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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: megjelentek a Szülőföldön magyarul program oktatási-nevelési 

támogatásainak idei felhívásai 
2021. június 9. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, Magyar Nemzet, Demokrata, Felvidék Ma, 

Ma7.sk, Körkép, Székelyhon, transindex.ro, Maszol, Magyar Szó, Vajdaság Ma, Kárpátalja, 

Kárpáti Igaz Szó 

Megjelentek a határon túli területeken a magyar nyelvű oktatást és nevelést támogató, a 

magyar iskolaválasztást ösztönző Szülőföldön magyarul program idei felhívásai – jelentette 

be Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán 

Budapesten, sajtótájékoztatón. A programban azok a szülők igényelhetnek nevelési, oktatási, 

valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást, akiknek a gyermekei Magyarország határain 

kívül magyar tannyelvű óvodában, iskolában tanulnak vagy választható tantárgyként tanulják 

a magyart. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázat értelmében minden 

magyarul tanuló gyermek, fiatal 22 400 forint értékű támogatást kap, amelyet a szülők 

pályázat benyújtásával igényelhetnek. 

 

Potápi: a muravidéki magyarság a szülőföldjén akar boldogulni 
2021. június 9. – MTI, hirado.hu 

A muravidéki magyarság nem futamodott meg a járvány miatt, hanem épp ellenkezőleg, 

szülőföldjén akar boldogulni, és ott fektet a jövőjébe – hangsúlyozta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdai szlovéniai látogatásán. Potápi Árpád János 

Magyar Jánossal, Lendva polgármesterével és Horváth Ferenc magyar kisebbségi parlamenti 

képviselővel, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnökével 

időkapszulát helyezett el Gyertyánosban (Gaberje), a helyi általános iskola és óvoda mellett 

épülő tornacsarnok alapkövénél. 

 

Szili Katalin: egy jó szakképesítés felér egy diplomával 
2021. június 9. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, kulhonimagyarok.hu, PestiSrácok 

Egy jó szakképesítés felér egy diplomával, ezért támogatja a Nemzetpolitikai Államtitkárság a 

kárpátaljai magyarok szakképesítésének megszerzését – közölte a határon túli 

autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott szerdán az MTI-vel. Szili Katalin 

telefonon azt mondta: a Mátészalkai Szakképzési Centrumban 2019 óta kárpátaljai 

magyarokat is képeznek, a kétéves képzést elvégző 80 embernek szerdán adták át a 

szakképzési okleveleket. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/megjelentek-a-szulofoldon-magyarul-program-tamogatasainak-idei-felhivasai-9914489/
https://magyarnemzet.hu/belfold/megjelentek-a-szulofoldon-magyarul-program-tamogatasainak-idei-felhivasai-9914489/
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2021/06/09/potapi-a-muravideki-magyarsag-a-szulofoldjen-akar-boldogulni
https://demokrata.hu/magyarorszag/szili-katalin-egy-jo-szakkepesites-feler-egy-diplomaval-392010/
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Budapesten egyezetett Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter Nagy István 

agrárminiszterrel 
2021. június 9. – MTI, maszol.ro, Krónika 

Nagy István magyarországi agrárminiszter bemutatkozó látogatáson fogadta Tánczos Barna 

romániai környezetvédelmi, vízügyi és erdőgazdálkodási miniszterét szerdán Budapesten. A 

miniszterek kezdeményezték a két ország közötti vízügyi és környezetvédelmi együttműködés 

elmélyítését. A tervek szerint továbbá hamarosan sor kerülhet a Román–Magyar 

Környezetvédelmi Vegyes Bizottság (KVB) újbóli összehívására is – mondta Nagy István. 

Tánczos Barna az első országok között látogatott el Magyarországra miniszteri kinevezése óta. 

A megbeszélés során a felek áttekintették a sokrétű és élénk magyar–román környezetügyi 

kapcsolatok elmélyítésének lehetőségeit. A két miniszter többek között a határvizek 

védelméről, a vízgazdálkodásról és az erdőgazdálkodás területén szerzett tapasztalatokról is 

tárgyalt egymással. 

