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Elindult a Miénk a város! online játék 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a tervezett őszi kezdés már április 3-

án elindította a külhoni magyar gyerekeknek szóló Miénk a város! nevű online játékot, 

hogy ezzel is segítse a szomszédos országokban is otthon tartózkodó magyar családokat. Az 

átütemezés célja, hogy a külhoni területeken otthonaikban tartózkodó kisgyerekes 

családok a játékban való részvétellel is tartalmas időt töltsenek együtt, ezáltal is 

lehetőséget biztosítva számukra a közös tanulásra és játékra. Az előző évekhez hasonlóan a 

versenyben 6-10 éves alsósok és 10-14 éves felsősök vehetnek részt, akiknek nyolc héten át 

számítógépről elvégezhető feladatokat kell megoldaniuk. Az idei játékban több feladat 

célja, hogy a gyerekek is megértsék, mi zajlik jelenleg a világban és a helyzetet maguk is 

megértéssel és fegyelmezetten kezeljék. Több olyan feladat van, ahol a gyerekeknek házi 

órarendet kell összeállítani, vagy épp a hálát kifejező szívet kell festeni és ablakukba 

ragasztva köszönni meg ezzel az egészségünket, biztonságunkat és ellátásunkat segítők 

munkáját. A játék péntektől elérhető www.mienkavaros.hu oldalon és május 29-ig tart.  

 

A koronavírus miatt számos pályázatot átütemez a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság továbbra is azon dolgozik, hogy a járvány miatt lezárt 

határok, és az elmaradó személyes találkozások ellenére folyamatos legyen a 

kapcsolattartás a külhoni magyar közösségekkel. A veszélyhelyzet miatt azonban számos 

programot átütemeztek, ilyen a Határtalanul diákutazás, vagy a Szülőföldön magyarul 

pályázat, de a jelenleg futó egyéb pályázatokat is átalakítják. Potápi Árpád János az M1 

Kárpát-medence című magazinműsorának elmondta: a magyar kormány nem állította le 

sem a Petőfi, sem a diaszpórában működő Kőrösi Programot, minden ösztöndíjas otthoni 

tevékenységet folytat, illetve távmunkából látja el feladatait. Hozzátette, a résztvevőktől 

kérik, ahol van mód és lehetőség ott végezzenek karitatív tevékenységet is, az általuk 

ismert közösségeken belül támogassák az időseket. Az államtitkár kiemelte: abban bízik, 

hogy az elmúlt évtized nemzetpolitikájának köszönhetően olyan erős kötelék alakult ki az 

anyaország, és a külhoni nemzetrészek magyarsága között, ami kiállja a próbát a mostani 

időszakban is. 

 

Magyar nyelvű tételeken is gyakorolhatnak a végzősök  

A rocnee.eu honlapra feltöltött 110 gyakorlótesztből több mint száz most már magyar 

nyelven is elérhető ezen a linken – jelentette be közleményében a kisebbségi oktatásért 

felelős államtitkári kabinet és a kisebbségi főigazgatóság.  Mint írták: az államtitkári 

kabinet felhívására, amelyet a főtanfelügyelők, főtanfelügyelő-helyettesek és tanfelügyelők 
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juttattak el a pedagógusokhoz, rekordidő alatt több mint száz vállalkozószellemű tanár 

jelentkezett, akiknek áldozatos fordítói munkája révén a 110 tételből már több mint 100 

elérhető magyar nyelven is, ennek tartalma folyamatosan bővül. A gyakorlótesztek a 

nyolcadikos és tizenkettedikes tanulók számára készültek, a vizsgákra való felkészülést 

segítik. A kisebbségi oktatásért felelős államtitkárság közleményében köszönetet mondott 

a fordításban részt vevő pedagógusoknak: „példátlan összefogást tapasztaltunk, 

folyamatosan érkeztek a telefonhívások és az e-mailek, az időt és energiát nem sajnáló 

lelkes pedagógusok sorra vállalták be akár 3-4 tétel lefordítását is”.  

 

Új óvoda épül Nagyváradon 

Bár úgy tűnik, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt szükségállapot megbénítja 

hétköznapjainkat, a Nagyvárad Belvárosi Baptista Gyülekezetnél nem állt le a munka: a 

gyerekek számára különálló óvodaépület készül, amelynek alapját már le is tették. A 

Nagyvárad Belvárosi Baptista Gyülekezet keretein belül a 1989-es forradalom után alakult 

meg az óvoda, azóta folyamatosan működik, azonban eddig nem rendelkezett önálló 

székhellyel. Az óvodába jelenleg 41–42 gyerek jár, számukra két termet, a hozzátartozó 

konyhával és fürdőszobákkal együtt, a Romániai Baptista Szövetség biztosít, ez azonban 

már szűkösnek bizonyul. Az új, játszótérrel ellátandó, háromemeletes óvodaépület 

felépítését a magyar kormány támogatja. 

