
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
összefoglaló 
2016. 28. hét 



 

 

 

 

 

 
2 

Nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetés Kisvárdán 

A külhoni magyarságot érintő anyaországi szavazások, valamint Magyarország és a 

külhoni nemzetrészek kapcsolata voltak a témái egyebek mellett annak a kerekasztal-

beszélgetésnek, amelyet a magyar kormány és a határon túli magyarságot képviselő 

szervezetek vezetőinek részvételével tartottak az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség 

(IKSZ) kisvárdai nyári táborában pénteken. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

beszédében a külhoni nemzetrészek fontosságát hangsúlyozva elmondta: a magyar 

államnak az célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon, megmaradjon a magyar emberek 

életminősége, de ez csak akkor lehetséges, ha minden nemzetrész megmarad. „Ha 

bármelyik elvész, akkor az egyetemes magyar nemzet csonkul meg és léte válik kérdésessé” 

– tette hozzá. A kormányfő-helyettes a környező országokban idén tartott választásokra 

utalva ezért kulcsfontosságúnak nevezte, hogy politikai értelemben mi történik ott, ahol a 

nemzetrészek élnek. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hozzászólásában a választások évének 

nevezte Romániában 2016-ot, emlékeztetve arra, hogy az önkormányzati választások után 

év végén ismét urnákhoz járulnak a román állampolgárok. „Arra vállalkoztunk, hogy az 

erdélyi magyarságot szolgáljuk” – emelte ki a szövetségi elnök, aki összességében jónak, 

politikailag vállalhatónak nevezte az RMDSZ által elért választási eredményeket, 

problémaként említve ugyanakkor az alacsony választási részvételt. Ennek ellenére 

csaknem kétszáz polgármestert ad az RMDSZ, kétszázharminc körül van az 

alpolgármestereik száma, öt megyét vezet a párt, és az összes jelentős magyar közösségű 

megyében van testületi alelnöke. Kelemen Hunor szerint a 2012-es választásokhoz képest 

idén abszolút számban rengeteg szavazót vesztett az RMDSZ, többek között az alacsony 

részvétel, a törvényi feltételek megváltozása és az új kampányfinanszírozási szabályok 

miatt. Hozzátette, két megyében nem sikerült önkormányzati listát állítani, ezért az 

országos arányok is gyengébbek lettek, mint 2012-ben. Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség (VMSZ) elnöke a Szerbiában áprilisban megtartott választásokra utalva 

elmondta, pártja teljesítette a korábban kitűzött célokat, a következő időszakban pedig 

megpróbálják a magyar közösséget jobban összefogni, és a párt köré egy olyan erőteret 

építeni, amely maximalizálni tudja az eredményeket. „Kevesebb szavazatot kaptak, mint 

négy évvel ezelőtt, ennek oka, hogy az elmúlt években több mint tízezerrel csökkent a 

vajdasági magyarok lélekszáma” – értékelt Pásztor István, hozzátéve, elégedett a választási 

eredményekkel, mivel a párt megőrizte politikai befolyását és négy képviselőt delegálhatott 

a belgrádi parlamentbe. Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke 

elmondta, a márciusi szlovákiai választásokon több mint 105 ezer szavazatot szerzett a 

párt, ennek ellenére harmadszor is kimaradt a szlovák törvényhozásból. A korábban hozott 

számokat megtartották annak ellenére is, hogy a népszámlálási adatok szerint 2001 és 

2011 között 110 ezerrel csökkent a magyarság létszáma Szlovákiában. „A tisztújítás során 

az MKP bebizonyította, hogy él és tenni akar, az új elnök és az új elnökség közösségben 

gondolkodik, ezt az elvet pedig a pártépítésébe is bele tudták kapcsolni” – tette hozzá 

Menyhárt József. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
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elnöke szerint pártja jelentős sikereket ért el az idei ukrajnai választásokon, amiben fontos 

szerepet játszott a megegyezés a másik magyar párttal. 

