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Nyomtatott és online sajtó 
 

Újjáépítik a leégett kommandói iskolát – Ötmillió forintos gyorssegély 
Budapestről 
2017. január 11. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Kormány.hu, Magyar Hírlap, OrientPress, Erdély Ma, hvg.hu 

Teljesen újjáépítik a hétfő este leégett kommandói Horn Dávid Általános Iskolát, erre 

kormánytámogatást igényelnek, ha pedig nem kapnak, önerőből állják a munkálatokat – 

nyilatkozta lapunknak Tamás Sándor. Közben ötmillió forint gyorssegéllyel és 

könyvadománnyal segít a budapesti nemzetpolitikai államtitkárság. Mint írták, a hétfői 

tűzeset utáni helyzetről és a segítségnyújtás lehetőségeiről Szilágyi Péter nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár telefonon egyeztetett Opra Béni Béla iskolaigazgatóval. Közlésük 

szerint a tűzvész martalékául esett, kilencezer kötetet számláló iskolakönyvtár 

gyűjteményének pótlását a nemzetpolitikai államtitkárság a Mikes Kelemen-programból 

pótolni tudja. 

 

Brisbane-i magyarokhoz látogatott Potápi Árpád János 
2017. január 11. – Kormány.hu 

Ausztráliai körútja során a brisbane-i magyarsághoz látogatott Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár, ahol megnézte a Marion-völgyi Boldog Özséb kápolnát, 

amely magyar összefogással épülhetett fel 2011-ben. Ezt követően Kerekes Samu, a Gold-

Coast-i Magyar Egyesület vezetője számolt be az egyesület éves tevékenységéről, majd a 

Szivárvány Gold-Coast-i Magyar Iskola vezetőjével, Horváth Gyöngyivel egyeztetett a hétvégi 

magyar iskolákkal kapcsolatban várható változásokról. 

 

Korlátozott a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak betartása 
2017. január 11. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Az elmúlt két évben egyes esetekben nem tartották be a nemzeti kisebbségek nyelvi jogait, 

néhány területen pedig nem megfelelő mértékben használták ki azokat – állapította meg a 

kormányhivatal és a kisebbségi kormánybiztosi hivatal közös, a 2015-ös és 2016-os évre 

vonatkozó jelentése, amelyet szerdai ülésén hagyott jóvá a kormány. A jelentésben egyebek 

mellett az olvasható, hogy a közigazgatási szervek nyelvhasználatának néhány területén 

pozitív változások történtek, ugyanakkor hiányosságokra is fény derült. A dokumentum 

szerint 1712 esetben sérültek a nemzeti kisebbségek nyelvi jogai. Egyes települések nem tették 

lehetővé a polgárok számára a szóban és írásban anyanyelvükön történő kommunikációt, 

kérésükre nem adtak ki a kisebbség nyelvén határozatot, születési-, házassági- vagy halotti 

anyakönyvi kivonatot, nem biztosították be, hogy település neve a kisebbség nyelvén is fel 

legyen tüntetve.  
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http://www.hirek.sk/belfold/20170111152056/Korlatozott-a-nemzeti-kisebbsegek-nyelvi-jogainak-betartasa.html
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Magyari: hatalmas összeg kellene az oktatásnak 
2017. január 11. – Krónika 

Csak erős anyaországi, egyházi és különféle közösségi forrásokból lenne fenntartható az 

értelmiség által javasolt, az erdélyi magyar oktatásban jelentkező utánpótláshiányt orvosolni 

hivatott anyagi ösztönző program – véli Magyari Tivadar. Az RMDSZ oktatásért felelős 

ügyvezető alelnöke szerint a téma „higgadt realitásérzéket" kíván meg. 

 

Nincs utánpótlás a tanügyi rendszerben 
2017. január 11. – Krónika 

Pluszjuttatásokkal 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. A lapunk által megkérdezett illetékesek 

szerint a motiváló pénzügyi csomaggal elsősorban a fiatalokat kellene megcélozni. 

 

Újabb titkos RMDSZ–PSD-paktumot sejt Szilágyi Zsolt 
2017. január 11. – Krónika, transindex.ro, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Románia „teleormanizálását" bírálta szerdai nagyváradi sajtótájékoztatóján Szilágyi Zsolt, az 

Erdély Magyar Néppárt (EMNP) elnöke, aki felszólította az RMDSZ-t, hozza nyilvánosságra a 

román balliberális koalícióval kötött megegyezés feltételezett titkos mellékletét. Szilágyi úgy 

vélekedett, miután az RMDSZ vezetői leültek tárgyalni a román kormánykoalíció 

képviselőivel, szertefoszlott a szövetségnek a parlamenti választásokat megelőző 

félelemkampánya, amelyben meg akarta menteni Erdélyt Bukaresttől. Szilágyi Zsolt 

ugyanakkor számon kérte az RMDSZ-en a kampányígéretek betartását, emlékeztetve: 

„autópályát, autonómiát ígértek, de úgy tűnik, megfeledkeztek róla". 

