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Nyomtatott és online sajtó 
 

Megszűnés kapujában a vásárhelyi katolikus iskola 
2017. január 10. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, Magyar Nemzet 

Alig pár lépés választja el a megszűnéstől a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai 

Gimnáziumot: a tanintézet igazgató hiányában nem tudja benyújtani az új beiskolázási tervét, 

az önkormányzat pedig nem szavazott a megyeszékhely iskolai hálózatáról. Aláírási joggal 

nem rendelkező személy hiányában a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium 

nem adhatja le a 2017/2018-as tanévre szóló beiskolázási tervét. Az újabb 60 napig hatósági 

felügyelet alá vont Tamási Zsoltnak ősszel ugyan sikerült az igazgatói tisztségre kiírt 

versenyvizsgája, Maros megye főtanfelügyelője viszont nem hajlandó kinevezni az intézmény 

élére. Nadia Raţă azzal érvelt, hogy a Római Katolikus Státus által létrehozott oktatási 

intézmény nem szerepel Marosvásárhely iskolai hálózatában. Erről kizárólag a helyi 

önkormányzat hivatott dönteni, Dorin Florea polgármester azonban nem hívta össze a 

decemberi tanácsülést. 

 

Az erdélyi Kommandó iskolájának negyede semmisült meg 
2017. január 10. – MTI, Origo, hirado.hu, Erdély Ma, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, 

Inforádió 

Az erdélyi Kommandó község iskolaépületének mintegy negyede semmisült meg abban a 

tűzben, amelyet a hatóságok feltételezése szerint a meghibásodott kéményből kipattanó 

szikra vagy parázs okozhatott. A tűz hétfőn keletkezett az iskola épületén. Senki sem sérült 

meg. Az első felmérések szerint az iskolaépületnek mintegy negyede, vagyis 360 

négyzetméternyi felület vált a lángok martalékává - közölte kedden az Agerpres 

hírügynökség. Több mint 30 tűzoltó vett részt az oltásban, amely hét órán át tartott a mínusz 

20 fokos hidegben. Kiss Imre főtanfelügyelő elmondta, hogy az iskolának az a szárnya 

semmisült meg, amelyben az informatikai szaktanterem, a könyvtár, az iskola archívuma, a 

tanári szoba és az igazgató irodája volt. Megsemmisült egy kazán is, amely a szóban forgó 

épületrész fűtését biztosította. A főtanfelügyelő elmondta, a jelenleg felfüggesztett oktatás 

várhatóan a jövő héten kezdődhet újra az épen maradt épületszárnyban, amelyben van egy 

másik kazán, így a fűtés nem jelent gondot. Az iskolában több mint száz gyermek tanul. 

 

Benkő Erika „újoncként” kaotikusnak látja a parlamentet 
2017. január 10. – Krónika, transindex.ro 

Kaotikusnak és nehezen kiszámíthatónak tartja a román parlamentet Benkő Erika, az 

RMDSZ sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselője, aki decemberben első alkalommal kapott 

mandátumot a törvényhozásban. A fiatal politikus keddi sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatóján számolt be „zöldfülű politikusként” a Bukarestben szerzett 
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tapasztalatairól. Kifejtette: a rendszer nagyon kusza, percenként változik a bizottsági ülések 

időpontja és helyszíne, ezek egy részét ráadásul azonos időpontban szervezik, holott sokan 

két bizottságnak is tagjai. „Ez még inkább megerősítette bennem a meggyőződést, hogy 

csökkenteni kell Bukarest súlyát, és növelni a régiókét, hiszen a fővárosban teljesen más a 

civil kultúra” – fogalmazott Benkő Erika. 

 

Patthelyzet alakult ki a marosvásárhelyi katolikus gimnázium ügyében 
2017. január 10. – maszol.ro 

A Krónika szerint a megszűnés küszöbére került a marosvásárhelyi Római Katolikus 

Gimnázium, az önkormányzat ugyanis nem döntött arról, hogy felveszi az iskolahálózatba, a 

tanintézet pedig igazgatójának eltiltása miatt nem tudja benyújtani a jövő évi beiskolázási 

tervét. Peti András városi tanácsos szerint a tanintézmény sorsa nem az önkormányzaton 

múlik. 

 

Változtatások előtt a Sapientia 
2017. január 10. – szekelyhon.ro 

Újabb mandátumot nyert nemrég Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem rektora. Az intézményvezetővel az egyetem jelenlegi helyzetéről, a 

felmerülő akadályokról, illetve további terveiről beszélgettek. Mint kiderült, egyre kevesebb 

fiatal vállalja, hogy Csíkszeredában tanul tovább, így átszervezésre van szükség. 

