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Potápi: indul a külhoni magyar családi vállalkozások éve 

Speciális képzések, Kárpát-medencei körút és kutatás is szerepel a külhoni magyar családi 

vállalkozások éve programelemei között – mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár az idei tematikus esztendő nyitórendezvényén pénteken, Balatonalmádiban. A 

tanácskozáson közel kétszáz külhoni magyar vállalkozó vesz részt a Kárpát-medence 

régióiból. Az államtitkár felidézte, hogy az idei tematikus évről a Magyar Állandó 

Értekezlet legutóbbi ülésén döntöttek az államtitkárság javaslatára, és lebonyolítására 1 

milliárd forint áll rendelkezésre. Ez eddig a legnagyobb forrás, és azt szeretnék, ha a 

gazdaságfejlesztésnek a motorjai lennének a külhoni magyar vállalkozások – jelezte. 

Célcsoportok azok a családok, ahol két vagy több generáció dolgozik, a korábbi generáció 

alapította és a következő folytatja a munkát, illetve az adott generáció több tagja dolgozik a 

vállalkozásban – mondta. A tervezett programelemek között említette tavasszal és ősszel 

Kárpát-medencei körút szervezését. Tavasszal többgenerációs családi vállalkozásokkal és 

külhoni magyar családi vállalkozókkal találkoznak, családi vállalkozói tréninget tartanak, 

ősszel ágazat-specifikus és vállalkozásfejlesztési tréningek lesznek. A tervezett 

programelemek között szerepel még egy kutatás is, amely fókuszcsoportos vizsgálatot, 

statisztikai adatelemzéseket is magában foglal. A külhoni magyar családi vállalkozók és a 

fiatal vállalkozók számára emellett nyári képzést is szeretnének tartani. Közölte: a külhoni 

magyar családi vállalkozások számára a keretösszeg    600 millió forint, a külhoni magyar 

fiatal vállalkozók számára 230 millió forint lesz. A nemzetpolitikai államtitkár kitért arra 

is, hogy a 2016-os külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program pályázati keretösszege 

525 millió forint volt, amit a nagy érdeklődésre tekintettel 600 millió forintra emeltek. 

Potápi kifejtette: 2010 után olyan nemzetpolitikai intézkedéseket hoztak, amelyek 

gyökeresen megváltoztatták az addigi nemzetpolitikát. 2014 után a gazdaság felé 

mozdultak el, annak jegyében, hogy segítsék a szülőföldön való boldogulást. Rámutatott: 

ezt gazdaságpolitikai eszközökkel tudják erősíteni. A támogatáspolitikának nemcsak az 

oktatás, az egészségügy és a szociális terület felé kell irányulnia, hanem a 

gazdaságpolitikában is részt kell vállalnia a magyar kormánynak – érvelt. Az a cél, hogy a 

magyar vállalkozások és az intézményrendszer megerősödjön a Kárpát-medencében és 

minél több magyar gyermek szülessen – összegzett Potápi Árpád János, aki szerint ha nem 

a magyar fiatalokra építenek, nem lehet nemzetpolitikáról és magyar jövőről beszélni. 

Beszámolt arról is, hogy tavaly 28 milliárdot terveztek a költségvetésben a területre, amely 

év végére 73 milliárdra nőtt. 

 

Kolozsvár: ki kell helyezni a kétnyelvű táblákat 

Alapfokon pert nyert a kolozsvári polgármesteri hivatallal szemben a Minority Rights 

Egyesület: a Kolozs megyei törvényszék keddi ítéletében kimondta, hogy a kincses város 
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bejárataihoz ki kell helyezni a kétnyelvű, magyar és román megnevezést is tartalmazó 

helységnévtáblákat. A Clujust.ro portál ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az ítélet 

csak részben teljesíti a felperes kérését, az egyesület ugyanis háromnyelvű – román, 

magyar és német – táblák kihelyezését kérte, a törvényszék viszont a román mellett csak a 

magyar megnevezés feltüntetését kötelezi. Szőcs Izabella, a Minority Rights Egyesület 

képviselője a Krónikának röviden úgy jellemezte a fejleményeket, hogy nagyon örülnek az 

