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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Már egymillióan kérelmezték a magyar állampolgárságot 
2017. október 26. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Magyar Demokrata, 

Vajdaság.ma, Lokál, Krónika, Bumm.sk, Hírek.sk, Pesti Srácok,  

Egymillióan már kérvényezték a magyar állampolgárságot, s hamarosan sor kerülhet az 

egymilliomodik új állampolgár eskütételére is – közölte a nemzetpolitikai államtitkár 

csütörtökön Budapesten. Potápi Árpád János arról is beszélt a Veszélyben Kárpátalja jövője? 

címmel rendezett konferencián, hogy a magyar kormány az ott élők közül minden társadalmi 

rétegnek igyekszik segíteni. Az államtitkár kitért arra, hogy Kárpátalján idén több mint 

tízezer gyermek vesz részt a gyermekétkeztetési programban, amelyre 200 millió forintot 

fordít a magyar kormány. A pedagógusokat, a művészeti iskolák oktatóit 871 millió forinttal 

segítik, támogatják az egyházi személyeket, az egészségügyben, médiában dolgozókat – 

jelezte. 

 

Ülésezett a MÁÉRT Oktatási és Kulturális Szakbizottsága 
2017. október 26. – MTI, Kormany.hu 

A budapesti Duna Palotában ülésezett csütörtökön a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) 

Oktatási és Kulturális Szakbizottsága. Dr. Palkovics László, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára, a szakbizottság elnöke köszöntőjében 

elmondta: az anyaország alapvető célja a Magyarország területén és határon túl élő 

értelmiség megtartása, ez pedig egy egységes Kárpát-medencei oktatási tér kialakításával és 

annak folyamatos fejlesztésével lehetséges. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta: az anyaország 2010 óta óriási összegeket 

fordít a külhoni magyar oktatási intézmények megerősítésére. 

 

Nem adják fel a harcot a vajdasági magyarok 
2017. október 26. – Magyar Nemzet 

Hiába döntött úgy az Újvidéki Felsőbíróság, hogy nem felvételizhetnek magyar nyelven az 

Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karára a magyar diákok, hiába ítélt legutóbb ellenük egy 

újabb bíróság, tovább küzdenek a jogaikért a vajdasági magyarok. Így határozott a héten a 

magyar diákokat és egyetemi hallgatókat tömörítő Vajdasági Magyar Diákszövetség 

(Vamadisz), amely évekkel ezelőtt felvállalta a tanulni vágyó magyarok ügyét. Mint ismert, 

Vajdaságban a szerb mellett a magyar nyelv is hivatalos, az ügyintézés során azt is lehet 

használni. Emellett egy tartományi szintű rendelet is van arról, hogy Vajdaság területén 

minden egyetemi kar köteles megszervezni a felvételi vizsgát a nemzeti kisebbségek nyelvén, 

köztük magyarul is. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/egymillioan-mar-kerelmeztek-a-magyar-allampolgarsagot
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/ulesezett-a-maert-oktatasi-es-kulturalis-szakbizottsaga
https://mno.hu/hatarontul/nem-adjak-fel-a-harcot-a-vajdasagi-magyarok-2423742
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Tőkés Strasbourgban: Ukrajna ultranacionalista törvényhozatalba fogott 
2017. október 26. – MTI, hirado.hu, Krónika, Magyar Idők, Kárpátalja 

Geopolitikai fontosságának tudatában Ukrajna olyan ultranacionalista törvényhozatalba 

fogott, amelynek csak az első kirívó darabja az oktatási törvény – jelentette ki Tőkés László 

fideszes európai parlamenti képviselő Strasbourgban csütörtökön. Tőkés László az MTI-hez 

eljuttatott tájékoztatása szerint mások mellett a Johannes Hahn európai 

szomszédságpolitikáért és a csatlakozási tárgyalásokért felelős biztossal folytatott 

megbeszélésén hangsúlyozta, hogy a nemzeti kisebbségeket – köztük a magyarokat, 

románokat, bolgárokat és lengyeleket – végletes módon diszkrimináló új ukrán oktatási 

törvényt más rendelkezések is követni fogják. A képviselő Magyarország és Románia nevében 

arra kérte a biztost, hogy az unió vesse latba minden befolyását a nacionalista irányba elhajló 

ország feltartóztatása érdekében. 

