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Nyomtatott és online sajtó 
 

Érvénytelenítették az összes Hargita megyei autonómiahatározatot  
2017. január 30. – transindex.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro, Magyar 

Nemzet 

A Hargita megyei önkormányzatok által elfogadott mind a 43 autonómiahatározatot 

jogerősen semmisnek nyilvánították az igazságszolgáltatás különböző szintjein, miután a 

prefektus megtámadta ezeket a közigazgatási bíróságon. Az Adrian Jean Andrei prefektus 

által megtámadott határozatok egy részét a Hargita Megyei Törvényszék, másik részét a 

Marosvásárhelyi Ítélőtábla érvénytelenítette.  

 

Ellenzi a néppárt a szentgyörgyi iskolaösszevonást 
2017. január 30. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Ellenzi az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) sepsiszentgyörgyi szervezete a Kós Károly és a 

Puskás Tivadar Szakközépiskola összevonását: szerintük ezt, ha másképp nem megy, utcai 

tüntetéssel kell megakadályozni. Bálint József, az alakulat sepsiszentgyörgyi önkormányzati 

képviselője hétfői sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: Antal Árpád polgármester, illetve az 

RMDSZ-es képviselők becsapták a választókat, hiszen annak idején „nem iskolaösszevonással 

kampányoltak”. 

 

Ez a nap fekete betűkkel kerül be a felvidéki magyarság történetébe 
2017. január 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

Összevonják a két városi fenntartású magyar nyelvű alapiskolát Gútán – döntöttek hétfői 

ülésükön a képviselők; a városban egy szlovák és egy egyházi magyar alapiskola is működik. 

Az iskolaösszevonás tervezete az elmúlt napokban komoly viharokat kavart a városban. A 

javaslat ellenzői iskolabezárásról, míg támogatói egy erős, minden szempontból versenyképes 

iskola létrehozásáról beszéltek. Decemberben készült egy tanulmány, amely a demográfiai 

mutatókból, az utóbbi évek beiratkozási trendjeiből kiindulva több megoldási javaslatot 

vázolt fel, és a gútai magyar oktatásügy fenntarthatósága szempontjából a két alapiskola 

összevonását tartotta a legelfogadhatóbbnak. A testületi ülést megelőzően Kiss Beáta 

oktatáspolitikai alelnök nyilatkozatot adott ki az MKP nevében. Eszerint a párt 

elfogadhatatlannak tartja, hogy olyan városban kényszerülnek-készülnek összevonni iskolát, 

ahol ez sem gazdaságilag, sem a létszámot tekintve nem indokolt.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=45749
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ellenzi-a-neppart-a-szentgyorgyi-iskolaosszevonast
http://felvidek.ma/2017/01/ez-a-nap-fekete-betukkel-kerul-be-a-felvideki-magyarsag-tortenetebe/
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Hammerstein Judit: hatékonyabb működés várható a Balassi Intézet 
integrációjától 
2017. január 30. – MTI, Webrádió 

Praktikusabb, gazdaságosabb, hatékonyabb működést vár a Külgazdasági és 

Külügyminisztériumba (KKM) integrálódott Balassi Intézettől (BI) és az annak felügyelete 

alatt tevékenykedő külföldi kulturális intézethálózattól a BI vezetője, aki a 2017-ben várható 

programokról is szólt. A magyar kulturális intézetek üzemeltetési szempontból 2016 

januárjára integrálódtak a külképviseletekbe, ami számos előnnyel, hatékonyabb működéssel 

jár. Ezzel már a háttérintézmények számának csökkentéséről szóló kormányzati döntés előtt 

megkezdődött az integráció, ami azonban nem jelentette azt, hogy a BI ne őrizte volna meg az 

intézetek szakmai felügyeletét - mondta el az MTI-nek a Balassi Intézetet korábban 

főigazgatóként, jelenleg a KKM helyettes államtitkáraként irányító Hammerstein Judit. 

 

Részben átszervezi a sepsiszentgyörgyi önkormányzat az iskolahálózatot  
2017. január 30. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

A Puskás Tivadar iskolához rendeli a Kós Károly iskolát a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 

átszervezési javaslata, így az önkormányzat szerint erős, a munkaerőpiac igényeihez 

könnyebben alkalmazkodni tudó, több szakmát is ajánló szakiskola létesül, a Puskás Tivadar 

épületegyütteseinek és a Gyár utcai műhelyeknek és tantermeknek a kihasználásával. 

