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Fleis Anasztázia 

Visszatérve a kiindulóponthoz  
 

$� .RV]WROiQ\L� 'H]VĘ� 'LiNVHJpO\H]Ę� (J\HV�OHW�
1990-ben alakult, azzal a céllal, hogy támogassa a vajdasági 
magyar fiatalok továbbtanulását. Az akkori nehéz 
gazdasági helyzetben szerencsésnek mondhattam magam, 
KRJ\�D]�HOVĘ�|V]W|QGtMDVRN�HJ\Lke lehettem.  

.pVĘEE�� PLQW� SiO\DNH]GĘ� XJ\DQHEEHQ� D]�
Egyesületben dolgoztam két évig. A KODDE munkájába 
2012-be tértem vissza aktívan, amikor az Egyesület 
MHOHQOHJL�HOQ|NpYHO�PHJDODNtWRWWXN�D�0RVRO\�0ĦKHO\�QNHW��
(EEHQ� D� PĦKHO\EHQ�� D� V]HUELDL� RNWDWiVL� UHQGV]erhez 
KDVRQOyDQ�� D� KiWUiQ\RV� KHO\]HWĦ� GLiNRN� LQWHJUiFLyMiW�
SUyEiOWXN� HOĘVHJtWHQL� HJpV]VpJHV� WiUDVDLN� N|]p�� 7HWW�QN�
PLQGH]W� MyNHGYYHO�� D]� HOVĘ� NpW� pYEHQ�PLQGHQIpOH� DQ\DJL�
támogatás nélkül!  

A további munkához pedig mindig az a visszajelzés 
DGRWW�HUĘW��DPLW�a gyerekek családtagjaitól kaptunk vissza. 
Akkor tapasztaltam meg igazán, hogy milyen egy támogató 
közösség része lenni.  

2014-ben visszatértünk a kiindulóponthoz mert, a 
.2''(�HOVĘ�|V]W|QGtMDVDL�HJ\LNHNpQW�D]�(J\HV�OHW�HOQ|NH�
OHWWHP�� +DEiU� pOHWHP� LGĘN|]EHn más fordulatot vett, de 
PLQGLJ�MyOHVĘ�pU]pVVHO�JRQGRORN�YLVV]D�H]HNUH�D]�pYHNUH�� 

$�.RV]WROiQ\L�'H]VĘ�'LiNVHJpO\H]Ę�(J\HV�OW�KDUPLQF�pYHV�
fennállása alkalmából tagságunknak, támogatóinknak és 
QHP� XWROVy� VRUEDQ� D� YROW�� MHOHQOHJL� pV� M|YHQGĘ�
ösztöndíjasainknak kívánok nagyon boldog évfordulót és 
még legalább ennyi eredményes évet! 
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(OĘV]y 
 

$� .RV]WROiQ\L� 'H]VĘ� 'LiNVHJpO\H]Ę� (J\HV�OHW�
1990-ben alakult Szabadkán. Akik még emlékeznek erre az 
LGĘV]DNUD�� WXGMiN�� KRJ\� QDJ\� NRFNi]DWRW� YiOODOWDN� D]RN��
akik felvállalták magyarságunkat és létrehoztak egy magyar 
QHYHW�YLVHOĘ�V]HUYH]HWHW� 

A KODDE alapítói egy olyan egyesületet hoztak 
létre, amely korábban nem létezett, és ezzel nagyon sok 
YDMGDViJL�PDJ\DU�ILDWDO�WRYiEEWDQXOiViW�VHJtWHWWpN�HOĘ� 

A tízéves évfordulóra készült könyv a Kosztolányi 
'H]VĘ� 'LiNVHJpO\H]Ę� (J\HV�OHW� W|UWpQHWpW� PXWDWWD� EH�� $�
huszadik évfordulón a KODDE által támogatott diákok és 
közéleti személyek mondták el véleményüket az 
HJ\HV�OHWUĘl, illetve mutatták be kedvenc Kosztolányi 
versüket és azt, hogy mit jelent az számukra.  

A harmincéves évforduló alkalmából új 
V]HPV]|JEĘO� N|]HOtWHWW�N� PHJ� D� GLiNVHJpO\H]pV� WpPiMiW��
Felkértünk a KODDE-hoz közelálló személyeket, volt és 
jelenlegi ösztöndíjasokat, de emellett bemutatunk egy olyan 
vállalkozást is, DPHO\� HJ\� LGĘEHQ� DODNXOW� D� Kosztolányi 
'H]VĘ�'LiNVHJpO\H]Ę�(J\HV�OHWWHO� 

A könyvben a támogatások fontossága került 
HOĘWpUEH��D]�HJ\pQ��D�UpJLy�pV�D�WiUVDGDORP�V]HPV]|JpEĘO� 

 

$�V]HU]Ę 
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Dr. Koleszár Borbála 

A támogatás fontossága az egyén 
szempontjából 

 

 
https://samsaragear.com/blogs/overcome-ed/the-hierarchy-of-mental-

health-needs 

 

Az ember társas lény, elfogadásra és beilleszkedésre 
YiJ\LN��(�V]�NVpJOHWpQHN�PHJYRQiVD�D�PDJiQ\��DPL�N|OWĘL�
V]HPSRQWEyO� Qp]YH� JD]GDJ� IRUUiVD� D� N�O|QE|]Ę� VRUVRk, 
életutak, szerelmek és történetek leírásának. A való életben 
D]RQEDQ�D�PDJiQ\�J\DNUDQ�D�EiQDW�pV�D�NHVHUĦVpJ�IRUUiVD��
Az ember gyakran próbálja a valakihez való tartozás tényét 
OHNLFVLQ\tWHQL�� YpGHNH]Ę� PHFKDQL]PXVRNDW� pStW� NL� VDMiW�
megtévesztésére, kihangsúlyozva a függetlenség és 
V]DEDGViJ�HOĘQ\HLW� 
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A mai rohanó világban, a technológia vívmányait 
LJpQ\EH�YpYH�N�O|QE|]Ę�LQWHUQHWHV�FVRSRUWRN�V]ROJiOWDWiVLW�
vehetjük igénybe. Lehet többezer barátunk, az információ 
tömkelege érhet el bennünket anélkül, hogy akár egy 
emberrel is szóba kellene állnunk, de milyen 
következményekkel jár az, ha nem kommunikálunk, ha 
nem hallgatjuk meg a másikat, és nem hallgatnak meg 
minket?  

