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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi Árpád János megköszönte a muravidéki magyarság kitartását 
2020. június 9. – MTI, hirado.hu, Demokrata 

Az államtitkár sajtótájékoztatóján elmondta: „a 100 év legnagyobb eredménye az, hogy 

megmaradtunk magyarnak, hogy a Kárpát-medencében ma is a magyarság alkotja a 

legnagyobb nációt”. Kiemelte: köszönetet kell mondania az itteni magyarságnak, hogy a 

trianoni békeszerződés aláírása utáni 100 évben kitartottak, és a magyar kultúrát, identitást 

megőrizték. A megváltozott körülmények között is fejlesztették településeiket, kulturális, 

oktatási, nemzeti identitást megerősítő intézményeiket. Mint mondta, az idén a koronavírus-

járvány miatt több program elmarad, ezért az államtitkárság átcsoportosította forrásait, és 13 

millió forinttal támogatja a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

Tanácsának (MMÖNK) kistelepülési programját. 

 

A KMKSZ nyilatkozata Kárpátalja adminisztratív felosztásának 
megváltoztatásával kapcsolatban 
2020. június 9. – MTI, karpat.in.ua, Kárpátalja, Promenád 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) támogatja, hogy a járások kialakításakor 

hozzanak létre egy Beregszász központú járást. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az 

előzetesen kialakított járási rendszer hátrányosan érinti a kárpátaljai magyarságot, hiszen 

százalékos aránya az új járásokban jelentősen csökken. Így például a Beregszászi járásban az 

eddigi 75%-ról 43%-ra, az Ungváriban 33%-ról 13%-ra, a Munkácsiban 12%-ról 4%-ra 

csökken a magyarság részaránya. Szövetségünk már több ízben jelezte az ukrajnai illetékes 

szerveknek, a kárpátaljai magyarság szempontjából fontosnak tartja, hogy az új 

adminisztratív felosztás kialakításakor a magyarság történelmi letelepedési területén lévő 

kistérségeket egy járásba egyesítsék Beregszász központtal. 

 

Magyar polgármestert szeretne Szabadkán a Vajdasági Magyar Szövetség 
2020. június 9. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, Mandiner, Hír TV 

Becsvágyó tervvel vágott neki a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a június 21-i általános 

választásoknak, hiszen amellett, hogy legalább öt képviselői helyet szeretnének megszerezni a 

belgrádi parlamentben, szeretnék, ha Szabadkának ismét magyar polgármestere lenne 

Pásztor Bálint VMSZ-alelnök személyében. Pásztor Bálint egy közelmúltban tartott 

sajtótájékoztatón elmondta: lokálpatrióta-programmal indul Szabadka vezetéséért, azt 

szeretné elérni, hogy leálljon a magyar határhoz közeli város „balkanizálódása”, amely az 

utóbbi években, a nem magyar polgármesterek idején kezdődött el. Mint mondta: „nemet 

mondunk arra, hogy Belgrádból ideirányított zsoldosok irányítsák akár a közintézményeket, 

akár magas rangú beosztásban legyenek a városházán.” 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/06/09/potapi-arpad-janos-megkoszonte-a-muravideki-magyarsag-kitartasat
http://politic.karpat.in.ua/?p=6701&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=6701&lang=hu
https://magyarnemzet.hu/kulfold/becsvagyo-tervek-magyar-polgarmestert-szeretnenek-szabadkan-8218722/
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Gyorsan eltávolították a román legionárius-fasiszta jelképpel ellátott Trianon-
graffitit 
2020. június 9. – Krónika 

Eltávolították a hatóságok a román legionárius-fasiszta jelképpel ellátott Trianon-graffitit, 

amely a Kolozs megyei Bányabükköt Apahidával összekötő körgyűrű mentén jelent meg. A 

kék-sárga-piros alapú, a Vasgárda jelképével és a „Trianon – az igazság napja” felirattal 

ellátott „alkotás” ügyében a Jogvédő Csoport az Identitás Szabadságáért (Advocacy Group for 

Freedom of Identity – AGFI) civil szervezet tett feljelentést. A május 31-én készült fotók 

alapján az AGFI a Kolozs megyei regionális útügyi igazgatóságnál, a rendőrségen, a 

prefektúrán és Erdőfelek község polgármesteri hivatalánál is panaszt tett június 4-én – a 

trianoni diktátum 100. évfordulóján – a törvény által tiltott jelképhasználat miatt. A graffiti 

egyébként a körgyűrű Bányabükk, illetve a túlnyomórészt magyarlakta Györgyfalva közötti 

szakaszán jelent meg. 

