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A külhoniak is kaphatnak e-kártyát 
2015. november 11. – Magyar Nemzet, mno.hu, MTI, hirado.hu, origo.hu, orientpress, 

propeller.hu, hvg.hu, Magyar Idők 

Január 1-jétől a külhoni magyar állampolgárok is jogosultak lesznek az e-kártya 

használtársa – derült ki Pintér Sándor belügyminiszter Szávay István jobbikos 

országgyűlési képviselőnek adott hétfői írásbeli válaszából. Az elektronikus 

személyazonosító igazolvány igénylésének nem lesz feltétele a magyarországi lakcím, az 

adóazonosító jel vagy a taj szám megléte, de még a személyazonosító igazolvány sem, 

ugyanis az eljárás során a személyazonosság igazolása a jogszabályban meghatározott 

egyéb módokon is történhet – közölte a belügyminiszter. Hozzátette, a kormány célja, 

hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerint külföldön élő magyar 

állampolgároknak – lakóhelyükhöz közel  - Magyarország külképviseletein is legyen 

lehetőségük benyújtani a személyazonosító igazolvány iránti kérelmet. 

 

Az RMDSZ a törvények alkalmazását és a román-magyar kapcsolatok javítását 
várja Ciolostól 
2015. november 10. - MTI, Erdély.Ma, Transindex, Maszol, Krónika 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a magyar közösség számára fontos 

törvények alkalmazását és a román-magyar kapcsolatok javítását várja Dacian Ciolos 

miniszterelnök-jelölttől – mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A magyar szövetség 

elnöke azt követően nyilatkozott a magyar közmédiának, hogy a román államfő a 

pártfüggetlen Dacian Ciolos korábbi mezőgazdasági uniós biztost bízta meg 

kormányalakítással. Brüsszeli mandátuma előtt 2007-2008-ban Ciolos egy évig a 

bukaresti mezőgazdasági és vidékfejlesztési tárcát vezette egy olyan kormányban, 

amelyben az RMDSZ is részt vett. Kelemen Hunor elmondta: közös kormányzásuk idején 

kiváló szakemberként ismerte meg Cioloșt, aki később uniós biztosként is bebizonyította, 

hogy átlátja és egyben tudja tartani a komplikált, sok érdeket jelentő rendszereket. 

 

A magyar oktatás helyzetéről tájékozódott és tankönyveket adott át 
Czunyiné Bertalan Judit Kárpátalján 
2015. november 10. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap 

A kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás helyzetéről tájékozódott és magyar 

nyelvtankönyveket adott át magyar nyelvet oktató ukrán iskoláknak kedden Beregszászon 

Czunyiné Bertalan Judit, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) köznevelésért 

felelős államtitkára. Kétnapos kárpátaljai látogatásának első állomásán, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán Czunyiné Bertalan Judit találkozott a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) és a felsőoktatási intézmény vezetésével. A 

szakemberek tájékoztatták az államtitkárt a kárpátaljai magyar oktatás problémáiról, 

közte a térség magyar iskoláit sújtó tankönyv-, diák- és tanárhiányról. A szakmai szervezet 
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vezetői köszönetet mondtak a kárpátaljai magyar oktatásnak és pedagógusoknak nyújtott 

széleskörű magyar kormánytámogatásért.  

 

Elfeledni a gondokat 
2015. november 11. – Takó Szabolcs – Demokrata 

Közel 3000 kárpátalja magyar diák táborozhatott idén Magyarországon az Erzsébet 

Program keretében. A Nemzeti Üdülési Alapítvány a programot a jövőben is folytatja. A 

táborázás június 20-án kezdőtött és 10 héten át augusztus 28-ig zajlott. A kárpátaljai 

gyermekek hétnapos turnusokban, magyarországi társaikkal együtt pihenhettek a zánkai 

Erzsébet Táborban, ahol programokat, kirándulásokat szerveztek számukra. A programot 

egyelőre kétéves időszakra tervezik, és nemcsak nyáron, hanem télen is várják majd a 

gyerekeket. 

