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2015. november 17. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja, Vajdaság Ma
Az illegális bevándorlás megelőzését és az embercsempészek elleni küzdelmet szolgáló
együttműködésről is beszélt telefonon Petro Porosenko ukrán elnök és Orbán Viktor
magyar miniszterelnök, kedvezően értékelve az ukrajnai magyar kisebbség jogainak
érvényesülését - derül ki az ukrán elnöki hivatal hétfői közleményéből. A dokumentum
szerint az ukrán államfő köszönetét fejezte ki Magyarországnak azért, hogy következetesen
támogatja Ukrajna szuverenitását és területi épségét, és humanitárius segítségben és
orvosi kezelésben részesít ukrán katonákat. A magyar miniszterelnök gratulált
Porosenkónak, hogy országában sikeresen megrendezték a tisztességes és átlátható
helyhatósági választásokat. A közlemény szerint az ukrán elnök megállapította: az a tény,
hogy a KMKSZ-Ukrajnai Magyar Párt tagjai helyet foglalnak a Kárpátalja megyei
tanácsban, arról tanúskodik, hogy abban az országban nincs nemzetiségi alapon történő
elnyomás.

Vezető hírek

Az illegális bevándorlásról és az ukrajnai magyarok helyzetéről beszélt
telefonon Orbán és Porosenko

Bizalmat kaptak Dacian Cioloş technokratái
2015. november 17. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu,
maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen, Magyar Idők, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Nagy többséggel megszavazta a bukaresti parlament kedden Dacian Cioloş kijelölt
miniszterelnök kormányának beiktatását. A hivatalba lépett kabinetben a tárcavezetői
posztok többségét pártoktól független – a magánszférából, európai intézményekből és a
civil társadalomból érkező – szakértők töltik be. A Cioloş-kormánynak és programjának a
szükséges 274 helyett 389 törvényhozó szavazott bizalmat. A technokrata kormány
beiktatását a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) is
támogatta. A titkos voksoláson 115 ellenszavazat is összegyűlt, kétszer annyi, mint ahány
mandátummal a szakértői kormány ellen nyíltan állást foglaló kisebb pártok – közöttük a
Călin Popescu-Tăriceanu exkormányfő és a Traian Băsescu volt államelnök vezette
alakulatok – rendelkeznek.

MKP – ez a lista a végső, ha most sem sikerül, akkor már soha
2015. november 18. – Kocur László – Új Szó
„Ha most sem jön össze, 2020-ban már nem is érdemes megpróbálni. 2010-ben és 2012ben az MKP egyaránt 109 ezer szavazatot kapott, ami az első esetben 4,33, a másodikban
4,28 százalékot jelentett. A pártszakadás utáni első bukás sokként érte a pártvezetést és a
szavazótábort. Iveta Radičová kormányának bukása akár még jó lapokat is oszthatott
volna az MKP-nak, melynek meggyőződéses hívei csaknem ugyanolyan számban járultak
az urnákhoz, mint két évnek előtte, mindössze 155 szavazót vesztett, ami parlamenten
kívülről elég jó eredmény volt, de hát miként a focit gólokra, a választásokat öt százalékra
játsszák. Ha végigtekintünk a hazai pártok életciklusán, azt látjuk, hogy aki kikerült a
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Átláthatóság, felelősségvállalás, párbeszéd: Cioloş a parlament előtt
ismertette a kormányprogramot
2015. november 17. – transindex.ro
Dacian Cioloş kinevezett miniszterelnök a parlament előtt tartott beszédében egy olyan,
politikailag semleges kormányt ígért, amelynek az a feladata, hogy az ország számára
szükséges változtatásokat kivitelezze. Hangsúlyozta, hogy kormánya három fontos, az
átláthatóság, a felelősségvállalás és a párbeszéd elve mentén fog működni. A kinevezett
miniszterelnök az egyik legfontosabb feladatnak nevezte, hogy megoldódjon, hogy minden
román állampolgár szavazhasson, függetlenül attól, hogy melyik államban él.

