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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Minden érvényes, értékelhető erdélyi pályázatot támogat a magyar kormány 
2017. november 21. – Krónika, MTI, hirado.hu, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Maros-mezőségi gazdaságfejlesztési program keretében leadott valamennyi érvényes és 

értékelhető pályázatra támogatást nyújt a magyar kormány - jelentette be Magyar Levente, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Marosvásárhelyen, 

sajtótájékoztatón. Maros megye mezőségi kisrégiójában fél évvel ezelőtt kísérleti jelleggel 

hirdették meg a magyar állam által finanszírozott erdélyi gazdaságfejlesztési programot. 

Magyar Levente elmondta: 526 mezőségi vállalkozó és gazdálkodó nyújtott be pályázatot, és a 

támogatási igényeknek - reményei szerint - mintegy 90 százalékát tudják támogatni. Közölte: 

ahhoz, hogy minden érvényes és értékelhető pályázatra támogatást nyújthassanak, az 

eredetileg meghirdetett egymilliárd forintról körülbelül 1,5 milliárd forintra kell emelni a 

program támogatási keretét, de erre van lehetőség. Az államtitkár tájékoztatása szerint a 

pályázat eredményhirdetése decemberre várható, és a pályázók már 2018 első hónapjaiban 

hozzájuthatnak az igényelt támogatáshoz. 

 

Kárpátalja történetét bemutató állandó kiállítást nyílt az ungvári várban 
2017. november 21. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, Webrádió, 

gondola.hu, bumm.sk  

 A mai Kárpátalja történetét a 8. századtól 1920-ig bemutató, a magyar kormány mintegy 110 

millió forintos támogatásával létrehozott állandó kiállítást nyitott meg Grezsa István 

kormánybiztos kedden Ungváron, a vár épületében. Grezsa István a megnyitón elmondta, 

hogy az elmúlt két hónapban a Lehocky Tivadar Kárpátalja Megyei Múzeum kivitelezésében, 

a nyíregyházi Jósa András Múzeum szakmai támogatásával sikerült felújítani négy romos 

helyiséget 500 négyzetméter alapterületen, amelyekben 500 eredeti kiállítási tárgyat - a többi 

közt korabeli fegyvereket, öltözeteket, háztartási eszközöket, bútorokat, térképeket, 

pecséteket, címereket -  láthat majd a közönség. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára azt emelte ki, hogy a nagy történelmi időszakot átfogó 

állandó kiállítás a magyar és ukrán fél szoros szakmai és politikai összefogásnak 

köszönhetően jöhetett létre, ami a két múzeum és a kárpátaljai kormánybiztosság, valamint 

Kárpátalja megye vezetése közötti gyümölcsöző együttműködést jelenti. 

 

Magyar kormánytámogatással felújított óvodát adott át Grezsa István 
Ungváron 
2017. november 21. – MTI, Magyar Hírlap, Kárpátalja   

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében közel 12 millió forint magyar 

kormánytámogatásból felújított óvodát adott át ünnepélyesen Grezsa István kormánybiztos 

kedden Ungváron. Megnyitó beszédében a kormánybiztos reményét fejezte ki, hogy az 
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óvodafejlesztési program segítségével egy nagyon jó óvodai oktatási rendszert sikerül 

kiépíteni Kárpátalján. "A program két ütemében közel 4,5 milliárd forintnyi forrás 

felhasználásával 32 új intézmény felépítése mellett közel 130-at újítunk fel, és ezek egyike a 

most átadott, közel 12 millió forintból korszerűsített ungvári 6. számú óvoda" - tette hozzá. 

Legalább ennyire fontosak az óvodapedagógiai továbbképzések, amelyek a Kárpát-medence 

valamennyi nemzetrészében, így a napokban Kárpátalján is elindultak - mondta.  Az átadási 

ünnepségen részt vett Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára, aki délelőtt az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar kara kollégiumának a 

nemzetpolitikai államtitkárság támogatásával vásárolt eszközöket adott át. 

