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Őszre teljesen felszerelve várja a diákokat a magyar iskola 
Szamosújváron 

A szeptember 12-i tanévnyitón már teljesen felszerelve nyitja meg kapuit a magyar iskola 

Szamosújváron, amely előkészítőtől érettségiig biztosítja a magyar nyelvű oktatást a város 

és a környező települések diákjainak. Az utolsó nagyobb építkezéshez, a tornaterem 

felépítéséhez is hozzákezdtek, a tantermeket, folyosókat, laborokat pedig már szinte 

teljesen berendezték. A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a napokban közölte az 

iskola Facebook-oldalán, de szórólapokon is értesítik a nyolcadikosokat az idei 

folyamatról. Idén ugyanis még a Petru Maior elméleti líceum kódját kell beírniuk a 

jelentkezési lapra azoknak, akik az új magyar iskola líceumi osztályaiban szeretnének 

tovább tanulni, ám ezek az osztályok már az új épületben kapnak majd helyet. Balázs-Bécsi 

Attila, a Téka Alapítvány elnöke a Transindexnek elmondta, azért ez a módszer, mivel az 

iskola megalapításáról szóló döntés csak azután született meg, hogy a tanfelügyelőség már 

elküldte a tanügyminisztériumba a 2016/2017-es tanévben induló osztályok listáját. Az új 

iskola – amely jelenleg a Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum - Liceul Teoretic cu Predare 

in Limba Maghiară néven szerepel a hivatalos engedélyben - szeptember elsejétől kap jogi 

személyiséget, így a következő tanévtől már megjelenhet a beiratkozási listákon, és 

valószínűleg más nevet is kap majd. Idén is két tagozat, természettudományi és filológia 

osztályok között választhatnak a nyolcadikosok, később, amennyiben igény lesz rá, további 

szakokat is indíthatnak. Balázs-Bécsi Attila azonban úgy látja, mindamellett, hogy a 

felméréseik szerint szeretnének még más szakokat is a diákok, a jelenleg működő 

osztályok is jó lehetőséget biztosítanak a továbbképzésre, mind reál, mind humán vonalon. 

A Téka Alapítvány kollégiuma továbbra is ingyen bentlakással várja a kilencedikes 

diákokat, ugyanis az a döntés született, hogy ha a városi gyerekek ingyen járhatnak 

középiskolába, akkor a szórványtelepülésekről érkezőknek se kelljen fizetniük – mondta 

Balázs-Bécsi Attila. A step by step rendszerben működő előkészítő osztályba – amelybe a 

beiratkozás már lezajlott – 25 gyerek jelentkezett. Előkészítőtől negyedikig 

évfolyamonként egy, ötödiktől tizenkettedikig pedig két osztály működik (a 2015-16-os 

tanévben összesen 560 magyar diák tanul – óvodásokkal együtt). Ötödiktől a környező 

falvakból, valamint a válaszúti Kallós Zoltán Alapítványtól is érkeznek diákok; vagyis olyan 

helyekről, ahol elemi oktatás még van magyarul, de ötödiktől már nincs. A szamosújvári 

magyar iskola létrehozását 2015 novemberében szavazta meg a helyi önkormányzat, idén 

januárban pedig – egy félreértés miatti huzavona után – az oktatási hálózatba is 

bekapcsolták.  

 

RMDSZ: a román jelöltek esélyeit növeli az EMNP a választásokon 

Az EMNP lesz okolható az RMDSZ szerint akkor, ha csökken a magyar polgármesterek 

száma Erdélyben, mert a szavazatokat megosztva önálló jelöltet indítanak, sőt sok esetben 
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román jelöltet támogatnak a magyar jelölt ellenében az egyfordulós helyhatósági 

választáson. Az EMNP elnöke, Szilágyi Zsolt szerint az RMDSZ a felelős ezért. A Brassó 

megyei Apácától a Bihar megyei Margittáig számos olyan településen állít idén 

polgármesterjelöltet az Erdélyi Magyar Néppárt, ahol az indulásuk miatt az esélyesnek 

számító RMDSZ-es jelölt helyett egy román jelölt nyerheti az egyfordulós választásokat. 

Olyan községek is akadnak, ahol az EMNP egyenesen román jelöltet támogat a magyar 

jelölt ellenében. A helyi RMDSZ-es politikusok szerint a néppártosok idén elzárkóztak az 

összefogástól olyan településeken is, ahol négy éve még a szövetség jelöltjét támogatták, 

hogy ne veszélyeztessék a magyar önkormányzati képviseletet. 

