen összesen 

123 magyar iskolakezdő részesül a magyar civil társadalom és a magyarországi 

önkormányzatok szolidaritását és elismerését kifejező iskolakezdési ösztöndíjban. 

Huszton, Visken, Técsőn, Aknaszlatinán, Rahón és Kőrösmezőn iskolai ünnepségek 

keretében adják át a Szövetség képviselői a 10 ezer forint érétkű ösztöndíjakat, kifejezve 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=230092
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ovodat-epit-a-hodmezovasarhelyi-onkormanyzat-mezovariban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kiemelt-figyelmet-fordit-a-kovetkezo-napokban-a-rakoczi-szovetseg-karpataljara/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kiemelt-figyelmet-fordit-a-kovetkezo-napokban-a-rakoczi-szovetseg-karpataljara/
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elismerésüket a szülők helyes és felelős döntéséért, hogy gyermeküknek magyar tannyelvű 

iskolát választottak. 

 

Ünnep a magyar hagyományok jegyében 
2015. szeptember 23. – Kárpátalja 

Az egri hős, Dobó István egykori birtokán, az Ungvárhoz közeli Császlócon második 

alkalommal szervezett Dobó-napot a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári 

Középszintű Szervezete, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a Császlóci Községi 

Tanács, valamint a helyi KMKSZ-alapszervezet. A szervezők célja, hogy felelevenítsék Ung-

vidék híres szülöttjének, a XVI. században élt Dobó Istvánnak az emlékét, ezzel együtt 

bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a vidék hagyományőrző együtteseinek, népzenei 

és népművészeti csoportjainak, a felállított sátrakban kárpátaljai kézművesek mutathassák 

be mesterségüket és termékeiket. Meg lehetett kóstolni finom borokat és fenséges ételeket 

is. 

 

A szlovén kormány és a nemzetiség találkozása 
2015. szeptember 23. - Népújság 

A szlovén kormány a múlt heti muravidéki látogatása során több ízben és szinten 

találkozott a magyar kisebbség képviselőivel. Többek között Miro Cerar kormányfő rövid, 

de tartalmas beszélgetést folytatott Horváth Ferenccel, az MMÖNK Tanácsának elnökével. 

Miro Cerar szlovén kormányfő a Lek csomagolóközpontjának átadását követően az 

esemény helyszínén rövid megbeszélést folytatott Horváth Ferenccel, a muravidéki 

magyar nemzeti közösség elnökével. A megbeszélésen jelen volt Anton Balažek, Lendva 

Község polgármestere és Laj Ferenc parlamenti képviselő is. 

 

Rendkívüli ülést tartott az MMÖNK Bánután 
2015. szeptember 23. - Népújság 

A Szlovén Regionális Fejlesztési Alap (közismertebb nevén ribnicai alap) által kiírt 

pályázatra benyújtandó projektek kérdését a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség (MMÖNK) Tanácsa 3. rendkívüli ülésén, hétfőn a bánutai Cuk 

Parasztgazdaságban zárt ajtók mögött vitatta meg. Az ülés után a határozatokat Horváth 

Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke ismertette az újságírókkal. 

 

Lemondott Gönc Ferenc, az RRA Mura igazgatója 
2015. szeptember 23. – Népújság, Muravidéki Magyar Rádió 

Az RRA Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség válságos pénzügyi helyzetét hétfőn 

rendkívüli ülésen vitatta meg a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa, de egyértelmű 

döntést nem hozott: sem a feltőkésítésről, sem a csődről. A hosszantartó vita után Gönc 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/09/23/unnep-magyar-hagyomanyok-jegyeben
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/11571-2015-09-23-09-25-09
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/11573-2015-09-23-09-27-46
http://www.nepujsag.net/index.php/muravidek/11581-2015-09-23-09-43-49
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Ferenc, az ügynökség nemrég kinevezett igazgatója bejelentette lemondását és esetleges 

távozását az ügynökségtől. 

 

Tanévkezdés a Szent Imre Akkreditált Magyar Iskolában 
2015. szeptember 23. – Nemzeti Regiszter 

2015. szeptember 19-én a nyári pihenő után elindult a magyar oktatás Edmontonban is. Az 

iskolát a néhai Hámor József római katolikus lelkész alapította 1957-ben, fenntartója a 

Katolikus Magyarok Egyesülete. Az idei az 58. évfolyam, akik megkezdték tanulmányaikat 

magyar nyelven. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/tanevkezdes-a-szent-imre-akkreditalt-magyar-iskolaban
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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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http://www.hmdk.hr/
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