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Megnyílt a pályázati időszak a Kőrösi Csoma Sándor program déli 
féltekére szóló ösztöndíjaira  

Október 15-től lehet pályázni a Kőrösi Csoma Sándor program keretében a déli féltekére 

szóló ösztöndíjakra – mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikai államtitkár keddi 

budapesti sajtótájékoztatóján. Az államtitkár ismertette: ebben a programban legfeljebb 

40 ösztöndíjas részére biztosítanak lehetőséget, közülük 6 lehet egyházi pályázó. A 

célterületek, Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela), 

Dél-afrikai Köztársaság, Ausztrália és Új-Zéland. Potápi Árpád János jelezte: a Magyar 

Diaszpóra Tanács regionális elnökei kérésének megfelelően idén először külön 

pályáztatják a déli és északi Kőrösi Programot, az iskolaidőhöz igazítva a déli féltekén is. 

Jelezte: kilenc hónapra, márciustól november végéig szól az egyházi és világi ösztöndíjasok 

külföldi programszakasza. A jelentkezéseket október 15-től november 15-ig várják. A 

pályázati anyagok benyújtása elektronikus úton történik, a jelentkezési felület a 

kulhonimagyarok.hu oldalról elérhető. A nemzetpolitikai államtitkárság 2013 óta a Kőrösi 

és Petőfi Programban összesen 791 ösztöndíjas résztvevőt küldött ki a diaszpóra-, illetve a 

szórványszervezetekhez, és már 28 országban vannak jelen. Mindkét program 

sikertörténet - értékelt Potápi Árpád János, aki megjegyezte: ezt a diaszpóra tanács és a 

Magyar Állandó Értekezlet is minden évben elismeri. 

Ülésezett a MÁÉRT szakbizottsága 

Budapesten ülésezett szerda délelőtt a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) gazdasági, 

digitális, önkormányzati, jogi, védelmi és biztonságpolitikai szakbizottsága. Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára előadásában kiemelte: a 

nemzetpolitika fő célja a külhoni magyarság identitásának megerősítése, a családok 

támogatása és a gazdaságélénkítés. A szülőföldön való boldogulás támogatása érdekében a 

kormány az elmúlt évek során 5000 külhoni magyar intézmény fenntartható működéséhez 

járult hozzá. Az államtitkár hangsúlyozta: egységes és versenyképes Kárpát-medence 

kialakítására van szükség az élet minden területén, és az elmúlt évek során a magyar 

kormány komoly lépéseket tett ennek megvalósítása érdekében. A Magyar Állandó 

Értekezlet november 15-i plenáris ülését előkészítő szakbizottsági ülés megnyitóján Vargha 

Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium polgári hírszerzésért felelős államtitkára 

úgy fogalmazott: Magyarország 2015 óta él együtt a tömeges migráció kihívásaival és a 

kormány továbbra is azt vallja, hogy a problémát ott kell kezelni, ahol megszületett, és a 

segítséget helyben kell nyújtani, nem a bajt idehozni. Kiss-Parciu Péter, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára 

felidézte: 2016-ban indult el a kormány határ menti infrastruktúrafejlesztést célzó 

programja, amelynek eredményeként 2010 óta 20 új határátkelőhelyet nyitottak 

Magyarország és a szomszédos országok között. 
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Szili: A magyarság együttműködési kereteinek megteremtése a 
nemzetpolitika célja 

A magyar nemzetpolitika célja, hogy olyan kereteket teremtsen, aminek nyomán 

együttműködhet a világ magyarsága – jelentette ki Szili Katalin kedden Budapesten. A 

határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott hangsúlyozta: ezt 

szolgálja az állampolgárság és az ezzel együtt járó választójog biztosítása, valamint az 

autonómiatörekvések támogatása. Ezen célokat a nemzet döntő hányada támogatja – tette 

hozzá. Úgy vélekedett, hogy az Európai Unió országainak támogatniuk kellene a nemzeti 

kisebbségek autonómiatörekvéseit. Ez ugyanis illeszkedik az unió által hangoztatott olyan 

alapelvekhez, mint a decentralizáció és a szubszidiaritás, vagyis az, hogy a helyi 

közösségeket érintő döntések helyben szülessenek meg. Kalmár Ferenc András, 

Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos 

hangsúlyozta: a magyar nemzetpolitika legfontosabb alapelve, hogy a nemzeti kisebbségek 

kérdése nem tagállami belügy, hanem összeurópai ügy. Az Európai Uniónak ezért kell 

alkotnia egy olyan keretszabályozást, amely minden tagállamra érvényes, mivel a kérdés 

kezelése kétoldalú szinten nem lehetséges – mondta. 

