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Herczegh Anita: az összetartozás kovásza mindennél erősebb 

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. 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. 

 

Potápi: Fiatalok nélkül nemzetpolitika sem lehetséges 

A külhoni magyar fiatalok több mint 90 százaléka tartja identitását magyarnak, 
házasságban, és családban képzelik el a jövőjüket, továbbá a továbbtanulást is jobbára 
otthon tervezik – derült ki a Nemzetpolitikai Kutatóintézet azon felméréséből, amelyben a 
magyar ifjúság életét kutatták. A magyarországi és határon túli fiatalok válaszaiból tavaszra 
készül el az átfogó eredmény, ami irányt mutat a politikának is. Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint a kutatás és az arról tartott 
konferencia hiánypótló. Kántor Zoltán, a Nemzeti Kutatóintézet igazgatója elmondta: a 
kutatóintézet az eredmények tükrében azt is vizsgálja, hogyan lehet segítséget nyújtani a 
fiataloknak, legyen szó családpolitikáról vagy közösségi életről, amelyre nagy igény 
mutatkozik. 

 

Szili: a nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy 

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. Kalmár Ferenc, miniszteri biztos 
felidézte, azt kezdeményezték, hogy a nemzeti kisebbségek hatékony védelmének 
előmozdítása legyen prioritása a magyar ET-elnökségnek. Beszámolt arról, hogy négy 
konferenciát rendeztek a témában, és azt mondta: a nemzeti kisebbségvédelem elfelejtett 
téma Európában, azt újra a politika asztalára kell tenni. 

 

Szilágyi Péter: az oktatást nemzeti ügyként kell kezelni 

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 
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átadásán szerdán, Budapesten. A politikus arról beszélt, hogy a pedagógusi pálya nemcsak 
a meglévő tudás átadásról szól, hanem értékteremtő, értékátadó munka is. 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.  Az eseményen két anyaországi és egy erdélyi pedagógus részesült díjban. 

 

Kétnyelvű utcanévtáblákat helyeztek ki Marosvásárhely 
belvárosában, az AUR feljelentést tett 

Marosvásárhely polgármesteri hivatala elkezdte kétnyelvűekre cserélni a város 
utcanévtábláit, Dan Tanasa, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti 
képviselője máris panaszt tett "az illetékes hatóságoknál" a vélt törvénysértés miatt. Soós 
Zoltán, a város élére egy éve választott független polgármester az MTI-nek adott 
nyilatkozatában a normalitás jelének tekintette, hogy egy több éve érvényben levő 
tanácshatározat alapján nekiláttak az utcanévtáblák lecserélésének. Hozzátette: az új 
zománcozott táblák kivitelezésére közbeszerzést írtak ki. A kék színű táblákon felül 
románul, alul pedig magyarul szerepel fehér betűkkel az utca neve, és a tábla jobb oldalán 
azt is feltüntették, hogy milyen házszámok találhatók a következő utcasarokig. Hozzátette: 
egyelőre a belváros utcáinak, tereinek a tábláit cserélték ki, de folytatják a munkát. A 
kétnyelvű utcanévtáblákra a magyar feliratok és a magyar szimbólumok ellen indított 
pereiről elhíresült Dan Tanasa hívta fel a figyelmet kedden az egyik közösségi portálon tett 
bejegyzésében. Az AUR parlamenti képviselője aggodalmának adott hangot a kétnyelvű 
utcanévtáblák kihelyezése miatt. 

SZNT: hivatalosan is sikeres a nemzeti régiókért indított polgári 
kezdeményezés aláírásgyűjtése 

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 
hét tagállamban: Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Írországban, Belgiumban, 
Spanyolországban, és Litvániában hitelesítettek a küszöbértéket meghaladó számú aláírást. 
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A Szövetség elnökét nem engedték be Ukrajnába 

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. 

 

Pásztor István: A vajdasági magyarok 2022-ben öt időpontban 
hétszer járulhatnak az urnák elé 

Öt időpontban hét választáson vehetnek részt a vajdasági magyarok 2022-ben, rendkívüli 
év lesz a következő esztendő, hiszen ilyenre még nem volt példa – közölte Pásztor István, a 
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke kedden a Szabadkai Magyar Rádió reggeli 
műsorában. Mint mondta, nagy kihívás lesz a következő év, a magyarországi és a szerbiai 
választások is egy időben zajlanak majd. Pásztor István kifejtette, két népszavazás is vár a 
vajdaságiakra, Szerbiában az alkotmánymódosításról, a magyar állampolgársággal 
rendelkezők pedig a magyar gyermekvédelmi törvényről szavazhatnak. Ezen felül 
Szerbiában és Magyarországon is parlamenti választást tartanak, a nyugat-balkáni 
országban továbbá elnökválasztás, belgrádi helyhatósági választás, valamint kisebbségi 
nemzeti tanácsi választás is lesz. 

 

Pásztor Bálint: a múlt tisztázása teremti meg azt a jelent, amellyel 
biztonságos jövő építhető 

Elértük, hogy eltörölték a kollektív bűnösséget, a tények feltárása és nyilvánosságra hozatala 
pedig intézményes szinten történik, mert meggyőződésünk volt, hogy a múlt tisztázása 
teremti meg azt a jelent, amellyel olyan biztonságos jövő építhető, amelyben minden 
nemzetnek egyforma lehetőségei és közös céljai vannak - hangsúlyozta Pásztor Bálint, a 
Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke és a szabadkai városi képviselő-testület elnöke az 
1944-1945-ben kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett keddi, szabadkai 
megemlékezésen. Hozzátette: halottak napján Bácskában a legtöbben nemcsak a saját 
halottaikra emlékeznek, hanem az 1944 őszén elkövetett megtorlások áldozataira, azokra, 
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"akik életükkel fizettek egy korábbi ugyanilyen igazságtalan öldöklésért, anélkül, hogy 
esélyük lett volna az igazságra." 

 

Semjén: Magyarország természetes kötelességét teljesíti, amikor 
támogatja a kárpátaljai magyarságot 

Magyarország természetes kötelességét teljesíti, amikor támogatja a kárpátaljai 
magyarságot – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, amikor hétfőn 
kárpátaljai magyar politikusokkal, önkormányzati és oktatási vezetőkkel közösen átadta az 
Egán Ede Szakképzési Centrum Beregszászi Képzési Központjának magyar kormányzati 
támogatással felújított épületét. Az egykori beregszászi orosz tannyelvű iskola húsz éve 
üresen álló és teljesen lepusztult épületét 2018 októberében vette bérbe 49 évre a helyi 
önkormányzattól a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. A mintegy ötezer 
négyzetméter alapterületű épületben és a hozzá tartozó kéthektáros területen elvégzett 123 
millió hrivnya (csaknem 1,5 milliárd forint) értékű felújítás és fejlesztés eredményeként idén 
közel 500 diák részesül magyar nyelvű szakképzésben a magyar állam támogatása révén. 
Semjén Zsolt a negyed évszázada sikeresen működő beregszászi magyar főiskola 
támogatásáról kifejtette: “nem kegyet gyakorol a magyar kormány, amikor támogatja ezt az 
iskolát és a kárpátaljai magyarságot, hanem természetes kötelességét teljesíti”. Mint 
fogalmazott, ha bármelyik nemzetrész eltűnik, “akkor az egyetemes magyarság csonkul 
meg”. 

 

A Muravidék a Magyarság Háza programjaiban  

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. 
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