A problémák elfojtása feszültséget, szomorúságot 
RNR]�� $� IHV]�OWVpJ� HJ\� LGĘ� XWiQ� pOHWPyGGá válik, olyan 
életmóddá, amelyben nem a mindennapok szépségét látjuk, 
hanem csak a problémát. Az ilyen életforma sajnos jó 
WiSWDODMW� DGKDW� D� N�O|QE|]Ę� PHQWiOLV� UHQGHOOHQHVVpJHN��
betegségek kialakulásához. 

Pácienseim nemegyszer kezdik panaszaikat azzal, 
hoJ\�HJ\HG�O�pU]LN�PDJXNDW��QLQFV�DNL�PHJKDOOJDVVD�ĘNHW��
Ennek egyik következménye a depresszió. A depresszió 
QHP� D]RQRV� D� URVV]� KDQJXODWWDO�� $� ILJ\HOPH]WHWĘ� MHOHN��
DPHO\HNEĘO� DUUD� OHKHW� N|YHWNH]WHWQL�� KRJ\� YDOyEDQ�
depresszióról van szó, a rossz hangulat, az örömre való 
NpSHVVpJ�HOYHV]WpVH��D�QDSL�WHYpNHQ\VpJHN�LUiQWL�pUGHNOĘGpV�
elvesztése, az önértékelés alacsony szintje, a csökkent 
koncentrálás, az akadályoztatott gondolkodás, a 
testtömegváltozás, az agitáció vagy a gátoltság.  

A zaklatott viselkedés és gyakori 
hangulatváltozások csak egy aspektusa a depressziónak. Ide 
tartozik az álmatlanság, a halálról, illetve öngyilkosságról 
YDOy�EHV]pG�� LOOHWYH� IHQ\HJHWĘG]pV�� YDJ\� LO\HQ�PRQGDWRN��
Engem ez már többé nem érdekel. A depresszió jele a 
visszavonulás, a tevékHQ\VpJHNWĘO�pV�D�NDSFVRODWRNWyO�YDOy�
elfordulás, a kockázatvállaló viselkedés (fegyver vásárlása 
YDJ\�JRQGDWODQ��J\RUV�YH]HWpV���D�IRO\DPDWEDQ�OpYĘ��J\HN�
elrendezése, a barátoktól való búcsúzás, az értékes 
tulajdonok elajándékozása, illetve végrendelet megírása. 
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A depresszió mindezek mellett számos testi panaszt 
LV� RNR]KDW�� tJ\� SpOGiXO� HPpV]WĘUHQGV]HUL� EHWHJVpJHNHW�
(emésztési zavar, székrekedés, esetleg hasmenés, fejfájás, 
hátfájás). Emellett nagyon sok depressziós ember szorong 
is. 
 A gyerekek, a kamaszok�� D]� LGĘVHEE� IHOQĘWWHN�
N�O|QE|]ĘNpSSHQ�UHDJiOKDWQDN�D�GHSUHVV]Ly�NLDODNXOiViUD��
(]HNEHQ� D� FVRSRUWRNEDQ� D� W�QHWHN� N�O|QE|]Ę� IRUPiW�
ölthetnek.  A gyerek betegnek fogja magát tettetni vagy 
DJJyGQL� NH]G� V]�OĘMH� KDOiOD� PLDWW�� URVV]XO� WHOMHVtW� D]�
iskolában, nem KDMODQGy�LVNROiED�PHQQL��LOOHWYH�N�O|QE|]Ę�
YLVHONHGpVL�]DYDUDL�OHKHWQHN��$]�LGĘVHEE�HPEHUHN�HVHWpEHQ�
inkább a depresszió testi megnyilvánulásainak van 
szerepük.  

A depresszió mellett a szorongás is egyre gyakoribb 
jelensége környezetünknek és életmódunknak�� ,GĘQNpQW�
mindenki érez szorongást, feszültséget, nyugtalanságot, 
félelmet. Egy bizonyos fokig ez elfogadható: fokozza a 
WHOMHVtWĘNpSHVVpJHW� �SO�� VSRUWEDQ�� PXQNDKHO\HQ��� KD� D�
szervezet fenyegetést észlel, felkészíti a testet a 
menekülésre vagy éppen a szembeszállásra (fight or 
flight, azaz harcolj vagy menekülj). Az is beteg, aki sosem, 
semmilyen helyzetben nem szorong. 
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A fotó a szubspecializáció megszerzése után készült 

Forrás: poliklinikamedic.rs 

A nyugtalanság akkor válik betegséggé, ha az élet 
minden területén megjelenik és általános érzéssé válik. 
Kognitív, testi, érzelmi és viselkedési komponensek együtt 
hozzák létre a nyugtalansággal, félelemmel, aggodalommal 
járó szorongást. Ez olyan mindennapi érzés, amely 
D]RQRVtWKDWy� N�OVĘ� RN� QpON�O� LV� OpWUHM|Q�� 1HP� HJ\HQOĘ� D�
félelemmel, hiszen a félelemnek pontos, meghatározott 
N�OVĘ� RND� YDQ�� $� V]RURQJiV� D� WHKHWHWOHQVpJ� pU]pVpYHO�
összekötött félelem érzete, amikor az ember úgy érzi, 
semmiféle befolyása sincs a történésekre. A szorongást testi 
tünetek kísérhetik: szívdobogás, émelygés, mellkasi 
fájdalom, fejfájás, gyomorfájás, izomfeszültség a vállban és 
nyakban, szédülés, fáradtság. Érzelmi komponensei: 
nyugtalanság, izgatottság, érzékenység, álmatlanság vagy 
rossz álmok sorozata. 