 

Tízezer Kárpát-medencei diák kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség 
programjaiba 

Tízezer Kárpát-medencei középiskolás és egyetemista kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség 

október 23-i programjaiba, amelyeken lengyelországi társaik is részt vesznek. A szövetség 

MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Gloria Victis 1956-os emlékünnepség és ifjúsági 

találkozón Budapesten október 21-23-án háromezer Kárpát-medencei egyetemista és 

középiskolás vesz részt lengyelországi társaikkal együtt, azzal a céllal, hogy tisztelegjenek 

1956 hősei előtt és ismereteket szerezzenek az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. 

Emellett a szövetség szervezésében 150 középiskola hétezer diákja utazik a Kárpát-

medencében legalább egy határ átlépésével egy másik magyar közösséghez ünnepelni. A 

háromnapos budapesti rendezvény központi helyszíne a Műegyetem, programja azonban 

sok szálon fut. A helyszínek között lesz az Országház, a 301-es parcella, a Magyar Nemzeti 

Múzeum, de szerepel a programban dunai hajózás, történelmi vetélkedő, könnyűzenei 

koncert is – közölték. A rendezvény csúcspontja az október 22-én tartandó – az állami 

ünnepségsorozat részét képező – műegyetemi ünnepség, az azt követő fáklyás felvonulás 

és a Bem téri koszorúzás.  
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Nagykárolyban felavatták a magyar állam támogatásával felépült 
Kálvin-központot 

Nagykárolyban vasárnap felavatták a magyar állam támogatásával felépült Kálvin-

központot, mely templomot, közösségi házat, és óvodát foglal magába. Tolnay István 

templomépítő lelkész, esperes felidézte: a kertvárosi gyülekezet református központjának 

1998-ban tették le az alapkövét, és közel két évtizeden át, nagy erőfeszítések árán, lassan 

haladt, de 2016-ban fordulatot vett az építkezés. Ekkortól a magyar állam segítséget 

nyújtott az építkezés befejezéséhez. A templomszentelésen Soltész Miklós, a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta: 

most kedvező időket élünk, de nagy baj lesz, ha nem építünk épületeket és közösségeket. 

Szerinte ugyanis Európa nyugati felében, ahonnan sok segítség érkezett korábban a 

templomaink és közösségeink építéséhez, ma kezdik kizárni isten jelenlétét. Az MTI által 

idézett államtitkár úgy vélte, ma Nyugat-Európában nemcsak istent tagadják, hanem az 

isteni tanítást is, és a történelem során ha egy közösség szembefordult a krisztusi 

tanítással, annak mindig súlyos lett a következménye. Soltész óriási feladatnak tekintette a 

becsületesség továbbvitelét; szerinte sok millió ember munkájából fakad az a 

nagyságrendileg 350 millió forint, amivel a magyar állam támogatta a templom és a 

református központ felépítését.  

 

Egyesülni akar az MPP az EMNP-vel – Kizárták Biró Zsoltot a polgári 
pártból 

Az MPP választmánya csütörtökön Gyergyószentmiklóson ülésezett, ahol a két erdélyi 

magyar jobboldali párt fúziója mellett foglalt állást. A testület az alakulat országos 

elnökségét bízta meg azzal, hogy az egyesülés megvalósíthatóságának részleteiről 

lefolytassa a tárgyalásokat az Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP). Az MPP közleménye 

szerint a polgári párt választmányának tagjai egyetértettek abban, hogy az erdélyi 

magyarság számára a két jobboldali párt egyesülése eredményezheti a választás valódi 

szabadságát, és hogy az összefogás reményt nyújthat azoknak a politikából kiábrándult 