 

A kétnyelvűség betartatására kötelezte a törvényszék Hargita megye 
prefektusát 
2015. november 10. – MTI, Transindex, Székelyhon.ro 

A kétnyelvű feliratok számonkérésére kötelezte egy kedden kimondott ítéletben a Hargita 

megyei törvényszék Jean-Adrian Andreit, Hargita megye prefektusát. Az ítélet nem 

jogerős. A prefektust Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke perelte be egy 

évvel ezelőtt, amiatt, hogy a kormány Hargita megyei képviselője nem járt el egy - a 

nyelvhasználati jogok betartatását követelő - beadványa ügyében. 

  

Dacian Cioloşt kéri fel kormányalakításra Johannis 
2015. november 10. - Transindex, Erdély.Ma, Krónika, MTI 

Victor Ponta lemondását követően egyre gyakrabban hangzott el a volt agrárbiztos neve. 

Most már szinte biztos, hogy ő lesz a kormányfő. Klaus Johannis a parlamenti pártokkal 

folytatott keddi egyeztetést követően Dacian Cioloşt kérte fel a kormányalakításra. Az 

államfő egy technokrata, politikai szempontból tiszta személyként mutatta be a jövendő 

miniszterelnököt, akit még a parlamentnek is meg kell szavaznia. "Arra a következtetésre 

jutottam a politikai pártokkal és a civilekkel való konzultációt követően, hogy a 

kormányzási feladatok elvégése érdekében egy független, technokrata miniszterelnökre 

van szükség, aki nem volt soha semmilyen politikai vagy egyéb botrány részese. Egy olyan 

személyt nevezek ki, aki már bizonyította, hogy megfelel a nehéz körülmények közt is" - 

mondta Johannis. 
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Dragnea: túl korai állást foglalnunk Cioloș személyét illetően 
2015. november 10. - Transindex.ro 

Liviu Dragnea, a PSD elnöke addig nem nyilatkozik arról, hogy a legtöbb parlamenti 

mandátummal rendelkező pártja támogatni fogja-e Dacian Cioloș kormányát, amíg a 

Klaus Johannis államfő által kormányalakítással megbízott volt EU-biztos nem 

névszerűsíti kormányának tagjait, valamint nem mutatja be kormányprogramját.  

 

Új parlamenti többség körvonalazódik 
2015. november 10. – Erdély.Ma 

Új parlamenti többség körvonalazódik Romániában: a mérleg nyelvét képező kisebb 

pártok egy része megelőlegezte a bizalmat egy szakértői kormánynak a Klaus Iohannis 

államfővel folytatott keddi egyeztetéseken. Az államfő a múlt héten kezdett 

konzultációsorozatot a parlamenti pártokkal egy új kormány megalakítása céljából, miután 

szerdán lemondott a szociáldemokrata Victor Ponta vezette koalíciós kormány. 

  

Erdélyi magyar lapok: veszélyezteti az RMDSZ-t a politikusok elleni 
közhangulat 
2015. november 10. - MTI 

Erdélyi magyar lapvélemények szerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget 

(RMDSZ) is veszélyezteti a jelenlegi politikusok elleni utcai hangulat, ha a szövetség nem 

lesz képes megtisztulni. A politikai helyzetet elemző keddi vezércikkében a Krónika azt 

tartja különösnek, hogy az ország politikai elitje szinte egyöntetűen megpróbálja elhárítani 

magától a kormányzás felelősségét.   "A bukaresti klubtragédia nyomán az egész politikai 

osztályt korruptnak tartó, és a politikum teljes megújulását, az eddigi arcok távozását 

követelő tömegektől megszeppent politikusok a hatalom megszerzése helyett inkább arra 

összpontosítanak, hogy lemerüljenek és kibekkeljenek" - fogalmazott a cikkíró. 

  

Autonómia Alap létesült a Székely Nemzeti Tanács támogatására 
2015. november 10. - MTI 

Közös felhívásban kérték a Székelyföldi Autonómia Alap támogatását az alapot létrehozó 

Székelyföldért Társaság és az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesülete, valamint az alap 

haszonélvezőjeként megjelölt Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és Szabolcs Attila képviselő, 

az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának az alelnöke. Az MTI-hez kedden 

eljuttatott felhívásban azt a meggyőződésüket hangsúlyozták, hogy "az autonómia ügyének 

sikeressége döntően azon múlhat, van-e még személyes áldozatvállalási készség helyben 

vagy a nagyvilágban élő székelységben, magyarságban". 
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Kelemen Hunor: technokrata miniszterelnök jöhet 
2015. november 10. - Transindex 

Az államelnökkel való második kör konzultáción sem nevezett meg az RMDSZ olyan nevet, 

akinek a miniszterelnöki kinevezését támogatná. Kelemen Hunor, a szövetség elnöke a 

Klaus Johannisszal folytatott félórás találkozót követően azt nyilatkozta, hogy szakértői 

kormány alakulása körvonalazódik. „Nem neveztünk meg miniszterelnököt, mert ez az 

államelnök hatáskörébe tartozik. A múlt héten úgy fogalmaztunk, hogy támogatjuk egy 

technokrata kormány alakulását egy Dacian Ciolos vagy Bogdan Olteanu típusú 

miniszterelnök vezetésével." 