 

Ülésezett a magyar-szlovén kisebbségi vegyes bizottság 
2017. november 21. – MTI, Magyar Idők 

Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szomszédságpolitikáért felelős 

biztosa, a bizottság magyar társelnöke a közös sajtótájékoztatón emlékeztetett: 25 évvel 

ezelőtt írta alá Magyarország és Szlovénia a kisebbségvédelmi keretegyezményt. A miniszteri 

biztos fontosnak nevezte a párbeszédet. Mint mondta: a szlovén-magyar viszonylatban ez a 

párbeszéd az évek során nem szakadt meg, de van olyan ország, ahol a vegyes bizottság 2009-

óta nem ülésezett. Hat ország vegyes bizottságának társelnökeként fontosnak tartja, hogy a 

testületek évente ülésezzenek és elfogadják az erről szóló jegyzőkönyvet, mert ez alapján 

készülnek el a kormány előterjesztések, valamint az akciótervek, és ez alapján rendel pénzt is 

a kabinet az ajánlások megvalósításához. 

 

Hátrányban a magyar ötödikesek, egyelőre a tankönyvek magyar fordítására 
vonatkozó licitet sem hirdették meg 
2017. november 21. – Krónika, szekelyhon.ro 

Hátrányos helyzetben vannak a magyar iskolába járó ötödikes diákok, ugyanis míg román 

tagozatos kollégáik a napokban végre kézhez kapják a tanév eleje óta késlekedő tankönyveket, 

ők azt sem tudják, meddig kell még várniuk az anyanyelvükre lefordított kiadványokra. Liviu 

Pop oktatási miniszter a hétvégén büszkén számolt be arról, hogy – több mint két hónappal 

az iskolakezdés után – ezen a héten kézhez kapják tankönyveiket az ötödikesek, arról 

azonban megfeledkezett, hogy a magyar tagozatos tanulókat gyakorlatilag diszkrimináció éri. 

Ráadásul a kisebbségi oktatásért felelős minisztériumi és megyei oktatási illetékesek sem 

tudnak választ adni arra, hogy körülbelül mikor számíthatnak a pedagógusok és diákjaik a 

hivatalos tankönyvek magyar fordítására. 

 

Szemet szúrt a magyar zászló a nagykárolyi szoboravatón 
2017. november 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Magyarázatot kért Darius Filip Szatmár megyei prefektus Nagykároly polgármesterétől, 

Kovács Jenőtől, amiért a településen felállított, Marchiş Otiliát és Ady Endrét ábrázoló 

szoborpáros hétvégi avatóünnepségén csak a magyar zászló volt látható. A prefektus az 
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Agerpres hírügynökségnek küldött közleményében magyarázatot kért az elöljárótól a román 

nemzeti jelképek hiánya miatt. Ugyanakkor kifejti, hogy miután választ kap a 

polgármestertől, „meghozza a megfelelő intézkedéseket”. Ezzel egy időben Kovács Jenő, a 

szatmári város RMDSZ-es elöljárója elnézést kért az ügy kapcsán. A polgármester a 

Nagykárolyi Anziksz internetes újságnak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: a magyarok 

nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen eseményre zászlókkal vonuljanak fel. 

 

Hatósági fenyegetőzésekről számolt be az MPP az országzászlóügyben 
2017. november 21. – Krónika 

Kétszázötven felfegyverzett rendőr állt ugrásra készen, hogy megakadályozzák az országzászló 

felvonását Sepsiszentgyörgyön – jelentette ki a november 15-ei rendezvény kapcsán kedden 

Nagy Gábor Levente, a Magyar Polgári Párt (MPP) helyi elnöke. A múlt szerdán kiállítással 

emlékeztek a Sepsiszentgyörgy központjában levő Erzsébet-parkban arra, hogy 75 évvel 

ezelőtt, 1942. november 15-én avatták fel a városban az országzászló emlékművet, melynek 

központi zászlórúdján az egykori magyar országzászló lobogott. A talapzat méretarányosan 

kicsinyített mását felállították, ám a zászlót már nem vonták fel, mert – mint mondták – a 

karhatalom nem engedélyezte, a terrorizmus vádjával fenyegették meg a szervezőket. 

 

Az RMDSZ részt vesz a bizalmatlansági indítvány vitáján, de a voksoláskor 
tartózkodni fog  
2017. november 21. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ törvényhozói részt vesznek a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg 

Romániát Szövetség (USR) által benyújtott bizalmatlansági indítvány vitáján, de tartózkodni 

fognak a voksoláskor, jelentette be kedden Kelemen Hunor szövetségi elnök. Az RMDSZ 

parlamenti frakcióinak tanácskozását követően Kelemen azt mondta, tárgyalt múlt héten 

Raluca Turcan PNL-s képviselővel, illetve Iulian Dumitrescu szenátorral, akik ismertették 

vele a Tudose-kabinet megbuktatását célzó bizalmatlansági indítványt, arra azonban nem 

kapott választ, hogy „milyen irányt akarnak szabni az országnak”, a kormány menesztése 

esetén kit jelölnének a miniszterelnöki tisztségre, vagy hogy mire építik a 

kormányprogramjukat. Ilyen körülmények között „szinte lehetetlen” támogatni az indítványt, 

mondta.  

