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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Indul a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteme 
2017. november 14. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, Origo.hu, Kormany.hu, Vajdaság MA, 

Hírek.sk, Felvidek MA 

Mintegy 21,5 milliárd forintos forrásból elindul a Kárpát-medencei óvodafejlesztés második 

üteme, amelynek keretében 77 új óvoda, bölcsőde épül és 250 intézmény újul meg 2019 

végéig - jelentette be Grezsa István kormánybiztos sajtótájékoztatón. Grezsa István kiemelte: 

összesen 38,5 milliárdos programról van szó, ez a jelenleg futó legnagyobb költségvetési 

külhoni program. Jelenleg a határon túli magyar óvodások száma 48 ezer körül van, a cél, 

hogy ez legalább 60 ezerre duzzadjon, azaz a vegyes házasságból származó gyerekek is 

nagyobb eséllyel kerüljenek magyar intézményekbe – közölte, hozzátéve: 1675 intézménybe 

járnak gyerekek. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár hangsúlyozta: az 

intézményrendszert kell megerősíteni, amely az oktatási intézmények mellett a politikai 

intézményrendszert is magában foglalja. Utóbbi sokszor bizonyított már, s megmutatta, hogy 

ha nem lenne, akkor a magyarság sokkal nehezebb körülmények között élne - hangsúlyozta. 

 

Mikola: a kisebbségek védelme gazdagítja Európát 
2017. november 14. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Origo, Vajdaság MA, 

OrinetPress 

A kisebbségek, a kisebbségi nyelvek védelme gazdagítja és segít megőrizni Európa kultúráját, 

sokszínűségét - mondta Mikola István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) 

biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára kedden Budapesten. 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta: 

Magyarországnak azért fontos a kisebbségi jogok kérdése, mert a magyarság egyharmada a 

mai országhatárokon kívül él, továbbá mert 13 nemzetiség él Magyarország területén. 

Kifejtette: 2,5 millió magyar él közvetlenül a határok menti országokban, és további 2,5 millió 

a nagyvilágban. Ezért Magyarországnak létfontosságú, hogy a nemzeti kisebbségek 

megőrizhessék identitásukat, nyelvüket, kultúrájukat, hagyományaikat, és Magyarországnak 

anyaországként mindent meg kell tennie ezért - mutatott rá. Németh Zsolt (Fidesz), az 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke is arról beszélt, hogy a kilencvenes évek elején, 

amikor létrejött a charta, jelentősen különbözött a kisebbségek helyzete a maitól. Az 

egyezmény védi a kisebbségek nyelvhasználathoz való jogát, hagyományaik megőrzését - 

mondta. 

 

Magyarok, bárhol a világon 
2017. november 14. – Sinkovits Ferenc – Demokrata 

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke nem kevsebbet akar, mint újra mély árkot 

ásni magyar és magyar közé. Megvonná a külhoniak szavazati jogát, heyettük inkább a 
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migránsok tömegére támaszkodna. Meg persze a brüsszeli elitre. Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkárral beszélgetett a Demokrata újságírója. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2017. november 14-i számában olvasható) 

 

Az RMDSZ képviselői a nacionalista retorika és a magyarellenes hangulatkeltés 
ellen emeltek szót a parlamentben 
2017. november 14. – transindex.ro 

Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei képviselője és a szövetség további két képviselője 

kedden, a parlament alsóházában, napirend előtt kért szót, és arra intette a politikumot és a 

médiát, hogy tartózkodjanak a nacionalista hangulatkeltéstől, viszonyuljanak higgadtan, 

racionálisan a magyar közösség legitim törekvéseihez. „A nacionalista retorika és a 

magyarellenes hangulatkeltés mérgezi az többség és kisebbség közötti békés együttélést, kihat 

a hétköznapokra, erőszakos megnyilvánulásokat idéz elő. Az elmúlt időszakban, sajnos több 

ilyen esetről is hallhattunk” – fogalmazott politikai nyilatkozatában Csoma Botond. 

