
Díj a matekver seny 
„karmesterének”
Európai Polgári Díjat ka-
pott Bencze Mihály tanár, 
a bukaresti Ady Endre Lí-
ceum igazgatója, a nem-
zetközi magyar matemati-
kaverseny alapítója.

Igazi kulturális csemege ké-
szül Nagyváradon: októ-
ber végén két lovas szín-
házi produkciót is bemutat 
a Kárpát-medencei lovas 
színház.
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Negyedmillió lejjel ki-
egészítette a klasz-
szikus Roncsautó-
program költségve-
tését a kormány, így 
3800-zal több régi au-
tót lehet kivonni a for-
galomból az év vé-
géig, mint 2016-ban. 
A Tudose-kabinet szer-
dai ülésén ugyanakkor 
arról is döntött, hogy 
10 millió lejes költségvetéssel egy RO-LA nevű új programot indít útjára, 
amelynek az a célja, hogy mérsékelje a légszennyezést, az egészségre ár-
talmas anyagok és a szén-dioxid kibocsátását.

A támogatás nem 
„kegygyakorlás”, ha-
nem a magyar állam 
kötelessége – jelen-
tette ki Semjén Zsolt 
miniszterelnök-he-
lyettes Szatmárné-
metiben, a magyar 
kormány támogatá-
sával felújított Szent 
Alajos Konviktus át-
adásán. Az ünnepi 
rendezvényen Semjén úgy fogalmazott, Magyarország és a magyar állam 
már nemcsak felelősséget érez, hanem – az új alaptörvényben leírtak 
szerint – felelősséget visel minden magyarért, bárhol él a világon.

Semjén: a támogatás az állam kötelessége Feltöltötték a roncsautóprogramot

Hátrányosan érinti a szabadpiaci versengést, és 

az oktatás színvonalát is rontani fogja a kormány 

szerdai intézkedése, amely alapján gyakorlatilag 

államosítják a tankönyvkiadást – véli Varga Károly, 

a dévai Corvin Kiadó igazgatója. Valamivel derű-

látóbb Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásért fe-

lelős ügyvezető alelnöke, aki lapcsaládunknak azt 

nyilatkozta: az eddigi rendszer bonyolultsága mi-

att nem kedvezett a magyar nyelvű kiadványok 

ügyének, ezért az újtól előrelépést várnak.

„Államosított” tankönyvkiadás
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Felvirágzik az ágazat? A magyar tankönyvkiadásnak akár kedvezhet is az intézkedés, ha jó szerkesztőcsapattal fognak dolgozni

Európai bírálat az 
oktatási törvénynek
Az Európa Tanács parlamen-
ti közgyűlése (PACE) 80 száza-
lékos többséggel elfogadta a ki-
sebbségek anyanyelvi oktatását 
szűkítő új ukrán oktatási tör-
vényt érintő sürgősségi hatá-
rozatot, amellyel az Európa Ta-
nács (ET) megvédte a meglé-
vő kisebbségi oktatási rendszert 
Ukrajnában. A magyar és a ro-
mániai delegáció együttműkö-
dött a nyilatkozat elfogadása ér-
dekében.

Ombudsman védi
a gyermekek jogait
Kifejezetten a gyermekek jo-
gainak védelmével foglalkozó 
ombudsmani hivatalt hoznak 
létre, a vonatkozó törvénymó-
dosító tervezetet szerdai ülésén 
fogadta el a kormány. A buka-
resti kabinet közleménye értel-
mében a hivatal január elsejétől 
kezdi meg működését. A leendő 
ombudsmanhoz maguk a kisko-
rúak vagy törvényes képviselő-
jük nyújthat be panaszt.

Magyartalan 
reklámpannók
Helytelen a kolozsvári tömegköz-
lekedési vállalat (CTP) által kihe-
lyezett többnyelvű reklámtáblák 
magyar felirata – hívta fel a fi-
gyelmet egyik olvasónk. A válla-
lat idén a román, angol és német 
szöveg mellett magyar feliratot 
is tartalmazó reklámpannókat 
helyezett ki a városban. Az érté-
kelendő gesztusnak sok „szép-
séghibája” van, a városháza javí-
tásokat ígért.

Magyarország is 
védené a Szamost
Hivatalos tájékoztatást kért a ro-
mán hatóságoktól a Szamos 
szennyezéséről a magyar belügy-
minisztérium, Budapest a vég-
leges megoldás érdekében vala-
mennyi fórumon felveti az ügyet, 
és a diplomáciai lépésektől sem 
riad vissza. Erről tájékoztatta a 
szaktárca közleményében Baranyi 
Krisztinát, miután a magyarorszá-
gi szakpolitikus Orbán Viktor mi-
niszterelnökhöz fordult.

Az oktatás színvonalának romlásától tartanak a kiadók a kormány döntése nyomán
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