 

A nemzeti kisebbségek ünnepnapjává nyilvánították december 18-át  
2017. november 21. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Krónika 

Nemzeti ünnep lesz december 18-a, amelyet a képviselőház keddi döntése értelmében a 

romániai nemzeti kisebbségek ünnepnapjává nyilvánítanak. A képviselőház plénuma kedden 

279 támogató szavazattal és négy tartózkodással, döntő kamaraként hagyta jóvá azt a 

törvénytervezetet, amely december 18-át a Romániában élő nemzeti kisebbségek napjává 

nyilvánítja. A tervezet értelmében ezen a napon kulturális rendezvényeket tartanak, 

amelyeket a helyi és központi közigazgatási intézmények, illetve civil szervezetek anyagilag és 

logisztikailag támogathatnak.  
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Az RMDSZ kötelezővé tenné az óvodai oktatást középcsoporttól  
2017. november 21. – transindex.ro, maszol.ro 

Kötelezővé tenné az óvodai oktatást középcsoporttól a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség azt követően, hogy a jelenlegi oktatási rendszert szabályzó előírások értelmében a 

pedagógusok szerint sokkal jobban teljesítenek, illetve válnak aktív közösségi taggá azok a 

gyerekek, akik óvodába jártak. A Szövetség által kidolgozott tervezetről Szabó Ödön 

parlamenti képviselő elmondta, az óvodai oktatás nagyon fontos a gyermekek fejlődésében, a 

szakszerű pedagógiai nevelés jelentősen befolyásolja a további iskolai éveket is. 

 

December 1-je a miccses történet árnyékában: van, aki Udvarhelyre jönne 
2017. november 21. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

Idén is Sepsiszentgyörgyre hívja szimpatizánsait az Új Jobboldal Párt, a közösségi oldalon és 

a szervezet honlapján közzétett felhívásban az áll, hogy „2017. december 1-jén mindannyian 

az ország szívében, Sepsiszentgyörgyön”. A Facebook-eseményen kedden délutánig több mint 

ezerkilencszázan jelezték, hogy ott lesznek a kovásznai megyeközpontban, illetve több mint 

kilencezren érdeklődnek. A bejegyzésekben olyanokat írnak, hogy „Menjünk 

Sepsiszentgyörgyre, ne okozzunk csalódást a lelkes magyaroknak!”, illetve többen azzal 

tréfálkoznak, hogy vigyenek-e magukkal miccset. Olyan párttag is van, aki inkább 

Székelyudvarhelyre menne.  

 

A magyar oktatók ellenzik a MOGYE és a Petru Maior Egyetem összevonását 
2017. november 22. – Krónika 

Egyesülne a közeljövőben Marosvásárhely két legnagyobb állami egyeteme, az orvosi és 

gyógyszerészeti (MOGYE), valamint a Petru Maior nevét viselő felsőoktatási intézmény. Az 

orvosi egyetem magyar oktatói ellenzik a tervet, mivel a teljes kiszorítottságtól tartanak. 

Félelmük nem alaptalan: az etnikai arányok még inkább borulnának, hisz a Petru Maior nem 

hoz magyar tagozatot a házasságba. „Ha a magyar nyelvű oktatás ellehetetlenítése a legfőbb 

szempont, akkor a MOGYE-nak nyert ügye van” – jegyezte meg Brassai Attila, az orvosi 

egyetem oktatója. 

 

Mit kezdjünk Matovičcsal? 
2017. november 21. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Az elmúlt években a szlovák ellenzéki pártok nem igazán vettek tudomást a Magyar Közösség 

Pártjáról. Most azonban a kapcsolatokban fordulat állt be, ugyanis a november 17-ei pozsonyi 

megemlékezésre az ellenzéki pártok meghívták az MKP elnökét, Menyhárt Józsefet is, amely 

után Igor Matovič jelezte, segítő jobbot nyújtana az MKP-nak. De miről is szól ez a közeledés? 