Beszélni kell még a személyiségzavarral 
�SV]LFKRSiWLD�� N�]GĘN� FVRSRUWMiUyO� LV�� $� SV]LFKRSDWD�
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NLIHMH]pVW� KRVV]~� LGĘQ� NHUHV]W�O� KDV]QiOWiN� D]RNUD� D�
személyekre, akik többek között képtelenek az emberi 
NDSFVROyGiVRN� WHUpQ� YDOyGL� pU]HOPL� N|WĘGpVHN�
kialakítására, kegyetlenek, figyelmen kívül hagyják a másik 
személyt, felszínesek, érzéketlenek.  

A pszichopaták hajlamosak arra, hogy 
lekicsinyelljék, megalázzanak, megbántsanak vagy akár 
fizikailag is bántalmazzanak olyanokat, akiket nem tudnak 
használni, akiket az átlagember sajnál vagy segít. A 
pszichopaták gyakran kegyetlenek az állatokkal, a 
J\HUHNHNNHO�pV�D]�LGĘVHNNHO� 

Az emberek számára fontos az érzelmi támogatás 
EL]WRVtWiVD�� KLV]HQ� OiWKDWWXN� D]� HOĘ]ĘHNEĘO�� PLO\HQ�
következményei lehetnek, ha elhanyagoljuk a 
kapcsolatokat.  A támogatás során az egyén 
V]HPpO\LVpJpQHN�� pQMpQHN�� LOOHWYH� H]HN� PHJIHOHOĘ�
PĦN|GpVpQHN�HUĘVtWpVH�D�IĘ�FpOXQN��$]�HJ\pQ�pU]HOPHLQHN�
gondjait is figyelembe kell vennünk, csak akkor segíthetünk 
rajta. 

Célunk az, hogy az egyén jó tulajdonságaira, pozitív 
oldalára koncenWUiOMXQN�� H]W� HUĘVtWV�N�� PHUW� FVDN� H]�
szolgálhatja a mindennapok jó közérzetét. 

 

Felhasznált irodalom 

Ɣ Comer R. J. (2000). A lélek betegségei. Osiris, Budapest. 
Ɣ Gilbert, P. (2007). Psychotherapy and counselling for 

depression (3rd Edition). Sage Publications, London. 
Ɣ Atkinson, R. C. - Hilgard, Ernest (2005). Pszichológia. 

Osiris, Budapest. 
Ɣ Karpman, B.(1948). The myth of the psychopathic 

personality. American Journal of Psychiatry. 104(9), 
523-34. p. 
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Gulyás Oldal Natália 

Útmutató a továbbtanuláshoz 
 

Számomra, ha támogatásról beszélünk, egy hónapos 
buszbérlet jut eszembe. De kezdjük történetemet az elején. 

Az általános iskolát Királyhalmán fejeztem be. 
,QQHQ� XWDP� D� N|]HO� ���� pYHV� P~OWUD� YLVV]DWHNLQWĘ�
LQWp]PpQ\EH�� D� V]DEDGNDL� %RVD� 0LOLüHYLü� .|]JD]GDViJL 
Középiskolába vezetett. Jelenleg a szabadkai Közgazdasági 
Kar másodéves hallgatója vagyok, kereskedelemi szakon. 

.|]pSLVNRODL�WDQXOPiQ\DLP�PHJNH]GpVH�HOĘWW�DSDL�
QDJ\QpQpPPHO� NHUHVW�N� IHO� D� .RV]WROiQ\L� 'H]VĘ�
'LiNVHJpO\H]Ę� (J\HV�OHWHW�� 1HNLN� N|V]|QKHWHP�� KRgy 4 
éven keresztül biztosítva volt a hónapos buszbérletem. A 
támogatást egy korábbi ösztöndíjasuknak, Sóti Valentinnek 
köszönhetem, aki nem feledkezett meg arról, hogy 
középiskolai tanulmányai alatt milyen sokat 
jelentettszámára a KODDE-ösztöndíj. Sóti Valentin ma a 
YLOiJKtUĦ� *RRJOH� YiOODODWQiO� GROJR]LN� pV� W|EE� YDMGDViJL�
WiUViYDO�HJ\�WW�pOW�D�OHKHWĘVpJJHO��KRJ\�D�IL]HWpVH�HJ\�UpV]pW�
QRQSURILW� V]HUYH]HWHNQHN� DGMD�� ė� D� .RV]WROiQ\L� 'H]VĘ�
'LiNVHJpO\H]Ę� (J\HV�OHWHW� YiODV]WRWWD�� (QQHN�
N|V]|QKHWĘHQ� N|]pSLVNRODL� Wanulmányaim alatt 
távmunkában dolgoztam is a Google-nek. 
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A fotó a KODDE 30 éves fennállására szervezett ünnepségen készült 

 

A középiskolát közgazdasági technikus szakon 
fejeztem be, a generáció diákjaként. (]W� N|YHWĘHQ� ~J\�
döntöttem, hogy idehaza folytatom tanulmányaimat. Igen 
VRN� EDUiWRP� pV� LVPHUĘV|P� YiODV]WRWWD� D� N�OI|OGL�
WRYiEEWDQXOiV� OHKHWĘVpJpW�� pQ� D]RQEDQ� V]�OĘYiURVRPEDQ�
szerettem volna maradni, hisz a szívem mindig is ide 
húzott.    

Az egyetem megkezdése nagy kihívást jelentett 
számomra, legIĘNpSSHQ� D]pUW�� PHUW� D]� RNWDWiV� V]HUE�
nyelven folyik. A társalgási nyelvvel nem volt problémám, 
GH�D�V]DNPDL�Q\HOY� HOĘV]|U� LJHQFVDN�QHKp]QHN�EL]RQ\XOW��
Sosem adtam fel, sok áttanult éjszaka után meglett a 
kitartásom eredménye, és minden vizsgámat sikerült 
OHUDNQRP�D]�HOVĘ�YL]VJDLGĘV]DNEDQ��DPL�QDJ\�HUĘW�DGRWW�D�
IRO\WDWiVKR]�� $]� HOVĘ� pYHW� ����-es átlaggal fejeztem be. 
(QQHN� N|V]|QKHWĘHQ� LGpQ� D� 0DJ\DU� 1HP]HWL� 7DQiFV�
ösztöndíja mellett a demonstrátori ösztöndíjat is 
megpályázhattam. 