 

Aradra várják Surján Lászlót 
2017. november 14. – Nyugati Jelen 

Közös múlt – európai jövő a címe annak a konferenciának, melyet november 18-án, 

szombaton 14 órai kezdettel rendeznek az aradi Városháza Ferdinánd Termében, és melynek 

középpontjában a gyulafehérvári nyilatkozat közelgő centenáriuma áll. Az Arad Municípiumi 

Polgármesteri Hivatal és a Charta XXI Egyesület közös rendezvényének fővendége dr. Surján 

László, az Európai Parlament egykori alelnöke, a Kárpát-medencei népek megbékélését célzó 

Charta XXI Mozgalom elindítója. A rendezvényt a program szerint Gheorghe Falcă aradi 

polgármester fogja megnyitni. Az esemény további meghívottjai: Gabriel Andreescu bukaresti 

emberjogi aktivista, az Emberi Jogok Új Folyóirata (NRDO) c. kiadvány igazgatója; a román–

magyar párbeszéd egyik hívének tartott Smaranda Enache, a Pro Európa Liga társelnöke; 

Miskolczy Ambrus Széchenyi-díjas történész, MTA doktor, egyetemi tanár; valamint, többek 

között Szokoly Elek, a Pro Európa Liga ügyvezető igazgatója. 

 

Ezúttal sem hangzott el terhelő vallomás Rádulyék ellen 
2017. november 14. – szekelyhon.ro 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara építkezési engedélyének 

megszerzése és a munkálatok körülményei – ez volt a téma a Ráduly Róbert Kálmán 

csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos alpolgármester ellen indult per hétfői 

tárgyalásán a Maros Megyei Törvényszéken. 

 

Úgy tűnik több magyar tannyelvű gimnáziumi osztályra lesz szükség 
2017. november 14. – szekelyhon.ro 

Decemberben kezdődik el a beiskolázás módszertanának alkalmazása, azaz ilyenkor derül ki, 

hogy Maros megye iskoláinak hány és milyen szakirányú osztályokra lesz szüksége a 
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következő tanévtől. Ezek a számok még nem véglegesek, de mindenképpen iránymutatók. 

Novák Csaba Zoltán RMDSZ-es szenátor tanügyi konzultációs csoportot hozott létre Maros 

megyében, amely az érdekképviseleti szervezetek, a tanfelügyelőség, a pedagógusok, illetve a 

Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) közötti párbeszédet könnyíti meg, ugyanis 

sokszor egymásnak ellentétes megoldási javaslatok születtek. Ez regionálisan és szakmailag is 

igyekszik lefedni a megyei oktatási rendszert. A beérkezett adatok alapján 44 – plusz a 

katolikus iskola három osztályával 47 – középiskolai elméleti osztályt kértek, és 12 és fél 

szakiskolai osztályra lenne igény a következő tanévtől. Jelenleg 41 elméleti és 11 szakiskolai 

osztály van a megyében. 

 

Ezért tennék kötelezővé az óvodai oktatást 
2017. november 14. – szekelyhon.ro 

Hatalmas hátránnyal indul az a gyermek, aki nem rendelkezik az óvodai szocializációval, és 

az RMDSZ programjában többek között az is szerepel, hogy váljék kötelezővé az óvodai 

oktatás Romániában – nyilatkozta Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ oktatásügyekért felelős 

Maros megyei szenátora. A jelenlegi törvények szerint a szülő csak az előkészítő osztálytól 

köteles gyerekét az oktatási rendszerbe íratni. 

 

Tizennégy tanú van hátra Horváth Anna perében – januárban játsszák le a SRI-
hangfelvételt 
2017. november 14. – Krónika, transindex.ro 

Csak januárban játsszák le a Kolozs megyei táblabíróságon Horváth Anna volt kolozsvári 

alpolgármester perében a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) vádemelés alapjául szolgáló 

hangfelvételét, miután a december 7-én sorra kerülő következő tárgyaláson befejezik a tanúk 

kihallgatását – derült ki a keddi tárgyaláson, amelyen, akárcsak októberben, egyik tanú sem 

tett terhelő vallomást a vádlott ellen. 