magyar szavazóknak is, akik az egységes nemzeti érdekképviselet hiányában rég 

távolmaradnak az urnáktól. Az MPP választmányának csütörtöki ülésén az alakulat 

testülete megszavazta Biró Zsolt korábbi elnöknek a pártból való kizárását. Az alakulat 

közölte: a titkos szavazáson a jelenlévők egyhangúlag egyetértettek a legszigorúbb fegyelmi 

szankció alkalmazásával. „Nem szabad engednünk azoknak, akik szándékosan vagy csak 

félreértések miatt le akarnak téríteni minket a választott utunkról. Ma igazoltuk a párt 

egységét: az elnökség, a megyei elnökök, polgármestereink és a választmány többsége is 

egységesen támogatja a meghozott döntéseket. Félre kell tegyük konfliktusainkat és a 

nemzeti oldal erősítésére kell összpontosítanunk a továbbiakban” – idézte a közlemény 

Mezei Jánost, a párt elnökét. 
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Elbírálta a székelyföldi gazdaságfejlesztő program pályázatait a Pro 
Economica Alapítvány 

Mintegy 20 milliárd forinthoz juthat 4929 székelyföldi gazdálkodó a gazdaságfejlesztő 

program pályázatain a marosvásárhelyi Pro Economica Alapítvány döntései alapján – 

közölte Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezetője az MTI-vel múlt hétfőn. 

A Hargita, Kovászna és Maros megyék számára kiírt pályázat keretében 25 százalékos 

önrész biztosításával legfeljebb 15 ezer eurós (mintegy 5 millió forint) támogatásra 

pályázhattak a székelyföldi gazdálkodók. 5293 pályázatot nyújtottak be, 21,5 milliárd 

forintnyi fejlesztési igénnyel – mondta az ügyvezető. A pályázók az alapítvány honlapján a 

saját fiókjukba belépve értesülhetnek arról, hogy megítélték-e számukra a magyar állam 

által biztosított támogatást – tette hozzá. Kozma Mónika azt is elmondta: kedden írják alá 

a székelyföldi nagyberuházásokra kiírt pályázat első nyertesével is a szerződést. Ennél a 

pályázatnál a nyertesek kihirdetése után a pályázóknak igazolniuk kellett az ötven 

százalékos önrész és az építési engedély meglétét. Sok esetben az építési engedélyek késése 

késlelteti a szerződéskötést. A program keretében 72 nagyberuházásra nyújtottak be 

pályázatot, közülük 66 pályázó számára ítéltek meg összesen csaknem húszmilliárd 

forintos támogatást. 

 

Nagyhatalom a népi kultúra terén: megalakult az Erdélyi 
Hagyományok Háza Alapítvány 

Kolozsváron tartotta pénteken alakuló ülését az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, 

mely a magyarországi Hagyományok Háza és a Kárpát-medencei Hagyományok Háza 

Hálózat stratégiai partnere kíván lenni, de tőlük függetlenül fog működni. Az Erdélyi 

Hagyományok Háza Alapítványról az alapító Sapientia Alapítvány elnöke, Kató Béla 

református püspök és a kuratórium elnöke, Kelemen László, a budapesti Hagyományok 

Háza igazgatója beszélt az alakuló ülés előtti kolozsvári sajtótájékoztatón. Kelemen László 

elmondta: az elmúlt években rá kellett jönniük, hogy Erdély külön intézményt érdemel a 

mérete és a magyar népesség nagysága miatt. De amiatt is, hogy „Erdély a hagyományos 

népi kultúra területén nagyhatalomnak számít, és fontos, hogy a hagyományátadás itt 

folytatódjon”. Kelemen László kiemelte: a létrejövő intézmény kolozsvári, 

marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi és csíkszeredai területi irodákkal fog működni, 

központja Marosvásárhelyen lesz. Az alapítvány kilenctagú kuratóriumában az erdélyi 

hagyományápolás kiemelkedő személyiségei, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (EMTE) és a magyar állam képviselői vesznek részt.  
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Itt a nagy megegyezés: az MKP és a Híd közösen indulna 

