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Nyomtatott és online sajtó 
 

MOGYE-ügy: Szilágyiék feljelentést tettek a DNA-nál 
2017. január 16. – Krónika, MTI, transindex.ro, hirado.hu, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Feljelentést tett az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) az Országos Korrupcióellenes Ügyészségnél (DNA) a romániai egyetemeket 

akkreditáló Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIS) és a Marosvásárhelyi Orvosi 

és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) vezetősége ellen. A panaszosok szerint visszaéltek a 

hivatali hatalmukkal, és előnyhöz juttatták a MOGYE román tagozatát a magyar tagozattal 

szemben. Az ügyészségi kereset hasonlít ahhoz, amely alapján a marosvásárhelyi Római 

Katolikus Gimnázium létrehozása ügyében indított eljárást a DNA. 

 

Teljesen újjáépítik a leégett kommandói iskolát 
2017. január 16. – MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Teljesen újraépítik a január 9-én nagyrészt leégett kommandói iskolát, ugyanis a tűzvész után 

lehetetlen helyreállítani. Január 16-án a Kovászna megyei önkormányzat kiállította az 

építkezési engedélyt a sürgősségi beavatkozások elkezdésére, ahhoz, hogy ideiglenesen 

elkezdjék a maradék épületben az oktatást - hangzott el a megyei önkormányzat és 

Kommandó község vezetőségének operatív találkozóján.  

 

Magyarországi támogatással a Csemadok és a Rovás is ingatlant vásárolt Kassán 
2017. január 16. – Felvidék Ma 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság által, a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatásának 

köszönhetően a Csemadok Kassai Városi Választmánya a Mészáros utcán található Márai-

házat, míg a Rovás művészeti társulás az Erzsébet utcában található egyik ingatlant 

vásárolhatta meg Kassán. A Bethlen Gábor Alaptól elnyert támogatásnak köszönhetően 

a Csemadok azokban a szobákban tervez emlékhelyet létrehozni, amelyekben Márai Sándor 

a szüleivel és a testvéreivel élt. 

 

Román kultúraszervezőé a Háromszék Kultúrájáért-díj 
2017. január 16. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Niculina Țînțar sepsiszentgyörgyi kultúraszervező kapta a Kovászna megyei Háromszék 

Kultúrájáért-díjat, amelyet vasárnap, Mihai Eminescu költő születésnapján adtak át az Árkosi 

Kulturális Központban – közölte közleményében a Kovászna megyei önkormányzat. A 

kitüntetést Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke adta át. A politikus 

köszöntőjében hangsúlyozta: „a közösségek közti mély társadalmi beágyazódottságú 

feszültségek feloldásának a kultúra lehet a leghatékonyabb ellenszere". Ezért szerinte 
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azoknak van igazuk, akik általános érvényű értékeket teremtenek. Az elnök szerint a megye 

hálával tartozik Niculina Țînțarnak fáradhatatlan kultúraszervezői munkájáért. 

 

Művészetek találkozása – Megannyi rendezvény a magyar kultúra napja 
alkalmából 
2017. január 16. – Krónika 

Erdély- és Partium-szerte, valamint a Bukaresti Magyar Intézetben is szerveznek 

rendezvényeket a héten a magyar kultúra napja alkalmából. A Balassi Intézet – Bukaresti 

Magyar Intézet a magyar kultúra napjához kapcsolódóan január 17. és 23. között több 

eseményt szervez. Az idei rendezvények fókuszában a diaszpóra áll, ehhez kapcsolódva 

fotóművészeti performanszra, irodalmi estekre, zenei programra és filmes eseményekre kerül 

sor. Az intézmény közleménye rámutat, a rendezvények keretében olyan kultúrateremtő 

emberekre összpontosítanak, illetve művészeket, irodalmárokat hívnak meg, akiknek 

tevékenysége valamilyen formában a diaszpóra magyarságához köthető. 

