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Rövid összefoglalók 
 

Magyarország: 

 

Felvidék: 

 
Nagyobb teret kap a magyar nyelv egyes minisztériumokban 

2011. január 20. - bumm.sk 

Több szlovák minisztérium adott már ki közleményeket magyar nyelven, azonban a Rudolf 

Chmel vezette emberi jogi és kisebbségügyi kormányhivatal honlapja teljes egészében 

magyarul olvasható. Az oldalra magyar nyelvű sajtónyilatkozatokat tesznek fel, de 

támogatnak minden „kisebbségi nyelvhasználati kezdeményezést, legutóbb például a Nyelvi 

jogok Szlovákiában című anyanyelvhasználati útmutató kiadását” - mondta el Sidó Árpád 

Rudolf Chmel tanácsadója. Barak Bálint az agrártárca sajtófőnöke elmondta, hogy a 

minisztérium honlapját hamarosan megújítják és elérhető lesz magyar nyelven is.  

 
SNS: Fico kezd hasonlítani Orbánhoz  

2011. január 20. - TASR, parameter.sk 

Robert Ficónak kezd olyan "megváltói" profilja kialakulni, mint amelyin Orbán Viktor 

magyar kormányfőé - jelentette ki a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) csütörtöki sajtóértekezletén 

Anton Danko alelnök. Danko azért bírálta Ficót, mert az csak saját pártját, a Smer-SD-t tekinti 

ellenzéknek, miközben az SNS is parlamenti ellenzéki pártnak számít. A Szlovák Nemzeti 

Párt alelnöke szerint a Smer most tömegesen fogadja soraiba a tavalyi választások során a 

parlamenten kívül rekedt ĽS-HZDS tagjait, holott Fico korábban bírálta Vladimír Mečiar 

pártját.Az SNS figyelmeztet, hogy a Smer-SD az SDKÚ-DS-szel kötendő nagykoalíciót sem 

zárja ki, márpedig ez ellentétes a Ficóék által hangoztatott szociális irányultsággal. 

 
Szlovákia támogatja a magyar EU-elnökséget, ellenzi viszont a kettős 

állampolgárságot 

2011. január 20. - Kokes János - MTI 

Ivan Gasparovic szlovákiai államfő szerint a „magyar elnökség kudarca Szlovákia kudarca is 

lenne, míg a magyar elnökség sikere Szlovákia sikere is lesz. Teljes mértékben támogatjuk 

Magyarországot.” Ezt a Schmitt Pállal való találkozását követő sajtótájékoztatón mondta el. 

Mindkét államfő kiemelte, hogy az államnyelvtörvényről és az állampolgárság kérdéséről más 

a véleményük. Schmitt Pál elmondta, hogy a találkozó hozzájárult ahhoz, hogy hamarosan a 

magyar nemzetiségű állampolgárok „félelem nélkül éljenek alapvető jogaikkal.” Gasparovic 

szerint nem lenne jó, ha a szlovákiai magyarság közjogi kapcsolatba kerülne az 

anyaországgal, mert komoly dilemma elé kerülhetnek egy esetleges konfliktus esetén. Schmitt 

Pál a választójoggal kapcsolatban elmondta, hogy még korai lenne a kérdésről nyilatkozni. 

 

Erdély: 
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Ilie Năstase kifizette a bírságot 

2011. január 20. - manna.ro 

Megelégedéssel vette tudomásul Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, hogy Ilie 

Năstase kifizette a bírságot, amelyet az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) rótt 

rá. "Az ügyet ezennel lezártnak tekintjük, és reméljük, a jövőben nem lesz szükség hasonló 

feljelentésekre" – nyilatkozta Borboly Csaba. Hargita Megye Tanácsának elnöke azért 

jelentette fel Ilie Năstasét, mert a teniszező a cigányokat és a magyarokat sértő kijelentéseket 

tett egy interjúban, kifejtve, szerinte a romákat Székelyföldre kellene telepíteni, hogy 

megváltoztassák az etnikai arányokat.A CNCD döntése után Năstase úgy nyilatkozott a 

sajtónak: majd akkor fizeti ki a bírságot, ha Tőkés László börtönbe kerül 

"románellenességéért". 