 

Összefog az erdélyi elitképzésért a Sapientia és a Mathias Corvinus Collegium 
2017. október 26. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Erdélyi középiskolások elitképzésében való együttműködésről írt alá megállapodást a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári kara és a budapesti Mathias 

Corvinus Collegium (MCC). Az együttműködési megállapodást csütörtökön újságírók 

jelenlétében írta alá Tonk Márton, a Sapientia kolozsvári dékánja és Lánczi Péter, az MCC 

igazgatóhelyettese. A megállapodás értelmében a Sapientia befogadja, és tanárokkal is segíti 

azokat a hét végi képzéseket, amelyeket az MCC szervez erdélyi középiskolás diákok számára.  

 

Nyert Fancsali Ernő is a március 15-i zászlóperben  
2017. október 26. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Fancsali Ernő, az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári szervezetének elnöke első fokon 

megnyerte azt a pert, melynek tárgya a március 15-i kolozsvári felvonuláson kapott 500 lejes 

bírság elleni fellebbezés. Mint ismeretes, az ünnepi eseményen négy személyt büntetett meg a 

csendőrség, amiért azok Erdély-zászlóval kezükben vonultak fel. A kiállított jegyzőkönyvek 

megsemmisítését bíróságon kezdeményezte az Erdélyi Magyar Néppárt által megbízott 

ügyvéd. „Négyből három pert megnyertünk a csendőrséggel szemben. Az a tény, hogy eddig 

két per esetében nem fellebbeztek a csendőrök, bizonyítja, hogy gyenge lábakon áll az 

érvelésük” – közölte Fancsali.  

 

Horváth István szociológus: szalonképessé vált a magyarellenesség 
2017. október 26. – maszol.ro, MTI, Bihari Napló 

A magyarellenesség és általában a kisebbségellenesség szalonképessé vált a romániai 

közbeszédben. Azzal, hogy nem köthető egyetlen párthoz, és nem föltétlenül extrém 

formáiban nyilvánul meg, általános politikai jelenséggé vált, és nagyobb hatással van a 

közéletre, mint korábban – véli Horváth István szociológus, a kolozsvári Kisebbségkutató 
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https://kronika.ro/kulfold/tokes-strasbourgban-ukrajna-ultranacionalista-torvenyhozatalba-fogott
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/osszefog-az-erdelyi-elitkepzesert-a-sapientia-es-a-mathias-corvinus-collegium
http://itthon.transindex.ro/?hir=49200
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/87813-horvath-istvan-szociologus-szalonkepesse-valt-a-magyarellenesseg


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. október 27. 
3 

Intézet igazgatója, akivel a kisebbségek megítélését számszerűsítő felmérés kapcsán 

beszélgettek. 

 

Innovatív megoldást találtak a marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák 
ügyében 
2017. október 26. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Elfogadta a marosvásárhelyi tanács az RMDSZ utcanevekre vonatkozó határozatát, amely a 

korábbi próbálkozásokhoz képest teljesen új, az országban eddig egyedi megközelítéssel 

oldaná meg a kétnyelvű táblák problémáját. Az RMDSZ javaslata az, hogy az utcák hivatalos 

neve eleve kétnyelvű legyen, az elnevezésben a román mellett kötőjellel elválasztva a magyar 

nyelvű megfelelő is szerepeljen, és ezután minden hivatalos okmányban és utcanévtáblán 

ilyen formában jelenjen meg. Ebben az esetben nem fordításról, hanem névcseréről lenne 

szó. Azt az utcát, amelynek eddigi hivatalos, utcanévjegyzékben és okmányokban is szereplő 

neve Tineretului volt, ezután Tineretului – Ifjúság utcának fogják hívni - írja az RMDSZ 

közleménye. 

