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Potápi: a magyar társadalom alapját képező közösségek 
megerősítése a cél 

A magyar társadalom alapját képező közösségek megerősítésének fontosságát 

hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken 

Budapesten. Potápi Árpád János a hétvégi magyar iskolák harmadik találkozóján 

ismertette a nemzetpolitikai államtitkárság tevékenységét a harminc országból érkező 114 

iskolavezető előtt. Az államtitkár a 2020-ra meghirdetett erős magyar közösségek évének 

céljai között említette a Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban is a 

magyar társadalom alapját képező közösségek megerősítését, köztük családokét, fiatalokét, 

gyermekekét. A trianoni centenáriumról Potápi Árpád János azt mondta: fontos 

megemlékezni az 1918-1920-as eseményekről, de még fontosabb azon pillanatok 

kiemelése, amikor jó is történt a nemzettel. Ezekből szeretnénk erőt meríteni ahhoz, hogy 

következő száz év ne vesztes, hanem győztes időszak legyen a magyarság számára – 

hangoztatta. 

 

Szili Katalin: a többségi társadalom számára is hasznosak az 
őshonos kisebbségek alkotta régiók 

A többségi társadalom számára is jó, ha olyan régió létrejön, ahol őshonos kisebbségi 

közösségek élnek – emelte ki Szili Katalin határon túli autonómiaügyekért felelős 

miniszterelnöki megbízott szombaton Sopronban. A Széchenyi Társaság és a Perkovátz-

Ház Baráti Kör által szervezett Összetartozunk – III. nemzettudat- és nemzetiidentitás-

konferencián Szili Katalin az őshonos kisebbségek 21. századi sorsáról szóló előadásában a 

nemzeti identitást azért nevezte fontosnak, hogy a globális világban meglegyenek azok a 

kapaszkodók, amelyek közösséghez kötik az embereket. Úgy fogalmazott: Európa csak 

akkor tudja újradefiniálni magát a globális világban, ha megtartja azt a sokszínűségét, amit 

az identitás sokszínűségének megőrzésével a saját erősségévé tehet. Szili Katalin szerint öt 

alapelvet lenne fontos az Európai Uniónak elfogadnia a kisebbségek védelme érdekében. 

Azt, hogy az őshonos kisebbségek ügye nem bel-, hanem európai ügy, a nemzeti 

kisebbségvédelem alapja az identitáshoz való jog, az állampolgárság elválik a nemzeti 

identitástól, az identitás megvalósításához az egyéni és a kollektív jogok biztosítása 

egyaránt szükséges, valamint azt, hogy egy állam területén élő őshonos nemzeti 

kisebbségek alkotóelemei annak az államnak. 

 

Információs napokon népszerűsítik a Határtalanul! programot 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerdán Dombóváron, a 

tájékoztató körút első állomásán elmondta: a program célja, hogy minden magyarországi 

diák a magyar kormány támogatásával ellátogathasson legalább egy határon túli magyar 
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területre, ottani gyerekekkel alakítson ki barátságot, megismerje azokat a tájakat, amelyek 

száz éve még Magyarország részei voltak. Hozzátette: 2011 és 2018 között 300 ezer diák 

vett részt a programban, a 2019/2020-as tanévben 101 ezer diák tesz kirándulást a 

határon túlra. A jövő tanévre tervezett utazásokat támogató, február 11-én meghirdetett 

pályázatokról elmondta: hetedik osztályosok, illetve középiskolások kirándulásait 

támogatják csoportonként legfeljebb 6, illetve 7 millió forinttal. A program keretösszege 

4,7 milliárd forint, a pályázatok beadásának határideje március 30. 

 

Püspökké szentelték Gyulafehérváron Kovács Gergelyt  

Szombaton püspökké szentelték, és az erdélyi római katolikus főegyházmegye élére 

állították Kovács Gergelyt, a főegyházmegye új érsekét. A szentelésen mintegy félszáz 

püspök vett részt a Szent Mihály székesegyházban, a templom előtti teret pedig a hívek 

ezrei töltötték meg. A ceremóniát vezető Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai 

Tanácsának elnöke magyar fordításban felolvasott beszédében azt hangsúlyozta, hogy 

Kovács Gergely több mint két évtizedes római szolgálata alatt megtapasztalta az egyház 

egyetemességét, megtapasztalta az új, digitális kultúrába való beilleszkedés 

szükségességét, és szülőföldjére hazatérve, magával hozza a globális látásmódot és a 

nyitott lelkületet. Hozzátette: mint vegyes házasságból származó gyerek magával hozza az 

ökumenizmustól átitatott személyes élettörténetét is. Kovács Gergely köszönőbeszédében 

Kányádi Sándor verséből idézte: „Aki megért s megértet, egy népet megéltet". Kijelentette: 

Márton Áron pásztorbotját vette át, és a szentéletű püspök öröksége tiszteletre kötelezi. 