 

Idén is megrendezik a Kolozsvári Magyar Napokat, de még kivárnak a program 

ismertetésével 
2021. június 9. – Krónika 

Ebben az évben augusztus 17-21. közötti rendezik meg Erdély egyik legnagyobb 

rendezvénysorozatát, a Kolozsvári Magyar Napokat (KMN), ám a szervezők csak a hónap 

végén hozzák nyilvánosságra a programot. Mindezt Gergely Balázs főszervező közölte a 

sajtónak szerdán kiküldött szűkszavú levelében. Ebben a Kincses Kolozsvár Egyesület 

vezetője annak kapcsán tartotta fontosnak megtenni a félbejelentést, hogy sorra jelentik be a 

nyári fesztiválokat. „Jelen levelünkkel szeretnénk tájékoztatni, hogy augusztus 17-21. közötti 

időszakban idén is megszervezzük a KMN-t, azonban türelmet és megértést kérünk ennek 

hivatalos nyilvánosságra hozatalában a június végére tervezett sajtótájékoztatóig” – közölte 

Gergely Balázs. 

 

Nem tartja jogosnak a magyar nyelv hiányát érintő panaszokat a nagyváradi 

filharmónia új igazgatója  
2021. június 9. – transindex.ro 

Nem szerette volna kommentálni az őt ért vádakat, azonban a Transindex érdeklődésére a 

nagyváradi filharmónia élére kinevezett román igazgató elmondta: nem ért véget a 

Nagyváradi Állami Filharmónia kétnyelvű kommunikációja (csupán átalakult). A 

filharmóniások vezetőjének állítása szerint ugyanis figyelembe vette a magyar nyelv 

elmaradásából eredő panaszokat.  
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https://maszol.ro/kulfold/Budapesten-egyezetett-Tanczos-Barna-kornyezetvedelmi-miniszter-Nagy-Istvan-agrarminiszterrel
https://maszol.ro/kulfold/Budapesten-egyezetett-Tanczos-Barna-kornyezetvedelmi-miniszter-Nagy-Istvan-agrarminiszterrel
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/iden-is-megrendezik-a-kolozsvari-magyar-napokat-de-meg-kivarnak-a-program-ismertetesevel
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/iden-is-megrendezik-a-kolozsvari-magyar-napokat-de-meg-kivarnak-a-program-ismertetesevel
https://multikult.transindex.ro/?cikk=29074
https://multikult.transindex.ro/?cikk=29074
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Három Hargita megyei város pályázik inkubátorházak létrehozására 
2021. június 9. – maszol.ro 

Vállalkozói inkubátorházakra pályázik három Hargita megyei város Hargita Megye 

Tanácsával társulva a Regionális Operatív Programban. A beruházások finanszírozását 50 

százalékban támogatja a Regionális Operatív Program. A pályázati összeg önrészét 65 

százalékban a megyei tanács, míg 35-35 százalékban a helyi önkormányzatok biztosítják. A 

társulást rögzítő megállapodást szerdán írta alá Bíró Barna Botond, Hargita Megye 

Tanácsának alelnöke, Koncz Hunor-János, Székelykeresztúr polgármestere és Iojiban 

Gheorghe, Balánbánya polgármestere. Csergő Tibor, Gyergyószentmiklós polgármestere és 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Gyergyószentmiklóson korábban, június 

3-án írták alá a társulást. 

 

Úton a vándorszínház, halad a szórványkaraván 
2021. június 9. – Krónika 

Arad, Temes és Hunyad megyei szórványtelepülésekre viszi „házhoz” a színházi élményt az 

Aradi Kamaraszínház ezen a héten. A turné során a Szegedi Pinceszínház és az aradi teátrum 

két legújabb koprodukcióját láthatja a közönség összesen hét településen a magyar kormány 

támogatásával. Tapasztó Ernő, a kamaraszínház vezetője beszélt a vándorszínházról a 

Krónikának. 

 

Batthyáneum: nagyon kell a románoknak 
2021. június 10. – Veczán Zoltán – Mandiner 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a gyulafehérvári érsekség, miután a román 

legfelsőbb bíróság döntése nyomán a katolikus egyház nem kaphatja vissza a 

felbecsülhetetlen értékű, egyértelműen katolikus és magyar gyűjteményt. Románia 

vitathatatlanul egyik legértékesebb dokumentumgyűjteménye a Batthyány Ignác által 

alapított gyulafehérvári könyvtár, nem véletlenül harcol érte foggal-körömmel a román fél. A 

románok által a harmincas években egyszer már félig kifosztott bibliotékát az ötvenes 

