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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Herczegh Anita: az összetartozás kovásza mindennél erősebb 
2021. november 4. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Origo, Krónika 

A magyar gazdák megmutatták, hogy az összetartozás kovásza mindennél erősebb – 

hangsúlyozta a köztársasági elnök felesége a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem 

program Kárpát-medencei adományozó ünnepségén csütörtökön a Fejér megyei 

Martonvásáron. A Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 

és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) által szervezett 

jótékonysági megmozdulással kapcsolatban Herczegh Anita kifejtette: a szervezők “mélyen 

élő tudást hoznak felszínre”, miszerint egymás testvérei vagyunk, és ennek megfelelően 

cselekednek egy évtizede, amikor részt vállalnak az adományozási programban kenyeret, 

lisztet adva azoknak, akinek arra igazán szükségük van. Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, hogy a nemzetpolitika, amely 2010 óta jellemzi 

a magyar kormány politikáját, az összetartozás megerősítését szolgálja. Mint mondta, ezen 

időszakban számtalan kezdeményezés indult el, és ma már egységes magyar nemzetről 

beszélhetünk, amit jól jellemez a Magyarok Kenyere Program is. 

 

Szili: a nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy 
2021. november 4. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Index, Origo, 

Webrádió, Krónika, Maszol, Pannon RTV, Vajdaság Ma, KárpátHír, Kárpátalja Ma, 

karpat.in.ua 

A nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy, és e téren átfogó uniós 

szabályozásra van szükség – mondta Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott a Magyarok 

Jogvédelme a Kárpát-medencében 2021 című online konferencián csütörtökön. Szili Katalin 

a Kisebbségi Jogvédő Intézet háromnapos tanácskozását megnyitva a környező országokban 

élő magyarság helyzetét tekintette át. Kifejtette: Vajdaságban a Vajdasági Magyar 

Szövetségnek lehetősége van, hogy kormányzati tényezőként az ottani magyarság helyzetét 

segítse. Erdélyben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szintén a kormánykoalíció tagja 

ezáltal megkerülhetetlen tényező. Az összefogás jó helyzetet eredményezett, és reményei 

szerint a kisebbségi törvény parlament elé terjesztésével nagy lépést tudnak tenni az erdélyi 

magyarság érdekében. Felvidéken összefogott három magyar párt, ami elhozhatja a 

szavazatmaximálást a következő választásokon, ezáltal parlamenti tényezővé válhat a 

Szövetség. Kárpátalján a legrosszabb a helyzet, nemcsak jogszűkítésről van szó, hanem 

jogfosztás zajlik – értékelt. Megjegyezte: az Európai Unió semmilyen lépést nem tesz ezen 

ügyekben az ukrán kormány felé. 
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https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20211104-herczegh-anita-az-osszetartozas-kovasza-mindennel-erosebb
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20211030-a-nemzeti-kisebbsegek-ugye-nem-belugy-hanem-europai-ugy
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Potápi: Ma egységes magyar nemzetről beszélhetünk 
2021. november 4. – Pannon RTV 

1956. november 4-ről is megemlékezett a Külhoni Magyar Ifjúságkutatás 2020 című 

műhelykonferencia megnyitóján, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet szervezésében Potápi 

Árpád János. Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára azt mondta, 65 évvel 

ezelőtt, vasárnap hajnalban, az alvó Budapestre támadtak a szovjet tankok, és ez volt a 

kezdete a forradalom és szabadságharc vérbefojtásának. Ma, nekünk, magyaroknak nem kell 

az életünket áldoznunk azért, hogy szabadságban éljünk, nekünk gyakorlatilag csak a 

munkánkat kell végeznünk szorgalmasan és becsületesen. Azért, hogy a gyerekeink, unokáink 

egy normális, szabad, polgári Magyarországon tudjanak felnőni - üzente Potápi. Itt az egész 

Kárpát-medence ifjúságáról van szó, a külhonban és a diaszpórában, mert az elmúlt több 

mint tíz év munkájának köszönhetően ma egységes magyar nemzetről beszélhetünk, és ez a 

fiatalság területén is így van - szögezte le a politikus. 