 
Markó: magyar nyelvű történelem és földrajz tankönyvek ősztől 

2011. január 20. - Krónika 

Az RMDSZ széleskörű konzultációt kezdett tanfelügyelőkkel, magyar tanárokkal, 

tanintézmény vezetőkkel és önkormányzati vezetőkkel, az elfogadott oktatási törvénnyel 

kapcsolatban. Markó Béla szerint a törvény lehetővé teszi, hogy megvalósuljon az 

iskolahálózat decentralizációja, valamint alapvető célként jelölte meg, hogy szeptemberben 

már magyar nyelvű történelem és földrajzkönyvet használjanak a magyar diákok. Elmondta, 

hogy a magyar tankönyvek minden bizonnyal hamarabb elérhetőek lesznek, mivel azok a 

román változatuk fordítása lesz, a „szükséges mentalitásbeli javításokkal”. 

 
Borbély szerint Cseke Attila nem akar RMDSZ-elnök lenni  

2011. január 20. - Krónika 

Borbély László, az RMDSZ ügyvezető alelnöke szerint Cseke Attila nem fogja jelöltetni 

magát a szövetségi elnöki tisztségbe, ahogy azt Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt (MPP) 

elnöke állítja.  „Ha Szász Jenő állít valamit, az valószínűleg nem úgy van” – fogalmazott 

Borbély, utalva az MPP elnökének szerdán, Marosvásárhelyen tett kijelentésére, miszerint 

véleménye szerint Cseke Attila is jelöltetheti magát az RMDSZ-elnöki tisztségbe. Borbély 

szerint a már ismert három jelölt – Kelemen Hunor, Eckstein-Kovács Péter és Olosz Gergely 

– mérkőzik majd meg a szövetségi elnöki tisztségért az RMDSZ februári kongresszusán. 

„Nem hiszem, hogy Cseke Attila indulna a választáson, mivel ha komolyan gondolná, hogy 

RMDSZ-elnök legyen, eddig már színre kellett volna lépnie” – fejtette ki az ügyvezető 

alelnök. Hozzátette azonban: mivel az RMDSZ „demokratikus szövetség”, a jelölési 

határidőig, január 26-ig bárki jelentkezhet. 

 

Vajdaság: 

 
MNT: Minél több gyerek magyar iskolába Nagybecskereken 

2011. január 20. - Vajdaság Ma 
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Megbeszélést folytatott a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) a nagybecskereki magyar általános 

iskola pedagógusaival és vezetőivel az iskola jövőjét illetően. Korhecz Tamás elmondta, hogy 

a magyar kormány támogatásán túl az MNT is támogatja azokat a szülőket, akik magyar 

iskolába íratják gyerekeiket. Jelenleg az az általános, hogy a magyar szülők többsége szerb 

iskolába járatja gyerekét, ezzel veszélyeztetve a magyar kultúra és nyelv létét. Az MNT az 

iskolát kiemelt jelentőségű oktatási intézménnyé nyilvánította, valamint az iskola felújítása és 

felszerelés prioritást élvez. 

 

Muravidék: 

 
A Szlovéniában élő őshonos nemzeti kisebbségek szervezettségének 35 éve 

kötetben 

2011. január 19. - Király M. Jutka - Népújság, Muravidéki Magyar Rádió 

A Népújság gondozásában megjelent „A Szlovéniában élő őshonos nemzeti kisebbségek 

szervezettségének 35 éve” című kötet, melyben a 2010-es év második felében az újságban 

közölt – a muravidéki magyarság önálló érdekképviseleti rendszere 35. évfordulója kapcsán 

készült –  sorozatot összegeztük. A nemzetiségi szervezettség elmúlt évtizedeit megvilágító 

cikk-, interjú- és portrésorozatot a kötetben a szlovéniai kisebbségvédelem területén kutató és 

dolgozó szakemberek tanulmányai, írásai, valamint a magyar nemzetiségi szervezetek 1975–

2010 közötti kronológiai bibliográfiája, elsősorban a Naptárban, a Muratájban és a 

Népújságban megjelent tanulmányok és cikkek egészítik ki. A kötetet a következő – tehát a 

2011. január 27-én megjelenő – Népújság mellékleteként ingyenesen eljuttatjuk minden 

előfizetőnkhöz, illetve a könyvet meg is lehet vásárolni. 