 

Felújítják a zilahi Wesselényi-szobor talapzatát  
2017. október 26. – transindex.ro, maszol.ro 

Felújítják Wesselényi Miklós szobrának talapzatát, szavazta meg Zilah Város Tanácsa október 

26-án. A dokumentáció szerint 560 000 lejbe kerül a felújítás – tájékoztatott Fazakas Miklós 

alpolgármester. „Az RMDSZ helyi tanácsosai és az RMDSZ Szilágy megyei szervezete már egy 

ideje szeretett volna megoldást találni a szobor talapzatának felújítására, mert az elég rossz 

állapotban van. Most végre sikerült előre lépnünk ez ügyben, és elfogadtuk az erre vonatkozó 

technikai-gazdasági dokumentációt. E napirendi pontra 17 tanácsos szavazott igennel, és 2 

személy tartózkodott” – mondta el Fazakas Miklós.  

 

Örökségünk őrei: amikor a diákok maguk fedezik fel az értéket hordozó 
épületeket 
2017. október 26. – szekelyhon.ro, Krónika 

A fiatalok érdeklődésének a felkeltése, közösségszervezés, az épített örökség népszerűsítése és 

megismertetése a célja annak a kezdeményezésnek, amely Kolozsváron és környékén már két 

éve működik, igen nagy sikernek örvend, és Maros megyére is kiterjesztenek. 

 

Regisztrációra, szavazásra buzdítanak Gyergyószéken 
2017. október 26. – szekelyhon.ro 

Magyar választói névjegyzékbe való regisztrálásra, az adatok aktualizálására biztatják a 

magyar állampolgársággal rendelkezőket, és arra, hogy mindenki vegyen részt a tavasszal 

esedékes magyarországi országgyűlési választásokon.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=49204
http://itthon.transindex.ro/?hir=49204
http://multikult.transindex.ro/?hir=10506
https://szekelyhon.ro/aktualis/oroksegunk-orei-amikor-a-diakok-maguk-fedezik-fel-az-erteket-hordozo-epuleteket
https://szekelyhon.ro/aktualis/oroksegunk-orei-amikor-a-diakok-maguk-fedezik-fel-az-erteket-hordozo-epuleteket
https://szekelyhon.ro/aktualis/regisztraciora-szavazasra-buzditanak-gyergyoszeken
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Anyagi és jogértelmezési gondok nehezítik a közigazgatási törvény alkalmazását 
2017. október 27. – Krónika 

Még az RMDSZ-es vezetésű önkormányzatok esetében is számos kérdést vet fel a helyi 

közigazgatási törvény kisebbségi anyanyelvhasználatra vonatkozó előírásainak gyakorlatba 

ültetése – állítja Horváth Anna, a szövetség önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke. 

Sokszor a pénz- és személyzethiány, az eltérő jogértelmezés nehezíti a jelenleg is előírt jogok 

biztosítását. Szigeti Enikő, a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettségi Mozgalom (Cemo) 

ügyvezető igazgatója szerint inkább a jelenlegi trend megváltoztatására van szükség, és a 

problémák helyett a megoldásokra kell fókuszálni. 