Sepsiszentgyörgyön az elmúlt 2 évtizedben 17642-ről 10365-re csökkent az iskolai 

rendszerben résztvevő diákok száma; a csökkenés az elmúlt 5 évben 941 fő volt - közölte az 

önkormányzat.  

 

„Sajnálom, hogy nem tudtunk többet tenni a temesvári magyarságért” 
2017. január 30. – Nyugati Jelen 

A temesvári Szórvány Alapítvány Baráti esték sorozatának idei első vendége Böszörményi 

Zoltán költő, író, az Irodalmi Jelen főszerkesztője volt. Az Új Ezredév Református 

Központban péntek este megtartott, nagy érdeklődést kiváltó beszélgetést dr. Bodó Barna 

egyetemi tanár, a Szórvány Alapítvány elnöke moderálta. 

 

Markó Attila válasza Nagy Zsoltnak: „Továbbra sem hiszek a román 
igazságszolgáltatásban” 
2017. január 30. – maszol.ro, transindex.ro 

A romániai titkosszolgálatok és az ügyészség összefonódására utaló jeleket sorol fel Markó 

Attila nyílt levelében, amelyben a volt parlamenti képviselő a Nagy Zsolt nemrégiben 

közzétett állásfoglalásában felvetett problémákra reagál. Mint ismert, Markó Attila jelenleg 

Magyarországon tartózkodik, és nem térhet vissza Romániába, mert letartóztatnák. Nagy 

Zsolt volt távközlési miniszter a börtöntüntetését tölti, egy olyan bűnvádi per eredményeként, 

amelynek végén egy erősen megkérdőjelezhető ítélet született. 
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http://webradio.hu/hirek/kultura/hammerstein_judit_hatekonyabb_mukodes_varhato_a_balassi_intezet_integraciojatol
http://webradio.hu/hirek/kultura/hammerstein_judit_hatekonyabb_mukodes_varhato_a_balassi_intezet_integraciojatol
http://itthon.transindex.ro/?hir=45752
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/sajnalom_hogy_nem_tudtunk_tobbet_tenni_a_temesvari_magyarsagert.php
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/75965-marko-attila-valasza-nagy-zsoltnak-tovabbra-sem-hiszek-a-roman-igazsagszolgaltatasban
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/75965-marko-attila-valasza-nagy-zsoltnak-tovabbra-sem-hiszek-a-roman-igazsagszolgaltatasban
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A Brassai iskola ügye: ha kell, a szülők perelni fognak 
2017. január 30. – maszol.ro 

Ha szükséges, akár peres úton keresnek jogorvoslatot a szülők a kolozsvári Brassai Sámuel 

Elméleti Líceum jóvá nem hagyott elméleti osztálya miatt - tájékoztatott Lingner Lilla, a VIII. 

A osztály szülői közösségének elnöke. Meg nem erősített információk szerint az iskola tanári 

közössége szintén ugyanerre a lépésre készül. 

 

Autonómia: önmagunkkal sem értünk egyet 
2017. január 31. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Újfent sikerült az erdélyi magyar közösség politikai és civil 

szervezetei által egyaránt fontosnak nevezett autonómia ügyében egymásnak tökéletesen 

ellentmondó, belső konfliktusokat gerjesztő, és így a kezdeményezés sikerére vonatkozó 

amúgy sem fényes esélyeket tovább csökkentő lépéseket tenni. A külső szemlélő számára 

teljesen érthetetlen, miért terjesztette be a Gyergyószéki Székely Tanács állampolgári 

kezdeményezésként a székely autonómiáról szóló törvénytervezetet, ha ezt a megoldást a 

Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint csak tartalék lehetőségként jelölték meg, mivel az 

elsődleges célkitűzés az volt, hogy azt az RMDSZ színeiben parlamentbe jutott képviselők 

terjesszék be törvénytervezetként”. 

 

Megszületett a végítélet: összevonják a két magyar városi iskolát Gútán 
2017. január 30. – bumm.sk 

Mintegy ötven tiltakozó jelenlétében tartották az önkormányzat soros ülését hétfőn Gútán. A 

képviselőtestület a gútai városi iskolák gazdaságosabbá tételéről és az egész iskolahálózat 

fenntarthatóságáról tárgyalt. A bumm.sk portálon elolvashatók a polgármester, a képviselők, 

a pedagógusok hozzászólásai. 