 

A kisebbségek és a korrupció már nem jelentenek veszélyt, az illiberalizmus 
terjedése viszont igen 
2020. június 9. – transindex.ro 

Az Államelnöki Hivatal kidolgozta, a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) pedig a napokban 

elfogadta Románia új, 2020-2024-es védelmi startégiáját. A dokumentum most a képviselők 

és szenátorok előtt van, és miután a két ház együttes ülésen jóváhagyja, érvénybe lép. Az 

Országos Védelmi Stratégia (SNAT) a következő években meghatározza majd a 

nemzetvédelmi intézmények (katonaság, rendőrség, titkosszolgálatok) prioritásait. A 

stratégia kifogásolja, hogy egyes országok dominanciára törekszenek a közép-európai 

térségben, valamint a veszélyeztető tényezők között említi „az illiberálisnak nevezett 

törekvéseket”, melyek „esetleges terjedése Közép-Európában” nem kívánatos biztonsági 

szempontból. Bár e tekintetben Lengyelország is szóba jöhet, a Magyarországra való utalás 

teljesen nyilvánvaló, hiszen az illiberális kifejezés használata Orbán Viktorhoz kötődik, a 

térségben ő kezdte el ezzel a névvel illetni saját törekvéseit. A dokumentum ezzel szemben 

fontosnak tartja a liberális demokrácia megvédését.  

 

Soós Zoltán: leplezzük le augusztus 20-án Bethlen Gábor marosvásárhelyi 
szobrát 
2020. június 9. – transindex.ro 

Elhárult minden bürokratikus akadály Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobrának 

Marosvásárhelyen történő felállítása elől - állítja Soós Zoltán marosvásárhelyi magyar 

polgármester-jelölt. A Facebookon közzétett bejegyzés szerint augusztus 20-án kellene 

leleplezni a fejedelem szobrát Marosvásárhelyen, mivel „augusztus huszadikát politikai és 

vallási hovatartozástól függetlenül, évek óta méltóságteljesen ünneplik a marosvásárhelyiek”. 

A művelődési minisztérium tavaly októberben hagyta jóvá, hogy az erdélyi fejedelem egész 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/gyorsan-eltavolitottak-a-roman-legionarius-fasiszta-jelkeppel-ellatott-trianon-graffitit
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/gyorsan-eltavolitottak-a-roman-legionarius-fasiszta-jelkeppel-ellatott-trianon-graffitit
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28440
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28440
https://eletmod.transindex.ro/?hir=24598
https://eletmod.transindex.ro/?hir=24598
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alakos szobrát felállítsák Marosvásárhelyen. A városban ez lenne az első magyar vonatkozású 

szobor, amelyet 1990 után, teljes egészében önkormányzati pénzből finanszíroznak. 

 

Bezzeg Vitéz Mihály tudott politikai autonómiát adni a székelyeknek, ezt már a 
parlament emberjogi bizottságában is tudják  
2020. június 9. – transindex.ro 

Hétfőn a parlament emberjogi bizottságának ülésén Benkő Erika RMDSZ-es képviselő 

bemutatta a bizottság tagjainak azt a dekrétumot, melyben Vitéz Mihály visszaállította a 

székelyek szabadságjogait, politikai autonómiát biztosítva számukra. A képviselő mindezt 

annak kapcsán tette, hogy a bizottság asztalára került az a törvényjavaslat, mely nemzeti 

hőssé és mártírrá nyilvánítaná Vitéz Mihályt.  

 

Mellszobrot állítanak Ferenc pápának Bukarestben  
2020. június 9. – transindex.ro, maszol.ro 

Szobrot állítanak Ferenc pápának Bukarestben. A Darie Dup képzőművész által készített 

mellszobor a Schitu Măgureanu sétányon kap helyet, és jövő kedden leplezik le. A bukaresti 

római katolikus főegyházmegye sajtószóvivője, Şerban Tarciziu lelkipásztor az Agerpres 

hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, Ferenc pápa tavalyi romániai látogatása mindenkire 

nagy hatással volt, és annak mottója - Járjunk együtt! - ráirányította a figyelmet annak 

fontosságára, hogy "nemcsak vallási, hanem etnikai, társadalmi és politikai szinten is járjunk 

minél inkább együtt". A szoborállítást az államelnöki hivatal, a kormány, a főváros 

polgármesteri hivatala és a Vatikán közösen kezdeményezte - tette hozzá.  