 

Orban: a helyhatósági választásokra szeptemberben kerülhetne sor  

A romániai helyhatósági választásokra szeptemberben kerülhetne sor, nyilatkozta 

pénteken az Agerpres hírügynökségnek Ludovic Orban miniszterelnök. A kormányfő 

hozzátette: a kabinet készen áll, hogy kiadjon egy sürgősségi kormányrendeletet, amely 

meghosszabbítja a helyi választottak mandátumát. A kormányfő szerint a szükségállapot 

ideje alatt a kormány is kiadhat erre vonatkozó rendeletet. Megismételte: „egyre 

nyilvánvalóbb”, hogy június 28-án nem lehet megtartani a helyhatósági választásokat.  

 

Szijjártó: tovább növelhetik a nyitva tartó átkelők számát a magyar-
szlovák határon  

A héten megpróbálják növelni a most nyitva tartó átkelőhelyek számát a magyar-szlovák 

határon a magyar és szlovák állampolgároknak, illetve az áruforgalomnak - mondta 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az MTI-nek. A politikus kifejtette: 

"az ilyen nagy bajban és az ilyen nehéz helyzetekben, mint a jelenlegi, mutatkozik meg 

igazán, hogy milyen nagy mértékben vagyunk egymásra utalva" a szomszédos országokkal. 
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Különösen így van ez Szlovákiával, az ország Magyarország harmadik legjelentősebb 

kereskedelmi partnere, és "mi a negyedikek vagyunk Szlovákia hasonló rangsorában" - 

mondta. Közölte: a határ menti közösségek kapcsolatai rendkívül szorosak, több százezer 

magyar, illetve szlovák él a határ közvetlen közelében, nekik létfontosságú a határ 

megfelelő szabályok melletti, kontrollált átjárhatósága.  

 

Definiálni kell a nemzetiségi oktatás fogalmát 

A Magyar Közösségi Összefogás küldöttsége szerdán Filip Mónikával, az oktatási 

minisztérium államtitkárával tárgyalt. „Elmondtuk, hogy a magyar ügyekben szerintünk 

mire kellene reflektálnia a kormányprogramnak” – fejtette ki Mózes Szabolcs, az 

Összefogás elnöke. A küldöttség tagja volt Orosz Örs alelnök és Szitás Péter elnökségi tag 

is. Az Összefogás szerint fontos lenne, hogy a közoktatási törvényben definiálják a 

nemzetiségi oktatás fogalmát, amiből több jog és lehetőség is származtatható lenne. Ez 

egyben az oktatási önkormányzatiság megteremtése felé vezető első lépés lehetne. 

Emellett fontos lenne, ha a következő négy évben sikerülne kiépíteni és megerősíteni a 

magyar oktatási háttérintézmények rendszerét, hogy módszertani, tartalmi és kutatási 

potenciállal segítse a magyar oktatásügyet. „A magyar intézményrendszer bővítése 

kulcsfontosságú kérdés, adófizetőként jogos elvárásunk, hogy a magyar közösségnek is 

meglegyenek a háttérintézményei” – tette hozzá Orosz Örs. Külön kérdés az iskolák 

finanszírozásának ügye, mivel a fejkvótarendszer nem kedvez a magyar iskolahálózatnak. 

Az államtitkár tájékoztatása alapján a szlováknyelv-oktatás reformja a kormányprogram 

része lesz, további részleteket egyelőre nem tudott megerősíteni.  

 

Az MKP levélben válaszolt az Európai Néppárt elnökének 

A Magyar Közösség Pártja nevében Őry Péter ügyvezető elnök válaszolt Donald Tusk EPP-

elnök minapi levelére, amelyben az Európai Néppárt elnöke politikailag és erkölcsileg 

elfogadhatatlannak nevezte, ha valaki az új koronavírus-járványt arra használja, hogy 

folyamatos rendkívüli állapotot vezessen be országában. Az MKP a március 30-án küldött 

levelében leszögezte, hogy a mostani időszak semmiképpen sem válhat politikai 

értékekről, stratégiákról, a Fidesz EPP-n belüli státuszáról vagy éppen a magyar kormány 

konkrét válságkezelő intézkedéseiről szóló viták idejévé. Épp ellenkezőleg, arra van 

