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Répás: megszilárdult a csángó oktatási program 

Megszilárdult a csángó oktatási program, úrrá lettek a korábbi problémákon és rendben 

vannak a gazdasági elszámolások is - mondta Répás Zsuzsanna az Országgyűlés Nemzeti 

Összetartozás Bizottsága előtt. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte: a 

korábbi 22 helyszín helyett 26 helyszínen zajlik a magyar nyelvű oktatás, tavaly 1560 

gyermek után igényeltek oktatási-nevelési támogatást. Kitért arra, hogy a programban 

részt vevő tanárok számára megnyugtatóbb, kiszámíthatóbb fizetést és kiegészítő juttatást 

is tudnak biztosítani. Ma már vonzó anyagi szempontból is tanárnak, tanítónak állni 

Moldvában - fogalmazott Répás Zsuzsanna, aki elmondta azt is, hogy 96 millió forintból, 

összességében 36 százalékkal olcsóbban tudják működtetni a programot immár a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének bevonásával. Burus Siklódi Botond, a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke kiemelte: a program szeptembertől 200 

gyermekkel bővült, abban több mint negyven pedagógus vesz részt, a támogatások több 

mint kétharmadát teszik ki a személyi juttatások. Szólt arról is, hogy tárgyalásokat 

folytatnak a Pusztina Házért Alapítvánnyal az általuk működtetett oktatási program 

integrálásáról. Mint mondta, egy-egy oktatási helyszín támogatására egységes támogatást 

számítottak ki, ugyanakkor problémát jelent a csángómagyarok szövetsége tulajdonában 

lévő ingatlanok működtetése. Erről szeptember óta próbálnak megállapodni a program 

korábbi működtetőjével, most úgy tűnik, hogy néhány napon belül ez sikerrel járhat. 

Kiemelte: szeretnék megerősíteni a programot és annak hitelét visszaszerezni, célként 

jelölte meg továbbá, hogy közelítsék az iskolához a jelenleg még nagyobb részt iskolán 

kívüli tevékenységeket. Ennek érdekében tárgyalnak a Bákó megyei tanfelügyelőséggel - 

jelezte. 

 

Feljelenti Giurescut az RMDSZ, Ponta büntetést ígért 

Feljelentést tett az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) az RMDSZ Dinu 

Giurescu akadémikus magyarellenes kiáltványa miatt. Az akadémikus a szövegben 60 

százalékot meghaladó választási részvételre buzdítja a románságot, arra hivatkozva, hogy 

így az RMDSZ nem jutna be a parlamentbe, és megfogalmazása szerint ily módon legalább 

„nem zsarolhatná többé a koalíciós partnerségre szoruló román pártokat”. A kiáltvány 

ugyanakkor arra is kitér, hogy a decemberben esedékes parlamenti választásokon 

lehetősége adódik a román közösségnek arra, hogy „megleckéztesse a magyarokat”. Kovács 

Péter, az RMDSZ főtitkára, illetve kampányfőnöke sajtótájékoztatóján elmondta, a 

nacionalista és sovén, Az egészséges Romániáért című kiáltványt a pénzügyi és gazdasági 

minisztérium hivatalnokai napok óta terjesztik e-mailen. Kovács hangsúlyozta, a 

minisztériumi hivatalnokok üzenetváltása törvénybe ütköző, az 1999/180-as, a 

közalkalmazottak jogállására vonatkozó törvény ugyanis világosan kimondja: a 

közalkalmazottaknak tilos politikai meggyőződésüknek és hovatartozásuknak hangot adni 
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munkájuk végzése közben. Victor Ponta román miniszterelnök marosvásárhelyi 

látogatásán kijelentette: ha beigazolódik, hogy valóban RMDSZ-ellenes e-maileket küldtek 

kormányhivatalnokok, akkor nem marad el az érintettek felelősségre vonása. 

 

Az RMDSZ a szórványmentéshez akar forrásokat szerezni 

Megkerülhetetlennek kell lennie a magyar érdekképviseletnek a bukaresti parlamentben 

ahhoz, hogy a magyarság népességarányosan jusson költségvetési forrásokhoz és 

támogathassa szórványintézményeit - hangsúlyozta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a 

Magyar Szórvány Napja alkalmából rendezett brassói konferencián. Kelemen Hunor 

szerint a szórványmentésben a két évtizedes stratégiaírás után eljött a pragmatikus 

cselekvés ideje. Rámutatott: a szövetség szórványmenedzser-szolgálatot indított, 14 

szórványkollégium működését támogatja és a Székelyföld-szórvány partnerség kiépítésével 

próbálja megakadályozni a településeiken tíz százalék alatti arányt képviselő, elszórtan élő 

magyarok beolvadását a többségi nemzetbe. „Aki szórványt épít, az tömböt ment” - 

jelentette ki arra a veszélyre utalva, hogy amennyiben a szórványmagyarság 

lemorzsolódik, a tömbben élő magyarság „széle” kezd majd szórványosodni. 