 

Cenzúrázta a Facebook az SZNT és Böjte Csaba oldalát?  
2020. június 9. – maszol.ro 

A Facebook közösségi oldal letiltotta a Székely Nemzeti Tanács hirdetési fiókját egy, a 

nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtési határidejének 

meghosszabbítását kérő közleménye miatt, emellett Böjte Csaba, a gyermekotthonokat 

működtető dévai Szent Ferenc Alapítvány Trianon-nepi szentmiséjét is törölte.  

 

Hogyan változott az erdélyi magyarok körében a járvány megítélése? Újabb 
online felmérés készül  
2020. június 9. – maszol.ro 

Miként alakult a járványhelyzet megítélése? Melyek a legfontosabb társadalmi és gazdasági 

problémák? Milyen a román-magyar viszony jelenleg? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a 

kolozsvári SoDiSo Research közvélemény-kutató cég legújabb online kérdőíves felmérése.  

Mint közleményükben írják, a kutatás az internetet használó, felnőtt korú erdélyi magyarokra 

terjed ki. A kérdőív a jelenlegi közhangulatot, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos 

véleményeket és néhány aktuális közéleti, politikai kérdést vizsgál. A SoDiSo Research 

közvélemény-kutató cég az Erdélystattal közösen áprilisban is felmérte az erdélyi magyarok 

járvánnyal szembeni vélekedését. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=60222
https://itthon.transindex.ro/?hir=60222
https://itthon.transindex.ro/?hir=60228
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/127999-cenzurazta-a-facebook-az-sznt-es-bojte-csaba-oldalat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/128010-hogyan-valtozott-az-erdelyi-magyarok-koreben-a-jarvany-megitelese-ujabb-online-felmeres-keszul
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/128010-hogyan-valtozott-az-erdelyi-magyarok-koreben-a-jarvany-megitelese-ujabb-online-felmeres-keszul
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Megújult a váradi görögkatolikus püspöki palota belső udvara 
2020. június 9. – maszol.ro, Bihari Napló 

Elkészült a nagyváradi görögkatolikus püspöki palota belső udvarának felújítása. Az ifj. 

Rimanóczy Kálmán tervei alapján, 1903 és 1905 között épített palota két évvel ezelőtt, 2018 

augusztusában gyulladt ki. A nagyváradi görög katolikus püspöki palota felújítására a 

nagyváradi önkormányzat és a görögkatolikus püspökség 20 évre szóló együttműködési 

megállapodást kötött, az épületben kulturális központ lesz konferenciatermekkel, múzeumi 

és könyvtári résszel. Az épület tetőszerkezetét 2019-ben állították helyre, akkor pótolták a 

tűzben megsemmisült tornyot is.  

 

Zsil-völgyi Magyar Kulturális Napok online 
2020. június 9. – Nyugati Jelen 

Szokatlan formátum, de a megszokott magas színvonal jellemezte/jellemzi az idén 

tizenkilencedik alkalommal szervezett Zsil-völgyi magyar kulturális napokat. A járvány 

nyomán a Koronavirtus találós címet viselő, elvileg három napos rendezvénysorozatot 

ugyanis virtuálisan szervezte meg a lupényi, vulkáni és petrozsényi RMDSZ, valamint az Eber 

Haezer és a Carbogremium civil szervezet, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a fesztivál 

tovább folytatódik. A kulturális napok anyagait továbbra is meg lehet tekinteni a Lupényi 

Magyarok Fóruma facebook oldalon. 

 

Elkészültek a harangok, az új héderfáji harangláb építésével azonban még várni 
kell 
2020. június 9. – szekelyhon.ro, Krónika 

A magyar állam segítségével Székelyudvarhelyen két új harangot öntöttek a februárban 

tűzvész martalékává lett héderfáji harangok helyébe. Nagy Csaba református lelkipásztor 

tájékoztatása szerint hamarosan hazaszállítják az új harangokat, de a harangtorony építésével 

még egy évet várni kell. 