 

Novák Csaba Zoltán: a román államnak be kellene fejeznie az UNESCO listára 
jelölésnél a magyar műemlékek diszkriminációját  
2017. november 14. – transindex.ro 

„Romániának fel kell hagynia az erdélyi magyarok épített és kulturális örökségének 

diszkriminációjával. A magyarság több százados erdélyi múltja okán gazdag szellemi és 

épített kulturális örökséggel rendelkezik, értékeink közül számos méltán megérdemelné, hogy 

felkerüljön az UNESCO örökségi listáira. Az elmúlt időszakban sajnos azt tapasztaltuk, hogy 

Románia nem ismeri el kellőképpen kulturális örökségünket, ezt igazolja az is, hogy tavaly a 

kulturális minisztérium államtitkára megakadályozta, hogy a csíksomlyói búcsút felvegyék az 

UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára. Ezért akkor Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke a szakértői kormány kulturális miniszterének azonnali lemondását kérte. A 

parlamenti UNESCO bizottság, amelynek tagja vagyok, országos stratégia kidolgozását 

kezdeményezi a szellemi és épített kulturális örökség népszerűsítése céljából. Kérni fogom, 

hogy a román állam ne tekintsen többé mostohagyerekként az erdélyi magyarság kulturális 
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örökségére, legyen szó kastélyainkról, templomainkról, a székelykapukról vagy szellemi 

örökségünkről” – nyilatkozta Novák Csaba Zoltán szenátor, a parlament UNESCO 

bizottságának alelnöke annak kapcsán, hogy a felsőház plénuma kedden megemlékezett az 

UNESCO 1945. november 16-i létrehozásáról.  

 

Akik magyarul szurkolnak a román stadionokban – ismerjük meg a Székely 
Légiót 
2017. november 14. – maszol.ro 

Augusztus óta focilázban ég Sepsiszentgyörgy, hiszen évtizedek után a Sepsi OSK révén ismét 

van magyar érdekeltségű csapat a román első osztályban, a Liga 1-ben. Most a 12. játékost, a 

Székely Légiót mutatjuk be. 

 

Vincze Loránt: tovább kell fejleszteni az európai kisebbségvédelmet 
2017. november 14. – maszol.ro 

Az Európai Uniónak is szerepet kell vállalnia a kisebbségek védelmében – mondta a FUEN 

elnöke a Nyelvi jogokkal az identitás védelméért című budapesti nemzetközi konferencián. „A 

jelenleg érvényben lévő európai jogi eszközök nem nyújtanak elegendő biztonságot és nem 

garantálják kellőképpen a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelmét. Az Európa Tanácsnak 

fontolóra kellene vennie ezen eszközök jobbá tételét, továbbfejlesztését hatékonyabb 

ellenőrzési módszerek, illetve szankciók bevezetése révén” – fejtette ki Vincze Loránt. A 

FUEN elnöke a Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma által az Európa 

Tanáccsal együttműködésben szervezett konferencián rámutatott: az Európai Unió 

tagállamai különböző standardokat alkalmaznak a kisebbségvédelemben, és az ebből fakadó 

nyilvánvaló egyenlőtlenségek is azt mutatják, nem szerencsés, hogy a kisebbségi kérdés 

kizárólag tagállami hatáskörbe tartozik. 

 

Hatalmi harc Komáromban. Stubendek leváltotta MKP-s alpolgármesterét, 
Knirs Imrét 
2017. november 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Stubendek László, Komárom polgármestere visszahívta tisztségéből Knirs Imre 

alpolgármestert. Knirs Imrét három évvel ezelőtt Stubendek László nevezte ki helyettesének, 

Keszegh Béla alpolgármester mellett. 2014 decemberében tették le hivatali esküjüket a Tiszti 

pavilon dísztermében, ahol első alakuló ülését is tartotta a testület. Ekkor még úgy 

fogalmazott a polgármester, hogy közös céljuk Komárom sikere, „ezért azt várom el a 

képviselőktől, hogy emelkedjenek felül a pártpolitikai szempontokon”. Knirs Imre 

függetlenként került be a komáromi testületbe, majd később belépett a Magyar Közösség 

Pártja helyi szervezetébe, és MKP színekben mérettette meg magát november 4-én a megyei 

választásokon. 
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Kárpát-medencei óvodafejlesztési program: a Felvidéken 11 új intézmény 
épülhet 
2017. november 14. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Jelentős forrást biztosít a magyar kormány a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

második ütemére: 21,5 milliárd forintos keretből 77 új óvoda, bölcsőde épül, további 250 már 

meglévő intézmény pedig megújul. A második ütem bejelentésén Budapesten jelen volt 

Menyhárt József, az MKP elnöke is, aki örömét fejezte ki, hogy a program jelentős része 

éppen a Felvidékre érkezett. 