Egyetemi tanulmányaim alatt törekszem arra, hogy 
a gazdasági szaknyelvet, illetve kifejezéseket magyarul is 
PHJWDQXOMDP�� (EEHQ� D�.RV]WROiQ\L�'H]VĘ�'LiNVHJpO\H]Ę�
Egyesületben ismételten segítettek. Nagyon sok anyagot, 
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tanulmányt kaptam magyar nyelven, illetve javasolták, 
hogy kapcsolódjak be a Vajdasági Magyar Közgazdász 
Társaság munkájába is.  

Amelyik tantárgyat csak tudom szerb nyelven 
KDOOJDWRP� pV� V]HUE�O� YL]VJi]RP� EHOĘOH�� $� V]HUE� Q\HOY�
mellett az angol nyelvet is jól beszélem, de az egyetemen a 
németet választottam. A tanulmányaim fókuszában, a 
közgazdaságtanon belül, a nemzetközi kereskedelem áll, de 
emellett még foglalkoztat a monetáris és költségvetési 
politika is. 

A Covid miatt sajnos nemzetközi konferenciákra 
még nem jutottam el, de annak is örültem, hogy nyáron 
részt vehettem a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság 
nyári táborában, amely a Digitális gazdaság és e-
kereskedelem címet viselte. Terveim szerint az alapképzést 
N|YHWĘHQ�6]DEDGNiQ�V]HUHWQpP�EHIHMH]QL�D�PHVWHUNpS]pVW�
is. 

$]�XWiQDP�M|YĘ�JHQHUiFLyQDN�D]W��]HQHP��PHUMHQ�
nagyot álmodni, és válassza azt az utat, amely boldoggá 
teszi. De arról nem feledkezhetünk meg, hogy csak akkor 
lehetünk sikeresek, ha versenyképes tudással rendelkezünk.  

 

 
A fotó a KODDE 30 éves fennállására szervezett ünnepségen készült 
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Krmpotity Dominika 

)HOQĘQL�D�'LiNVHJpO\]ĘEHQ 
 

Szabadkán születtem 1998. június 21-én és itt is 
töltöttem mindennapjaimat egészen az egyetemi éveim 
NH]GHWpLJ�� -HOHQOHJ� GLSORPD� HOĘWW� iOORN� D� %HOJUiGL�
=HQHDNDGpPLD� ]HQHL� HOĘDGy-fuvolista szakán, és egyben 
készülök a mestertanulmányra, amelyet párhuzamosan két 
szakon szeretnék elvégezni. A fuvola mellett a kamarazene 
V]DNRQ� V]HUHWQpN� WDQXOQL�� GH� HPHOOHWW� pUGHNOĘG|P� D�
]HQHWHUiSLD�LUiQW�LV��DPHO\�6]HUELiEDQ�PpJ�J\HUHNFLSĘEHQ�
MiU�� -|YĘPHW�� IRJODONR]iVRPDW� LOOHWĘHQ� a Belgrádi 
Zeneakadémia tanáraként képzelem el magam. 

Gyermekkorom óta foglalkozom zenével, ezért 
személyes tapasztalatból tudom, hogy milyen fontos a 
pozitív visszajelzés, és a tudat, hogy valaki támogat. 
%L]RQ\iUD� QHP� LV� YpOHWOHQ�� KRJ\� HJ\� LO\HQ� ÄWiPRJDWy´�
családba születtem. Édesanyám, Krmpotity Bacsó 
Gabriella 2009 szeptembere óta foglalkozik 
diáksegélyezéssel, azóta a KODDE munkatársa, aktív tagja, 
2 éve pedig nagy büszkeségemre immáron annak elnöke is.  

Oldalakat tudnék írni arról, hogy a KODDE 
munkatiUVDL�pV�WDJMDL�KDWiURNDW�QHP�LVPHUĘ�HOKLYDWRWWViJJDO�
WHV]QHN�PHJ�PLQGHQW�HJ\�MREE�N|]|VVpJ�pV�OHKHWĘVpJHNNHO�
WHOL�M|YĘ�pUGHNpEHQ��0LQGHQ�DONDORPPDO�EL]RQ\tWMiN��KRJ\�
D� GLiNVHJpO\H]pV� V]�NVpJHV� pV� SR]LWtY� KDWiV~� D� M|YĘ�
generációi számára. De ez a szöveg moVW�QHP�HUUĘO�V]yO��
Arról szeretnék személyes életképet adni, hogy milyen is 
IHOQĘQL�HJ\�GLiNVHJpO\]ĘEHQ�� 

$PLQW� PiU� D� EHYH]HWĘEHQ� HPOtWHWWHP�� WL]HQNLOHQF�
pYHV� NRURPLJ� 6]DEDGNiQ� pOWHP��PDQDSViJ� D]� LGĘP� QDJ\�
részét pedig már Belgrád hangulatos utcáin és a 
Zeneakadémián töltöm.  
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A középiskolai évek mentálisan és fizikailag 
PHJOHKHWĘVHQ�NLPHUtWĘHN�YROWDN��VRN�DNDGiO\�HOp�iOOtWRWWDN��
A legnagyobb szerencsémre sok támogató körülmény és 
személy vett körül.  

 

 
A fotó a KODDE 30 éves fennállására szervezett ünnepségen készült 

 
Véleményem szerint a diáksegélyezés (a köztudattal 

HOOHQWpWEHQ�� W|EE�� PLQW� ÄFVXSiQ´� DQ\DJL� WiPRJDWiV�� $�
GLiNVHJpO\H]pV�V]HOOHPL�WiPRJDWiV��~M�V]DNPDL�OHKHWĘVpJHN�
nyújtása, nem utolsósorban pedig a fizikai tér biztosítása. A 
KODDE mindig nyitott ajtókkal és tárt karokkal várta 
D]RNDW� D� GLiNRNDW�� DNLNQHN� QHP� YROW� PHJIHOHOĘ� KHO\�N� D�
tanuláshoz. Sajnos az egyesület jelenlegi irodájában erre 
QLQFV�OHKHWĘVpJ�N�� 

Még élénken élnek emlékezetemben a szerdák, 
amelyeket az egyesület nagytermében töltöttem a 
N|YHWNH]Ę� QDSL� ]HQHW|UWpQHW� HOOHQĘU]ĘUH� WDQXOYD�� (QQHN�
N|V]|QKHWĘHQ� D� OHJW|EE� QDJ\� ]HQHV]HU]Ę� pOHWpW� PLQGLJ�
ahhoz a helyhez fogom kötni. Rengetem prezentáció és 
fogalmazás született meg azon a helyen. Hálás szívvel 
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mondhatom, hogy a KODDE meghatározó és állandó része 
volt a középiskolai tanulmányaimnak.  

