
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
összefoglaló 
2015. 30. hét 



 

 

 

 

 

 
2 

Orbán: a magyarok nem akarnak törvénytelen bevándorlókat 

A magyarok döntöttek, nem akarnak törvénytelen bevándorlókat és nem osztoznak az 

európai baloldal szellemi ámokfutásában – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök 

szombaton Tusnádfürdőn. A kormányfő a 26. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktáborban elhangzott hagyományos beszédében ismertette a nemzeti konzultáció 

eredményeit. Jelezte, 1 millió 254 kérdőív érkezett vissza, és az eredmények szerint 95 

százalék azt mondta: a bevándorlás helyett inkább a magyar családok, gyermekek 

támogatására van szükség. A kormányfő szerint az eredmények azt jelentik, hogy 

Magyarország biztos és stabil ország, a magyarok pedig egységes és kiegyensúlyozott 

nemzet akarnak maradni az őket körülvevő bizonytalan világban. Orbán arról is beszélt, 

hogy a tét ma már Európa, az európai polgár életmódja, az európai értékek és nemzetek 

megmaradása vagy eltűnése, illetve felismerhetetlenségig történő megváltozása. Az újkori 

népvándorlás jelenségét értékelve kiemelte: most már nem csupán az a kérdés, mi 

magyarok milyen Európában szeretnénk élni, hanem az, lesz-e egyáltalán mindaz, amit mi 

Európának nevezünk. „A válaszuk világos: azt szeretnék, ha Európa az európaiaké 

maradna” – jelentette ki. A magyar kormányfő megállapította: az újkori népvándorlás 

politikai folyamatok következménye. Értékelése szerint az igazán komoly fenyegetés, nem 

a háborús övezetekből érkezik, hanem Afrika mélységeiből. A Fidesz elnöke úgy 

vélekedett, hogy az európai baloldal a bevándorlásban nem veszélyforrást, hanem 

lehetőséget lát. Orbán Viktor Tusnádfürdőn azt mondta: a baloldal úgy tekinti, hogy a 

bevándorlás eszkalálódása végletesen meggyengítheti, sőt felszámolhatja a nemzeti 

kereteket, és ezzel a baloldal történelmi távú célja is teljesül. „Míg a magyar baloldal 2004-

ben a külhoni magyarok ellen uszított, ma tárt karokkal ölelné keblére az illegális 

bevándorlókat. Ezek az emberek, ezek a politikusok egész egyszerűen nem szeretik a 

magyarokat”– állapította meg a kormányfő, hozzátéve: ha 2014-ben a baloldal alakított 

volna kormányt Magyarországon, akkor „egy-két év alatt nem ismernénk rá a hazánkra, 

olyanok lennénk, mint egy menekülttábor”. A miniszterelnök a Tusványoson bejelentette 

azt is, hogy augusztus 31-ig megépül a kerítés Magyarország déli határán, az ettől eltérő 

időpontok szerinte érvénytelenek. Orbán kérdésre válaszolva azt mondta, az eddigi 

tapasztalatok alapján egyhatodára, egyhetedére csökken azonnal az illegális határátlépők 

aránya az ilyen határzárak kialakításával.  

Nem sok „boldogítót” tudott mondani a román–magyar kapcsolatokról Orbán Viktor a 26. 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szombati rendezvényén. A kormányfő 

szerint ez nem volt mindig így, 2012-ig bizalmi alapon álló, gyakorlatias és eredményes 

együttműködés volt a két ország akkori kormányai között. „Ez 2012-től megváltozott” - 

mondta a miniszterelnök, hozzátéve: nem emlékszik arra, hogy vezető román politikusok 

annyiszor rúgtak volna Magyarországba, mint azóta. A kormányfő ugyanakkor lát 

lehetőséget egy új kezdetre. „Ha megnyílik a lehetőség, mi magyarok készek vagyunk 

felvenni a fonalat” – fogalmazott Tusnádfürdőn Orbán. 
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Marosvásárhely nem maradhat ki az egységes kárpát-medencei magyar egészségügyi 

ellátási rendszerből, amelynek kiépítése szempontjából az a kérdés, hogy hol és mit kell 

megvalósítani, de ezt a helyi vezetőknek és az érintetteknek is akarniuk kell. 