 

Kárpátalja: 

 
Tájékoztató a magyar–magyar kapcsolattartási támogatás programjának ukrajnai 

állásáról a 2010. év2011. január 21. - Kárpátalja 

A támogatás iránt a legnagyobb érdeklődés az ungvári – 1019, a munkácsi – 728 és a 

beregszászi – 599 lakosok között mutatkozott. Az esetek túlnyomó többségében az alapítvány 

kuratóriuma rutinszerű eljárásban vizsgálta a kérelmeket. Egészében 44 kérelem került 

elutasításra. Ezek közül 27-en a 2010-es évben harmadízben akarták igényelni a támogatást. 

De akadtak olyanok is, akik egy és ugyanazon vízumra szerették volna kétszer felvenni az 

összeget, akár úgy is, hogy két különböző irodában adták le a kérelmüket.  

A kérelmek több mint felét a 100-nál több igénylést benyújtó települések adták. (Lásd a 

táblázatot.)  
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A figyelt weblapok jegyzéke: 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org/karpatiigazszo/ 

www.blikk.hu www.parameter.sk www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu   

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

Reggeli Újság   

www.manna.ro   

 

 

 

http://www.atv.hu/
http://www.ujszo.com/
http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/
http://www.blikk.hu/
http://www.parameter.sk/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/
http://www.hhrf.org/
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Magyarország: 

 

Felvidék: 

Nagyobb teret kap a magyar nyelv egyes minisztériumokban  
2011. január 20. - bumm.sk 

 

Pozitív változás indult el egyes minisztériumoknál. A Híd által vezetett agrártárca és 

környezetvédelmi minisztérium már magyar nyelvű közleményekben is tájékoztat, a Rudolf 

Chmel vezette emberi jogi és kisebbségügyi kormányhivatal honlapja pedig magyarul is 

olvasható. A korábbi szlovák kormányok idején nem igazán volt példa arra, hogy nagyobb 

teret kapott volna a magyar nyelvű tájékoztatás, a magyar nemzetiségű kormánytagok, 

szóvivők – például a Dzurinda-kormányok idején – legfeljebb szóban tájékoztattak magyarul. 

A Fico-kabinet alatt ennyi sem valósult meg, az új kormány hivatalba lépése azonban pozitív 

változást hozott, amely a Híd politikusai által vezetett minisztériumoknál mutatkozik meg. 

Rudolf Chmel emberi jogokért és nemzeti kisebbségekért felelős kormányalelnök hivatalának 

honlapja már magyar nyelven is elérhető. „Ami a kisebbségi nyelvi tájékoztatást illeti, nem 

sokat teketóriáztunk: amint beléptem a hivatalba szeptember közepén, már másnap készültek 

magyar nyelvű anyagok, pedig még a honlapunk sem volt kész. Ambíciózusabb terveket 

dédelgettünk, egyelőre ebből annyi valósult meg, hogy a szlovákon kívül magyar és angol 

mutációja van a honlapunknak“ - válaszolta a Bumm kérdésére Sidó Árpád, a kormányalelnök 

tanácsadója. Hozzátette, a honlap magyar változatának megvalósulása azonnal adódott, ezt 

teljesen természetesnek vették. 

Sidó közölte, magyar nyelvű sajtónyilatkozatok is készülnek, ezek a hivatal honlapján 

találhatók meg. „Természetesen, ha a kisebbségi szervezetekkel kommunikálunk, magyar 

nyelven küldjük ki a  tájékoztatót és támogatunk minden, kisebbségi nyelvhasználati 

kezdeményezést, legutóbb például a Nyelvi jogok Szlovákiában című anyanyelvhasználati 

útmutató kiadását is“ - mondta Chmel tanácsadója. 

Az agrártárcának is lesz magyar honlapja, kampányolni is fognak magyarul 

 „Minisztériumunk honlapját a közeljövőben fogjuk felújítani, megváltozik majd a honlap 

struktúrája és ezzel egyidőben elkészül majd az oldal magyar nyelvű változata is, ami nem 

csak a sajtóhírek magyar nyelvű fordításait fogja tartalmazni, hanem az alapinformációktól 

kezdve az éppen legaktuálisabb pályázati felhívásokat is megjeleneníti majd. Honlapunk 

friíssítése kb. 2 hónapot vesz majd igénybe a mai naptól számítva“ - mondta el Barak Bálint, a 

minisztérium sajtófőnöke. 