 

Közös megmozdulásra készül a Néppárt és az RMDSZ 
Sepsiszentgyörgyön, az MPP is csatlakozik 

Autonómiatüntetésre hívja az erdélyi magyarokat az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). A 

Sepsiszentgyörgy főterén november 24-ére, szombatra tervezett megmozdulást Sánta 

Imre, az EMNP sepsiszentgyörgyi képviselőjelöltje kezdeményezte, aki csütörtöki 

sajtótájékoztatóján elmondta, a székely szimbólumok védelmére szervezett „zászlós 

tüntetésen” fogalmazódott meg benne, hogy nem részmegoldásokra van szükség, hanem a 

Székelyföld területi autonómiájának ügyét kell előmozdítani. Toró T. Tibor elmondta, a 

Néppárt felzárkózott Sánta Imre kezdeményezése mögé, és számítanak az SZNT, az EMNT 

és a történelmi magyar egyházak támogatására is. Az RMDSZ is részt vesz az 

autonómiatüntetésen, annak ellenére, hogy az nyilvánvalóan a Néppárt 

kampányrendezvénye, mondta Tamás Sándor. Az RMDSZ háromszéki elnöke kifejtette, a 

szervezésbe is besegítenek, reményeik szerint a résztvevők több mint felét nekik sikerül 

mozgósítani, és száz székely zászlót is adományoznak a tüntetőknek. A Magyar Polgári 

Párt (MPP) közleményben tudatta: részt vesz a sepsiszentgyörgyi tüntetésen, de 

álláspontja szerint az autonómiáért nem csak kampányidőszakban kell cselekedni. „Akinek 

fontos Székelyföld területi autonómiája, nem kampányidőszakban szervez nagygyűlést, 

mert az nem lesz több mint egyszerű pártrendezvény” - áll a Biró Zsolt által jegyzett 

közleményben. 
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Orbán-Fico találkozó: Magyarországnak és Szlovákiának egyezségre 
kell jutnia 

Magyarországnak örülnie kell annak, hogy a szlovák gazdaság jól teljesít - mondta Orbán 

Viktor miniszterelnök pénteken a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Magyar-

szlovák gazdasági fórumán, Budapesten. Előadásában érintette a magyar-szlovák 

kapcsolatokat, közölve, hogy “Magyarország nem dugja homokba a fejét”, pontosan tudja 

ugyanis, melyek a fennálló vitás kérdések Budapest és Pozsony között. A jó gazdasági 

együttműködés segíthet megoldani a konfliktusokat - vélekedett, hozzátéve: “mindkét fél 

tudatában van annak, hogy együtt fogjuk leélni itt, egymás mellett a következő jó néhány 

száz évünket is, tehát valamilyen egyezségre kell jutnunk egymással”. Robert Fico szlovák 

kormányfő szerint is erősíteni kell Magyarország és Szlovákia között az együttműködést. A 

szlovák miniszterelnök egyúttal javaslatot tett arra, hogy a szlovák-magyar gazdasági 

fórumot kormányzati szinten intézményesítsék, rendszeresítsék, majd nyomatékosította: 

Szlovákiának érdekében áll, hogy a lehető legjobb gazdasági és baráti kapcsolatokat ápolja 

Magyarországgal. Fico néhány nappal korábban a Frankfurter Allgemeine Zeitung című 

német konzervatív napilapban is beszélt a szlovák-magyar kapcsolatokról. A szlovák 

kormányfő elmondta: Szlovákiának és Magyarországnak szüksége van egymásra, Pozsony 