 

A KMKSZ hivatalos magyarázatot kért Forró Krisztián Ukrajnából való 

kitiltásának okairól 
2021. november 4. – MTI, Magyar Nemzet, Webrádió, Ma7, Vajdaság Ma, karpat.in.ua, 

Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Nyilatkozatban tiltakozott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége 

Forró Krisztiánnak, a szlovákiai magyar Szövetség párt elnökének Ukrajnából való kitiltása 

miatt, és az eset kapcsán hivatalos magyarázatot kért az ukrán határőrség országos 

parancsnokságától. A KMKSZ Elnöksége felháborodva értesült arról, hogy a kárpátaljai 

látogatásra tartó Forró Krisztiánt, a Szövetség párt elnökét az ukrán határőrizeti szervek a 

magyar-ukrán határon feltartóztatták, majd több évre kiutasították Ukrajnából. A KMKSZ 

nyilatkozata szerint "a Szövetség levélben kért magyarázatot az Ukrán Határőrség Országos 

Parancsnokságától a kiutasítás okairól". A dokumentum Ukrajna jövője szempontjából 

rendkívül kontraproduktívnak tartja, hogy az euroatlanti integrációra törekvő országból nagy 

számban utasítják ki a szomszédos európai uniós és NATO-tagországok politikusait. 

 

SZNT: hivatalosan is sikeres a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés 

aláírásgyűjtése 
2021. november 4. – MTI, Mandiner, Krónika, Székelyhon, Maszol, Transindex, Erdély Ma, 

Erdélyi Napló, Főtér 

Immár hivatalosan is elismertté vált a nemzeti régiókért indított európai polgári 

kezdeményezés aláírásgyűjtésének a sikeressége – jelentette be csütörtökön Izsák Balázs, a 

polgári kezdeményezés bizottságának a képviselője, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. 

Izsák Balázs azután tette a bejelentést, hogy szerdán a magyarországi Nemzeti Választási 

Bizottság több mint 774 ezer – magyar állampolgároktól gyűjtött – támogató aláírás 

érvényességét ismerte el. Az SZNT elnöke az MTI-nek elmondta: ezzel a polgári 

kezdeményezés aláírásgyűjtésének mindkét érvényességi feltétele teljesült. Az Európai Unió 

tagállamainak az illetékes hatóságai több mint egymillió aláírás hitelességét ismerték el, és 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/potapi-ma-egyseges-magyar-nemzetrol-beszelhetunk
http://www.webradio.hu/hirek/kulfold/a-kmksz-hivatalos-magyarazatot-kert-forro-krisztan-ukrajnabol-valo-kitiltasanak-okairol
http://www.webradio.hu/hirek/kulfold/a-kmksz-hivatalos-magyarazatot-kert-forro-krisztan-ukrajnabol-valo-kitiltasanak-okairol
https://mandiner.hu/cikk/20211104_sznt_nemzeti_regiok_alairasgyujtes
https://mandiner.hu/cikk/20211104_sznt_nemzeti_regiok_alairasgyujtes
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hét tagállamban: Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Írországban, Belgiumban, 

Spanyolországban, és Litvániában hitelesítettek a küszöbértéket meghaladó számú aláírást. 

 

Tiltakozások sora a felvidéki magyar politikus ukrajnai kitiltása miatt 
2021. november 4. – Kiszo.net 

Közös nyilatkozat a Forró Krisztiánt ért jogsértésről. Dr. Szili Katalin, miniszterelnöki 

megbízott, az Országgyűlés volt elnöke, Kalmár Ferenc, miniszteri biztos, a Magyar-Ukrán 

Kisebbségi Vegyesbizottság társelnöke és Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet 

igazgatója a mai délután során közös nyilatkozatot adott ki Forró Krisztán, a felvidéki Magyar 

Közösség Párt (MKP) elnökének Ukrajnából való kitiltása miatt. „Ezúton fejezzük ki 

szolidaritásunkat Forró Krisztiánnal, egyben reményünket fejezzük ki a tekintetben, hogy 

Ukrajna, amely immár az Európai Unió társult tagjának minősül, mielőbb rálép arra az útra, 

amelyben a Magyarországgal kötött 1991-es Alapszerződés szellemisége lesz az irányadó. 