 

Eredménytelen tárgyalás a vásárhelyi iskolaügyben 
2017. január 16. – Krónika 

Nem sikerült kimozdítani a holtpontról a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium 

ügyét, melyről hétfő délben Dorin Florea irodájában tárgyalt több érdekelt fél. A Krónika 

értesülései szerint a zártkörű megbeszélésen a polgármester megoldást próbált találni a 

kényes helyzetbe sodort iskola fenntartására, a megye volt és jelenlegi főtanfelügyelője, 

Dumitru Matei és Nadia Raţă viszont más álláspontra helyezkedett. A liberális párt 

kötelékéből kikerült két vezető pedagógus különböző megoldásokat javasolt, az előbbi például 

azt, hogy az egy évvel ezelőtt létrehozott iskola tagolódjon vissza az Unirea Főgimnáziumba 

vagy a Református Kollégiumba. „Az RMDSZ szemszögéből csak egyetlen megoldás létezik, 

éspedig az, hogy az iskola tovább éljen és működjék” – szögezte le Csíki Zsolt helyi tanácsos. 

A szövetség frakcióvezetője a lapnak is felsorakoztatta az RMDSZ jogászainak érveit, 

miszerint a tanintézet a mai napig is törvényesen működik. 

 

Életveszélyesnek tartják a Mihai Viteazul tér mozgó csempéit 
2017. január 16. – Krónika, szekelyhon.ro 

Ismét a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul tér állapota miatt panaszkodnak a városban élő 

románok képviselői. Adrian Cochior szociáldemokrata (PSD) városi képviselő a legutóbbi 

tanácsülésen újra előhozakodott azzal, hogy elégedetlen a városközpontban lévő tér 

állapotával, amelynek karbantartására szerinte nem fordít elég pénzt az önkormányzat. 

Cochior egyenesen diszkriminációról beszélt, és kérte, hogy a következő tanácsülésre hívják 

meg a kulturális minisztérium hatáskörébe tartozó műemlékvédelmi igazgatóság 

munkatársait. 
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A fiatalok elvándorlásával és a romák integrációjával foglalkozó nemzetközi 
projektekben vesz részt Sepsiszentgyörgy 
2017. január 16. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy partnerként részt vesz a fiatalok elvándorlásával és a romák integrációjával 

foglalkozó két nemzetközi projektben, amelyeket a Duna Transznacionális Együttműködési 

Program 2014-2020 finanszíroz. A projektek a kelet-európai fiatalok vándorlásáról és a roma 

lakosság integrációjáról szólnak, az eredményeket pedig be szeretnék építeni a helyi hatóság 

leendő közpolitikai stratégiájába. Sztakics Éva sepsiszentgyörgyi alpolgármester azt 

nyilatkozta, a YOUMIG projekt célja, hogy a fiatalok migrációjának hatásait tanulmányozza, 

és segítse, hogy megoldásokat találjanak erre a problémára.  

 

Megszüntetett magyar osztály: iktatták a panaszt a diszkriminációllenes 
tanácsnál 
2017. január 16. – maszol.ro 

Hétfőn iktatta az Országos Diszkriminációellenes Tanács annak a 26 kolozsvári szülőnek a 

panaszát, aki szerint a Kolozs megyei főtanfelügyelőség törvénytelenül járt el és diszkriminált, 

amikor visszautasította tavaly az Apáczai Csere János Elméleti Líceum kérelmét a 16 fős, 

képzőművészeti ötödik osztály beindítására. Az egyik szülő elmondta, gyermeke, akinek 

osztályát iskolakezdés után számolták fel, még mindig szenved, amiért el kellett hagynia az 

Apáczait. 

 

Marosvásárhelyen főként a boldogító da-t lehet kimondani 
2017. január 16. – szekelyhon.ro 

Nem lehet minden hétvégén magyarul is kimondani a boldogító igent a Marosvásárhelyen 

tartandó polgári esküvőkön, mert a polgármesteri hivatal nem tud ehhez magyar vagy 

magyarul is beszélő hivatalnokot biztosítani. Arra biztatják a jegyeseket, hogy módosítsanak 

az időponton, ha magyarul is kérik a szertartást.  

