
ALTERNATÍV ESZKÖZÖKKEL PÓTOLNÁK A TANKÖNYVEK FOGHÍJAS ADATAIT

Mit nem tanítanak meg 
az ’56-os forradalomról?

Két szóban el lehetne mondani, mit írnak a romániai tankönyvek az 1956-os 
magyar forradalomról: szinte semmit. A szakemberek szerint épp ezért len-
ne fontos az élő történelemóra, a szemtanúk iskolákba történő meghívása, 
hiszen hamarosan már nem lesznek közöttünk. Ráadásul a megosztott sze-
mélyes élmények a diákságot is jobban megérintik, mint a száraz tankönyv-
szöveg. Amely ráadásul sokszor félre is tájékoztatja azt, akinek szánták. 
A Kolozsvár Társaságnál kedd este tartott, Mit írnak az 1956-os forrada-
lomról a romániai tankönyvekben? című kerekasztal-beszélgetésen kide-
rült: tanárfüggő, mennyit tudnak meg a gyerekek a történelmi eseményről, 
ugyanis a hiányos tananyagot fi lmekkel, képregényekkel, kiállításokkal, 
vetélkedőkkel és elsősorban „élő történelemrákkal” lehet pótolni. 4.»

Bizonyíték. Nemcsak kevés információ van a romániai tankönyvekben 1956-ról, sokszor nem is felel meg a valóságnak

Debrecen nem ijed
meg a versenytől
Határon átívelő üzengetés is kí-
séri a nagyváradi repülőtér körül 
kialakult politikai csörtét. Miután 
Papp László, Debrecen polgár-
mestere határozottan elutasította 
az együttműködés lehetőségét, és 
leszögezte, hogy a cívisváros nem 
ijed meg a versenytől, Ilie Bolojan 
váradi elöljáró jelezte, ő minden-
képp párbeszédet kezdeményez, 
ha meg nem jár sikerrel, jöhet a 
verseny.  7.»

Megvalósíthatatlan
kilövési akció
A bodoki vadásztársaság elnöke 
szerint szakszerűtlen intézkedé-
sekkel próbálják megakadályoz-
ni az afrikai sertéspestis tér-
nyerését, így fennáll a veszélye, 
hogy felborul a vadállomány 
egyensúlya az erdőkben. Fodor 
István úgy véli, a gyakorlatban 
több okból kifolyólag megva-
lósíthatatlan a meghirdetett 
akcióterv.  3.»

Vásárhelyi iskolaügy: 
nem sürgetik a pert
Eljárásjogi hiba történt, ezért 
kell megismételni a tárgyalás egy 
részét – mondta a Székelyhon-
nak Gogolák Csongor ügyvéd, 
aki a marosvásárhelyi II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus Gimnázi-
umot képviseli abban a perben, 
amelyet román nacionalista 
szervezetek indítottak a taninté-
zet törvénytelennek vélt tavalyi 
létrehozása miatt.  3.»

Összefogási kísérlet
a Felvidéken
Közel állnak a felvidéki magyar, 
illetve részben magyar pártok 
egy olyan megállapodáshoz, 
amely növelné a szlovákiai 
magyarság érdekképviseletének 
erejét a pozsonyi parlamentben. 
Lapunk információi szerint a 
mai nap folyamán áttörés történ-
het az együttműködés formáját 
illetően. Szlovákiában 2020. 
február 29-én tartanak ország-
gyűlési választásokat.  8.»

 » A leghatá-
sosabb az élő 
beszéd, amikor 
az egykori szem-
tanú meséli el a 
gyerekeknek a 
saját fi atalkorát. 
Dávid Gyula iro-
dalomtörténész, 
politikai elítélt 
beszámolóját 
például tátott 
szájjal hallgat-
ták.
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Romániának terhére vannak 
az égési sérültek  2.»

Egészségtelen ételek 
a hipermarketben  6.»
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A szilágysági Ipp, ahol
mindenkinek megvan a keresztje 4–5.
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