 

Szavazásra buzdított Kelemen Hunor és Semjén Zsolt 

„Minden romániai állampolgársággal rendelkező magyar ember szavazata számít az őszi, 

romániai parlamenti választásokon, és az otthon élő magyar emberek képviseletét erősíti” 

– hangsúlyozta pénteken Kelemen Hunor szövetségi elnök és Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes Kisvárdán tartott közös sajtótájékoztatóján. Ettől az évtől 

kezdődően lehetőség van a levél általi szavazásra, amely előzetes regisztrációhoz kötött, és 

minden Magyarországon és külföldön élő román állampolgár számára elérhető. A 

külföldön élők négy képviselőt és két szenátort küldhetnek a parlamentbe, viszont egyetlen 

szavazat sem veszik el, mert figyelembe veszik és beszámolják az országos visszaosztásnál. 

„A román állampolgársággal rendelkező magyar emberek szavazatai visszaosztásból 

hozzájárulnak ahhoz, hogy hány magyar képviselő lesz a bukaresti parlamentben. A 

magyar kormány segítségével és a médián keresztül az összes technikai információt 

eljuttatjuk a Magyarországon, külföldön élő román állampolgársággal rendelkező magyar 

emberekhez, hogy megkönnyítsük a regisztrációt. Bízom abban, hogy azok, akik 

rendelkeznek érvényes romániai dokumentumokkal, élnek ezzel a lehetőséggel. Az 

RMDSZ mindig azt mondta, hogy a szavazati joggal élni kell, legyen szó akár 

magyarországi, akár romániai szavazásról. Részt kell venni a választásokon, élni kell a 

szavazati joggal – ezzel az üzenettel a következő hetekben, hónapokban keressük a 

külföldön élő magyar embereket” – jelentette ki Kelemen Hunor. Semjén Zsolt a 

sajtótájékoztatón azt kérte a román állampolgársággal is rendelkező honosított magyar 

állampolgároktól, hogy vegyenek részt az ősszel tartandó romániai választásokon, ezáltal is 

legyenek részesei az otthoni közéletnek, politikának. Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes ismertette: az elmúlt hat évben több mint 850 ezren éltek a kedvezményes 

honosítás lehetőségével vagy kaptak állampolgársági megállapítást. A ciklus végéig 

meglesz az egymillió új magyar állampolgár - jelentette ki. 

 

Bíróság: törvényes volt a székely felvonulás 

Marosvásárhely polgármestere, Dorin Florea nem tilthatta volna be a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) által szervezett március 10-i utcai felvonulást – döntött jogerősen a 

marosvásárhelyi táblabíróság. A Maros megyei törvényszék után a marosvásárhelyi 

táblabíróság is a Székely Nemzeti Tanácsnak (SZNT) adott igazat abban a perben, amelyet 

az Izsák Balázs által vezetett szervezet indított a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal 

ellen. Az ítélet szerint Dorin Florea polgármester törvénytelenül járt el, amikor figyelmen 
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kívül hagyta a gyülekezési jogra vonatkozó 1991/60-as törvény előírásait, és nem 

láttamoztatta az SZNT által 2015-re, illetve 2016-ra bejelentett március 10-i utcai 

tüntetést. Az alkotmány, illetve a törvényes rendelkezés értelmében a polgármesternek 

csak indokolt esetben, a bejelentést követő 48 órán belül lett volna joga kifogást emelni a 

tüntetés ellen. Ehhez képest az elöljáró az önkormányzat láttamoztató bizottságának a 

véleményére támaszkodva, nem volt hajlandó tudomásul venni az SZNT akciójáról. A 

Valentin Bretfelean helyi rendőrfőnök által vezetett testület álláspontja azonban csupán 

konzultatív jellegű. „Végig erre a hazugságra építve – miszerint a székely szabadság napján 

rendezett utcai megmozdulás nem egy engedélyezett tüntetés – írt a sajtó egy része, foglalt 

állást a prefektus és bírságolt a csendőrség. Holott sem a helyi rendőrfőnöknek, sem a 

polgármesternek nem kell engedélyeznie egy tüntetést; a törvény szerint a városgazda 

tudomásul veheti vagy – ha nyomós oka van rá – negyvennyolc órán belül kifogást 

emelhet ellene” – mondta Kincses Előd, az SZNT jogi képviselője.  