 

12 gútai képviselő és a polgármester közös nyilatkozata az iskolaösszevonásról 
2017. január 30. – bumm.sk, Körkép 

A gútai iskolák összevonását támogató képviselők az önkormányzati ülést követően közös 

nyilatkozatot adtak ki. „Azért döntöttünk az összevonás mellett, hogy erősíteni és fejleszteni 

tudjuk magyar fiataljaink oktatásának és nevelésének hatékonyságát. Nem megszüntetésről 

van szó, hanem átalakulásról, mely a mai modern, rohanó élet egyik alapfeltétele. A város 

fenntartása alá tartozó iskolák csapatainak egyesítésével egy erős, szilárd alapokon álló 

intézményt akarunk kialakítani, hogy biztosítsuk gyermekeink további hatékony fejlődését és 

megálljt parancsoljunk az értelmetlen, egymás elleni csatározásoknak, az egymást minősítő 

suttogó propagandának, s végső soron a demográfiai viszonyok okozta feszültségnek.” 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/75967-a-brassai-iskola-ugye-ha-kell-a-szul-k-perelni-fognak
http://www.bumm.sk/regio/2017/01/30/megszuletett-a-vegitelet-osszevonjak-a-ket-magyar-varosi-iskolat-gutan
http://www.bumm.sk/regio/2017/01/30/13-gutai-kepviselo-es-a-polgarmester-kozos-nyilatkozata-az-iskolaosszevonasrol
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Gútai iskolabezárás: Helyi magyar dilettantizmusaink és az országos ambíciók 
2017. január 30. – Körkép 

„Mi a gond egyes helyi MKP-s politikusok dilettanizmusával? Az, hogy amíg Gútán, az utolsó 

magyar tömbterületek egyikén egyesek az iskolaösszevonás luxusával érvelnek, addig a 

Menyhárt József vezette MKP országos szinten iskolamentési akciót folytat. Menti a 

kisiskolákat ahol tudja, összefog, megmozdulásokat szervez, Magyarországon, és ahol csak 

tud, minden létező követ megmozgat, hogy a még létező iskolák fenntartására pénzt 

szerezzen. Mert egyetlen magyar iskolát sem szeretne elveszteni.” 

 

Vörös Péter parlamenti képviselő nyílt levele Gúta város önkormányzatához 
2017. január 30. – bumm.sk 

Vörös Péter, a Híd parlamenti képviselője nyílt levelet intézett a gútai önkormányzathoz, 

kérve őket, hogy ne vonják össze a két iskolát. „Félreértés ne essék, senki sem kérdőjelezi meg 

az önkormányzat mint fenntartó jogát, hogy döntsön a fenntartásába tartozó iskolák sorsáról. 

De mindenkinek az lenne a jó, ha a város lakói úgy tekinthetnének vissza a mostani 

önkormányzati képviselőkre, mint akik harcoltak a magyar iskolákért és megtartották azokat 

a jövő gyermekeinek, nem pedig úgy, mint akik megszüntettek egy jól működő magyar 

iskolát.” 

 

Jótékonysági koncert Rozsnyón a magyar iskolákért 
2017. január 30. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Jótékonysági koncertet tartottak a Rozsnyói Református Egyházközség templomában. A 

jelképes támogatás mellett a szervezők arra is szerették volna felhívni a figyelmet, hogy 

mennyire fontos a magyar gyermekeket magyar iskolába beíratni. A rendezvényt a Magyar 

Közösség Pártja Rozsnyói járási elnöksége mellett a Via Nova Ifjúsági Csoport rozsnyói 

szervezete, valamint a helyi református egyházközség gyülekezete és iskolája szervezték. 

 

Aranyember-szoborral gazdagodott Komárom és a Felvidék 
2017. január 30. – hirek.sk 

Jókai Mór egyik legismertebb regényhősére, az Aranyemberre, a Magyar Területi Színház – 

előadásaival szeretett felvidéki közönségének életét bearanyozó – húsz alapító tagjára és a 

szoborállítással kapcsolatos közadakozáshoz csatlakozó jelenkori aranyemberekre is 

emlékeztet Gáspár Péter szobrászművész komáromi Aranyember-szobra, amelyet január 30-

án a MATESZ első székhelyén lepleztek le. 