ítéletnek, ugyanakkor egy focis hasonlattal magyarázta a helyzetet. „Az első félidő 

döntetlennel ért véget, most viszont mi vezetünk 1–0-ra, és már csak 20 perc van hátra a 

mérkőzésből” – fogalmazott, utalva arra, hogy az ügyben egyszer már meghozták ezt az 

ítéletet alapfokon, a pert azonban elölről kellett kezdeni, mivel az akkori eljárást a 

Hollandiában bejegyzett Európai Magyar Emberjogi Alapítvány, tehát nem romániai 

szervezet kezdeményezte. Oana Buzatu, a városháza szóvivője eközben a Mediafax 

hírügynökségnek úgy nyilatkozott: a polgármesteri hivatal mindenképpen fellebbez a 

döntés ellen. Szőcs Izabella érthetetlennek ezt, hiszen a tavaly nyári helyhatósági 

választások után a Nemzeti Liberális Párt (PNL) megyei és helyi szinten is megállapodást 

kötött az RMDSZ-el, az ebben szereplő egyik feltétel pedig a többnyelvű helységnévtáblák 

kihelyezése volt. Ezzel kapcsolatban egyébként nemrég Daniel Buda, a PNL Kolozs megyei 

elnöke a Krónikának úgy nyilatkozott: a többnyelvű táblák „előbb-utóbb” kikerülnek. 

Bethlendi András, a kincses város valós többnyelvűségéért küzdő Musai–Muszáj civil 

akciócsoport képviselője eközben a Krónikának leszögezte: nyomást fognak gyakorolni a 

polgármesteri hivatalra, hogy ne fellebbezzenek a döntés ellen, ugyanis ezt morális 

szempontból tarthatatlannak tartják. A mozgalom Facebook-oldalán közzétett álláspontja 

szerint egyszerűen nem kérdőjelezhető meg a kolozsváriak többnyelvű 

helységnévtáblákhoz való joga az EU tagországának kozmopolita, interkulturális 

városában, az anyanyelv nemzetközi napján, amelyet február 21-én tartanak, éppen azon a 

napon, amikor a törvényszék kihirdette az ítéletet. Szőcs Sándor, a Minority Rights 

Egyesület elnöke az MTI-nek nyilatkozva úgy vélekedett, igazságos döntés született. 

Hozzátette: nagyon megküzdöttek a kedvező ítéletért. Mint ismeretes, a kolozsvári 

polgármesteri hivatalt eredetileg a Hollandiában bejegyzett Európai Magyar Emberjogi 

Alapítvány perelte be, hogy helyezze ki a többnyelvű helységnévtáblákat a város 

bejárataihoz. Első fokon a bíróság helyt adott a keresetnek, kötelezve a városvezetést, hogy 

a település öt bejáratánál lévő helységnévtáblákon magyar nyelven is tüntesse fel a város 

nevét. Később a táblabíróság helyt adott a hivatal kifogásának, miszerint egy külföldi 

szervezetnek nincs perbeli minősége, ezért a civilek újabb pert indítottak, immár a 

Romániában bejegyzett Minority Rights Egyesület nevében. Tavaly decemberben a kincses 

város többnyelvű helységnévtábláinak dossziéját a kolozsvári táblabíróság újratárgyalásra 

visszaküldte az első fokon eljáró Kolozs megyei törvényszéknek. 
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A szülőket is kihallgatja a DNA a katolikus gimnázium ügyében 

A korrupcióellenes ügyészség a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum több 

diákjának a szüleit is beidézte és tanúként kihallgatta ezen a héten a tanintézménnyel 

kapcsolatos bűnvádi eljárás keretében. „Ez a Szekuritáté módszereit juttatja eszembe. 

