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Meg kell tartani a diaszpórát magyarságában 

Fontos gesztusokat tenni a diaszpórának, amelynek megtartása magyarságában a cél - 

mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyette a Kőrösi Csoma 

Sándor- és Petőfi Sándor-program felkészítő hetének megnyitóján. Semjén Zsolt 

beszédében kiemelte, hogy a magyar világnemzet, nem azért, mert erre törekedett volna, 

hanem mert így alakult a történelmünk: az első világháború körüli gazdasági kivándorlás 

miatt, azért, mert a második világháború előtt és után több hullámban sokan kénytelenek 

voltak elmenekülni, továbbá nagy érvágás volt az 1956 leverése utáni menekültáradat, 

majd a Kádár-rendszer alatti disszidálások. Emiatt az egész világon jelen van a magyarság. 

A küldetés a történelmi tragédiákból, a kihívásokból lehetőséget, a negatívumból 

pozitívumot tudott kovácsolni - hangsúlyozta. A miniszterelnök-helyettes szerint a 

diaszpóra a kezdetektől mindig háttérbe szorult, ennek több oka volt. A Kádár-rendszer 

idején a nyugati magyarságot minden eszközzel üldözték, megpróbálták megakadályozni, 

hogy élő kapcsolata legyen Magyarországgal, ki akarták taszítani a nemzetből a diaszpóra 

magyarságát, mert politikai ellenségnek tekintették - magyarázta. Emlékeztetett: amikor a 

rendszerváltás megtörtént, természetes volt a szoros kapcsolat kialakítása „az elszakított 

részek” magyarságával, de a diaszpóra a háttérben maradt. Mivel gesztusokat akartak 

tenni nekik, megalakították a Diaszpóra Tanácsot, ahol a diaszpóra magyarjai 

megfogalmazták, hogy szeretnének még élőbb kapcsolatot az anyaországgal - idézte fel. 

Semjén Zsolt kifejtette: történelmi okokból a diaszpóra szervezetei emigránsszervezetek 

voltak, hiszen politikai okokból elmenekültek hozták létre őket, de 1990 után már 

mindenki hazajöhetett, így most fontos az emigránsszervezetek átalakítása a diaszpóra 

megmaradása miatt. Véleménye szerint az a küldetésük a most útnak induló fiataloknak is, 

hogy ezeket a szervezeteket úgy formálják át, hogy minden magyar otthonává válhassanak, 

azoknak is, akik például kimentek külföldre dolgozni néhány évre. Mint mondta, meg kell 

szólítani azokat is, akikben „már csak pislákol” a magyar identitás, mert már sokadik 

generációs leszármazottak. Semjén Zsolt arra is felhívta a programok résztvevőinek 

figyelmét: az egyetlen lehetséges viszonyulás a munkájuk során, hogy „minden magyart 

szeretünk”. Nem szabad hagyniuk, hogy bevonják őket az emberek és a szervezetek egymás 

közötti „belső intrikáiba”, távolságot kell tartaniuk és nem lehet megpróbálniuk igazságot 

tenni közöttük - vélekedett. Azt is kiemelte, hogy a cél az emigráció sokadik generációját is 

bevonni a magyar életbe, és ha sikerült, biztatni őket, hogy legyenek a magyar nemzetnek 

közjogi értelemben is tagjai.  

 

Potápi: segíteni kell a diaszpórában élő magyar közösségek 
megmaradását 

A nemzetpolitikai államtitkárság mindent megtesz azért, hogy segítse a diaszpórában élő 

magyar közösségek megmaradását - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
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felelős államtitkára Győrött, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán, ahol 

a nyugati diaszpórában magyar nyelvet tanítók 15. továbbképzését rendezték meg. Potápi 

Árpád János példaként hozta fel a Petőfi Sándor-programot és a Kőrösi Csoma Sándor-

programot. Ez utóbbi keretében a diaszpóra és az anyaország magyarsága közötti 

kapcsolatot erősítik a program résztvevői, ismeretek átadásával és oktatással – mondta. 