 

Az MKP szerint a tárgyalás időpontja még ismeretlen 
2017. január 16. – Felvidék Ma 

Az MKP is készül a megyei választásokra. Több párttal tárgyaltak már az MKP politikusai – 

írja a TASR hírügynökség. A párt sajtóosztályának tájékoztatása szerint a Híddal való 

tárgyalás időpontja még nyitott. Arról, hogy a novemberben esedékes megyei választásokon 

az MKP koalícióban, vagy önállóan indul-e, az alapszabály értelmében a megyei tanácsok 

döntenek. Puskás Attila arról is tájékoztatta a szlovák hírügynökséget, hogy a magyar nemzeti 

közösség érdekében a párt keresni fogja az együttműködési lehetőségeket. Az a cél, hogy 

minél hatékonyabb érdekképviselete legyen a magyarságnak Szlovákiában. Minden 

megyében más a helyzet, ezért minden régióban más-más megoldás várható. 

 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=45529
http://itthon.transindex.ro/?hir=45529
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/75369-megszuntetett-magyar-osztaly-iktattak-a-panaszt-a-diszkriminaciollenes-tanacsnal
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/75369-megszuntetett-magyar-osztaly-iktattak-a-panaszt-a-diszkriminaciollenes-tanacsnal
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/marosvasarhelyen-fokent-a-boldogito-da-t-lehet-kimondani
http://felvidek.ma/2017/01/az-mkp-szerint-a-targyalas-idopontja-meg-ismeretlen/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. január 17. 
4 

Tiltakozik az MKDSZ közösségünk Fidesz és MKP általi megmételyezése ellen 
2017. január 16. – bumm.sk 

A magyar kormány határon túli magyarokhoz fűzött viszonyáról és az MKP hozzá igazodó 

politikájáról fejtette ki véleményét Fehér Csaba, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 

elnöke. Szerinte „az MKP a Fidesztől átvett, pontosabban általa diktált hatalmi politikájának 

képlete végtelenül egyszerű. Az egyik oldalon a gazdasági előnyök odaítélésével kialakított 

csoporthűség a másik oldalon az „idegen” csoportok kérlelhetetlen gyűlöletére és teljes 

megsemmisítésére épül”. 

 

Menyhárt legyőzte a Pátria rádiót 
2017. január 16. – Körkép 

„Bár a napokban az utolsó idealisták számára is kiderült, hogy a Pátria rádió egyértelműen a 

Most-Hidat preferálja, Menyhárt József  MKP pártelnöki időszakának eddigi legjobb 

teljesítményét nyújtotta Szilvássy József szombati műsorában. A műsor tanulsága, hogy 

világos beszéddel, határozott fellépéssel, jó példákkal, ugyanakkor a gyűlölködést elutasító, 

megoldást kereső nyitottsággal a teljes magyar választói bázis meggyőzhető a helyes irányról. 

Függetlenül attól, hogy pillanatnyilag éppen ki kire szavaz, vagy nem szavaz.” 

 

Út a kétnyelvűség felé 
2017. január 17. – Új Szó 

Sok szerveződés tett már azért, hogy a magyar nyelvet ne csak a négy fal között használjuk. 

Van egy öntudatos réteg, amely korábban megszokásból, most pedig identitását vállalva 

használja vagy próbálja használni a magyar nyelvet a hivatalokban. A tudatosság azonban 

nem általános, a magyar nyelvet leginkább azokban az önkormányzatokban használják, ahol 

az alkalmazottaknak vannak nemzetiségi gyökerei, így nem okoz gondot a magyar ügyintézés 

– még ha a folyamat dokumentálása gyakran szlovákul zajlik is. A kisebbséginyelv-használat 

igazi próbáját azonban a valóságban az jelentené, ha az aktív magyar nyelvhasználatot 

nemcsak megtartanánk, hanem ki is lehetne terjeszteni abba a közegbe, amelyben egyébként 

nem jelenik meg. Máskülönben kihalásos alapon fejlődik vissza a hivatali nyelvhasználat. 