években államosították, s noha 1998-ban kormányrendelet döntött a visszaadásáról a 

katolikus egyháznak, azt azóta sem hajtották végre, sőt az egyház sorra bukja el a 

visszaszolgáltatásáért folytatott pereket a román bíróságokon. Legutóbb éppen a legfelsőbb 

bíróság határozott úgy, hogy a  gyűjtemény a Román Nemzeti Könyvtár birtokában marad, 

ami egyrészt azt jelenti, hogy alig lehet kutatni benne, másrészt még a honlapja is csak 

románul érhető el. Az egyház jelezte, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul. Erre 

hirtelen a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia is kifejezte szolidaritását – itt tartunk 

most. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Mandiner 2021. június 10-i számában.) 
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https://maszol.ro/belfold/Harom-Hargita-megyei-varos-palyazik-inkubatorhazak-letrehozasara
https://kronikaonline.ro/kultura/uton-a-vandorszinhaz-halad-a-szorvanykaravan
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Csaknem 8 millió euróval támogatta a kisebbségi kultúrát a KKA 
2021. június 9. – Ma7.sk 

Összesen 7 950 311 euró támogatást osztott szét tavaly a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) 

1509 projekt kapott támogatást. 161 pályázat a COVID-19 járvány okozta válsághelyzet 

kezelésére irányult, ezek egy rendkívüli felhívás keretében összesen 448 812 euró támogatást 

kaptak - derül ki a nemzeti kisebbségek jogairól szóló, a 2019-2020-as időszakra vonatkozó 

jelentésből, amelyet szerdán hagyott jóvá a kormány. 

 

A Verbunk Napja Komáromban 
2021. június 9. – Felvidék Ma 

A Hagyományok Háza első alkalommal rendezi meg június 12-én a Verbunk Napját. Az 

eseménnyel a Kárpát-medencei néptánchagyomány sokszínűségére és formagazdagságára 

kívánják felhívni a figyelmet. A rendezvényen Kapuvártól Székelyudvarhelyig, a Felvidéktől 

Sárközig több száz táncos egy időben táncolja a különböző tájegységek verbunktáncait. A 

Felvidéken Komárom csatlakozott a Kárpát-medence-szerte megvalósuló rendezvényhez. A 

Klapka téren szombaton 13 órától mintegy 80 férfi járja majd a verbunkot – a közel kétórás 

eseményről Gálik Gábort kérdezték. 

 

Hőseinknek állítottak emléket Kriványban 
2021. június 9. – Felvidék Ma 

Június 8-án, néhány nappal Trianon gyászos évfordulója után a Zólyom melletti Krivány 

községben egy rendkívüli emlékmű avatására került sor. A barti székhelyű Memoriae Patrum 

Honismereti Társulás és Krivány község közös szervezésében a magyar I. vasútépítő 

hadosztály katonáinak állítottak emlékművet. Azoknak a magyar katonáknak, akik szovjet 

parancsnokság alatt, hadifogolyként a Krivány–Losonc vasútvonal, valamint a berobbantott 

kriványi vasúti alagút helyreállításán dolgoztak 1945-ben. Holott valójában nem voltak 

hadifoglyok, ők voltak az I. magyar vasútépítő hadosztály katonái. 

 

Egyes felvidéki magyar iskolákban is zajlik a végzősök reprezentatív 

tudásszintfelmérése 
2021. június 9. – Felvidék Ma 

Mint már korábban beszámoltunk róla, az idén elmarad a végzős alapiskolások országos 

tudásszintfelmérése, a Tesztelés 9. Helyette reprezentatív mintán végzik el a felmérést. A 

teljes mértékben online formában megvalósuló tesztelésbe mintegy ötszáz tanintézmény 

közel 13 000 tanulója kapcsolódik be, köztük számos felvidéki magyar iskola végzőseinek 

tudását is felmérik. 
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https://ma7.sk/aktualis/csaknem-8-millio-euroval-tamogatta-a-kisebbsegi-kulturat-a-kka
https://felvidek.ma/2021/06/a-verbunk-napja-komaromban/
https://felvidek.ma/2021/06/hoseinknek-allitottak-emleket-krivanyban/
https://felvidek.ma/2021/06/egyes-felvideki-magyar-iskolakban-is-zajlik-a-vegzosok-reprezentativ-tudasszintfelmerese/
https://felvidek.ma/2021/06/egyes-felvideki-magyar-iskolakban-is-zajlik-a-vegzosok-reprezentativ-tudasszintfelmerese/
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A beoltott szlovák és magyar állampolgárok szabadon utazhatnak a két ország 

között 
2021. június 9. – Felvidék Ma, Ma7.sk, bumm.sk 

Martin Klus, a szlovák külügyminisztérium államtitkára közösségi oldalán erősítette meg a 

tegnapi hírt, melyet Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter jelentett be: mától, június 9-től 

szabadon átjárható a magyar-szlovák határ a koronavírus elleni védőoltásban már részesültek 

számára. 