Jönnek, kopogtatnak, hivatalos felszólítást ad át két rendőr, menjek vagy én vagy a férjem, 

mert a korrupcióellenes ügyészség minket is kihallgat” – mondta a Maszolnak egy neve 

elhallgatását kérő szülő, akinek a gyermeke a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai 

Líceum tanulója. Csíky Csengele, a szülői bizottság tagja elmondta, nem tudja, mi a 

szándéka ezzel a korrupcióellenes ügyészségnek, de óriási riadalmat keltett ez az eljárás. 

„Nagyon megviseli ez a szülőket is, de a közösséget is, nagy a rémület, nem tudjuk, mire 

megy ki ez az egész” – mondta a Maszolnak az édesanya. Egy kihallgatás egy-másfél órát 

tart, de a beidézett szülőket titoktartásra kötelezik, nem mondhatják el, hogy mit 

válaszoltak az ügyészek kérdéseire. A vádhatóságot többek között az érdekelte, hogy mit 

tudtak vagy mit tudnak a katolikus iskola alapításáról. Arra is kíváncsiak voltak az 

ügyészek, hogy miért íratták be gyerekeiket a katolikus gimnáziumba, önként vagy mások 

sugallatára tették meg ezt a lépést. Csíky Csengele azt is elmondta, egyelőre azt nem lehet 

tudni, szám szerint hány személyt idéztek be, de próbálják tartani egymásban a lelket. A 

szülők közösségi oldalt hoztak létre, ahol tájékoztatják egymást az újabb fejleményekről. 

Ugyanakkor jogi segítséget is kértek. Tudni akarják, mivel jár egy ilyen kihallgatás, melyek 

lehetnek a jogi következményei, mire figyeljenek a szülők. Az első napokban azokat hívták 

be, akik kérvényezték gyerekeik áthelyezését az Unirea Főgimnáziumból a katolikus 

iskolába. „Azt gondoltuk, arra kíváncsiak, hogyan történt az átíratás, de aztán három nap 

múlva megtudtuk, hogy nem csak erről van szó, mert azok is sorra kerültek, akik eleve oda 

íratták kicsinyeiket” – mondta Csíky Csengele. Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd a 

Maszol érdeklődésére elmondta, a beidézett szülőknek alkotmányos kötelességük 

megjelenni az ügyészségen, mert ha nem tesznek eleget a felszólításnak, rendőr kíséri be 

őket. „Ha valakit tanúként megidéznek, alkotmányos kötelezettsége tanúskodni. Ha nem 

megy el, akkor elővezethetik. Ugyanakkor a tanúnak meg kell téríteni a költségeit: ha 

aznap munkából hiányzik, akkor a napidíját, ha utazik, az utazási költségeit, de 

mindenképpen meg kell jelennie” – fogalmazott Kincses. Az ügyvéd szerint a szülők 

ügyészségi kihallgatása kimondottan zaklatás, ugyanis semmi sem indokolja ezt a lépést. 

Emlékeztetett, hogy a szülőnek jogában áll ügyvéd jelenlétét kérni a kihallgatáson. 

Emellett a kihallgatásra beidézett személynek jogában áll tolmácsot igényelni, hogy 

anyanyelvén válaszoljon a hozzá intézett kérdésekre.  

„Az elmúlt három napban a DNA megkezdte a szülők kihallgatását: tanúként hívja be 

azokat, akik ezelőtt két évvel átíratták gyermekeiket a római katolikus gimnáziumba. 

