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Megkezdték munkájukat a Kőrösi- és a Petőfi-program 
ösztöndíjasai 

Megkezdte értékmegőrző munkáját a Kőrösi Csoma Sándor-program és a Petőfi Sándor-

program 127 frissen felkészített ösztöndíjasa - közölte a Nemzetpolitikai Államtitkárság. 

Az államtitkárság idén negyedik alkalommal küldi a nemzeti ügyek iránt elkötelezett 

fiatalokat a világ számos országába annak érdekében, hogy megerősítsék az ott élő 

magyarok nemzeti identitását, támogassák a magyar-magyar kapcsolatokat. 

Állomáshelyükön közösségi programokat szerveznek, történelmet és magyar nyelvet 

tanítanak, ösztönözik a magyarok közösségi életét és kapcsolattartásukat az anyaországgal 

- olvasható az összegzésben. Mint kifejtették: a Kőrösi Csoma Sándor-program keretében 

szeptember elsejétől az az Egyesült Államokban, Kanadában és Európában 77 ösztöndíjas 

teljesít szolgálatot a következő kilenc hónapban. A Petőfi Sándor-program idén második 

alkalommal, 51 ösztöndíjas bevonásával indul. A program jelentős részben a volt 

monarchia területére terjed ki, érintve Romániát, Ukrajnát, Szerbiát, Horvátországot, 

Szlovéniát, Szlovákiát, Csehországot, Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát és Dél-

Lengyelországot. Idén egyszerre vettek részt augusztus végén a már hagyományos 

egyhetes képzésen mindkét program ösztöndíjasai. Ahogy Semjén Zsolt nemzetpolitikáért 

felelős miniszterelnök-helyettes a felkészítő hét megnyitóján kiemelte, fontos célja a 

programoknak, hogy a magyarok között hálózat szerveződjön. A felkészítésen az 

ösztöndíjasok előadásokat hallgattak a nemzetpolitikai stratégiáról, a magyar diaszpóra és 

szórvány történetéről, jelenlegi helyzetéről, továbbá az egyes régiókban élő magyarok 

történetéről, az egyházak szerepéről a diaszpórában és szórványban. Ismereteket szereztek 

a honosítás és az egyszerűsített állampolgársági kérvények ügyintézésének módjáról is. A 

tavaly augusztus óta sikeresen működő Petőfi Sándor-program weboldalának 

(www.petofiprogram.hu) mintájára, újításokkal, június 15-én elindult a Kőrösi-program 

oldala (www.korosiprogram.hu) is. Ezek a honlapok lehetőséget biztosítanak az 

ösztöndíjasoknak, hogy a kilenc hónap alatt folyamatosan hírt adjanak részben saját 

munkájukról, részben arról, hogyan élnek a magyar közösségek, bemutassák 

mindennapjaikat, ünnepeiket, ismert és érdekes személyiségeiket - mutatott rá az 

államtitkárság. 

 

Semjén: a magyar és a horvát nép szorosan összetartozik 

A magyar és a horvát nép szorosan összetartozik - hangoztatta Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes a Horvát Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitóján 

Budapesten. Semjén Zsolt rámutatott: a horvátokat és a magyarságot nem csupán a közös 

múlt, hanem 800 év államközössége köti össze. Felidézte a két ország közös múltját, 

történelmét, és kitért többek között arra, hogy a 20. század vérzivataros tragédiái 

beláthatatlan veszteségeket okoztak az akkorra már közjogilag kettévált két ország 
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népének. A 90-es évek délszláv háborúiban újra egymásra talált a két nemzet, majd Antall 

József és kormánya az elsők között ismerte el Horvátország függetlenségét. A 21. 

században az Orbán-kormány hathatósan segítette elő déli szomszédunk európai uniós 

csatlakozását - idézte fel Semjén Zsolt. A kormányfő helyettese kitért arra is, hogy jövő 

héten Szigetváron találkozik a két ország elnöke a Zrínyi-emlékév eseményei kapcsán. A 

diákokhoz fordulva azt mondta: a jövő bennük teljesedik ki, ők adják tovább a magyar és a 

horvát nyelvet, ápolják a két nemzet hagyományait. Rájuk vár a hídépítés folytatása, „az 

időutazás, ami lépcsőt emel a jövőnek” - mondta. Bojtár Anna igazgató elmondta, az 

intézmény, ahová 255-en járnak, önállóvá válása óta a 23. tanévét kezdi meg. Az 

iskolakezdés egybeesik az Zrínyi-emlékév eseményeivel - tette hozzá az intézményvezető. 