Az utóbbi napok fejleményei láttán többen is feltették a kérdést: Matovičcsal akar indulni az 

MKP? Nem - közölte válaszul az MKP elnöke, hozzátéve, a Magyar Közösség Pártjának 

feladata, hogy a magyarságot összefogva, erős felhatalmazással lépje át az 5%-os küszöböt. 
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„Nagyon szépen köszönjük Igor Matovič felajánlását és támogatását, ám nekünk a saját 

utunkat kell járnunk”.  

 

Megújul a szlovákiai magyar cserkészet lapja, a Cserkész 
2017. november 21. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

November 18-án az őszi Cserkészvezetői Konferenciával egybekötve az érsekújvári járásbeli 

Tardoskedden Rendkívüli Tisztújító Közgyűlést tartott a Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség. A konferencián közel 80 cserkészvezető vett részt, akik amellett, hogy új 

vezetőképzésért felelős vezetőt és külügyi vezetőt választottak, a megújuló Cserkész c. havilap 

terveibe is bepillantást kaptak. 

 

Idén is sikeresen zárult a Felsőoktatási Tájékoztató Körút 
2017. november 21. – bumm.sk, hirek.sk 

November 6. és 10. között volt az FTK, vagyis a Felsőoktatási Tájékoztató Körút, a 

Diákhálózat egyik legjelentősebb és legnagyobb szabású programja. Az FTK aktivistái több 

mint 30 iskolába látogattak el, hogy tájékoztassák a végzős középiskolásokat az egyetemista 

élet kihívásairól, és az egyetemi városokban működő magyar diákszervezetek működéséről. 

 

KKA: harmadolták a pénzt 
2017. november 21. – Új Szó 

Az egyes szakmai tanácsok tagjaiból álló koordinációs tanács feladata annak meghatározása, 

hogy a három szakterület – a közművelődési, az irodalmi és kiadói tevékenység, valamint a 

művészeti tevékenység – mekkora hányadát kapja meg a teljes, 8 millió eurós összegből a 

magyar kisebbségnek járó 4,07 millió euróból. A koordinációs tanács úgy döntött, az egyes 

szakterületek azonos arányban kapják a támogatást, vagyis mindegyik terület 33,3%-ot kap az 

összegből. 

 

A költségvetés szerepelt a napirenden 
2017. november 21.- Pannon RTV 

Költségvetési kérdések, iskolák és intézmények igazgatóválasztási eljárása, tagcserék 

szerepelnek napirenden. Megtartotta 29. rendes ülését a Magyar Nemzeti Tanács. 

Költségvetési kérdések, iskolák és intézmények igazgatóválasztási eljárása, tagcserék 

szerepeltek napirenden. Az ülésen az ellenzék a Vajdaságba érkező magyarországi 

támogatásokat könyöradománynak nevezte. A hatalmi koalíció ezt kikérte magának. Hajnal 

Jenő elnök szerint a budapesti kormány egész Kárpát-medencében gondolkodik, ennek részét 

képezik az itteni befektetések is.  

 

Tanév közben szüntették meg az osztályt 
2017. november 21. – Pannon RTV 
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Megszüntették a magyar tannyelvű társadalmi-nyelvi szak második osztályát a szabadkai 

Svetozar Marković Gimnáziumban. Mindezt tanítási év közben. A diákok választhattak, vagy 

másik oktatási intézménybe iratkoznak vagy szakot váltanak az intézményen belül. A tanév 

elején még tanultak a Svetozar Marković Gimnázium magyar tannyelvű második osztályos 

társadalmi-nyelvi szakos diákjai. November 13-án viszont csörögtek a szülők telefonjai. Az 

osztályfőnök közölte a hírt, az osztályt megszüntették. Csekity Szemesi Bence, tanuló: 

„Hétfőn szóltak, azt hiszem úgy oldották meg, hogy azon a héten még járhattunk az 

osztályunkba, de másik hétre már át kellett iratkozni. Semmiféleképp nem vették figyelembe 

az érdekeinket és azt, hogy ez nekünk milyen nehéz lesz, teljesen megváltoztatni a tanulásunk 

irányát.” 

 

Hajnal Jenő: elfogadhatatlan az eljárás, amellyel a gimnáziumi osztályt 
megszüntették 
2017. november 21. – Pannon RTV 

Elfogadhatatlan az eljárás, amellyel a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium másodikos 

osztályát megszüntették - mondta a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Pannon Televízió 

Közügyek műsorának felvételén. Hajnal Jenő hangsúlyozta, sok mindent meg szeretnének 

tenni, habár utólag már nehezen tudják orvosolni a helyzetet, de valamilyen megoldást kell 

találni. Az MNT első embere szerint tarthatatlan, hogy egy iskola augusztusban kéri egy 

osztály megtartását és erre jóval később érkezik válasz egy korábbra dátumozott levélben. 