Egyértelmű megfélemlítés zajlik a DNA részéről, amely elfogadhatatlan egy jogállamban" - 

áll az RMDSZ által kiadott közleményben. Hétfőn kezdődik a beiskolázás, jelenleg viszont 

négyszáz diák nem tudja, hol kezdi meg a 2017–2018-as tanévet. Felháborító, hogy a 

római katolikus gimnázium működését bírói döntés hiányában megpróbálják 
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ellehetetleníteni, elfogadhatatlan, hogy egy ügyész akarata kell csupán ahhoz, hogy 

megszűnjön az iskola – jelenleg ugyanis nincs végleges bírói ítélet arról, hogy az iskola 

létrehozásakor törvényesen jártak-e el, vagy sem - szögezik le. "Arra kérjük a szülőket, 

hogy ne engedjenek a nyomásnak, félnivalójuk nincs, hiszen ők jóhiszeműen íratták be 

gyermekeiket az iskolába. Ez a folyamat a DNA hatalommal való visszaélése" - zárul a 

szövetség közleménye. 

 

Pásztor István: A vajdasági magyarságnak is a kiszámítható és 
hosszú távú stabilitás az érdeke 

Az aktuális politikai helyzetről, az előző évi előrehozott parlamenti választásról, valamint a 

tavasszal esedékes elnökválasztásról tartott lakossági fórumot Belgrádban Pásztor István, 

a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A beszélgetés során a pártelnök megindokolta, hogy 

a VMSZ miért támogatja Aleksandar Vučićot az államfőválasztáson, és arról is szó volt, 

hogy a VMSZ miért nem indított saját jelöltet. A Vajdasági Magyar Szövetség érdeke, hogy 

fennmaradjon az utóbbi években felépített partneri viszony a Szerb Haladó Párttal, ez 

ugyanis megbízhatónak bizonyult – jelentette ki Pásztor István pénteken Belgrádban. 

Szerbiának és a vajdasági magyarságnak is a kiszámítható és hosszú távú stabilitás az 

érdeke, valamint hogy olyan, hatékony államvezetése legyen az országnak, amely meg tud 

birkózni a fennálló gondokkal. Kijelentette: az utóbbi két elnökválasztáson a VMSZ-nek 

volt elnökjelöltje, mert abból a pozícióból, a második forduló fejében nyújtandó 

támogatásból kellett kiépíteni a partnerviszonyt, amely a vajdasági magyar közösség 

számára fontos kérdéseket tartalmazta. Jelen esetben azonban már létezik egy ilyen 

koalíciós kapcsolat, ezért úgy döntöttek, inkább a kormánykoalíció jelöltjét támogatják. 

„Egészen biztos, hogy Szerbiának belátható időn belül, legalábbis az én életemben, magyar 

köztársasági elnöke nem lesz. Azzal, hogy ha a VMSZ köztársaságielnök-jelöltet indított 

volna, azzal a magyar szavazatokat gyűjtötte volna össze elsősorban, gyengítve a közös 

jelöltet. Ez irracionális lett volna, nem hozott volna semmit, ugyanakkor nagy kockázattal 

járt volna, mert ha véletlenül 1-2 százalék hiányzik az 50 százalék plusz 1-hez, és azt mi 

vittük volna, akkor az egésznek a levét nekünk kellett volna meginni” – mondta Pásztor. A 

lakossági fórum iránt nagy volt az érdeklődés, a párttagok és szimpatizánsok számos 

kérdést tettek fel a pártelnöknek, egyebek mellett éppen az elnökválasztási kampánnyal 

kapcsolatban. Felmerült az is, hogy a következő évi belgrádi helyhatósági választásokon 

milyen formában indulhatna a VMSZ. Nebojša Marjanović, a párt belgrádi városi 

szervezetének elnöke szerint azonban egyelőre az előttünk álló voksolásra kell 

koncentrálni. Mint mondta: a belgrádi tagok Aleksandar Vučićot fogják támogatni. Pásztor 

István elmondta, egyelőre nem lehet tudni, hogy lesz-e előrehozott választás, de szerinte 

egy újabb voksolás nem hozna semmi újdonságot, nem változna a parlament összetétele. 
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Hozzátette azonban: az biztos, hogy amennyiben kiírják az előrehozott parlamenti 

választást, a VMSZ ismét önállóan indul. 