Erdély

parlamentből, az – az SNS-t leszámítva – nem tudta visszaküzdeni magát. Az pedig, hogy
valamely párt két kívül töltött ciklus után kapaszkodjon vissza, példátlan. Március 5-én
tehát az MKP vagy felülírja az evidenciákat, vagy követi azokat, megindulva a regionális
párttá válás, vagy a felmorzsolódás felé.”

Kelemen Hunor: a kormánynak nem a programmal, hanem a miniszterek CVjével van szerencséje
2015. november 17. – transindex.ro
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke parlamenti beszédében megerősítette, hogy pártja
támogatni fogja szavazatával az új kormányt, de folytonos és őszinte párbeszédet vár el
tőle minden kérdésben. Kelemen szerint a Cioloş-kormánynak inkább az egyes
miniszterek önéletrajzával van szerencséje, mint a programmal, ugyanis a CV-k sok
esetben konszisztensebbek, mint maga a program.

Ismét jelen volt a Székelyföld a Romexpón
2015. november 17. – transindex.ro
A közelgő ünnepi ajánlatok, a székelyföldi kastély- és kúriaszállók, a gyógykezelések,
valamint a sízési lehetőségek iránt érdeklődtek leginkább a Székelyföld standnál a
hétvégén sorra került Romexpón, Bukarestben. A nemzetközi turisztikai vásáron a
Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, Kovászna város és a Kovászna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Panziós Tagozata, valamint a Hargita Közösségi Fejlesztési
Társulás, a Csík Info, az Udvarhelyi Turinfo, a Csomafalvi Turisztikai Iroda, a SóvidékHegyalja Turisztikai Egyesület, a parajdi wellness központ szakemberei közösen
népszerűsítették a térségek turisztikai kínálatait.
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2015. november 17. – maszol.ro
Ha azt szeretnénk, hogy a székely kürtőskalács megkapja a hagyományos termék védjegyet
az Európai Unióban, a román hatóságokhoz kell fordulnunk, nélkülük nem fog menni hívta fel a figyelmet Tánczos Barna, a szenátus mezőgazdasági bizottságának tagja, volt
mezőgazdasági államtitkár. "Érzelmileg elfogadhatatlan számomra, hogy egy akár több
évszázados székely terméket román hagyományos terméknek hívjuk, de ha uniós szinten le
szeretnénk védetni a kürtőskalács márkanevet, csak a román hatóságokon keresztül
tehetjük meg, hiszen Székelyföld Románia része" - nyomatékosította Tánczos.

Erdély

A kürtőskalács csak hagyományos román termék lehet?

Székelyföldi tiltakozás a kürtőskalács „lenyúlása” ellen
2015. november 17. – Krónika
Határozottan ellenzi a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület (NKSZ) a bukaresti kormány
tervét, hogy hagyományos román termékként jegyezzék be az Európai Unióban a székely
magyar süteményt. Albert Zoltán, az NKSZ ügyvivője kedden a Krónikának úgy
nyilatkozott: kizártnak tartja, hogy a bukaresti hatóságok tárgyaltak volna a magyarországi
illetékesekkel a kürtőskalács eredetvédelméről, és hogy utóbbiak beleegyeztek volna ebbe.
Mindez már csak azért is furcsa lenne, mivel a kürtőskalács idén januárban éppenséggel
„egyszerre erdélyi, székely, valamint magyar értékként" került a hungarikumok
„előszobájának" tekintett Magyar Értéktárba, mégpedig a budapesti agrártárca
hatáskörében működő Hungarikum Bizottság jóváhagyásával.

Kihívások az erdélyi magyar szórványsajtóban
2015. november 17. – Nyugati Jelen
Nehéz helyzetbe került az erdélyi magyar nyomtatott sajtó, különösen a szórványban.
Jóllehet a templom, iskola, politikai képviselet és civil szféra mellett az anyanyelvű sajtó
létfontosságú a szórványközösségek nemzeti önazonossága megőrzéséhez. A gondok főleg
anyagi jellegűek, derült ki a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) hétvégi
vajdahunyadi konferenciáján. Hunyad, Temes, Szeben, Brassó, Máramaros vagy
Beszterce-Naszód megyékben hasonlók a gondok: a magyar írott sajtó szétszórt, kisszámú
közösségekhez, városi szórványokhoz kell eljuttatni, a példányszámok alacsonyak, a
hirdetési bevételek korlátozottak.

