
A magyar tannyelvű  

oktatás és anyanyelvű művelődés 

helyzete a segesvári szórványban  





A lakosság etnikai összetétele  
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A segesvári magyarság 

számaránya 

• 2002-ben közel 19%  

• 2011-ben 18% alá került 

• Az összlakosság szerint a csökkenés kb. 

2%, de a magyar lakosság száma 22%-al 

csökkent  

• Számadatokban 2002 (5934) és 2011 

(4637) között 1297. 



Okai  

• a születési szám állandó csökkenése 

• az elvándorlás (főleg 1990-2000 között) 

• a vegyes házasságok (gyerekeik 

legtöbb 20%-a őrzi meg magyar 

identitását, sokszor ezt is csak egy 

bizonyos ideig). 



Gyerekszám
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Segesvári Gaudeamus Alapítvány 

célkitűzései: 

• megállítani, vagy legalább lassítani a 
szórványosodás folyamatát.  

 

Eszközei: a magyar tannyelvű oktatás és 
az anyanyelvű művelődés fenntartása 

Partnerek: a történelmi egyházak, a Kikerics 
Kulturális Egyesület, a gimnázium volt 
diákjai, önkormányzat (magyar 
tanácsosok)  



 



1960-ban indult be a magyar 

tannyelvű középfokú oktatás 

 • A tanárok folyamatos és áldozatos toborzó 

munkájának eredményeként, mintegy 50 km-es 

körzetből jöttek hozzánk a diákok: Alsórákosról, 

Apácáról, Olthévízről, Balavásárról, 

Kelementelkéről, Gyulakutáról, Kendről, 

Szentdemeterről, Medgyesről, s főleg az első 

években a Székelyföldről és természetesen a 

Segesvár környéki falvakból. 



• 50 év alatt 1854 tanuló szerzett érettségi 

diplomát anyanyelvén, akiknek több mint fele 

folytatta felsőfokú tanulmányait.  

• 1960-ig a magyar értelmiségiek száma 

elenyésző volt, ma a magyar nyelven oktató 

pedagógusok nagy része iskolánkból került ki, 

s jelentősen megnőtt az egészségügyben 

dolgozók, valamint a műszaki értelmiségiek 

száma is.  

Mit jelentett Segesvár életében a a magyar 

tannyelvű középfokú oktatás beindítása ? 



Magyar nyelvű oktatás: tagozatok 

• Mircea Eliade Főgimnázium: 1990-től 
kezdve, évfolyamonként két párhuzamos 
osztály, 180 diák 

• Aurel Mosora Állami Gimnázium I-VIII. 
osztályok 

• Zaharia Boiu Állami Gimnázium, már csak 
I-IV összevont. A két iskolában 245 diák 

 



A SEGESVÁRI GAUDEAMUS 

ALAPÍTVÁNY  

 1993-ban alakult 

Fő célja: 

 A segesvári és környékbeli szórványban élő 

magyar nemzetiségű diákok anyanyelvű és 

keresztény értékrend szerinti nevelésének és 

oktatásának támogatása  

 A segesvári és környékbeli szórványban élő 

magyarok művelődési életének a 

megszervezése.  



MEGVALÓSÍTÁSAI 

 szórványkollégium működtetetése (1998/99-es 

tanévtől kezdve)  

A RÉGI ÉPÜLET 

• több mint 350 diáknak 

adott otthont 



MEGVALÓSÍTÁSAI 



MEGVALÓSÍTÁSAI 

 szórványkollégium működtetetése (1998/99-es 

tanévtől kezdve)  

AZ ÚJ ÉPÜLET 



A SZÓRVÁNYKOLLÉGIUM 

•8 négyágyas szoba 

•1 hatágyas szoba 

•2 tanári lakás 

 



A SZÓRVÁNYKOLLÉGIUM 

• konyha 

• étterem 



A SZÓRVÁNYKOLLÉGIUM 
 150 férőhelyes művelődési terem 



Az építkezések befejezése után, 2009-ben 

intézményünk felvette a  

Gaudeamus Ház - Oktatási és Művelődési 

Szórványközpont nevet 



TÁMOGATÓK 
(ÉPÍTKEZÉS) 