 

Leszavazta a képviselőház emberi jogi bizottsága, hogy március 15. ünnepnap 
legyen 
2020. június 9. – transindex.ro 

Kedvezőtlenül véleményezte kedden a képviselőház emberi jogi, vallási és kisebbségügyi 

szakbizottsága azt a törvénytervezetet, amely szerint a romániai magyar közösség 

ünnepnapjává nyilvánítanák március 15-ét. A tervezetről szerdán szavaz az alsóház plénuma, 

döntő házként. A parlament törvényhozói tanácsa kedvezően véleményezte a javaslatot, a jogi 

bizottság azonban elutasította azt, majd szerdán az emberi jogi, vallási és kisebbségügyi 

szakbizottság is közölte, hogy többségi szavazattal negatív véleményezést adott ki az 

indítványról. A kormány szintén azt közölte a parlamentnek küldött állásfoglalásában, hogy 

nem támogatja a tervezet elfogadását. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/128014-megujult-a-varadi-gorogkatolikus-puspoki-palota-bels-udvara
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/zsil_volgyi_magyar_kulturalis_napok_online_1.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/elkeszultek-a-harangok-az-uj-hederfaji-haranglab-epitesevel-azonban-meg-varni-kell
https://szekelyhon.ro/aktualis/elkeszultek-a-harangok-az-uj-hederfaji-haranglab-epitesevel-azonban-meg-varni-kell
https://itthon.transindex.ro/?hir=60239&leszavazta_a_kepviselohaz_emberi_jogi_bizottsaga_hogy_marcius_15._unnepnap_legyen
https://itthon.transindex.ro/?hir=60239&leszavazta_a_kepviselohaz_emberi_jogi_bizottsaga_hogy_marcius_15._unnepnap_legyen
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Kisebb séta a Mini Erdély Parkban 
2020. június 10. – szekelyhon.ro, Krónika 

Részletekben nyitná meg a Szejkefürdőn épülő Mini Erdély Parkot júliusban a Székelyföldi 

Legendárium csapata, amelynek munkáját jócskán hátráltatta a járványügyi helyzet. Fazakas 

Szabolcs ötletgazda elmondta, idén főként a belföldi turisták látogatására számítanak, ezért 

nagy hangsúlyt fektetnek a többnyelvű tájékoztatásra. 

 

Nincs külön államközi megállapodáshoz kötve a vajdasági gazdaságfejlesztési 
támogatás 
2020. június 10.- Krónika 

Míg a román kormány kétoldalú megállapodáshoz köti, a bukaresti sajtó pedig támadja 

Magyarország erdélyi gazdaságfejlesztési programját, addig Szerbiában semmiféle akadályba 

nem ütközik ugyanaz a rendszer. Juhász Bálint, a magyar támogatást közvetítő vajdasági 

Prosperitati Alapítvány ügyvezetője a Krónikának adott interjújában elmondta, a szerb 

miniszterelnök példaként emelte ki a programot, amely a balkáni ország számára is lehetőség, 

hiszen helyben teremt egzisztenciát, növeli a foglalkoztatást. 

 

Márton Áron püspök, a jó pásztor 
2020. június 10. – Demokrata – Hankó Ildikó 

Az elszakított nemzetrészek magyarságának megőrzéséhez a keresztény egyházak adták a 

legtöbbet. Különleges elhivatottságú szerzetesek, lelkészek, püspökök olyan nemzeti egységet 

tudtak teremteni, amit kompromisszumra hajlamos politikusok talán soha. Márton Áron 

erdélyi püspök a XX. században vívta harcát a magyarság megmaradásáért. Márton püspök 

egyszerűen és röviden megindokolta, mi a küldetése egy lelkipásztornak, amikor a „nyája” 

élet-halál harcát vívja. Így ír erről: „Isten magyarnak teremtett, s természetesen testvéreim 

sorsa és sorsának alakulása iránt nem lehetek közömbös.” […] Kiváló képességeivel, 

tántoríthatatlan hitével nemzetközi tekintélyt is szerzett. Ezt felhasználva, 1946-ban írt 

memorandumában fellépett az erdélyi magyarságot sújtó megkülönböztető intézkedések 

ellen. Ettől kezdve a hatalom állandó támadásainak volt kitéve. 

(A teljes cikk megtalálható a Demokrata 2020. június 10-i számában.) 