Marosvásárhelynek a rendszerben mindenképpen kiemelkedő szerepe lesz - mondta el 

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a 26. Tusványoson megtartott beszédét 

követően az egészségügyi rendszer kapcsán hozzá intézett kérdésre válaszolva. Elmondta, 

2014 és 2018 között nemzetegyesítés szempontjából, a jogi keretek megalkotása után az 

ágazati szakpolitikai kereteket - a mindennapi életben megvalósuló nemzetegyesítést - kell 

végrehajtania a kormánynak, az egységes Kárpát-medencei magyar egészségügyi ellátási 

rendszer is ennek lesz a része. 

 

Potápi: a cél az, hogy több magyar gyerek szülessen 

A nemzetpolitika mindig a magyar kormány „gondolkodásának fősodrában” van – erről 

biztosította a Kárpát-medencei magyar közösségeket Potápi Árpád nemzetpolitikai 

államtitkár a 26. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) pénteki 

délelőtti pódiumbeszélgetésén. A külhoni magyar pártok vezetőinek részvételével 

rendezett fórumon az MTI tudósítása szerint az államtitkár a magyarság demográfiai 

gondjaira utalva kijelentette: a cél az, hogy több magyar gyerek szülessen, és a vegyes 

házasságban született gyermekek is kötődjenek a magyarsághoz. „A szülőföldön való 

boldoguláshoz a magyar emberek gazdasági megerősítésére van szükség, ezért a magyar 

nemzetpolitika figyelmet fordít a magyar gazdasági szereplők megerősítésére is, hogy azok 

magyar embereket foglalkoztassanak és így is biztosítsanak magyar jövőt a szülőföldön” – 

mutatott rá Potápi Árpád. Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke arról 

beszélt, hogy a közösség megmaradására és fejlődésére az autonómia a megoldás. Kitért a 

romániai közéletben jelen lévő korrupcióra, amelynek legfőbb ellenszerét az EMNP a 

föderális államszerkezetben, a regionalizmusban, a döntéshozatal közösségi szintre 

szállításában látja. Úgy vélte, az erdélyi magyarságnak a korrupcióval szemben kell 

„kerítést” emelnie. Azt mondta, nem szabad hagyni, hogy egyetlen magyart is ártatlanul 

hurcoljanak meg, viszont senki se bújjon az etnikai hovatartozása mögé, „amikor elviszi a 

DNA, mert azért, mert valaki magyar, nem biztos, hogy ártatlan”. Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke elmondta: az ukrajnai 

konfliktus, az erőszak megjelenése Kárpátalján, a katonai sorozások súlyos helyzetbe 

sodorták az ott élő magyarságot, amelynek becslése szerint mintegy 15-20 százaléka 

elhagyta szülőföldjét az elmúlt egy évben. Ebben a helyzetben fontos, a szülőföldön való 

megmaradást bátorító segítségnek nevezte azt a magyarországi támogatást, amely a 

magyar pedagógusok bérkiegészítésében, a gyermekélelmezési programban és az 

önkormányzatok együttműködésében nyilvánul meg. Úgy vélte, van remény arra, hogy a 

decentralizációs folyamat során a magyarlakta térségek közös járásba kerüljenek, amely 

később akár szélesebb jogkörökkel is rendelkezhetne. „A kárpátaljai magyarság meg akar 
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maradni közösségként szülőföldjén, és reméli, hogy ez sikerül” – zárta beszédét Brenzovics 

László. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szerint 

„nemzetpolitikai bravúr” volt, amikor a magyarság eljutott odáig, hogy Szerbia megkövette 

a világháború után kollektív bűnösnek minősített magyarságot és vezetője fejet hajtott az 

áldozatok emléke előtt. Rámutatott, a migráció a vajdasági magyarságnak is hatalmas 

gond, az a 70 ezer ember, aki bejött Magyarországra, a Vajdaságon haladt át. Pásztor 

István szerint a megoldás szempontjából a magyarság egymaga nem sokat tehet, a 

problémát nemzetközi szinten kell orvosolni, de a szerb-magyar határon felépülő kerítéstől 

a vajdasági magyarok azt remélik, hogy a migránsok elkerülik ezt a térséget. Berényi 

József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke elmondta, a bevándorlás a felvidéki 

magyarságot is érinti, mert a hat, menekülteket befogadó szlovákiai intézmény közül ötöt 

magyarlakta területeken alakítottak ki. Az MKP elnöke szerint Bősben most aláírásgyűjtés 

folyik ez ellen, mert akár biztonsági kockázatnak tekinthető, hogy 500 bevándorlót 

akarnak telepíteni az erőmű gátja mellé. Berényi kifejezte reményét, hogy jövő márciusi 

parlamenti választások után, a zászlajára tűzött önkormányzati program növekvő 

támogatottsága nyomán már parlamenti pártként üdvözölhesse a székelyföldi 

szabadegyetem részvevőit. 