  
Nemzeti tanácsi és minisztériumi együttműködés az oktatás és művelődés 

területén 
2021. június 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Az oktatás és a kultúra terén a nemzeti tanácsokkal közösen szeretnék megvalósítani a 

kitűzött célokat, jelentette ki ma Szabadkán Gordana Čomić, az emberi- és kisebbségjogokért, 

társadalmi párbeszédért felelős miniszter, aki az MNT munkatársaival tárgyalt. A 

megbeszélésen szó volt a tanács munkájáról, a már megvalósult és a még folyamatban lévő 

programokról, illetve a MNT által alapított intézmények működési feltételeiről. Az 

egyeztetésen kiemelt téma volt az oktatás kérdése, mint például a magyar nyelvű tankönyvek 

megjelentetése, az anyanyelvű tovább tanulás lehetőségei. Az MNT munkatársai beszámoltak 

a Pannon RTV-vel közös projektjükről, amikor is több ezer tanórát rögzítettek a távoktatás 

céljaira. 

 

Közlekedési verseny a legfiatalabbaknak 
2021. június 9. – Pannon RTV 

Közlekedési versenyt tartottak a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti 

Intézményben. A Közlekedj okosan elnevezésű vetélkedőn több mint 40 gyerek vett részt. 

Teljesítményükért ajándékcsomaggal jutalmazta meg őket a magyarkanizsai 

közlekedésbiztonsági bizottság. 

 

Csernicskó István: a cél, hogy a magyar gyerekek írjanak, olvassanak és 

beszéljenek ukránul 
2021. június 9. – Kárpátalja Ma 

Kárpátaljára látogatott Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának munkacsoportja 

június 7-én és 8-án. A programsorozat június 8-án kerekasztal-megbeszéléssel folytatódott, 

mely után Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora 

nyilatkozott a sajtónak. „Azt kellene elérni, hogy a gyerek értse, amit neki ukránul mondanak, 

ki tudja fejezni a gondolatait, megtanuljon írni és olvasni ezen a nyelven. Míg főleg a megyei 
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https://ma7.sk/aktualis/martin-klus-megerositette-oltassal-szabad-az-atkeles-magyarorszag-es-szlovakia-kozt
https://ma7.sk/aktualis/martin-klus-megerositette-oltassal-szabad-az-atkeles-magyarorszag-es-szlovakia-kozt
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26631/Nemzeti-tanacsi-es-miniszteriumi-egyuttmukodes-az-oktatas-es-muvelodes-teruleten.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26631/Nemzeti-tanacsi-es-miniszteriumi-egyuttmukodes-az-oktatas-es-muvelodes-teruleten.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/kozlekedesi-verseny-legfiatalabbaknak
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/csernicsko-istvan-a-cel-hogy-a-magyar-gyerekek-irjanak-olvassanak-es-beszeljenek-ukranul/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/csernicsko-istvan-a-cel-hogy-a-magyar-gyerekek-irjanak-olvassanak-es-beszeljenek-ukranul/
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oktatási hivatal képviselői arra hívták fel a figyelmet, hogy nagyon fontos a független 

tesztelésre való felkészülés.” – foglalta össze Csernicskó.  

 

Kiosztották az Ady Endre-ösztöndíjakat 
2021. június 9. – Kárpátalja Ma 

A Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és Nemzeti Tehetség 

Program támogatásával meghirdetett Ady Endre-ösztöndíj pályázat célja pénzügyi 

segítségnyújtás a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően 

tehetséges 6–11. osztályos, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. A pályázatot a 

kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, közép- vagy általános 

iskolákban tanuló gyerekek adhatták be. A pályázaton elnyerhető támogatás összege 100 000 

Ft/fő a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan. 

 

A „magyar kapcsolat” 
2021. június 9. – Kárpátalja 

urcsa történetről számolt be minap a strana.ua. A portál szerint a Legfelső Tanács ukrán–

magyar parlamentközi kapcsolatokért felelős csoportjának vezetésén különböztek össze 

kormánypárti és ellenzéki képviselők. Nesztor Sufrics, az Ellenzéki Platform – Az Életért 

(OPZZS) frakciójának képviselője a Rada szószékéről számolt be múlt szerdán arról, hogy a 

csoport 63 tagja közül sürgősséggel összehívták a Nép Szolgája párt 34 képviselőjét, s 

visszavonták a csoport két társelnökének megbízatását. Az egyik visszahívott maga Sufrics 

volt, a másik Valerij Luncsenko, aki függetlenként jutott a törvényhozásba, és jelenleg a 

Bizalom (Довіра) képviselőcsoportban politizál. Ráadásul ők ketten az „egyedüli magyarok” a 

parlamentben – háborgott Sufrics arra utalva, hogy az ő nagymamája és Luncsenko 

édesanyja is magyar. Miután egyikük sem magyarságáért került a törvényhozásba, a felmenők 

nemzetiségének semmi jelentősége, de nem is ezért kezdtünk bele a történet elmesélésébe. 

