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 Nyomtatott és online sajtó 
 

A Szövetség elnökét nem engedték be Ukrajnába 
2021. november 3. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, 24, PestiSrácok, Új Szó, ma7.sk, 

felvidek.ma, bumm.sk, Vajdaság Ma, karpat.in.ua, Kárpátalja Ma, Kiszó 

Nem engedték belépni Ukrajnába Forró Krisztánt, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának 

(MKP) elnökét, akit meg nem nevezett okok miatt 2023 októberéig tiltólistára tett az ukrán 

hatóság. Forró Krisztián a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy szerdán a Záhony-Csap 

közúti határátkelőn át Ungvárra tartott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

meghívására, azonban az ukrán határőrizeti szervek nem engedélyezték az Ukrajnába való 

belépését. Az intézkedés során egy ukrán nyelvű formanyomtatványt is kapott, amelyben az 

áll, hogy "Forró Krisztiánt, a Szlovák Köztársaság állampolgárát illetően a meghatalmazott 

ukrán állami szerv döntést hozott arról, hogy megtiltja a belépését Ukrajnába". A politikust 

2023. október 26-ig tiltották ki Ukrajnából, de ennek okát sem írásban, sem szóban nem 

közölték a hatóság képviselői. A felvidéki magyar politikus az MTI tudósítójának telefonon 

elmondta, hogy értetlenül áll a történtek előtt, mivel korábban sohasem járt Ukrajnában, és 

más országokban sincs tiltólistán. Forró Krisztián azt is közölte, hogy útja során szeretett 

volna megismerkedni a kárpátaljai magyarok életével, találkozni a közösség szervezeteinek, 

intézményeinek képviselőivel. 

 

Szilágyi Péter: az oktatást nemzeti ügyként kell kezelni 
2021. november 3. – MTI, kormany.hu, Demokrata, Ma7, Felvidék Ma 

Az oktatást nemzeti ügyként kell kezelni, ezért az elmúlt években a kormány azon dolgozott, 

hogy a magyar gyerekeknek a határokon túl is elérhetővé váljon az anyanyelvi oktatás - 

mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa az Év tanára díjak 

átadásán szerdán, Budapesten.  A politikus arról beszélt, hogy a pedagógusi pálya nemcsak a 

meglévő tudás átadásról szól, hanem értékteremtő, értékátadó munka is. Egy tanár nemcsak 

tanár, de adminisztráló hivatalnok, sok kis lelket ápoló lelkipásztor, szülő helyett szülő, 

pszichológus, sokszor utazásszervező - fogalmazott, hozzátéve, hogy ez a hálás munka 

rengeteg áldozattal és gyakran a megbecsülés hiányával is jár. A kormány éppen ezért 

fontosnak tartja, hogy az oktatás ne csak a határokon belül, de azon kívül is kiemelt, nemzeti 

ügy legyen - hangoztatta.     Kiemelte: a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar 

gyerekek számára - éljenek bárhol a világban - elérhetővé váljon az anyanyelvi oktatás.     

Szilágyi Péter kitért arra: bővítették és megerősítették a magyar intézményhálózatot, 

módszertani és infrastrukturális fejlesztéseket hajtottak végre, így elmondható, hogy a 

külhoni magyar oktatás versenyképessé vált a többségi oktatással szemben. A miniszterei 

biztos ismertetése szerint a Szülőföldön magyarul program keretében évente 220-250 ezer 

külhoni magyar gyermek részesül oktatási-nevelési támogatásban. A 2016-ban indult Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program keretein belül pedig mára több mint 150 új óvoda és 