Ennek megfelelően kérjük Ukrajna vezetését, hogy az Ukrajna területén élő magyar 

nemzetiségű állampolgárokat segítse, és ne pedig akadályozza abban, hogy határon átnyúló 

kapcsolatokat tarthassanak fenn más államok területén élő magyar nemzetiségű polgárokkal, 

éljenek ezek bármely szomszédos Európai Uniós tagállamban” – áll a nyilatkozatban. 

 

Kalotaszentkirály sikertörténetének titkai – Minden évben avatnak valamit a 

legszebb erdélyi nagyközségben 
2021. november 4. – Krónika 

A Kolozs megyei községek önkormányzatai közül az elmúlt két évtizedben Kalotaszentkirály 

kapta a legtöbb elismerést és kitüntetést. Ennél is többet jelent azonban, hogy az öt faluból 

álló községbe mintegy 28 millió euró értékű pályázati pénz „folyt” 2000-től, ami teljesen 

megváltoztatta a falvak arculatát.  

 

Elhunyt Király Károly erdélyi magyar politikus 
2021. november 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Életének 92. évében elhunyt Király Károly romániai magyar politikus, közgazdász. A 

gyászhírt testvére, Király Ibolya közölte csütörtökön Facebook-oldalán. „...légy már legenda” 

– KIRÁLY KÁROLY – 1930. szeptember 26. – 2021. november 04. Küzdelmes életét 

visszaadta a teremtőjének. Legyen könnyű az álma! – közölte gyászbejegyzésében Király 

Ibolya. Az erdélyi magyarság jogai és önrendelkezése érdekében folytatott küzdelme 

elismeréseként az államfő a Magyar Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést 

adományozta Király Károly politikai közírónak, az RMDSZ alapítójának 2015 novemberében. 

Az elismerést Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke adta át a Parlamentben. 
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https://kiszo.net/2021/11/04/tiltakozasok-sora-a-felvideki-magyar-politikus-ukrajnai-kitiltasa-miatt/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kalotaszentkiraly-sikertortenetenek-titkai-minden-evben-avatnak-valamit-a-legszebb-erdelyi-nagykozsegben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kalotaszentkiraly-sikertortenetenek-titkai-minden-evben-avatnak-valamit-a-legszebb-erdelyi-nagykozsegben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elhunyt-kiraly-karoly-erdelyi-magyar-politikus
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Jelentős összegű támogatást ítéltek meg történelmi magyar egyházaknak 
2021. november 4. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Idén közel 140 magyar egyházközség több mint 10 millió lej értékben kap támogatást a román 

államtól – nyilatkozta Kelemen Hunor szövetségi elnök, ügyvivő miniszterelnök-helyettes azt 

követően, hogy a vallásügyi államtitkárság közzétette az egyházi ingatlanok fejlesztéséről 

szóló támogatási listát. „Az RMDSZ munkájának és kormányzati szerepvállalásának egyik 

kiemelkedő pillére volt a kezdetektől fogva a történelmi magyar egyházak támogatása. 

Törvényi és közpolitikai szinten is gondoskodunk arról, hogy az egyházak méltó elismerésben 

és támogatásban részesüljenek, hisz több állami feladatot is ellátnak. Idén közel 140 

egyházközség több mint 10 millió lej értékben kap támogatást a román államtól” – idézte 

Kelemen Hunort az RMDSZ közleménye. 

 

Hallgatók tiltakoznak a zöldigazolvány ellen, néhányan ki is iratkozhatnak a 

Sapientiáról 
2021. november 4. – szekelyhon.ro 

Több mint ötszáz egyetemista és egyetemi alkalmazott írta alá nagyjából egy nap alatt, 

csütörtök délutánig azt a tiltakozó levelet, amelyben követelik, hogy biztosítson egyenlő 

jogokat a Sapientia EMTE a hallgatói számára az oktatás terén. A Marosvásárhelyi Karon 

egyébként ötven százalék körüli az átoltottsági arány, mintegy ezer hallgatói létszámból. A 

Kolozsvári Karon a legmagasabb az átoltottsági arány a hallgatók körében, kilencven százalék 

fölötti, a Csíkszeredai Karon pedig körülbelül ötvenszázalékos, mindez nyolcszáz fölötti 

hallgatói létszámból.  