 

Magyar Levente: három év alatt mintegy 30 milliárd forint 
hasznosul Kárpátalja gazdaságfejlesztésére 

Kárpátalját hosszútávon fenntartani képes fejlesztések valósulhatnak meg a térséget érintő 

mintegy 30 milliárd forint keretösszegű gazdaságfejlesztési program segítségével – 

jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős 

államtitkára. Magyar Levente emlékeztetett, a kabinet 2016-ban hirdette meg Kárpátalja 

gazdaságfejlesztését célzó programját, az erre szánt keretösszeg három éven belül, azaz 

2018-ig használható fel. Elsősorban az élelmiszeripar területén tevékenykedő 

vállalkozásoknak nyújtható ez a támogatás, de a kormány azokat az ipari vállalkozásokat is 

segíteni kívánja, amelyek számos munkahelyet biztosítanak a Kárpátalján élő magyarok 

számára – közölte az államtitkár. Magyar Levente elmondta, Kárpátalja alapvetően a 

mezőgazdaságból él és élt ezer éven keresztül, ezért azokat a kisgazdákat helyezi a 

kormány a gazdaságfejlesztési program középpontjába, akik ennek a rendszernek a 

fenntartói. Hozzátette: támogatást kaphatnak azok a nagyobb beruházók is, amelyek 

feldolgozó potenciál kialakításával piacot nyújtanak a kisebb vállalkozásoknak. Tavaly 

kétezer céget, gazdálkodót és más gazdasági szereplőt támogattak a program keretein belül 

és több milliárdos nagyságrendben helyeztek ki forrásokat – mondta Magyar Levente az 

MTI-nek. Az államtitkár közlése szerint a program idén folytatódik, várhatóan két-három 

héten belül kiírják azt a pályázatot, amellyel 10-15 milliárd forint nagyságrendű 

forráskihelyezés valósulhat meg. Megvalósulhatnak azok a nagyarányú fejlesztések, 

amelyek a kárpátaljai mezőgazdasági rendszer központjait, pilléreit jelenthetik majd, és 

amelyekre „rá tudják hordani” a termékeiket kisebb gazdálkodók – fogalmazott, kiemelve, 

jelenleg nem létezik ilyen gazdasági modell Kárpátalján. 

 

Folytatódik a párbeszéd 

Január 31-én a kapcsolatok elmélyítése céljából találkozott Eszék és Pécs polgármestere a 

szlavóniai megyeszékhelyen. Dr. Páva Zsolt látogatást tett a HMDK bellyei székházában is, 

ahol a szervezet vezetőivel folytatott megbeszélést. Ennek folytatására került sor most 

kedden, amikor a gazdasági és kulturális kapcsolatok konkrét megvalósítási lehetőségeiről 

tárgyaltak. Pécs polgármestere elmondta, a HMDK és a Baranya megyei székhely 

önkormányzatának az együttműködése több mint húszéves. „A HMDK vezetőivel általában 
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évente egyszer találkozunk, amikor is összegezzük az elmúlt időszakot. Így volt ez ma is. 

Egyetértettünk abban, hogy mindannyiunk közös célja, hogy a magyarság megmaradjon, 

gyarapodjon és erősödjön ebben a térségben. Ebben pedig továbbra is számíthatnak Pécs 

város támogatására” – mondta dr. Páva Zsolt. Ami a konkrétumokat illeti, kiemelte a 

hamarosan sorra kerülő horvát-magyar kisebbségi vegyes bizottság ülését, amelyen 

mindkét térség számára fontos ügyek kerülnek terítékre. A HMDK gazdaságfejlesztési 

programjáról és az abban rejlő lehetőségekről is beszéltek. A HMDK képviseletében Jakab 

Sándor elnök, Andócsi János alelnök, Jankovics Róbert parlamenti képviselő, dr. Szántó 

Tibor elnökségi tag, Matijević Olivér titkár és Varga Gábor, a Bellyei járás magyar elöljáró-

helyettese tárgyalt Pécs első emberével. A találkozón részt vett De Blasio Antonio eszéki 

magyar főkonzul is. 
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