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Demográfiai figyelmeztet ő  

Már ebben az évtizedben jelent ős szűkülés vár-
ható a magyar tannyelv ű  általános iskolai rendszerben. 
A népesedési folyamatok ugyanis nem kedvez őek, ne-
gatív irányzatúak. Már most legalább 1900-2000 f ő s 
magyar közösségnek kell lennie egy településen ah-
hoz, hogy akadálytalanul meg lehessen szervezni az 
osztatlan tagozatos magyar tannyelv ű  általános okta-
tást. Ilyen település egyre kevesebb van. Ezek még 
most a következők: Ada, Mohol, Bácskertes, Bajsa, 
Bácstopolya, Zentagunaras, Pacsér, 
Bácskossuthfalva, Óbecse, Bácsföldvár, 
Péterréve, Verbász, Torda, Becskerek, Versec, 
Magyarkanizsa, Martinos, Kispiac, Orom, Oromhe-
gyes, Horgos, Kikinda, Torontálvásárhely, 
Székelykeve, Kula, Kishegyes, Bácsfeketehegy, 
Magyaresernye, Törökbecse, Törökkanizsa, Újvi-
dék, Gombos, Pancsova, Felsőhegy, Zenta, Tor-
nyos, Bezdán, Nemesmilitics, Bácsgyulafalva, 
Szenttamás, Bajmok, Királyhalom, Palics, Szabad-
ka, Hajdújárás, Csantavér, Temerin, Padé és Csóka 
— összesen 49 helység. Ezek közül azonban többet az 
a veszély fenyeget, hogy a közeljöv őben nem fogja 
tudni megszervezni az osztatlan tagozatos anyanyelv ű  
oktatást. Ezek között van Padé, Gunaras, 
Törökkanizsa, Törökbecse, Gombos, Pancsova, 
Nemesmilitics, Bezdán, Zombor. Viszont érthetetlen 
Óverbász és Versec esete, nem volt számbeli akadálya 
a magyar tannyelv ű  oktatás meg ő rzésének, és mégis 

megsz űnt. (Valószín ű leg a vegyes házasságok rendkí-
vül nagy száma és az elvándorlás következtében.) Még 
abban az esetben is, ha a gyermekek 30-35 százaléka 
született vegyes házasságban, meg lehetett volna őriz-
ni a magyar tannyelv ű  oktatást. 
Az iskolai statisztikai elemzés is azt mutatja, hogy az 
osztatlan tagozatos magyar tannyelv ű  oktatás fennma-
radása kezd kérdésessé válni, 2005-t ő l erősödő  ten-
denciával, 2010-tő l már általánosan, folyamatosan és 
egyre inkább szinte valamennyi községben, de minde-
nekel ő tt a következ őkben: Apatinban (Szilágyi és 
Bácskertes is), Kulán, Hódságon, Zomborban (Bezdán, 
Doroszló és Bácsgyulafalva), Óverbászon, Újvidéken 
(Tiszakálmánfalva és Piros is), Fehértemplomban (Ud-
varszállással), Versecen, Becskereken 
(Lukácsfalvával, Szentmihállyal), Kikindán (Szajánnal, 
Torontáloroszival, Töröktopolyával), Antalfalván, Török-
becsén, Törökkanizsán (0roszlámossal), Pancsován 
(Sándorfalvával és Hedelendyfalvával), Zichyfalván, 
Szécsányban, Begaszentgyörgyön, (Törzsudvarnok-
kal, Magyarittabéval, Tordával és Tamásfalvával), 
Magyaresernyén (Tóbával). Tulajdonképpen minden 
olyan településen veszélybe kerül a magyar tannyelv ű  
oktatás, ahol kevesebb, mint háromezer magyar lakos 
él, és a népessége több mint tíz százalékkal csökken, 
a magyar gyermekeknek a szerb tannyelv ű  iskolába 
való beíratási gyakorlata pedig 20 százalékról 30 szá-
zalékra n ő . 
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