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2015. november 30. – MTI, hirado.hu, hirek.sk, Felvidék Ma, Orientpress, Krónikam,
Figyelő, Magyar Idők, Inforádió
A nemzetpolitikai államtitkár szerint eredményes volt az idei évre meghirdetett külhoni
magyar szakképzés éve program, a megkezdett fejlesztéseket folytatni kívánják, és jövőre a
fiatal vállalkozókat szeretnék segíteni. Potápi Árpád János a tematikus programot értékelő
konferencián hétfőn Budapesten felidézte, tavaly a Magyar Állandó Értekezlet (Máért)
döntött arról, hogy a szakképzéssel folytatódjon a tematikus évek sora. Az elmúlt években
az oktatáspolitika egyik kiemelt területe a szakképzés volt, és a döntéssel a magyarországi
trendekhez is igazodtak - jelezte, hozzátéve: az oktatás és a gazdaság fejlesztése egyaránt a
magyar nemzet gyarapodását szolgálja. A program során elsősorban a pedagógus
szövetségekre igyekeztek támaszkodni. Tanműhelyeket, tangazdaságokat hoztak létre,
Erdélyben e célra 126 millió forintot fordítottak, fordítanak. A Felvidéken 70 milliót, a
Vajdaságban 60 milliót, Kárpátalján 50 milliót, Horvátországban 20 milliót, a
Muravidéken 17, 5 milliót költöttek különböző fejlesztésekre – sorolta az államtitkár.
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A politika belülről: Kelemen Hunorral a Colectivtől Párizsig
2015. november 30. – transindex.ro
Két, az ország és Európa sorsát meghatározó tragédia következményeiről beszélgetett
Kelemen Hunorral Balázsi-Pál Előd „A politika belülről” című műsor friss kiadásában az
Erdély TV-n. „Dacian Cioloș az az erdélyi típusú ember, aki nem locsog sokat. Elmondja,
mit gondol, meghallgatja a partnerét, illetve ha van közöttünk vita, akkor azt normális
hangnemben meg lehet vele beszélni. Rendkívül fontos emberi kvalitásnak tartom ebben a
pozícióban, hogy nemcsak meghallgat, hanem a véleményedre is kíváncsi, és elmondja az

Erdély

2015. november 30. – MTI, Erdély Ma, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro
Ismeretlenek hétfőn levették a sepsiszentgyörgyi román katona szobra melletti
zászlórúdról a román lobogót, és a székely lobogót vonták fel helyette. A Kovászna megyei
prefektus hivatala közleményben tudatta, hogy a történteket a román nemzeti lobogó, és a
román nemzeti ünnep meggyalázásának tekinti. Arra utalt, hogy a zászlócserére egy
nappal Románia nemzeti ünnepe előtt került sor. December elsején az Erdély és Románia
egyesülését egyoldalúan kimondó 1918-as gyulafehérvári román nagygyűlés évfordulóját
ünneplik Romániában. A prefektus hivatala emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban
egy egész sor törvénymódosítást kezdeményezett a román nemzeti lobogó kitűzésére és a
románellenes szélsőséges nacionalista megnyilvánulások visszaszorítására. Mint említette:
többek között azt javasolta, hogy ismét vezessék be a büntető törvénykönyvbe a román
nemzeti jelképek megsértésének a bűntettét.
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Erdély

ő véleményét is” – mondta az interjúban Kelemen Hunor. Azzal kapcsolatban, hogy az
erdélyi magyarok „megszabadulnak-e” a prefektusoktól, elmondta: „A prefektusokkal
kapcsolatosan ne legyenek illúzióink. A prefektus a kormányt képviseli, többnyire a volt
belügyminisztertől vagy a hadügyminiszertől kapták az utasítást, nem a saját fejük szerint
jártak el. A prefektusokat előbb-utóbb le fogják váltani, csak egy ilyen szakértői
kormánynak ehhez több időre van szüksége, mint a politikai pártoknak. A kormányt
megyei szinten képviselő első embert nem fogja megtartani egy kormány, ha nem akar vele
dolgozni, és ezt el kell fogadni.”

Antal Árpád: elítélem a december elseje alkalmából kitűzött román zászló
eltávolítását
2015. november 30. – Erdély Ma
„Elhatárolódom és elítélem azt, hogy Sepsiszentgyörgyön ismeretlenek eltávolították a
Román Katona emlékműve mellől a december elseje alkalmából kitűzött román zászlót.
Azt gondolom, hogy ez a tett provokáció és az volt a célja, hogy megzavarja a magyarok és
a románok közti interetnikus békét és városunk csendjét” – írta közleményében Antal
Árpád.

Házkutatást tartottak a HVIM kézdivásárhelyi elnökénél
2015. november 30. – Erdély Ma, szekelyhon.ro
Házkutatást tartott a Szervezett Bűnözés és Terrorizmusellenes Igazgatóság (DIICOT) a
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kézdivásárhelyi elnökénél hétfőn, akit
Bukarestbe szállítottak további kihallgatásokra.