(EEHQ� D]� LGĘV]DNEDQ� LQGXOW� HO� D� 0RVRO\� 0ĦKHO\�
QHYĦ� SURMHNW� LV�� DPHO\� D� VpU�OW� J\HUPHNHN� LQWHJUiFLyMiW�
helyezte fókuszba. Ezeken a foglalkozáson több 
élettapasztalatot szereztem, mint az addigi tanulmányaim 
alatt összesen.  

 

2015-EHQ�D�0RVRO\�0ĦKHO\�PiVRGLN�V]�OHWpVQDSMiQ 
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Megtanultam, hogy az életben a valódi értékek az 
egészség, a család és az önfeledt nevetés. Arra is 
ráébresztett az a program, hogy minden nap van miért 
hálásnak lennünk. Ezek az élmények formáltak azzá az 
emberré, aki ma vagyok.  

1pJ\�pYYHO�NpVĘEE�PpJ�PLQdig édes nosztalgiával 
töltenek el ezek az emlékek, a KODDE régi épülete, a 
PDFVNDN|YHV�$JR�0DPXåLü�XWFD� 

A zenei tudásomat az iskoláknak és azoknak az 
átlagon felüli pedagógusoknak köszönhetem, akik 
WDQtWRWWDN��$� V]�OĘYiURVRP�� D� YDMGDViJL�PDJ\DUViJ� pV� D]�
anyanyelvem szeretetét és tiszteletét viszont nagyban a 
.RV]WROiQ\L� 'H]VĘ� 'LiNVHJpO\]Ę� (J\HV�OHWQHN�
köszönhetem. Ennek az egyesületnek a falai között 
kristályosodott ki bennem az a tudat, hogy itthon szeretném 
folytatni a tanulmányaimat. Véleményem szerint itthon is 
UHPHN�OHKHWĘVpJHLQN�YDQQDN�� 

A legtöbb vajdasági magyar fiatallal ellentétben én 
PpJ�PLQGLJ�SR]LWtY� M|YĘNpSSHO� WHNLQWHN� HUUH� D]�RUV]iJUD��
Szeretek itt élni. Ide köt a családom, itt vannak a gyökereim. 
Sok nehézséggel kerültem szembe a belgrádi tanulmányaim 
DODWW��GH�PiVKRO�LV�YDQQDN�]|NNHQĘN��$WWyO�QHP�OHWW�YROQD�
PiJLNXVDQ�N|QQ\HEE��KD� HOPHJ\HN��1HP�YROW�HJ\V]HUĦ�D�
V]HUE� Q\HOYHQ� YDOy� WDQXOiV�� D� VRN� FLULOO� EHWĦV� N|Q\Y� pV� D�
nagyváros, amely olyan dinamikus, hogy néha mindenki 
jelentéktelennek érzi magát benne. 

 (WWĘO� I�JJHWOHQ�O� HJ\� SHUFUH� VHP� EiQWDP� PHJ� D�
döntésemet. 
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2019-ben Ljubljanában a Belgrádi Zeneakadémia diákjainak 

vendégszereplése 

Az olyan fiatalok ± mint amilyen én is vagyok ± 
szerencséjére egyre több ösztöndíjprogram létezik a 
VajdaságEDQ��(]HN�PLQGHQNL�pOHWpW�MHOHQWĘVHQ�PHJ� WXGMiN�
könnyíteni. Végtelenül hálás vagyok azért, mert egyike 
lehettem a KODDE támogatottjainak, és ezt társaim 
nevében is szeretném megköszönni az egyesületnek! 

 

9pJH]HW�O�.RV]WROiQ\L�'H]VĘW�LGp]HP��Ä$]�D�WpQ\��
hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, 
gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez 
QLQFV�IRJKDWy�´ 
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Salling Melissza 

Tanulmányi utam Szabadkától Kínáig 
 

Salling Melisszának hívnak, jelenleg másodéves 
PhD hallgató és kutató vagyok a kínai Dongnan Egyetemen 
(Southeast University). Miért vagyok egy másik kontinens 
doktorandusz hallgatója, és miért pont Kína?  

Nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, hiszen 
minden döntésemben támogatnak és bíztatnak engem, ami 
QDJ\RQ� IRQWRV� V]iPRPUD�� %HYDOORP�� QHP� HJ\V]HUĦ� HJ\�
másik országban, pontosabban fogalmazva, egy másik 
kontinensen, de akár úgy is mondhatnám, egy másik 
világban helytállni, érvényesülni és megvalósítani a 
céljaimat. A titok nem más, mint a kitartás és az álom. 
Kezdetben igen nagy kihívás volt megismerni az ázsiai 
NXOW~UiW��N|]HOUĘO�OiWQL�PLQGD]W��DPLUĘO�FVDN�D�N|Q\YHNEHQ�
olvashatunk. Az igazat megvallva: a nehézségek ellenére én 
minden egyes percét élvezem. 

A szüleim mellett a .RV]WROiQ\L� 'H]VĘ�
'LiNVHJpO\H]Ę� (J\HV�OHW támogatásának is sokat 
köszönhetek. Az egyesület már gimnazista korom óta 
nagyban hozzásegített tanulmányaim sikeréhez. Minden 
évben értesültem egy-HJ\� UHQGH]YpQ\UĘO�� HVHPpQ\UĘO��
melyeken mindig szívesen vettem részt. 