 

Népzenészek találkozója Kishegyesen 
2017. január 16. – Pannon RTV 

Egész Vajdaság területéről és Magyarországról érkeztek résztvevők a kishegyesi Vajdasági 

Népzenész Találkozóra. Első este Árendás Péter, a Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem 

adjunktusa tartott előadást a népzenei gyűjtések módszertanáról, azok helyes használatáról. 

Olyan, a világhálón megtalálható népzenei adatbázisok kutatásához adott útmutatást, 

amelyeken az egész Kárpát-medence területén végzett gyűjtések videó- vagy 

hangzóanyagként megtalálhatóak. 
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Mirović : Befejeződött Vajdaság adósságának restrukturálása 
2017. január 16. – Vajdaság Ma 

Vajdaság költségvetése 5,6 milliárd dináros szuficitet valósított meg, ami az elmúlt hat hónap 

takarékossági intézkedéseinek az eredménye, jelentette ki Igor Mirović tartományi 

kormányfő. Mirović elmondta, a tartomány adósságainak két részben történő átütemezése 

befejeződött, a második fázis éppenséggel néhány nappal ezelőtt. Szavai szerint a tartományi 

kormány két területen kívánja fokozottan érvényesíteni fejlesztési politikáját: sokkal több 

infrastrukturális beruházást szeretnének a városokban és a helyi önkormányzatokban 

Vajdaság egész területén, de a gazdaságot is közvetlen módon szeretnék támogatni. 

 

Tehetséggondozó hétvégék biológiából és kémiából 
2017. január 16. - Kárpátalja 

Idén első alkalommal került sor 2017. január 13–15. között a Nagydobronyi Református 

Líceum és a Nagydobronyi Középiskola falai között tehetséggondozó hétvégékre biológiából 

és kémiából. A programot a Bethlen Gábor Alap támogatásából a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány szervezte. A tehetséggondozó hétvége célja a nemzetközi Herman Ottó biológia- és 

Hevesy György kémiaversenyekre való felkészítés. Ebben a tanévben is háromszor kerülnek 

megrendezésre a foglalkozások. A program a 7–8. osztályos korosztályú, a 8 tehetségpontban 

tanuló diákok részére szól. Célja, hogy még jobban elmélyítsék, bővítsék ismereteiket a 

résztvevők a természettudományok terén. 

 

Helyreállt a közlekedés Kárpátalja útjain 
2017. január 16. – Kárpátalja 

Helyreállt a közlekedés január 15-re Kárpátalja útjain az után, hogy egy nappal korábban az 

erős havazás és a viharos szél miatt leállították a kamionforgalmat a megye egész területén, 

de továbbra is szünetel az áramszolgáltatás 16 településen. Kárpátalja fontosabb útjain 

normális rendben zajlik a közlekedés és akadálytalan a gépkocsiforgalom a Kárpátok négy 

hágóján, közülük kettőt megnyitottak a kamionok előtt is. 

 

V. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Nap 
2017. január 16. – karpatalja.ma 

Nagyszabású rendezvénnyel nyitotta meg a 2017-es évet a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE). 2017. január 14-én a szervezet megtartotta 

hagyományos évnyitó nagycsaládos napját, mely kiemelkedően színes, érdekes programok 

sorozatával várta az érdeklődőket. Az V. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Nap fővédnöke dr. 

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter volt, aki – egy korábban egyeztetett hivatalos 

program miatt – nem tudott részt venni az eseményen, de üdvözletét és jókívánságait küldte 

a kárpátaljai családoknak. 
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Kirándulás Budapestre 
2017. január 16. - Volksgruppen 

Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala tavaly először sikerrel pályázott a Rákóczi 

Szövetség diaszpóra pályázatán, így 2017. júniusáig négy turnusban nyolcvan Ausztriában élő 

magyar fiatal utazhat Magyarországra. A második turnusra még lehet jelentkezni, mely 

február 8. és 10. között lesz és melyre 15-25 év közöttieket várnak. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. január 16. – Kossuth Rádió 

Szlovákiában a kisebbségi kulturális pályázatok benyújtási határideje január 16 

Szlovákiában a kisebbségi kulturális pályázatok benyújtási határideje január 16. A 

kormányhivatal idén nem késlekedett a kiírással, és várhatóan az elbírálás és a kifizetés során 

sem lesznek a korábbi években megtapasztalt, - a szervezeteket kilátástalan anyagi helyzetbe 

sodró - csúszások. Ezt nagyon kedvezően fogadták a felvidéki magyar kisebbségi kulturális 

szervezetek, köztük a Csemadok, amelynek országos elnökét, Bárdos Gyulát kérdezte a 

Határok nélkül munkatársa. 