Kiemelte, hogy erősebb az asszimiláció Nyugat-Európában és Amerikában, mint a Kárpát-

medencében, mert a kivándorolt családok a gazdasági értelemben vett számításaik miatt 

integrálódnak. Fontos az asszimiláció folyamatának csökkentése, és ebben hangsúlyos 

szerepük van a magyar közösségekben oktatóknak, akik magyarul tanítanak 

gyermekeknek és fiataloknak magyar történelmet és hagyományokat – tette hozzá a 

politikus. Az államtitkár elismerően beszélt azokról a pedagógusokról, akik külföldön a 

hétvégi vagy vasárnapi iskolákban tanítják a magyar nyelvet és hagyományokat. Úgy 

fogalmazott, a legtöbben önkéntes alapon, időt, pénzt nem sajnálva dolgoznak, “mert azt 

szeretnék, hogy a magyar közösségek megmaradjanak”. Ezért is támogatja az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma a továbbképzést – közölte. A továbbképzésre, amelyet a 

Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége szervezett, Ausztriából, 

Angliából, Argentínából, Brazíliából, az Egyesült Államokból, Észtországból, Kanadából, 

Lengyelországból, Németországból, Spanyolországból és Svédországból 25-en érkeztek. 

 

Négyszáznegyven magyarul tanuló ukrán gyermek nyaralt idén a 
zánkai Erzsébet-táborban 

Magyarul tanuló ukrán gyermekeket látogatott meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos, 

valamint Ukrajna magyarországi nagykövete csütörtökön a zánkai Erzsébet-táborban. 

Grezsa István kormánybiztos elmondta, a Miniszterelnökség 24,7 millió forintos 

támogatásával, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetséggel együttműködésben és az 

Erzsébet-táborok koordinálásával idén két turnusban 440 magyarul tanuló ukrán gyermek 

és kísérőik nyaralhattak a zánkai Erzsébet-táborban. A kormánybiztos kijelentette: 

Kárpátalján egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a magyar nyelv mint választható idegen 

nyelv tanulása iránt. Ez annak is köszönhető, hogy sikerült a kijevi oktatási 

minisztériummal akkreditáltatni a képzést és magyar kormányzati segítséggel tankönyvek 

is készültek - mondta. Grezsa István kiemelte: idén ötszáz gyermek tanul 

iskolarendszerben, tanórákon Kárpátalján magyarul, míg további ötszázan hétvégi 

iskolában, szeptembertől pedig „többszörös érdeklődéssel” folytatódik a program. Liubov 

Nepop nagykövet köszönetet mondott a magyar kormánynak a tábor megszervezéséért, 

majd kiemelte, hogy szomszédokként nemzeti érdekünk is az együttműködés. Azt mondta: 

az ukrán fiatalok, amellett, hogy megtanulják a magyar nyelvet, az ország kultúráját is 

megismerhetik. A nagykövet hozzátette, hogy azok a fiatalok, akik most Zánkán tanulnak 

magyarul, már egy független, szabad országban születtek, és ők jelentik a két ország 
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kapcsolatának jövőjét is. Ukrajnában még mindig nehéz a helyzet, még mindig orosz 

kézben van a Krím, orosz katonák, orosz fegyverek vannak a térségben - fogalmazott 

Liubov Nepop. Hozzátette, ezért is fontos minden támogatás, amellyel az országban élő 

gyermekek helyzetén javíthatnak. Az Erzsébet-táborokban az elmúlt öt évben mintegy 

négyszázezer gyermek üdülhetett, közülük egy tavaly indult pályázat által már több mint 

háromezren - ukrán és magyar gyermekek - nyaraltak Kárpátaljáról a Balatonnál és a 

Velencei-tónál. Augusztus 15. és 26. között Zánkára azok az ukrán gyerekek érkeztek, akik 

az iskolákban a magyart, mint idegen nyelvet tanulják. 

 

Kövér: a románokat is kísérti a vásárhelyi magyarok sorsa  

Kövér László szerint Szerbia után Románia is felismerheti, hogy számára az erdélyi 

magyarság nem veszélyforrás, hanem erőtartalék, és Magyarország nem ellenség, hanem 

érték- és érdekközösségben lévő szövetséges. Az Országgyűlés elnöke a marosvásárhelyi 

Kultúrpalotában beszélt erről szerdán este, a Vásárhelyi Forgatag fővédnökeként, a 

kulturális rendezvénysorozat nyitógáláján. Úgy vélte: Szerbiában ez a felismerés már 

megtörtént, Szlovákiában pedig ugyanez érlelődik. „Bízunk benne, hogy előbb vagy utóbb 