 

Székelyföld Kulturális Fővárosa: küldj fotót az elmúlt négy évről 
2017. január 10. – maszol.ro 

A Sepsiszentgyörgy Székelyföld Kulturális Fővárosa program záróeseményeként január 26-án 

dokumentációs fotókiállítást szervez az elmúlt négy évben lezajlott rendezvényekről a 

városháza és a Kónya Ádám Művelődési Ház. A kezdeményezés célja felidézni a kulturális 

főváros keretében zajlott rendezvények, fesztiválok hangulatát, és feleleveníteni a 

Sepsiszentgyörgy életében fontos közösségi eseményeket. 

 

Nincs utánpótlás a tanügyben 
2017. január 11. – Krónika 

Többletjuttatásokkal kellene vonzóvá tenni a pedagógusi pályát – ez az egyetlen ösztönző 

módja annak, hogy orvosolni lehessen az erdélyi magyar oktatásban egyre akutabb, 

elsősorban a természettudományok terén jelentkező tanerőhiányt, vélik az oktatási 

szakemberek. Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnöke szerint a 

javasolt, az erdélyi magyar oktatásban jelentkező utánpótláshiányt orvosolni hivatott 

ösztönző program csak erős anyaországi, egyházi és különféle közösségi forrásokból lenne 

fenntartható. Az illetékes szerint a téma higgadt realitásérzéket kíván meg. 
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Vásárhelyi B terv az iskolamentésre 
2017. január 11. – Krónika 

Bár sokan attól tartanak, hogy adminisztratív problémák miatt a korrupcióellenes ügyészség 

célkeresztjébe került marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium nem tudja 

időben benyújtani a 2017/2018-as tanévre szóló beiskolázási tervét, Székely Szilárd, az iskola 

pedagógusa és a helyi RMDSZ még mindig optimista. Szerintük még van lehetőség 

a tanintézet megmentésére. 

 

Törvénytelen igazgatói kinevezések? 
2017. január 11. – Krónika 

Ismét heves vita övezi az iskolaigazgatói versenyvizsgát, miután a szaktárca módosította a 

vonatkozó módszertant, így azokat is ki lehet nevezni, akiknek nem sikerült a vizsgájuk. 

Király András államtitkár szerint kétséges az így tisztségbe kerülő igazgatók kinevezésének 

érvényessége, a PNL és az államelnöki hivatal pedig felelősségre vonást követel. 

 

Szigethalom lesz Fülek legújabb testvérvárosa 
2017. január 10. – bumm.sk 

Füleknek új testvérvárosa lesz. A városi képviselő-testület döntött így utolsó, decemberi 

ülésén. A testvértelepülések listája a magyarországi, Budapesthez közeli Szigethalommal 

bővül. Füleknek eddig három testvérvárosa volt – Salgótarján, Szécsény és Bátonyterenye. 

„Mindegyik a határtól nem messze, Nógrád megyében helyezkedik el. E városokkal való 

együttműködésünk főképp a történelmi kapcsolatokon alapszik, illetve a közös célokra és 

projektekre összpontosul“ – mondta Agócs Attila polgármester. 

 

Ravasz: Általánosító kijelentések helyett intenzív terepmunkára van szükség 
2017. január 10. – bumm.sk 

2016-ban számos szempontból történt előrelépés a roma integráció területén – mondta el a 

bumm.sk hírportálnak Ravasz Ábel. A romaügyekért felelős kormánybiztos kiemelkedően 

fontosnak tartja a terepmunkát és úgy véli, az iskolaügy jelentős szerepet játszik a potenciális 

munkaerő kitermelésében. 

 

Telefonon, magyarul is érkezhet a segítség a bajban 
2017. január 10. – hirek.sk 

Magyar nyelvű telefonos lelkisegély-szolgálat várja a kétségbeesett, problémával küzdő, 

döntés előtt álló felvidéki magyarokat. Az alapdíjas segélyszolgáltatás két telefonszámon 

érhető el. A hívásokat Magyarországon fogadják, ahol mintegy félezer önkéntes dolgozik 

azon, hogy a felvidéki magyarok is az anyanyelvükön részesüljenek segítő szóban. 

 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.bumm.sk/regio/2017/01/10/szigethalom-lesz-fulek-legujabb-testvervarosa
http://www.bumm.sk/belfold/2017/01/10/ravasz
http://www.hirek.sk/itthon/20170110181420/Telefonon-magyarul-is-erkezhet-a-segitseg-a-bajban.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. január 11. 
4 

Óvodaépítés és felújítás 
2017. január 10. – Magyar Szó 

Vicsek Annamária oktatási államtitkár a 2016-os évet két részre osztja fel, a választások előtti 

és a választások utáni részre. A választások előtt a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági 

képviselőjeként más pozícióból foglalkozott az oktatással, mint a választások után, oktatási 

államtitkárként. A választások előtti időszakban a tankönyvtörvény volt az, ami a vajdasági 

magyarság szempontjából fontos téma volt az oktatás terén. A választások után már mint 

oktatási államtitkár az óvodai, általános iskolai, középiskolai és az inkluzív oktatás területével 

foglalkozik. Az oktatásban való újítások eléréséhez szükség van a kerettörvény módosítására 

is, hangsúlyozta, s mint mondja, ezeken a módosításokon dolgozik jelenleg a minisztérium 

egy munkacsoportja. 