 

MKP és Híd: fej fej mellett 
2017. november 14. – Új Szó 

Ha politikáról van szó, a szlovákiai magyarok megosztottságát mintha patikamérlegen mérték 

volna ki: ugyan az MKP-t tartják a legszimpatikusabb pártnak, de Menyhárték csak egy 

hajszállal vezetnek Bugár Béla Hídja előtt. Egy dologban viszont nagy az egyetértés: a 

szlovákiai magyarok döntő többsége negatívan viszonyul Robert Fico jelenlegi kormányához. 

A Focus felmérésének egyik feltűnő adata, hogy a Híd szimpatizánsainak nagy része annak 

ellenére is negatívan értékeli a jelenlegi kormányt, hogy Bugár Béláék a kormánykoalíció 

részét képezik. 

 

Híd, MKP, bal vagy jobb? 
2017. november 14. – Új Szó 

Mindkét magyar párt európai szinten a jobboldali néppárt pártcsaládjához tartozik, mégis 

mindkettő a Smerrel működik együtt. Gál Zsolt kommentárja szerint a megyei választásokon 

„a nagy lehetőséget az MKP mulasztotta el: a jobboldali ellenzékkel való következetes 

összefogással megkülönböztethette volna magát a Hídtól, bebizonyíthatta volna szlovák 

partnereinek, hogy megbízható partner – egyengetve ezzel az utat egy lehetséges országos 

közös lista és a parlamentbe jutás felé –, és nem mellesleg plusz két általa is támogatott 

megyeelnöknek is örülhetne (Kassán és Nagyszombatban)”. 

 

Még jobb lesz az együttműködés a vajdasági és a magyar országgyűlési 
mezőgazdasági bizottság között 
2017. november 14. – Pannon RTV 

Vajdaság Autonóm Tartomány és a magyarországi parlament Mezőgazdasági Bizottsága már 

régóta működik együtt, ma pedig a közös munka elmélyítéséről döntöttek. Pásztor István, a 

tartományi parlament elnöke és Vuk Radojević tartományi mezőgazdasági titkár Jakab 

Istvánnal, a magyar Országgyűlés alelnökével tárgyalt a témában. Pásztor közleményében 

kiemelte, rendkívül fontos, hogy a két bizottság közös munkájában a folytonosságot tartsák 

szem előtt, hiszen így mozdítható elő mindkét régió, amelyekben kiemelt szerepe van a 

mezőgazdaságnak. 
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Az 1944–45-ben kivégzett magyarokra emlékeztek Topolyán 
2017. november 14. - Pannon RTV 

A VMSZ és a VMDP közös szervezésében koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztek 

Topolyán az 1944–45-ös partizán megtorlás ártatlan áldozataira. A magyar himnusz 

felcsendülésével és szavalattal kezdődött a megemlékezés a megtorlás áldozatainak 

emlékművénél, a topolyai Nyugati Temetőben. Ft. Fazekas Ferenc Tisza menti főesperes 

vezetésével a jelenlevők közösen imádkoztak az áldozatok lelki üdvéért. Az eddigi kutatások 

250 fő eltűnéséről számolnak be, melyből közel hetven személyt tudtak azonosítani. A 

vérzivataros időknek soha nem szabad megismétlődnie – emelte ki Kovács László, a VMDP 

Topolya–Kishegyes körzeti szervezetének elnöke. 

 

A magyar szórvány napjának vajdasági központi ünnepsége Szabadkán 
2017. november 14. - Pannon RTV, Vajdaság MA, Magyar Szó 

A szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban megszervezett rendezvényen a 

szórványtelepülések művelődési egyesületeinek szakcsoportjai is bemutatkoztak. A szórvány 

magyarságágának megmaradása és mindennapjai álltak a magyar szórvány napja vajdasági 

központi ünnepségének fókuszában. Az egybegyűlteket Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke köszöntötte. Az eseményt kerekasztal-beszélgetés követte. Dr. Bodó Barna 

neves erdélyi szórványkutató is előadást tartott. 