Szeretik a magyar filmet Bukarestben
2015. november 17. – Krónika
Közel négyezren voltak kíváncsiak a vasárnap lezárult 9. Bukaresti Magyar Filmhét
eseményeire – tudatta közleményében a szervező Balassi Intézet Bukaresti Magyar
Központja kedden. A szervezők már a korábbi években is arról számoltak be, hogy a
seregszemle évről évre több érdeklődőt vonz, beilleszkedett a város kulturális életébe. Az
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2015. november 17. – transindex.ro
A történelmi magyar egyházakkal közösen indítja útnak Erdély szintű
zongorahangverseny-sorozatát az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége. Az ingyenes, november
25 – december 12. közötti Szereti Ön Chopint? című komolyzenei műsort Thurzó Zoltán
Magyar Kultúra-díjas zongoraművész előadásában hallhatják a szórványvidékek magyar
közösségei. Bodor László programokért felelős ügyvezető alelnök a nyolc megyét felölelő
kezdeményezésről elmondta, az RMDSZ a komolyzene népszerűsítését tűzte ki célul a
koratéli hangverseny-sorozattal.

Petheő Attila visszautasította Bugárék ajánlatát
2015. november 17. – bumm.sk, Felvidék Ma
Továbbra is a „magyar együttműködés híve marad" Petheő Attila, az MKP korábbi
komáromi járási elnöke, aki szerint nem véletlen, hogy nem került fel pártja százötven fős
választási listájára. A járási Csemadok-elnök azt is közölte, megkeresték őt a Most-Hídból
is, ám Bugárék ajánlatát nem fogadta el. „A hétvégén parlamenti képviselő jelölteket
állított a Magyar Közösség Pártja. Nem vagyok pártom parlamenti képviselőjelöltjei
között. Egyesek által kimondva azért, mert az önkormányzati választásokon részese voltam
az MKP-Híd közötti összefogásnak. Ezért az összefogásért, a Híddal való
együttműködésért nem kívántak a járásomból néhányan egy jelöltlistán szerepelni velem
és kilátásba helyezték, amennyiben én ott vagyok, ők lejönnek onnan.”

Erdély

Zongorahangverseny-sorozatot indít az RMDSZ a szórványvidékeken

Felvidék

esemény célja, hogy áttekintést nyújtson az elmúlt évek magyar filmterméséből,
bemutassa annak sokszínűségét, szellemiségét, jelenét.

Via Nova: Nem mondhatunk le a szórványmagyarságról!
2015. november 17. – Felvidék Ma
Az olyan kulcsfontosságú intézmények, mint az iskola, templom, közösségi házak, magyar
nyelvű újságok, civil szervezetek kiemelt szerepet játszanak a magyar környezet
fenntartásában. Ezek támogatása nélkül nem lehetséges sikeres szórványpolitikát
folytatni. Az iskoláinkhoz, anyanyelvünkhöz és a minket megillető jogokhoz való
ragaszkodás kétségkívül létünk alapköveként és megmaradásunk zálogaként szolgálnak –
áll az ifjúsági szervezet nyilatkoztában. A fent említett stratégiailag kulcsfontosságú
területek több alkalommal is megjelentek a VIA NOVA ICS tevékenységében, például a
névmagyarosítás, kétnyelvűség, állampolgárság kérdése, kisebbségi jogok terén - tette
hozzá Pócsik József, a Via Nova Ifjúsági Csoport parlamenti képviselőjelöltje.
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Hajnal Jenő: A DP és az MM begyakorolta a rombolást és csúsztatást
2015. november 17. – Pannon RTV
A rombolás esztétikája mellett a csúsztatás művészetét is jól begyakorolta az elmúlt
időszakban a kettős beszéd és kettős mérce kiváló alkalmazója, a Demokrata Párt és a
Magyar Mozgalom – összeér, ami összetartozik – írja szerkesztőségünkbe eljuttatott
közleményében Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Hajnal hozzáteszi,
Szabadka egykori vállalkozó polgármestere és pártja, kiegészülve a Magyar Nemzeti
Tanácsban is mindenhez értőként megjelenő Magyar Mozgalommal – fogalmaz az MNT
elnöke – egy olyan nehéz órában vádolja xenofóbiával Dudás Károly tanácstagot, amikor
az idegengyűlölet egész Európában emberéleteket követel. A xenofóbia pedig ráadásul
sohasem volt ismert Szabadkán – teszi hozzá Hajnal.

