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Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet Gazdaságfejlesztési és Önkormányzati 
Szakbizottsága 
2015. november 23. – MTI, Kormány.hu 

Lepsényi István  gazdaságszabályozásért felelős államtitkár nyitotta meg a Magyar Állandó 

Értekezlet (Máért) Gazdaságfejlesztési és Önkormányzati Szakbizottsága hétfői budapesti 

ülését, a Magyarság Házában. Lepsényi István felvezetőjében hangsúlyozta, hogy a Magyar 

Kormány elkötelezett a határmenti régiók fejlesztésében, fontos cél, hogy Kárpát-medence 

szintjén egységes gazdasági térség alakulhasson ki. Potápi Árpád János a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszámolójában kiemelte, hogy 

az idei évben Magyarországon az oktatáspolitika kiemelt területe lett a szakképzés 

fejlesztése, így a határon túl is ezt a fejlesztési irányt kellett követni. A tematikus program 

keretein belül minden külhoni magyar régióban tangazdaságok és tanműhelyek átadására 

és fejlesztésére, átjárhatósági ösztöndíj létrehozására került sor. 

 

A nemzeti összetartozás bizottság erősítené a csángó magyarság identitását 
2015. november 23. – MTI, hirado.hu 

Csángóföldön magyar középfokú oktatási intézmény, kulturális, módszertani központ és új 

közösségi házak létrehozását vetették fel csángó magyar szervezetek az Országgyűlés 

nemzeti összetartozás bizottsága hétfői ülésén. Pogár László, a Moldvai Csángómagyarok 

Szövetségének elnöke elmondta: szervezetük 24 millió forintos támogatást kap a 

Miniszterelnökségtől és további 10 millió forintot az Emberi Erőforrások 

Minisztériumától. Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

elnöke közölte: a csángó magyar oktatási programban közel kétezer gyermek vesz részt 

iskolai és azon kívüli formákban 29 helyszínen. 

 

Idén is felvonul az Új Jobboldal Sepsiszentgyörgyön 
2015. november 23. – Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Idén is sepsiszentgyörgyi felvonulásra hívja híveit december elsejére, a román nemzeti 

ünnepre a szélsőségesen nacionalista Új Jobboldal román szervezet – írta hétfőn a Székely 

hírmondó című napilap. A párt honlapján közzétett felhívásban mindenkit arra biztatnak, 

hogy Kovászna megyében „a sepsiszentgyörgyi románok mellett” ünnepelje Románia 

nemzeti ünnepét. A tervezett felvonulás miatt felháborodásának adott hangot Madalin 

Guruianu sepsiszentgyörgyi önkormányzati képviselő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

helyi vezetője, aki 2014. december elseje után feljelentést tett az Új Jobboldal 

sepsiszentgyörgyi szélsőséges megnyilvánulásai ellen. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/ulesezett-a-magyar-allando-ertekezlet-gazdasagfejlesztesi-es-onkormanyzati-szakbizottsaga
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/ulesezett-a-magyar-allando-ertekezlet-gazdasagfejlesztesi-es-onkormanyzati-szakbizottsaga
http://www.hirado.hu/2015/11/23/a-nemzeti-osszetartozas-bizottsag-erositene-a-csangomagyarsag-identitasat/?source=hirkereso
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=195872&cim=iden_is_felvonul_az_uj_jobboldal_sepsiszentgyorgyon
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Erdélyi magyar médiafogyasztás: a tévé mindent visz 
2015. november 23. – tranisndex.ro 

A tévé egyeduralmát semmi nem veszélyezteti Erdélyben, továbbra is ez számít a 

legnépszerűbb médiumnak a magyarok körében. A korábbi évekhez képest annyi változás 

figyelhető meg, hogy a magyarországi csatornák egyre inkább dominálják a 

fogyasztásunkat. Ezzel szemben a rádióban és az írott sajtóban még mindig a helyit, a 

regionálisat keresik az erdélyiek - ez derült ki a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató 

Intézet szakemberei által készített felmérésből, amiben az erdélyi magyarok 

médiafogyasztási szokásait vizsgálták. Az 1573 személy megkérdezésével készült kutatás - 

amit Kiss Tamás szociológus mutatott be a MÚRE konferenciáján - reprezentatív Erdélyre 

nézve. 

 

„Ha Dacian Cioloș sérti a pártok érdekeit, azonnal megbuktatják” 
2015. november 23. – maszol.ro 

Cristian Pîrvulescu szerint a Ponta-kabinet mandátuma akkor is véget ért volna még az év 

vége előtt, ha nem történik tragédia a bukaresti klubban. A Bukaresti Egyetem 

politikatudományi karának dékánját a Cioloș-kormány megalakulásának körülményeiről 

kérdezték. 