Romániában is bekövetkezhet” – tette hozzá a fideszes politikus. Kövér László 

megállapította: az 1990-ben élt magyar közösség minden második tagja hiányzik ma 

Marosvásárhelyről. Szerinte ez az adat „vádlón szól” nemcsak a román politikai vezető 

réteg „rendszereken és kormányzatokon átívelő magyarellenességéről”, de az erdélyi, és a 

magyarországi „nemzetpolitika teljesítményéről, vagy inkább annak hiányáról” is. A 

házelnök szerint geopolitikai játszmák közepette valamennyi európai ember szülőföldhöz 

való joga kerül veszélybe; és tulajdonképpen minden európai polgárnak kijut a 

marosvásárhelyi magyar sorsból, reményből és félelemből. „Elmondhatjuk, hogy minden 

európai polgártársunk egy kicsit vásárhelyi is, csak még sokan nem tudnak róla.” „Előbb-

utóbb a román emberek is kénytelenek lesznek szembesülni azzal, hogy őket is kísérti a 

marosvásárhelyi, az erdélyi magyar sors: vannak olyan erők és érdekek a nagyvilágban, 

amelyek hasonlóan el akarják idegeníteni a románokat a szülőföldjüktől, hasonlóan szét 

akarják zilálni nemzeti önazonosságukat, hasonlóan meg akarják őket fosztani hitbéli 

kapaszkodóiktól” – állapította meg az Országgyűlés elnöke. Úgy vélte: akkor fordulhat 

jobbra a marosvásárhelyi magyarság helyzete, ha Románia felismeri, hogy a térség népei 

számára közös kihívás a szülőföld, a Kárpát-medence és Közép-Európa megőrzése. Kövér 

László arra is kitért, hogy az erdélyi magyar politika szereplői „igaz egyezségekkel” 

segíthetik a magyar érdek érvényesülését és adhatják vissza a romániai magyar 

választópolgároknak a tisztességes és eredményes magyar politikai képviselet lehetőségébe 

vetett hitét. „A bukaresti parlamentben a magyarokon kívül más nem fog magyar 

érdekeket képviselni, ugyanakkor a Magyarország és Románia közötti kapcsolatok jövőbeli 

javulását is segítheti a hatékony magyar jelenlét a romániai politikában. Ezért tisztelettel 
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kérek minden romániai magyar választópolgárt, hogy a decemberi romániai parlamenti 

választáson szavazatával erősítse az erdélyi magyar politikát” – jelentette ki. A politikus 

arra is felkérte a magyar állampolgársággal is rendelkező marosvásárhelyi és erdélyi 

magyarokat, hogy október 2-án mindannyian vegyenek részt a magyarországi 

népszavazáson, és szavazzanak nemmel az Európai Unió által tervezett 

kényszerbetelepítések lehetőségére. „Szavazzanak annyian és úgy, hogy Magyarországon, 

Erdélyben és Közép-Európában mi magyarok, a velünk sorsközösségbe rendelt népekkel 

együtt megőrizhessük, ami a miénk: szülőföldünket, nyelvünket, kultúránkat és keresztény 

hitünket” – jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke Marosvásárhelyen. 

 

Potápi Árpád: újból meg kell erősíteni Marosvásárhelyt 

Minden szempontból újból meg kell erősítenie a magyarságnak Marosvásárhelyt, 

kiemelten annak oktatási és kulturális intézményeit – jelentette ki szombaton 

Marosvásárhelyen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára. Marosvásárhelyen a Vásárhelyi Forgatag keretében megtartották a 

marosvásárhelyiek negyedik világtalálkozóját. Potápi Árpád fontosnak nevezte, hogy a 

Forgatag és a világtalálkozó megmozgatta az egész marosvásárhelyi civil szférát. Közölte: a 

magyar kormány szívesen támogatta a rendezvénysorozatot, és reményét fejezte ki, hogy 

ez elegendő lendületet ad ahhoz, hogy a Vásárhelyi Forgatagot ezután is megszervezzék. 

Úgy vélte, a rendezvény is megmutatta, hogy a marosvásárhelyi magyarság képes 

összefogni egy cél érdekében és közösen dolgozni. Hozzátette: ezt igazolta a júniusi 

romániai önkormányzati választás, amelyen a magyar jelölt ugyan nem nyert, de jól 

szerepelt, s ez reményt ad arra, hogy a marosvásárhelyi magyarok ne adják fel a politikai 

küzdelmet, legyenek felkészültek, és tegyenek meg minden, hogy a következő évtizedekben 

is jelentős tényezőnek bizonyuljon Marosvásárhely. 