 

Újra napirendre tűzi a regionalizációt Ciolos 

Közigazgatási régiók létrehozását szorgalmazta hétfőn Dacian Ciolos miniszterelnök a 

romániai közigazgatás reformjáról szóló konferencián. Ciolos szerint kormánya azért tűzi 

napirendre a régiókról szóló társadalmi vitát, hogy a novemberi parlamenti választás után 

célegyenesbe kerüljön a közigazgatási reform. Leszögezte: tisztában van azzal, hogy a 

jelenlegi szakértői kormány nem határozhat az új közigazgatási régiók létrehozásáról, ezért 

legkorábban a választás után születhet róla döntés. Ciolos szerint a megyék társulásaként 

létrejött gazdasági-fejlesztési régiók nem működnek hatékonyan, ezért meg kell vitatni, 

milyen közigazgatási hatáskörökkel ruházzák fel az új régiókat. A jelenlegi fejlesztési 

régiók nem többek a megyék egyszerű társulásánál, és sajnos a különböző megyék a 

maguk céljainak elérését próbálják maximalizálni, miközben meg inkább egy integrált 

megközelítésre lenne szükség a regionális fejlesztési projektek esetében, egy koherens 

fejlődésre, amely a terepi realitásokból indul ki, nem pedig egyik vagy másik megyei 

tanácselnök politikai prioritásaiból - nyilatkozta a kormányfő. Az új struktúrának 

ugyanakkor nem szabad csupán egy újabb bürokratikus, közigazgatási-adminisztrációs 

szintnek maradnia, hanem valóban hozzáadott értéket kell termelnie az ország területi-

közigazgatási megszervezéséhez. Ciolos kiemelte, továbbra is az ország decentralizációján 

dolgoznak, a különböző területeken - legutóbb a mezőgazdaság, kultúra, turizmus, oktatás, 

ifjúsági ügyek és sport területén - elemzik a helyzetet és javaslatokat dolgoznak ki. 

Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a felelősség átruházása koherens módon történjen, és a 

központi szinten meghozott közpolitikai döntések hatékonyan legyenek megvalósítva helyi 

szinteken. Ehhez szükséges, hogy a központi hatóságoknak is maradjanak eszközei a 

közpolitikai döntések helyi megvalósításának biztosítására - tette hozzá. Példaként az 

egészségügy helyzetét hozta fel, ahol gyakorlatilag az egészségügyi minisztérium jelenleg 
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közel semmilyen eszközzel nem rendelkezik arra, hogy helyi szinten beavatkozzon egy 

válság vagy sürgősen megoldandó probléma esetén - fogalmazott. 

„Az RMDSZ álláspontja nem változott, továbbra is azt mondjuk, a közigazgatási hatáskörű 

régiók létrehozása jelenleg alkotmányellenes, a megoldás pedig nem az, hogy egy újabb 

közigazgatási szintet állítunk fel a megye és az országos szint között, hanem a gazdasági- 

fejlesztési régiókat kell átalakítani. Törvényjavaslatunk szerint Románia 16 gazdasági-

fejlesztési régióval kell működjön: ebből Hargita-Kovászna-Maros megyék Székelyföld 

különálló régióként, Szatmár-Szilágy-Bihar megyék Partium külön régióként. Ez nem csak 

pénzügyi, gazdasági megoldásból, hanem a magyar érdeket is figyelembe véve a legjobb 

megoldás” – nyilatkozta Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke kedden annak 

kapcsán, hogy a miniszterelnök bejelentette, a kormány hamarosan napirendre tűzi a 

régiókról szóló társadalmi vitát. Az ügyvezető elnök szerint a mostani 8 régiós felosztás 

miatt az ország elesik az európai uniós forrásoktól, szétfejlődés tapasztalható régión belül, 

a gazdag megyék fejlődnek, a szegényebbek pedig lemaradnak. Kovács Péter elmondta, az 