 

Polgármestersége első évét értékelte Korodi Attila 
2021. november 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Egy évvel ezelőtt iktatták be hivatalába Korodi Attilát, Csíkszereda polgármesterét. Az 

elöljáró csütörtökön a sajtó nyilvánossága előtt számolt be a mögötte álló időszak 

eredményeiről, és a jövőbeni tervekről is szót ejtett. A polgármester felvezetésként elmondta: 

pozitívnak látja az elmúlt évet, amelyben új fejezeteket tudtak nyitni a csíkszeredai városháza 

működésében. Ugyanakkor úgy fogalmazott: hihetetlenül nehéz megtalálni a feladatok 

közötti egyensúlyt, mivel még számtalan területen várnak kihívások a városvezetésre. 

 

Forró Krisztiánt törvénysértéssel vádolják az ukránok 
2021. november 4. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek (KMKSZ) az ukrajnai választáson való 

támogatására felszólító videója miatt tilthatták ki Forró Krisztiánt, a Szövetség elnökét a 

kelet-európai országból. „Hajrá, Kárpátalja! Szavazzatok a KMKSZ-re!” – mondta a tavaly 

október 23-án a közösségi oldalára feltöltött videójában Forró, aki akkor még az MKP 

vezetője volt. Ukrajnában ugyanis tavaly október 25-én tartották a helyhatósági választást, Fe
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https://maszol.ro/belfold/Jelentos-osszegu-tamogatast-iteltek-meg-tortenelmi-magyar-egyhazaknak
https://szekelyhon.ro/aktualis/hallgatok-tiltakoznak-a-zoldigazolvany-ellen-nehanyan-ki-is-iratkozhatnak-a-sapientiarol
https://szekelyhon.ro/aktualis/hallgatok-tiltakoznak-a-zoldigazolvany-ellen-nehanyan-ki-is-iratkozhatnak-a-sapientiarol
https://maszol.ro/belfold/Polgarmestersege-elso-evet-ertekelte-Korodi-Attila
https://ujszo.com/kozelet/forro-krisztiant-torvenysertessel-vadoljak-az-ukranok
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Forró az ottani magyar politikai szereplő, a KMKSZ támogatására buzdított. Úgy tudjuk,” 

minden valószínűség szerint szerdán emiatt a videóüzenet miatt tagadták meg az ukrán 

hatóságok a Szövetség elnökétől, hogy belépjen az országba. A Denník N-nek a kijevi 

külügyminisztérium szóvivője, Oleg Nikolenko a pártelnök kitiltását azzal indokolta, Forró 

megsértette az ukrán választási törvényt, de nem pontosította, mivel tette ezt. Azt azonban 

elárulta, a tiltás már 2020 októberétől életben van. Nikolenko hozzátette, egyetlen másik 

szlovákiai politikusra sem adtak ki hasonló beutazási tilalmat. Forró szerdán azért tartott 

Ukrajnába, hogy ott többek közt a KMKSZ képviselőivel egyeztessen. Az ukrán hatóságok a 

határon szembesítették azzal, hogy egészen 2023. október 26-áig nemkívánatos személynek 

számít az országban. Forró életében először utazott volna Ukrajnába, a küldöttség többi tagja 

beléphetett az országba. 

 

Vajon a Szövetség parlamentbe jutásával folytatódhat a jobboldali kormányzás? 
2021. november 4. – ma7.sk  

A legutóbbi közvélemény-kutatások eredményei több fontos következtetésre adnak okot. A 

két legerősebb párt a politikai paletta bal oldaláról kerül ki, de a parlamentbe kilenc párt is 

bejutna. Így a jobboldali pártoknak, köztük a Szövetségnek, egy széles koalíció kialakítására 

lenne lehetőségük. Ugyanakkor ne feledjük, hogy a parlamentbe juthatna a szélsőséges 

Republika is, amelyet a Kotleba-féle ĽSNS-ből kiváltak alapítottak meg. A Hlasról ugyan 

nehezen elképzelhető, de a Smer és a Sme rodina helyet adna a szélsőségeknek a 

kormányban. Érdekes időszaknak és politikai játszmáknak nézünk elébe. Az október elején 

megalakult Szövetséget is a parlamentbe mérték 5,2 százalékos támogatottsággal – első 

alkalommal a párt hivatalos megalakulása óta. A munka tehát elkezdődött a magyar térfélen, 

már csak össze kell egyeztetni a közös programot és a párton belüli platformok működését. 