Közös javaslattal zárultak a Híd, MKDSZ és MKP delegációi által a héten folytatott 

intenzív tárgyalások. A felek megegyeztek abban, hogy a 2020-as parlamenti 

választásokon közös választási párt listáján indulnak, amelyet az MKDSZ hoz létre, és 

amelynek neve Régiók Pártja Híd MKP (szlovákul: Strana regiónov Most MK) lesz. A 

delegációk egyebek mellett arról is megegyeztek, hogy a pártok közös kampánystábot és 

közös választási programot hoznak létre. A listára kerülők el kell, hogy fogadják a pártok 

értékrendbeli különbségeit, és egymás ellen nem kampányolhatnak. A felek kvótát 

biztosítanak egyéb nemzetiségű jelöltek számára is. A parlamentbe jutás után a bejutott 

képviselők közös frakciót hoznak létre. A pártelnökök megegyeztek, hogy nem vezetik a 

listát - tájékoztatta a ma7.sk-t az MKP sajtótitkára. Králik Róbert hozzátette: a  következő 

lépésben az egyes pártok elnökségeinek még meg kell vitatniuk a fenti javaslatot. "Pozitív 

döntés esetén a felek közösen tárgyalnak majd további pártokkal" – hangsúlyozta. 

 

A magyar nemzetpolitika sikeres éveket tudhat maga mögött 

Sok sikert és eredményt ért el a magyar nemzetpolitika a határon túli nemzetrészekkel 

együttműködve az elmúlt években – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Nagymegyeren, ahol előadást tartott a Pro Civis 

társulás által idén már kilencedik éve megrendezett Önkormányzati Szabadegyetemen. A 

felvidéki magyar polgármesterek, megyei és önkormányzati képviselők képzéséhez 

kapcsolódóan létrehozott rendezvényen Potápi Árpád János a magyar nemzetpolitika 

eddigi eredményeiről és a 2020-as évet érintő célkitűzéseiről beszélt. Elmondta: a magyar 

nemzetpolitika az elmúlt években nagyon sok sikert és eredményt tudott elérni a határon 

túli nemzetrészekkel illetve azok magyar politikai pártjaival, szervezeteivel és a történelmi 

egyházakkal együttműködve. Kifejtette: számos kulturális, oktatási és egyházi épületet 

sikerült felújítani, jó ütemben zajlik az óvodaprogram, sikerült megerősíteni a magyar 

oktatási intézményrendszert, illetve a magyar médiát is. „Most lehetőségünk van arra, 

hogy a vesztes 20. századot le tudjuk zárni, és közösen el tudjuk indítani a remélhetőleg 

győzedelmes 21. századot” – emelte ki Potápi Árpád János. A célkitűzésekről szólva 

rámutatott: a magyar nemzetpolitika alapvető – az elmúlt kilenc évben megismert – 

programjai és céljai hasonlóak maradnak. 

 

Szili: El kell ismertetni Európával a nemzeti kisebbségi régiókat 

El kell ismertetni Európával, hogy léteznek nemzeti kisebbségi régiók – jelentette ki Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízott a felvidéki Nagymegyeren, ahol előadást tartott a Pro 

Civis társulás által idén már kilencedik éve megrendezett Önkormányzati 

Szabadegyetemen. A rendezvényen a miniszterelnöki megbízott az európai és Kárpát-

medencei önkormányzatiságról tartott előadást. Párhuzamba állítva a Magyarországon 
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működő nemzeti kisebbségi önkormányzatokat és a felvidéki Magyar Közösség Pártja 

(MKP) által kidolgozott, Szlovákia déli részének fellendítését célzó tervezetet, a 

miniszterelnöki megbízott rámutatott: Magyarországon bevett gyakorlat, hogy a helyi és a 

regionális önkormányzatok jelenítik meg a nemzeti közösségek kulturális autonómiáját. 

Elmondta: reméli, hogy a helyi magyar közösség meg fogja teremteni annak lehetőségét, 

hogy erről társadalmi vita kezdődjön, adott esetben a többi nemzeti kisebbséget is 

partnerül hívva. „Az a fontos, hogy azokban a többségi társadalmakban ahol a magyar 

közösségeink élnek, az általuk megteremtett értékekkel járuljanak hozzá a többségi 

társadalom gazdagodásához, és ennek keretein belül biztosítsák azt, ami a magyarság 

megmaradását hosszú távon szolgálja” – mondta Szili Katalin. Rámutatott: ez nem szól 

másról és többről, mint ami az európai értékrendbe belefér. 