 

Megmutatni Márton Áron nagyságát a világnak 

Márton Áronra emlékeztek születésének 120. évfordulóján hétvégén Csíkszentdomokoson, 

a római katolikus püspök szülőfalujában, ahol szombaton tematikus konferenciát, 

vasárnap pedig ünnepi szentmisét tartottak. A szentbeszédet mondó Jakubinyi György, a 

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke, valamint a szertartás végén 

beszédet mondó Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

is úgy vélte: Márton Áront talán II. János Pál pápa jellemezte a legtalálóbban. A szentatya 

1980-ban, a püspök nyugdíjba vonulási kérelmét jóváhagyó táviratában „az úr 

legteljesebb, legkifogástalanabb szolgájának” nevezte Márton Áront. Potápi elmondta, 

hogy a 2016-os Márton Áron-emlékévet meghirdető Nemzetpolitikai Államtitkárságon is 

megtapasztalták, hogy a püspök ma is képes csodákat tenni, hiszen a rendezvényekbe 

szerte a világon bekapcsolódtak, és tegnap délben Kanadától Új Zélandig, Pozsonytól 
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Csíkszentdomokosig nemcsak a nándorfehérvári győzelem tiszteletére, hanem Márton 

Áron emlékére is szólt a harangszó, érte is imádkoztak a magyar hívők. 

 

RMDSZ-es árnyékjelentés az Európa Tanácsnak 

Árnyékjelentést küldött az RMDSZ az Európa Tanácsnak (ET) arról, hogyan teljesíti a 

bukaresti kormány a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának 

ratifikálásakor vállalt kötelezettségeit – tudatta pénteken a szövetség. A román kormány 

több mint kétéves késéssel, idén márciusban nyújtotta be a 2010 és 2013 közötti időszakot 

felölelő hivatalos jelentését Strasbourgnak, és abban a nemzeti kisebbségek nyelvi 

jogainak a kiterjesztéséről számol be. Az RMDSZ árnyékjelentése szerint viszont Románia 

nem hozott létre a nyelvi charta alkalmazását figyelő rendszert egyik érintett szakterületen 

sem, és a hatóságok büntetlenül korlátozzák a magyar nyelv törvényes használatát az 

igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban. A chartába foglaltakat korlátozó 

előírásokként értelmezik a hatóságok, ami szöges ellentétben áll az európai egyezmény 

szellemével – állapítja meg közleményében az RMDSZ. A törvények alkalmazásában nem 

a pozitív értelmezés a gyakorlat, ennek eredményeként tiltanak mindent, amit a törvény 

nem ír elő tételesen. A román állam nem szánt anyagi és humánerőforrást a charta 

alkalmazására, és ez a hiányosság minden szakterületen, de különösen az igazságügyben 

szembetűnő. Az árnyékjelentés kitér arra is, hogy Románia nem tartja be a 2011-ben 

elfogadott oktatási törvényt: a jogszabály ugyan előírja, hogy a multikulturális 

egyetemeken önálló magyar karokat hozzanak létre, de ez a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) a mai napig nem valósult meg. Egy másik kitétel 

arról szól, hogy bár a kisebbségi közösségekhez tartozó gyerekeknek a román nyelvet nem 

anyanyelvi szinten, hanem speciális tankönyvekből kell tanítani, ezt sem alkalmazzák 

Romániában. Az RMDSZ dokumentuma felhívja a figyelmet arra is, hogy az állami 

költségvetésből kis arányú támogatás jut a közszolgálati média magyar szerkesztőségeinek, 

a közszolgálati rádiók közül pedig a Marosvásárhelyi Rádió közvetít 24 órás magyar nyelvű 

műsort, miközben a televízió esetében nincs 24 órás anyanyelvű sugárzás. A jelentés kitér 

ugyanakkor a román kereskedelmi média által generált gyűlöletbeszédre is. „Egyértelmű 

visszafejlődés tapasztalható a kisebbségek nyelvi jogainak gyakorlatba ültetése terén. Ez 

Románia észak-atlanti, illetve uniós csatlakozása óta folyamatosan tart. Szankciók 

hiányában és az európai integráció visszafordíthatatlansága által bátorítva a kisebbségi 

jogok alkalmazása elindult a visszafejlődés útján – ez a folyamat pedig már 2007 után 