Áron püspök beköszöntő beszédéből idézte „meg kell tanulnunk, hogy egymásért munkát 

vállaljunk és tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén". Kijelentette: olyan nagy 

kiterjedésű főegyházmegyében kezdi meg szolgálatát, melynek a sokszínűség, a sokféleség 

a jellemzője. „Együtt kell járnunk: megőrizve a saját kultúrát és identitást, de tiszteletben 

tartva a másságot, a mást, a másikat. Egymást tisztelve, megbecsülve és segítve, csak 

közösen és együtt tudunk Istennek tetszően dolgozni. Járjunk együtt!" – fogalmazott az 

érsek.  

 

Gyimesfelsőlokon átadták az Árpád-házi Szent Erzsébet katolikus 
iskola felújított épületeit  

A Hargita megyei Gyimesfelsőlokon átadták az Árpád-házi Szent Erzsébet katolikus iskola 

felújított épületeit. A beruházást 500 millió forinttal támogatta a magyar állam. A felújítás 

során mind az iskola, mind a diákotthon épületében kicserélték a villamosvezetékeket, a 

nyílászárókat, szigetelték az épületeket, új helyiségeket, fürdőszobákat alakítottak ki, az 

udvart pedig szilárd burkolattal borították. Az iskola diákjai és tanárai csütörtökön délelőtt 
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szentmisén adtak hálát az intézmény elmúlt 25 évéért, és az épületek felújításáért. Az 

esemény után Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 

felelős államtitkára az MTI-nek elmondta: a történelmi magyar egyházaknak sok száz 

iskoláját államosították Romániában, és ezeknek az iskoláknak csak töredékét sikerült 

visszaszerezni. "A Gyimesek völgyében, a történelmi Magyarország keleti peremvidékén 

azonban csoda történt, Berszán Lajos atya 25 évvel ezelőtt a semmiből új katolikus iskolát 

épített, mely lehetőséget ad a gyimesi és moldvai csángó gyermekeknek a nyelvük, hitük 

megőrzésére, és a tanulás általi felemelkedésre" - tette hozzá az államtitkár. Az épületek 

avatóján Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke is 

Berszán Lajos lelkipásztor elhivatottságát méltatta. Mint fogalmazott, Berszán Lajos az 

1990-es években, olyan korban álmodta meg, hogy iskolát kell teremteni a csángóknak, 

amikor ez az álom legalább olyan távolinak tűnt, mint az, "hogy egyszer mindenkinek lesz 

saját telefonkészüléke, vagy hogy szabadon utazhatunk szerte Európában, vagy hogy 

magyar állampolgárságot kaphatunk minden megszorítás nélkül". 

 

Újabb, egyszer már visszaszolgáltatott Bánffy-erdőkre tette rá a 
kezét a román állam 

További harmincöt hektárnyi Bánffy-erdő visszaállamosítását rendelte el a román 

igazságszolgáltatás Magyarlapád területén. A Bánffy Dániel báró örököseinek egyszer már 

visszaszolgáltatott erdők birtokleveleit jogerős ítéletben érvénytelenítette a Fehér megyei 

törvényszék. Az ítéletről a Fehér megyei prefektusi hivataltól szerzett információkra 

hivatkozva számolt be az állami hírügynökség. Nicolae Albu prefektus az Agerpresnek 

elmondta, hogy a prefektúra hét pert indított a Bánffy-örökösök ellen. A három 

magyarlapádi erdőparcella visszaszolgáltatásának érvénytelenítését korábban első fokon a 

nagyenyedi bíróság is jóváhagyta, de Bánffy Dániel leszármazottjai fellebbeztek az ítélet 

ellen. A három erdőparcella területe együttesen 35 hektár, a birtokleveleket különböző 

időpontokban állították ki, egy 24,35 hektárra vonatkozót 2008-ban, egy 8,90 hektáros 

területét 2010-ben, illetve egy ugyanekkora erdőét 2007-ben. A döntésre már van 

precedens, 2018-ban másik négy erdőparcellára vonatkozó birtoklevelet érvénytelenítettek 

a Fehér megyei bíróságok. 

