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A kisebbségvédelem uniós szabályozását kérték a magyar kormány 
képviselői Kolozsváron 

A kisebbségvédelem uniós szabályozásának szükségességét hangsúlyozták az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) kolozsvári kongresszusán a magyar kormány 

képviselői. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes – a kongresszuson felolvasott 

üzenetében – gratulált a FUEN-nek a Minority SafePack európai polgári 

kezdeményezéshez, és nyomatékosította: itt az ideje annak, hogy a nemzeti kisebbségek 

ügyét európai szinten is megtárgyalják. Az Európai Bizottság is belátta, hogy ez egy közös 

ügy, amely nemcsak a kisebbségekre tartozik, hanem minden uniós polgárt és minden 

tagállamot érint” – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes. Semjén Zsolt arra biztatta az 

európai kisebbségeket, hogy használják ki a polgári kezdeményezés aláírásgyűjtő 

kampányát a kisebbségek helyzetének a megismertetésére, hogy „a nemzeti kisebbségek 

ügye súlyának megfelelően jelenjen meg az európai politikai napirenden”. A kongresszust 

köszöntő Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy 

Magyarország kiáll a nemzetközi fórumokon a kisebbségeket megillető jogokért. Ezért vett 

részt a kezdeményezők oldalán az Európai Bizottság elleni pereskedésben, mely végül a 

polgári kezdeményezés bejegyzéséhez vezetett. Az államtitkár megerősítette, 

Magyarország és a határain kívül élő nemzetrészek kiveszik a részüket az egymillió aláírás 

összegyűjtéséből. Hozzátette: az európai identitás része a kulturális sokszínűség. 

Nyomatékosította: az EU hatvanmillió kisebbségi polgára azt várja el, hogy az unió ne csak 

az alapszerződésében deklarálja értékként a sokszínűséget, hanem szabályozással 

teremtsen kedvező feltételeket a kisebbségi identitások megőrzéséhez, ahhoz, hogy a 

kisebbségek boldoguljanak a szülőföldjükön. 

 

Erdélyben is fejleszti a gazdaságot a magyar kormány 

Vajdaság és Kárpátalja után Erdélyre is kiterjeszti a magyar közösségek megerősítését 

szolgáló gazdaságfejlesztési programjait a magyar kormány. A Mezőség Maros megyei 

részét felölelő első, egymilliárd forintos keretösszegű mintaprogram beindítását pénteken 

jelentette be Marosvásárhelyen Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára. Nem időszakos beavatkozásról van szó, 

mostantól a nemzetpolitika stabil pillére lesz az a támogatás, amely a magyar közösségek 

gazdasági értelemben vett megerősítését szolgálják – mutatott rá az államtitkár. Magyar 

Levente kifejezte meggyőződését, hogy 2017 – az egész közösség gazdasági megerősödését 

megcélzó, a magyarokat sújtó gazdaságpolitikai hátrányokat és sérelmeket kiegyensúlyozó 

fejlesztési program beindulásának éveként – történelmi jelentőségű, sorsfordító 

esztendővé válik az erdélyi magyarság életében. A Vajdaság példájára alapozva, ahol 

ötvenmilliárd forintnál tart már a kifizetett támogatások összege, a gazdaságdiplomáciai 

államtitkár úgy vélekedett: hosszabb távon az erdélyi gazdaságfejlesztési programok a 
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százmilliárd forintos nagyságrendet is elérhetik. „Évtizedek óta először fordul elő, hogy 

Magyarországnak olyan nemzeti kormánya van, amely nemcsak elkötelezett a nemzeti ügy 

mellett, hanem anyagi erőforrások tekintetében képes is arra, hogy végrehajtson egy ilyen 

nagyszabású beavatkozást” – jelentette ki Magyar Levente. Hozzátette: nemcsak a politikai 

akarat, és a gazdasági képesség szintjén adottak a feltételek, hanem az RMDSZ-ben 

megtalálták azt a felkészült és elkötelezett helyi partnert is, amely egy ilyen programot 

képes végigvinni. A Mezőség szórványtelepülésein élő magyar gazdák és kisvállalkozók 

június közepétől egy hónapon keresztül nyújthatják be pályázataikat az erdélyi programok 

lebonyolítására létrehozott Pro Economica Alapítványnál. Az alapítvány Marosvásárhely 

főterén, a Köpeczi-Teleki-házban rendezte be székhelyét. Az irodát Magyar Levente 

Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével közösen avatta fel. A Maros-mezőségi fejlesztési 

program beindításáról tartott sajtóértekezletükön az RMDSZ elnöke felidézte: Orbán 

Viktor miniszterelnök már az első, vajdasági gazdaságfejlesztő program elindításakor 

ígéretet tett arra, hogy amint lehetőség lesz rá, a kormány Erdélyre és minden olyan 

térségre kiterjeszti a támogatási rendszert, ahol magyar közösségek élnek. 

„Mindannyiunknak az a közös célja, hogy az emberek jobban éljenek, hogy 

megalapozhassák a jövőt családjaik számára, hogy a szülőföldön boldoguljanak, ne kelljen 

elvándorolniuk máshová ahhoz, az anyagi jólét feltételeit megteremtsék” – magyarázta a 

politikus, köszönetet mondva a magyar kormánynak, hogy eszközöket rendelt ezen cél 

megvalósításához. Megjegyezte: a most induló program a román gazdaságra is jótékony 

hatással lesz, ezért bízik abban, hogy ezt a romániai hatóságok is nyitottsággal fogadják. 

Amennyiben a mezőségi „főpróba” sikerül, a gazdaságfejlesztési programokat 

Székelyföldre, Partiumra, Dél-Erdélyre is kiterjesztik, a stratégiai tervezésnél mindenütt 

figyelembe véve a helyi sajátosságokat és közösségi igényeket – ígérte az RMDSZ elnöke. 

 

Élesen bírálta Bukarest kisebbségpolitikáját az RMDSZ a kolozsvári 
FUEN-kongresszuson 

„A román diplomácia lépten-nyomon azt állítja, hogy itt a kisebbségi kérdést megoldották, 

az modellértékű lehetne bárki számára. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy ma szinte 

semmi nincs rendben” – fogalmazott Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) kolozsvári kongresszusának csütörtöki 

megnyitóján. Az európai kisebbségek legnagyobb ernyőszervezetének rendezvénye a 

köszöntőbeszédekkel kezdődött csütörtökön. Azért esett a FUEN választása Erdélyre, hogy 

ezzel fejezze ki elismerését az RMDSZ-nek az utóbbi hét évben vállalt kezdeményező 

szerepéért, amelynek legfontosabb eredménye a Minority SafePack európai polgári 

kezdeményezés – mondta nyitóbeszédében a FUEN elnöke, Vincze Loránt az RMDSZ 

hírlevele szerint. Hozzátette: a FUEN helyszínválasztása azt is jelzi, hogy a szervezet 

fokozottan figyel Közép- és Kelet-Európára. Beszédében emlékeztetett: az erdélyi 

magyarok azt szeretnék, ha elismernék őket államalkotó nemzetnek, ha kollektív jogaik és 
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autonómiájuk lenne, de a régió nemzetiségei számára még mindig nem biztosított a közel 

száz éve, a gyulafehérvári nyilatkozatban megígért egyenlőség és önrendelkezés. A 

kisebbségek védelmét nem lehet belpolitikai ügynek tekinteni – vonta le a következtetést. 