 
Hiánypótló kiadvány a felvidéki óvodapedagógiában 
2020. június 9. – Felvidék Ma 

A Comenius Pedagógiai Intézet gondozásában megjelent Az óvodai nevelés állami oktatási 

programjának magyar nyelvű szakfordítása. A Comenius Pedagógiai Intézet a 2017-es év első 

felétől folyamatosan figyeli a felvidéki magyar óvodapedagógiai társadalom igényeit. Ebből 

kiindulva tevékenységünk egyik fontos célkitűzése volt a 2016-ban megjelent óvodai állami 

oktatási program adaptációja. Az óvodai nevelés alapdokumentuma az állami oktatási 

program (Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách), 

amely az ország valamennyi óvodájában biztosítja az iskolaköteles kor előtti intézményes 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kevesebb-mint-ket-honap-mulva-mar-lathatjuk-a-mini-erdely-park-epuletmakettjeit
https://felvidek.ma/2020/06/hianypotlo-kiadvany-a-felvideki-ovodapedagogiaban/
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oktatás egységes minőségét. Magyar nevelési nyelvű óvodáink jelentősen hozzájárulnak a 

közoktatás és a társadalmi élet alapjainak lerakásához, ezért kiemelten fontos, hogy az 

anyanyelven zajló pedagógiai munka ugyanolyan magas szinten valósuljon meg, mint a 

többségi intézményekben. 

 

Az elmúlt száztíz év legnagyobb beruházása a Selye János Gimnáziumban 
2020. június 9. – Felvidék Ma 

Megújul a világítás, korszerűsödik a fűtésrendszer, kicserélik az ablakokat, restaurálják a 

stukkókat, illetve hőszigetelik a tornatermet – több mint 1,7 millió eurós beruházás a patinás 

komáromi gimnáziumban. Az ebben a tanévben folyó beruházás a gimnázium elmúlt száztíz 

évének legnagyobb építkezése. Évek óta szerettük volna a felújítást, már 2008-ban és 2009-

ben is pályáztunk egy uniós projektre, végül Nyitra megye közgyűlése 2017 őszén fogadta el a 

felújításra vonatkozó tervezetet és sorolta be a tőke jellegű kiadások közé. 

 

Feszty Zsolt a Körképnek: Ez a dekadencia kora. Rossz a csapat, nincs kiért 
kimenni a pályára 
2020. június 9. – Körkép 

Feszty Zsolt (pártonkívüli) református lelkész, vállalatmenedzser, komáromi helyi képviselő, 

aktivista: „A parlamenti választások előtt csak szűk körben osztottam meg a véleményemet, 

nem kerestem a nyilvánosságot – mert nem akartam senkit sem befolyásolni, vagy 

elcsüggeszteni -, de tiszta és egyértelmű volt számomra, hogy a felvidéki magyar politika a 

totális eredménytelenség felé tart.   Még nem megsemmisülés, de az is már csak idő kérdése, s 

akkor járnánk igazán jól, ha mihamarabb bekövetkezne. Akkor lehet ugyanis majd 

gyökeresen új közösséget építeni hiteles, józan emberekkel.   Aki nyitott szemmel él ebben az 

országban, az a 2000-es évek elejétől látta, hogy az akkor még egységes magyar politikum az 

egyéni érvényesülés (értsd: meggazdagodás), önfeladás, megalázkodás és a többségi 

nemzettel való feltétel nélküli együttműködés útjára lépett.” 

  

Bátrabbak lettünk és céljaink vannak 
2020. június 10. – Magyar Szó  

Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolába és a Than Emlékházba is ellátogatott tegnap 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke munkatársaival. A tanintézménynek az 

idén 42 magyar elsőse lesz – ez a szám tavaly csak 16 volt.  Több mint egy évvel ezelőtt a 

bezárástól a civilek és a magyar politikusok összefogása mentette meg a tanintézményt, ahol 

Potrebić Tőzsér Gabriella igazgató elmondása szerint ma már az egész napos oktatás 

keretében komoly tehetséggondozás folyik, szeptemberben végre új tornaterem várja a 

diákokat, a dreai kihelyezett tagozatnak pedig új iskolaépületet avatnak. A látogatáson Nyilas 