 

Lajkó Félix személyében magyar jelöltje is van az egyik legnevesebb világzenei 
díjnak 
2017. január 10. – Pannon RTV 

Egyetlen magyar művészként szerepel a vajdasági hegedű- és citeraművész Lajkó Félix az 

egyik legjelentősebb nemzetközi világzenei szaklap, a Songlines Év legjobb művésze-

jelölésében. Közzétette ugyanis a legjelentősebb brit székhelyű, nemzetközi világzenei 

szaklap, a Songlines azokat a művészeket és zenekarokat, akikre az Év legjobb művésze és az 

Év legjobb zenekara szavazáson online szavazni lehet. A Songlines Music Awards jelöltjei 

között más magyar művész nem szerepel; Lajkó Félix az Év legjobb művésze listán jelölt. 

 

A vajdasági értékekről szerveznek vetélkedőt a diákoknak 
2017. január 10. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Értéktár Bizottság Kerek e 

vidéken címmel vetélkedőt szervez az általános iskolák felső tagozatos tanulói és a 

középiskolák diákjai számára a vajdasági értékek és a hungarikumok témájában, azzal a 

céllal, hogy a diákok közelebb kerüljenek saját településük, esetleg régiójuk értékeihez, illetve 

kreatív feladatokon keresztül dokumentálják azokat, valamint alapvető ismereteket 

szerezzenek a hungarikumokról. 

 

Európai szintű felszereltség várja a diákokat – Nyílt nap a Rákóczi-főiskolán 
2017. január 10. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nyílt napot szervezett 2017. január 10-én. A 

felvételizni szándékozók szüleikkel együtt közel 150-en látogattak el a nyílt napra, ahol 

részletekbe menően informálták őket a 2017. évi felsőoktatási felvételi eljárásról, betekintést 

nyerhettek az intézmény életébe, találkozhattak a szakok oktatóival. Majd bárhová szabadon 

benézhettek, kérdéseket tehettek fel a tanszékek és tudományos intézetek tanárainak, 

ismerkedhettek a körülményekkel, ellátogattak a kollégiumokba és az intézmény 

könyvtárába. Aki lemaradt a mostani nyílt napról, nem kell bánkódnia, mert idén még 
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szerveznek a főiskolán egyet, amely majd a tanítási időszakban lesz, oda iskolai osztályokat 

várnak a főiskola tanárai és vezetői. 

 

Még januárban elárverezhetik a csapi Lenin-szobrot 
2017. január 10. – Kárpátalja 

Csapon árverésre bocsátják az egykor a város főterén álló Lenin-emlékmű bronz alakját – 

jelentette a Zakarpattya Online. A várost 2014-ben érte el a „Lenin-hullás”. Az emlékművet 

előbb festékkel kenték be, utóbb ledöntötték talapzatáról. A szobrot a csapi kommunális 

vállalat szállította el megőrzésre. A szobor még el sem kelt, de a városatyáknak máris vannak 

elképzeléseik arról, mire költhetnék az árát: emlékművet állítanának a város egyik 

alapítójának. Ugyanakkor a Zakarpattya Online szerint város polgárainak ennél praktikusabb 

javaslatai is lennének a vételár felhasználására vonatkozóan. 

 

Komoly döntések mindjárt az év elején 
2017. január 10. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap este ülésezett a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. 

Napirenden a Magyarországról érkező támogatások, az úgynevezett Ribnicai Alap pályázatára 

való jelentkezés, a községek finanszírozásáról szóló törvény módosításának, valamint a 

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet kérdéskörének megvitatása szerepelt. 