Az EMNP elnöke, Szilágyi Zsolt a maszol.ro megkeresésére az RMDSZ-re hárította a 

felelősséget a kialakult helyzet miatt. Szerinte számos községben és városban indokolt lett 

volna a tárgyalás az RMDSZ, az MPP és az EMNP között a választási együttműködésről, de 

ezt Kelemen Hunor szövetségi elnök elutasította. „Tavaly decemberben a marosvásárhelyi 

helyzetből kiindulva az RMDSZ vezetőjének azt javasoltam, üljünk le, és tárgyaljuk meg 

településekre lebontva az összefogás lehetőségét, de Kelemen Hunor ettől elzárkózott. Fél 

évre rá azt mondani, hogy az EMNP a felelős a kialakult helyzetért, úgy érzem, hogy 

képmutatás. Úgy gondolom, hogy éppen az RMDSZ politikája, a tárgyalásoktól való 

elzárkózása, illetve a korrupcióhoz való, embereket elriasztó viszonyulása veszélyezteti a 

magyar képviseletet” – jelentette ki Szilágyi Zsolt. Az EMNP elnöke szerint több Bihar, 

Szatmár és Kolozs megyei településen szerződéses együttműködést ajánlottak fel az 

RMDSZ-nek. Javaslataikat idén januárban és februárban iktatták is a szövetség helyi 

szervezeteinél, amelyek azonban elzárkóztak a tárgyalástól. Szerinte ennek oka, hogy míg 

az EMNP több magyart, az RMDSZ „több pártkatonát” akart az önkormányzatokba.  

 

Agrárminiszteri „protekció” a székely termékeknek 

Székelykeresztúri gazdafórumon vett részt Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, és 

segítséget ígért ahhoz, hogy a székely termékek eljussanak a magyarországi piacra – 

tájékoztatott a Hargita megyei önkormányzat. Az MTI által idézett közlemény szerint a 

miniszter meglátogatott egy családi vállalkozás által működtetett hajtatóházat, és részt vett 

a székelykeresztúri gazdák fórumán. Elismeréssel szólt a székelyföldi régió fejlődéséről, 

mely – szerinte – a települések képében és a felújított utakban is megmutatkozik. 

Előadásában Fazekas Sándor fontosnak tartotta, hogy a termőföld a gazdálkodók 

tulajdonában legyen. Pozitívan értékelte, hogy Székelyföldön az elmúlt két évtizedben 

egész termékcsaládok jelentek meg. Úgy vélte: meg kell erősíteni a székely márkákat, és ki 

kell juttatni a székely termékeket az Európai Unió piacaira. Segítséget ígért a székelyföldi 

gazdák képzéséhez. Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke a székely 

termékek magyarországi megjelenésének támogatására és egy magyarországi 

marhavágóhíddal való partnerkapcsolat kialakítására vonatkozó javaslatot adott át a 

miniszternek. A magyar kormány támogatását kérte továbbá ahhoz is, hogy tangazdaságot 
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alakítsanak ki egy oktatási intézménynek. Fazekas Mihály válaszában segítséget ígért 

ahhoz, hogy a székely termékek megjelenjenek a magyarországi vásárokon, gasztronómiai 

bemutatókon. Megjegyezte: Budapest és körzete olyan közel hárommilliós felvevőpiac, 

ahol a székelyföldi árunak respektje van. Felhívta továbbá a figyelmet a turizmus és az 

élelmiszeripar összekapcsolásában rejlő üzleti lehetőségekre. 

 

Pásztor: A VMSZ folytatni kívánja az együttműködést a haladókkal 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) folytatni akarja az együttműködést a Szerb Haladó 

Párttal (SNS), jelentette ki Pásztor István, a VMSZ elnöke a Tomislav Nikolić államfővel 

folytatott konzultációja után. Pásztor az újságíróknak elmondta, erről egyetértés uralkodik 

közte és a haladók vezetője, Aleksandar Vučić között, elvi megállapodás már létezik, s 

amikor majd létrejönnek az együttműködés konkretizálására vonatkozó feltételek, akkor 

látnak hozzá a következő lépésekhez. A kérdésre, hogy tárgyalt-e Vučićtyal, Pásztor 

elmondta, már kétszer beszélt vele telefonon, ahogy az SNS más képviselőivel is 

kapcsolatban áll, de elsősorban a tartományi és önkormányzati szintekre vonatkoztak ezek 

a megbeszélések. Hozzátette, arra számít, hogy június közepéig megalakul a vajdasági 

parlament és a tartományi szervek. A kérdésre, hogy mitől függ, hogy a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga (LSV) része lesz-e a tartományi kormánynak, azt válaszolta, ez az 

SNS és az LSV álláspontjától függ, tehát erről őket kell megkérdezni. 