 

A vállalatvezetésről tartottak képzést Zentán 
2017. november 14. - Pannon RTV 

Miért maradnak kicsik a cégek, szervezetek? címmel tartottak szemináriumot a vállalkozók 

számára Zentán. A tréning szervezői úgy érezték, hogy igény van arra, hogy a mikro-, kis- és 

középvállalatok menedzsmentjeit magasabb szintre hozzák. Ebben komoly partnernek 

bizonyult a Lawrence & Bennet menedzsment cég. Segítségükkel beindították a 

tréningsorozatot. A szervezők elsősorban Vajdaságot célozták meg, azonban nem zárkóznak 

el attól, hogy egész Szerbia területére kiterjesszék az előadásokat. 

 

Nem várt többlet a tartományi költségvetésben 
2017. november 14. - Pannon RTV 

Rendkívül jók a tartományi költségvetés eredményei - mondta Jovan Lazarov, a tartományi 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke. Jól alakul a vajdasági költségvetés, nem várt 

többletet valósított meg őszig a tartomány. A 2017-es év első 9 hónapjára vonatkozó 

tartományi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a tartományi 

Garanciaalap 2016-os évi gazdálkodásáról szóló jelentését vitatta meg ma Újvidéken a 

tartományi Költségvetési és Pénzügyi Bizottság. Mindkét jelentést pozitívan értékelték az 

ülésen. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-1944-45-ben-kivegzett-magyarokra-emlekeztek-topolyan
http://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyar-szorvany-napjanak-vajdasagi-kozponti-unnepsege-szabadkan
http://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/vallalatvezetesrol-tartottak-kepzest-zentan
http://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/nem-vart-tobblet-tartomanyi-koltsegvetesben
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Büntetőeljárást indított a rendőrség a beregszászi városháza magyar 
lobogójának levétele miatt 
2017. november 14. – karpatalja.ma 

Garázdaság címén indított büntetőjogi eljárást az ukrán nemzeti rendőrség beregszászi 

osztálya amiatt, hogy vasárnap a város utcáin masírozó ukrán nacionalisták önkényesen 

levették a magyar nemzeti lobogót a városháza épületéről. A Beregszászban vonuló 

nacionalisták ellen a hatóságok az ukrán büntető törvénykönyv 296. cikke alapján indították 

meg az eljárást. Ez azt jelenti, hogy a magyar zászlót a városházáról leszedő elkövetőket a 

közrend súlyos megsértése miatt vonhatják felelősségre. A rendőrség megkezdte a nyomozást 

a provokatív cselekedetet végrehajtók személyének azonosítása érdekében. 

 

Magyarellenes szélsőjobboldali félelemkeltés Kárpátalján – Bocskor Andrea 
sajtóközleménye 
2017. november 14. – karpatalja.ma 

A Szvoboda párt katonai szervezete, a Karpatszka Szics szélsőséges ukrán nacionalista 

alakulat november 11-én az ungvári magyar főkonzulátus előtt tüntettek, majd november 12-

én megfélemlítő felvonulást tartottak Beregszászon. Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő 

mélységesen elítélendőnek tartja az esetet: „Megengedhetetlen minden olyan megmozdulás, 

amely a soknemzetiségű Kárpátalja nyugalmának megbontására törekszik. A szélsőséges 

nacionalizmusnak és a kívülről jövő konfliktust szító erőknek nincs helye Kárpátalján!”- 

emelte ki. 