Mihály tartományi oktatási titkár elmondta: Óbecsére a tartományi oktatási titkárság 

pályázatainak köszönhetően oktatási célokra 42,5 millió dinár érkezett, a Petőfi iskolábnak 

pedig az elmúlt négy évben 7,5 millió dinár jutott felújításokra. 
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https://felvidek.ma/2020/06/az-elmult-szaztiz-ev-legnagyobb-beruhazasa-a-selye-janos-gimnaziumban/
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/06/09/feszty-zsolt-a-korkepnek-ez-a-dekadencia-kora-rossz-a-csapat-nincs-kiert-kimenni-a-palyara/
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/06/09/feszty-zsolt-a-korkepnek-ez-a-dekadencia-kora-rossz-a-csapat-nincs-kiert-kimenni-a-palyara/
https://www.magyarszo.rs/hu/4322/kozelet_politika/221187/B%C3%A1trabbak-lett%C3%BCnk-%C3%A9s-c%C3%A9ljaink-vannak.htm
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A VMSZ képviseli a magyar ügyeket 
2020. június 10. – Magyar Szó  

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kedden kampánykörúton járt Adán, ahol 

Tóbiás Józsefnek, a párt községi listavezetőjének és a többi önkormányzati 

képviselőjelöltjének társaságában ellátogatott a Vadvirág Hagyományápoló Kör renoválás 

alatt álló székházába, valamint megtekintette a helyi Műszaki Iskolát, illetve a női és férfi 

kézilabdaklub székhelyének számító sportcsarnokot. Pásztor István találkozott a művelődési 

egyesület, a középiskola és a klubok vezetőivel és tagságával, majd beszámolt a 

kampánykörútja céljáról és eredményeiről. 

 

Az összetartozás érzése a szórványban még fontosabb 
2020. június 10. – Pannon RTV 

„Megfogyva bár, de törve nem” - ezzel az üzenettel emlékeztek tegnap este Törökbecsén a 100 

évvel ezelőtti trianoni eseményekről. A rendezvénynek a helyi Jókai Mór Magyar Művelődési 

Egyesület székháza adott otthont. A bánáti szórványban élő magyarság körében 

összetartással mindmáig lelkesen őrzik és ápolják a magyar hagyományokat és örökséget. A 

trianoni békediktátum századik évfordulóján az emlékesten a helyi Jókai Mór Magyar 

Művelődési Egyesület énekcsoportja, a Teleház szavalócsoportja, valamint a mindössze 

tízéves Erős Lilla törökbecsei népdalénekes lépett fel. 

 

Petőfi továbbra is a tanterv része Szerbiában 
2020. június 10. – Pannon RTV 

Nem igaz, hogy kiveszik Petőfi Sándort a tantervből Szerbiában – mondta el Vicsek 

Annamária oktatási államtitkár. Szerinte a rosszindulatú pletykát, miszerint Petőfit kivették a 

tantervből, olyanok híresztelik, akik nem ismerik mélyebben a tantervet. Elmagyarázta: az új 

tantervek már nem tartalmazzák magát a tartalmat, tehát nem nevezik meg melyik költő, 

vagy író irodalmi művét dolgozzák fel az órákon, hanem azokat a kimeneteket, amelyeket a 

gyerekeknek el kell sajátítaniuk a tanév végére. A tanterv ajánlásként tartalmazza, hogy 

például projektmunka során milyen Petőfi ópuszokat lehetne feldolgozni, a tanárok pedig 

figyelembe véve a diákok képességeit és érdeklődését megválogathatják ezek közül az órákon 

mit dolgoznak fel – tette hozzá. Vicsek Annamária hangsúlyozta, a magyar anyanyelvi 

tantervet az MNT által gondosan kiválogatott tanárok írják meg, majd a tantervet az Oktatási 

Minisztériumban hagyják jóvá. 

 

Magas rangú magyar állami kitüntetések a nemzeti összetartozás napján 
2020. június 9. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Magyar állami elismeréseket adtak át a nemzeti összetartozás napján Beregszászban. A 

beregszászi magyar konzulátuson megtartott átadón Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett 

át Debreceni Mihály szerkesztő, újságíró, valamint Magyar Ezüst Érdemkeresztet Cigler Tibor 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4322/vajdasag_ada/221192/A-VMSZ-k%C3%A9pviseli-a-magyar-%C3%BCgyeket.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/az-osszetartozas-erzese-szorvanyban-meg-fontosabb
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pedagógus. Szimbolikus jelentőséggel bírt az esemény, melyet a trianoni békediktátum 

századik évfordulójának, a nemzet összetartozásának napján szerveztek a beregszászi 

konzulátuson. A kitüntetések azon felül, hogy elismerésül szolgálnak a kárpátaljai 

magyarságért végzett áldozatos munkáért, arról is tanúskodnak, hogy közel száz év sem 

tiporhatta el a magyar közösséget. 