bölcsőde jött lére, és több mint kétszáz intézmény újult meg vagy kapott eszközöket. 
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https://mandiner.hu/cikk/20211103_kitiltottak_ukrajnabol_az_ujonnan_alakult_szlovakiai_magyar_partokat_egysegesito_szovetseg_elnoket?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://mandiner.hu/cikk/20211103_kitiltottak_ukrajnabol_az_ujonnan_alakult_szlovakiai_magyar_partokat_egysegesito_szovetseg_elnoket?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://demokrata.hu/magyarorszag/szilagyi-peter-nemzeti-ugykent-kell-kezelni-az-oktatast-445539/
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Kelemen Hunor: az RMDSZ-nek is lesz miniszterelnök-jelöltje 
2021. november 3. – MTI, Demokrata, 24.hu, Index, 168, Erdély Ma, Agerpres, Krónika, 

transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Lesz miniszterelnök-jelöltje a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ), amikor 

az államfő újabb kormányalakítási egyeztetésre fogja hívni a pártokat - jelentette be közösségi 

oldalán szerdán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.  Az október 5-én megbuktatott, jelenleg 

ügyvivőként tevékenykedő, Florin Citu vezette kabinetben miniszterelnök-helyettesi 

tisztséget betöltő politikus azt követően tette ezt a bejelentést, hogy sem a Mentsétek meg 

Romániát Szövetség (USR), sem a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányfőjelöltje nem 

tudott parlamenti többséget gyűjteni az általa javasolt kisebbségi kormány jóváhagyásához, 

és a PNL bejelentette, hogy koalíciós tárgyalásokat kezd egy kormánytöbbség kialakítása 

érdekében valamennyi demokratikus párttal, a két éve ellenzékben lévő Szociáldemokrata 

Pártot (PSD) is beleértve. 

 

Sokat tesznek egyre kevesebbekért Aradon: a magyar diákság megmaradásáért 

küzd a harmincéves Alma Mater Alapítvány 
2021. november 3. – Krónika 

Idén harmincéves az aradi magyar oktatás támogatása érdekében létrehozott Alma Mater 

Alapítvány, amely – számos támogatói programja mellett – nemrég egy napközis csoportnak 

segített logikai és fejlesztő játékok, illetve kreatív csomagok beszerzésében, illetve egy teljesen 

felszerelt számítógéppel járult hozzá egy kilencedik osztályos diák távoktatásához. A három 

évtizedet felölelő működés során nem csupán egyszeri támogatásokkal segítette az Arad 

megyei magyar diákokat, hanem többek közt egy felszerelt kollégiumi intézet létrehozásával, 

illetve egy olyan ösztöndíjprogram kiépítésével is, amely évente megközelítőleg hatvan 

gyermek étkeztetését, lakhatását, valamint felügyeletét fedezi. 

 

Friss magyar mozik és egy magyar–román koprodukció is helyet kap a Bukaresti 

Magyar Filmhét programjában 
2021. november 3. – MTI, Krónika 

Friss magyar filmekből válogat a 15. Bukaresti Magyar Filmhét, a november 7. és 14. között 

zajló seregszemle programjában olyan alkotások is szerepelnek, amelyeket Bukarestben még 

nem láthatott a közönség – közölte szerdán a Liszt Intézet bukaresti központja.  

 

Több mint 50 szórványbeli gyermeknek szerveztek úszótábort Marosludason 
2021. november 3. – maszol.ro 

Félszáznál több székelykocsárdi és környékbeli gyerek élvezte a Cserevár Egyesületnek 

köszönhetően október 25. és 29. között a csobbanást a korszerű marosludasi uszodában, ahol 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/az-rmdsz-nek-is-lesz-miniszterelnok-jeloltje-445546/
https://demokrata.hu/magyarorszag/az-rmdsz-nek-is-lesz-miniszterelnok-jeloltje-445546/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sokat-tesznek-egyre-kevesebbekert-aradon-a-magyar-diaksagag-megmaradasaert-kuzd-az-iden-harminceves-alma-mater-alapitvany
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sokat-tesznek-egyre-kevesebbekert-aradon-a-magyar-diaksagag-megmaradasaert-kuzd-az-iden-harminceves-alma-mater-alapitvany
https://kronikaonline.ro/kultura/friss-magyar-filmek-es-egy-magyar-roman-koprodukcio-is-helyet-kap-a-bukaresti-magyar-filmhet-programjaban
https://kronikaonline.ro/kultura/friss-magyar-filmek-es-egy-magyar-roman-koprodukcio-is-helyet-kap-a-bukaresti-magyar-filmhet-programjaban
https://maszol.ro/belfold/Tobb-mint-50-szorvanybeli-gyermeknek-szerveztek-uszotabort-Marosludason
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a kísérő pedagógusok és szülők mellett három – egy ludasi és két kolozsvári – szakavatott 