 

A nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezésre helyezi a 
hangsúlyt az SZNT az idei székely szabadság napján 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke szerint elsősorban a nemzeti régiókért indított 

európai polgári kezdeményezésről fog szólni az idei székely szabadság napja, amelyet – 

akárcsak az elmúlt években – az idén is március 10-én tartanak Marosvásárhelyen. Izsák 

Balázs az MTI-nek pénteken elmondta: az aláírásgyűjtés mellett a szolidaritásról és a 

székelység autonómia iránti elkötelezettségéről fog szólni a rendezvényük. Megjegyezte: 
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május hetedikén zárul az aláírásgyűjtés, éppen négy héttel a nemzeti összetartozás napja 

előtt, és számítanak arra, hogy a Kárpát-medencei magyarságra ösztönzően hat a két 

dátum közelsége. Az SZNT elnöke azt tartotta reális célnak, hogy a Kárpát-medence három 

nagy magyar közössége, a magyarországi, az erdélyi és a felvidéki gyűjtse össze az 

egymillió aláírás zömét, és az EU kis országaiban, Szlovéniában, Horvátországban és a 

Balti államokban sikerüljön átlépni a lakosság számának arányában megállapított 

küszöbértékeket. Hozzátette azonban, hogy nem mondanak le annak a reményéről sem, 

hogy olyan nagy országokban, amilyen Spanyolország vagy Olaszország is, összegyűl a 

küszöbértéket meghaladó aláírásszám. 

 

Menyhárt: Legyen regionális hivatalos nyelv a magyar! 

A TA3 hírtelevízió választási vitaműsorában az MKP elnöke, Menyhárt József és a Vlasť 

párt képviseletében Igor Čombor csapott össze. Menyhárt József a választási vitában 

mondanivalóját szlovákul kezdte, de későbbiekben az anyanyelvét, a magyar nyelvet 

használta. Mint megjegyezte, szimbolikusan ezzel is kifejezi, hogy a felvidéki magyar 

közösségnek joga van használnia az anyanyelvét, sőt annak használatától semmilyen 

körülmények között sem szabad félnie, hiszen a felvidéki magyarok is egyenrangú részesei 

ennek az országnak. Menyhárt hangsúlyozta, az MKÖ számára prioritás a kormányváltás: 

kizárta az együttműködést a Smerrel, a Szlovák Nemzeti Párttal és Kotleba pártjával. 

Hangsúlyozta, hogy a magyarok mindig a jó oldalon álltak a szlovákiai politikai 

küzdelmekben, ezzel a gyakorlattal szakított a Most-Híd 2016-ban, amikor, ahogy 

Menyhárt fogalmazott, 30 ezüstért eladta a becsületét. A koalíciókötéssel a Most-Híd 

elveszítette a szlovák választói bizalmát, s már a magyarok sem hisznek nekik. Az MKP 

elnöke hangsúlyozta, a magyar közösség is tisztességes Szlovákiát szeretne, a magyarokat 

is megrendítette a Kuciak-gyilkosság. Menyhárt kiemelte, az MKÖ részese lesz a 

kormányváltásnak, s ebben partnere a jobboldali ellenzéki pártoknak. 