érezhető volt, azonban igazán hangsúlyossá 2012 után vált” – idézte az RMDSZ 

közleménye Kelemen Hunor szövetségi elnököt, aki szerint a román kormány hivatalos 

jelentésében olyan „nyilvánvaló ferdítések” szerepelnek, amelyeket az RMDSZ nem 

hagyhatott szó nélkül. 
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Utolsó útjára kísérték Tamás Ilonka nénit 

Augusztus 22-én, életének 104. évében elhunyt Dr. Tamás Aladárné, Ilonka néni. Ilonka 

néni a felvidéki magyar közösségben szimbóluma lett a tartásnak és a kitartásnak, hiszen 

Szlovákiában élve jogfosztott magyarként élete végéig kitartóan küzdött az igazságtalan 

döntés ellen. Ilonka néni búcsúztatására augusztus 25-én került sor a rimaszombati 

temetőben. A számos díjjal kitüntetett, köztiszteletben álló kiváló pedagógust, a kettős 

állampolgárságért való küzdelem zászlóvivőjét több százan kísérték el utolsó útjára. 

Búcsúztatásán jelen volt Semjén Zsolt, Magyarország nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettese, Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi 

nagykövete, illetve Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja mellett számos 

kulturális, társadalmi és politikai szervezet vezetője, képviselője. Magyarország 

miniszterelnöke, Orbán Viktor levélben búcsúzott Tamás Ilonka nénitől. Üzenetét Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes olvasta fel, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy: „Ilonka 

néni életműve a magyarság iránti hűség és a nemzet határok feletti egysége melletti 

tanúságtétel.” Áder János, Magyarország köztársasági elnöke táviratban fejezte ki 

részvétét, melyet Czimbalmosné Molnár Éva olvasott fel a temetést követően. „Ilonka néni 

a hűségnek is a leghősiesebb útját választotta, amely nem jár fényes dicsőséggel és zajos 

elismeréssel, de minden feladat után csak újabbat ró ránk” – fogalmazott üzenetében Áder 

János. „Tamás Ilonka tanári szolgálata a szlovákiai magyarság nevelésében, és a magyar 

állampolgárságáért vállalt bátor kiállása példát állított mindenki elé” - közölte Semjén 

Zsolt az MTI-vel. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes Tamás Ilonka 

halálhírére reagálva azt írta, hogy a felvidéki magyar nő életműve, áldozatvállalása: 

nemzeti hitvallás. Hozzátette, hogy szülőföldje állampolgárságát ugyan elvehették tőle 

„földi hatalmak”, de „mennyei állampolgárságától” soha senki nem foszthatja meg. 

Példaértékűnek nevezte Tamás Ilonka évtizedeken átívelő, generációkat összekötő 

munkásságát Kövér László, aki az Országgyűlés nevében együttérzését fejezte ki a felvidéki 

tanító halála miatt Tamás Ilonka lányának. A házelnök az MTI-hez pénteken eljuttatott 

kondoleáló levélben azt írta, osztoznak a család gyászában és fájdalommal veszik 

tudomásul, hogy újabb kiemelkedő személyiségét vesztette el a magyar nemzet. 

 

MKP: Ha fizetünk, kapjuk is meg a szolgáltatást! 

Törvénymódosítást kezdeményez az MKP nevében Őry Péter, a párt Országos Tanácsa 

elnöke és Kőrösi Ildikó, közigazgatási és önkormányzati alelnök, derült ki ma az MKP 

székházában megtartott sajtótájékoztatón. A javaslatot a kulturális miniszternek és a 

kisebbségi kormánybiztosnak is elküldik. Őry Péter csütörtöki pozsonyi 

sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet arra, hogy a szlovákiai közszolgálati médiában 

kevesebb a kisebbségi műsor, mint amennyire a nemzeti kisebbségeknek a 2011-es 

népszámlálási adatok alapján a számarányuknak megfelelően joguk lenne. Őry Péter 

példaként a szlovák köztelevízió magyar nyelvű műsorát említette. „Jelenleg ez 56 perc 
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hetente, de a magyar lakosság számának százalékaránya alapján akár négy óra is lehetne” - 

mondta az MKP Országos Tanácsának elnöke. Őry leszögezte, hogy az MKP 

törvénymódosító javaslata a Szlovákiában élő többi nemzeti kisebbség igényeit is 

figyelembe veszi. Kőrösi Ildikó, az MKP alelnöke rámutatott: bár törvény biztosítja az 

arányos műsoridőhöz való jogot a nemzeti kisebbségeknek, de azt nem tartják be. „Ezért 

javasoljuk a műsorsugárzási törvény kiegészítését azzal, hogy a program összetételét 

illetően konkrétan meghatározza, hogy a nemzeti kisebbségi műsorok részarányának 

összhangban kell lennie a népszámlálási eredményekkel” - fejtette ki Kőrösi Ildikó. Az 

MKP-nak meggyőződése, hogy ezzel a módosítással a szlovák közmédiáról szóló törvény 

összhangba kerül a szlovák alkotmánnyal és a nemzeti kisebbségi nyelvek használatát 

szabályozó törvénnyel. 