és Budapest nem engedheti meg magának, hogy feszültségek terheljék a kormányközi 

kapcsolatokat. Robert Fico a szlovák-magyar kapcsolatok alakulásával kapcsolatban 

hangsúlyozta, hogy jelenlegi, második kormánya össze sem hasonlítható az első 

kormányával, hiszen “politikailag halottak” azok a partnerek, amelyekkel első 

miniszterelnöksége idején koalícióban kormányzott. “Amikor idén áprilisban, röviddel a 

kormányalakítás után első alkalommal találkoztam ismét Orbán Viktorral, mindketten 

nagyon idegesek voltunk, mert nem tudtuk, hogy mi történik majd, de hamar 

megállapodtunk abban, hogy nem engedhetünk meg magunknak feszültségeket és 

konfliktusokat” - mondta Fico. A második és a harmadik találkozón “már konkrét 

együttműködési projektekről” volt szó - tette hozzá, megjegyezve, hogy “természetesen 

még mindig van néhány kényes kérdés”. A legutóbbi találkozón ezek összeírására kérte 

magyar partnerét. Vélhetően a kettős állampolgárság, valamint a komáromi magyar 

egyetem és a Beneš-dekrétumok ügye szerepel a listán - fejtette ki. A vitás kérdésekről 

januárban kezdődnek tárgyalások - mondta. 

 

Magyar-szlovák kettős állampolgárság csak lakcímkártyával 

A szlovák belügyminisztérium kiszivárgott állampolgársági törvénytervezete továbbra is 

tiltaná a kettős állampolgárságot, de kivételt tenne azokban az esetekben, ha az érintettek 

külföldi állandó lakhellyel rendelkeznek. Hasonlót javasolt szeptemberben Igor Matovič is, 

de ő csak azoknak adott volna kettős állampolgárságot, akiknek legalább két éve lakhelyük 

van a másik országban. A Hospodárske noviny napilap információi szerint a tervezetet év 

végén vagy a jövő év elején terjesztenék be, és akár már tavasszal életbe léphet. Az új 

javaslat ugyan nem olyan szigorú, mint a jelenlegi szabályozás, mégsem tetszik senkinek. A 
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feltétel megmarad, így ez a változat is alkotmányellenes, jegyzi meg Kassai Gyula. „Vagy az 

alkotmányon változtassanak, vagy a törvényt igazítsák hozzá” – mondta. A kettős 

állampolgárságát felvállaló lévai lelkész nem tervezi, hogy a törvény életbelépése után 

magyarországi lakhelyhez folyamodik. „Az elvándorlást propagálnám ezzel. Mi úgy 

akarunk közjogilag Magyarországhoz tartozni, hogy a szülőföldünkön maradunk” – tette 

hozzá Kassai. Úgy véli, a javaslat fő célja a külföldi közvélemény megnyugtatása. A Most-

Híd párt szerint „ugyan kisebb előrelépést jelent a tervezet és feltételt szabva ugyan, de 

engedélyezné a kettős állampolgárságot Szlovákia állampolgárai számára, ugyanakkor a 

másik országban lévő állandó lakhely felmutatása nélkül továbbra is lehetővé tenné a 

szlovák állampolgárságtól való megfosztást”. Ezért a párt úgy döntött, hogy nem szavazza 

meg a törvénymódosítást a parlamentben, inkább megvárják az Alkotmánybíróság 

döntését a párt beadványával kapcsolatban, amit még tavaly ősszel nyújtott be, és melyben 

az állampolgársági törvény alkotmányosságának felülbírálását kérvényezte. Az MKP 

véleménye szerint a törvényjavaslat elfogadásával Szlovákia továbbra is fenntartja azt a 

kettős mércét, amelyet a határon túli szlovákok, illetve a Szlovákiában élő magyarok 

irányában alkalmaz. A javaslat szerintük semmit nem old meg, csak a külföldön 

tartózkodó szlovák állampolgárok kettős állampolgárságának ügye rendeződik mindössze. 

A kettős állampolgárság ügyének szlovákiai fejleményeiről Berényi József, a Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) elnöke Orbán Viktor kormányfőt is tájékoztatta. A magyar 

miniszterelnök és az MKP-elnök találkozójának aktualitást adott Robert Fico szlovák 

kormányfő pénteki budapesti látogatása. Berényi elmondta, hogy a szlovák 

belügyminisztérium olyan törvénymódosítást készít elő, amely továbbra sem teszi 

lehetővé, hogy a felvidéki magyarok szabadon, szankciók nélkül felvehessék a magyar 

állampolgárságot. A javaslat az MKP elnökének elmondása szerint kettős mércét alkalmaz, 

mert amit Szlovákia a saját, külföldön élő nemzettársainak megengedne, azt nem hajlandó 

biztosítani a szlovákiai magyaroknak. A miniszterelnök és az MKP elnöke áttekintette az 

anyaországi segítségnyújtás rendszerét, továbbá a jövő évi felvidéki támogatások 

alapelveit. 