őszi választás tétje az, hogy az új parlament alakulásakor ott tudnak-e lenni és jó irányba 

tudják-e befolyásolni a régióátszervezést, vagy csak külső szemlélői lesznek a döntésnek, 

amely Románia gazdasági fejlődését 10-20 évre jelentősen meghatározza. „Bízunk abban, 

hogy megfelelő súllyal ott leszünk, és ha nem is tudjuk elfogadtatni teljes mértékben 

elképzelésünket, de fékezni fogunk, meg fogjuk akadályozni, hogy a szélsőséges változatok 

megvalósulhassanak. Sokszor már ez is nagy eredmény!” – hangsúlyozta. Az RMDSZ nem 

tartja rossznak, hogy most kezdődik a régióátszervezésről szóló társadalmi vita, hiszen 

választási kampányban a pártok be tudják mutatni saját elképzeléseiket, kampányban 

pedig a közvélemény is jobban odafigyel a témára. A jelenlegi szakértői kormány nem 

határozhat az új régiók kialakításáról, ezért a döntés valószínűleg jövő év elején, a 

társadalmi vita és a parlamenti választás után várható. 

 

Kövér László: Nincs vége a magyar világnak Szlovákiában, amiért az 
MKP nem került parlamentbe 

A Martosi Szabadegyetem első napján Kövér László, az Országgyűlés elnöke Martostól 

Martosig címmel értékelte az elmúlt egy évet, elsősorban az európai migránsválság 

kapcsán kialakult helyzetet. Potápi Árpád János államtitkár a magyar nemzetpolitika 

eredményeit ismertette. A Magyar Közösség Pártja új elnöke, Menyhárt József pedig a 

felvidéki magyar politika lehetőségeit, a kitörési pontokat vázolta fel. Az elmúlt egy 

esztendőben mindent felülírt a migránsválság, s ebben a kérdésben Magyarország a 

kezdetektől szembehelyezkedett az európai vezetéssel – kezdte előadását a Magyar 

Országgyűlés elnöke, aki szerint szemléletmódbeli különbség van a nyugati fősodrú 

politika és Budapest álláspontjában. Mint mondta, a menekültválság miatt került ismét 
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nyomás alá Magyarország, amely során a magyar politikai vezetés számára leginkább az 

osztrák és a horvát támadás volt meglepő. Kövér László szerint az a kérdés, hogy Európa 

központosítása kerül-e fölénybe, illetve ezeknek a törekvéseknek sikerül-e a 

nemzetállamokat, a nemzeti érdekeket, az alapintézményeket és az alapértékeket 

meggyengíteni, azokat feloldani, mert ez által Európa könnyebben manipulálható és 

könnyebben irányítható lenne. „Magyarország ezeknek a törekvéseknek vetett gátat, és 

még követőkre is talált” – mutatott rá a házelnök, aki szerint éppen ez a helyzet hozta 

közelebb egymáshoz a visegrádi országokat. Kövér László szerint most holtponton van az 

Európai Unió, teljes a káosz, ezzel is magyarázható, hogy a hagyományos politikai elitek 

megítélése még soha nem volt ilyen rossz, ami egyébként a szélsőséges erők és a kétes 

politikai alakulatok megerősödéséhez vezet. „Európa útelágazáshoz ért: el kell dönteni, 

hogy föderalisztikus, Brüsszel által irányított, centralizált politikai unió jön-e létre, vagy 

megőrizzük a sokszínű, nemzetállamokból és nemzeti érdekekből álló, keresztény 

gyökerekből táplálkozó közösséget a bürokrácia és a pénzhatalmak Európája helyett.” 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a nemzetpolitika eredményeiről adva 

számot szintén kitért a migránshelyzetre, amelyről szavai szerint a tömbmagyarság, a 

szórvány és a diaszpóra ugyanúgy gondolkodik, és az összecseng a magyar kormányzat 