 

A 75 évvel ezelőtti események áldozataira emlékeztek Óbecsén 
2017. január 30. – Pannon RTV 

Hetvenöt éve annak, hogy Vajdaságban ezrek haltak meg azért, mert szerbek, zsidók vagy 

romák voltak. Erre az eseményre emlékeztek tegnap este az óbecsei a Városi Színházban. A 

vajdasági kormány és a bácskai pravoszláv egyházmegye közös szervezésében megtartott 
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http://www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2017/01/30/gutai-iskolabezaras-helyi-magyar-dilettanizmusaink-es-az-orszagos-ambiciok
http://www.bumm.sk/regio/2017/01/30/voros-peter-parlamenti-kepviselo-nyilt-levele-a-gutai-alapiskola-ugyeben
http://www.hirek.sk/itthon/20170130174635/Jotekonysagi-koncert-Rozsnyon-a-magyar-iskolakert.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170130183818/Aranyember-szoborral-gazdagodott-Komarom-es-a-Felvidek.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=311330
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rendezvényen az 1942-es razzia eseményeinek a felidézése mellett bemutatták Jovan 

Radosavljević házfőnök Razzia és táborok a Bácskában a második világháború alatt című, 

2012-ben megjelentetett könyvét, majd levetítették „A hallhatatlanság gyermekei” című 

dokumentumfilmet. 

 

Pásztor és Anderson a svéd támogatási programokról 
2017. január 30. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a tartományi parlament elnöke ma Újvidéken tárgyalt a Svéd Nemzetközi 

Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (SIDA) képviselőivel arról, hogy miként lehetne 

jobban bekapcsolni a vajdasági intézményeket az ügynökség által nyújtott fejlesztési 

támogatások programjába. Pásztor kiemelte: Vajdaság büszke a svéd régiókkal kialakított jó 

együttműködésre, a SIDA és Vajdaság tartomány közös programjai pedig jelentős mértékben 

támogatják Szerbia uniós csatlakozását. A svéd ügynökség képviselői Ola Anderson igazgató 

vezetésével hangsúlyozták, hogy az ügynökség projektjei, amelyeket Szerbiában valósítanak 

meg, főként a társadalmi párbeszédre, az emberi jogokra, a nemi egyenjogúságra és a 

környezetvédelemre fekteti a hangsúlyt. 

 

Čanak is elnökjelölt lenne? 
2017. január 30. – Vajdaság Ma 

Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnöke elmondta, hogy pártja előbb 

tárgyalni fog a polgári és demokratikus irányultságú elnök-jelöltekkel, és a párt csak ezután 

dönt, hogy támogat-e valakit az indulók közül, vagy pedig saját jelöltet állít. „Szeretnénk 

megtudni, hogy milyen nézeteket vallanak azokban a kérdésekben, amelyek számunkra 

kulcsfontosságúak, kezdve a sovinizmustól és nacionalizmustól, a bűnözés és korrupció elleni 

harcon, az ország decentralizációján, és Vajdaság autonómiáján át, egészen a 90-es években 

elkövetett bűncselekményekig‟, áll Čanak közleményében. 

 

A megyei oktatási hivatal visszavonta a magyar iskolák pedagógusainak ukrán 
nyelvtudás szerinti listázására felszólító levelét 
2017. január 30. – karpatalja.ma 

A Kárpátalja megyei oktatási főosztály január 30-án visszavonta azt a levelet, melyben 

felszólítják a magyarok által is lakott járások tanügyi hivatalait és a megye magyar iskoláinak 

igazgatóhelyetteseit, hogy készítsenek listákat a tanintézetekben oktató pedagógusokról 

ukrán nyelvtudásuk szintjének feltüntetésével. A visszavonást igazoló dokumentumot a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség juttatta el a Kárpátalja.ma szerkesztőségéhez. 