Hitvallásuk szerint semmilyen iskola nem lehet tudásgyár, egy nemzetiségi iskola 

különösen nem lehet az. A tanítás egyúttal küldetés is  - mutatott rá az igazgató, aki 

célként fogalmazta meg, hogy olyan fiatalokat neveljenek, akik megőrzik horvát 

identitásukat, egyaránt elkötelezettek a horvát és a magyar nemzet iránt. Gordan Grlic-

Radman horvát nagykövet megköszönte azt a kiemelt figyelmet és támogatást, amiben a 

magyar állam részesíti az intézményt. Horvátország a maga részéről szintén igyekszik a 

horvát kultúra és hagyományok megőrzéséhez és ápolásához minden segítséget megadni - 

jelezte. 

 

Beiratkozási támogatás a Rákóczi Szövetség jóvoltából 

A Kárpát-medence 5900 magyar iskolakezdőjét részesíti ösztöndíjban a Rákóczi Szövetség 

az ősz folyamán beiratkozási programja keretében. Az ösztöndíjak átadása Hanván, a 

szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén kezdődik. A szövetség 

közleménye szerint az ösztöndíjakat szeptember és december között több mint 200 

Kárpát-medencei helyszínen adják át. A program érinti a teljes Felvidéket, ahol 3550 diák 

részesül az ösztöndíjban, a teljes partiumi Bihar megyét, Temesvárt, Dést és a Dél-Erdélyi 

szórvány több települését ahol 1900 iskolakezdőhöz jut el a támogatás, része a 

programnak a kárpátaljai Felső-Tisza vidék 100 iskolakezdője, továbbá 40 délvidéki 

szórványtelepülés 350 elsőosztályosa, Horvátországot és a Muravidéket is beleértve. 

Emlékeztettek: a Rákóczi Szövetség beiratkozási programja 2004 óta zajlik annak 

érdekében, hogy minél több külhoni magyar család merje vállalni gyermeke magyar 

tannyelvű iskolába íratását, támogatva ezzel a magyar közösségek megmaradását is. A 

program a Felvidéken indult és az ott elért pozitív eredmények alapján - a szlovákiai 

magyar iskolakezdők száma az utóbbi években stabilizálódott, az elmúlt két évben 

növekedett - terjesztette ki a szövetség olyan erdélyi, kárpátaljai és délvidéki területekre, 

ahol az asszimilációs folyamatok felgyorsultak. 
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December 11-én lesznek a parlamenti választások 

December 11-én tartják meg a parlamenti választásokat – döntötte el szerdai ülésén a 

kormány. A kabinetnek két dátum – december 4. és december 11. – közül kellett 

választania. A Szociáldemokrata Párt (PSD) előbbit, a liberálisok az utóbbi dátumot 

támogatták. Végül azért döntöttek 11-e mellett, mert 4-e túlságosan közel van a december 

elsejei román nemzeti ünnep időszakához, amely hosszú hétvége lesz, így fennállt a 

lehetősége, hogy az emberek inkább az üdülést vagy a kirándulást választják a vasárnapi 

szavazás helyett. Liviu Dragnea, a szociáldemokraták elnöke már korábban úgy 

nyilatkozott: a 11-i dátummal a kormány a liberálisoknak kedvezne. Elemzők szerint az 

alacsony részvétel a PSD-nek kedvez, mivel szavazótábora jóval fegyelmezettebb. Mint 

ismeretes, a tavaly módosított választási törvény értelmében Románia kisebb 

módosításokkal visszatér a 2008 előtt alkalmazott megyei pártlistás, arányos választási 

rendszerhez. A jelenlegi 588 helyett 466 honatyát választunk, 308 képviselőt – ehhez jön 

még a kisebbségek 18 képviselője – és 134 szenátort. A külföldi románokat 4 képviselő és 2 

szenátor képviseli majd. Így 73 000 polgárra egy képviselő, 168 000-re pedig egy szenátor 

jut. A parlamenti küszöb ötszázalékos marad, de a regionális pártok képviselethez jutását 

alternatív küszöb is könnyíti: azok az – országos szinten öt százalék alatt teljesítő – 

politikai alakulatok is bejutnak a parlamentbe, amelyek négy megyében megszerzik a 

voksok legalább 20 százalékát. A jelenlegi szakértői kormány feltett szándéka, hogy 

megkönnyítse a választási részvételt a külföldön élő románok számára, akiknek a két évvel 

ezelőtti államfőválasztáson a szavazókörök elégtelen száma miatt órákig kellett sorban 

