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Szilágyi Péter: a kormány jövőre is támogatja a külhoni magyar 
családokat 

A kormány 2018-ban is több intézkedéssel támogatja a külhoni magyar családokat az 

egészségügyben, az oktatásban és abban, hogy vállalkozhassanak – mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Rákóczi Szövetség 

pénteki tatai találkozóján, amelyen 100 felvidéki, délvidéki és anyaországi pedagógus vett 

részt. Szilágyi Péter hozzátette: segíteni kívánják azokat az önkormányzatokat, melyek 

családbarát szolgáltatásokat vezetnek be, támogatják a külhoni magyar gyermekorvosokat, 

valamint a vegyes házasságban élők bevonásával szeretnék megerősíteni a magyar szülői 

hálózatot. A helyettes államtitkár elmondta, a magyar diaszpóra-közösségek 

megerősítéséért a világban működő 213 hétvégi magyar iskolának 200 millió forint 

értékben, a magyar diaszpóra-szervezeteknek 300 millió forint értékben hirdettek 

pályázatot. A Szülőföldön magyarul program keretében 2010-től 2017-ig 38 milliárd forint 

oktatási-nevelési támogatást nyújtottak az óvodai és közoktatásban részt vevő 

gyermekeknek – ismertette. A politikus kiemelte, hogy a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program 2018-ig tartó első ütemében 17,1 milliárd forintból 76 új óvoda és bölcsőde épül, 

és több mint 200 intézményt újítanak fel. A program jövőre induló második ütemében 

21,5 milliárd forintból 77 új óvodát és bölcsődét építenek, és 217 intézményt újítanak fel – 

mondta Szilágyi Péter. 

 

Pert vesztett Tanasă, továbbra is megjelenhet magyarul Románia 
hivatalos közlönye 

A bukaresti táblabíróság elutasította azt a keresetet, amelyben bírósági úton kötelezte 

volna a román kormányt Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának 

beszüntetésére a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC). A per részleteiről 

kedden tájékoztatta a Bukaresti Táblabíróság sajtóosztálya az MTI-t. A bíróság a 

hírügynökség rendelkezésére bocsátotta a panaszos keresetét és a román kormány 

főtitkárságának a válaszát. A Dan Tanasă blogger által vezetett ADEC – mely a magyar 

szimbólum- és nyelvhasználat ellen küzd – 2015-ben perelte be Románia 

miniszterelnökét, a román kormányt, a kormányfőtitkárságot és a kormányfőtitkárt a 

Romániában elfogadott törvények, kormányhatározatok, elnöki rendeletek szövegét 

magyarul is publikáló hivatalos közlöny kiadásának a megszüntetését kérve. A 

táblabíróság a november 9-én kimondott ítéletében formai okokra hivatkozva utasította el 

a keresetet. Az ítélet nem jogerős, a kézbesítés utáni 15 napon belül fellebbezni lehet 

ellene. Az ADEC többek között azzal érvelt keresetében, hogy Románia egyetlen hivatalos 

nyelve a román, és ebből fakadóan a kormány semmilyen más nyelven nem adhatja ki a 
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hivatalos közlönyt, csak románul. Az egyesület álláspontja szerint az állami költségvetésből 

törvényesen nem finanszírozható a nem román nyelvű hivatalos közlöny kiadása. 

 

Román nyelvű hírszolgáltatást indított a magyar közmédia 

Mivel a határon túli területek közül Erdélyben, Románia területén élnek messze a 

legnagyobb lélekszámban magyarok, és a mindennapjaik során az ott élő magyar 

kisebbség tagjai kerülnek a legtöbbször kapcsolatba a többségi nemzettel, ezért a hiteles és 

korrekt Magyarország-kép érdekében az MTI román nyelvű hírszolgáltatást indított 

december elsejétől a román nyelvű média számára, adta hírül a hírügynökség. December 

1-jétől az MTI Erdélyben és Románia-szerte is releváns, ingyenes hírekkel jelentkezik. A 

Magyar Távirati Iroda célja ezzel az, hogy a román nyelven olvasók hiteles, reális és pontos 

képet kapjanak Magyarország és az erdélyi magyarok mindennapjairól, a magyar 

kormányzat Erdélyt, és a kisebbségi magyarokat is érintő kiemelt ügyeiről. 