 

Huszonöt éves a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 
2017. január 31. – karpatalja.ma, hirado.hu 

Negyedszázados fennállását ünnepli a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség. Munkájukat az 

eltelt negyed század alatt számos elismeréssel jutalmazták; legutóbb a szülőföldön 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21120/Pasztor-es-Anderson-a-sved-tamogatasi-programokrol-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21117/Canak-is-elnokjelolt-lenne.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-megyei-oktatasi-hivatal-visszavonta-a-magyar-iskolak-pedagogusainak-ukran-nyelvtudas-szerinti-listazasara-felszolito-levelet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-megyei-oktatasi-hivatal-visszavonta-a-magyar-iskolak-pedagogusainak-ukran-nyelvtudas-szerinti-listazasara-felszolito-levelet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/huszonot-eves-a-karpataljai-magyar-cserkeszszovetseg/
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maradásért tett erőfeszítéseikért Kövér László az Ezüst Országgyűlési Emlékérmet 

adományozta a szervezetnek. Január 28-án a munkácsi Rákóczi-kastélyban közös múltjukat, 

munkájukat értékelték és a jövőre vonatkozó elképzeléseiket is megfogalmazták. Popovics 

Béla, akkori elnök két évtizeden keresztül kitartóan vezette a szervezetet. “Elkezdtünk valamit 

a semmiből, elkezdtünk gyerekekkel foglalkozni. Mosolyt, nyitottságot, sok-sok örömet és 

romantikát találtunk, és egy újfajta korszak kezdődött” – mondta Popovics Béla. 

 
 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2017. január 30. – Kossuth Rádió 

Új fejlemény a kézdivásárhelyi terrorizmussal vádolt Hatvannégy vármegyés 

fiatalok elleni bűnügyi perben 

Egy hangfelvétel, amelyen nem tudni kik, mikor, és mit beszélnek. Ez az új fejleménye a 

kézdivásárhelyi terrorizmussal vádolt Hatvannégy vármegyés fiatalok elleni bűnügyi pernek. 

A vád szerint ez a hanganyag a bizonyíték, hogy titkos összejövetelen tárgyalták meg a 

bombakészítés és a robbantás terveit. A legutolsó tárgyaláson történtekről küldött 

összeállítást a Határok nélkül tudósítója. 

Vállalkozz okosan! – Konferencia Révkomáromban 

Vállalkozz okosan! Ez volt a címe annak a szombaton Révkomáromban megtartott 

konferenciának, melyen hivatalosan is megalakult a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók 

Szövetsége. Előkészítő munkacsoportjai már hónapok óta járták a Felvidéket, hogy pontos 

képet kapjanak azokról a problémákról, amelyekkel a fiatal vállalkozók találkoznak 

Szlovákiában. 

Életének 69. évében elhunyt Borbély Imre temesvári vegyészmérnök 

Életének 69. évében, súlyos betegség következtében vasárnap elhunyt Borbély Imre temesvári 

vegyészmérnök, politikus, politikai elemző, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség egykori 

elnökségi tagja, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alapító tagja, a Magyarok 

Világszövetségének régióelnöke. 

Az 1944-i eseményekre emlékeztek Szabadkán 

1944 őszén, majd 1945 elején a délvidéki településeket elfoglaló partizáncsapatok a magyar és 

a német civil lakosságot tizedelték. Több mint ötven évig mindez tabutéma volt, csak az 

utóbbi évtizedben folynak komoly kutatások, hogy fényt derítsenek az akkori eseményekre. 

Van azonban egy részlet, amivel mindeddig nem foglalkoztak. 1944 végén ugyanis a jugoszláv 

partizánok magyarországi települések férfilakosságát is elhajtották. Sokan közülük délvidéki 
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sorstársaikkal együtt közös tömegsírban nyugszanak Szabadkán. A Magyarországról érkező 

Szauer Józsefné, Sajtos Jánosné, Lakner Józsefné és Nagy István is immár tíz éve a 

szabadkaiakkal együtt emlékezik hozzátartozóikra a téglagyár gödrénél.  

Matuska Márton: Bőven van még kutatnivaló a vajdasági magyarirtással 

kapcsolatban 

Hetvenkét évvel a vajdasági magyarirtást követően Délvidéken a 130 magyar lakta település 

közül mindössze húszról íródott könyv a korabeli borzalmakról. Kutatnivaló tehát még akad 

bőven - mondja a nyolcvanegyedik életévében járó Matuska Márton, a délvidéki magyarirtás 

első kutatója.  

25 éves a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 

25 éves a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség. A nagy múltú mozgalom két és fél évtizede 

indult újra, miután 1944-ben a szovjet hatóságok betiltották azt. 1992 után Kárpátalja 20 

településén mintegy kétezer fiatal lépet be a cserkész szövetségbe. A szervezet mostanra a 

térség egyik meghatározó ifjúságnevelő és magyarságmegőrző szervezetévé vált. 

 
 