 

Bugár az MKP és a Most-Híd együttműködéséről: “Történelmi esélyt 
mulasztottunk el” 
2017. október 26. – Körkép, bumm.sk 

A Most-Híd Besztercebánya megyében független jelöltet támogat, hogy legyen esély Marian 

Kotleba legyőzésére és Nyitra megyében is elfelejtette a régi ellentéteket Milan Belicával 

annak érdekében, hogy az  ĽS NS jelöltje, Milan Uhrík győzelmét megakadályozza – mondta 

Bugár Béla a Tablet.tv internetes műsorában. „Sajnos nem mindenki döntött így, az MKP-nak 

Nyitra megyében megyeelnök-jelöltje van, aki gyengíti Belica urat. Nehéz megegyezni az 

ellenzékkel, amely rossz dolognak tartja a koalíciót. Elvégre Besztercebányán először mi 

támogattuk Lunter urat, csak ezután hívták vissza Klus indulását.” A beszélgetés során több 

téma mellett előkerült az MKP-val való együttműködés is. Nagyszombat megyében például 

Berényi József (MKP) mellett a Most-Híd is önálló jelöltet indít, a választások előtti 

tárgyalások sikertelennek bizonyultak a két párt között. „Történelmi esélyt mulasztottunk el. 

Itt vannak az egyfordulós választások, amit a múltban mindig próbáltunk elérni, most 

valósággá vált. A kétfordulós választást azért csinálták, hogy magyar soha ne lehessen 

megyeelnök” – mondta Bugár, aki szerint így mindkét párt nagyobb eséllyel indíthat 

megyeelnök-jelöltet. 

 

Közlekedés, környezetvédelem, oktatás, kultúra 
2017. október 26. – Felvidék Ma 

Pozsony megyében a Magyar Közösség Pártja az előző megyei választásokhoz hasonlóan egy 

széles jobboldali koalíció tagjaként indul. Az MKP jelöltjei így az SaS, az OĽaNO, a Nova, a 

KDH, az OKS és a Zmena zdola jelöltjeivel indulnak egy koalícióban. 

 

Összefogásra van szükség, hogy Tornaljának is legyen képviselete 
2017. október 26. – Felvidék Ma 

Jelenleg nincs képviselete Besztercebánya megyében Tornaljának és vidékének. Deák János, 

a Magyar Közösség Pártja nagyrőcei járási elnöke kiemelte, hogy járásuk egy erősen magyar 

és egy domináns szlovák részre osztódik, de összességében 20%-nyi magyar él itt. 
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http://www.korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2017/10/26/bugar-az-mkp-es-hid-egyuttmukodeserol-tortenelmi-eselyt-mulasztottunk-el
http://www.korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2017/10/26/bugar-az-mkp-es-hid-egyuttmukodeserol-tortenelmi-eselyt-mulasztottunk-el
http://felvidek.ma/2017/10/kozlekedes-kornyezetvedelem-oktatas-kultura/
http://felvidek.ma/2017/10/osszefogasra-van-szukseg-hogy-tornaljanak-is-legyen-kepviselete/
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„Hogy a 40 százaléknyi befektetést idehozzuk a járásainkba…” 
2017. október 26. – Felvidék Ma 

Fenes Iván huszonnégy éve Bős polgármestere, nyolc éve Nagyszombat megye képviselője és 

csaknem egy éve az MKP dunaszerdahelyi járási elnöke. Nem könnyű vele összehozni egy 

találkozót, különösen mostanság nem, amikor teljes gőzzel zajlik a megyei választások 

kampánya, Bősön pedig a vadonatúj körforgalom átadására készülnek. A beszélgetésre is 

onnan érkezik, mert mint mondja, szeretné, ha a város új nevezetessége valóban mutatós 

lenne. 

 

A Nyitra megyei elnökjelöltek tévévitája 
2017. október 26. – Felvidék Ma 

Október 25-én este a TA3 hírtelevízió A nap témája című politikai vitaműsorának vendégei a 

Nyitra megyei elnökjelöltek voltak, azaz Milan Belica jelenlegi megyeelnök, aki független 

jelöltként indul a novemberi megyei választáson a Smer-SD, az SNS és a Most-Híd 

támogatásával, Farkas Iván, az MKP jelöltje, Ján Greššo színész, aki az SaS, OĽANO, KDH, 

NOVA , OKS, Šanca és a DS támogatásával indul, Renáta Kolenčíková független jelölt, Peter 

Oremus független jelölt és Milan Uhrík, a Kotleba – Mi Szlovákiánk Néppárt jelöltje.  