úszómester segített elsajátítani eme közkedvelt vízi sport minden csínját-bínját. 

 

Uniós és országos pályázati lehetőségek megragadására összpontosítanak 

Marosvásárhelyen 
2021. november 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az Európai Bizottság múlt héten elfogadta Románia helyreállítási és ellenállóképességi 

költségvetését (PNRR). Ezzel együtt Romániának 80 milliárd euró áll rendelkezésére. Ehhez 

hozzáadódik az Anghel Saligny beruházási kormányprogram, amely infrastrukturális 

fejlesztéseket finanszíroz a következő években. Ennek apropóján tartott sajtótájékoztatót 

november 3-án, szerdán Marosvásárhelyen Soós Zoltán polgármester és Vincze Loránt 

európai parlamenti képviselő – írja közleményében a marosvásárhelyi önkormányzat. 

 

Kelemen Hunor: helyreállítható a kormánykoalíció, ha a felek félreteszik 

sérelmeiket 
2021. november 3. – Krónika, maszol.ro 

Kelemen Hunor szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) számára nem jelent 

majd problémát megtalálni a módját a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) közös kormányzás 

folytatásának, ha pedig nem sikerül a koalíció helyreállítása, akkor az egyetlen megoldás a 

miniszterelnöki tisztségre igényt tartó Szociáldemokrata Párt (PSD) marad. Az RMDSZ 

elnöke az Antena3-nak nyilatkozva szerda este kifejtette: a koalíció helyreállításához az USR-

nek is engedményeket kell tennie. Kompromisszumok nélkül ez nem lehetséges. Ha pedig 

mindegyik fél egy kicsit félreteszi az arroganciát, a sértődöttséget, a személyes hiúságát, 

akkor van előrelépés, van helye a kompromisszumnak. Tökéletes a koalíció nem lesz, mert 

nincs tökéletes koalíció” – jelentette ki Kelemen Hunor. 

 

Tanasă posztolt, Vásárhelyen „kommentáltak”: ötven új, kétnyelvű 

utcanévtábla készül 
2021. november 3. – szekelyhon.ro 

Ha nem elég a kétnyelvűséget biztosító törvény és az eddigi helyi tanácsi határozatok, újabbat 

fogadunk el, csakhogy biztosítva legyen a kétnyelvű utcanévtáblák jogi háttere – nyilatkozta 

Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere, arra reagálva, hogy Dan Tanasă, az AUR párt 

parlamenti képviselője panaszt tett a marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák miatt.  

 

Hétköznapi hőseink – Írjunk történelmet 
2021. november 3. – ma7.sk, felvidek.ma  

Budapesten mutatkoznak be három napon át a Hétköznapi hőseink - Írjunk történelmet című 

pályázatban résztvevő határon túli diákok, akiket szerdán Fekete Péter kultúráért felelős 
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államtitkár köszöntött a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Fontos, hogy tudjuk, honnan jöttünk, a 

felkutatott helyi hősök pedig nemcsak a közösségnek, hanem másoknak is muníciót adnak - 

hangsúlyozta Fekete Péter köszöntő beszédében. Mint rámutatott, múltunk, a gyökereink 

kapaszkodót jelentenek, amelyeket meg kell találni és megfelelő helyre el kell helyzeni, de 

saját magunkban is szükségünk van kapaszkodókra. A határon túli fiatalok, amikor 

felkutatták a helyi hősöket, ilyen kapaszkodókat építettek - tette hozzá. Ez a három nap a 

hőseinkről szól, azokról, akik ott élnek a határon túli településeken - hangsúlyozta Csáky 

Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, kiemelve, hogy a projekt résztvevői az egész Kárpát-

medencéből érkeztek: a dél-erdélyi Meggyesről, Komárom környékéről, a Csallóközből, 

Vajdaságból és a Muravidékről is. A projektben 12 éves kortól 24 éves korig vettek részt 

fiatalok. 

 

A helyi polgárőrség járőrei nem tűnnek el Fülek utcáiról 
2021. november 3. – Új Szó, ma7.sk  

Füleken folytatódik a helyi polgári rendvédelmi szolgálatok (MOPS) projektje. A Felzárkózó 

Régiók kezdeményezésnek köszönhetően akár kedvezőbb feltételek mellett – tudatta 

lapunkkal Mikuš Kovácsová Klaudia, a város szóvivője. A helyi polgári rendvédelmi 

szolgálatok MOPS projekt idén júniusban ért véget a városban. Ekkor hirdettek ki egy 

felhívást, melynek elbírálása csak jövő év februárjában várható. Ennek ellenére az 

önkormányzat a projekt folyamatos folytatása mellett döntött. Ennek oka a 2004-ig 

visszanyúló jó tapasztalat volt, amikor is az önkormányzat az INFOROM polgári társulással 

együttműködve az elsők között hozta létre az önkéntes járőrszolgálatot. A város az Emberi 

Erőforrás Operatív Program felhívása keretében készült egy projekt benyújtására, amelyet a 

Belügyminisztérium hirdetett meg, és csak az aktívan működő járőrözéssel rendelkező 

önkormányzatokat tudta bevonni. „A feltételek nem voltak ideálisak. Bár továbbra is tíz 

járőrünk lehetett, és a ráfordításnál a minimálbért is figyelembe vették, a projekt időtartamát 

mindössze 15 hónapban határozták meg. 

 

Hősi halottakra emlékeztek 
2021. november 3. – ma7.sk  

Halottak napján Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren is lerótták kegyeletüket az I. és II. 

világháborúban elhunyt hősi halottak emléke előtt. Dunaszerdahely városa tisztelettel 

emlékezett a hazájukért életüket áldozó több mint 250 katonahősre, valamint a két világégés 

polgári áldozataira is. Több mint 3000-ren voltak, a vészkorszakban hurcolták el és gyilkolták 

meg őket, illetve a Dunaszerdahelyt ért bombázásokban veszítették életüket. Tekintettel a 

járványügyi helyzetre, idén nem tartottak a városban szervezett megemlékezést. 

Dunaszerdahely Város Önkormányzata nevében Hájos Zoltán polgármester helyezett el 

koszorút a csendes megemlékezésen, az állomás parkjában álló emlékműnél. A Csemadok 

Nagymegyeri Alapszervezete szervezésében az emlékezők a Hősök terén található 

emlékműnél gyülekeztek. 1945 májusában a háború véget ért a nagymegyeriek számára. A 

béke első napjai sok nagymegyeri család számára a háborúban odaveszett hozzátartozók 

felkutatásáról, de legfőképpen a megemlékezésről szóltak. 
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Határon átnyúló kreatív idegenforgalom: nem csak a látnivalókkal, hanem 

érdekes programokkal is vonzzák majd a turistákat 

2021. november 3. – ma7.sk  

A Határon átnyúló kreatív turisztikai együttműködések kialakítása a Dunamente turisztikai 

térségben című pályázat nyitó rendezvényét tartották november 3-án az észak-komáromi 

erőd Szent Borbála-lőporraktárában. A Visegrádi Alap által támogatott, valamint Cseh-, 