Véleményem szerint igen fontos a tehetségek 
támogatása. Támogatás, legyen az tanulmányi ösztöndíj, 
könyvcsomag, tanulmányi út biztosítása, mind-mind 
segítenek az egyén kibontakozásában. Társadalmi 
szempontból is fontos a fiatalok felkarolása, hiszen 
mindenkiben él egy-egy ötlet, amely segítheti az 
|VV]HWDUWR]iVW�pV�HOĘUHKDODGiVW� 

Egy olyan városból származom, ahol nap mint nap 
WDOiONR]KDWXQN� D� N�O|QE|]Ę� NXOW~UiNNDO�� .RV]WROiQ\L�
'H]VĘ�� &ViWK� *p]D�� 6DYD� %DELü�� 5DLFKOH� -�� )HUHQF� FVDN�
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néhány a nagy nevek közül. Szabadka utcáin sétálva mindig 
felfedezhetünk egy-egy kincset, egy-egy csipetnyi 
különlegességet. Szerintem ez igazán csodálatos érzés. 
7XODMGRQNpSSHQ� HQQHN� D� VRNV]tQĦ� LPSXO]XVQDN�
köszönhetem az idegen nyelvek, a nemzetközi kapcsolatok 
és a diplomácia iránti rajongásomat.  

Visszakanyarodva a történetemhez: tanulmányaim 
során nagyon sok új dologgal gazdagodhattam, ezért is csak 
hangsúlyozni tudom az elszántság fontosságát. Szabadkán 
születtem és végeztem el az általános iskolát majd a 
gimnáziumot. Gyermekként zeneiskolába is jártam, és 
zenei pályára készültem, viszont 2014-ben a Svetozar 
0DUNRYLü�*LPQi]LXP�YpJ]ĘV� WDQXOyMDNpQW� G|QWpVW� NHOOHWW�
KR]QRP�DUUyO��KRJ\�PLNpQW�LV�NpS]HOHP�HO�D�M|YĘPHW��ÒJ\�
döntöttem, megpályázom a magyar állami ösztöndíjat az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán, és ha egy 
NLV� LGĘUH� LV�� GH� PiV� SiO\iUD� OpSHN�� PLQW� D� ]HQH� YLOiJD��
/HKHWĘVpJHW� OiWWDP� DEEDQ� LV�� KRJ\� HJ\� RO\DQ� V]tQHV�
városban tudom folytatni tanulmányaimat, mint Budapest. 
Fel is vettek a megpályázott állami ösztöndíjas helyre, ami 
nagyon nagy segítség volt számomra, és pénzügyileg 
tehermentesítette a szüleimet is. Egy teljesen átlagos 
FVDOiGEyO�V]iUPD]RP��DKRO�QHP�HJ\V]HUĦ�GRORJ�LVNROi]WDWQL�
a gyermeket. Ráadásul a családomban nemcsak én 
szerettem volna továbbtanuOQL�� KDQHP� D� QĘYpUHP� LV��
eGHVDQ\iP�D�V]DEDGNDL�NyUKi]EDQ�HJpV]VpJ�J\L�QĘYpUNpQW�
dolgozik, édesapám pedig elárusító egy kereskedésben. 
Anyukám mindig mondogatta nekem, hogy az eszemmel és 
a törekvésemmel nagyon sok mindent el tudok majd érni. 
Szüleim mindig arra buzdítottak, hogy merjek lépni és 
NRFNi]WDWQL�D]�pOHWEHQ��KLV]HQ�FVDN�~J\�WXGXQN�HOĘUH�OpSQL��
És ez valóban így igaz. 
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Budapesti egyetemista éveim során is nagy gondot 
IRUGtWRWWDP� D� NDSFVRODWRN� NLpStWpVpUH�� N�O|QE|]Ę�
aktivitásokon való részvételre. Az ELTE egyik 
kollégiumában laktam három évig, két másik diáklánnyal 
osztozva egy picurka szobán. Japán szakon kezdtem a BA 
tanulmányaimat, portugál mellékszakkal, viszont nem 
igazán találtam meg magam a japán nyelvben, így egy év 
után úgy döntöttem, inkább megcserélem a szakokat, így a 

PiVRGLN� pYWĘO� PiU�
portugál szakos 

hallgatónak 
mondhattam magam. 
Nehéz döntés volt, 
ugyanis hátrányban 
voltam a többi 
portugál szakos 
hallgatóval szemben, 
viszont én minden 
HUĘIHV]tWpVVHO� D]RQ�
ügyködtem, hogy 
utolérjem a 
szaktiUVDLP�� VĘW�
annyira feltornáztam 
magam, hogy a 
harmadik évben  

     2017 februárjában Kínai nagy fal 

elnyertem az Erasmus+ cserediák ösztöndíjat is. 
(QQHN�N|V]|QKHWĘHQ������V]HSWHPEHUpWĘO�PiU�D�SRUWXJiOLDL�
Lisszaboni Egyetemen folytathattam a tanulmányaimat. 

Csodálatos élmény volt számomra Portugáliában 
WDQXOQL�� WHVWN|]HOEĘO� PHJLVPHUQL� D]� RUV]iJRW�� pV� PDJiW�
/LVV]DERQW�� (]� D]� |V]W|QGtMSURJUDP� OHKHWĘVpJHW� DGRWW�
számomra, hogy jobban elsajátítsam a portugál nyelvet és 
megismerjem a kultúrát. De ezenkívül a személyiségem is 
VRNDW�IHMOĘG|WW��KLV]�HJ\HG�O�YROWDP��pV�IHO�NHOOHWW�WDOiOQRP�
magam.  
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Bolo de Rei, Galão, Pastel de Nata, Bacalhau, és még 
sorolhatnám a sok portugál finomságot. Visszaemlékezve, 
még ma is érzem Portugália illatát az orromban, szememet 
OHKXQ\YD�SHGLJ�PDJDP�HOĘWW�OiWRP�D�KDQJXODWRV�NLV�XWFiNDW�
és a Tejo folyót, fülemben pedig cseng a Fado melankolikus 
GDOODPD�� 0DJDPEDQ� ĘU]|P� 3RUWXJiOLD� PLQGHQ� HJ\HV�
zegzugát. 