Hozzátette, ezek az esetek olyan ad hoc helyzeteket teremtenek, amelyeket ilyenkor szinte 

reménytelen kezelni. Hajnal Jenő kiemelte, úgy gondolják az osztálynak együtt kell maradnia. 

 

Felújított tornateremben sportolhatnak a zentai iskolások 
2017. november 21. – Pannon RTV 

Átadták rendeltetésének a zentai November 11. Általános Iskola felújított tornatermét. A 

felújítás teljes összege mintegy 4 millió 700 ezer dinár volt. A munkálatokat június végén 

kezdték meg és a közelmúltban fejezték be. Urbán Zsuzsanna, igazgató, Stevan Sremac 

Iskolaközpont: „A parkettázás volt a fő munkálat, de mire felszedtük a régi parkettát, utána 

alatta kibetonozták. Azután a parkettalerakás, tehát a parketta alatt is a megfelelő fóliázások, 

stb, szivacs, és utána lakkozás, nem tudom hány réteg.” 

 

Tartományi támogatás: 27 millió dinár a fenntartható fejlődésre 
2017. november 21. – Vajdaság MA 

Huszonhét millió dinárral támogatja a vajdasági egyetemek fenntartható fejlődését célzó 

projektumait a tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatásügyi Titkárság. A 

szerződéseket ma írták alá Újvidéken. A pályázatok a tudományos kutatásra, magas fokú 

képzésre, a tudomány és a technológia fejlesztésére irányulnak, a nyerteseknek Zoran 

Milošević, illetékes szaktitkár nyújtotta át a szerződéseket. 
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http://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hajnal-jeno-elfogadhatatlan-az-eljaras-amellyel-gimnaziumi-osztalyt
http://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hajnal-jeno-elfogadhatatlan-az-eljaras-amellyel-gimnaziumi-osztalyt
http://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/felujitott-tornateremben-sportolhatnak-zentai-iskolasok
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21949/Tartomanyi-tamogatas-27-millio-dinar-a-fenntarthato-fejlodesre.html
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Kárpátaljai magyar iskola javára gyűjt a Fidelitas 
2017. november 21. – MTI, 888.hu, Kárpátalja 

Kárpátaljai magyar iskola javára hirdet online gyűjtést a Fidelitas - közölte a Fidelitas 

nemzetpolitikáért felelős alelnöke kedden Budapesten, sajtótájékoztatón. Vincze Géza 

elmondta: az idén harmadik alkalommal meghirdetett, Fogjunk össze Kárpátaljáért! 

elnevezésű országos adománygyűjtő akció kedvezményezettje idén a Aknaszlatinai Bolyai 

János Középiskola. Kárpátalja legkeletibb magyar nyelvű középiskolájában 147 gyermek 

tanul, a diákok 70 százaléka bányászcsaládból való, és mivel a bányák évek óta nem 

működnek, a szülők többsége munkanélküli. A tanintézménynek nincs tornaterme, nincsenek 

vagy gyengén felszereltek a szaktantermei. A gyűjtésből befolyt összeget az iskola fejlesztésére 

fordítják.  

 

Áder János előadását közvetítették élőben a Rákóczi-főiskolán 
2017. november 21. – karpatalja.ma 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke tartott előadást a Klímaváltozás és vízválság 

címmel a Szent István Egyetemen, Gödöllőn november 21-én. Beszámolóját a technika 

segítségével a határon túli felsőoktatási intézmények is élőben követhették. A beregszászi 

főiskola mellett Zentán, Csíkszeredán és Révkomáromban is online követhették az előadást az 

intézmények diákjai, tanárai. 