 

Pásztor István: Megalázó a várakozás a határon 

Az ember egyfajta szégyenként éli meg azt a helyzetet, ami ebben a pillanatban a határon 

uralkodik. Így fogalmazott Pásztor István a Pannon RTV Közügyek című műsorában, 

amelynek egyik témája a szerb-magyar határon uralkodó helyzet volt. A VMSZ és a 

Tartományi Képviselőház elnöke hozzátette, az ügy fontossága érdekében, bármilyen 

kellemetlen is, beszélni kell róla. „Azt látom, hogy a szerb-magyar határon a magyar 

oldalon folyamatosan olyan állapotok uralkodnak, mint a magyar-ukrán határon az ukrán 

oldalon. Azt látom, hogy a határ átjárhatósága azért ilyen lassú és azért ilyen 

kiszámíthatatlan és azért olyan megalázó az ember számára, mikor beáll a sorba, mert a 

magyar határőrizeti szervek nem úgy végzik a munkájukat, ahogy meggyőződésem szerint 

kellene. Túl lassú, túl körülményes. Az embernek van egy olyan érzése, minthogyha 

szabotálnák azt, amit csinálnak” – mondta Pásztor István. A VMSZ elnöke a Vajdasági 

Birkózó Akadémiáról is beszélt a műsorban. A Magyarkanizsán megvalósuló projekt 

alapkövét jövő szerdán helyezik le: „a birkózás a mi számunkra itt a Vajdaságban egy 

kiemelt fontosságú sport. Nagyon sok gyerekünk birkózik. Az általunk lakott területeken 

több mint tíz olyan klub van, városoktól egészen a kistelepülésekig, ahol kisfiúk és 

kislányok foglalkoznak ezzel a sporttal. Azt szeretnénk itt megvalósítani egyrészről, hogy 

egy fejlődési lehetőség teremtődjön meg a tehetségek számára, de ugyanakkor arra is 

lehetőséget fog nyújtani majd ez a fejlesztés, hogy edzőtáborokat lehessen szervezni, 

versenyeket lehessen szervezni, ami azt gondolom, hogy Kanizsának egyfajta turisztikai 

vonzerőt, bevételi vonzerőt is tud jelenteni”. 

 

Temerin lovasa nyerte a 12. Nemzeti Vágtát 

Az idén is Nagy Arnold, Temerin lovasa nyerte a Nemzeti Vágta döntőjét Fantázia nevű 

lován, akárcsak tavaly. A 12. Nemzeti Vágta döntőjét vasárnap este a budapesti Hősök 
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terén rendezték, ahol Nagy Arnold Baja, Kaposvár, Kecskemét és Zirc lovasát győzte le a 

Millenniumi emlékmű körül kialakított különleges versenypályán. A 2019 leggyorsabb 

lovasa címet elnyerő temerini versenyző a Nemzeti Vágta vándordíját, egy 1848-as 

huszárszablyát és ötmillió forintos jutalmat vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A 

nemzetközi futamon 12 ország versenyzett, a döntőbe jutottakon kívül Magyarország, 

Mongólia, Románia, Kína, Szlovénia és Szlovákia lovasa. A lovasok nem saját, hanem a 

Bábolnai Nemzeti Ménesbirtokról kölcsönkapott, sorsolással kiválasztott shagya-arab 

őshonos magyar fajtájú lovakkal indultak a versenyen. 