 

December végéig mindenki megkapja a Szülőföldön Magyarul támogatást 
2015. november 23. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

December 11-ig utalják át a Szülőföldön magyarul támogatás összegét az utolsó olyan 

sikeresen pályázóknak is, akik rendelkeznek az OTP Bank által kiadott bankkártyával. A 

program hivatalos oldalán olvasható tájékoztató szerint U, V, Z kezdőbetűs családnevek 

december 11-én kerülnek sorra. A program koordinátora, Bartolf Hedwig a Székelyhonnak 

elmondta, azok a személyek, akik nem rendelkeznek az említett bankkártyával, december 

végéig vehetik fel az összeget, év végéig ők is megkapják az OTP-kártyát. 

 

Csíkkozmáson a héten eltávolítják a „Községháza” feliratot 
2015. november 23. – maszol.ro, Krónika 

Törvényszéki végzés kötelezi Bodó Dávidot, Csíkkozmás polgármesterét, hogy levegye a 

polgármesteri hivatalnak, közbirtokosságnak és községi óvodának is helyet adó épület 

homlokzatáról „Községháza” feliratot. Az elöljáró szerint nem ők az elsők ezzel 

Székelyföldön. 

 

Ifjúsági Szórványkonferencia Temesváron 
2015. november 23. – Nyugati Jelen 

„A román társadalomban és a politikai életben beindult tisztulási folyamat teret nyit a 

fiataloknak – mondta a temesvári szórványkonferencián Antal Lóránt, a  Magyar Ifjúsági 

Értekezlet elnöke –, ezért kaput kell nyitnunk a fiatalok előtt, be kell engedni őket a 
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http://eletmod.transindex.ro/?cikk=25640
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/56382-ha-dacian-ciolo-serti-a-partok-erdekeit-azonnal-megbuktatjak
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/56368-december-vegeig-mindenki-megkapja-a-szul-foldon-magyarul-tamogatast
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/56350-csikkozmason-a-heten-eltavolitjak-a-kozseghaza-feliratot
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kaput_kell_nyitnunk_a_fiatalok_elott.php
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szervezeteinkbe, fel kell mérjük az értékes embereinket”. A szórvány színei címmel 

szervezett ifjúsági konferenciát a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) november 20–22. 

között a Temesváron, a Temes Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (TEIS) 

közreműködésével. A temesvári MIÉRT-konferencián öt szórványmegyéből érkezett 

magyar fiatalok vitatták meg sajátos gondjaikat, mutatták be egymásnak sikeres 

projektjeiket, rendezvényeiket és egyeztették programjaikat, a MIÉRT országos 

vezetőségével konzultálva. 

 

Munkahelyfüggő lenne a szakoktatás 
2015. november 24. – Krónika 

A vállalkozók javaslatai alapján indítanak szakiskolai képzést Kovászna megyében. A 

vállalkozók érdekvédelmi szervezetei a napokban levélben tájékoztatják tagságukat a 

lehetőségről, és kikérik a véleményüket, hogy milyen szakmákra lenne igényük. Édler 

András, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke rámutatott: a 

munkaerőpiac igényeit figyelembe véve kell összeállítani a beiskolázási tervet. 

 

Több rendezvénnyel ünneplik meg a román nemzeti ünnepet 
Marosvásárhelyen 
2015. november 23. – szekelyhon.ro 

A román zászló népszerűsítését és december elseje, Románia nemzeti ünnepe méltó 

megünneplését tűzte ki célul Maros Megye Tanácsa, amely legutóbbi rendkívüli ülésén 45 

ezer lejt különített el erre a célra. Hétfőn a marosvásárhelyi városháza közölte: az eredeti 

tervekkel ellentétben mégsem lesz tűzijáték december elsején Marosvásárhelyen. 

 

Keresztszülői program a csángó gyermekekért 
2015. november 24. – Borsodi Attila – Magyar Idők 

Hihetetlen szeretetet kapnak és lelkileg feltöltődnek azok az önkéntesek, akik csángó 

magyar gyermekek oktatását támogatják a keresztszülői programban. Többen tíz év óta 

folyamatosan segítik a moldvai fiatalokat, akad, akinek a keresztlánya ma már 

kétgyermekes anyuka. A programnak köszönhetően jó eséllyel az utódok is 

megtanulhatnak magyarul. 