Külhoni magyar közösségek megtartását, erősítését célzó projektek támogatásáról döntött 

keddi ülésén a magyar kormány, e célra több mint kétmilliárd forintot szán – jelentette be 

a 26. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban rögtönzött sajtótájékoztatón 

csütörtökön Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke. Potápi közölte, az erdélyi beruházásokra 1,4 

milliárd forint áll rendelkezésre. „Azokat a projekteket vettük elő, amelyek sürgősek, 

amelyeket el kell kezdeni a következő tanév szempontjából. Azonkívül olyan döntésekről 

van szó, felújításokról elsősorban, amelyeket még az idei évben meg lehet valósítani, vagy 

el lehet kezdeni. Ezért van az, hogy a júliusi ülésen döntött a kormány” – mutatott rá 

Potápi Árpád János. A sajtótájékoztatón kiderült: Erdélyben főleg a magyar történelmi 

egyházak tulajdonában lévő ingatlanok felújítására, fejlesztésére ítélt meg támogatásokat a 

kormány: a legnagyobb összeget, több mint 940 millió forintot a kolozsvári református 

Bornemissza–Szilvássy-ház felújítására szánták. Támogatásban részesült továbbá a 

sződemeteri református kulturális központ kialakítása, a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna 

Református Gimnázium tanműhelyének létrehozása, a kolozsvári Vallásszabadság Háza, 

illetve az unitárius püspöki ház felújítása, a kolozsvári Szent Mihály-templom 

felújításiterv-dokumentációjának elkészítése, a szatmárnémeti katolikus Hám János óvoda 

felújítása, illetve az Áldás Népesség Társaság inaktelki művelődési és oktatási 

központjának kialakítását célzó, három ütemben megvalósuló projektje. A Zöld Erdély 

Egyesület a volt lövétei Római Katolikus Népfőiskolának otthont adó ingatlan 

újjáépítésére kap jelentősebb összeget. 
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Megújulhat az oltszemi Mikó-kastély 

Magyar állami támogatást ígért az oltszemi Mikó-kastély felújítására Semjén Zsolt, 

Magyarország miniszterelnök-helyettese, aki szombaton részt vett a háromszéki 

településen szervezett lipicai ménszemlén. A műemlék épületet és a hozzá tartozó 

tízhektáros kastélykertet tavaly vásárolta meg a Kovászna megyei és a sepsibodoki 

önkormányzat, és a tervek szerint turisztikai központtá alakítanák. Tamás Sándor, a 

Kovászna Megyei Tanács elnöke felvázolta a terveiket: székely lovas múzeumot, 

konferenciatermet és szálláshelyeket rendeznének be a felújításra váró kastélyban. Mint 

mondta, eddig önerőből végeztek el felújítási és karbantartási munkálatokat, a 

tetőszerkezetet újjáépítették, lomtalanították az épületet és a pincéket, az udvaron pedig 

farmot hoztak létre felújított lóistállókkal és kifutóval. A háromszéki politikus kifejtette, 

saját anyagi forrásaik végesek, európai uniós pályázatot is összeállítanak, de még az sem 

lesz elegendő a műemlék épület felújítására, a turisztikai központ megvalósítására. Semjén 

Zsolt elmondta, a magyar kormány támogatni kívánja a háromszékiek erőfeszítéseit, 

ezáltal fellendülhet a székelyföldi lovas turizmus. Szombaton a 102 éves bodoki unitárius 

lelkipásztort, Nemes Dénest látogatta meg otthonában Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes, Zsigmond Barna Pál csíkszeredai főkonzul, Tamás Sándor, a Kovászna Megyei 

