
Kedves Szülők! 

 

A Kosztolányi Dezső Céltársulás és az egész 

magyar társadalom számára rendkívül fontosak 

a határainkon kívül élő magyar családok és azok 

kötődése az anyanemzethez. Éppen ezért 

látogatunk el most Karácsony előtt 

Horvátországba, hogy az ajándékozás mellett az 

ottani iskolakezdés előtt álló magyar gyermekek 

szüleinek az „A modell” szerint működő magyar 

nyelvű iskola és oktatás választásának 

lehetőségét figyelmükbe ajánljuk. Az 

alábbiakban olvashatják pontokba szedve azon 

érveinket, melyekkel gyermekük számára a 

magyar iskola választására szeretnénk 

ösztönözni Önöket! 

 

1. Horvátország gazdaságilag a legszorosabb 

összeköttetésben áll Magyarországgal, 

valamennyi szomszédos ország közül. 

Zágrábban, a dalmát tengerparton, de még 

Eszéken is, az odaérkező külföldi vendégek 

döntő többségét magyarországiak teszik ki. 

Éppen emiatt ma már az ország nagyvárosaiban, 

mint például Zágrábban, Fiuméban vagy 

Belováron előrelátó horvát szülők is magyar 

nyelvű képzésekre íratják gyermekeiket, hiszen e 

nyelvismeret a gyermek későbbi pályafutása 

során is komoly versenyelőnyt jelent majd.  

 

 

2. Az Eszék-Baranya és Vukovár-Szerém 

megyékben megtermelt számos mezőgazdasági 

és ipari termék végül dél-magyarországi üzletek 

polcain köt ki, amihez ma már minden cég és 

minden termelő magyar nyelven is tárgyalóképes 

munkatársakat, értékesítőket keres.  

 

3. A közeljövőben egyre gyorsabbá és egyre 

inkább érzékelhetetlenné válik a határátkelés 

Magyarország és Horvátország között, amely 

magával hozza Dél-Magyarország, valamint 

Eszék-Baranya és Vukovár-Szerém megye 

közötti áru- és kereskedelmi forgalom hirtelen 

felélénkülését. Ennek a folyamatnak mind a 

Drávaközben, mind Kelet-Szlavóniában azon 

termelők, munkások és kereskedők lesznek igazi 

nyertesei, akik bírják a magyar nyelvet és 

képesek megértetni magukat magyarországi 

nyelvterületen is. 

 

4. Ha nem magyar iskolába íratja gyermekét, 

azáltal gyermeke magyar nyelvismerete 

megkophat, vagy akár teljesen el is veszhet, ezzel 

szemben hosszú évek tapasztalata alapján 

megállapítható, hogy a magyar iskolákba járók 

számára a horvát nyelv tökéletes ismerete is 

ugyanúgy garantált. 

 

5. A magyar nyelvű iskolák Horvátország mellett 

Magyarországtól is számos támogatást kapnak, 

emiatt ezek az iskolák sok esetben jobban 

felszereltek és versenyképességüket tekintve 

szintúgy megállják helyüket a horvátországi 

iskolák palettáján. 

 

6. Aki magyar iskolában végzi el tanulmányait, 

annak sokkal nagyobb mozgástér nyílik későbbi 

tanulmányai során is. Egyetemi tanulmányait 

folytathatja Eszéken, magyar nyelven, vagy 

horvát nyelven a horvátországi egyetemek 

valamelyikén egyaránt. Továbbá Magyarország 

és Horvátország együttes EU-s csatlakozása 

nyomán könnyen hozzáférhetővé válik számára 

minden magyarországi egyetem. E téren 

kiemelendő a Pécsi Tudományegyetem földrajzi 

közelsége, illetve azon fontos tény, hogy a 

magyarországi egyetemek a térség más 

felsőoktatási intézményeihez viszonyítva is 

előkelő helyet foglalnak el az európai egyetemek 

rangsorában.  