 

Újabb szemszögből elemezték a kisebbségi tájékoztatást 
2017. október 26. - Pannon RTV 

A kisebbségi médiát elemezték az Újvidéken megtartott Hozzáférhető kommunikációs 

módozatok című kerekasztal beszélgetésen. A témák között szerepelt a fogyatékkal élők 

megfelelő tájékoztatása is. A fiatalok általában az interneten követik a híreket. A kisebbségi 

médiának ezen a téren kell fejlődnie, annak érdekében, hogy naprakész információkkal 

szolgáljon - emelte ki a konferencián Király Károly, újvidéki középiskolai tanár, elemző: „Ne 

csak azokat az interneten elérhető tartalmakat nézzék, ami csak a szórakozást illeti, illetve a 

különböző filmek vagy zenei anyagok. Fontos, hogy bekapcsoljuk őket a társadalom 

mozgásába, hogy elkezdjék követni a társadalmi történéseket, és aktív tagjai legyenek így 

majd a társadalomnak.” 

 

Ingyen tüntetik el a vajdasági iskolákat csúfító graffitiket 
2017. október 26. - VajdaságMA 

Novemberben akciót szerveznek a vajdasági iskolák számára, a sikeresen pályázó 

intézményekben eltüntetik a padokat, székeket, mosdókat elcsúfító firkákat. Mindezt 

ingyenesen. A tisztább iskolákért Vajdaságban elnevezésű akciót az Újvidék polgárok 

csoportja szervezte meg egy nagybecskereki vállalat támogatásával, amely a 

szövegkiemelőkkel és alkoholos filctollakkal rajzolt firkák eltávolításához biztosítja a 

megfelelő eszközöket. 
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http://felvidek.ma/2017/10/hogy-a-40-szazaleknyi-befektetest-idehozzuk-a-jarasainkba/
http://felvidek.ma/2017/10/a-nyitra-megyei-elnokjeloltek-tevevitaja/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ujabb-szemszogbol-elemeztek-kisebbsegi-tajekoztatast
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ingyen-tuntetik-el-vajdasagi-iskolakat-csufito-graffitiket
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A titeli magyaroknak fontos, hogy megmaradjon a településen a magyar szó 
2017. október 26. - Pannon RTV 

A dél-bácskai Titelen egy éve nyílt meg a helyi Magyar Művelődési Központ. A vidék 

magyarsága lehetőséget kapott arra, hogy közösségi életet teremtsen magának. Sikerült 

beindítani a magyar nyelv tanítását, kihelyezett konzuli fogadónapot is tartottak már. Ennek 

ellenére azonban még számos megoldatlan feladat áll a helyi magyar közösség előtt. A több 

mint ötezer lakosú Titelen hatszáz magyar él. Magyar tannyelvű oktatás a Tisza-parti 

településen már több mint negyven éve nincs. A magyarok csak a vasárnapi szentmisén 

találkoznak. Lassan kiveszett a magyar szó a településről. Nem ritka, hogy magyar családban 

szerbül beszélnek. Papp Mária, Titel: „Nem sok magyar van már. Elmentek. Elköltöztek 

innen. Korábban sem volt jó, most sem jó. Megmondom nyíltan: egy magyar ember sem 

dolgozik a titeli községben. Egy sem.” 