Elmondta, szóban, e-mailben, levél formájában is szolgálnak magyar nyelven információval, 

miután ez semmilyen gondot nem okoz – a sajtóosztályon dolgozó három főből rajta kívül 

egy sajtótitkár is magyar nemzetiségű. 

Megjegyezte, az idei évtől kezdve a minisztérium információs kampányait a magyar 

nyomtatott és elektronikus médiában magyarul is megjelentetik majd fizetett hirdetésként. 

 „Ami a magyar nyelvű sajtóhíreket illeti, Simon Zsolt miniszter úrnak az egyik fő prioritása a 

szakmai dolgokon kívül a szlovákiai magyarság lehető legnagyobb mértékű tájékoztatása a 

minisztériumunk tevékenységéről magyar nyelven, hiszen Dél-Szlovákia termőföldjeinek elég 
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nagy hányadát művelik meg magyar nemzetiségű gazdák. Ugyancsak létfontosságú a 

szlovákiai magyarság anyanyelven való tájékoztatása, ha közhasznú információkról van szó“ - 

hangsúlyozta a tárca sajtófőnöke. Barak Bálint hozzátette, a sajtóanyagok magyarra – vagy 

más nyelvre – fordítása kizárólag emberi erőforrás kérdése, számára a magyar nyelvű 

tájékoztatás alapkövetelmény. 

A környezetvédelmi tárcának egyelőre nem lesz magyar weboldala 

A novembertől újjáalakult környezetvédelmi tárca élére Nagy József került. „Kinevezését 

követően Nagy József miniszter azonnal úgy döntött, hogy a nem szlovák nyelvű 

médiumokkal való kapcsolattartással egy embert bíz meg, a hazai magyar sajtó részére pedig 

minden hivatalos sajtóhír, amely a szlovák sajtónak készül, magyarul is megjelenik“ - közölte 

a Bummal Ďurica Katalin szóvivő. Jelenleg a tárca komunikációs osztályán hárman beszélnek 

magyarul, ketten aktívan, publikációs szinten. 

Hangsúlyozta, nagyon fontosnak tartják a magyar nyelvű tájékoztatást, azonban jelenleg 

nincsenek kapacitásaik magyar nyelvű webfelület üzemeltetésére. 

Más pártok által vezetett minisztériumok egyelőre nem adnak ki magyar nyelvű 

sajtóközleményeket, illetve kisebbségi nyelvű honlapjuk sincs. 

Somogyi Szilárd, az SaS parlamenti képviselője tavaly év végi Bummnak adott interjújában 

azt mondta, lobbizni fog Richard Sulík házelnöknél, az SaS-elnökénél azért, hogy a parlament 

honlapja is olvasható legyen a lakosság 10 százalékának anyanyelvén. 

 

Szlovákia támogatja a magyar EU-elnökséget, ellenzi viszont a 
kettős állampolgárságot 
2011. január 20. - Kokes János - MTI 

 

Ivan Gasparovic szerint Szlovákia teljes egészében támogatja a magyar EU-elnökség 

programját és prioritásait. 

"A magyar elnökség kudarca Szlovákia kudarca is lenne, míg a magyar elnökség sikere 

Szlovákia sikere is lesz. Teljes mértékben támogatjuk Magyarországot" - jelentette ki a 

szlovák államfő csütörtökön a sajtónak, miután tárgyalásokat folytatott Schmitt Pál magyar 

köztársasági elnökkel. 

"A magyar EU-elnökség programjában egyetlen olyan pont sincs, amely ne érintené 

Szlovákiát" - jegyezte meg Schmitt, aki csütörtökön első ízben tett hivatalos látogatást 

Szlovákiában. 

Mindkét politikus fontosnak, nyitottnak és pragmatikusnak minősítette a tárgyalásokat. 

A magyar és a szlovák államfő ugyanakkor beismerte: eltérő a véleményük a szlovákiai 

államnyelvtörvényről, illetve a magyarországi kettős állampolgárságról. 