 2019 ért véget a tanulmányi utam, és visszatértem 
Budapestre. 2017 júliusiEDQ� NLWĦQĘ� HUHGPpQQ\HO� pV� HJ\�
diplomával a kezemben távoztam az ELTE-UĘO��'H�YDMRQ�
hogyan tovább? 

Ekkor egy még nagyobb fába vágtam a fejszét. 
Szerettem volna mesterképzésre menni, így megpályáztam 
egy kínai állami ösztöndíjat. Mivel mindig jól tanultam, 
QDJ\�|U|P|PUH�pQ�pV�D�QĘYpUHP�LV�HOQ\HUW�N�D]�|V]W|QGtMDW��
így már 2017 augusztusában repültünk is az új világba. 
Megjegyezném, hogy én úgy mentem ki Kínába, hogy egy 
V]yW�VHP�EHV]pOWHP�NtQDLXO��9LV]RQW�PHJ�YROWDP�J\Ę]ĘGYH��
hogy Budapest és Lisszabon után Kínában is helyt tudok 
PDMG� iOOQL�� 1ĘYpUHP��0HOLWWD� DODSNpS]pVHQ� NtQDL� Q\HOYHW�
tanult a budapesti ELTE-Q�� tJ\� Ę� QDJ\RQ� VRNDW� VHJtWHWW�
QHNHP�D]�HOVĘ�SiU�KyQDSEDQ��%HYDOORP��D]�HOHMpQ�YROW�VtUiV�
a nehézségek miatt, de örülök, hogy ott volt valaki 
mellettem, aki még ha pár öleléssel is, de támogatott. A 
nehézségek ellenére egyszer sem fordult meg a fejemben, 
hogy feladom, amibe belekezdtem. 

A mesterképzést így immár a nankingi Dongnan 
Egyetemen folytattam, nemzetközi üzleti kapcsolatok 
szakon. Gondolom itt felmerül a kérdés, hogy hogyan is 
kerültem portugál nyelv és kultúra alapszakról nemzetközi 
üzleti kapcsolatok mesterszakra? A válasz abban rejlik, 
hogy mindig nagyon érdekelt a nemzetközi kapcsolatok, a 
diplomácia és az üzleti világ. Már az alapképzésem 
kezdetekor arról ábrándoztam, hogy a nyelvtudást 
összekötöm az üzleti világgal.  
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Anyanyelvem a magyar, de mivel Szerbiában 
QĘWWHP�IHO��H]pUW�D�V]HUE�Q\HOYHW�LV�IRO\pNRQ\DQ�EHV]pOHP��
Az évek során megtanultam még néhány nyelvet, mint az 
angol, a német, a portugiO��D�VSDQ\RO��$�M|YĘEHQ�H]HNHW�D�
nyelveket szerettem volna kamatoztatni az üzleti és 
diplomáciai világban, így amikor értesültem a kínai állami 
ösztöndíjról a nemzetközi üzleti kapcsolatok 
mesterképzésen, bátorkodtam megírni egy olyan 
motivációs levelet, amely elnyerte a bíráló bizottság 
tetszését.  

eV�PRVW�HJ\�NLFVLW�.tQiUyO«�0LQW�DKRJ\DQ�D]W�PiU�
korábban is megjegyeztem, egy teljesen más világba 
csöppentem. Más a kultúra, mások a szokások és az 
ünnepek is. Ezeket lassan-lassan, fokozatosan tanultam 
meg, és mélyültem el bennük. Ilyenek például a kínai 
teaszertartás, a tavasz ünnepe, a kínai orvoslás és a 
gyógynövénytan. Annyira megtetszett a kínai nyelv, hogy 
magamtól tanultam meg. Az alapokat nehéz volt 
elsajátítani, írásmódjuk is teljesen más, de motivált voltam, 
és minden nap elcsíptem valami újat boltba járáskor, az 
XWFiQ�VpWiOYD��D�WD[LVRIĘUWĘO�YDJ\�D]�~MRQQDQ�V]HU]HWW�NtQDL�
barátoktól.  

Tanulmányaim során számos kínai várost 
PHJOiWRJDWWDP�� PHO\HN� PLQG� N�O|QE|]Ę� pOPpQ\HNNHO�
JD]GDJtWRWWDN�� IĘNpQW� D� KínaL� 1DJ\� )DO� pV� D� ;L¶DQ-ban 
található Terrekotta Agyaghadsereg tett rám mély 
benyomást. 

Kína ízvilága teljesen más, mint a megszokott hazai ízek, 
és teljesen más, mint a hazai kínai éttermek kínálata. 
Sokaknak tetszik, de vannak, akik ragaszkodnak a már rég 
megszokott otthoni ízekhez. Én imádom az új dolgokat, így 
nem is volt kérdés, hogy kipróbálok-e egy-egy ínyencséget. 
ⅆ鼬 㸦KXԁJXǀ㸧az ún. forró fazék, 虧蜈簿 ఀΟΚЊΣЂΦ͑

ΔΙΦϰΟఁΒΫ͑ ЊΟ͑͟ marha nyárs, 氉 �MLƐR]L�� D]� ¼Q��
húsgombóc csak néhány a kedvencek közül. 
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ⅆ鼬 㸦KXԁJXǀ㸧az ún. forró fazék 

 

Annyira megtetszett a kultúra és a kínai világ, hogy 
2019-ben a mesterdiplomám megszerzése után, úgy 
döntöttem, hogy az egyetemen szeretnék maradni és 
kutatni, így felvételt nyertem a doktori képzésre. Itt szintén 
|V]W|QGtM� VHJtWL� D]� HOĘUHMXWiVRPDW�� $� NpS]pV� HOVĘ� pYpEHQ�
kínai nyelvet tanultam, ugyanis ahhoz, hogy folytatni 
tudjam a PhD képzést, nyelvvizsgát kellett tennem kínai 
Q\HOYEĘO�+6.�� V]LQWHQ�� DPHO\� D�&�-nek felel meg. 2020 
Q\DUiQ�VLNHUHVHQ�OH�LV�YL]VJi]WDP��tJ\������V]HSWHPEHUpWĘO�
hivatalosan is doktoranduszhallgató lettem a nankingi 
Dongnan Egyetemen. 