 

Az MKP újabb panasszal él a nemzeti kisebbségeknek járó műsoridő 
be nem tartása miatt 

Több újabb beadvánnyal fordul a szlovák közszolgálati média felügyeleti szerveihez és az 

ügyészséghez a nemzeti kisebbségeknek törvényesen járó műsoridő be nem tartása miatt 

Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke. Szlovákiában elvben egy több éve 

hatályos törvény garantálja, hogy az országban élő nemzeti kisebbségeknek 

számarányuknak megfelelő műsoridőt kell kapniuk a közmédiában, ezt azonban mindmáig 

nem ültették át a gyakorlatba. A törvénysértő gyakorlatnak a felszámolásáért már négy éve 

küzd a felvidéki magyar párt politikusa, aki először 2016 nyarán fordult panasszal az 
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ügyben a szlovák közmédia felügyeleti szerveihez és a kulturális minisztériumhoz, 

amelyektől érdemi választ nem kapott. Őry Péter elmondta: amikor a szaktárcától kérték a 

közmédiára vonatkozó törvény vonatkozó részének betartatását, azt a választ kapták, hogy 

a jogszabály betartására nincs anyagi fedezet. Kifejtette: 2018-ban a szlovák köztévé 16 

630 órányi műsort közvetített, ebből 105 óra volt a magyar adás, ami 0,6 százalékos 

nemzetiségi aránynak felel meg, holott a magyar lakosság aránya Szlovákiában 8,5 

százalék. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a magyar kisebbségre szánt műsoridőből 

1300 órányi hiányzik – fűzte hozzá Őry, rámutatva: hasonló az aránytalanság a többi 

nemzeti kisebbség esetében is. 

 

Potápi: Újra megéri magyarnak lenni a Vajdaságban 

A vajdasági gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően újra megéri magyarnak lenni és 

gazdálkodni a Vajdaságban, hiszen lehetőség van kihasználni a szerb és az uniós 

lehetőségeket, de a magyar kormány pályázati lehetőségeit is – hangsúlyozta Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerdán Palicson. A vajdasági városban adták 

át a vajdasági gazdaságfejlesztési program mentorprogramjának díjait szerdán. Az 

államtitkár sikeresnek nevezte a mentorprogram egy évét. Mint mondta: nem véletlenül 

esett a választás a Vajdaságra, hogy ott kezdődjön meg a mentorprogram, hiszen több 

nemzetpolitikai kezdeményezés is ebből a térségből indult korábban, végül pedig 

össznemzeti szintre emelkedett. Potápi Árpád János példaként a kettős állampolgárság 

megadását, valamint a gazdaságfejlesztési program elindítását említette. Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte: a vajdasági magyar és a magyarországi 

politika feladata az, hogy az itt élők identitásának megőrzését és szülőföldön történő 

boldogulását segítse. Mint mondta: a nemzetpolitika hangsúlyai változnak, korábban az 

identitásmegőrzés volt a cél, most viszont már az egzisztenciális kérdések kerültek 

előtérbe. Az a cél, hogy olyan eszközrendszer legyen a kezünkben, amivel segíteni tudjuk 

az embereket – tette hozzá. Kiemelte, hogy paradigmaváltás történt a nemzetpolitikában, 

amiért köszönetet mondott a magyar kormánynak. 

 

A Ringató program első foglalkozása Muzslyán 

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola volt a helyszíne a Ringató program első 

foglalkozásának, amelyre szép számban érkeztek az érdeklődők, kisgyermekes családok, 

anyukák, apukák, nagyszülők. A házigazdák nevében Molnár Attila iskolaigazgató 

köszöntötte a jelenlevőket, majd Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságának elnöke mondott köszöntőt, aki a többi között arról is szólt, hogy a Magyar 

Kormány jóvoltából, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

hozzájárulásával és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósítja meg az MNT ezt a 
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programot, amely már hónapok óta nagy érdeklődéssel övezve, jól működik Szabadkán, 

Újvidéken és Temerinben. Ezentúl Muzslyán is rendszeresen, hetente egyszer, mégpedig 

keddenként délután öt órától tartják a foglalkozásokat. Jerasz Anikó hozzáfűzte, hogy még 

mintegy tíz településen szeretnék beindítani a foglalkozásokat, heti vagy havi 

rendszerességgel, így a mai napon Muzslyán és Zomborban kezdődött meg a 

rendezvénysorozat, de hamarosan Nagykikindán, Törökbecsén, Versecen, Ürményházán, 

Pancsován, Kúlán, Verbászon, Szenttamáson és Szentmihályon is kezdődnek az 

összejövetelek. 