„A mi felfogásunk szerint az Európai Uniónak kell a kisebbségi jogokat garantálnia, és 

megfelelő politikákkal, erőforrásokkal védelmeznie, népszerűsítenie a kisebbségek 

hozzájárulását a közös európai örökséghez, legyen szó kulturális örökségről vagy 

anyanyelvhasználatról. Erről szól a Minority SafePack” – mondta, történelmi sikernek 

nevezve, hogy a kezdeményezők pert nyertek az Európai Bizottság ellen, így a polgári 

kezdeményezés peres úton kapott zöld utat. A FUEN elnöke a szövetség közleménye 

szerint bírálta Romániát, amiért modellértékűnek próbálja beállítani a hazai 

kisebbségvédelmet, de ugyanakkor elzárkózik a párbeszédtől a közösségi jogok 

kérdésében. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök még inkább kikelt Bukarest 

kisebbségpolitikája ellen. „A román diplomácia lépten-nyomon azt állítja, hogy itt a 

kisebbségi kérdést megoldották, az modellértékű lehetne bárki számára. Mi ezzel szemben 

azt mondjuk, hogy ma szinte semmi nincs rendben. A modellértékűnek nevezett 

Romániában, amint azt a most kezdődő kongresszus is hűen igazolja, egyetlen román 

hatalmi ág képviselője sem tett eleget a meghívásunknak. A román elnök nem küldött 

üzenetet, a román külügyminisztérium és a román kormány úgyszintén. Ettől persze még 

fontosak vagyunk számukra: odafigyelésüket, ránk irányuló perzselő tekintetüket szinte a 

bőrünkön érezzük. A román diplomácia minden követ megmozgatott, hogy ezt a 

rendezvényt minimalizálják” – hangsúlyozta a szövetségi elnök a FUEN kolozsvári 

kongresszusának megnyitóján. A FUEN kongresszusa szerinte azt üzeni a többségi 

társadalmaknak, hogy párbeszédre, nyitottságra, közös tervezésre van szükség, hogy az 

őshonos kisebbségek nem akarnak semmit sem elvenni a többségtől, de asszimilálódni 

sincs szándékukban. „Amióta elindítottuk az MSPI polgári kezdeményezést, ismét fontossá 

váltunk a román diplomácia számára. Állandóan rossz hírünket keltik, valótlan dolgokat 

állítanak rólunk és szándékainkról. Ezt úgy is mondhatnám, hogy hazudnak” – 

hangsúlyozta. Mint felsorolta, úgy állítják be, mintha az MSPI szándéka az etnikai 

szeparatizmus volna, a magyar közösség pedig arra törekedne, hogy veszélybe sodorja 

Románia területi integritását. „Az igazság az, hogy törekvéseinket Románia határain belül 

képzeljük el, és kizárólag a parlamenti politizálás eszközeit használjuk” – mondta el 

Kelemen Hunor. Elmondása szerint nemrégiben egy román államtitkár azt a valótlanságot 

állította, hogy a kolozsvári kongresszusra előkészített FUEN-dokumentumok és -

határozattervezetek a területi autonómiára irányulnak. Kelemen Hunor szerint az igazság 

az, hogy nem készült ilyen határozat, de nem látná annak problémáját, ha készült is volna. 

Határozott meggyőződése az, hogy Románia többnemzetiségű állam, a romániai magyar 

közösség pedig csakis azt kéri, ami kijár neki: hogy betartsák 1918-ban tett ígéreteket, hogy 

államalkotó tényezőként ismerjék el a magyar embereket. A szövetség hírlevelében úgy 

fogalmaznak, Románia az EU-csatlakozás előtt azt vállalta: érvényesíti a jogállamiság 

kritériumait, európai módon rendezi a többség-kisebbség viszonyát, visszaszolgáltatja a 

kommunista diktatúra alatt elkobzott egyházi és közösségi vagyont. Bukarest a kilencvenes 
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évek végétől tett is néhány, akkor határozottnak tűnő lépést ebbe az irányba, viszont a 

NATO-, majd a 2007-es uniós csatlakozás után jól érzékelhetően elkezdődött egy 

visszarendeződési folyamat. „Nincs ellenőrzési mechanizmus, nincs szankció. Közben 

olyan eszközöket vezettek be a megszerzett jogok megnyirbálására, a politikai és közéleti 

vezetők megfélemlítésére, amelyeknek az ellenszerét nehezen találjuk. A bűnüldözést, az 