Tanács elnöke és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester. Nemes Dénes elmondta, 

harmadszor lett magyar állampolgár: 1913-ban magyar állampolgárként született, majd 

1940-ben, a második bécsi döntéskor ismét esküt tett, majd nemrég kettős állampolgárrá 

vált. Semjén Zsolt megköszönte a magyar kormány nevében Nemes Dénes nemzethűségét, 

az egyházért és a hazáért végzett munkát. „Példát vehetünk róla, aki a politikum 

megszorításai okozta nehézségek ellenére sem hagyta el szülőföldjét egy jobb élet 

reményében, mint ahogyan ma azt nagyon sokan teszik” – fogalmazott Semjén. 

 

Magyar Erasmus-programot indít Budapest 

A magyarországi és a határon túli magyar egyetemek oktató- és diákcseréjét elősegítő 

magyar Erasmus program beindítását jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások 

minisztere Tusnádfürdőn a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábornak (Tusványos) 

a felsőoktatásról rendezett szerdai pódiumbeszélgetésén. Az MTI által idézett miniszter 

elmondta, a program kidolgozására a minisztérium megkapta a kormány megrendelését, 

elfogadása szeptemberben várható. A magyar Erasmus munkacímű program keretében 

első körben meg kívánják háromszorozni a határon túli egyetemeken tanuló 

magyarországi hallgatók számát, és eltörlik a magyarországi egyetemeken tanuló határon 

túli diákok jelenlegi ötezres keretszámát. A tervezett program azt is biztosítja, hogy a 

magyarországi egyetemek professzorai otthoni oktatói státusuk és fizetésük megtartása 

mellett mehessenek ki határon túli magyar egyetemekre oktatni. A magyarországi oktatók 

határon túli szerepvállalása a külhoni magyar felsőoktatási intézmények akkreditálása 

tekintetében jelenthet hathatós segítséget. Balog Zoltán elmondta, a határon túli 
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tanintézetekkel folytatott egyeztetések szerint 2016 februárjától 25-30 magyar professzor 

kezdhetné meg oktatói tevékenységét határon túli egyetemek „akkreditációs 

hiányterületein”. A miniszter szerint a következő évben 300 millió forintot szánnak erre a 

programra. Balog azt jelölte meg hosszabb távú célként, hogy 2017-re minden határon túli 

régióban – ahol létezik magyar nyelvű felsőfokú képzés – minden releváns gazdasági és 

társadalmi szak elérhető legyen magyar nyelven. Hozzátette, ez a cél részben a 

Magyarországgal szomszédos országok állami finanszírozású egyetemein, részben a civil 

vagy egyházi finanszírozású magyar egyetemeken, részben pedig a magyarországi 

egyetemek kihelyezett tagozatain valósulhat meg. A miniszter elmondta, megvan a terv 

arra, hogy miként indíthatják el a magyar egyetemek azokat a kihelyezett tagozatokat, 

amelyeket ma még a határon túli magyar közösségek helyi kezdeményezései nem tudnak 

létrehozni. Kijelentette, a nemzetegyesítés alapja a kultúra a történelem és a hit, eszköze az 

oktatás, a gazdaság, és a politika lehet. Hozzátette, Magyarország számára kiemelten 

fontos egy egységes magyar oktatási tér kialakítása. A pódiumbeszélgetésen jelen levő 

erdélyi és kárpátaljai magyar oktatók üdvözölték a kezdeményezést, és azokról a 

nehézségekről beszéltek, amelyeket országaikban a kormányzat gördít az anyanyelvi 

felsőoktatás elé. 

 

Kitűzték a bírósági tárgyalás időpontját Zsák-Malina Hedvig 
ügyében 

A Nyitrai Járásbíróság 2015. szeptember 28-ára tűzte ki a hamis tanúzás vádja miatt 

kezdeményezett bírósági tárgyalást. A bírónő magyarra fordíttatta az 58 oldalas vádiratot. 