 

Ki lehet az RMDSZ következő ügyvezető elnöke? 
2017. január 11. – transindex.ro 

Kovács Péter lemondásával megüresedett az RMDSZ ügyvezető elnöki tisztsége. Kelemen 

Hunor korábban azt mondta a Transindexnek, hogy január végén tartja a szövetség a 

választások utáni első Szövetségi Képviselők Tanácsát, ekkorra már lesz javaslata. Az 

ügyvezető elnököt ugyanis az RMDSZ alapszabálya szerint a szövetségi elnök javasolja, a 

SZKT pedig jóváhagyja a javaslatot. Az ankét során két kérdést tettek fel a politikusoknak: 

elvállalnák-e a tisztséget, illetve szerintük milyennek kell lennie az ideális ügyvezető 

elnöknek. A megkérdezett politikusok óvatosan fogalmaztak.  

 

Maros megyei RMDSZ: nem szűnik meg a vásárhelyi katolikus líceum 
2017. január 11. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ Maros Megyei Szervezetének Területi Állandó Tanácsa fontosnak tartja tisztázni 

az elmúlt napokban megjelent álhíreket, amelyek szerint a római katolikus iskolát a 
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megszűnés fenyegeti – közölte a szervezet. Közleményükben leírják: „Az iskola 2015. 

szeptember 1-től a mai napig jogszerűen működik a 2015-ben megszavazott 33-as helyi 

tanácsi határozat értelmében. A főispáni hivatal (prefektúra) által megtámadott és bíróság 

révén érvénytelenített 2014-es határozat semmilyen módon nem befolyásolja annak 

működését, hiszen a tanintézmény nem a 2014-es határozat alapján kezdte el működését”. 

 

A katolikus gimnázium leadta beiskolázási tervét a tanfelügyelőségre 
2017. január 11. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Szerda délelőtt sikerült a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumnak is leadnia beiskolázási 

tervét a tanfelügyelőségre. Ezzel elhárulhat a tanintézmény bezárásának veszélye. A korábban 

igazgatói tisztségre javasolt Székely Szilárd a Maszolnak elmondta, a tanári kar döntött a 

beiskolázási tervről. Ezt a vezetőtanács jóváhagyta, majd benyújtotta a Maros megyei 

tanfelügyelőséghez is, amely továbbküldi az oktatási minisztériumba. Minden osztályra 

kértek engedélyt, ami eddig működött az iskolában, illetve a negyedik osztályra is, amely 

eddig nem volt – magyarázta Székely Szilárd. 

 

Bátorítani kell az anyanyelvhasználatot az Európai Unióban 
2017. január 11. – Nyugati Jelen 

Bátorítani kell az anyanyelvhasználatot, az uniós polgárok anyanyelven történő tájékoztatását 

az Európai Unióban – ezt hangsúlyozták azon az európai parlamenti konferencián, ahol 

képviselők és szakértők a nyelvi egyenlőség kérdéséről a digitális korszak technológiai 

lehetőségeinek tükrében beszélgettek. Elhangzott: a minél szélesebb körű anyanyelvhasználat 

nem csupán a gazdaságot élénkíti, hanem hozzájárulhat ahhoz is, hogy az uniós polgárok 

megfelelően tájékozottak legyenek, és ezáltal közelebb érezzék magukhoz a különféle 

közpolitikákat is. 

 

Magyar igazgató a Bernády-iskola élén 
2017. január 11. – szekelyhon.ro 

Hétfőtől magyar igazgató vezeti Marosvásárhely egyetlen magyar nevű általános iskoláját. 

Kupán Edith versenyvizsgával nyerte el a Bernády György Általános Iskola igazgatói 

tisztségét a következő négy évre. A kémia-fizika szakos tanárnővel iskolafejlesztési terveiről, 

az intézmény és a közösség problémáiról, illetve a megoldásokról beszélgettek. 