"Nagyon remélem, hogy mai megbeszélésünk is hozzájárul ahhoz, hogy Szlovákia magyar 

anyanyelvű állampolgárai félelem nélkül élhessenek alapvető jogaikkal, s ne kapjanak 

büntetéseket anyanyelvük használatáért" - jelentette ki Schmitt Pál. 

Ivan Gasparovic szerint nem jó, hogy a magyar kettős állampolgárság révén közjogi kapcsolat 

jönne létre Magyarország és a szlovákiai magyarok között, akik így a jövőben egy esetleges 

válsághelyzetben súlyos dilemma elé kerülhetnének. 
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"Magánvéleményem, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha mindkét törvénymódosítást 

hatályon kívül helyeznék" - mondta Gasparovic. 

Schmitt sajnálatosnak nevezte, hogy Szlovákia ellenzi a magyarok kettős állampolgárságát. 

Megjegyezte: Magyarországnak hét szomszédja van. Hattal a kettős állampolgárság ügyében 

nincs probléma, s azt egyedül Szlovákia ellenzi. 

Időelőttinek nevezte Schmitt azt a kérdést, jár-e választójog is a magyar állampolgárságot 

szerző külföldi magyaroknak. "Erről csak az új alkotmány megszületése után lesz döntés" - 

mondta. 

A politikusok szerint a magyar-szlovák kapcsolatok mintegy 90 százaléka rendben van, s a 

kölcsönös áruforgalom értéke elérte az évi 4,5 milliárd eurót. Fontos esemény lesz, hogy a 

jövő héten megállapodást ír alá a magyar és a szlovák miniszterelnök a két ország 

gázvezetékének összekötéséről - hangzott el a sajtótájékoztatón. 

A médiatörvénnyel kapcsolatban a magyar államfő ismételten leszögezte: a jogszabály EU-

konform, azért is írta alá, a jogszabály kritikája pedig megalapozatlan. 

 

Erdély: 

Markó: magyar nyelvű történelem és földrajz tankönyvek 
ősztől 
2011. január 20. - Krónika 

 

Az RMDSZ szerint az iskolarendszer decentralizációjának már a tavasszal végbe kell mennie. 

„Az új oktatási törvény, a korábbi 1999-es jogszabályhoz hasonlóan, mérföldkő az 

anyanyelvű oktatásban, hiszen megteremti a teljeskörű magyar oktatást, és legalább tíz évre 

biztosítja a minőségi oktatás feltételeit” – mondta Markó Béla miniszterelnök-helyettes 

csütörtökön Brassóban, a magyar oktatásért felelős tanfelügyelők, valamint az RMDSZ 

szakpolitikusainak tanácskozásán.  

A szövetségi elnök közölte: az RMDSZ a napokban széleskörű szakmai konzultációt indított 

az oktatási törvény alkalmazásának kérdéseiről, ennek keretében a tanfelügyelők mellett 

magyar oktatókkal, tanintézményvezetőkkel és önkormányzati vezetőkkel kívánják áttekinteni 

a jogszabály alkalmazását előkészítő teendőket. Bejelentette: az RMDSZ-nek az a célja, hogy 

az iskolahálózat decentralizációja, azaz a tanintézmények önkormányzati hatáskörbe való 

áthelyezése, valamint az iskolák vezetését ellátó iskolaszékek létrehozása még a tavasszal 

végbemenjen, de alapvető cél, hogy szeptemberben, az új tanév kezdetén már magyar nyelvű 

történelem és földrajzkönyv legyen a magyar diákok kezében.  

Úgy értékelte, a magyar tanfelügyelőknek, az oktatási szakembereknek és testületeknek 

kiemelt szerepük lesz a jogszabály alkalmazását célzó szakmai munka elvégzésében, a 

különböző tantervek és tankönyvek mihamarabbi kidolgozásában, és alapvetően fontos, hogy 

ahol erre mód van, már menet közben érvényesítsék az új törvény biztosította kisebbségi 

rendelkezéseket. Az eddigi konklúziók szerint e tekintetben a történelem és földrajz magyar 

nyelvű oktatása bizonyulhat a legkönnyebb feladatnak, hiszen ebben az esetben a jelenlegi 

tankönyvek lefordításával – és az ezekben szükséges mentalitásbeli javításokkal -  viszonylag 
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rövid idő alatt lehet biztosítani a magyar tankönyveket, a román nyelv oktatása azonban ennél 

nehezebb kérdés, hiszen itt sajátos tankönyveket és sajátos tanterveket kell kidolgozni. 