  

A kolozsvári polgármesteri hivatalnál van a DNA 
2015. november 10. - Transindex 

A kolozsvári polgármesteri hivatalnál vizsgálódik kedd reggel a DNA, a jegyautomata-

rendszerrel kapcsolatban. A DNA ügyészei dokumentumokat ellenőriznek, és terepen is 

megvizsgálják az automatákat. Az új jegyrendszert szeptember 9-én indították el, ám még 

nincs teljesen üzembe helyezve. 

  

Pert nyert Árus Zsolt: a törvény betartatására kötelezik a prefektust 
2015. november 10. – Krónika, Székelyhon.ro 

A prefektust Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke perelte be egy évvel 

ezelőtt, azért mert a kormány Hargita megyei képviselője nem járt el a nyelvhasználati 

jogok betartatását követelő beadványa ügyében. Árus Zsolt azt kérte, hogy a prefektus 

szólítsa fel a megye valamennyi közintézményét a kétnyelvű feliratozásra. Árus az MTI-nek 

elmondta, Maroshévízen tapasztalta, hogy hiányoznak a közintézményekről a magyar 

feliratok. Maroshévíz egyike a székelyföldi román többségű kisvárosoknak, amelyben 

azonban a magyarok aránya meghaladja a törvényben megszabott 20 százalékot. 

 

Egyre népszerűbb a székelyföldi diákigazolvány 
2015. november 10. – Krónika, Székelyhon.ro 

A határon túl is sikerült elfogadtatni a székelyföldi diákigazolványt, a SIC Cardot, így az 

okirat kedvezményt biztosít többek között a budapesti Csodák palotájában és a 

horvátországi Plitvicei-tavaknál is – számolt be keddi sajtótájékoztatóján Zsigmond József 

projektigazgató, a Centrum Studiorum Egyesület elnöke. Mint mondta, együttműködési 

szerződést írtak alá a Háromszéki Ifjúsági Tanáccsal (Hárit), abban bízva, hogy ezáltal 

nemcsak a kártyát használók, hanem a kedvezményt nyújtó cégek számát is sikerül 

gyarapítani. 
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Dúl a zászlóvita Sepsiszentgyörgyön 
2015. november 10. – Krónika, Székelyhon.ro 

Két zászlójavaslattal is előrukkoltak a román civil szervezetek kedden Sepsiszentgyörgyön, 

a közmeghallgatás utolsó napján. A polgármesteri hivatal közigazgatási irodáján 

megtudtuk, a románok civil fóruma és a tartalékos katonatisztek országos szervezetének 

Kovászna megyei fiókja javasolt módosításokat a városvezetés által közvitára bocsátott 

három változathoz képest. 

 

Háborognak a civilszervezetek – Miközben az ország gyászol, Aradon 
népünnepélyek zajlanak 
2015. november 10. – Erdély.Ma 

Kritikus hangvételű sajtóközleményben fejezte ki elégedetlenségét kedden két aradi 

civilszervezet annak kapcsán, hogy az országos gyász alatt Aradon köztéri 

dínomdánomokat szervez a polgármesteri hivatal. A két szervezet vezetője, Claudiu Cristea 

(Aradi Mozgalom) és Sebastian Bulumac (Civil Alternatíva) cinizmussal és arroganciával 

vádolja Gheorghe Falcă polgármestert, aki szerintük különféle, egyébként ízléstelen 

népünnepéllyel (pl. Mikelaka negyed napjai) igyekszik burkoltan megvásárolni újabb 

szavazatokat magának a közelgő helyhatósági választásokra, miközben a fél ország a 

Colectiv-áldozatokat siratja. 

