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A külhoni magyar szakképzés fejlesztésére vonatkozó elvi megállapodás aláírásával zárult a 2015 a külhoni magyar szakképzés éve kapcsán 
szervezett kerekasztal-beszélgetés, amelyet a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság kezdeményezésére a  Beszédes József  Mezőgazdasági és 
Műszaki Iskolaközpontban tartottak. 

A megállapodás értelmében Magyarország elvi, szakmai és anyagi hozzájárulással is támogatja majd a vajdasági szakmai képzés színvonalának 
növelését, a szakoktatás korszerűsítését, a gyakorlatorientált képzési formák fejlesztését, amibe helyi vállalkozókat is bevonnak majd.

A külhoni magyar szakképzés éve kapcsán a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, Potápi Árpád János elmondta, hogy az elkövet-
kező években határon túli új magyar szakképző intézmények létrehozását is célul tűzték ki, hogy ezzel is segítsék a magyar közösség szülőföldön 
maradását. 

– Mivel általánosságban éppen az elvándorlás a legnagyobb probléma, nekünk erre kell megtalálni a megoldást. Jó tendenciának tartom, hogy 
Erdély kivételével minden Kárpát-medencei régióban a középiskolába indulóknak csak 1/3-a választja a gimnáziumot, 2/3-a szakiskolákba iratko-
zik. Ezt kell megtölteni olyan tartalommal, hogy valóban olyan szakmákat tanuljanak a gyerekek, amivel később – elsősorban a szülőföldjükön – 
boldogulni is tudnak – nyilatkozta az államtitkár. 

Célunk, hogy azok, akik magyar képzésben részesülnek, másoknál versenyképesebb tudást szerezzenek, mondta köszöntőjében Pásztor István, 
a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Értékelése szerint a magyar szellemiségű, minőségi oktatás az MNT most 
induló ciklusának is az egyik kiemelt jelentőségű feladata, amibe nagyszerűen beleilleszkedik a szakmai képzés fejlesztése is. 

Az elvi megállapodást a Nemzetpolitikai Államtitkárság nevében Potápi Árpád János államtitkár, a Földművelésügyi Minisztérium nevében 
Román István helyettes államtitkár, a Magyar Nemzeti Tanács nevében pedig, amely az együttműködés vajdasági koordinátora, Hajnal Jenő elnök 
látta el kézjegyével. Ezt követően a magyar vendégek átadtak a vendéglátó és a topolyai Mezőgazdasági Középiskola igazgatóinak egy-egy agrár-
szakkönyv-csomagot, majd a kerekasztal résztvevői megtekintették a magyarkanizsai középiskola tangazdaságát. 
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