 

Magyar oktatási szakemberekkel és igazgatókkal egyeztetett az Oktatási 

Minisztérium munkacsoportja 
2021. június 9. – karpat.in.ua 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának munkacsoportja kárpátaljai 

munkalátogatása során a beregszászi főiskola épületében háromkerekasztal megbeszélésen is 

részt vett. Az első témája a magyar iskolák tankönyvellátása volt. A második kerekasztal 

megbeszélésen a szakemberek arra kerestek választ, miként lehet megreformálni az ukrán 

nyelv oktatását a magyar iskolákban.A magyar oktatási szakemberek kiemelték: 

hatékonyabbá kell tenni az ukrán nyelv tanítását a magyar iskolákban, azonban ez nem 

mehet az anyanyelvű oktatás kárára. Vagyis nem a magyarul tanított tantárgyak számát kell 

csökkenteni, hanem az ukrán nyelv oktatásának módszertanát kell megváltoztatni. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/kiosztottak-az-ady-endre-osztondijakat-2/
https://karpataljalap.net/2021/06/09/magyar-kapcsolat
http://life.karpat.in.ua/?p=59658&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=59658&lang=hu
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Kitüntetéseket, díjakat és okleveleket adtak át Ungváron az újságírók napja 

alkalmából 
2021. június 9. – karpat.in.ua 

Díjátadó ünnepséget tartottak Ungváron, a megyei közigazgatási hivatal átriumában. Az 

újságírók napja alkalmából országos, megyei és járási lapoknál dolgozó, valamint televíziós és 

internetes újságírókat tüntettek ki.  

 
Folytatódik a muravidéki faluprogram 
2021. június 9. – Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) falufejlesztési 

programja, a Muravidéki Magyar Faluprogram 2020 júliusában indult útjára azzal a céllal, 

hogy anyagilag segítse a térség településeinek kisebb beruházásait. A fejlesztésekre, melyekre 

27 falu nyújtott be programot, összesen közel 100 ezer eurót fordítanak. A program 

keretében, amelyet a magyar kormány Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai 

Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogat, a falvak legfeljebb 4.000 eurós 

értékű hozzájárulásban részesülhettek. 

 

Eddig még nem pályáztak ennyien 
2021. június 9. – Népújság 

Idén érkezett eddig a legtöbb, 26 pályázat (tavaly 17) a magyar nemzeti közösség 

gazdaságfejlesztési támogatásokra kiírt, május 31-én záruló pályázatára, melyet a Muravidéki 

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) bonyolít le. Az őshonos magyar 

nemzeti közösség által lakott terület 2021-es gazdasági beruházásainak serkentésére kiírt 1. 

intézkedés költségvetési forrását a Szlovén Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium 

biztosítja a 2021–2024-es program keretében. A vissza nem térítendő támogatási keret 300 

ezer euró. 

 

A múltra emlékezni, a jövőben bízni kell… 
2021. június 9. – Népújság 

A Nemzeti Összetartozás Napján a Muravidéken idén újra csupán korlátozott formában 

emlékezhettünk: az ideiglenesen újra átjárhatatlan határ tövében, Zsitkóc és Bödeháza között 

a Hetési Barátság Parkban szervezett rendezvényt a muravidéki magyarság. A nap előestéjén 

a Bánffy Központban megnyílt a Muravidék a Kárpát-medencében – a Kárpát-medence a 

Muravidéken című fotókiállítás. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=59561&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=59561&lang=hu
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10628-folytat%C3%B3dik-a-muravid%C3%A9ki-faluprogram.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10627-eddig-m%C3%A9g-nem-p%C3%A1ly%C3%A1ztak-ennyien.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10626-a-m%C3%BAltra-eml%C3%A9kezni,-a-j%C3%B6v%C5%91ben-b%C3%ADzni-kell%E2%80%A6.html
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. június 9. – Kossuth Rádió 

 

Az első fontos nemzetpolitikai program volt a Szülőföldön magyarul – oktatási-nevelési 

támogatás, amely lassacskán 20 éves lesz. Az első pályázóknak már a gyerekeit fogja az idei 

kiírással támogatni a nemzetpolitikai államtitkárság, ha a kicsiket magyar nyelvű óvodába, 

iskolába íratják be. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár mai budapesti 

sajtótájékoztatóján jelentette be az idei pályázati kiírások újdonságait. 