Magyar- és Lengyelország, illetve Szlovákia Kormánya által társfinanszírozott projekt 

magyarországi vezető partnere a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft., hazai partnere 

pedig a Podunajsko-Dunamente OOCR. „A Dunamente turisztikai szervezetünknek jelenleg 7 

település: Észak-Komárom, Izsa, Path, Dunamocs, Karva, Szőgyén és Érsekújvár, valamint 10 

cég, illetve polgári társulás, például a pathi welness-központ és az ottani strandfürdő, továbbá 

a komáromi Comorra Servis városi cég is a tagja. A Duna folyó Észak- és Dél-Komárom, 

valamint Esztergom és Párkány közti szakasza mentén 2019-ben, egy hajón írtuk alá azt a 

határon átnyúló szakmai együttműködési szerződést, mely alapján e határtalan desztináció 

tagjaivá váltak a Duna két oldalán működő turisztikai szervezetek. A közös munka első 

eredménye a még az évben bevezetett közös Dunamente Card turisztikai kedvezménykártya 

volt“ – mondta el a Ma7-nek Duka Gábor, a szervezet igazgatója. 

 

Nagyjaink nyomdokain a Kuckóval 
2021. november 3. – Magyar Szó 

A Kuckó Gyermeksarok civil szervezet tanulmányi kirándulás céljával, a Bethlen Gábor Alap 

támogatásával valósítja meg Nagyjaink nyomdokain elnevezésű programsorozatát, amelynek 

lényege, hogy magyar történelmi vonatkozású, de jelenünk szempontjából is jeles helyekre 

viszi el kirándulni a nyugat-bácskai általános iskolák magyar tagozatainak ötödikes és 

hatodikos tanulóit. Pribilla Zsófia történelemtanár a szervezők és pedagógusok kíséretében, 

továbbá szakavatott túravezető kalauzolásával a gyerekek jártak Péterváradon, őszi sétát 

tettek a popovicai túraösvényeken, majd megismerhették a Bácsi vár történelmi 

érdekességeit. A közös reggeli, uzsonna és ebéd elfogyasztása alatt is barátkoztak, 

ismerkedtek a gyerekek. A kirándulás végén a szervezők a Kuckó logójával ellátott pólót 

ajándékoztak a résztvevőknek. 

 

Topolya: Számítógépes felszerelést kapott ajándékba a közigazgatás 
2021. november 3. – Vajdaság Ma 

Topolyán eddig már figyelemre méltó eredményeket értek el a mezőgazdaság 

digitalizálásában. Tavaly kilenc automata meteorológiai állomást szereltek fel, amely 

naprakész adatokkal látja el a termelőket, de bárki ingyenesen hozzáférhet az adatokhoz. A 

projekt hordozói most számítógépes felszerelést ajándékoztak a közigazgatásnak, illetve a 

digitalizáció terén elért eredmények elismeréseként megkapták a tanúsítványt is. Kovács 
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https://ma7.sk/tajaink/hataron-atnyulo-kreativ-idegenforgalom-nem-csak-a-latnivalokkal-hanem-erdekes-programokkal
https://ma7.sk/tajaink/hataron-atnyulo-kreativ-idegenforgalom-nem-csak-a-latnivalokkal-hanem-erdekes-programokkal
https://www.magyarszo.rs/hu/4766/vajdasag_zombor/253509/Nagyjaink-nyomdokain-a-Kuck%C3%B3val-gyerekek-nyugat-b%C3%A1cska-kir%C3%A1ndul%C3%A1s.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27107/Topolya-Szamitogepes-felszerelest-kapott-ajandekba-a-kozigazgatas.html
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Viktor, a topolyai községi tanács mezőgazdasági kérdésekkel megbízott tagja vette át a 

községi közigazgatás munkáját a jövőben segítő számítógépes felszerelést, amelyet a 

földterületek nyilvántartására használnak majd elsősorban. A Német Fejlesztési Ügynökség 

(GIZ), a TeleGroup és a Helyi Gazdaságfejlesztési Nemzeti Tömörülés (NALED) ajándékának 

értéke mintegy kétezer euró. Emellett a községi tanács tagja átvehette a tanúsítványt is, ami a 

mezőgazdaság digitalizálása során elért eredményt tanúsítja. 