 

A vereckei emlékmű 
2020. június 9. – karpat.in.ua 

A Vereckei Honfoglalási Emlékmű nemzetünk egyik jelképe. 1995-ben kezdte el építtetni 

tulajdonosa, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a magyar kormány támogatásával 

azzal az elképzeléssel, hogy a millecentenárium évében felavatják. Ez csak jóval később, 

2008-ban valósulhatott meg. Azóta a magyarok egyik szent helye lett. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

  

Határok nélkül 

2020. június 9. – Kossuth Rádió 

 

Ma Lendvára látogatott Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

találkozott a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a községi magyar 

önkormányzatok, valamint a nemzetiségi intézmények vezetőivel. Az eseményen szó volt a 

„Muravidéken magyarul” oktatási támogatásról és a falufejlesztési programról, továbbá a 

magyar közösséget érintő problémákról. A zárt ajtók mögötti tanácskozás után az államtitkár 

és a csúcsszervezet elnöke sajtótájékoztatót tartott.  

 

Megjelent A nemzeti kisebbségvédelem javasolt alapelvei az EU-ban címmel Kalmár Ferenc 

Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos és Szili Katalin 

Kárpát-medencei magyar autonómia törekvések egyeztetéséért felelős miniszterelnöki 

megbízott közös munkája.  

 

Vandalizmus vagy a természet intő jele?  Ha jeleket hagyunk a természetben, végezzük el mi 

magunk a takarítást! Így foglalható össze a székelyek szent hegyeként emlegetett Madarasi 
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Hargita-csúcson kialakult helyzet. A nemzeti szimbólumok, kopjafák, keresztek és 

sámánoszlopok sokasága a tél elmúltával szomorú látványt mutat.  

 

Feljelentést tesz az Erdélyi Magyar Szövetség, mert úgy véli, Bukarest megint a kettős mércét 

gyakorolja. Május 28-án az Úz-völgyi magyar katonatemetőben ismét román nacionalisták 

több mint 100 fős csoportja tartott megemlékezést figyelmen kívül hagyva még a járvány 

helyzet miatti szabályokat is.  

 

A romániai közoktatás előkészítő osztályaiba való beiratkozást a koronavírus-járvány miatt 

július 7-ig meghosszabbították. Van ugyan lehetőség az iratok online benyújtására, de utólag 

mindenképpen személyes aláírással kell a beiratkozást érvényesíteni. A bánsági szórványban 

minden évben gondot jelent, hogy meglesz-e az eddigi intézmények, osztályok megtartásához 

szükséges gyermeklétszám. A beiratkozás folyamatáról, illetve a Temes megyei helyzetről a 

megye magyar nemzetiségi tanfelügyelője nyilatkozott. 

 

A vajdasági középiskolákban idén jóval több szabad hely várja az általános iskolát most végző 

magyar diákokat, mint ahányan vannak. Jó hír, hogy az egyik középiskolában három év 

szünet után újraindul a magyar oktatás.  

 

Magyar gyermekeket oktató intézményeknek és rászoruló családoknak adja az újra induló 15 

millió búzaszem - Magyarok Kenyere programban összegyűlő lisztet a Kolozs Megyei Gazdák 

Egyesülete.   

   

Háromnyelvű turisztikai tájékoztató táblákat tesznek ki a közeljövőben Nagyvárad 

belvárosában. Az erről szóló határozatot a nagyváradi helyi tanács már elfogadta. Ez országos 

premiernek számít az erdélyi és partiumi román többségű városok között. Az angol, román és 

magyar nyelvű infótáblákon utalnak majd a régi magyar elnevezésekre, a város magyar 

múltjára, történelmére. A tanácsi határozat annak is köszönhető, hogy Nagyvárad nemrég 

országos jelentőségű idegenforgalmi helyszínné vált és szeretnék minél jobban tájékoztatni a 

turistákat.  

 

  

 