 

Kevés termék „hagyományos” 
2017. január 12. – Krónika 

Nem törekednek a székelyföldi termelők, hogy megszerezzék a hagyományos termék 

minősítést. Leginkább a székely pékek tartják fontosnak, hogy bekerüljenek az országos 

jegyzékbe, Hargita és Kovászna megyében a legtöbb bejegyzett hagyományos termék a 

pityókás házikenyér. A hivatalosan regisztrált hagyományos termékek száma a vonatkozó 

szabályok módosítása után fogyatkozott meg. 
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Ősztől sem lesz magyar iskola Besztercén 
2017. január 12. – Krónika 

Jövő tanévtől sem indulhat be az önálló magyar oktatás Besztercén, az RMDSZ és a helyi 

magyar közösség azonban nem mond le azon többéves tervéről, hogy a magyar tagozat 

kiváljon az Andrei Mureşanu Főgimnáziumból. Eközben a vásárhelyi katolikus iskola tanárai 

benyújtották a beiskolázási tervüket, a kolozsvári Apáczai-gimnázium vezetősége pedig a 

képzőművészeti képzés megmentésére törekszik. 

 

Trump is „besegíthet” a román–magyar kibékülésbe 
2017. január 12. – Magyar Nemzet 

Gesztusértékű a magyarul is beszélő külügyminiszter kinevezése Romániában. Mindkét fél 

részéről diplomáciai előrelépést várnak a jövőben, ráadásul ezúttal a magyar–román 

kapcsolatok javulását illetően kivételesen besegíteni látszik egy kicsit az a csúnya és sokszor 

emlegetett „geopolitikai realitás” is. Stefano Bottoni történész szerint az már önmagában 

fontos fejlemény lesz, ha „Magyarországot nem ütik a román politikában”, ezen felül néhány 

gesztusértékű lépés jöhet a Grindeanu-kabinet részéről, mint a kisebbségi törvény elfogadása 

– amely nagyon régóta vár a sorára –, vagy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem magyar kara helyzetének rendezése. 

 

A szürke huszonhét árnyalata 
2017. január 12. – Csinta Samu – Heti Válasz 

Nagy túlélők és gyanús szereplők alkotják minden idők egyik legszürkébbnek ígérkező román 

kormányát. Az RMDSZ feszült lesben készül figyelni a Dragnea-Grindeanu-kormány lépéseit, 

miközben Romániában is megjelent a Soros-kártya, csak épp a jobboldal ellen. Kelemen 

Hunor szerint a kormánynak megszavazott bizalom a szövetség részéről nem több politikai 

gesztusnál, mivel szakmailag a PSD-ALDE (az ALDE a Liberálisok és Demokraták 

Szövetsége) koalíció az RMDSZ nélkül is jól megvan. „Nekünk viszont szükségünk van 

partnerekre, akikkel a romániai magyar közösség szempontjából minél több életminőség-

javító szempontot érvényesíteni tudunk.” 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2017. január 12-i számában olvasható) 

 

Felmérés: a KDH megelőzné a Most-Hidat, Kotleba erősödik 
2017. január 11. – bumm.sk, hirek.sk, Körkép 

Ha január elején került volna sor a parlamenti választásokra, akkor a megszerzett szavazatok 

27,7 százalékával a Smer-SD győzött volna – derül ki az AKO közvélemény-kutató ügynökség 

felmérésből, melynek eredményei szerint összesen nyolc párt kerülne be a törvényhozásba. 

Közülük utolsó helyen a Most-Híd lenne a törvényhozás tagja, 6,1 százalékos 

támogatottsággal. A felmérés eredményei alapján a törvényhozáson kívül maradna 3,2 

százalékos eredménnyel a Magyar Közösség Pártja (MKP). 
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Bővítik a kassai magyar óvoda kapacitását 
2017. január 11. – hirek.sk 

Négy önkormányzati óvoda kapacitását bővítik Kassán, köztük a magyar óvoda férőhelyeinek 

száma is emelkedik. Összesen mintegy 200-al több gyermeket tudnak majd elhelyezni 

ezekben az intézményekben. Korábban helyhiány miatt nagyon sok magyar szülő kényszerült 

szlovák óvodában elhelyezni gyermekeit. 

 

A kormány jóváhagyta a megyei és a helyi önkormányzati választások 
összevonását 
2017. január 11. – bumm.sk, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

A kormány idei első ülésén megszavazta azt a javaslatcsomagot, melynek értelmében 

„egyesítenék” a megyei és az önkormányzati választásokat, előbbit pedig egyfordulóssá 

tennék. Korábban az SNS kifejezetten a javaslat ellen foglalt állást. A parlamentben második 

olvasatban lévő javaslatcsomag szerint nemcsak a megyei választásokat tennék egykörössé, 

hanem a választási időszak egyszeri meghosszabbításával egy időpontra hoznák a voksolást az 

önkormányzati választásokkal. Az első ilyen "egyesített" választás 2022-ben zajlana. 