Civilizált fellépést várnak el az Új Jobboldaltól Sepsiszentgyörgyön
2015. november 30. – szekelyhon.ro
Felhívásban fordulnak a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom sepsiszentgyörgyi
tagjai a megyeszékhelyi lakosokhoz, hogy a december elsejére tervezett felvonulás
útvonalán – amelyen az Új Jobboldal is képviselteti magát – tűzzék ki ablakukba a székely
zászlót. A tervezett felvonulással kapcsolatosan Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy
polgármestere is reagált néhány nappal ezelőtt. „A hatályos törvénykezésnek megfelelően
olyan feltételek mellett adtuk ki az engedélyt, hogy amennyiben a felvonulás ideje alatt
rendbontás történik, a szervezőknek azonnal meg kell szakítaniuk a rendezvényt, amíg a
rendbontókat eltávolítják” – fejtette ki, majd hangsúlyozta: az állami szervektől azt kérték,
hatósági szigorral lépjenek fel a rendbontókkal, a társadalmi békét veszélyeztetőkkel
szemben.

3

2015. november 30. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Ha november másik felében zajlottak volna a parlamenti választások, azokat az IránySzociáldemokrácia nyerte volna meg. Robert Fico pártja 36 százalékos eredményével
azonban nem kormányozhatna egyedül – derült ki az MVK közvélemény-kutató ügynökség
felméréséből. A fennmaradó 78 képviselői hely a Háló (#Sieť), a Kereszténydemokrata
Mozgalom (KDH), a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és a Most-Híd között oszlana meg. A
Magyar Közösség Pártja a szavazatok 4,4 százalékát szerezné meg a felmérés szerint.

Felvidék

A Smer nem kormányozhatna egyedül, a Háló a 15 százalékhoz közelít

Deichmann-ügy: kérdéses a folytatás

A haladók győztek az óbecsei választásokon
2015. november 30. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó
Fölényes győzelmet arattak a Szerb Haladó Párt által támogatott jelöltek a vasárnapi helyi
közösségi választásokon Óbecsén az előzetes eredmények alapján. A részvételi arány 15 és
40 százalék között mozgott a dél-bácskai község hat helyi közösségében. A valamivel több
mint 31 ezer szavazó 190 jelöltből 83-ra adhatta le voksát. A Vajdasági Magyar Szövetség
58 jelöltet támogatott, közülük 11 nyerte el a szavazók bizalmát. Nem történtek incidensek
a helyi közösségi választásokon Óbecsén, azonban többen jelezték, hogy taxikkal és nem
helyi rendszámú kombikkal szállítottak csoportokat a szavazóhelyekre.

Vajdaság

2015. december 1. – Új Szó
Nem biztos, hogy jogi útra tereli menesztése ügyét a somorjai Deichmann korábbi
alkalmazottja, akit állítólag azért bocsátottak el, mert a vásárlókkal magyarul
kommunikált. Szekeres Klaudia, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő
Jogsegélyszolgálat koordinátora megerősítette, kedden fognak találkozni Judittal, hogy
beszéljenek az ügyről. A Kerekasztal terve, hogy felmérje a helyzetet egyéb üzletekben is,
ahol esetleg hasonló esetekre kerülhetett sor. „Felmerült, hogy több üzlet is lehet
Somorján, ahol korlátozzák a magyar nyelv használatát, ezt akarjuk most ellenőrizni” –
mondta Szekeres Klaudia, hozzátéve, ezt attól függetlenül teszik, hogy a Deichmannügyben érintett Judit jogi lépéseket kíván-e tenni.

VMSZ: a párt továbbra is élvezi a magyar közösség bizalmát
2015. november 30. – Pannon RTV, Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Szövetség közleményt adott ki az óbecsei választásokkal kapcsolatban.
Aláhúzzák: a párt által támogatott jelöltek több szavazatot kaptak, mint négy évvel
korábban. Az Alsóvárosban például majdnem megduplázták a szavazataik számát: 2011-
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Vajdaság

ben 421 szavazatot kaptak a jelöltjeik, tegnap 748-at. A VMSZ Intéző Bizottsága által
kiadott közlemény szerint jobb eredményt is elérhettek volna, ha a többi magyar párt is
felzárkózik az általuk támogatott jelöltek mögé, vagy ha nem magyar jelölteket állít egy-két
belgrádi központú párt, illetve ha nem helyi rendszámú taxikkal és kombikkal szállították
volna csoportosan az embereket a szavazóhelyekre. Leszögezik viszont, hogy az óbecsei
választások is bizonyították, a Vajdasági Magyar Szövetség továbbra is élvezi a magyar
közösség bizalmát – áll a közleményben.