 

A magyar nyelv napját méltatták a Rákóczi-főiskolán 
2017. november 14. – karpatalja.ma 

Állandóan változó — változóan állandó címmel szervezett ünnepi műsort a magyar nyelv 

napján, november 13-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) 

Magyar Tanszéki Csoportja és a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont. A rendezvény 

elején az Almanach együttes adott elő megzenésített verseket. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. november 14. – Kossuth Rádió 

 

25 éves a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája 

K
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/buntetoeljarast-inditott-a-rendorseg-a-beregszaszi-varoshaza-magyar-lobogojanak-levetele-miatt/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/buntetoeljarast-inditott-a-rendorseg-a-beregszaszi-varoshaza-magyar-lobogojanak-levetele-miatt/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/magyarellenes-szelsojobboldali-felelemkeltes-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/magyarellenes-szelsojobboldali-felelemkeltes-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-magyar-nyelv-napjat-meltattak-a-rakoczi-foiskolan/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-14_18:30:00&ch=mr1
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Az évforduló alkalmából "Nyelvi jogokkal az identitás védelméért" címmel szerveztek 

konferenciát a Külgazdasági és Külügyminisztériumban Budapesten. A Charta ugyanis 

alapvetően elérte célját: őrzi a történelmi, nyelvi és kulturális értékeket, de továbbra is 

jelentkeznek olyan nehézségek, amelyeket közösen kellene megoldani - mondta 

bevezetőjében Mikola István államtitkár. Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi 

Bizottságának elnöke sokkolónak nevezet, hogy ez a Charta az egyetlen dokumentum a 

világon, amely a kisebbségi nyelveket védi, és Claudia Lucianitól, az Európa Tanács jelen lévő 

igazgatójától vár tanácsot, hogy mit lehet tenni ennek be nem tartása esetén az Európa 

lakosságának 15-16 százalékát kitevő kisebbség érdekében, szankciókat ugyanis egyelőre nem 

tartalmaz az egyezmény. 

 

A Rákóczi Szövetség a hétvégére időzítette a Felvidéki Város és Vidéke Célalapok 

őszi közgyűlését 

Nemzetpolitikai Nagyhét után van Budapest. Diaszpóra Tanács, MÁÉRT ülés után, a Rákóczi 

Szövetség is a hétvégére időzítette a Felvidéki Város és Vidéke Célalapok őszi közgyűlését. A 

célalap hálózat koordinálja a szövetség beiratkozási programját. A program érinti a teljes 

Felvidéket, a partiumi Bihar megyét, Temesvárt. 2013-től része a programnak Kárpátalja és a 

délvidék szórványtelepülései is. 

 

38 és fél milliárd forintot szánt a magyar kormány a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program keretein belül külhoni óvodák és bölcsődék építésére, 

felújítására 

38 és fél milliárd forintot szánt a magyar kormány a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program keretein belül külhoni óvodák és bölcsődék építésére, felújítására, fejlesztésére. Ma 

sajtótájékoztatón jelentették be a 21 és fél milliárdos második ütem indulását, amely jelenleg 

- a gazdaságfejlesztési programokat leszámítva - a legnagyobb költségvetésű nemzetpolitikai 

futó program. Mondta műsorunknak Grezsa István kormánybiztos. 

 

Rendhagyó eseményre hívja szerdán a Magyar Polgári Párt a 

sepsiszentgyörgyieket 

Rendhagyó eseményre hívja szerdán a Magyar Polgári Párt a sepsiszentgyörgyieket. 

Történelmi kiállításra várnak mindenkit az Erzsébet parkba, ahol eredeti helyén újból 

felvonják a magyar országzászlót az egykori emlékmű ez alkalomra készített makettjére. A 

kiállítás és zászló harminc napig marad a központi parkban.  

 

A magyar nyelv ápolásáért és a kortárs irodalom támogatásáért tüntette ki az 

Erdélyi Magyar Írók Ligáját az RMDSZ és a szövetség által létrehozott 

Communitas Alapítvány 
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A magyar nyelv ápolásáért és a kortárs irodalom támogatásáért tüntette ki az Erdélyi Magyar 

Írók Ligáját az RMDSZ és a szövetség által létrehozott Communitas Alapítvány. A magyar 

nyelv napján a kolozsvári Bánffy palotában ünnepi gálán adták át a díjat, díj, Sánta Csaba 

szobrászművész Bölcső című alkotását.  Kelemen Hunort az RMDSZ elnökét és Karácsonyi 

Zsoltot, az EMIL elnökét kérdezte a Határok nélkül riportere. 

 

 