 

Magyar Nemzeti Kereskedőház: a szülőföldön boldogulást segítik 
elő a határon túli gazdaságfejlesztési programok 

A külhoni magyarok szülőföldön való boldogulásának elősegítése a célja a határon túli 

területeken indított gazdaságfejlesztési programoknak, s ezt a célt a Magyar Nemzeti 

Kereskedőház (MNKH) Kárpát-medencei irodahálózata is segíti – jelentette ki Oláh 

Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója a felvidéki Gútán, ahol 

látogatást tett a Figyelő Top200 díjátadóján az év határon túli magyar vállalata díjat 

elnyert Vitaflóra Gúta Malomipari Vállalatnál. „A kereskedőház tevékenysége fontos 

kiegészítő eszköze a külhoni területeken indított gazdaságfejlesztési programoknak” – 

mutatott rá Oláh Zsanett. Kifejtette: ahhoz, hogy a fejlesztési források felhasználása 

fenntartható gazdasági fejlődést eredményezzen, szükségszerű, hogy a gazdaságfejlesztési 

programban részt vevő vállalkozások segítséget kapjanak termékeik piacra helyezése 

során, s így ezek a források a lehető leghatékonyabb eredményekhez segítsenek hozzá. Az 

MNKH két éve kezdte megnyitni Kárpát-medencei irodahálózatát, amelynek 22 irodája 

van a szomszédos országok magyarok lakta területein és Lengyelországban, illetve 13 

Magyarországon. Irodáik létrehozásával stratégiai célkitűzését, a határokon átívelő 

magyar-magyar gazdasági kapcsolatok erősítését támogatja az MNKH.  

 

Februárban szerb–magyar kormányülés 
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A háromnapos Kína–Kelet-Közép-Európa (KKE) csúcstalálkozó keretében Ana Brnabić 

miniszterelnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Li Ko-csiang kínai 

kormányfővel tárgyalt. A bilaterális egyeztetések során a felek elégedett hangnemben 

értékelték a Budapesten megtartott csúcstalálkozót, majd összegezték az országaik közötti 

együttműködés keretében jelenleg megvalósuló programokat, végül pedig megvitatták az 

együttműködés majdani állomásainak sarkalatos elemeit. Brnabić és Orbán elégedetten 

értékelték a csúcstalálkozót, külön hangsúlyozván a Belgrád–Budapest vasútvonal 

felújításáról szóló együttműködési megállapodás aláírásának fontosságát. A felek ezt 

követően a Szerbia és Magyarország közötti bilaterális kapcsolatokat értékelték. 

Egyetértettek azzal kapcsolatban, hogy bár elégedettek lehetnek a kapcsolatok jelenlegi 

szintjével és minőségével, a gazdaság területén indokolt az együttműködés elmélyítése. A 

szerb miniszterelnök köszönetet mondott magyarországi kollégájának, amiért az ország 

lankadatlanul támogatja Szerbia európai integrációját. A felek egyetértettek azzal 

kapcsolatban, hogy a Szerbia és Magyarország közötti kapcsolatok építése érdekében áll 

mindkét országnak, és az is, hogy folytassák a korábban megkezdett gyakorlatot, és a 

kormányok együttes ülések keretében vitassák meg az együttműködés jövőbeni formáit. 

Mint kiderült, a következő szerb–magyar együttes kormányülésre 2018 februárjában 

kerülhet sor. 

 

Jogállami kerekasztal Szabadkán 

Szakmai tanácskozást tartott a Magyar Polgári Együttműködés Egyesülete Szabadkán a 

Vajdasági Magyar Képző-, Kutató-, és Kulturális Központban. A Jogállami kerekasztal 

házigazdája Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja volt, aki az 1996-ban 

megalakult Magyar Polgári Együttműködés Egyesületének céljairól beszélt. A szervezet a 

polgári, nemzeti és keresztény közéleti erők összefogását tűzte ki célul - mondta a 

főkonzul. Az egyesület számos fontos és időszerű témában szervez társadalmi és szakmai 

egyeztetést, vitafórumot, kulturális eseményt, magyarországi és határon túli 

rendezvénysorozatot. Tordáné Petneházy Judit, Magyar Polgári Együttműködés Egyesület 

alelnöke szerint „ez a Jogállami kerekasztal egy országjáró, most már határon kívül járó 

szervezése, illetve munkája az egyesületnek. 2013-ban határoztuk el, hogy nagyon fontos 

lenne, ha az emberek Magyarországon is egyébként egy kicsit ismernék az alkotmány 

fontosságát. Azt, hogy van új alkotmány és annak a fontosságát, valamint azt, hogy ennek 

milyen gyökerei vannak Magyarországon”. A magyar Alaptörvényről és annak a határokon 

túl élő magyarságra való kihatásairól Juhász Imre alkotmánybíró tartott előadást, szerinte 

a határon túli magyarok esetében is napi szinten érezhetők az Alaptörvény eredményei 

különböző gazdasági és anyagi támogatások által. 
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Magyar önkormányzati vezetőkkel konzultált az ukrán 
külügyminiszter Kárpátalján 

Az ukrajnai kisebbségek jogait szűkítő új oktatási törvényről konzultált kárpátaljai magyar 

önkormányzati és közigazgatási vezetőkkel, valamint szakemberekkel Pavlo Klimkin 

külügyminiszter pénteken Beregszászon és Ungváron. Klimkin elmondta, hogy szerinte a 

nyelvi kérdés Kárpátalján mesterségesen átpolitizált, s azt a magyar közösséggel 

párbeszédet folytatva kell megoldani. Megjegyezte, hogy a nyelvi kérdés Magyarország 

számára mindig nagyon fontos és érzékeny ügy volt, bármilyen változásra mindig nagyon 