 

Megérkeztek a közművelődési intézmények, művészeti iskolák és médiumok 

dolgozóinak támogatásai 
2021. november 3. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

A közművelődési intézmények, művészeti iskolák, sportintézmények, gyermekotthonok, 

médiumok stb. dolgozóinak támogatása megérkezett, közölte Gulácsy Géza, a „KMKSZ” 

Jótékonysági Alapítvány igazgatója. Mint írta, a pénzösszegek előreláthatólag már e hét végén 

felvehetők lesznek. 

 

Felvidéki újságírók csoportjával találkoztak a KMKSZ képviselői 
2021. november 4. – karpat.in.ua 

A kitiltás miatt Forró Krisztián nélkül találkozott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

képviselőivel a felvidéki újságírók csoportja. A megbeszélésen szó volt az elmúlt időszak 

választási sikereiről és az aktuális politikai történésekről is. 

 

Halottak napja- a huszti magyarok nem feledkeztek meg az elesett honvédekről 
2021. november 3. – karpat.in.ua 

Kárpátalján a huszti első és második világháborús magyar katonai temetőben mintegy 450 

katona van eltemetve. Itt a szovjet időben nem lehetett felújításokat végezni, de a helyi 

magyaroknak köszönhetően nem borította be teljesen a gaz a domboldalnyi temetőt.  

 

Csak a lélek örök 
2021. november 3. – Népújság 

A naptár még mindig Mindenszentek ünnepének hetében jár, nem aludtak még ki a gyertyák 

lángjai, melyek elhunyt szeretteinkre emlékeztetnek bennünket, és néhány nappal vagyunk a 

reformáció napja után. E két jeles dátum is indokolja a szlovéniai magyarság népi 

vallásosságának egy ezekhez méltó emléke, az őrségi sökfás temetkezés bemutatását. Ezek a 

lassan teljesen eltűnő, elporladó „süvegfák” anyaguk által is azt üzenték: nem az emlék örök, 

hanem a lélek. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kmksz-ja-tamogatas-2021/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kmksz-ja-tamogatas-2021/
http://life.karpat.in.ua/?p=77818&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=77730&lang=hu
https://www.nepujsag.net/muravidek/11341-csak-a-l%C3%A9lek-%C3%B6r%C3%B6k.html
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A Muravidék a Magyarság Háza programjaiban 
2021. november 3. – Népújság 

Pisnjak Atilla művészettörténész „Aquila Jánostól Makovecz Imréig” című előadásában a 

muravidéki művészet rövid történetét mutatta be a budapesti Magyarság Háza 

Szabadegyetem programja keretében. Az előadás október 28-án volt a Bánffy Központban. 

A 2011-ben Budapesten létrejött Magyarság Háza – ahol több különböző program valósul 

meg, például a Szabadegyetem, az Irodalmi szalon, a Konyha, a Mesedélelőtt – a 

hagyományőrzés és a modernitás jegyében létrejött, ingyenesen látogatható eseményekkel 

várja az érdeklődőket. Rendezvényei a nemzeti identitás erősítését szolgálják, célja pedig a 

hazai és határon túli közönséget megismertetni a hungarikumokkal, az épített és szellemi 

örökséggel, a magyar kultúrkincsekkel, valamint a tudományos, szellemi és fizikai 

teljesítményekkel. A Magyarság Háza Szabadegyetem programban (amelynek keretén Pisnjak 

Atilla előadására is sor került) tudományos előadások hangzanak el az irodalom, a néprajz, a 

történelem, illetve a szociológia kérdésköreiből. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. november 3. – Kossuth Rádió 

 

Forró Krisztiánt, az egységes felvidéki magyar párt, a Szövetség elnökét feltartóztatták az 

ukrán hatóságok a határon. Közölték vele, hogy 2023. október 26-ig ki van tiltva az országból. 