A tervek szerint június 3-án vagy 4-én megalakul az új szerbiai szkupstina. Előtte pedig a 

vajdasági, amelynek alakuló ülését június 2-ra hívják össze. Már zárószakaszban az 

előkészületek az új összetételű köztársasági parlament alakuló ülésének megtartására. A 

kormányalakítással megbízott Aleksandar Vučić, a választásokon győzelmet arató Szerb 

Haladó Párt elnöke jelezte, hogy június 3-án vagy 4-én az lesz az ülés, miután másodikán, 

vagyis csütörtökön megalakul az új összetételű tartományi képviselőház. Ezt követően 

késlekedés nélkül megalakítják a kormányt is – mondta Vučić. 

 

További támogatások Kárpátaljára 

Több milliárd forint értékű infrastrukturális és gazdaságfejlesztési beruházások, 

programok indulnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tarpa, illetve Kárpátalja 

térségében - jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért 

felelős államtitkára a beregi településen szombaton. Magyar Levente a 15. Kuruc Napok 

megnyitóján elmondta, 1,5 milliárd forintból gyümölcsfeldolgozó létesül Tarpa körzetében, 

valamint kerékpárút épül a beregi község és a beregszászi járásban fekvő Badaló között. A 

Kárpátalját érintő gazdaságfejlesztési program keretében idén 2,5 milliárd, jövőre pedig 5 
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milliárd forintot fordítanak ottani kis- és középvállalkozások erősítésére, beruházásaik 

támogatására - közölte. A kerékpárút építését a magyar kormány hamarosan hivatalos 

szinten fogja kezdeményezni az ukrán kabinetnél. A kárpátaljai gazdaságfejlesztési 

programra kitérve Magyar Levente elmondta, az idén és jövőre rendelkezésre álló több 

mint 7,5 milliárd forint értékű, vissza nem térítendő támogatáson felül egy 20 milliárd 

forintos hitelkeret áll a vállalkozások rendelkezésre. Elsősorban a kisvállalkozók és a 

kisgazdálkodók helyzetén szeretnének könnyíteni a beruházások támogatásával és 

finanszírozásával, másrészt nagyobb cégeket is támogatna a kormány annak érdekében, 

hogy a magyarországihoz hasonló üzemek létesülhessenek Kárpátalján - fejtette ki. 

Kárpátalja magyarságának és egész lakosságának éreznie kell, hogy a magyar kormány a 

migránsválság ellenére sem feledkezett meg róla, és folytatja, sőt bővíti a térségben 

élőknek nyújtott sokrétű támogatást – jelentette ki Czibere Károly, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (EMMI) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkára csütörtökön Beregszászon. Czibere Károly Beregszászon tett egynapos 

látogatása során szociális intézményeket keresett fel és magyar egyházi, valamint 

közigazgatási vezetőkkel találkozott. A politikus Babják Zoltán polgármester kíséretében 

felkereste a polgármesteri hivatal által működtetett szociális központ ingyenkonyháját, 

amelynek az EMMI anyagi támogatásával vásárolt és a helyszínre a Magyar Református 

Szeretetszolgálat szervezésében eljuttatott 750 kilogrammnyi tartós élelmiszert adott át. A 

Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével, és Nagy 

Bélával, a református diakóniai központ vezetőjével folytatott megbeszéléséről az 

államtitkár kifejtette: „mivel a református egyház Kárpátalján nagyon fontos megtartó erő 

és az élet sok területén jelen van, így az egészségügyben, a házi gondozás, a 

falugondnokság szervezésében, a gyermekvédelemben, a közoktatásban, így alapvetően 

ezeket a kérdéseket, a velük kapcsolatos problémákat tekintettük át. Felvázoltuk továbbá 

azokat az irányokat, amelyekben a magyar kormány és az anyaországi református egyház 

hatékony segítséget nyújthat a gondok megoldása vagy enyhítése érdekében.” 
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