ügyészséget és a bíróságokat, egyszóval az igazságszolgáltatást és az erőszakszervek 

intézményeit. A korrupció elleni harc jó ürügy, hogy személyeket és intézményeket 

tiporjanak el” – véli Kelemen Hunor, megemlítve ennek legutóbbi példáját: a 

marosvásárhelyi római katolikus gimnázium esetét. Összegzésként kiemelte: a 60 milliós 

őshonos kisebbség Nagy-Britannia kiválását követően az Európai Unió negyedik 

legnagyobb államát alkothatná: „60 millió ember. Bátran mondjuk, bátran mondhatjuk: 

szükség van ránk, értéket képviselünk, értéket alkotunk, része vagyunk annak a nagy 

közösségnek, amit ma Európa népeinek, nemzeteinek hívunk. Nem hátrálunk meg!” 

 

FUEN: Bonchidán kezdődött a polgári kezdeményezés 
aláírásgyűjtése 

A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés beterjesztői az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója (FUEN) kongresszusa keretében péntek este a bonchidai Bánffy-kastély 

udvarán írták alá ünnepélyesen a polgári kezdeményezést. Ezzel kezdetét vette az 

egymillió aláírás összegyűjtése. Vincze Loránt, a FUEN elnöke kijelentette: az lehet a 

következő év jelszava, hogy a kisebbségek gazdagabbá teszik Európát. Hozzátette: meg kell 

győzni a többséget és az intézményeket, hogy a polgári kezdeményezés támogatásával ők is 

hozzájárulhatnak egy jobb Európához. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kijelentette, 

hajlamos azt hinni, hogy az aláírások összegyűjtése csak egy technikai, szervezési, 

logisztikai kérdés. Ennél fontosabb az olyan véleményformáló partnerek megtalálása, akik 

a majdani döntés előtt meg tudják győzni azokat, akik veszélyforrásnak tekintik a 

kezdeményezést. A kezdeményezők az EU himnusza akkordjaira Európa térképén írták alá 

szimbolikusan a polgári kezdeményezést. Őket a FUEN-kongresszus valamennyi 

résztvevője követte. Az aláírásokkal betarkított térkép előtt készült el a Bánffy-kastély 

udvarán a kezdeményezés támogatóinak a csoportképe.  

 

Egyre vonzóbb a szerbiai piac a magyar kis- és középvállalkozások 
számára 

Megfelelő a befektetői klíma, így a magyar kis- és középvállalkozások nagyobb 

érdeklődéssel tekintenek a vajdasági, illetve a szerbiai piacra – hangzott el ma az Újvidéki 

Vásár Vajdasági–Magyar Külgazdasági Fórumon. A rendezvényen beszéltek az eddigi V
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együttműködés eredményeiről és új terveket is megfogalmaztak. Együttműködési 

megállapodást írt alá vajdasági Gazdasági kamara, a Magyar-Szerb Üzleti Tanács és a 

Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara. Új üzleti és befektetői lehetőségeket kívánnak 

feltárni. Eddig főleg a kőolajiparban és a gépgyártásban volt szorosabb az együttműködés. 

Varga Imre, ügyvezető alelnök, Magyar–Szerb Üzleti Tanács: „Például a mezőgazdaság 

területén lehetne szélesíteni a termékpalettát. Ehhez az kell, hogy a szerbiai termékek 

legyenek minőségben konkurensek, Magyarország piaca az Unió piacának része, ahol 

magas követelmények vannak, főleg az élelmiszerek területén, és óriási a konkurencia, 

ennek meg kell tudni felelni, ez minőséget jelent és olcsóságot”. Az utóbbi időben 

jelentősen javultak a szerb-magyar kapcsolatok, mostanra egy soha nem látott szinten 

vannak, ami az alapja az erős gazdasági együttműködésnek is – emelte ki Đorđe Milićević, 

tartományi kormányalelnök. Az elmúlt időszak politikai és gazdasági kapcsolatai 

erősödésének köszönhetően a két ország között egy folyamatos együttműködési szándék 

tapasztalható – emelte ki Pásztor István: „a magyar vállalkozások szívesen látottak el, úgy 

fogadják őket, mint egy baráti országból jövő vállalkozói réteget, ez biztonságot jelent, jó 