 

MNT: „A cél meghallgatni minden magyart” 

„Kisebbségi önkormányzatunk alapvető feladata 2019-ben sem volt más, minthogy a 

vajdasági magyar nemzeti közösség minden egyes tagjának meghallgassa érdekeit, 

motivációit, kéréseit, igényeit, és hogy a lehetőségekkel összhangban a megvalósításukon 

fáradozzon” – jelentette ki Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke az MNT pénteki 

ülésén. A tavalyi munka beszámolójában elmondta azt is, hogy az elmúlt egy évben az 

egyes területek infrastrukturális és szakmai fejlesztése során a céljuk nem volt sem több, 

sem kevesebb, minthogy európai viszonylatban is kiemelkedő egyedit hozzanak létre, ami 

európai mértékkel mérve is felveszi a versenyt. A digitális átalakuláshoz szükséges 

alapfeltételeket igyekeztek úgy megvalósítani, hogy az néhány év múlva alapvetően 

változtassa meg közösségünk életét, oktatási, kulturális, tájékoztatási, közéleti és 

vállalkozási tevékenységünk szervezését és működését. 

 

Csorba Béla: Fontos, hogy a magyar ügyeket magyar pártok 
képviseljék 

A VMSZ támogatására szólítja fel köztársasági szinten a választóit a VMDP - mondta a párt 

elnöke a Közügyek című műsorban az előttünk álló szerbiai választások kapcsán. Csorba 

Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke elmondta, a VMDP Választmányának az 

az álláspontja, hogy azokban az önkormányzatokban, ahol a pártjuk működik, ott indulnak 

helyi szinten, valamint koalíciót javasolnak a VMSZ-szel és a Magyar Egység Párttal. A 

VMDP vezetője hozzátette, már konzultált Pásztor Istvánnal. A VMSZ elnöke egyetértett a 

javaslattal Csorba szerint. Ennek a részletes megbeszélése és az ezzel kapcsolatos közös 

nyilatkozat még hátra van - mondta a VMDP elnöke. Csorba Béla hangsúlyozta, fontos, 

hogy a magyar ügyeket magyar pártok képviseljék. 
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Szijjártó: Remélhetőleg megoldódik a kárpátaljai magyarok ügye 

Remélhetőleg az ukrán miniszterelnök-helyettes márciusi magyarországi látogatásakor 

sikerül közelebb kerülni a megállapodáshoz az ukrajnai kisebbségi jogok ügyében, ugyanis 

a jelenlegi helyzet elfogadhatatlan és súlyosan jogsértő – jelentette ki Szijjártó Péter az 

ENSZ Közgyűlésének plenáris ülésén. Felszólalásában a külgazdasági és külügyminiszter 

leszögezte: Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajna erős, fejlődő és demokratikus 

ország legyen, erre 150 ezer érve is van, hiszen ennyi magyar él Kárpátalján. Mint 

rámutatott, Magyarország ezért az utóbbi öt-hat évben nagyjából 75 milliárd forint 

gazdaságfejlesztési, humanitárius, egészségügyi és oktatási támogatást nyújtott 

Ukrajnának, illetve részt vett a harcokban megsebesült katonák gyógykezelésében és 

mintegy 2300 gyereket táboroztatott. A magyar kormány mindig kiállt keleti szomszédja 

területi integritása, szuverenitása mellett, és tisztában van az ország előtt álló kihívások 

rendkívüli súlyosságával. Mindazonáltal azt nem fogadhatja el, hogy Kijev több ponton is 

megsérti kétoldalú, valamint nemzetközi jogi kötelezettségeit az elmúlt években elfogadott 

oktatási és nyelvhasználati törvényekkel, amelyek elveszik a magyar közösségtől a 

korábban már megszerzett jogaik egy jelentős részét – emelte ki Szijjártó. „Mi a jövőben is 

a lehető leghatározottabban ki fogunk állni Ukrajna területi integritása és szuverenitása 

mellett, ugyanakkor elvárjuk az új ukrán vezetéstől, hogy ő maga is tartsa tiszteletben a 

nemzetközi szabályokat, s állítsa helyre a magyaroktól elvett jogokat” – tette hozzá. 