 

7. Aki Drávaközben vagy Szlavóniában magyar 

iskolába jár és éppen ezért magas szintű magyar 

nyelvismerettel bír, gyakorlatilag a Kárpát-

medence egész területén otthon érezheti magát. 

A horvátországi magyar iskolák folyamatosan 

gyarapodó partnerkapcsolatai magyarországi, 

illetve több más országban működő magyar 

iskolával történő, széleskörű baráti kapcsolatok 

és ismeretségi hálózat kialakulását hordozza 

magában, ami értelemszerűen nem jöhet létre, 

ha valaki nem magyar iskolában végzi 

tanulmányait. 



8. A magyar iskolát sikeresen elvégző és ez által 

kiemelkedő magyar nyelvtudást szerző fiatalok 

számára Magyarország és Horvátország Európai 

Uniós tagsága nyomán nyitottá válik a 

magyarországi munkaerőpiac is. Minthogy a 

drávaközi és kelet-szlavóniai magyarok 

túlnyomó többsége az amúgy is ma már 

könnyedén átjárható határok mentén él, magától 

értetődően felvetődik a magyarországi 

munkavállalás, mint jövőbeli lehetőség. 

 

9. A magyar Parlament által elfogadott 

kedvezménytörvény értelmében a 

Magyarországgal szomszédos országokban 

működő magyar tannyelvű óvodába és iskolákba 

járó minden gyermek (az óvoda megkezdésétől a 

középiskola befejezéséig) rendszeres évenkénti 

oktatási-nevelési támogatásban részesül. 

 

10. A magyar Parlament által elfogadott 

kedvezménytörvény értelmében minden, a 

Magyarországgal szomszédos országban magyar 

tannyelvű iskolába járó gyermek taneszköz 

támogatást kap. 

 

11. A kedvezménytörvény a magyar iskolába járó 

diákok részére tanulmányaik befejezéséig 

minden évben Magyarországon is 

kedvezményeket nyújt. A magyar iskolába járó, 

magyar igazolvánnyal rendelkező diákok a 

magyarországi diákokkal azonos diákigazolványt 

kapnak, amely jelentős utazási kedvezményeket 

és további egyéb kedvezményeket biztosít 

részükre Magyarországon. 

 

 

12. A Kosztolányi Dezső Céltársulás a 

kedvezménytörvény szerinti oktatási-nevelési 

támogatáson felül táborokkal, kirándulásokkal, 

iskolai rendezvények szervezésével igyekszik 

színesíteni a horvátországi magyar iskolák és 

azok diákjainak életét. Magyarországi 

önkénteseink ezzel is ösztönözni szeretnék a 

magyar iskolába történő beiratkozást és 

kifejezésre kívánják juttatni szolidaritásukat a 

határon túli magyar családokkal.  

 

13. A Kosztolányi Dezső Céltársulás által 

indított Kosztolányi Tehetség Program keretében 

a Pécsi Tudományegyetem tanár szakos hallgatói 

által a horvátországi magyar iskolák jól teljesítő 

diákjai számára tehetséggondozó, míg a 

tanulásban gyengébbnek bizonyulóknak 

felzárkóztató foglalkozások vehetők igénybe, 

térítésmentesen (ingyenesen). Mindezen felül 

számos magyarországi civil-, egyházi és 

kulturális kezdeményezés igyekszik színesebbé, 

változatosabbá és tartalmasabbá tenni az iskolai 

éveket a horvátországi magyar iskolák tanulói 

részére. Ezek a lehetőségek a nem magyar 

iskolákban már egyáltalán nem garantáltak. 

 

14. A magyar nyelvismeret olyan szellemi és 

gazdasági kiváltság, melytől megfosztani 

gyermekét nem csak egy lehetőség elszalasztása, 

de egy életre szóló előny feladása is egyben.  

 

Pécs, 2016. december 12.  

Barkóczi Csaba, elnök 

Kosztolányi Dezső Céltársulás 

 

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/ 

 

   