Ezt a Szlovák Köztársaság Főügyészsége rendelte el, amikor tavaly decemberben a Nyitrai 

Járásbíróság elutasította a Zsák-Malina Hedvig ellen benyújtott vádiratot, mert sérült 

a vádlott védelemhez való joga. A főügyészség ugyanis nem biztosította a vádirat magyar 

nyelvre történő lefordítását. Roman Kvasnica, Zsák-Malina Hedvig védője igazolta, kliense 

kérte a vádirat lefordítását, és tolmácsot is kért a bírósági tárgyalásokra. A vizsgálati 

anyagot alkotó iratok lefordítását Kvasnica szerint még az előkészítő eljárás idején kérték, 

vagyis még a vádirat bíróságra történő benyújtása előtt. „Már az előkészítő eljárás idején 

kértük a teljes vádirat lefordítását. Védencem úgy nyilatkozott, hogy nem érti a 

vádemelést, és ezért utasította el a vallomástételt” – reagált akkor 

Kvasnica. Hedvignek törvény adta lehetősége volt erre, mivel 2013 decembere óta magyar 

állampolgársággal rendelkezik. A fellebbező bíróság februári zárt ülésén a főügyészség 

panasza alapján másodfokon megszüntette az alárendelt nyitrai járásbíróságnak a 

főügyészség vádindítványát elutasító döntését, és további eljárás céljából visszaadta az 

ügyet a járási bíróságnak, aminek az lett a következménye, hogy a járási bíróságnak ki 

kellett tűznie a tárgyalást. Roman Kvasnica szerint a tárgyalás kitűzése nem az 
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igazságosság, hanem a Szlovák Köztársaság általi megfélemlítés következő 

megnyilvánulása. Zsák-Malina Hedvig, akinek még nem kézbesítették az idézést, 

a napokban várja harmadik gyermekét. 

 

Közzétették a vajdasági magyar közösségek terület- és 
gazdaságfejlesztési stratégiáját 

A Vajdasági Magyar Szövetség honlapjára szerdán került fel A vajdasági magyar 

közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiája elnevezésű dokumentum, valamint az 

ehhez kapcsolódó akcióterv szövege. A dokumentumokat vajdasági magyar gazdasági 

szakemberek készítették Nagy Imre rendes egyetemi tanár irányításával. „A vajdasági 

magyar közösség terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájának elsődleges célja az, hogy 

megfékezze a fiatalok elvándorlását” – mondta el Nagy Imre. „Olyan környezetet 

szeretnének teremteni a fiatal vállalkozók számára, amely lehetővé tenné számukra azt, 

hogy itt, a Vajdaságban boldoguljanak. Az új szemléletmód kialakításához képzésekre, 

megfelelő szintű oktatásra lenne szükség” – mondja a professzor. „Ezen ismeretek híján 

kevesen kezdenek el vállalkozni, félnek a vállalkozástól, márpedig a stratégia olyan 

irányelveket fogalmaz meg, amelyek a Start Up nevű vállalkozásoknak a beindítását 

javasolják, tehát nemzetközi piacokra való termelést, innovatív termelést, illetve a 

termelésnek az innováción alapuló szervezését.” A már meglévő, határon átnyúló 

gazdasági vagy vállalkozói kapcsolatok jó kiindulópontot jelenthetnek a kezdő vállalkozók 

számára is. „Vajdaságban nagyon sok olyan példa van, ahol magyar vállalkozások külföldi 

piacokra termelnek, tehát ezeknek a vállalkozásoknak a sokszorosítását kellene elvégezni 

ahhoz, hogy a fiatalok ne menjenek külföldre, hanem itt próbálkozzanak” – tett hozzá 

Nagy Imre. A stratégia célkitűzéseit helyi, anyaországi és uniós források felhasználásával 

kívánják megvalósítani, amelyet egy erre a célra alakított testület koordinál majd.  

 

Csaknem kilencszázmillió forint a vajdasági magyar közösségnek 

Az erdélyi Tusnádfürdőn, ahol a napokban a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor zajlik, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős magyar államtitkár és 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke tartottak sajtótájékoztatót, melyen a 

magyar kormány által meghozott döntés részleteit ismertették. A vajdasági magyarságot 