 

Pacsay-Tomassich Orsolya államtitkár nyitotta meg Beregszászon a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola jótékonysági bálját 

Pacsay-Tomassich Orsolya államtitkár nyitotta meg Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola jótékonysági bálját. A Külgazdasági és Külügyminisztérium 

államtitkára köszöntőjében hangsúlyozta: a magyar kormány minden eszközzel segíti, 

hogy a kárpátaljai magyarságnak lehetősége legyen a szülőföldjén kultúráját, 

hagyományait és anyanyelvét is megőriznie, ezért a továbbiakban is kiáll a külhoni magyar 

közösségek jogainak védelméért, kétoldalú és multilaterális keretek közt is, és kész minden 

támogatást megadni ahhoz, hogy Kárpátalján a magyar nyelvű oktatás az iskolarendszer 

teljes körében fennmaradhasson. Nem mondhatunk le arról, hogy a kárpátaljai magyarság 

anyanyelvét és kultúráját szülőföldjén ápolhassa. A kárpátaljai magyar társadalmi és civil 

szervezetek vezetői, a történelmi egyházak, valamint a helyi oktatási intézmények 

képviselői részvételével rendezett eseményen kárpátaljai és a megyéből elszármazott 

művészek színesítették a programot és álltak a jó ügy mögé. Az előző évekhez hasonlóan a 

bál bevételét a kárpátaljai művészeti iskolák növendékeinek támogatására ajánlják fel. 

 

 

 

K
á
rp
á
ta
lj
a

 



 

 

 

 

 

 
9 

Kárpátaljai fiatalok robotikai képzését támogatja a magyar kormány 

Tízmillió forintos támogatásból vásárol a magyar kormány Lego robotépítő készleteket, 

tableteket, valamint okostáblát öt kárpátaljai iskolának, a tanárokat pedig robotikai 

tanfolyamra küldik – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 

parlamenti államtitkára. Schanda Tamás elmondta, hazánk azt szeretné elérni, hogy az 

ukrán hatalom erőforrásként tekintsen a kárpátaljai magyarságra, amely az államközi 

kapcsolatok rendezését segíti és Ukrajnát erősíti, hiszen a kárpátaljai magyarok minél 

jobban élnek, minél erősebb a közösségük, annál jobban hozzá tudnak járulni Ukrajna 

sikeréhez – fogalmazott. Hozzátette, Volodomir Zelenszkij új reményt jelent arra, hogy 

Ukrajna nem fog magyarellenes politikát folytatni. Noha érthető Ukrajnának az államnyelv 

ismeretével kapcsolatos álláspontja, ez nem ellentétes azzal, hogy a Kárpátalján élő 

magyarok megőrizhessék magyar anyanyelvüket – mondta Schanda. Kiemelte: megfelelő 

oktatás, magyar tanárok, hivatalnokok, szakemberek nélkül ugyanis nincs magyar jövő 

Kárpátalján. 

 

Palizs-Tóth Hajnalka: Rekordnagyságú pályázati keret kiosztására 
kerül sor 

A horvátországi magyarság megmaradásának egyik alapfeltétele, hogy gazdasági téren is 

erősödjön közösségünk. Ezt szem előtt tartva a magyar kormány 2016-ban fogadta el a 

HMDK 2016-2020-as időszakra vonatkozó Vidék- és Gazdaságfejlesztési Programját, mely 

az idei évben is folytatódik. A gazdasági program lebonyolításáért felelő Economica 

Hungarica Alapítvány igazgatója, Palizs-Tóth Hajnalka a tavalyi pályázati évvel 

kapcsolatosan elmondta, öt felhívás keretében 240 pályázót tudtak támogatni, az 

eszközbeszerzési felhíváson belül mezőgazdasági és vállalkozó kategóriában, valamint a 

tavaly indított mezőgazdasági földvásárlás, házvásárlás fiatal családok részére, illetve az 

ún. startup-pályázat kategóriákban. „Tavaly több mint kétszáz jelentkezőnk volt a 

mezőgazdasági eszközbeszerzési pályázatra, de nagy volt az érdeklődés a többi program 

iránt is. Így sikerült hozzásegítenünk hat fiatal vállalkozót pályakezdéshez a startup-

program keretében, illetve 50 hektárnyi mezőgazdasági földet tudtak venni a földvásárlás 

kategóriában. A falusi házvásárlási program keretében – amely nemzetpolitikai 

jelentőséggel bír – három pályázó volt, mindhármat támogattuk” – mondta Palizs-Tóth 

Hajnalka. 

 

K
á
rp
á
ta
lj
a

 
H

o
rv
á
to
rs
zá
g

 