érzést jelent a vállalkozóknak. Másrészről nagyon nagy a magyarországi érdeklődés. Ez itt, 

a vásáron is tapasztalható, de a vásárt megelőzve folyamatosan tapasztaltam, nem csak az 

agrárium szférájából, hanem más szférákból is, ezt hosszú ideje várjuk már, és az idén egy 

áttörés jelleggel ez tapasztalható.” A gazdasági fórumot elhangzott az is, hogy 

szeptemberben egy nagyszabású, tematikus üzleti fórumot szerveznek, amellyel tovább 

serkentenék a kétoldalú üzleti kapcsolatok kibontakozását. 

 

A KMKSZ elítéli a kárpátaljai magyarság ellen irányuló 
provokációkat 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szombaton Beregszászon tartott 

választmányi ülésén nyilatkozatban ítélte el, hogy a napokban ismeretlenek a kárpátaljai 

magyarság elleni provokációs célból magyar autonómiát sugalló táblákat helyeztek ki a 

Beregszászi és a Nagyszőlősi járás területén, felszólítva az ukrán hatóságokat a tettesek 

felkutatására és megbüntetésére. A nyilatkozat szerint az utóbbi napokban ismeretlen 

személyek helytelen magyarsággal készült feliratokat tartalmazó táblákat helyeztek el a 

Nagyszőlősi és a Beregszászi járás területén. A tettesek a táblákról készült fotókat 

eljuttatták kijevi hírportálokhoz azzal az állítással, hogy a feliratokat a kárpátaljai 

magyarok önkényesen helyezték ki a magyar szervezetek kezdeményezésére, úgymond 

autonómiájuk jelzéseként. A nyilatkozatban a KMKSZ leszögezi, hogy nincs semmi köze a 

provokatív akciókhoz, elítéli azokat, és felszólítja a rendvédelmi szerveket, hogy 

nyomozzák ki és vonják felelősségre mind a megrendelőket, mind az elkövetőket. A 

szövetség a médiumok vezetőit arra szólítja fel, hogy a jövőben tartózkodjanak a 
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nemzetiségi ellentétek szítására alkalmas, ellenőrizetlen hírek közlésétől. Az ukrán és az 

orosz sajtóban nagy visszhangot keltett provokációkkal kapcsolatban Brenzovics László, a 

KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője az ukrán belpolitikai helyzetet elemző 

előadásában kifejtette, hogy Ukrajnában még hónapokig tartó bizonytalanságra lehet 

számítani, miközben az országban egyre nő a feszültség. Szerinte ugyanis a parlament 

egyre másra fogad el olyan törvényeket, amelyek nem a helyzet rendezésére irányulnak, 

hanem inkább növelik a társadalomban amúgy is meglévő feszültséget. A politikus 

aggasztónak nevezte, hogy folytatódik a kárpátaljai magyarság körüli hisztériakeltés, ami 

szerinte veszélyezteti a nemzetiségi békét és a magyar közösséget. Úgy vélte, a 

magyarellenes provokációk folytatódni fognak, mert a hatóságok nem vizsgálták ki, és nem 

vonták felelősségre a korábbi hasonló esetek felelőseit. Brenzovics László azt is elmondta, 

hogy az ukrán parlamentben folyamatban van az új oktatási törvény elfogadása, amely 

nacionalista társadalmi aktivisták nyomására jelentősen szűkítené a nemzetiségi 

kisebbségek jogát az anyanyelvű oktatáshoz. Jelezte, a KMKSZ levélben fordul az oktatási 

tárcához és a parlamenthez, kérve, hogy az új jogszabállyal ne csorbítsák az ukrajnai 

nemzetiségek már meglévő jogait. 

Provokációnak minősítette az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) is azt, 

hogy ismeretlenek a „magyar nyelv védelmét” szorgalmazó táblákat helyeztek ki. Az MTI-

hez is eljuttatott közlemény szerint az elmúlt napokban ismeretlenek helyesírási hibáktól 

hemzsegő ormótlan táblákat helyeztek ki, úgymond a „magyar nyelv védelme érdekében”. 