érintő támogatásokról szólva Pásztor köszönetet mondott a magyar kormánynak azért az 

elvszerű hozzáállásért, mellyel összhangban minden korábban megbeszélt intézkedésnek 

maradéktalanul eleget tesz. Mint mondta, négy rendkívül fontos vajdasági magyar 

projektumnak a támogatásáról született döntés. A magyar kormány szavatolni fogja az év 

végéig, illetve azt követően folyamatosan az Európa Kollégium működési feltételeit – az év 
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végéig 65 millió forinttal. „Az Európa Kollégium a magyar közösség egyik legnagyobb 

fejlesztése volt az elmúlt években. Szerb állami pénzből mintegy ötmillió euróból épült fel, 

október elejétől beköltözhető lesz 428 Újvidéken tanuló magyar egyetemi hallgató 

számára. Az volt az ambíciónk, hogy ez az intézmény ne kerüljön a szerb állam 

fennhatósága alá, ezzel szavatolva azt, hogy a 428 helyből mind a 428 a mi gyermekeink 

számára fenntartott hely legyen. A támogatás éppen a közösségi működtetés szavatolása 

szempontjából fontos” – hangsúlyozta a pártelnök. A másik támogatott projektum a tanyai 

és peremvárosi gondnoki rendszer felállításáról szóló projektum, melyre 100 millió 

forintot hagyott jóvá a magyar állam. „Ahogyan más határon túli közösségeknek, a 

vajdasági magyar közösségnek is két fontos feladata van. Az egyik a fiatalokkal való 

törődés, a másik pedig az idősekről, elesettekről való gondoskodás. Ez a rendszer e 

második prioritást szolgálja. Kezdeti fázisban ez azt jelenti, hogy 21 szociális dolgozó állhat 

munkába, 15 gépjárművet szerzünk be, melyekkel a legeldugottabb helyeket is meg 

kívánjuk közelíteni. Mire az őszi esők elérkeznek, addigra fel kell építenünk ezt a 

rendszert, hogy legyenek olyanok, akik bekopogtatnak azokhoz, akikről nincs ki 

gondoskodjon” – fogalmazott Pásztor. Döntés született a nagybecskereki zárdaépület 

megvásárlásának és felújításának a támogatásáról is. Most erre kell majd a legtöbb pénzt 

elkölteni, 650 millió forintot. Az iskolanővérek épülete, mint mondta, visszakerült a szerb 

állam kezéből a nővérek kezébe. Egy közösségi tér épül itt ki a nagybecskereki 

püspökséggel történt megállapodás szerint a közép-bánáti régió részére. Egy 

leánykollégiumot, kiállítótermet, kulturális rendezvényeknek otthont adó helyiségeket, 

esetleg egy kisebb szállodát is létre szeretnének hozni ebben a több mint 2000 

négyzetméteres épületben. Hároméves projektumról van szó, melyből az idén magára a 

vásárlásra kerülne sor, és elkészülne a tervdokumentáció is. Mint arról Pásztor beszámolt, 

a Pannon Rádió és Televízió támogatásáról is döntött a magyar kormány, a médium 60 

millió forintban részesül. 

 

Az idén is az iskolákban lehet majd a magyarra fordított 
tankönyveket megvásárolni 

A Horvát Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium tavaly májusban a Media 

Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézetet bízta meg a magyarra fordított 

tankönyvek kiadásával és értékesítésével. Farahó Zsolt, az intézet igazgatója elmondta, 

hogy a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan oldják meg a tankönyvek forgalmazását, a szülők 

helyben, az általános iskolákban tudják majd a könyveket megvásárolni. A Media 

Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet igazgatója, Farahó Zsolt elmondta, 42 

magyarra fordított könyv áll a diákok rendelkezésére a szeptemberi iskolakezdéstől. A 

könyvek eladását most is szeptemberben bonyolítják le. A tanév első hetén kiosztják a 
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megrendelőlapokat, a második héten pedig leszállítják a tankönyveket. „Ily módon a 

szülőknek igyekszünk segíteni, hogy emiatt ne kelljen külön beutazniuk Eszékre” – 

mondta Farahó Zsolt, aki hozzátette, hogy tavaly már ez a gyakorlat jól működött. A horvát 

tankönyveknek a kisebbségek nyelvére való fordításának projektje közel tíz évvel ezelőtt 

kezdődött, kezdetben a HunCro Sajtó és Nyomdaipari Kft. adta ki őket, majd az oktatási 

minisztérium a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központot (Eszék) bízta 

meg ezzel a feladattal. Tavaly május óta pedig a Media Hungarica Művelődési és 

Tájékoztatási Intézet a projekt gazdája. 
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