állniuk, hogy leadhassák voksukat. Ezért növelni kívánják a szavazókörök számát, és 

lehetővé tennék, hogy interneten is regisztráljanak a választói névjegyzékbe. Ez már csak 

azért is szükséges, mert annak ellenére, hogy a becslések szerint mintegy hárommillió 

román állampolgár él külföldön, eddig csupán 7500-an regisztráltatták magukat. A 

romániai magyar közösséget képviselő három párt közül kettő várhatóan közösen indul a 

választáson: az RMDSZ fölajánlotta a Magyar Polgári Pártnak (MPP), hogy két befutó 

helyet biztosít jelöltjei számára országos listáján. Az MPP ugyanakkor három helyet 

szeretne. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) bevonása az együttműködésbe egyelőre 

kérdéses. 

 

Román–magyar agrárminiszteri találkozó Szilágyperecsenben 

Magyarország és Románia összehangolja agrárdiplomáciai erőfeszítéseit az uniós 

agrárpolitika tervezésében és alakításában – állapodott meg Fazekas Sándor 

földművelésügyi miniszter és Achim Irimescu román mezőgazdasági miniszter szombaton 

Szilágyperecsenben. A szilágysági településen folytatott tárgyalást követően Fazekas 

Sándor az MTI-nek a helyszínről telefonon elmondta: a kétoldalú agrárkapcsolatokat 

áttekintő megbeszélés legfontosabb kérdésköre volt az uniós közös agrárpolitika 

összehangolása. A két ország az agrárkérdéseket azonosan vagy hasonlóan ítéli meg, és 
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ebben eddig is együttműködés volt a két ország között. Magyarország és Románia is abban 

érdekelt, hogy az unióban egy erős közös agrárpolitika legyen, megfelelő anyagi háttérrel. 

„A két ország ugyancsak egyetért, hogy az uniós agrárpolitikának (KAP) egyszerűnek és 

gazdabarátnak kell lennie, továbbá az anyagi forrásokhoz is könnyű hozzáférés szükséges 

azért, hogy a gazdák korszerű és versenyképes módon termelhessenek" – tette hozzá 

Fazekas Sándor. A találkozón az állategészségügyi kérdéseket érintve megállapították: az 

afrikai sertéspestis, illetve a szarvasmarháknál a bőrcsomósodás betegség veszélyezteti a 

termelést. Fazekas Sándor szerint ezek a betegségek közelítenek az unió határaihoz, és a 

védekezés hiánya nagy gazdasági károkat okozhat. A miniszterek a helyi termékek 

népszerűsítéséről is véleményt cseréltek. Fazekas Sándor fontosnak nevezte, hogy a 

szilágysági termékek minél ismertebbek legyenek Erdélyben és Magyarországon is. Ebben 

a térségben ugyanis jelentős a hagyma-, a zöldség- és a gyümölcstermelés, valamint a bor- 

és pálinka-előállítás. „A Szilágyságban nagyon erős magyar közösségek találhatók, amelyek 

fenntartják a térségre jellemző termelési kultúrát" – mondta az agrárminiszter. Fazekas 

Sándor jelezte: meghívta román kollégáját Magyarországra. A földművelésügyi miniszter 

közölte, a találkozó a mostani helyszínhez hasonlóan vidéki környezetben lesz, hiszen az 

agrárium a vidékhez kötődik. A miniszter elmondta, hogy a megbeszélés előtt részt vett a 

18. Krasznai Napok rendezvényén is. 

 

Exhumálták Márton Áron püspök földi maradványait 

Exhumálták Márton Áron erdélyi római katolikus püspök földi maradványait csütörtökön 

a gyulafehérvári püspöki székesegyház altemplomában - tájékoztatta az MTI-t Potyó 

Ferenc érseki helynök. Az exhumáló bizottság 17 tagját Jakubinyi György gyulafehérvári 

érsek kérte fel a feladatra. Amint a helynök elmondta: a püspök maradványait tartalmazó 

fa koporsót kivették a kripta eddig elfalazott cellájából, és egy érckoporsóba helyezték. 