 

Farkas Iván: 2017 egyik legfőbb kihívása a novemberi megyei választások 
2017. január 11. – hirek.sk, Felvidék Ma 

„Közösségünk jövője és régióink jövőbeni fejlődése szempontjából a 2017 –es év legfontosabb 

eseménye minden bizonnyal a november elején esedékes megyei választások lesznek” – véli 

Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártjának gazdasági és régiófejlesztési alelnöke, az MKP 

Nyitra megyei frakciójának vezetője. A Magyar Közösség Pártjában egyébként nem a központ 

határozza meg, koalícióban, vagy önállóan indulnak-e a jelöltek. A regionális struktúrák 

jogköre eldönteni a választások előtt, hogy szövetséget kötnek-e a megyei választások előtt 

más politikai pártokkal. 

 

Minden hónap első vasárnapján ingyenesen látogatható a magyar múzeum 
2017. január 11. – Felvidék Ma 

Több múzeum ingyenesen látogatható a hónap első vasárnapján, köztük a Szlovákiai Magyar 

Kultúra Múzeuma igazgatása alá tartozók, azaz a pozsonyi Brämer-kúria, az alsósztregovai 

Madách-kastély és a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház is. 

 

Vučić lemond, ha nem az SZHP jelöltje győz 
2017. január 11. – Magyar Szó, PannaonRTV 

Aleksandar Vučić távozik a kormány éléről, ha nem a Szerb Haladó Párt elnökjelöltje nyeri 

meg a néhány hónapon belül esedékes köztársaságielnök-választást. A miniszterelnök úgy 

fogalmazott, hogy ez nem feltétlenül jelenti az egész kormánynak, minden egyes miniszternek 

a lemondását, de az övét a kormányfői tisztségről mindenképp jelentené. 
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Újvidék: Tiltakoznak a fagyoskodó egyetemisták 
2017. január 11. – Vajdaság Ma 

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatói ma tiltakoztak, mert fáznak az 

órákon. Annak ellenére, hogy az épületet fűtik, hideg van a nagyobb és tágasabb 

tantermekben. A hallgatók „Fázunk‟ és „A tandíj nem fűt‟ feliratokat helyeztek el az egyetem 

épületének bejárati ajtaján, de az illetékes szolgálatok leszedték ezeket a feliratokat és 

megtiltották a hallgatóknak, hogy tovább rongálják az egyetem tulajdonát. A 

Bölcsészettudományi Kar 2014-ben és 2015-ben több mint 24 millió dinárt fordított a fűtésre. 

 

Vetélkedő diákoknak: Kerek e vidéken 
2017. január 11. – Vajdasag.ma 

Az általános iskolák felső tagozatos és a középiskolák diákjai számára szervezik a vajdasági 

értékek és a hungarikumok témájában. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági 

Magyar Értéktár Bizottság Kerek e vidéken címmel vetélkedőt szervez az általános iskolák 

felső tagozatos és a középiskolák diákjai számára a vajdasági értékek és a hungarikumok 

témájában. 

 

Sikeres volt az Egán Ede gazdaságfejlesztési program 
2017. január 11. – Kárpátalja 

A 2016-os év az ukrán belpolitikai és gazdasági események mellett és ellenére mondhatni 

pozitív fordulópont volt a kárpátaljai magyarság életében. A magyar állam és a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség által kidolgozott Egán Ede gazdaságfejlesztési program 

segítségével több mint ezer helyi vállalkozó bővíthette vállalkozását, valósíthatta meg 

elképzeléseit, ami hosszú távon jelentősen lendíthet a vidék gazdasági mutatóin. A program 

korántsem fejeződött be az év végeztével. 2017-ben újabb pályázati ciklus indul majd, de 

mielőtt a jövőről beszélnénk, érdemes értékelni a múltat. Az Egán Ede-terv első pályázati 

köréről Berki Mariannát, az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” 

Jótékonysági Alapítvány igazgatóját kérdeztük a program tavalyi évéről. 