álláspontjával. „Az október 2-ai kvótanépszavazás épp ezt erősítheti majd meg, hiszen a 

külhoni magyar állampolgárok is élhetnek a szavazati jogukkal. Ez idáig egyébként 818 

514-en nyújtották be honosítási kérelmüket” - mondta. Potápi azt is hangsúlyozta, hogy 

míg a 2010-14-es időszakban megteremtették a nemzetpolitika törvényi keretét, ebben a 

választási időszakban már a szülőföldön való maradás eszközeinek a megteremtése a fő 

cél, s ezalatt elsősorban gazdasági eszközök értendők. Az államtitkár rendkívül sikeresnek 

ítélte a beindult programokat, a szakképzés évét, a fiatal vállalkozók évét, s jövőre 

vélhetően a magyar családok éve program lesz. A nemzetpolitika célja a gazdaság mellett 

az intézményrendszer megerősítése is. „S mindehhez a kormányzat komoly forrásokat is 

rendelt, tavaly 21 milliárd forint, 2017-ben már 30 milliárd forint fordítható a 

nemzetpolitika céljaira” – mondta Potápi Árpád János. Kérdésre válaszolva, a szlovák-

magyar viszony kapcsán ugyanakkor úgy fogalmazott az államtitkár, hogy tagadhatatlan, 

hogy a két ország viszonyrendszerét beárnyékolják a megoldatlan kérdések, mint például a 

Beneš-dekrétumok ügye vagy az állampolgársági törvény, arra azonban kevés esélyt lát, 

hogy ezek rövid távon megoldódjanak. A Magyar Közösség Pártjának bő három hete 

megválasztott elnöke, Menyhárt József természetesen a felvidéki magyar politizálás 

jövőjét, a kitörési pontokat vette számba. A pártelnök szerint reményt keltő, hogy a 

pártban sok a tenni akaró és cselekvésre kész erő. „Olyan MKP-t képzelek, amely nem 

csupán egy pártot jelent, hanem egy közösséget és egy tudatot” – mondta. Utóbbinak, a 

magyarságtudatnak és ezzel együtt a regionális tudatnak is a megerősítését rendkívül 

fontosnak tartja az új elnök. Ezzel összefüggésben a kistérségek megerősítésére is nagyobb 

hangsúlyt kíván fektetni. Ebben kulcsszerepet játszik majd a járásokkal és a helyi 

szervezetekkel való kapcsolattartás. A párt gyors megerősödése, fiatal és új erővel való 

feltöltése annál is inkább fontos, mert jövőre megyei választások lesznek. A regionális 
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építkezés tehát prioritásnak számít. Az elnök kitért arra, is, hogy jelen helyzetben nem azt 

tartja elsődlegesnek, hogy a vegyes párttal le tudnak-e ülni. „Először erősítsük meg a 

sorainkat, magunkra, helyzetünk megerősítésére kell következetesen odafigyelni, minden 

más csak azután következhet. Erős pártot szeretnék építeni, amely szárazon tartja a 

puskaport, de sohasem felejti el, hogy hová tartozik” – szabta meg az irányvonalat az új 

elnök. 

 

Házvásárláshoz kaptak támogatást a vajdasági magyar házaspárok 

37 vajdasági magyar házaspár költözhet saját otthonba, illetve hozhatja létre saját 

gazdaságát a magyarországi támogatás és a vajdasági partnerszervezet jóvoltából. 