Hozzátette: a székesegyház déli mellékkápolnájába szarkofág alakú kőkoporsót készítenek, 

és ebbe kerül majd a püspök maradványait tartalmazó érckoporsó. Az érseki helynök 

szerint mindezzel azt szeretnék lehetővé tenni, hogy bárki leróhassa kegyeletét a boldog 

emlékezetű püspök előtt, és imádkozhasson a boldoggá, majd szentté avatásáért. Potyó 

Ferenc hozzátette: Márton Áron tisztelete eddig is sok embert vonzott a gyulafehérvári 

székesegyházba, akik imájukban a püspök közbenjárását kérték, és koszorúkat, kokárdákat 

helyeztek el a kripta elé. A kedvükért mindig kinyitották az altemplom bejáratát, de 

nehézkes volt a lejutás. Ezen próbálnak változtatni azzal, hogy a hamvak a templomba 

kerülnek. A helynök elmondta, a sírkamra kibontása után megállapították, hogy Márton 

Áron koporsója ép maradt, csupán az alsó deszkái kezdtek korhadni, a püspök teste 

mumifikálódott, temetkezési öltözete nem foszlott szét. Hozzátette, a püspök teste akkor 

válik ereklyévé, ha megtörtént a boldoggá avatása. Felidézte: Márton Áron nem a 

börtönben halt meg, így nem tekinthető az egyház vértanújának. Ezért a boldoggá 

avatásához egy olyan csoda leírása is szükséges, amely a közbenjárására történt. Ez egy 
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orvosilag megmagyarázhatatlan gyógyulás leírása lehet, mely azt követően következett be, 

hogy a gyógyulás érdekében Márton Áron közbenjárásáért imádkoztak. Potyó Ferenc 

elmondta: Márton Áron kőszarkofágját szeptember 29-én, halála 36. évfordulóján leplezik 

le egy ünnepi szentmise keretében, melyre a romániai katolikus püspöki kar valamennyi 

tagját, a testvéregyházak püspökeit, és a magyar kormány képviselőit is meghívták. 

Magyarország nemzetpolititikai államtitkársága 2016-ot, a püspök születése 120. 

évfordulójának az évét Márton Áron-emlékévvé nyilvánította. 

 

MKP: azonos figyelmet az anyanyelvoktatásnak a szlovák és a 
magyar tannyelvű iskolákban 

Azonos óraszámot követel az anyanyelv oktatására a szlovákiai általános iskolák alsó 

tagozatos szlovák, illetve magyar tannyelvű osztályaiban a Magyar Közösség Pártja (MKP). 

Kiss Beáta, a parlamenten kívüli párt alelnöke rámutatott: a kerettanterv megváltoztatása 

után is a magyar iskolák alsó tagozatain kevesebb órában oktatják az anyanyelvet, mint a 

szlovák iskolákban. „Míg a magyar tannyelvű iskolák alsó tagozatain az 

anyanyelvoktatásra fordított órák száma hetente 24, addig a megfelelő szlovák tannyelvű 

iskolákban ez az óraszám 31”. „Ez az állapot elfogadhatatlan. A kerettanterv nem veszi 

figyelembe a gyerekek valódi szükségleteit. Az anyanyelv elsajátítása és tökéletes 

használata a gyermek pszichikai fejlődése szempontjából meghatározó. Csak anyanyelvén 

tudja a gyerek elsajátítani azokat a tanulói szokásokat, amelyekkel képes jó eredményeket 

elérni az államnyelv vagy más nyelv elsajátításában” - hívta fel a figyelmet Kiss Beáta. Az 

MKP alelnöke méltatta, hogy a magyar tannyelvű általános iskolák első osztályaiban a 

megújult kerettanterv alapján az eddigi heti öt óráról nyolc órára nőtt az anyanyelv 

oktatására fordított órák száma. A változás szépséghibája, hogy ennek következtében a 

magyar elsősöknek nem lesz zeneórájuk és egy órára csökkent azon órák száma, amelynek 

tartalmát az iskola szabadon választhatta meg. Az MKP az iskolaév kezdete előtt 

elégedetlenségét fejezte ki az alacsony létszámú iskolák finanszírozásával kapcsolatban is. 