A rikító színösszeállítás, a helytelen szóhasználat arról tanúskodik, hogy „alkotóit” és 

„megrendelőit” nem a kárpátaljai magyarság soraiban kell keresni – áll a 

dokumentumban. Az UMDSZ elnöksége hozzátette, az egyes kijevi hírportálokon 

megjelent, majd kárpátaljai ukrán internetes orgánumok által átvett tudósítások arról 

szólnak, hogy a táblák kihelyezését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és 

az UMDSZ kezdeményezte, a két szervezet képviselőinek szájába pedig a kárpátaljai 

magyarság autonómiájával kapcsolatos, soha el nem hangzott nyilatkozatokat adnak. A 

kihelyezett táblákkal és az ukrán médiában megjelent tudósításokkal kapcsolatban az 

UMDSZ elnöksége hangsúlyozta: sem a szervezetnek, sem pedig tisztségviselőinek nincs 

köze a táblákhoz, a tudósításokban közölt nyilatkozatok a szövetség tisztségviselőinek 

szájából nem hangzottak el, a táblák ismeretlen személyek általi kihelyezését durva 

provokációnak tekinti, és felszólítja a rendvédelmi szerveket, hogy a táblákat távolítsák el, 

találják meg és vonják felelősségre a provokátorokat. 

 

Beregszász Budapest testvérvárosa lett 

Testvérvárosi megállapodást írt alá ünnepélyes keretek közt Budapest főpolgármestere és 

Beregszász polgármestere, Tarlós István és Babják Zoltán pénteken a kárpátaljai városban, 

a beregszászi városnapok nyitórendezvényén. A Beregszász fennállásának 954. és megyei 

jogú várossá nyilvánításának 16. évfordulója alkalmából tartott háromnapos ünnepi 
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rendezvénysorozat megnyitóján mondott beszédében Tarlós István Budapest lakosságának 

üdvözletét tolmácsolva hangsúlyozta: nem számít, hogy milyen méretű Budapest és 

mekkora Beregszász, ennél sokkal fontosabb a két város közötti erős lelki kötődés. 

Budapest város vezetésének koncepciója, hogy a határon túli magyarlakta területek egy-

egy településével, a „spirituális kötődést” kifejezendő, testvérvárosi megállapodást köt – 

tette hozzá, megjegyezve, hogy ebbe a sorba tartozik a jelentős számú magyar lakossággal 

rendelkező Beregszász is. Budapest főpolgármestere kiemelte: „a szándékunk kettős, mert 

egyfelől fontosnak érezzük és fontos is, hogy az itt élő lakosság őrizhesse nyelvét, 

kultúráját, hagyományait. S mivel mindezt az ukrán törvények messzemenő tiszteletben 

tartásával képzeljük el, egyben ez a testvérvárosi kapcsolat arra is jó, hogy kifejezzük jó 

szándékunkat és jó kapcsolatok létesítésére irányuló akaratunkat az ukrán nemzet 

irányában is, bizonyítva, hogy a magyarok lehetnek jó állampolgárok ott, ahol 

megőrizhetik lelki identitásukat, és megmaradhatnak magyaroknak Ukrajnában”. 

Magyarországnak és fővárosának fontos, hogy szívén viselje a Beregszászon élő magyarok 

sorsát – emelte ki, hozzáfűzve, hogy „az együttműködésünk elsősorban és kiemelten a 

kultúra területére fókuszál, de szeretnénk, ha a budapesti lakosok képviselői, legyenek 

azok kulturális szervezetek munkatársai vagy vállalkozók, állandó és élő kapcsolatot 

létesítenének az itt élőkkel”. Tarlós István köszönetet mondott az ünnepségen részt vevő 

Hennagyij Moszkalnak, Kárpátalja megye kormányzójának azért, hogy támogatta a 

testvérvárosi megállapodás megkötését. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke 

köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy Beregszász az utóbbi években sokat fejlődött, szebb 

és élhetőbb hely lett. Utalt arra, hogy a város lakossága soknemzetiségű és nagyon 

fontosnak mondta a nemzetiségek közötti béke megőrzését. Ennek kapcsán felszólította 

hallgatóságát, hogy senki ne dőljön be a provokációknak. 