Átlagosan egymillió dinár feletti vissza nem térítendő támogatás mellett falusi házat 

vásárolhatnak a nyertes pályázók a Prosperitati Alapítvány segítségével. A pályázati 

feltételeknek eleget tevő legsikeresebb pályázókkal kötöttek szerződést hétfőn a szabadkai 

Magyar Házban. A program sikeréhez hozzájárult a támogatási lehetőségek bemutatását 

célzó nagyszabású kampány, amelyben a Prosperitati Alapítvány munkatársaival karöltve 

a Szabadkai Magyar Főkonzulátus diplomatái is részt vettek ‒ hangzott el a Vajdaságban 

megvalósuló terület- és gazdaságfejlesztési program falusi házak és a hozzá tartozó telkek, 

valamint gazdasági udvarok vásárlására sikeresen pályázó fiatal házaspárok ünnepélyes 

fogadásán. A szerződéskötésen jelen volt dr. Babity János főkonzul és Juhász Bálint, a 

Prosperitati ügyvezető igazgatója. Dr. Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja 

újszerű és előremutató kezdeményezésnek nevezete a falusi házak megvásárlását támogató 

programot, szavai szerint a saját ingatlanhoz való hozzájutás könnyebbséget hozhat a 

családok, fiatal házasok életében. Kiemelte: Magyarország kormányának törekvéseivel 

összhangban a vajdasági partnerek, szakértők és a Vajdasági Magyar Szövetség úgy 

alakították ki a programot, hogy olyan magyarlakta kistelepüléseken nyíljon mód a 

házvásárlásra, ahol a közösség megtartó ereje is erősödik majd a családi gazdaságok 

támogatása által. A főkonzul sikeres gazdálkodást kívánt a nyertes pályázóknak, egyúttal 

felhívta a figyelmet arra is, hogy a gazdaságuk fellendítéséhez további támogatásokra is 

pályázhatnak az alapítványnál, hiszen ezt a támogatási rendszert úgy hozták létre, hogy 

újabb és újabb lehetőségek nyíljanak meg a gazdálkodók, vállalkozók előtt ‒ emelte ki 

beszédében dr. Babity János főkonzul. Demográfiai és társadalmi vonatkozásain túl 

konkrét gazdasági jelentősége is van a falusi házak és telkek vásárlására kiírt pályázatnak ‒ 

emelte ki Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője hétfőn a Magyar Házban 

megrendezett ünnepélyes szerződéskötés alkalmából.  
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Prosperitati: Ünnepélyes keretek között kötöttek szerződést a 
vajdasági magyar vállalkozókkal 

163 sikeres pályázóval kötött szerződést a Prosperitati Alapítvány a mikro- és 

kisvállalkozások eszközbeszerzésére kiírt pályázat eredményeként a szabadkai 

Újvárosházán. A szerződéskötés alkalmából Szabadkára látogatott Pintér Attila, 

Magyarország belgrádi nagykövete, az eseményen jelen volt dr. Babity János főkonzul és 

Farkas Imre külgazdasági attasé, valamint a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője, Juhász 

Bálint. Immár 21 hónapja mondhatjuk azt, hogy a magyar-szerb kapcsolatokat nyitott, 

megoldatlan politikai kérdés nem terheli ‒ jelentette ki. Pintér Attila magyar nagykövet 

Szabadkán. Hozzátette: Ez azért is jó, mert lehetőség nyílik arra, hogy más témákkal 

foglalkozzunk, így a gazdasággal és befektetésekkel is. Az elmúlt két évben, 2014-ben és 

2015-ben újabb és újabb rekordokat sikerült dönteni a kétoldalú kereskedelmi 

forgalomban. 2014-ben 1,7 milliárd euró, tavaly pedig 1,8 milliárd euró fölé emelkedett a 

magyar-szerb kereskedelmi forgalom. Az idei év első négyhavi adatai alapján pedig ez a 

gazdasági kapcsolat tovább erősödött ‒ emelte ki a magyar nagykövet. A Szerbiába 

irányuló magyar export 414 millió eurót tett ki, ami a tavalyi év azonos időszakához képest 

további 1,5 százalékkal bővült. A Magyarországra irányuló szerb kivitel 181 millió euró volt, 

ez pedig 10 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakát. Amennyiben ez a 

tendencia nem változik, az idén újabb rekordok dőlnek majd a kétoldalú kereskedelmi 