 

Áder-Nikolic találkozó: Jövőre közös fejhajtás a titói megtorlás 
vajdasági áldozatai előtt 

A magyar és a szerb köztársasági elnök abban állapodott meg, hogy közösen fog fejet 

hajtani a jövő évben az 1944–45-ös titói megtorlások vajdasági áldozatai előtt. Áder János 

felajánlotta Tomislav Nikolicnak budapesti megbeszélésük során, hogy ezt követően egy 

másik helyszínen ugyancsak közösen emlékezzenek meg az 1942-es újvidéki hideg napok 

áldozatairól is. Áder János történelminek minősítette a megállapodást, tekintettel arra 

hogy a két ország történelmében ez nyitott kérdés, amelyet le kell zárni. Úgy véli, ha a két 

eseményre sor kerül, azzal régi vágya teljesül a Szerbiában élő szerbeknek és 

magyaroknak, lezárható lesz a történelemnek ez a fejezete, és a történészekre maradna 
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annak a tisztázása, hogy mi történt azokban az időkben. Az államfő hangsúlyozta: a közös 

főhajtással szeretné nyomatékosítani azt a gesztust, amelyet elődje, Sólyom László néhány 

évvel ezelőtt már megtett. Áder János szerint a kétoldalú szerb–magyar viszonyra az 

erősödő gazdasági és javuló kulturális kapcsolatok jellemzőek, illetve a reménybeli 

integrációs együttműködés. A kulturális kapcsolatok élénkülését mi sem bizonyítja 

szerinte jobban, mint a rövidesen Belgrádban megnyíló magyar kulturális központ, a 

Magyar Ház. Az államfő közölte: Magyarország ezentúl is támogatni fogja, hogy Szerbia 

mihamarabb az Európai Unió teljes jogú tagjává váljon, és kész megosztani integrációs 

tapasztalatait. A szerb államfő az M1-nek adott interjújában elmondta, a szerbiai magyar 

és a magyarországi szerb közösség érdekében kell fejet hajtani a második világháború 

idején történt vajdasági vérengzések áldozatai előtt. Tomislav Nikolic szerint ezzel a 

gesztussal új korszak kezdődik a két ország kapcsolatában. Szerinte a két államfő főhajtása 

már rég megtörténhetett volna, mert mindkét ország eldöntötte, hogy „nem a múltban él, 

hanem a jövőben”. Szólt arról is, hogy Szerbia nagyon jól megoldotta a kisebbségeket 

érintő kérdéseket, és a magyarok számára teljes mértékben biztosított a kisebbségi jogok 

gyakorlása. „Nagyon örülnék, ha a magyarok részt vennének a köztársasági szintű 

kormányzásban is” - tette hozzá. Jelezte, hogy rendszeres kapcsolatot tart Pásztor 

Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, és rögtön tudomást szerezne róla, ha a 

magyarok bármilyen jogsérelmet szenvednének. 

 

Orbán Viktor a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével tárgyalt 

Orbán Viktor miniszterelnök múlt hétfőn hivatalában fogadta Pásztor Istvánt, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnökét. A találkozó a folyamatos kapcsolattartás, együttműködés és 

kölcsönös tájékoztatás újabb állomásának tekinthető, de aktualitást adott a találkozónak 

Tomislav Nikolic szerb köztársasági elnök kétnapos budapesti hivatalos látogatása. 

Pásztor István tájékoztatta a miniszterelnököt a vajdasági magyar közösség aktuális 

problémáiról, amelyek legtöbbje – mint mondta – elválaszthatatlan része a szerb 

mindennapokat terhelő gondoknak. Pásztor István tájékoztatta a miniszterelnököt a 

Vajdaságot ért újabb sérelmekről. Megállapították, hogy ezek a jelenségek aggodalomra 

adnak okot, mert a vajdasági térség leszakadását erősíthetik. Az alkotmány betartása, a jog 

uralma megkerülhetetlen európai érték, az elvek megsértése nem belügy, hanem európai 

értékrend kérdése – hangzott el a megbeszélésen. A vajdasági politikus tájékoztatása 

szerint aggodalomra ad okot az is, hogy az egy évvel ezelőtt elfogadott, európai 

megoldásokat tartalmazó rehabilitációs törvény alkalmazása lassú, körülményes, 

vontatott. Mintha ellenérdekeltség volna az ügyészi és bírói gyakorlatban – tette hozzá. Az 