Üdvözlendő az is, hogy a Szövetség gyakran tart sajtótájékoztatót aktuális szakpolitikai 

kérdésekről. Egy hagyományos struktúrával rendelkező párt számára fontos a munkán 

alapuló szakpolitika, ugyanis ez ad egy biztos pontot a pártnak.  

 

Nemzetiségi jogokról nemzetközi térben 
2021. november 4. – felvidek.ma  

Magyarok Jogvédelme a Kárpát-medencében címmel három napon át tartó, magyar és angol 

nyelvű zoom-konferenciát szervezett a Kisebbségi Jogvédő Intézet, amely jövő év 

márciusában ünnepli megalakulásának tizedik évfordulóját.A Kisebbségi Jogvédő Intézet a 

külhoni magyarok pillanatnyi megmaradásáért harcol, vagyis a jogbiztonság tág értelmében 

az illető országok jogrendszerében meglévő, illetve a nemzetközi szervezetek által előírt, a 

nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogok betartásáért. Ami a külhoni magyarok biztos jövőjét 

illeti, az a nagypolitika feladata: a személyi elvű, a kulturális és a területi autonómiák 

biztosítása. A megnyitót tartó Szili Katalin miniszterelnöki megbízott örömének adott hangot 

azért, hogy a konferencia nemzetközi térbe kerül előadói révén.  
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https://ma7.sk/kozelet/vajon-a-szovetseg-parlamentbe-jutasaval-folytatodhat-a-jobboldali-kormanyzas
https://felvidek.ma/2021/11/nemzetisegi-jogokrol-nemzetkozi-terben/
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Emlékoszlopot avattak gróf Esterházy János tiszteletére Muzslán 
2021. november 4. – felvidek.ma  

Szerdán emlékoszlopot avattak Isten szolgája Esterházy János tiszteletére a Párkány melletti 

Muzslán. Az avatáson beszédet mondott Hrubík Béla, a Csemadok volt országos elnöke, aki 

gondolatait a közösségi oldalán is megosztotta. Az emlékoszlop átadásáról a község 

Facebook-oldalán is hírt adtak. „Az emlékoszlopot megkoszorúzták a muzslai intézmények 

vezetői és a tömegszervezetek” – zárul a bejegyzés. „Esterházy János szavai és üzenete 

legyenek közösségünk számára mindennapi kenyér és ima: „Az ezer sorscsapás között mégis 

megmaradt magyarság történelméből meg kell erősödnie minden magyarban annak a 

meggyőződésnek, hogy gondviselésszerű hivatottság őrzött meg azon a helyen, amelyre 

kerültünk, és hogy jövőnket is az isteni gondviselés irányítja. Soha el nem veszünk, ha 

magunkra hagyatottságunkban az Úristen segítségére és a magunk erejére építünk.” – tette 

hozzá Hrubík  

 

A cél a jobb együttműködés  
2021. november 4. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke fogadta csütörtökön Veroljub Arsićet, a 

köztársasági képviselőház gazdasági, regionális fejlesztési, idegenforgalmi és energetikai 

bizottságának elnökét. Olyan kérdésekről és kihívásokról esett szó, amelyeken a köztársasági 

és tartományi képviselőházak bizottságai közösen tudnának dolgozni. Ezek a gazdaság, 

turizmus, energiahatékonyság, regionális fejlődés és egyéb területek. A közeljövőben sor 

kerül majd egy együttes ülésre, melyen az illetékes minisztériumok, titkárságok és 

közvállalatok képviselői vesznek részt. Pásztor István üdvözölte a kezdeményezést, és 

támogatásáról biztosította az illetékes bizottságokat. 