 

Dák elemeket Sepsiszentgyörgy zászlajára!  
2015. november 10. – Erdély.Ma 

A székelyföldi románok érdekvédelmi szervezeteként fellépő Kovászna, Hargita és Maros 

Megyei Románok Civil Fóruma a sepsiszentgyörgyi helyi tanácshoz intézett levelében 

ellenvetését fogalmazta meg a közvitára bocsátott zászlótervek kapcsán, mert szerintük 

diszkriminálják a románokat, hiszen azokon csak a magyar közösség szimbólumai lelhetők 

fel. 

 

Passzív kisebbségi akcióterv készül 
2015. november 10. – hirek.sk, Új Szó 

A kisebbségek képviselőivel, civil szervezetekkel és kormányzati tisztviselőkkel tárgyaltak 

hétfőn a kormányhivatalban a kabinet által februárban elfogadott emberi jogi stratégia 

kisebbségi akciótervéről. Az emberi jogi stratégia különféle akciótervek kidolgozásával 

számol, amelyek az egyes emberi jogi és kisebbségi területeket fednék le. Ezek egyike a 

kisebbségi akcióterv, amelynek előkészítésében egy öttagú kisebbségi munkacsoport is 

részt vesz. Ebbe a munkacsoportba a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalával folytatott 

konzultáció alapján a kormányhivatal három személyt nevezett ki a magyar kisebbség 

képviseletében, Hodossy Katalint, Horony Ákost és Tamás Erzsébetet. Tokár Géza, a 
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Kerekasztal szóvivője a elmondta, a kormányhivatal a minisztériumokkal való egyeztetés 

után szinte teljesen átdolgozta a kisebbségi munkacsoport javaslatát, és egy saját, 

konkrétumoktól mentes verzióval állt elő. „A minisztériumok képviselői a workshopon 

jelezték, még ezt a felhígított verziót is szűkíteni szeretnék” – magyarázta a Kerekasztal 

szóvivője. 

 

Bemutatták a magyariskola.sk továbbfejlesztett változatát 
2015. november 10. – hirek.sk 

Tóth Tibor informatikus, a magyariskola.sk honlap üzemeltetője bemutatta a 

továbbfejlesztett weboldal béta változatát, amely hírekkel, eseménynaptárral, valamint az 

iskolák listájával bővült. A magyariskola.sk honlap segíti az érintetteket és érdeklődőket 

eligazodni a szlovák oktatási törvényben, valamint a törvény módosítása ellen tiltakozó 

tanároknak, diákoknak és szülőknek kíván lehetőséget biztosítani az egymás közötti online 

eszmecserére. A fórumokba bekapcsolódó személyek közösen kereshetnek megoldásokat 

az oktatásügyben meglévő problémákra és vitát folytathatnak a lehetséges megoldásokról. 

A honlap és a hozzá kapcsolódó közösségi oldal segítette az oktatási petíció gyors 

terjedését is, aminek köszönhetően jelentős mennyiségű aláírás gyűlt össze a nyár elején. 

 

Könyveket juttat el a Komáromi járás településeinek könyvtárába a 
Csemadok 
2015. november 10. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Csemadok Komáromi Területi Választmánya a helyi alapszervezetek segítségével a 

Komáromi járás 15 településének könyvtárába juttat el magyar nyelvű szépirodalmi 

műveket. A Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnöke, Petheő Attila 

elmondta, hogy 15 komáromi járási település könyvtárába juttatnak el magyar nyelvű 

könyveket.  Petheő kiemelte, hogy a járás legnagyobb civil szervezetének a profiljába vág a 

magyar nyelvű kultúrának az ilyen módon való terjesztése is.  

 

Lemondhat Szlovákia a nagymarosi gátról 
2015. november 10. – bumm.sk, Magyar Idők 

Fél éven belül lezárulhat a magyar–szlovák viszonyt három évtizede mérgező, a Szigetköz 