A bölcsődéstől a felsőoktatásig. A szülőföldön magyarul program által minden gyerek, és 

fiatal felnőtt, aki a határon túli magyar intézménybe jár évente egyszer 22.400 forint egyszeri 

támogatásban részesül.  

 

A marosvásárhelyi városi tanács legutóbbi ülésén utcanév változtatásról döntött: a jelenlegi 

Memorandisták terét Gecse Dánielről, a 19. század egyik híres orvosáról nevezik el.  

A tér egyik oldalát a református Kistemplom határolja, a műemlék templom főbejárata felőli 

utca pedig hajdanán Gecse Dániel nevét viselte. 

A névcsere miatt számos támadás érte a városvezetést, mind a helyi román sajtó, mind a 

román lakosság részéről. A részletekről kérdeztük a város polgármesterét, Soós Zoltánt. 

 

Románia bruttó hazai összterméke 63 százalékkal nőtt az elmúlt évtizedben, tavaly – a 

járvány első évében – viszont 4 százalékkal csökkent. Ezt vizsgálta legutóbbi elemzésében az 

Erdélystat. Hogyan viszonyul ezekhez a számokhoz Erdély, és milyen különbségek 

tapasztalhatók az egyes erdélyi régiók között? – erről kérdeztük Barna Gergőt, a statisztikai 

portál vezető munkatársát. 

 

Helyi közösségi választásokat tartanak június 13-án a délvidéki Bácskossuthfalván. Ez nem 

túl izgalmas hír, ám mégis az érdeklődés középpontjába került, mert kampányban a Szerb 

Haladó Párt nagy erődemonstrációt tartott a többségében magyar lakosságú faluban. A 

Vajdasági Magyar Szövetség bízik abban, hogy megmarad a magyar irányítás a településen. 

Farkas Róbertet, a VMSZ helyi szervezetének az elnökét kérdeztük.  

 

Szlovákiában e hét végéig tart a népszámlálás második szakasza, amikor asszisztensek 

segítenek kitölteni a kérdőívet. Különösen nagy a felelőssége a vegyes lakosságú települések 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-09_18-02-00&enddate=2021-06-09_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-09_18-02-00&enddate=2021-06-09_18-40-00&ch=mr1
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vezetőinek, mert a nemzeti kisebbségi közösségek jogállása attól függ, mennyien laknak az 

adott faluban vagy városban. Fél község polgármestere, Pomichal István azt mondta, hogy 

náluk akár száz százalékos is lehet a részvétel, senki sem marad ki a népszámlálásból. 

 

Miként lehet megreformálni az ukrán nyelv oktatását a kárpátaljai magyar iskolákban? Erre 

keresik a választ az ukrán és a magyar szakemberek.  Az Ukrajna Oktatási és Tudományos 

Minisztériumának munkacsoportja Beregszászon találkozott a magyar iskolák igazgatóival és 

a magyar iskolákban ukrán nyelvet tanító pedagógusokkal, akik szerint nem a magyarul 

tanított tantárgyak számát kell csökkenteni, hanem az ukrán nyelv oktatásának módszertanát 

kell megváltoztatni. Az oktatási minisztérium bizottsága egyeztetett az önkormányzatok 

vezetőivel és oktatási szakértőivel is. Elsőként Oroszi Józsefet, a Tiszapéterfalvai Kistérség 

vezetőjét hallják. 

 

Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora is amellett érvelt 

az elmúlt percekben, hogy az ukrán nyelv oktatásának hatékonyabbá tétele nem mehet az 

anyanyelvű oktatás kárára.     

 

Miként lehetséges talpra állni a teljes kisemmizettség és jogfosztottság után? - erről beszél 

Teleki Júlia, a délvidéki magyarsággal szemben 1944-ben és '45-ben elkövetett vérengzések 

túlélője és kutatója, számos díj kitüntetettje.   

 

A Teleki Júliával készített interjút a Nagyok c. műsorban hallgathatják meg itt a Kossuth 

rádióban. Visszahallgatható a mediaklikk.hu oldalon. 