 

Rendhagyó történelemórával emlékeztek Kishegyesen az 1956-os eseményekre 
2021. november 4. – Vajdaság Ma 

A kishegyesi tűzoltóotthon nagytermében rendhagyó történelemóra keretében az 1956-os 

forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján, a 

nemzeti gyásznap alkalmából emlékeztek. Sándor István alpolgármester mondta el 

bevezetőjében, hogy az utóbbi években ezen a napon a színház falán elhelyezett 

emléktáblánál emlékeztek, de mivel a színházterem felújítás alatt áll és építkezési területnek 

számít, a megemlékezés helyszínét most áttették a tűzoltóotthon nagytermébe. Amikor 1956. 

november 4-én a szovjet csapatok az egész Magyarország területén támadást indítottak, hogy 

leverjék a forradalmat, mintegy 200 ezer nemzettársunk gondolta úgy, hogy elhagyja az 

országot. Közel 20 ezren a déli határ felé vették az irányt. Kishegyesen a falu magyar 

lakossága ideiglenesen befogadta, elszállásolta, élelemmel látta el a menekülőket. 
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https://felvidek.ma/2021/11/emlekoszlopot-avattak-grof-esterhazy-janos-tiszteletere-muzslan/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/cel-jobb-egyuttmukodes
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27109/Rendhagyo-tortenelemoraval-emlekeztek-Kishegyesen-az-1956-os-esemenyekre.html
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Örökségünk népzenei koncert 
2021. november 4. – Magyar Szó 

Szombaton, november 6-án 19 órai kezdettel immár hetedik alkalommal szervezik meg az 

óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben az Örökségünk – A Vajdasági Nagyzenekar 

koncertje elnevezésű népzenei találkozót, amelyen az idén nyolc vajdasági zenekar 

mutatkozik be. A szervezők a Fokos Civil Szervezet, illetve a Bóbita Óbecse Nagycsaládosok 

Egyesülete. 

 

Emlékezzünk együtt! 
2021. november 4. – Kiszo.net 

A 77 éve Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások novemberi 

Emléknapja programjaiba illeszkedve a kárpátaljai magyar és német nemzetiségű férfi 

lakosság 1944 őszi „malenkij robotra” történt elhurcolásáról való méltó megemlékezésként a 

Szolyvai Emlékparkbizottság a történelmi egyházakkal, valamint magyar és német társadalmi 

szervezetekkel közösen 2021. november 20-án 11 órai (közép-európai idő) kezdettel, 

ökumenikus istentisztelettel egybekötött koszorúzást tart a Szolyvai Emlékparkban. 

 

Kerekasztal-megbeszélés a nyelvtörvénnyel kapcsolatban 
2021. november 5. – Karpat.in.ua 

A nyelvtörvénnyel kapcsolatos tiltásokról és félreértésekről volt szó azon a kerekasztal-

fórumon, amelyet szerdán, november 3-án tartottak Ungváron az állami etnopolitikai és 

lelkiismereti szabadság kérdéseivel foglalkozó szolgálat vezetőjének, a nyelvi ombudsman 

iroda képviselőinek, a kárpátaljai nemzeti kisebbségi szervezetek vezetőinek részvételével, 

valamint a megbeszélésen részt vettek a megyei állami közigazgatás illetékes főosztályainak 

vezetői is. A kijevi küldöttség több napos kárpátaljai látogatás keretében rendezte meg a 

találkozót, melynek fő témája Az ukrán nyelv államnyelvként való működésének 

biztosításáról szóló törvény rendelkezéseinek megvitatása és magyarázata volt. 

 

Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében: Napirenden a kárpátaljai 

magyarság helyzete 
2021. november 4. – Kárpátalja 

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt online szervezte meg a többéves hagyományokra 

visszanyúló tudományos konferenciáját a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) Magyarok 

jogvédelme a Kárpát-medencében címmel november 4–6. között. A tanácskozás első napján 

érintették az elszakított nemzetrészek közül jelenleg a legnehezebb helyzetben lévő 

kárpátaljai magyarság sorsát is. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4767/vajdasag_obecse/253586/%C3%96r%C3%B6ks%C3%A9g%C3%BCnk-n%C3%A9pzenei-koncert-%C3%B3becse-n%C3%A9pzene-koncert-Pet%C5%91fi-S%C3%A1ndor-Magyar-Kult%C3%BArk%C3%B6r.htm
https://kiszo.net/2021/11/04/emlekezzunk-egyutt/
http://politic.karpat.in.ua/?p=32992&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/11/04/magyarok-jogvedelme-karpat-medenceben-napirenden-karpataljai-magyarsag-helyzete
https://karpataljalap.net/2021/11/04/magyarok-jogvedelme-karpat-medenceben-napirenden-karpataljai-magyarsag-helyzete
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. november 4. – Kossuth Rádió 

 

A szlovák külügyminisztérium felajánlotta segítségét Forró Krisztiánnak, a Szövetsége 

elnökének, hogy tisztázzák az Ukrajnából történő kitiltásának a körülményeit. Amint arról 

szerdai műsorunkban beszámoltunk, az ukrán hatóságok nem engedték be az országba a 

felvidéki magyar politikust, aki a kárpátaljai magyar szervezetek vezetőivel találkozott volna 

Ungváron.  