Felvidék

2015. november 17. – Új Szó
Míg a pártelnökök közül Bugár Béla, a Híd elnöke a legmegbízhatóbb az emberek körében,
a legkevésbé Igor Matovičban, az OĽaNO elnökében bíznak meg az emberek – derül ki az
AKO ügynökség felméréséből. Bugárban a megkérdezettek 54 százaléka bízik, a második
helyre Robert Fico, a Smer elnöke került 43 százalékos bizalommal, a harmadik pedig 36
százalékkal a Nova elnöke, Daniel Lipšic. A legmegbízhatóbb pártelnökök sorát Berényi
József, az MKP elnöke (12%) zárja. A legkevésbé megbízható pártelnökök sorában Berényi
40%-on áll.

Vajdaság

Bugár a legnépszerűbb pártelnök

VMSZ-küldöttség Brüsszelben
2015. november 17. – Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség három képviselője érkezett Brüsszelbe. Nyilas Mihály
tarományi kormányalelnököt, valamint Fremond Árpád és Pék Zoltán parlamenti
képviselőt Deli Andor európai parlamenti képviselő fogadta. A küldöttség találkozott
Magyarország Állandó brüsszeli Képviseletének bővítéssel foglalkozó munkatársaival és
részt vett az Európai Néppárt delegációs ülésén. A Vajdasági Magyar Szövetség politikusai
ma zárt ajtók mögött tárgyaltak a Képviselet munkatársaival.

Fegyelmi eljárások a VMSZ-ben
2015. november 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A szabadkai politikai életben is, de a Vajdasági Magyar Szövetség történetében is
példátlan, ami 2015. november 12-én, a városi Képviselő-testület ülésén történt Csúszó
Endre helyi képviselő bejelentésével a frakción belül kezdeményezett platformról, amit
létrehozni lehetetlenség, hiszen amellett, hogy a VMSZ Szervezeti és Működési Szabályzata
és egyéb dokumentumai nem teszik lehetővé platformok létrehozását és működését, a
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Megtartották a 20. honismereti versenyt
2015. november 17. – Magyar Szó
Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 1995-ben azzal a céllal indította útjára
honismereti versenyét, hogy diákjaink, az ifjú nemzedékek alaposabban megismerjék,
megszeressék, és idővel ők maguk is ápolják, őrizzék nemzeti hagyományainkat. A verseny
lehetőséget ad arra, hogy a diákok kutassák értékeinket, múltunkat, történelmünket,
kultúránkat. A legjobbak, mintegy 55 fő, egynapos jutalomkiránduláson vesznek részt,
melynek úti célja Budapest. A versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Bethlen
Gábor Alap támogatta.

Vajdaság

városi Képviselő-testület jogi kerete sem teszi ezt lehetővé, olvasható a VMSZ ma kiadott
közleményében.

A helyi médiumok tragédiája

Újra „Kárpátalját táncolja” a Magyar Állami Népi Együttes
2015. november 17. – Kárpátalja
A tavaly novemberben bemutatott, legendássá vált Megidézett Kárpátalja – hágókon
innen és túl című előadás november 27-én 19 órától újra megtekinthető a Hagyományok
Házában. Másnap, november 28-án, szombaton 17 órától az Almárium sorozat keretében a
kárpátaljai Técsői Banda közreműködésével lesz látható az előadás. A Megidézett
Kárpátalja – hágókon innen és túl című előadás a magyar színpadi néptáncművészet
történetében először mutatja be a Keleti-Kárpátokban és annak előterében, Kárpátalján
élő népek, magyarok, ruszinok, románok, cigányok, zsidók sokszínű és gazdag
tradicionális kultúráját a közös gyökerekkel és a nemzeti sajátosságokkal együtt.