 

Ada: Felnőttképzési tanfolyam indult a Műszaki Iskolában 
2017. október 26. – Vajdaság.ma 

Ma este tartották meg az adai Műszaki Iskolában a felnőttek számára meghirdetett CNC-

gépiforgácsoló tanfolyam első összejövetelét. A képzés hatvan elméleti és kétszáznegyven 

gyakorlati órából áll, azaz összesen háromszáz órás, és öt hónapon át tart. Az adai Műszaki 

Iskola már korábban is szervezett CNC-gépiforgácsoló tanfolyamokat, ám a két évvel ezelőtt 

hatályba lépett jogszabályi változások értelmében ezt a tevékenységüket kizárólag abban az 

esetben folytathatták, ha előtte megszerezik a nyilvánosan elismert szervezői státuszt, 

hangsúlyozta a Vajdaság Mának nyilatkozva Gilice Hilda, a Műszaki Iskola igazgatónője, aki 

elmondta, mivel továbbra is nagy volt az érdeklődés a tanfolyam iránt, ezért úgy döntöttek, 

belevágnak. 

 

Moszkva: Kijev bebizonyította, hogy a törvény az orosz nyelv ellen irányul 
2017. október 26. – MTI, Kárpátinfo  

Ukrajna azon állítása, amely szerint az ukrán oktatási törvény nem jelent fenyegetést a 

nyugati szomszédjaihoz kötődő kisebbségekre nézve, azt bizonyítja, hogy a jogszabály az 

orosz nyelv ellen irányul - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön 

Moszkvában. "A kijevi rezsim igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy semmi szörnyűség nem 

történt, és azt ígéri Varsónak, Bukarestnek, Budapestnek, Szófiának és más fővárosoknak, 

hogy az ukrán oktatási törvény semmivel sem fenyeget"- mondta. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/titeli-magyaroknak-fontos-hogy-megmaradjon-telepulesen-magyar-szo
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21870/Ada-Felnottkepzesi-tanfolyam-indult-a-Muszaki-Iskolaban.html
http://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/2559898-moszkva-kijev-bebizonyitotta-hogy-torveny-az-orosz-nyelv-ellen-iranyul
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A nemzetiség javára módosul a községek finanszírozásáról szóló törvény 
2017. október 26. – Muravidéki Magyar Rádió 

A napokban két, az őshonos nemzeti közösségeket érintő kérdés volt napirenden a 

parlamentben: a községek finanszírozásáról szóló törvény módosítása, valamint az emberjogi 

biztos tavalyi évi beszámolójának megvitatása. 

 

A vártnál is sikeresebben indult a horvátországi gazdaságfejlesztési program 
2017. október 26. – Huncro.hr 

A helyi magyarság számára komoly előrelépési lehetőséget jelent az idén szeptemberben 

induló horvátországi gazdaságfejlesztési program, az anyaország által rendelkezésükre 

bocsátott mintegy 500 millió forintos forrás nagyban hozzájárulhat a térség magyar 

gazdáinak és családtagjaik helyben maradásához, életkörülményeik javulásához. – A vártnál 

is nagyobb volt az érdeklődés és a 12 településen tartott lakossági fórum után 163-an 

nyújtottak be pályázatot – mondta Palizs Tóth Hajnalka alapítványvezető. 

 

Horvátország-szerte megemlékeztek az 1956-os magyarországi eseményekről 
2017. október 26. – Huncro.hr 

Horvátország-szerte tartottak alkalmi műsort, koszorúzást és fogadást, így emlékezve a 20. 

századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményére, az 1956-os forradalomra. Az 

események előtt tisztelegve lobogott a forradalmi lyukas zászló Eszék főterén, valamint 

magyar szervezeteink székházain és több kultúrotthonon is a napokban. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. október 26. – Kossuth Rádió 

 

Egymillió aláírás az európai sokszínűségért, ez a teljes neve a Minority Safepack 

kezdeményezésnek 

Egymillió aláírás az európai sokszínűségért, ez a teljes neve a Minority Safepack 

kezdeményezésnek, amelynek célja, hogy a kisebbségvédelem egyes területei az európai uniós 

jog részei legyenek. Nos az egymillióból már megvan  az első 100.000 aláírás  - jelentette be 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174499032
http://www.kepesujsag.com/vartnal-sikeresebben-indult-horvatorszagi-gazdasagfejlesztesi-program/
http://www.kepesujsag.com/horvatorszag-szerte-megemlekeztek-az-1956-os-magyarorszagi-esemenyekrol/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-10-26_18:30:00&ch=mr1
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az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN. A részletekről Vincze Loránt elnököt 

kérdezte a Határok nélkül riportere. 