élővilágát lassan tönkretevő Bős–Nagymaros-ügy. A magyar fél elfogadná a folyó 

elterelését, de cserébe a vízhozam körülbelül 40 százalékát megkapná, amivel stabilizálni 

lehetne a Szigetköz környezeti állapotát. Cserébe a szlovákok eltekintenének a nagymarosi 

gát és erőmű magyar felépítésétől. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20151110154833/Konyveket-juttat-el-a-Komaromi-jaras-telepuleseinek-konyvtaraba-a-Csemadok.html
http://www.bumm.sk/belfold/2015/11/10/lemondhat-szlovakia-a-nagymarosi-gatrol
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A vajdasági kisebbségek helyzetéről tartottak konferenciát Újvidéken 
2015. november 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Szerbia eddig is megfelelően gondoskodott a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, az 

uniós csatlakozási folyamattól függetlenül – jelentette ki Tanja Miščević, Szerbia uniós 

főtárgyalója Újvidéken, a tartományi képviselőház épületében, ahol a nemzeti kisebbségek 

helyzetéről tartottak ma konferenciát. Pásztor István szerint a kisebbségek jogainak 

népszerűsítése, védelme, erősítése és bővítése nélkül nem beszélhetünk demokratikus 

társadalomról. „Az akcióterv és a törvényes keret feladata, hogy erősítse a kisebbségek 

szerepét és láthatóságát, hogy a kisebbségi közösségekhez tartozók a közélet aktív 

szereplőivé váljanak" – fogalmazott Pásztor. 

 

Törvényellenes a Jobbik képviselőjének zentai irodája? 
2015. november 10. – Vajdaság Ma 

A szerbiai államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium rendkívüli felügyelőségi 

vizsgálata során megállapította, hogy Zenta községben a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom politikai párt tevékenységet folytat. Amint azt Kori Udovički kabinetjéből 

közölték: a szerbiai előírások szerint külföldi politikai pártok nem tevékenykedhetnek az 

ország területén. Az államigazgatási felügyelőség azt is megállapította, hogy Szerbiában 

nincs ilyen nevű szervezet az országos nyilvántartásban, ezért az illetékes szervek 

megtették az első lépéseket a szabálysértési eljárás megindítására. 

 

„Túl sok a védetté nyilvánított épület Szabadkán” 
2015. november 10. – Pannon RTV 

Szabadka központja a szecessziós stílusú építményeiről híres. Ezek állapota egyre több 

kívánnivalót hagy maga után. A Községközi Műemlékvédelmi Intézet munkatársa szerint a 

legnagyobb gondot az jelenti, hogy túl sok épületet nyilvánítottak védetté, nincs pénz 

mindegyik felújítására sem az önkormányzatnak, sem a tulajdonosoknak. Nagy port kavart 

Szabadkán a Törley-ház lebontása, amely helyére egy modern lakóépület kerül. A ház már 

1993 óta lebontásra várt, azonban nem volt befektető, aki vállalni merte volna, hogy újat 

épít helyette, mivel különleges elvárásoknak kell megfelelnie a környező épületek miatt – 

mondta Gordana Prćić Vujinović, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet munkatársa. 

 

Hiányoznak a szakképesítéssel rendelkező tanárok 
2015. november 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A valódi tanárképzés hiánya, a közalkalmazotti létszámstop és leépítések miatt komoly 

tanárhiánnyal szembesülnek a vajdasági általános és középiskolák ‒ hangzott el a Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar (MTTK) kedden megtartott konferenciáján, amelyen közel 

100 iskolaigazgató vett részt és szolgáltatott pontos adatokat a hiányszakokról. 16 új 

pedagógus-továbbképzési programot akkreditáltatott a Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, a most induló képzések szinte minden műveltségterületet felölelnek ‒ jelentett be dr. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19334/A-vajdasagi-kisebbsegek-helyzeterol-tartottak-konferenciat-Ujvideken.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19333/Torvenyellenes-a-Jobbik-kepviselojenek-zentai-irodaja.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=238105
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19332/Hianyoznak-a-szakkepesitessel-rendelkezo-tanarok.html
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Lepeš Josip dékán. Nagy a tanárhiány a magyar nyelvű közoktatásban ‒ elsősorban a 

felsőbb osztályokban, hivatalos felmérés azonban minderről nem készült Vajdaságban, 

mutatott rá dr. Lepeš Josip dékán. Az MTTK elengedhetetlenül fontosnak tarja a 

közintézmények vezetőivel és egy-egy kapcsolattartó személlyel való folyamatos, 

dinamikus kapcsolat kialakítását és fenntartását, a hatékonyabb együttműködés 

érdekében további megbeszéléseket és személyes találkozókat helyeznek kilátásba, hogy 

valódi teret biztosítsanak az oktatás igazi művelőinek, mindennapi harcosainak: a 

pedagógusoknak. 