Kárpátalja

2015. november 17. – Magyar Szó
A médiumok privatizációjának a tájékoztatásra gyakorolt hatásait és következményeit
vitatta meg a Tartományi Képviselőházban tegnap megtartott Médiamagánosítás – esély
vagy eltűnés? című tanácskozás. Dubravka Valić Nedeljković, az Újvidéki Egyetem
Bölcsészettudományi Kara Zsurnalisztika Tanszékének vezetője elmondta, hogy a
médiumok privatizációjának periódusa már 2002-ben kezdetét vette, a folyamat tehát
voltaképpen 13 éve tart.

Radnótis akcióprogram Kárpátaljáért
2015. november 17. – Kárpátalja
A Határtalanul program keretében a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
vendégeként tartózkodott a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola 32 fős csoportja az
őszi szünetben. „A két iskola közötti ismeretség 2010-ben kötődött egy kárpátaljai tanári
látogatás alkalmával” – mondta el Gál Béla igazgató és Csányi Sándor szervező tanár. „Az
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2015. november 17. – MTI, Kormany.hu
A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) égisze alatt működő Közép-európai
Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. Újvidék után Eszéken megnyitotta a második
irodáját. Joó István, a Duna Régió Stratégia (DRS) végrehajtásáért felelős miniszteri
biztos, aki kedden ünnepélyesen is megnyitotta az eszéki irodát, az MTI-nek telefonon
elmondta: az iroda teljes körű külkereskedelmi exporttevékenység-támogatást igyekszik
nyújtani, amely rendkívül innovatív és előremutató kezdeményezés.

200 diák szavalt magyarul Felsőőrött
2015. november 17. - Volksgruppen
Kedden, november 17-én került megrendezésre a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület
szervezésében a magyar szavalóverseny Felsőőrött. Az egyesület 11 éve, 2004 óta hirdet
mese- vagy versmondó versenyt magyarul tanuló diákok számára. Az idén újabb rekord
dőlt meg: 200 diák szavalt ma magyar verset, összesen 30 burgenlandi és egy grazi
oktatási intézményből.

Őrvidék

Képviseletet nyitott a
horvátországi Eszéken

Horvátország

előző, 2014/2015-ös tanévben egy diákcsereprogramot bonyolítottunk le, amelynek célja
az összekötő kapcsok keresése volt. Az akcióprogram keretében a radnótis szülők és
gyerekek összefogással anyagi segítséget nyújtanak a testvériskolának.

Mindszenty megemlékezés és koszorúzás

A magyar nyelv napján kezdődött a III. Finnországi magyartanárok találkozója
és továbbképzése
2015. november 17. – Nemzeti Regiszter
A Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ – a budapesti Balassi Intézettel, a
Finn–Magyar Társasággal és a Finnországi Magyarok Egyesületével együttműködve –

Diaszpóra

2015. november 17. - Volksgruppen
November 18-án, szerdán 18 órakor szentmisére, majd azt követő megemlékezésre és
koszorúzásra kerül sor Mindszenty hercegprímás Bécsbe érkezésének és nyilvánosság elé
lépésének 44. évfordulója alkalmából. A Collegium Pazmaneum és a Kaláka Club közös
rendezvénye.
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rendezte

meg

a

Finnországi

Szívmelengető gyimesi dallamok Nürnbergben
2015. november 17. – Nemzeti Regiszter
A nürnbergi magyarság – szerencsére korosztálytól függetlenül – élénken érdeklődik a
tradicionális magyar népi kultúra iránt. A Tűzvirág Néptánccsoportnak van 80
esztendősnél idősebb táncosa is, aki élete nagy részét még hagyományos erdélyi, falusi
környezetben töltötte. A gyermek néptánccsoport próbái alkalmával pedig gyakorta
elhangoznak 6-7 éves, Németországban született kislányok szájából ilyesféle mondatok:
„Én is indulhatok majd a Felszállott a pávában?” Mindez a magyar folklórértékek és népi
kultúra éltető, megtartó erejét jelzi.

Diaszpóra

2015. november 13–14-én harmadik alkalommal
magyartanárok találkozóját és továbbképzését.
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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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