 

Grezsa István: Kárpátalja kiemelt szerepet kap a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programban 

Kárpátalja kiemelt szerepet kap a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban - mondta a 

Kárpátalja fejlesztéséért felelős kormánybiztos a felújított nagydobronyi magyar óvoda 

ünnepélyes átadásán. Grezsa István hangsúlyozta: a 38 és fél milliárd Ft-os keretösszegből 4 

és fél milliárd jut Kárpátaljára. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program fő lebonyolítója 

Kárpátalján a történelmi egyházak mellett a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség. 

Kárpátalja kiemelt szerepet kap a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban. Rádi 

Máriát a nagydobronyi óvoda vezetőjét, Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnökét és Grezsa István kormánybiztost hallottuk. A tegnapi 

nagydobronyi óvodaátadás után, Orosz Ildikó és Grezsa István csütörtökön Budapesten a 

Kisebbségi Jogvédő Intézet által rendezett Veszélyben Kárpátalja jövője című konferencián 

vett rész, ahol többek között Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, Brenzovics 

László a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője tartott előadást, de meghívott volt 

Babják Zoltán Beregszász polgármestere is. 

 

Nyolc módosító indítványt nyújtott be a Vajdasági Magyar Szövetség az óvodai-, 

általános- és középiskolai, valamint a duális szakképzésről szóló 

törvényjavaslatokra 

Nyolc módosító indítványt nyújtott be a Vajdasági Magyar Szövetség az óvodai-, általános- és 

középiskolai, valamint a duális szakképzésről szóló törvényjavaslatokra. Ezekről Fremond 

Árpád képviselő beszélt a köztársasági Parlament ülésén tegnap este. A VMSZ politikusát a 

módosításokról kérdezte Németh Ernő telefonon. 

 

A szerbiai polgárok aggodalommal fogadták a hírt, miszerint a nyugat-balkáni 

országok polgárainak a schengeni határ átlépéséhez előzetes engedélyt kell 

majd kérniük 

A szerbiai polgárok aggodalommal fogadták a hírt, miszerint a nyugat-balkáni országok 

polgárainak a schengeni határ átlépéséhez előzetes engedélyt kell majd kérniük az Európai 

Unió illetékes szolgálatától. Hogy ez mikorra várható és mivel jár, valamint hogy vonatkozik-

e a külhoni, konkrét esetben a vajdasági magyar.  

 

Maros megyében is elindult az Örökségünk őrei-  Fogadj örökbe egy műemléket 

című program 
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Maros megyében is elindult az Örökségünk őrei-  Fogadj örökbe egy műemléket című 

program. A mai marosvásárhelyi sajtótájékoztatón, Hegedűs Csilla, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség kultúráért felelős ügyvezető alelnöke - a program egyik 

kezdeményezője  -  történelmi pillanatnak nevezte Maros megye bekapcsolódását a 

fiataloknak szóló örökségvédelmi programba. Erdei Edit összeállításában először Hegedűs 

Csillát halljuk.  

 

Petőfi Program ösztöndíjasaként érkezett a Szenci járásba Murányi Veronika 

Budapestről 

Petőfi Program ösztöndíjasaként érkezett a Szenci járásba Murányi Veronika Budapestről. Az 

elkövetkezendő hónapokban, péntekenként tűzzománc készítő tanfolyamokat tart a 

Csemadok szenci üdülőjében. A műhelyében kereste fel a Határok nélkül munkatársa. 

 
 