 ILLYÉS KÖZALAPÍTVÁNY 

 ISKOLA ALAPÍTVÁNY 

 APÁCZAI KÖZALAPÍTVÁNY  

 H. NIERMANN ALAPÍTVÁNY Düsseldorf 

 SZÜLŐFÖLD ALAP 

 RMDSZ  

 SEGESVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 



TÁMOGATÓK 
(OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAMOK) 

 ILLYÉS KÖZALAPÍTVÁNY 

 BETHLEN GÁBOR ALAP (Providencia KFT, Pro Transilvania)  

 SZÖVETSÉG A SZÓRVÁNYÉRT EGYESÜLET – PRO DIASPORA  

 SZÜLŐFÖLD ALAP 

 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 

 COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY  

 SEGESVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

 EUROTRANS ALAPÍTVÁNY 

 MAROS MEGYEI TANÁCS 

 RMDSZ 

 EGYHÁZAK 

 GA BARÁTI TÁRSASÁGA (cégek és magánszemélyek) 

 VOLT DIÁKOK 



TÁMOGATÁSI PROGRAMOK 

 Ösztöndíjak (bentlakók és kintlakók, 2011-

ben 56 diák, érdem, tanulmányi, szociális) 

 Ingázási támogatás (75 diák) 

 

 

 

FORRÁSOK 

 Pályázatok 

 Diákok hozzájárulása 

 Turisztikai szolgáltatások  

 Gaudeamus Alapítvány Baráti Társasága 

(– az ösztöndíjak több mint 80%)  

 

 

 



Anyanyelvű művelődés 

Az elmúlt három évben, a Gaudeamus Házban több mint 150 
művelődési rendezvényre került sor 

 

 színházi előadások 

 pódiumműsorok 

 kamarazenei hangversenyek 

 tudományos konferenciák és előadások 

 tanácskozások 

 diákszínjátszók előadásai 

 tantárgy-, és szavalóversenyek. 

 

 

 

 A résztvevők száma meghaladta évenként a kétezret. 

 



RENDEZVÉNYEINK FŐ CÉLJA 

 

a fiatalok és felnőttek 

magyarságtudatának 

megerősítése, anyanyelvünk 

ápolása és a műveltségi szint 

emelése.  



AZ ALAPÍTVÁNY 

MŰKÖDÉSÉRŐL I.  

 héttagú Kuratórium (döntéshozatal, ügyintézés) 

 a gimnázium magyar tagozatának igazgatója 

(konzultációs joggal) 

 Javadalmazás:   

Isten fizesse! 



AZ ALAPÍTVÁNY 

MŰKÖDÉSÉRŐL II. 

 Hat alkalmazottunk van, ebből csak négy 

dolgozik teljes munkaidőben.  

 Állami támogatás híján, fizetésüket az 

alapítványnak kell biztosítania.  

 Munkánkat több önkéntes segíti  



GONDOK 

 Az egyre gyengülő anyagi helyzet miatt a vidéki 

szülők azt a kevés hozzájárulást sem tudják fizetni, 

amit a gyerekektől kérünk.  

 2011-ben 11-diákkal csökkent a bentlakó tanulók 

száma 2010-hez viszonyítva,  

 Ebben az iskolai évben kettővel nőtt.  

 Tekintve a segesvári és környékbeli gyerekek 

létszámának állandó csökkenését, csak a bentlakó 

tanulók számának a növelésével oldhatjuk meg a 

segesvári magyar tannyelvű oktatás fenntartását.  



LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK 

Az új tanügyi törvény finanszírozási 
lehetőségeinek a kihasználása (ingázási támogatás, 

bentlakási költségek állami kifizetése, étkeztetés az ingázóknak)  
Akadály 

  nagyrészt az önkormányzat kell fizessen  

 

Önálló magyar iskola létrehozása 
Akadályok  

 a helyi, román többségű tanács, tanfelügyelőség és 
közvélemény ellenállása  

 Iskolaépület hiánya 