 

Stubendek nem indul az MKP listáján 
2015. november 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Komárom város polgármestere, Stubendek László nem indul a Magyar Közösség Pártjának 

választási listáján, ugyanakkor kívülről támogatni kívánja azt-áll a városvezető hétfői 

nyilatkozatában. Stubendek közleményében leszögezte: „Az MKP listáját kívülről 

támogatom, hiszen szükségünk van a magyarság parlamenti jelenlétére. Meggyőződésem, Fe
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tobb-rendezvennyel-unneplik-meg-a-roman-nemzeti-unnepet-marosvasarhelyen
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tobb-rendezvennyel-unneplik-meg-a-roman-nemzeti-unnepet-marosvasarhelyen
http://magyaridok.hu/belfold/lelki-feltoltoloi-programban-172051/
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/11/23/stubendek-nem-indul-az-mkp-listajan
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hogy az MKP az egyetlen párt, amely az értékeinkre épít, legalább részben szembe tudott 

nézni saját hibáival, s mint azt a lista összeállítása is mutatja, a jövőbe és fejlődésbe vetett 

szándéka őszinte.” 

 

MKP: Nehezen teljesíthető, feszes a jövő évi állami költségvetés 
2015. november 23. – Farkas Iván – Felvidék Ma 

„Ami szülőföldünket, Dél-Szlovákiát illeti, a közlekedési infrastruktúra tekintetében jövőre 

a kormány semmilyen jelentősebb fejlesztéssel nem számol. Sem gyorsforgalmi úttal, sem 

vasútfejlesztéssel. Igaz, hogy az új törvény értelmében a magas munkanélküliséggel küzdő 

járásokban – közülük kilenc dél- vagy kelet-szlovákiai járásban található – a munkáltatók 

számára csökkentik az alkalmazottak után befizetendő járulékterheket, ám az intézkedés 

érezhetően nem növeli majd a foglalkoztatást. Változatlan marad a kisebbségi kultúrák 

támogatási kerete. Ám a kormányhivatal különböző módszerekkel próbálja szűkíteni a 

potenciális pályázók körét. Az állami támogatás megítélését korrupcióellenes tanfolyamon 

való részvételhez köti.” 

 

Polis: 5% fölött az MKP, Matovičék a vonal alatt 
2015. november 23. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Tovább erősödik a Smer, három mandátum híján meglenne Ficóéknak a parlamenti 

többség – derül ki a Polis felméréséből. A felmérés szerint az SNS a harmadik legerősebb 

párt Szlovákiában. A Most-Híd 7,8 százalékot, az MKP 5,3 százalékot szerezne. 

 

Új vezetők az Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség élén 
2015. november 23. – hirek.sk, Új Szó 

2015. november 20-22. között tartotta a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) 

XXII. Rendkívüli Tisztújító Közgyűlését a komáromi járásbeli Marcelházán. Az eseményen 

az SZMCS közel 80 vezetője vett részt. A szervezet elnöke Gál Erik lett, ügyvezető elnöke 

pedig ismét Csémi Szilárd. 

 

Hét millió dinár a vajdasági fejlesztési ügynökségeknek 
2015. november 23. – Vajdaság Ma 

Vissza nem térítendő támogatásról írtak alá szerződést a regionális fejlesztési ügynökségek 

a Tartományi Regionális Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkársággal. A 

szerződéseket a regionális fejlesztési ügynökségek számára kiírt nyilvános pályázat alapján 

írták alá. Az említett ügynökségek hivatottak figyelemmel kísérni Vajdaság AT-nak a 2014-

2020 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési programjának a megvalósulását. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/57638-mkp-nehezen-teljesitheto-feszes-a-jovo-evi-allami-koltsegvetes
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/11/23/polis-5-folott-az-mkp-matovicek-a-vonal-alatt
http://www.hirek.sk/itthon/20151123152851/Uj-vezetok-az-Szlovakiai-Magyar-Cserkeszszovetseg-elen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19385/Het-millio-dinar-a-vajdasagi-fejlesztesi-ugynoksegeknek.html
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Fél évszázados jubileum 
2015. november 23. – Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Az elmúlt hét az ünnepelt tanintézmény életében e jubileum jegyében telt, mely folyamán 

magyar és szerb nyelvű különböző rendezvényekkel: előadásokkal, irodalmi 

beszélgetésekkel, kiállítással emlékeztek az ötven év legjelentősebb történéseit 

körvonalazva, a gimnázium életében jelentős személyiségek portréját is felvillantva. 

Egykori és ma is hivatásukat gyakorló tanárok, intézményvezetők, továbbá valamikori és 

jelenlegi diákok az alkalmi programsor zárórendezvényén, a péntek esti ünnepi műsoron is 

jelen voltak: fellépőként a műsorfolyamban vagy a nagyszámú érdeklődő közönség 

soraiban a topolyai Művelődési Ház mozitermében. 