Markó Béla jelentős eredménynek tekinti, hogy a jogszabályban mindenhol sikerült bevinni 

azokat a rendelkezéseket, amelyek biztosítják azt, hogy az alacsony gyereklétszámú magyar 

iskolák is megőrizhessék jogi személyiségüket. A magyar szórványiskolák szempontjából ez 

egy fontos kérdés, mint ahogyan az a rendelkezés is, melynek értelmében a kisebbségi 

tannyelvű tagozatok képviselői a diáklétszám arányában jelen lehetnek az iskolaszékekben.     

Király András államtitkár az iskola és a közösség viszonyáról beszélve kifejtette, az új 

koncepció az iskola egy szolgáltató kell legyen, de nemcsak a diákok, hanem az egész 

közösség számára. Arra kérte a tanfelügyelőket, hogy a törvény alkalmazása során tegyenek 

meg mindent a kisebbségi oktatásra vonatkozó pozitív rendelkezések maradéktalan 

gyakorlatba ültetéséért, és a kis létszámmal működő elemi iskolák megtartásáért.  

 

Vajdaság: 

MNT: Minél több gyerek magyar iskolába Nagybecskereken 
2011. január 20. - Vajdaság Ma 

 

A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke és munkatársai január 19-én Nagybecskereken 

széleskörű megbeszélést folytattak az egyetlen magyarul oktató nagybecskereki általános 

iskola vezetőivel és pedagógusaival. A Sonja Marinković (volt Messinger) iskolában 

megtartott megbeszélésen, - amelyen részt vettek még Dr. Németh László megyéspüspök, 

valamint a nagybecskereki magyar oktatást támogató civil szervezetek képviselői is – 

megvitattuk a helyi magyar nyelvű általános iskolai oktatás jelenét, az oktatást veszélyeztető 

problémákat, valamint azokat a kezdeményezéseket, amelyektől a magyar oktatás 

megerősödését várjuk – jelenti a Magyar Nemzeti Tanács sajtószolgálata. 

Dr.Korhecz Tamás, az MNT elnöke biztosította a jelenlevőket, hogy a magyar országos 

önkormányzat azon felül, hogy messzemenően felkarolja és megtámogatja a magyar nyelvű 

oktatás erősítését célzó helyi erőfeszítéseket, maga is szerteágazó konkrét intézkedéseket tesz, 

hogy még az idén, minél több magyar gyerek kezdje meg magyar nyelven az általános iskolát 

Nagybecskereken. Kora tavasszal, személyesen keresünk fel minden olyan szórványban élő 

magyar szülőt, akinek a gyermeke idén indul első osztályba és felkínáljuk nekik azt az 

iskolakezdési támogatási csomagot, ami a gyermekek magyar nyelvű osztályba iratására 

serkentheti a szülőket. Az ingyenes iskolabusz, a jelentős összegű, kiemelt beiskolázási 

támogatás mellett más kedvezményeket is felkínálunk azoknak a szülőknek akik a 

szórványban az anyanyelvű oktatás mellett döntenek.  

Sajnos, jelenleg Nagybecskereken, Muzslyát nem számítva (de hasonló a helyzet Újvidéken, 

Zomborban és Nagykikindán is) a magyar szülők többsége gyermekét szerb iskolába iratja. 

Ezen, a közösségünk kultúráját, nyelvét és létét fenyegető évtizedes jelenségen szeretnénk 

változtatni, és ebben a küzdelmünkben minden cselekedni, a közösségért tenni akaró magyar 

ember támogatására számítunk. 

A megbeszélésen arról is döntöttek a jelenlevők, hogy a Sonja Marinković iskolát az MNT 

kiemelt jelentőségű magyar oktatási intézménnyé nyilvánítja, és hogy az iskola felújítása, 

műszaki felszerelése prioritást élvez a közeljövőben, annak érdekében, hogy a magyar nyelvű 
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oktatás méltó XXI. századi körülmények között folyhasson Nagybecskereken, ezáltal 

vonzóbb legyen a szülők és diákok számára egyaránt – közli az MNT. 

 