szükség, hogy mindenki a maga területén a lehető legtöbbet tegye meg a járvány elleni 

küzdelemben és erre a feladatra összpontosítsa energiáit. A mostani időszak éppen annak 

az ideje, hogy a politikai szövetségesek, kollégák nagyobb bizalmat tanúsítsanak egymás 

iránt, függetlenül - az egyébként természetes és szükséges – politikai vitáiktól. Az MKP 

arra kérte az EPP vezetését és minden tagpártot, hogy pragmatikus hozzáállást tanúsítva, 

mindenfajta politikai vitát halasszanak a járvány leküzdése utáni időszakra. 
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Pásztor István: A politikai megosztottságot háttérbe kell szorítani 

Nyílt levélben reagált Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke 

csütörtökön Donald Tusk üzenetére, amelyben az Európai Néppárt (EPP) elnöke egy 

nappal korábban politikailag veszélyesnek és erkölcsileg elfogadhatatlannak nevezte, ha 

valaki az új koronavírus-járványt arra használja, hogy folyamatos rendkívüli állapotot 

vezessen be országában. Az EPP-tag VMSZ elnöke közölte, hogy a járvány okozta 

válsághelyzetben a Nyugat-Balkán és Közép-Európa országaiban az emberek határozott 

cselekvést várnak el kormányaiktól, amelyekkel példamutató módon közösséget vállalnak. 

A fegyelmezettség és a közösségvállalás egyik oka lehet a történelmi tapasztalatuk, 

amelynek köszönve különbséget tudnak tenni a diktatúra és a felelős kormányzás között, a 

békeidők és a válsághelyzet között. Pásztor István megfogalmazása szerint „a 

járványhelyzet emberéletekről szól, éppen ezért minden megnyilvánulás, amely politikai 

oldalról intéz támadást a járványhelyzet megfékezéséért küzdelmet folytató felelős 

kormányzatok ellen, közös esélyünket gyengíti a vírus legyőzésében”. 

 

 

Vicsek Annamária: Online és telefonon keresztül is lehet iratkozni 
az óvodákba és az iskolákba 

Online és telefonon is jelezhetik Szerbiában a szülők gyermekük beiratkozási szándékát az 

óvodákba, illetve az általános iskolák első osztályába – nyilatkozta a Pannon RTV-nek 

Vicsek Annamária. Az oktatási államtitkár elmondta: az óvodák és az általános iskolák 

esetében is a jelentkezések az eUprava (eKözigazgatás) portálon zajlanak. A szolgáltatás a 

jövő héttől magyar nyelven is elérhető lesz. Azok a családok, amelyek nem tudnak online 

elérhetőséget biztosítani, telefonon jelezhetik beíratási szándékukat az adott oktatási 

intézményeknek és a koronavírus-járvány okozta rendkívüli állapot elmúltával 

személyesen bonyolíthatják majd le a beiratkozási folyamatot. A középiskolák esetében 

szintén online zajlik a felvételi vizsgákon való részvételi szándék jelzése. A jelentkezőknek 

egy online formanyomtatványt kell kitölteniük, ami a prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs 

címen érhető el. 
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Engedélyezték a horvát-magyar határ menti ingázást munkavégzés 
céljából 

A horvát-magyar országhatár menti ingázásról állapodott meg a hétvégén Szijjártó Péter 

magyar külgazdasági és külügyminiszter Gordan Grlić-Radman horvát külügyminiszterrel 

a közösségi oldalán vasárnap reggel közzétett bejegyzése szerint. A rendelkezés az egész 

horvát-magyar határ mentére vonatkozik. A magyar külgazdasági és külügyminiszter 

közölte: „A minap muraközi horvát szőlősgazdák keresték meg Cseresnyés Péter 

képviselőtársamat, barátomat azzal, hogy a határon életbe léptetett korlátozások miatt 

nem tudnak átjönni Magyarországra, hogy megműveljék a muramentei szőlőiket. 

Márpedig ha most nem végzik el a munkákat, akkor biztosan nem lesz szüret.” Szijjártó 

Péter ezért telefonon felhívta Gordan Grlić-Radman horvát külügyminisztert, akivel, mint 

közölte, gyorsan meg is állapodtak arról, hogy lehetővé teszik az ingázást a határon. Ez jó a 

határ mindkét oldalán élő, egymással szoros kapcsolatban lévő közösségeknek, és jó 

mindkét ország gazdaságának – szögezte le. „A részletekről a két rendőrfőkapitány 

megállapodik, és indulhatnak a tavaszi munkák!” – írta bejegyzésében Szijjártó Péter. 
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