Bár az oktatási törvény módosítása a tanulók minimális létszámával kapcsolatos 

problémát megszüntette, de továbbra is fennáll az a gond, hogy az iskolafenntartó 

önkormányzatoknak nincs elég pénzük erre a célra. Kiss Beáta megjegyezte: ez a probléma 

nem csak a kisebbségi iskolákat érinti. A magyar tannyelvű általános iskolák közül mintegy 

30-50-re tehető azok száma, amelyek pénzügyi gondokkal küszködnek. Az MKP azt 

követeli, hogy a kormányzat oldja meg ezeket a problémákat. 
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Közlekedésügyi miniszter lett Érsek Árpád 

Benyújtotta lemondását Roman Brecely szlovák közlekedési miniszter, miután az általa 

vezetett Háló (Siet) párt a megszűnés szélére került. Utódja Érsek Árpád eddigi államtitkár 

lett, akit Andrej Kiska államfő szerdán nevezett ki. Bugár Béla, a Híd elnöke hétfőn 

mutatta be pártja miniszterjelöltjét Andrej Kiska államfőnek. Érsek Árpád ebből az 

alkalomból azt mondta: legfőbb feladatának, annak a projektnek az előkészítését tartja, 

amelyek alapján megépülnének vagy korszerűsödnének és megújulnának azok az utak, 

amelyek egész Szlovákia számára fontosak. A közlekedési tárca élén azt követően történt 

változás, hogy gyakorlatilag szétesett a legkisebb koalíciós párt, a Háló és az eredetileg 

négypárti szlovák kormánykoalíció hárompártivá vált. A koalíció átalakulását augusztus 

19-én jelentették be Pozsonyban. A Híd a Háló szétesésével három új államtitkári poszthoz 

is jutott. A védelmi tárca új államtitkára Ondrejcsák Róbert, a kulturális minisztériumé 

Rigó Konrád, míg a mezőgazdasági tárcáé Csicsai Gábor lesz. A koalíciónak a változások 

után továbbra is 81 képviselője van a 150 tagú parlamentben. A Smer-SD 49, a Szlovák 

Nemzeti Párt (SNS) 15, a Híd 15, a Háló pedig 2 képviselővel rendelkezik. A változásokban 

a Híd megerősödött, immár 15 képviselője van a parlamentben, ugyanannyi mint az SNS-

nek. Ennek alapján igényelte magának a Híd a közlekedési tárcát és az államtitkári 

helyeket is, amit koalíciós partnerei elfogadtak. A változtatásokat szentesítő új koalíciós 

szerződés aláírását követően Robert Fico kormányfő, a Smer-SD elnöke hangsúlyozta, 

hogy a márciusi parlamenti választások után elfogadott kormányprogram prioritásai nem 

változnak. „Az elmúlt néhány hónap alatt a koalíció megmutatta, hogy képes profi szinten 

dolgozni. Ez a kormánykoalíció képes az állam irányítására és nincs alternatívája” – 

jelentette ki a miniszterelnök. Úgy vélte: az ellenzék csak káoszt és gyűlöletet szít, s ez nem 

lehet a felelős kormányzás alternatívája. Andrej Danko, az SNS és a szlovák parlament 

elnöke szintén méltatta a kormánykoalíció tevékenységét, és örömét fejezte ki, hogy olyan 

politikusokkal dolgozhat együtt, mint Robert Fico és Bugár Béla.  „Köszönetet mondok 

istennek azért a tapasztalatért, hogy a kormányban együtt lehetek a nemzeti kisebbség 

elnökével, a magyarok jelképével, azzal az emberrel, aki minden problémát képes 

mosolyogva megoldani“ – mondta az SNS elnöke Bugár Béláról, aki erre a megjegyzésre 

nem reagált. Figyelemreméltó volt, hogy Andrej Danko egyszer Bugár pártját nem Most-

Hídnak, hanem elhagyva a Mostot, egyszerűen magyarul Hídnak nevezte. Bugár Béla, a 

Híd elnöke és a parlament alelnöke, aki a legrövidebb nyilatkozatot tette, azt mondta, hogy 

a jelenlegi kormánykoalíció kialakítása az „egyetlen lehetséges helyes döntés volt”. 

Kijelentette, hogy a Most-Híd parlamenti frakciójának megerősödése komoly kihívás a 

pártnak, aminek meg akar felelni. „A Most-Híd számára ez kihívás, hogyan használja ki 

parlamenti klubja új tagjainak potenciálját. Ez hatalmas felelősség, újabb pozíciókat 

szereztünk. Meggyőződésem, hogy ez volt az egyetlen helyes döntés. Hármas koalíció jött 

létre, amely kiállt a kormány programnyilatkozata mellett, amely biztosítja a stabilitást és 

a Szlovák Köztársaság alkotmányának beteljesülését“ – fejtette ki Bugár Béla. 
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Vajdasági központi tanévnyitó ünnepség 