 

Magyar Levente: A viski és a kárpátaljai magyarság rendületlenül 
őrzi a nemzetet megtartó lángot 

Visken és Kárpátalján a magyarok őrzik a hagyománynak, hűségnek és istenfélelemnek a 

lángját, amely az egész nemzet megmaradásának a záloga – jelentette ki Magyar Levente, 

külgazdasági és külügyminiszter-helyettes vasárnap Visken, a magyar kormány 

támogatásával és anyaországi gyűjtésből felújított református templom, orgona és parókia 

avatási ünnepségén. A Huszthoz közeli szórványtelepülés zsúfolásig megtelt, nyolc 

évszázados, 800 férőhelyes templomában tartott hálaadó istentisztelet keretében mondott 

köszöntőjében Magyar Levente példaértékűnek nevezte, ahogy a szórványban élő viskiek 

és általában a kárpátaljai magyarok ragaszkodnak őseik hitéhez. „Sok bizonyítékát látom 

Visken és Kárpátalján járva annak, hogy a magyarok őriznek egy olyan lángot, amely a 

nemzet más részeiben talán már gyengébben pislákol: a hagyománynak, hűségnek és 

istenfélelemnek egy olyan lángját, amely az egész nemzet megmaradásának elsődleges 

záloga” – mondta. 

 

Vadim Prisztajko ukrán külügyminisztert kérdezte Bocskor Andrea 
az EP egyik ülésén 

Az ukrajnai kisebbségek helyzetéről kérdezte Vadim Prisztajko ukrán külügyminisztert 

Bocskor Andrea, a Fidesz–KDNP kárpátaljai származású európai parlamenti képviselője 

az EP Külügyi Bizottságának október 14-i ülésén. A képviselő érdeklődött a Volodimir 

Zelenszkij államfő által bejelentett új nemzeti kisebbségekre vonatkozó törvényről, a 

közigazgatási reformról, valamint a szomszédos országokkal kialakult diplomáciai 

kapcsolatok javításáról. Bocskor Andrea szerint az ukrán külügyminiszter válaszai sajnos 

semmiben sem tértek el az előző kormány képviselőinek válaszaitól. „Kiábrándító 

válaszokat kaptunk. Olyan, mintha nem is lett volna elnök- és kormányváltás, ami nagyon 

rossz jeleket vetít előre” – fűzte hozzá Bocskor Andrea. 
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Klímanócskák a Beregszászi 10. Sz. Óvodában 

A 2019 a külhoni magyar gyerekek éve keretében Kárpát-medencei körútra indult a 

Klímanócskák Program. A megmozdulás célja, hogy többrétűen mutassa be a klímával 

kapcsolatos problémákat és adja tovább a gyermekek részére ezen problémák 

megoldásához a lehetséges válaszokat, megismertesse a gyermekeket az éghajlatváltozás 

összefüggéseivel és hozzájáruljon klímatudatos magatartás kialakításához. A program első 

állomása a Beregszászi 10. Sz. Óvoda volt október 21-én, ahol a résztvevő tanárok és 

óvodások számos érdekes programon, előadáson vehettek részt. 

 

Újabb 200 vállalkozás részesül támogatásban 

A HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján a magyar kormány idén is 

meghirdette gazdaságélénkítő pályázatait a horvátországi magyarság részére. Múlt 

pénteken 200, a programban sikeresen pályázó horvátországi magyar vállalkozó írhatta 

alá Kórógyon a támogatásról szóló szerződést. A program iránti nagy érdeklődés annak a 

bizonyítéka, hogy sok olyan magyar van Horvátországban, elsősorban Szlavóniában és a 

Drávaszögben, akik anyaországi segítséggel építeni szeretnék saját és családjuk jövőjét a 

szülőföldjükön.  Az elmúlt három évben 2 milliárd forintnyi támogatás érkezett a régióba, 

és 3 milliárd forint étékben valósítottak meg projekteket és fejlesztéseket azok a 

vállalkozások és gazdák, amelyek/akik ennek a programnak a kedvezményezettjei voltak. 

A részletekről a pályázatokat lebonyolító Economica Hungarica Alapítvány igazgatója, 

Palizs-Tóth Hajnalka nyilatkozott: ”az utolsó pályázati kiírás elbírálásának eredményeként 

kétszáz támogatási szerződést írtunk alá a gazdákkal és a vállalkozókkal. A beruházások 

összértéke 1,3 milliárd forint, ebből 840 millió forintnyi összeget támogatott a magyar 

kormány. Alapítványunk hároméves működése alatt összesen 527 pályázatot tudtunk 

realizálni, amire büszkék vagyunk.” 
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