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Tanévnyitók a nemzetiségi 
oktatási intézményekben

Augusztus utolsó és szeptember első napjaiban a nemzetiségi iskolák-
ban is megkezdődtek a tanévnyitó ünnepségek. Soltész Miklós, a Mi-
niszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtit-
kára többek között  a baji, mátraszentimrei, gyulai, eleki és békéscsabai 
intézményekbe is ellátogatott . 

A tanévnyitó-sorozat augusztus 30-án a Komárom-Esztergom 
megyei Bajon, a megújult Szent István Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskolában kezdődött . Az ott ani intézményt az idei tanév-
kezdésre egy uniós pályázat támogatásával 154 millió forintból 
újított ák fel, melyhez a kormány további 43 millió forint támo-
gatással járult hozzá. Az iskolában 250 – főként baji – diák tanul. 

A tanintézmény évnyitóján Soltész Miklós is beszédet mon-
dott : Feladatunk, hogy erősítsük a német nemzetiségi közös-
séget, erősítsük megmaradását – hangsúlyozta. A megjelentek 
emlékezetébe idézte, hogy a német nemzetiség szorgalmával, 
kitartásával évszázadokon át épített e az országot, majd a máso-
dik világháború után az elűzetés lett  az osztályrésze. Az állam-
titkár kiemelte, hogy az általános iskola felújításához nyújtott  
kormánytámogatás is a német nemzetiségi közösség erősödését 
szolgálja és a támogatási szándék a jövőre – a tornaterem későb-
bi felújítására – is vonatkozik. 

Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője el-
mondta, jó döntés volt, hogy 2016-ban a helyi német nemzetiségi 
önkormányzat vett e át az általános iskola fenntartását, mert ez 
fejlesztési lehetőségek sorát nyitott a meg.

A BARÁTSÁG szerkesztősége minden diáknak és pedagógusnak 
sikerekben gazdag, eredményes munkát kíván az előtt ünk álló 

2021/22-es tanévre!
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