 

Arany János költeményei szóltak Bécsben 
2017. november 21.- volksgruppen.orf.at 

„Mindannyiunk atyja” címmel irodalmi estet szervezett november 18-án az „Europa”-Club. A 

bécsi Collegium Hungaricumban a 200 született Arany János, az egyik legismertebb magyar 

poéta emléke előtt tisztelegtek. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. november 21. – Kossuth Rádió 

 

Bukovszky László: Nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvhasználat - ezekben a 

kérdésekben kisebbségi vonatkozásban is helye van a tudományos 

megközelítésnek 
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https://888.hu/article-karpataljai-magyar-iskola-javara-gyujt-a-fidelitas
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/ader-janos-eloadasat-kozvetitettek-eloben-a-rakoczi-foiskolan/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2879491/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-21_18:30:00&ch=mr1
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Nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvhasználat - ezekben a kérdésekben kisebbségi 

vonatkozásban is helye van a tudományos megközelítésnek, vallja Bukovszky László, a 

szlovák kormány kisebbségi biztosa, és ehhez stratégiai partnereket keres. A Határok nélkül 

riporterének mikrofonja előtt Bukovszky László kisebbségi biztos. 

 

Surján László: Ne bízzuk a megbékélést a politikusokra, hanem a 

magánemberekre 

Ne bízzuk a megbékélést a politikusokra, hanem a magánemberekre - jelentette ki Surján 

László, aki szombaton az általa alapított Charta XXI Mozgalom szervezésében vett részt egy 

aradi, a román-magyar viszonyról rendezett konferencián. Ezen román és magyar 

értelmiségiek beszéltek az Erdély és Románia egyesülését kimondó 1918. december elsejei 

Gyulafehérvári Nyilatkozat közelgő centenáriumáról, és az ennek kapcsán a román 

társadalomban felerősödő magyarellenességről. A Közös múlt, európai jövő című konferencia 

résztvevői a higgadtságra, a józan gondolkodásra intettek, s arra, hogy el kell viselni egyik 

örömét és a másik bánatát.  

 

Beregszászra látogatott az ukrán oktatási miniszter 

Beregszászon vitatta meg a hétvégén Lilia Grinevics ukrán oktatási miniszter a 

kisebbségellenes ukrán oktatási törvény alkalmazását magyar iskolaigazgatókkal és oktatási 

szakemberekkel. A jelenlévők szerint az oktatási miniszternek a nemzetiségeket hátrányos 

helyzetbe hozó szeptemberi oktatási törvény elfogadása előtt kellett volna a soknemzetiségű 

Kárpátaljára látogatnia.  

 

Romániában november közepén jutottak az ötödikesek tankönyvhöz 

Míg Ukrajnában a méltánytalan oktatási törvény borzolja a magyarság kedélyét, Romániában 

"csak" a tankönyvhiány. November közepén jutottak az ötödikesek tankönyvhöz. De mi a 

helyzet a magyar iskolákban, ahol csak reménykednek abban, hogy lesz tankönyvük. 

Van-e előnye annak, hogy nagyobb a pedagógus szabadsága? A Határok nélkül riportere 

beszélgetett ezkeről a kérdésekről a Hargita megyei főtanfelügyelővel. A Hargita megyei 

Tanfelügyelőség főtanfelügyelőjét Görbe Pétert hallottuk. 

 

Tollal és fegyverrel a Kárpát-medencei magyarság méltóságáért címmel 

rendezte idei konferenciáját a Rákóczi Szövetség Egerben 

Tollal és fegyverrel a Kárpát-medencei magyarság méltóságáért címmel rendezte idei 

konferenciáját a Rákóczi Szövetség Egerben. A morális nevelés, a hazafiság mindig központi 

témája azoknak a fórumoknak, ahol a Kárpát-medencei magyar- és történelem szakos 

tanárok találkoznak. Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség ehhez az egrihez hasonló 
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programokkal is támogatja a kisebbségben élő magyarság oktatásügyét, valamint erősíti az 

összetartozás-tudatát. 

 

Szolyván emlékeztek Kárpátalja magyar férfilakossága szovjet lágerekbe 

hurcolásának évfordulójáról 

Gyászünnepséggel, emléktáblák avatásával és koszorúzással emlékeztek meg a hétvégén 

Kárpátalja magyar férfilakosságának 1944 novemberi, szovjet lágerekbe hurcolásáról 

Szolyván, a 73 évvel ezelőtt deportáltak  egykori gyűjtőtáborának helyén létesített 

emlékparkban. Ezek a gyűjtőtáborok voltak az u.n. GUPVI lágerek. Túlnyomó többsége a 

birodalom európai részén helyezkedett el,  lakóit tömegesen hurcolták el, lényegtelennek 

tartva azok személyes kilétét, s szinte csak egy dolgot szem előtt tartva, hogy a tervezett 

létszám meglegyen, illetve az adott társadalmi csoportot "izolálják", azaz lágerekbe zárják. 

 

 

 