 

A hivatalosan október 2-án megalakult egyesített magyar párt, a Szövetség bejutna a szlovák 

törvényhozásba, ha most tartanák a választásokat, állapította meg a FOCUS ügynökség. A 

párt megalakulása óta aktív szereplője a szlovák politikai életnek, nyilván ez is 

összefüggésben van azzal, hogy a felvidéki magyar választók egyre nagyobb számban 

szavaznának erre a pártra. Ugyanakkor az is tény, hogy az utóbbi időben romlik a szlovák-

magyar államközi viszony, amit nem hagy szó nélkül a Szövetség.  

 

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Maros megyei parlamenti képviselője, Dan 

Tanase (ejtsd Dán Tönászé) közösségi oldalán közölte: panaszt tett az illetékes hatóságoknál 

amiatt, hogy Marosvásárhely polgármesteri hivatala kétnyelvű utcatáblákat szerelt fel. Soós 

Zoltán polgármester úgy nyilatkozott: hivatalos értesítés még nem érkezett a feljelentésről, a 

kérdést a városháza jogi osztálya elemzi majd, ugyanakkor a városvezetés nem függeszti fel az 

utca-névtáblák cseréjét. 
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https://www.nepujsag.net/kultura/11343-a-muravid%C3%A9k-a-magyars%C3%A1g-h%C3%A1za-programjaiban.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-11-03_18-02-00&enddate=2021-11-03_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-11-03_18-02-00&enddate=2021-11-03_18-40-00&ch=mr1
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Ismét napirendre került a nagymuzsalyi aranybánya ügye. A Beregszászi kistérséghez tartozó 

település és az ott található bánya ügye évtizedekre nyúlik vissza. A helyiek évek óta 

környezetszennyezéstől tartanak, ami az ott élők mellett a turizmust is hátrányosan érintené. 

Most az aranybányát működtető cég egyik alvállalkozója próbálja megszerezni az aranybánya 

területét. A KMKSZ szerint azonban védeni kell a helyiek érdekeit, és a bányát is meg kell 

védeni, a területet nem szabad eladni.  

 

Az oktatást nemzeti ügyként kell kezelni, ezért az elmúlt években a kormány azon dolgozott, 

hogy minden külhoni magyar fiatal számára adott legyen a lehetőség a magyar nyelvű 

oktatásra. - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa, ma 

délelőtt, az Év tanára díjak átadásán. Idén az Év külhoni tanára díjat Fülöp József a 

Gyulakutai Általános Iskola pedagógusa kapta. A budapesti ünnepség után azt kérdeztük 

Szilágyi Pétertől, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük a kitüntetetteknek.  

 

Nagykorúvá vált a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete. Az elmúlt 18 esztendő 

eredményeiről, sikereiről és az egyesület tagságára váró feladatokról is kérdezte 

munkatársunk Máriás Endrét, az egyesület elnökét. 

 

Vasvitézek – a történelmi Magyarország áldozatkészség szobrai. Az erdélyi, partiumi, bánsági 

vasvitézek a „nagy háború” idején, elsősorban nem művészi szempontból voltak értékesek, 

hanem azért, mert magyar értékeket jelenítettek meg. Bodó Barna a vasvitézekről jelentetett 

meg tanulmányt, amelyből kiderül: Erdélyben nyolc ilyen szobrot állítottak, és csak 

Temesváron kettő volt belőlük, amelyeket honvédszoborként, illetve vasvitéz-szoborként 

említettek. Hogy pontosan mik is azok a vasvitézek? Először erről kérdezte munkatársunk az 

emlékjelek kutatóját, Bodó Barnát. 