 

MNT: Jóváhagyták a kis létszámú magyar osztályok megnyitását 

Múlt pénteki ülésén 29 esetben támogatta a 15-nél kisebb létszámmal induló tagozat 

megnyitását a Magyar Nemzeti Tanács. Döntöttek továbbá a Magyar Szó és a Hét Nap 

igazgatóbizottsági tagcseréiről és a kulturális és köztájékoztatási pályázatok 

jóváhagyásáról. Néhány nap választ el az új tanév kezdetétől ‒ mutatott rá Hajnal Jenő, az 

MNT elnöke a tanács pénteki, 19. rendes ülésének kezdetén, kihasználva az alkalmat, hogy 

a maga és a tanácstagok nevében sikeres tanévkezdést és eredményes együttműködést 

kívánjon a vajdasági magyar osztályokba induló tanulóknak, illetve a pedagógusoknak és a 

szülőknek.  

Az ülés központjában a kis létszámú magyar tannyelvű osztályok megnyitásra szerepet. Az 

erre vonatkozó kérelmek szinte minden esetben a tartományi oktatási jogalkotási 

közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkárságtól érkeztek, és minden 

esetben támogatták is, hogy amennyiben lehetséges, önálló tagozatként induljanak a 15 

főnél kisebb létszámú általános és középiskolai osztályok. A Magyar Nemzeti Tanács 

minden kérelmet pozitívan bírált el ‒ emelte ki Jerasz Anikó, a tanács tagjai szintén 

egyhangúlag támogatták a kis létszámú osztályok megnyitására vonatkozó 29 napirendi 

pontot. A döntés értelmében a bajmoki Vuk Karadžić Általános Iskolában 8, az óbecsei 

Zdravko Gložanski Általános Iskolában 4, Törökfalun 4, a szabadkai Đuro Salaj iskolában 

és az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában 8-8, Adorjánon 12, az újvidéki Petőfi-

iskolában szintén 12, Tiszakálmánfalván 8, Bácsgyulafalván 7, Bajsán 13, Zentagunarason 

8, Kispiacon 8, Gunarason 12, Ludason 6, Csókán a központi iskolában 6, a kihelyezett 

tagozaton pedig 1 elsős összevont tagozaton kezdi meg a tanévet. Ugyancsak kombinált 

tagozaton tanulhat a dreai, a szilágyi és a hertelendifalvi két elsős tanuló is szeptember 

elsejétől. Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolában 22 elsős számára két tagozatot is 

nyitnak, amit Jerasz Anikó a szociálisan hátrányos helyzetű és speciális, illetve egyéni 

oktatási és nevelési terv szerint tanuló gyermekek arányával indokolt, hiszen az IOP 
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szerint tanuló diákok többletpontot jelentenek az osztályok megnyitásánál. A Végrehajtó 

Bizottság elnöke ismertette a minimális létszám alatt induló középiskolai osztályok 

kérelmét, hozzátéve, hogy ezek még nem a végleges számok, hiszen vannak olyan tanulók 

is, akik a második körben írták meg a kisérettségi vizsgát, így valószínűleg egyes 

szakirányon több tanuló is lesz. 15 főnél alacsonyabb létszámmal kezdheti meg a 

szeptembert a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskola, a Futaki Mezőgazdasági 

Iskola és Diákotthon, az Adai Műszaki Iskola, az Óbecsei Műszaki Iskola, illetve a 

Szabadkai Vegyészeti-technológiai Iskola, a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium, a 

Zombori Közgazdasági Középiskola és a Veljko Petrović Gimnázium osztálya a 

nagybecskereki Nikola Tesla Villamossági és Építészeti Szakközépiskola és a Csókai 

Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola egy-egy magyar tannyelvű tagozata. A nemzeti 

tanács képviselői a folytatásban a középiskolai diákotthonok előzetes ranglistáit fogadták 

el. 
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