 

Moszkal kész tenni a KMKSZ támogatásának megszerzéséért 
2015. november 23. – karpatalja.ma 

A KMKSZ megyei képviselőivel találkozott Hennagyij Moszkal, kárpátaljai kormányzó 

november 23-án – tájékoztatott a Novini Zakarpattya. A tanácskozás – melyen Brenzovics 

László KMKSZ-elnök, parlamenti képviselő is részt vett – célja volt, hogy megoldást 

találjanak egy, a kormány számára kedvező koalíció kialakítására a megyei tanács holnapi 

ülésén. Moszkal beszámolt a feleknek arról, hogy a napokban tárgyalást folytatott Semjén 

Zsolt magyarországi miniszterelnök-helyettessel. A felek egyetértettek abban, hogy a 

KMKSZ feladata az itt élő magyarság érdekképviselete. Az ukrán elnök nevével fémjelzett 

Szolidarnyiszty és a megyei adminisztráció kész támogatni ezt a törekvést, ha a magyar 

párt jól dönt a keddi szavazáson. Tehát a jelek szerint a hatalompárt stratégiát váltott, az 

eddigiekhez képest sokkal kedvezőbb hangnemben fordult a magyar párt képviselőihez. 

 

Ukrán-magyar baráti társaság alakult Kijevben 
2015. november 23. – MTI, karpatinfo.net 

Ukrán-magyar baráti társaság alakult hétfőn Kijevben, amely civil szervezetként fog 

tevékenykedni a kétoldalú kapcsolatok erősítéséért. Az alakuló ülésen 23-an vettek részt, 

köztük három volt budapesti ukrán nagykövet, Dmitro Tkacs, Oreszt Klimpush és Vaszil 

Durdinec, valamint Borisz Taraszjuk volt külügyminiszter. A tagok egyhangúlag Tkacsot 

választották a szervezet elnökévé, Taraszjukot alelnökké. Elnökségi tag lett továbbá 

Petneházy Gyula, a Magyarok Kijevi Egyesületének vezetője és Tóth Mihály, az Ukrán 

Nemzeti Tudományos Akadémia Koreckij Állam- és Jogtudományi Intézetének 

tudományos főmunkatársa. Dmitro Tkacs az alakuló ülésen az MTI kijevi tudósítójának 

nyilatkozva elmondta: a szervezet első lépésként igyekszik közbenjárni az ukrán elnöki 

hivatalnál, hogy mihamarabb nevezzék ki Ukrajna új magyarországi nagykövetét. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2898/kozelet/136072/F%C3%A9l-%C3%A9vsz%C3%A1zados-jubileum.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/moszkal-kesz-tenni-a-kmksz-tamogatasanak-megszerzeseert/
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/ukran-magyar-barati-tarsasag-alakult-kijevben
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Rendben zajlott le a Beregszászi Városi Tanács alakuló ülése 
2015. november 23. – Kárpátalja 

November 23-án délelőtt tíz órakor tartotta alakuló ülését a Beregszászi Városi Tanács. Az 

ülést a Beregszászi Városi Territoriális Választási Bizottság elnöke, Hapák József nyitotta 

meg. Először az október 25-ei helyhatósági választások hivatalos eredményeit ismertette. 

A hivatalos adatok szerint a városi tanács testületébe a közös UMDSZ–KMKSZ pártlista 12 

képviselőt delegál a 26-ból. A gyűlésen először Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, 

majd a frissen megválasztott képviselők tették le hivatali esküjüket. 

 

Önkéntesek felkutatása, menedzselése és motiválása – workshop Kárpátalján 
2015. november 23. – karpatalja.ma 

Az Ukrán–Magyar Területfejlesztési Iroda szervezésében november 17–21. között 

rendezték meg a Visegrádi Civil Híd Ukrajnának újabb szakmai műhelymunkáját. Az 

eseményt a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi Házban tartották. Az Önkéntesek 

felkutatása, menedzselése és motiválása programban a részt vevő civil szervezetek 

képviselői lengyelországi előadóktól kaphattak elméleti és gyakorlati útmutatót. A projekt 

a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával jött létre. 

 

Gárdonyi titkos naplója az AMAPED-nél Bécsben 
2015. november 23. - Volksgruppen 

„Az ezerarcú Gárdonyi“ címmel rendez irodalmi estet szerdán az Ausztriai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete az AMAPED. 17:30-tól Keller Péter az író dédunokája mesél 

Gárdonyi életéről, ad betekintést műhelytitkaiba. Az est folyamán a vendégek Gárdonyi 

titkos naplójából is érdekes részleteket ismerhetnek meg. 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/11/23/rendben-zajlott-le-beregszaszi-varosi-tanacs-alakulo-ulese
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/onkentesek-felkutatasa-menedzselese-es-motivalasa-workshop-karpataljan/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2743885/
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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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