 

Telt házas eszéki rendezvényen a családi vállalkozások 
támogatásáról 

A Nemzetpolitikai Államtitkársága 2016-ban a külhoni magyar fiatal vállalkozók tematikus 

évét hirdette meg, majd a jó tapasztalatoknak köszönhetően, látva az igényeket és a 

lehetőségeket, 2017-et a külhoni magyar családi vállalkozások évének tekinti. A program 

tervezett lépéseit Kárpát-medencei körút keretében mutatták be. A körút egyik állomása 

volt Eszék is, ahol a HMDK rendezvénytermében nagy érdeklődés övezte az eseményt. 

Hajnal Virág programfelelős bevezetője után az egybegyűlteket Jankovics Róbert 

parlamenti képviselő köszöntötte, aki a program fontosságát hangsúlyozta, amely 

erősítheti közösségünket, és ezáltal egy egységes külhoni magyarságnak is a részei 

vagyunk. Köszönetet mondott a magyar kormánynak azért, hogy gazdasági szempontból is 

felkarolta a horvátországi magyarságot. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 
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nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára felidézte, hogy Magyarország kormánya 

2012 óta hirdet tematikus éveket, amelyek célja a magyarság megtartása és 

versenyképességének növelése. Míg az első években az oktatásfejlesztést állították a 

középpontba, 2015 óta a programok a gazdaságfejlesztés területén a szakképzésre és a 

külhoni magyar vállalkozókra fókuszálnak. Tavaly összesen 600 millió forint vissza nem 

terítendő támogatást osztottak ki a fiatal vállalkozóknak, ezt a támogatási programot idén 

is folytatják, erre 230 millió forintos keret áll rendelkezésre. Hozzátette, a családi 

vállalkozások pedig 600 millió forintra pályázhatnak a Bethlen Gábor Alap által 

lebonyolódó program keretében, egy pályázó maximum 8 millió forintra számíthat. A 

résztvevőknek elmondta azt is, szeretnék megszólítani az úgynevezett vertikális családi 

vállalkozásokat, vagyis azokat a cégeket, amelyekben több generáció együtt dolgozik, vagy 

a leszármazottak az ősök által alapított vállalkozást viszik tovább, mint ahogy a 

horizontális családi vállalkozásokat is, amelyekben testvérek vagy házastársak 

tevékenykednek együtt. A rendezvény keretében a Felelős Családi Vállalatokért 

Magyarországon Egyesület családi nagyvállalatainak képviselőivel ismerkedhettek meg az 

érdeklődők, a délután folyamán pedig a családi vállalkozások sikeres működéséhez 

szükséges eszközöket gondolhatták végig a résztvevők tapasztalt családi nagyvállalatok 

segítségével workshop keretében. A külhoni magyar családi vállalkozások éve elnevezésű 

program célja, hogy helyben tartsák a családokat, hogy meg tudjanak erősödni 

szülőföldjükön, és munkát tudjanak adni nemzettársaiknak. 

 

Orbán Viktor a muravidéki magyar érdekképviselet vezetőjével 
tárgyalt 

Szlovéniai látogatása során a muravidéki magyarság érdekképviseletének vezetőjével is 

tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Mariborban. Horváth Ferenc, a 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) elnöke tájékoztatta 

Orbán Viktort a szervezet elmúlt másfél évben végzett munkájáról, és megköszönte a 

magyar kormány támogatását a helyi magyarság érdekeit szolgáló fejlesztésekhez. 

Örömmel állapították meg, hogy rendkívül nagy az érdeklődés a közös gazdaságfejlesztési 

terv iránt, amelynek forrásait várhatóan már az első körben sikerül teljes mértékben 

lekötni. Az MMÖNK elnöke a tárgyaláson tájékoztatást adott a muravidéki magyarok 

számára kiemelkedő kulturális program, a Zala György Emlékév előkészületeiről is. 
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