árucsere terén ‒ mutatott rá Magyarország belgrádi nagykövete. Hozzátette: amennyiben a 

magyar kormány által megindított vajdasági gazdaságfejlesztési támogatási rendszer 

sikeres lesz ‒ márpedig az első adatok és az első eredmények arra utalnak, hogy rendkívül 

sikeresek a pályázatok ‒, akkor néhány év leforgása alatt elmondhatjuk majd azt, hogy 

Magyarország lehet a legjelentősebb külföldi befektető Szerbiában. Juhász Bálint 

sikeresnek ítélte a mikro- és kisvállalkozások eszközbeszerzésére kiírt pályázatot, mivel a 

nagyszámú érdeklődő egyben arra utal, hogy Vajdaságban létezik egy komoly vállalkozói 

réteg, illetve vállalkozói kedv a fejlesztések iránt. Közel 550 vajdasági magyar tulajdonú 

vagy résztulajdonú vállalkozás pályázott a támogatásra, közülük 163-an nyertek 

támogatást az első körben meghirdetett pályázaton. Összehasonlításként, a tartományi 

gazdasági titkárság hasonló pályázatára a 70 ezer vajdasági mikro- és kisvállalkozás közül 

1000-en pályáztak, a lakosság arányát tekintve a magyar vállalkozók körében jelentős 

érdeklődés mutatkozott az anyaországi támogatás iránt.  
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Magyar görögkatolikus óvodát avatott fel Soltész Miklós államtitkár 
Kárpátalján 

A magyar kormány, a magyar emberek mindig ott fognak állni azok mellett a kárpátaljai 

magyarok mellett, akik a nehézségek ellenére meg akarnak maradni a szülőföldjükön - 

mondta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán a Beregszászhoz 

közeli Makkosjánosiban, a magyar kormány támogatásával létrehozott Oltalom 

görögkatolikus óvoda ünnepélyes átadásán. Avató beszédében Soltész Miklós - utalva az 

óvoda 25 növendéke által bemutatott ünnepi műsorra, amelyben a gyermekek nemcsak 

magyarul, hanem ukránul is énekeltek - hangsúlyozta: fontos annak tudatosítása, hogy a 

makkosjánosi gyerekek részei Ukrajnának, de a magyar nemzetnek is egyaránt tagjai, s a 

kettő nem zárja ki egymást. Hozzátette, hogy a magyar kormány és a magyarországi 

önkormányzatok azért tartják fontosnak Kárpátalja és Ukrajna támogatását, mert ezzel a 

kárpátaljai magyarságot mint közösséget erősítik. „Nem véletlen az, hogy kárpátaljai 

magyar gyermekek ezreit visszük nyaralni Magyarországra, és nem véletlen, hogy a múlt 

évi 600 után idén mintegy 700 olyan ukrán gyermeket táboroztatunk Magyarországon, 

akiknek meghalt vagy megsebesült az édesapjuk a kelet-ukrajnai háborús konfliktusban” - 

fogalmazott. Megjegyezte: senkit nem zavar Magyarországon, hogy ukránul beszélnek, s 

ugyanígy Ukrajnában is fontos, hogy a kárpátaljai magyar gyermekek - a magyar 

nemzethez tartozva - magyarul beszélhessenek, mert ez nem nehezíti, hanem épp fordítva, 

sokkal inkább erősíti Ukrajna jövőjét. Soltész Miklós elmondta: a magyar kormány az 

elmúlt hat évben nemcsak a nemzetpolitikáján, hanem az egyházpolitikáján keresztül is 

támogatta a határon túli magyarokat és a többségi országukat is. Köszönetét fejezte ki a 

kárpátaljai görögkatolikus, református és római katolikus egyházaknak azért, hogy jól, 

templomok felújítására, oktatási intézmények, közösségi házak építésére használták fel a 

jogosan igényelt támogatásokat, amit szerinte a most felavatott Oltalom óvoda példája is 

mutat. Az egyházak tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárulnak a közösség 

megmaradásához - mutatott rá. 

 
 

K
á
rp
á
ta
lj
a

  