ártatlan áldozatok előtti főhajtás még mindig várat magára, ami viszont kitolja a 

történelmi tényekkel való szembesülést – vélekedett Pásztor István. Áttekintésre került a 

nemzeti tanácsokról szóló törvény megvalósulásának ügye, különös tekintettel azokra a 

verbális támadásokra, amelyek a törvény alkalmazását igyekeznek ellehetetleníteni. 
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Pásztor: megoldást találni Vajdaság kérdésére 

A köztársasági és tartományi kormányzat között fennálló feszültség tovább erősödhet az 

alkotmánybíróság Vajdaság alapszabályának alkotmányosságát felülvizsgáló döntését 

követően, véli Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, s hozzátette, 

mindenképpen megoldást kell találni, hogy elkerülhetők legyenek a komolyabb 

következmények. Amennyiben az alkotmánybíróság döntése elmarasztaló lesz a 

tartományi alapokmány alkotmányosságát illetően, Pásztor úgy fogalmazott, hogy „jogi 

szempontból a tartomány olyan lesz, mint a rosta, hiszen a tartományi adminisztráció 

működésének jogi keretét millió helyen lyuggatják ki”. Ebben az esetben „nem lesz jogi 

alapja” a tartományi szervek működésének, de a mindennapi élethez szükséges alapvető 

kérdések megoldásának sem, fogalmazott Pásztor az újvidéki Dnevniknek nyilatkozva, s 

mint mondta, „ennek már a fele sem tréfa, és végre valamilyen megoldást kell találni”. A 

tartomány alaptörvényének az alkotmánybíróság előtti megdöntése „nagyon problémás 

helyzetet” fog előidézni, mert ezzel „elkerekítenek egy amúgy is már meglehetősen nagyra 

nőtt problémát, nevezetesen a Belgrád és Újvidék közötti feszültséget, amelyről egyébként 

azt állítják, hogy nem létezik”, emelte ki Pásztor, s hozzátette, ebben a kapcsolatban - ha 

reálisan szemlélik - igenis vannak problémák. 

 

„A KMKSZ feladata a kárpátaljai magyarság nemzettudatának 
újjáélesztése” 

Alapszervezeti elnökök konferenciájára került sor a KMKSZ-ben. A konferencián Kovács 

Miklós, a szervezet elnöke elmondta, a KMKSZ-nek a kárpátaljai magyarság önálló 

politikai személyiségének megtartása és megjelenítése végett részt kellett vennie a 2012-es 

parlamenti választásokon. Mindezt annak ellenére, hogy az államhatalom a tömbmagyar 

vidéket olyan három választókörzetre osztotta, amelyekben a magyar szavazók aránya 30, 

illetve 17 és 19 százalék volt. A Szövetségnek mindhárom választókörzetben szembe kellett 

néznie az adminreszursz felhasználásával, fenyegetésekkel és a szavazatvásárlással, 

amelyek közül az utóbbi korábban nem tapasztalt méreteket öltött a megfigyelők 

beszámolói szerint. Kovács Miklós hangsúlyozta – a legutóbbi három választáson, 2006-

ban, 2010-ben és most is körülbelül ugyanazt az eredményt érte el a magyar szövetség. „Ez 

azt jelenti, hogy kevéssel több, mint 20 ezer olyan kárpátaljai magyar választópolgár van, 

akit nemzeti retorikával motiválni lehet. Illetve ismételten szembesülnünk kellett azzal, 

hogy a magyar szavazók jelentős része hajlamos magától értődőnek venni azt, ami rajtunk 

keresztül jut el hozzájuk, és hajlamos felülértékelni a helyi hatalmi maffiától kapott Júdás-

pénzt” – mondta Kovács Miklós. A KMKSZ legfontosabb feladata a kárpátaljai magyarság 

nemzettudatának újjáélesztése, ezt a célt nem adhatjuk fel– jelentette ki Kovács Miklós. 

Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke a parlamenti választások tanulságait összegző 

beszédében úgy vélte, hogy már akkor világossá vált, hogy a KMKSZ nem tud majd 
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mandátumot szerezni a választásokon, amikor a magyar körzetet felszabdalták. „A 

választás megnyerése számunkra nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy a magyarságot 

Kárpátalján megtartsuk” – jelentette ki Brenzovics, hozzátéve, hogy „az, hogy a választás 

most így sikerült, nem jelenti azt, hogy nekünk nincs feladatunk a kárpátaljai magyarság 

megőrzése, fejlesztése és érdekvédelme szempontjából.” Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke 

köszönetet mondott a KMKSZ alapszervezeti elnökeinek, akik nem hagyták magukat 

megfélemlíteni, kiálltak és hűségesen elvégezték a kampány során rájuk bízott munkát. A 

KMKSZ Választmánya nyilatkozatot fogadtak el a parlamenti választásokkal és az ukrán 

nyelvtörvénnyel kapcsolatban. 

 

A vukovári magyar áldozatokra emlékeztek 

A Vukovár 1991-es ostromában elesett magyar nemzetiségű polgárokra emlékeztek a 

horvátországi városban és a közeli Ovcarán pénteken. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár a vukovári emléktemetőben az elhunytak tiszteletére állított 

keresztnél azt mondta: ennek az emlékműnek üzenete az, hogy ilyen szégyen soha többé, 

sehol a világon ne történhessen meg. A horvát katonák 1991-ben három hónapig tartották 

Vukovárt a jugoszláv néphadsereg és a szerb szabadcsapatok többszörös túlerejével 

szemben. A harcoknak több ezer, köztük 1800 civil, azon belül mintegy félszáz magyar 

áldozata volt. A harcok után a győzelemittas szerb katonák 261 embert a Vukovárhoz 

közeli ovcarai mezőgazdasági kombinát raktáraiba zárták, majd egy erdőszélre szállították 

és kivégezték őket. Répás Zsuzsanna a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 

és a Vukovári Magyarok Egyesülete által szervezett pénteki eseményen felidézte: 

Vukováron a nemzetiségek évszázadokig békésen éltek egymás mellett, huszonegy évvel 

ezelőtt azonban a pusztítás lett úrrá a városban. Örömének adott hangot ugyanakkor, hogy 

a magyar közösség, amely a kezdetektől fogva részese volt Vukovár történelmének, a 

háború után magára talált az újjáépülő városban. „A magyar családok kimondták: 

Vukováron közösségüknek otthona van” - mutatott rá. Répás Zsuzsanna szólt arról, hogy 

miként a magyar polgári kormány jelentős részt vállalt a magyar templomok 

újjáépítésében, a vukovári közösség is újjáalakult. Jakumetovics Rozália, a Vukovári 

Magyarok Egyesületének elnöke arról szólt: szeretnék, hogy a ma mintegy 400 fős magyar 

közösség továbbra is büszke lenne magyarságára. Ehhez szükség van az itt élők és 

Magyarország támogatására is. 

 

Még idén eljutnak a módszertani csomagok a külhoni óvodákhoz  

Az év végéig a külhoni magyar óvodák programhoz kapcsolódó összes, 3500, módszertani 

csomagot eljuttatják azokhoz a Kárpát-medencei óvodához, amelyekben magyar nyelven is 

nevelik a gyerekeket - mondta Répás Zsuzsanna. A nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár azzal kapcsolatban nyilatkozott erről az MTI-nek, hogy Eszéken részt vett a 
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Hagyományápolás az oktatásban című továbbképzésen, és módszertani csomagokat adott 

át a résztvevőknek. A külhoni magyar szakemberek, pedagógusok, óvónők által jelzett 

igények alapján összeállított csomagok oktató DVD és CD lemezeken tartalmazzák az 

eddig hiányzó, a külhoni magyar óvónők számára könnyen elsajátítható és hasznosítható 

módszereket. A helyettes államtitkár szólt arról, hogy jövőre már az oktatás következő 

láncszeme, a kisiskola kerül az idén februárban kezdődött program középpontjába, 

amelynek célja, hogy felhívja a szülők figyelmét az anyanyelven történő óvodai oktatás 

fontosságára. Répás Zsuzsanna emlékeztetett arra, hogy a Magyar Állandó Értekezlet 

októberi ülésén zárónyilatkozatban rögzítették: a nemzetpolitikai államtitkárság következő 

tematikus programja 2013, a külhoni magyar kisiskolások éve lesz. Hozzátette, az 

előkészületek már megkezdődtek. Felvették a kapcsolatot felsőoktatási intézményekkel, 

magyarországi, külhoni szakmai szervezetekkel. A cél az, hogy a módszerek megfeleljenek 

az adott régiók, iskolák sajátosságainak. 
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