 

A mutatók felfelé ívelnek, jó a gazdasági légkör Lendva Községben 
2017. január 10. – Muravidéki Magyar Rádió 

Mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere tegnap találkozóra hívta meg a község 

gazdasági szakembereit. Mint közösen megállapították, kedvező a gazdasági légkör a 

községben, csökken a munkanélküliség. A jó eredmény elsősorban az exporttal foglalkozó 

vállalatoknak köszönhető. 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2017. január 10. – Kossuth Rádió 

Zászló és felirat perek – Jogorvoslat csak a nemzetközi igazságszolgáltatástól 

várható 

Tegnap adtunk hírt arról, hogy Tőke Ervin, a székely zászló felvonásáért tavaly júniusban 

megbüntetett Erdélyi Magyar Néppárt csíkszeredai elnöke - alapfokon pert nyert. De 

Székelyföldön még számtalan zászló és magyar felirat per zajlik, vagy éppen zárult nem éppen 

kedvező módon. Ezért fontos, hogy jogorvoslati lehetőség nyíljék a nemzetközi 
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igazságszolgáltatási fórumok előtt - véli a kolozsvári székhelyű Jogaink Egyesület. Oláh-Gál 

Elvira Árus Zsoltot az egyesület gyergyószentmiklósi képviselőjét kérdezte. 

Egy ajánlás, amely mégis jelentőséggel bír – Ezután az Európai Uniónak is 

szerepet kell vállalnia a Kisebbségi jogok védelmében. 

Az Európai Parlament decemberben elfogadott emberi jogi jelentése kisebbségi jogi 

minimum kidolgozását ajánlja az Európai Bizottságnak. A dokumentum jelentőségét nem 

elsősorban az a tény adja, hogy bővítené a kisebbségi jogok listáját. Nem kötelező jellegű 

dokumentum, csupán ajánlásokat fogalmaz meg. Azonban más, nem kötelező jellegű 

ajánlásokhoz képest mégis meghatározó jelentőséggel bír -  mondta műsorunknak Fiala 

Bútora János jogi szakértő. A riporter Haják Szabó Mária. 

Az építkezés éve lesz 2017 az MPP számára 

A Magyar Polgári Párt számára 2017-es esztendő az építkezés ideje lesz - mondja Bíró Zsolt 

elnök, aki szerint az MPP programjának megvalósítását elősegíti az, hogy most már jelen 

vannak a román parlamentben, és az önkormányzatok szintjén is megerősödött a párt a 

tavalyi, helyhatósági választásokon. 

Versenyképesség és biztos piac – Ezt kínálja a magyar Áldomás márkanév. 

Magyar prémium kategóriás élelmiszerek ernyőmárka neve az Áldomás termékcsalád. A 

Magyar Nemzeti Kereskedőház célja, hogy megismertesse a kiváló minőségű magyar 

élelmiszereket a belföldi és külföldi piacokon. Lehetőség van viszont arra is, hogy a külhoni 

magyar termelők termékei is e márkanév alatt kerüljenek a piacra. Ennek feltételeiről beszél 

Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója. Németh Ernő Szabadkán 

készült riportjából az is kiderül, hogy Délvidéken is vannak komolyan érdeklődő cégek, akik 

az Áldomás márkanév alatt szeretnék forgalmazni termékeik egy részét. 

Magyar gyerekek, szlovák iskola 

A szlovák-magyar határtól csak néhány kilométerre fekszik a felvidéki Hosszúszó, ahol 50 

esztendeig nem volt az ott élő magyaroknak iskolája, pedig a felvidéki település többségében 

magyarok lakta. Így aztán a szülők, akik annak idején kényszerűségből tanultak szlovákul, 

természetesnek tartják, hogy gyermekük is szlovák iskolába járjon. A hosszúszói magyar 

iskolán úgy tűnik, a magyar kormány anyagi támogatása sem segít. A felvidéki településen 

egyre inkább veszélyben van a magyar identitás megtartása. 

Meg vannak számlálva a napjaik a kerületi magyar tagozatoknak sok erdélyi, 

bánsági és partiumi városban  

Sok erdélyi, bánsági és partiumi városban a kerületi iskolák magyar tagozatai jelentették az 

utánpótlást a magyar középiskoláknak. Különösen a szórványvidékeken számítottak jelentős 

hátországnak a kerületi iskolák. A magyarság számának csökkenésével, az iskolaválasztási 

szokások megváltozásával azonban ezeknek a kerületi magyar tagozatoknak is meg vannak 

számlálva a napjaik. Aradon, a Csiky Gergely Főgimnáziumon kívül három kerületi iskolában 

működik még magyar tagozat: kettőben csak elemi szinten, az Aurel Vlaicu Általános 
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Iskolában viszont nyolc osztályig tanulhatnak anyanyelvűkön a magyar diákok. Ez ráadásul 

egyike azon ritka iskoláknak, amelyekben három nyelven, románul, magyarul és németül 

folyik a tanítás. Ettől a tanévtől magyar aligazgatója van az Aurel Vlaicu iskolának Viszhányó 

Aranka személyében, akivel a Határok nélkül munkatársa beszélgetett a kerületi iskolák 

jövőjéről, és arról, hogy olykor nem feltétlenül a pedagógusra tartozó feladatokat át kell 

vállalniuk a magyar tagozat fenntartása érdekében. 

 
 