 

Lemondásra szólították fel az MNMI igazgatóját 
2017. január 11. – Népújság.net 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa hétfő esti 

ülésén számos fontos témát tárgyalt meg, annak függvényében is, hogy idén összesen 730 

millió forint anyaországi támogatás érkezik a Muravidékre. A MNMI-vel kapcsolatban pedig 

Horváth Ferenc elnök szavazást javasolt az intézet igazgatónőjének visszahívásáról, melyet – 

a tanács nem kis meglepetésére – saját elnöki tisztsége további végzéséhez kötött, egyfajta 

bizalmi szavazássá is téve a kérdést. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21056/Ujvidek-Tiltakoznak-a-fagyoskodo-egyetemistak.html
http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/3180/Vetelkedo-diakoknak-Kerek-e-videken.html
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/01/11/sikeres-volt-az-egan-ede-gazdasagfejlesztesi-program
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/01/11/sikeres-volt-az-egan-ede-gazdasagfejlesztesi-program
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/2172-lemond%C3%A1sra-sz%C3%B3l%C3%ADtott%C3%A1k-fel-az-mnmi-igazgat%C3%B3j%C3%A1t.html
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Integrált közlekedési stratégia Lendván 
2017. január 11. – Népújság.net 

kozlstrat0217Lendva integrált közlekedési stratégiájának közvitáján január 5-én mindössze 

négy polgár vett részt, ennek ellenére tartalmas beszélgetés alakult ki sok konkrét javaslattal. 

A tervezet elkészítője a krškói Sava Projekt, a stratégia első fázisa Lendva városra vonatkozik 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. január 11. 

Létezik és működik – A marosvásárhelyi katolikus gimnáziumról terjedő 

rémhíreket oszlat a tanügyi államtitkár 

A marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceum  iskola vezetőségi tagja, Székely Szilárd 

nem tartja reálisnak azokat a sajtóban megjelent híreszeléseket, miszerint a megszűnés 

fenyegeti a római katolikus iskolát. Alapozza ezt arra, hogy  a tanintézet beiskolázási tervét a 

tanácsa jóváhagyta, a mai nap pedig  le is adták/iktatták a Maros megyei tanfelügyelőségen. 

Részletekért a Határok nélkül munkatársa hívta fel Székely Szilárdot. 

Interjú Király Andrással a marosvásárhelyi katolikus gimnázium ügyéről 

A marosvásárhelyi katolikus középiskola vezetőségi tagja, Székely Szilárd után a Határok 

nélkül munkatársa felhívta Király Andrást, a román tanügyminisztérium államtitkárát, aki 

szintén megerősítette, hogy rémhír az az állítás, miszerint az iskola nem szerepel a Maros 

megyei iskolahálózatban. Az államtitkár elmondta: a minisztérium létezőnek és működőnek 

tekinti a felekezeti iskolát. 

Most igen vagy nem – Deli Andor EP képviselő szerint kisebbségi szempontból 

elégedettek lehetnek a Szerbiáról szóló 2016-os országjelentés-tervezettel 

Az Európai Parlament külügyi bizottsága hétfőn tárgyalta először a Szerbiáról szóló 2016-os 

országjelentés-tervezetet, konkrétan annak kisebbségekre vonatkozó tartalmát. Ezzel 

kapcsolatban a vajdasági Deli Andor, a Fidesz EP-i képviselője úgy fogalmazott, hogy 

kisebbségi szempontból elégedettek lehetünk, hiszen a jelentéstervezet külön bekezdésben 

foglalkozik a kisebbségek jogaival és azok védelmével, és részben már tartalmazza a 

számunkra jelentős témaköröket, tehát jó alapot ad arra, hogy módosító indítványaimmal 

kiegészítsem őket.  

Nyílt napot tartottak a beregszászi Rákóczi-főiskolán 

Nyílt napot tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, hogy az érettségiző 

és a kilencedik osztályos tanulóknak bemutassák az intézményt és annak tanárait, az ott 
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http://www.nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/2175-integr%C3%A1lt-k%C3%B6zleked%C3%A9si-strat%C3%A9gia-lendv%C3%A1n.html
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-11_18:30:00&ch=mr1
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működő szakokat. A nyílt napra közel százötven továbbtanulni vágyó fiatal érkezett 

Kárpátalja különböző középiskoláiból, gimnáziumaiból és líceumaiból.  

A szlovák-magyar határ mellet fekvő Kecsőnek évtizedek óta nincs magyar papja 

A szlovák-magyar határ mellet fekvő Kecsőnek évtizedek óta nincs magyar papja, pedig a falu 

lakói  szinte mindannyian magyarnak vallják magukat. Lőrincz Piroska templom gondnok 

arról is beszél, hogy ebbe nem nyugszanak bele és addig követelik, amíg meg nem kapják. Bár 

azt is hozzá teszi, a hívők is elmaradoztak a templomból. 

Szórványban minden lehetőséget meg kell ragadni – A reformáció 500. 

évfordulója apropóján is 

A reformáció ünnepére készülve a  Szatmári református egyházmegye még szorosabbra fűzi 

kapcsolatát a székelyföldi testvéregyházzal. Az ezer éves határ közelségében, nem csak a 

hitbéliséget jelenti az egyházhoz való ragaszkodás. Több annál. 

 
 