élesen reagált. „De mi nem Magyarország, hanem a saját közösségünk számára akarunk 

valamit tenni. Ez a mi törvényünk, a mi jövőnk és a mi fejlődésünk” – jelentette ki a 

miniszter. A külügyminiszter, utalva a beregszászi magyar gimnáziumban tett 

látogatására, elmondta, hogy a jövőre érettségizők jelentős része Magyarországon látja a 

jövőjét, Budapesten vagy más magyarországi városban készül továbbtanulni, ott 

elhelyezkedni és letelepedni. Úgy vélte, nem szabad megengedni, hogy a közösség 

elveszítse a tagjait. „Mindent meg kell tennünk, hogy a fiatalok Ukrajnában maradjanak, 

lehetőségük legyen a tanulásra és munkára” – emelte ki Pavlo Klimkin. A tárcavezető a 

kárpátaljai magyarok kettős állampolgárságával kapcsolatban elmondta, hogy Ukrajnában 

társadalmi vita folyik a kérdésről. Úgy vélte a kettős állampolgárság ügye több aspektusból 

megvizsgálható, jóllehet vannak az ukrán nemzetbiztonságot érintő érzékeny 

vonatkozásai. Kifejtette, Ukrajnának nem célja, hogy büntesse a kettős állampolgárokat. 

 

Szilágyi Péter szakképzés-fejlesztési eszközöket adott át a 
kárpátaljai Tiszabökényben 

A mezőgazdasági és ipari szakoktatást szolgáló korszerű eszközöket és felújított 

osztálytermeket adott át Szilágyi Péter 16 millió forint értékben a külhoni magyar 

szakképzés éve program keretében a Nagyszőlőshöz közeli Tiszabökényben az iskolaközi 

tankombinátban. Az átadási ünnepségen mondott beszédében Szilágyi Péter hangsúlyozta, 

a kárpátaljai magyarság ma sok szempontból példát mutat mindenkinek abban, hogy 

miként lehet a kilátástalanságban is megtalálni és megragadni a lehetőséget, hogy a 

közösség felemelkedhessen. A helyettes államtitkár kifejtette, ahhoz, hogy a fiatalok 

szülőföldjükön maradva, otthon tervezhessék a jövőt, versenyképes szaktudásra van 

szükségük. „Ezt szem előtt tartva kezdtük meg 2015-ben a külhoni magyar szakképzési 

intézmények fejlesztését” – folytatta, emlékeztetve, hogy az elmúlt három évben a magyar 

kormány Kárpátalján öt intézmény fejlesztéséhez 130 millió forinttal járult hozzá. A 

tiszabökényi tankombinátnak nyújtott 16 millió forintos támogatásból elvégzett 

felújításoknak, szaktantermi eszközök beszerzésének köszönhetően tovább bővülhet és 

erősödhet a képzési kínálat – mondta.  
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Délelőtt Szilágyi Péter köszöntőt mondott a 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások 

éve program Kárpát-medencei körútjának beregszászi állomásán, ahol a program nyertes 

pályázói számára tartanak továbbképzést. Beszédében hangsúlyozta, a Kárpátalján élők 

számára a vállalkozói tevékenység nem egyszerűen egy elképzelés valóra váltása, hanem 

egy vagy akár több család jövőjének a biztosítéka.     

 

Lezárult a horvátországi gazdaságfejlesztési program pályázatainak 
értékelése 

A harmadik Fidesz-kormány kiemelten fontosnak tartja a külhoni magyarság támogatását. 

Ezek jelentős része eddig elsősorban kulturális és oktatási programokra korlátozódott. 

Tavaly viszont példa nélküli gazdaságfejlesztési programot indított, amelynek célja, hogy 

gazdaságilag is megerősítse és a szülőföldjén tartsa a magyar közösségeket. A programot 

először a Vajdaságban, Kárpátalján, majd pedig Szlovéniában hirdette meg a kormány, 

majd idén ősszel Horvátországban is elindították. Az elmúlt hónapban sikeresen lezárult a 

horvátországi gazdaságfejlesztési program, a vártnál is több, 162 pályázat érkezett be. 

Jakab Sándor, az Economica Hungarica Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, a 

beérkezett pályázatok összértéke meghaladta a célra előirányzott félmilliárd forintos 

összeget, így kb. a pályázatok 10 százaléka nem részesül támogatásban. Jakab hozzátette, 

hogy összesen mintegy 11,5 millió kúna értékű támogatást oszt ki az alapítvány, melyeknek 

a kifizetése még az idei évben meg fog történni. A támogatási szerződések aláírására 

várhatóan december 5-én kerül majd sor. 
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