Módosítják Szerbiában a kisebbségi önkormányzatok hatásköreiről szóló 

törvényt 

Módosítják Szerbiában a kisebbségi önkormányzatok hatásköreiről szóló törvényt. Ezt az a 

kisebbségi akcióterv irányozza elő, ami az ország uniós integrációjának egyik feltétele. A 

Magyar Nemzeti Tanács szakmai bizottságai készítették el területekre lebontva a jelentést, 

amit elküldtek az illetékes minisztériumhoz. 

Az RMDSZ tanácsosai nem szavazták meg a városi iskolák beiskolázási tervét, 

mert hiányzott belőle a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum 

A marosvásárhelyi képviselőtestület pénteki rendkívüli ülésén az RMDSZ tanácsosai nem 

szavazták meg a városi iskolák beiskolázási tervét, mert hiányzott belőle a II. Rákóczi Ferenc 

Római Katolikus Teológiai Líceum, noha a korábbi ülésen a polgármester Dorin Florea 

személyesen biztosította az iskola szülői közösségét, hogy az iskola léte nincs veszélyben. A 

pénteki képviselőtestületi ülésen a polgármester tanácsosa azt ígérte, hogy a katolikus 

gimnázium ügyét ezen a héten megtárgyalják az érintettekkel, hiszen a hivatalnak nem 

érdeke a feszültségek gerjesztése.  
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2820217/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-01-16_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. január 17. 
7 

A tavaly ősszel megszervezett igazgatói versenyvizsgák után a legtöbb erdélyi 

tanintézményben új vezetőkkel folytatódott a múlt hétfőn a tanév 

A tavaly ősszel megszervezett - pedagógus-társadalomban sok vitát kiváltó – igazgatói 

versenyvizsgák után, a legtöbb tanintézményben új vezetőkkel folytatódott a múlt hétfőn a 

tanév. Arad megye egyetlen magyar iskolaközpontjában, a Csiky Gergely Főgimnáziumban, 

Muntean Tibor ideiglenesen, augusztus 31-ig tölti be a tisztséget. A leköszönő igazgató, 

Hadnagy Éva szerint az a legfontosabb, hogy zökkenőmentesen történjék meg a váltás, se a 

diákok, se a tanári kar ne szenvedjen emiatt hátrányt. 

Nagycsaládos napot tartottak a hétvégén Beregszászon 

Nagycsaládos napot tartottak a hétvégén Beregszászon, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Egyesületének rendezésében. A szervezők elmondták: a cél a nagycsalád, mint érték 

népszerűsítése, továbbá a létszámban fogyatkozó kárpátaljai magyarság ösztönzése több 

gyermek vállalására. A több gyermeket vállaló szülők előadásokat hallgathattak meg a 

házasság és a család témakörében, a gyerekek pedig szórakoztató programokon vettek részt. 

Aranyplakettel tüntették ki Pirityiné Szabó Juditot 

A Magyar Kultúra Napját - ebben ez évben elsőként - a délvidéken ünnepelték meg. A zentai 

rendezvényen a Vajdasági Művelődési Szövetség által alapított életmű és pályamű díjakat 

adta át Dudás Károly író, a szövetség elnöke.  A legrangosabb elismerést az Aranyplakettet 

Pirityiné Szabó Juditnak, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetőjének ítélték oda. 

Őt halljuk először, utána pedig az Életfa díjjal kitüntetettek szólalnak meg: Silling István 

néprajzkutató,  Hódi Éva tanár, Dormán László újságíró, és Faggyas József citeraművész. 

 