Megtartották Bácsfeketehegyen és Kishegyesen a vajdasági központi tanévnyitó 

rendezvényt, amelyen ünnepélyesen kiosztották a Magyar Nemzeti Tanács által biztosított 

tanszercsomagokat. Az eseményen több magyarországi és vajdasági közéleti személyiség is 

megjelent. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke kiemelte, idén mintegy 15 fővel 

csökkent a magyar ajkú elsősök száma Vajdaságban, azonban több önkormányzatban 

biztató növekedés tapasztalható. „Elmondhatom, hogy Zentán, Óbecsén, 

Begaszentgyörgyön, Szabadkán is növekedett az elsős diákok létszáma, más településeken 

viszont az ellenkezőjét tapasztaljuk” – mondta az MNT elnöke. A tanszercsomagokat a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából a Magyar Nemzeti Tanács illetékesei osztják szét. 

Mindez hatalmas segítség a szülőknek. A magyar kormány az oktatás terén a továbbiakban 

is elhivatottan támogatja a vajdasági magyar közösséget – emelte ki Pirityiné Szabó Judit, 

a magyar nemzetpolitikai államtitkárság kapcsolattartási főosztályvezetője. „Itt a 

Vajdaságban könnyű helyzetben vagyunk, ugyanis a Magyar Nemzeti Tanács jól 

kialakított, kidolgozott koncepciókkal rendelkezik, gyakorlatilag az ő ötletük alapján 

valósul meg ez a program, amelynek egy nagyon fontos része a beiskolázási csomagok 

átadása, de ez csak egy része, mert ehhez társul még a szülők meggyőzése, ami a tavasz 

folyamán elindult, különböző tájékoztató körutak megszervezése” – tette hozzá Pirityiné 

Szabó Judit. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnöke is, aki a beiskolázási program mellett, több 

más anyaországi támogatást emelt ki, amelyek a gazdaságban, a felsőoktatásban, vagy más 

területeken támogatják a vajdasági magyar közösség megmaradását szülőföldjén. „A 

nemzetpolitikának köszönhetően, Magyarország kormányának köszönhetően egy olyan 

rendszer épült fel, amely minden egyes élethelyzetben, vagy nagyon sok élethelyzetben 

próbál segíteni a családoknak. Itt most az elsősökről beszélünk, 1500 gyermekről, ez 1500 

család. Beszélhetünk az ösztöndíjasokról, akiknek a száma több mint 2000-re nőtt, 

beszélhetünk az Európa Kollégiumban elhelyezést megszerző egyetemi hallgatóinkról, 

akiknek a száma több, mint 400 lesz” – tette hozzá Pásztor István. 

 

Potápi Árpád: Taneszköz csomaggal segíti az állam a horvátországi 
magyar diákokat  

Másfél millió forint értékben taneszköz csomaggal és egyszeri pénzbeli támogatással segíti 

a magyar állam a horvátországi magyar tannyelvű általános iskolákba és magyar nyelvű 
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középiskolákba iratkozó diákokat - közölte Potápi Árpád, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az államtitkár a Horvátországi Magyar 

Pedagógusok Fórumának szervezésében Eszéken részt vett a tancsomag átadó 

ünnepségen, ahol a diákokkal és szüleikkel is találkozott. Potápi Árpád elmondta, hogy 

összesen 71 csomagot adtak át az általános iskola elsős és ötödikes, valamint a középiskola 

elsős diákjainak, továbbá a szülőket minden iskolás gyerek után egyszeri pénzbeli 

támogatásban is részesítették, 14 ezer forint értékben.  A nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár kiemelte, hogy mindez egy egyéves program része, amellyel a pedagógus 

fórumot támogatják, amely évente 35 ezer kunát (1,5 millió forintot) fordít a beiskolázások 

lebonyolítására és megszervezésére, valamint a kampányra, amellyel azt szeretnék elérni, 

hogy minél többen írassák magyar tannyelvű iskolába gyermekeiket, ott pedig, ahol erre 

nincs lehetőség, legalább kéttannyelvű tagozatra. Nagyon kevés gyerekről van szó - 

mondta, majd hozzáfűzte: első osztályba mindössze 39 diák iratkozott a magyar lakta 

vidéken, Zágrábban magyar tannyelvű iskolába pedig további hat tanuló. Mint mondta: 

ezért minden módon megpróbálják támogatni azt, hogy a szülők magyar óvodába, utána 

pedig magyar iskolába írassák a gyerekeiket. „Jó volna, ha Horvátországban is hasonló 

családpolitikai rendszer működne, mint Magyarországon, hogy minél több gyermek 

szülessen”. 
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