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Суботица - Премијер Мађарске Виктор Орбан данас, на Палићу присуствује прослави
Светог Иштвана, мађарског националног празника и празника мађарске мањинске
заједнице у Војводини.

  

Премијер Мађарске дошао је на позив председника Савеза војвођанских Мађара, и први
пут ће присуствовати тој прослави од када војвођански Мађари обележавају Светог
Иштвана.

  

Председник СВМ Иштван Пастор изјавио је за агенцију Бета да је главни повод
Орбановог доласка обележавање националног празника, али ће посета свакако бити и
прилика за разговор.

  

"Ми смо у сталном контакту с господином Орбаном, а пола сата, колико ћемо имати за
разговор, биће сасвим довољно за међусобно упознавање с новинама од нашег
последњег сусрета", рекао је Пастор.

  

Пастор је рекао да ће с мађарским премијером пре свега разговарати о амбицијама
Мађарског националног савета и подршци коју војвођански Мађари очекују од матичне
државе.

  

"Наши се планови односе пре свега на области образовања и информисања, планирамо
да уведемо ђачке аутобусе како би школовање на матерњем језику било доступно и деци
која живе у местима у којима нису формирана одељења на мађарском језику", рекао је
лидер СВМ.

  

"Планирамо оснивање фондација за стипендирање, као и ученичких и студентских
домова. Од матичне државе очекујемо и моралну и материјалну подршку", најавио је
Пастор.
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Свети Иштван је био први мађарски краљ, владао је од 1001. до 1038. године, а круну,
која има митски значај за Мађаре, добио је од папе. Канонизован је 1083. године и
сматра се утемељивачем хришћанства у Мађарској.

  

Празник се обележава 20. августа, али га Мађари у Војводини прослављају нешто раније
да се не би подударао с централном прославом у Мађарској.

  

Директан телевизијски пренос прославе Светог Иштвана на Палићу обезбеђен је на
мађарској Дуна ТВ која се може гледати и у кабловским системима у Војводини.

  

(РТВ)
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