 

Konzuli nap volt Bácsföldváron 
2015. november 10. – Magyar Szó 

Tízedik alkalommal tartottak kihelyezett konzuli napot Bácsföldváron. Magyarország 

szabadkai főkonzulátusának munkatársai dr. Plank Zoltán konzul vezetésével a nap 

folyamán összesen 86 honosítási kérelmet vettek át azoktól, akik magyar állampolgárok is 

szeretnének lenni. Bácsföldváron eddig összesen több mint 1200 állampolgársági kérelmet 

adták át a polgárok. Györe István szervező elmondása szerint a faluban továbbra is nagy az 

érdeklődés a kettős állampolgárság iránt, de Óbecséről, Újvidékről, Belgrádból, 

Nagybecskerekről, Temerinből is vannak jelentkezők. Legközelebb várhatóan márciusban 

lesz kihelyezett konzuli fogadónap 

 

Az Európai Parlament delegációja Kijevben 
2015. november 10. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

2015. november 4–5-én Kijevben tartotta második plenáris ülését az EU–Ukrajna 

Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség az ukrán parlament (Legfelsőbb 

Tanács) épületében. Az ülésen részt vett Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP listáján 

mandátumot szerzett kárpátaljai európai parlamenti képviselő is, aki a kárpátaljai 

magyarság szempontjából fontos kérdéseket és javaslatokat fogalmazott meg a 

tárgyalások, illetve a zárónyilatkozat megfogalmazása során. pl. az anyanyelvhasználatra 

vonatkozóan az oktatásban, az érettségi vizsgáknál, a közigazgatásban, a közigazgatási 

törvény reformjánál vegyék figyelembe a nemzeti kisebbségek érdekeit, az önkéntesség 

elvét, a választási törvény reformjánál szintén vegyék figyelembe a kisebbségi jogokat és 

érdekeket, az utóbbi be is került a zárónyilatkozatba. 

  

Árverés Mezővári megsegítésére  
2015. november 10. – Kárpátalja 

A Németh László Gimnázium, Általános Iskola eredményesen pályázott a Határtalanul 

program Kárpátaljai Akcióprogramjában. Az iskola a pályázatban vállalta, hogy 220.000 

Ft-os adományt gyűjt össze a Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola diákjai számára. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2886/vajdasag_obecse/135238/Konzuli-nap-volt-B%C3%A1csf%C3%B6ldv%C3%A1ron.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-europai-parlament-delegacioja-kijevben/
http://karpataljalap.net/?q=2015/11/10/arveres-mezovari-megsegitesere
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Zoltai Attila, az iskola művésztanára a karitatív cél támogatására egy festményét ajánlotta 

fel, amelyet most árverésre bocsátanak. 

 

Magyar iskola, óvoda, hegedű és néptánc indult az Okanagani Magyar 
Házban 
2015. november 10. – Nemzeti Regiszter 

Október elejétől teljes intenzitással, heti rendszerességgel működnek a magyar 

foglalkozások az Okanagani Magyar Házban. Online felület segítségével mértem fel az 

igényeket és választottuk ki a megfelelő időpontokat. Keddenként 4-től Magyar nyelv és 

kultúra órát tartok haladó, 6-tól pedig kezdő csoportban. Aznap 5 órakor mentorom, dr. 

Domby Pali tart hegedű- és népdaloktatást szintén gyermekeknek, néhány felnőtt 

bekapcsolódásával. 

 

Kósa Mária fuvolaművész: Én Bécsben is magyar vagyok! 
2015. november 10. – Nemzeti Regiszter 

Kósa Mária Gyergyószentmiklóson született, 1988. szeptember 15-én. Egészen korán, már 

kilencévesen elkerült szülővárosából, előbb a közeli Csíkszeredába, majd 

Székelyudvarhelyre, onnan pedig Budapestre, hogy egyre magasabb szinten sajátítsa el 

zenei ismereteit. A konzervatóriumot Bécsben végezte el; tíz éve él a császárvárosban. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-iskola-ovoda-hegedu-es-neptanc-indult-az-okanagani-magyar-hazban
https://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-iskola-ovoda-hegedu-es-neptanc-indult-az-okanagani-magyar-hazban
https://www.nemzetiregiszter.hu/kosa-maria-fuvolamuvesz-en-becsben-is-magyar-vagyok
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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   
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Hírvivő   
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