 

Közben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozatot adott ki, melyben 

felháborodásuknak adtak hangot, hogy a kárpátaljai látogatásra igyekvő Forró Krisztiánt, a 

Szövetség elnökét az ukrán határőrizeti szervek a magyar-ukrán határon feltartóztatták, és 

két évre kitiltották Ukrajnából. A Szövetség levélben kér magyarázatot az Ukrán Határőrség 

Országos Parancsnokságától a kiutasítás okáról.  

 

Szándékos kiskaput sejt a szélsőséges eszmék tiltásáról szóló román kormányrendelet mögött 

a Székely Figyelő Alapítvány vezetője. A gyergyószentmiklósi Árus Zsolt szerint nem csak a 

magyar kisebbséget, de mindenféle romániai kisebbséget sért a törvényi hiányosság. 

Nehezményezi, hogy amíg Wass Albert tiltólistán van, addig román vasgárdistákat 

ünnepelhetnek. Ezért jogszabály-módosítást kezdeményez a Székely Figyelő Alapítvány.   

 

Elúszott a remény, hogy a mostani ciklusban is legyen Aradnak magyar alpolgármestere, mint 

ahogy az elmúlt 25 évben megszakítás nélkül volt. Hétfőn ugyanis a képviselőtestület ülésén a 

liberális többségű városvezetés javaslatára megválasztották a második alpolgármestert is, egy 

szociáldemokrata képviselő személyében. Több mint egy év telt el a legutóbbi helyhatósági 

választások óta, de úgy alakultak az erőviszonyok, hogy a magyar érdekvédelmi szövetség, az 

RMDSZ nem tudta eddig megszerezni az alpolgármesteri tisztséget. Az RMDSZ 

önkormányzati képviselőjét, az előző 20 évben alpolgármesteri tisztséget betöltő Bognár 

Leventét kérdeztük. 

 

Ma, a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei Adományozó 

Ünnepségén, a gyűjtést lebonyolító szervezetek vezetői az adományozás jelképeként közösen 

átadták a lisztet. A Martonvásári rendezvényen köszöntőt mondott Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A Délvidéken pedig a program segítségével 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-11-04_18-02-00&enddate=2021-11-04_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-11-04_18-02-00&enddate=2021-11-04_18-40-00&ch=mr1
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összegyűjtött búzából készült lisztet a napokban osztották szét a rászorulóknak: 

nagycsaládoknak, jótékonysági tevékenységet folytató szervezeteknek. Az akcióról Nagy 

Miklóst, a Vajdasági Agrárszervezetek Szövetségének elnökét és Szalkai Nemes Valériát, a 

szövetség közgyűlésének az elnökét kérdeztük.  

 

Romániában 2010 óta egy országos felmérővel, úgynevezett képességvizsgával zárják le a 

diákok az általános iskolát. Ennek a vizsgának az eredményeit – a sikerességet és az elért 

osztályzatokat egyaránt – elemezte az Erdélystat, összevetve a magyarul tanulók eredményeit 

az országos átlaggal. Az utóbbi tíz év tendenciáiról kérdeztük a kutatás egyik készítőjét, Barna 

Gergőt, a statisztikai portál vezető elemzőjét. 

 

A magyarországi 1956-os forradalom bukását és véres megtorlását a határon túli területeken 

is leszámolások követték.   Romániában a Szoboszlay Aladár, a temesvári születésű, Pécskán 

és Aradon szolgált római katolikus pap nevével fémjelzett Szoboszlay-per volt az egyik 

legnagyobb koncepciós per. Az aradi In Memoriam 1956 Egyesület elnöke, Jámbor Ilona 

könyvet és dokumentumjátékot írt erről.  Utóbbit öt évvel ezelőtt, a forradalom 60. 

évfordulóján mutatták be Pécskán a Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület és a Battonyai 

Színjátszó Szakkör amatőr színészei. 