VMDP: a mostani választási eredmény minden korábbinál rosszabb az
óbecsei magyar közösség számára
2015. november 30. – Pannon RTV, Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Mozgalom által közösen támogatott
jelöltek közül senki nem jutott mandátumhoz az óbecsei helyi közösségi választásokon, ez
a vártnál rosszabb eredmény – áll a VMDP közleményében. Szerintük az
eredménytelenséget tetőzi, hogy a magyar előjelű pártok által támogatott jelöltek közül 11
jutott be a 83 kiosztandó helyre és hat helyi közösségből egyben szereztek többséget a
magyarok. A VMDP közleménye hozzáteszi, ez minden korábbinál rosszabb eredmény az
óbecsei magyar közösség számára. A párt óbecsei szervezete visszautasítja a VMSZ Intéző
Bizottsága által kiadott közleményben foglaltakat, miszerint jobb eredményt is elérhettek
volna, ha a többi magyar párt is felzárkózik a VMSZ által támogatott jelöltek mögé.

A Magyar Nemzeti Tanács újabb esztendeje

Ukrajnába is egyszerűbb lesz exportálni
2015. november 30. – karpatalja.ma, karpatinfo.net
Az élelmiszeripari, a járműipari, az elektronikai, illetve az informatikai cégek örülhetnek a
legjobban annak, hogy két irodát is nyitott a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.
Kárpátalján a közelmúltban – tette közzé a szervezet csütörtökön. A beregszászi és az
ungvári irodák a környező országokban kiépülő kereskedőház-hálózat részét képezik, egyik
legfontosabb céljuk pedig, hogy információval és kapcsolatokkal segítsék az exportra

Kárpátalja

2015. november 30. – Hét Nap
Egy éve szerveződött újjá a Magyar Nemzeti Tanács. Ebben az időszakban tizenegy rendes
közgyűlést tartottak, melyeken hol parázs viták közben, hol pedig nyugodtabb légkörben
tárgyaltak az építő jellegű vagy a kevésbé konstruktív javaslatokról, tervekről,
elképzelésekről. Hajnal Jenőt, az MNT elnökét, Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó
Bizottságának elnökét a tanács, illetve a hivatal munkájáról, Petkovics Mártát, az MNT
Végrehajtó Bizottságának és Oktatási Bizottságának, valamint Paskó Csabát, az MNT
Végrehajtó Bizottságának és Kulturális Bizottságának tagját pedig oktatási és kulturális
eseményekről kérdezte a Hét Nap.
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Közös advent Beregszászban – a béke vasárnapja
2015. november 30. – karpatalja.ma
Ünnepi hangulatban gyújtották meg Beregszász főterén a városi adventi koszorú első
gyertyáját. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kezdeményezésével Közös
Advent 2015 címmel programsorozatot szerveznek Beregszászban, melynek keretében a
város polgárai ünnepi kulturális eseményeken vehetnek részt. Babják Zoltán, Beregszász
polgármestere és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke,
parlamenti képviselő közösen gyújtották meg az adventi koszorú első gyertyáját. Ezután
Brenzovics László osztotta meg a jelenlévőkkel ünnepi gondolatait. A képviselő
hangsúlyozta: most, amikor nehéz időket élünk meg Ukrajnában, s békétlenség van a
világban, különösen fontos egy ilyen alkalom. Reménykedünk abban, hogy Európában is
elgondolkoznak azon, hogyan lehetne ezt a békétlenséget felszámolni, hogyan lehetne
visszatérni a keresztény útra, amely a szeretetet és a békét jelenti – emelte ki Brenzovics
László.

Kárpátalja

készülő hazai kis- és középvállalkozásokat. Az ungvári képviselet november 19-i
megnyitása egy komplex program részét képzi, mely a Magyarországgal szomszédos 7
országban és Lengyelországban összesen 22 képviselet megnyitását teszi lehetővé.

Szent Margit-program – támogatókat keresünk

Műhelybeszélgetést szervez az AMAPED
2015. november 30. - Volksgruppen
„Buktatók és sorompók az osztrák és magyar szociális rendszerben“ címmel szervezett egy
egynapos műhelybeszélgetést az AMAPED a Bécsi Egyetemmel közösen november 30-án,
18.00-kor. A beszélgetés az egyetem Transwel elnevezésű kutatási projekthez kapcsolódik.

Karácsonyi ünnepség Őriszigeten

Őrvidék

2015. November 30. – Kárpátalja
A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) ez év nyarán az Ukrajnában kialakult krízis
miatt nehéz anyagi körülményekkel küszködő, tehetséges diákok számára meghirdette a
Szent Margit-programot, amelyhez támogatókat keres. A program célja, hogy összekösse a
Kárpát-medence, illetve a világ magyarságának jó szándékú támogatóit a Kárpátalján
rászoruló támogatott általános iskolás gyermekekkel, továbbá segítsen előmozdítani a
támogatott gyermek tanulmányi eredményeit, hitbéli életét, valamint a magyar közösségi
életben való aktív szerepvállalását.

2015. november 30. - Volksgruppen
Többnyelvű Karácsonyi ünnepségre készülnek a mintegy 260 lelkes Őrisziget kétosztályos
népiskolájának tanulói. December 13-án 15:00 órakor az apró, de nagymúltú iskola
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ünnepségén négy nyelven, magyarul, németül, horvátul és angolul is elhangzanak az
adventi dalok, versikék.
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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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