 
Kínai operajelmez 

A színes jelmezt és az arcfestéket az 
opera hagyományos története szerint 
D]� ĘVL� KDUFRVRN� D]� HOOHQVpJ�
megfélemlítése céljából használták.  
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Kínai teaszertartás 

-HOHQOHJ� D� NRURQDYtUXV� PLDWW� HOĘiOOW� KHO\]HW� PLDWW�
RQOLQH�KDOOJDWRP�D]�HOĘDGiVRNDW��pV�RQOLQH�YHV]HN�UpV]W�HJ\-
egy konferencián. Ennek ellenére én kitartóan folytatom az 
utam, ami még biztosan nagyon sok újat tartogat a 
számomra. 
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Kovács Elvira 

A támogatások fontossága egy közéleti, 
V]yUYiQ\EDQ�pOĘ�DQ\D�V]HPV]|JpEĘO 

 

Mit jelent számomra a támogatás? Mi jut róla 
HOĘV]|U�HV]HPEH"� 

(]HQ� NpUGpVHN� PHJYiODV]ROiViKR]� HOĘV]|U� NL� NHOO�
OpSQHP� D� MHOHQOHJL� V]HUHSN|U|PEĘO�� pV� HJ\� SLOODQDWUD�
visszaemlékeznem a gyerekNRURPUD��D]�LVNROiV��HOVĘVRUEDQ�
a középiskolai éveimre, majd az egyetemi tanulmányaimra. 
Mit is jelentettek akkor nekem, valamint a szüleim számára 
D�N�O|QE|]Ę�|V]W|QGtMDLP��PLO\HQ�VHJtWVpJHW�Q\~MWRWWDN" 

Nem szeretnék dicsekedni, de úgy emlékszem, hogy 
D�FVDOiGRPQDN�QDJ\�V]HUHQFVpMH�YROW�YHOHP��KLV]HQ�D]�HOVĘ�
pillanattól kezdve szerettem az iskolát, igazi kis stréber, a 
házi feladatát minden kötelezettségét lelkiismeretesen 
HOYpJ]Ę� GLiN� YROWDP�� 3HUV]H�� KD� a gyerekkoromról 
EHV]pO�QN� pV� D� SROLWLNDL� KHO\]HWUĘO� �DPHO\�
megkerülhetetlen, ha tetszik, ha nem) és a társadalomról, 
DPHO\EHQ�IHOQĘWWHP��QHP�KDJ\KDWy�NL�D]�D�WpQ\��KRJ\�PLYHO�
1982-ben születtem, a nyolcvanas évek végén, de inkább a 
kilencvenes évek elején indultam iskolába, és ez a periódus 
rányomta a bélyegét úgy az általános, mind a középiskolai 
WDQXOPiQ\DLPUD�� +RJ\� NRQNUpW� SpOGiYDO� pOMHN�� D]� HOVĘ�
komolyabb ösztöndíjam (a Nagybecskereki 
'LiNVHJpO\H]ĘWĘO��HJ\�OLWHU�RODMEyO��HJ\�NLORJUDPP�OLV]WEĘO��
cukorbóO� pV� KDVRQOyNEyO� iOOW�� HJ\� N|YHWNH]Ę� DONDORPPDO�
pedig a pénz helyett (hisz a dinár pillanatok alatt elveszítette 
D]� pUWpNpW�� ~M� WRUQDFLSĘW� NDSWDP�� 5HQJHWHJHW� MHOHQWHWW� H]�
akkor nekem, a családomnak, a mikrokörnyezetemnek.  

Amíg a szabadkai Közgazdasági Egyetemen 
tanultam, hétvégenként egy magániskolában dolgoztam 
Nagybecskereken, ahol angolt tanítottam. Ezzel 
SiUKX]DPRVDQ�NH]GWHP�HO�pUGHNOĘGQL�D�N|]pOHW�LUiQW��7|EE�
éven keresztül Apáczai ösztöndíjas voltam. Emlékszem, 
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KRJ\� pGHVDSiP� DQQR� D]W� PHVpOWH� YLFFHOĘGve az 
LVPHUĘVHLQHN�pV�D�EDUiWDLQDN��KRJ\�KD�PLQGHQ�HJ\HWHPLVWD�
csak ennyibe kerül, szívesen eltartana néhányat, mert 
persze sikeres egyetemista lévén az állam költségvetésén 
tanulhattam, a menzán étkeztem, a többi költségemre pedig 
futotta az ösztöndíj és az angolórákból megkeresett összeg. 
ėN� V]LQWH� ÄFVDN´� D� ODNiVEpUOHW� N|OWVpJHLW� IL]HWWpN��0HJ� D�
rezsit. De 4 évig nem is váltottam szálláshelyet. Négyen 
laktunk egy kétszobás lakásban Szabadkán. A harmadik 
évfolyamon megkaptam a Végrehajtó Tanács ösztöndíját, 
amely már akkoriban száz eurónyi juttatás volt havonta 
(július és augusztus hónap folyamán is), de ami ennél 
sokkal fontosabb, nyáron két hónapig Újvidéken 
dolgoztam, belekóstolva az igazi életbe, és ennek 
N|V]|QKHWĘHQ� D� WDQXOPiQ\DLP� YpJH]WpYHO� D]RQQDO� Hl is 
tudtam helyezkedni. Óriási segítség volt ez 
PLQGDQQ\LXQNQDN��HOVĘVRUEDQ�QHNHP��GH�D�V]�OHLPQHN� LV��
hiszen nem kellett azon idegeskedni, hogy az egyetem után 
mi lesz velem, el tudok-e majd helyezkedni?  

 
A fotó a KODDE 30 éves fennállására szervezett ünnepségen készült 
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Az akkor még Egészségügyi és Szociálpolitikai 
Titkárságnak nevezett részre kerültem. Egyetemista-
SURGpNiQ�YROWDP��HJ\�GLiNFVHUHSURJUDPQDN�N|V]|QKHWĘHQ�
az utolsó szemesztert Bécsben töltöttem. Nagyon sokat 
WDQXOWDP� RWW� LV�� VRNDW� IHMOĘGWHP, de mindez nem 
valósulhatott volna meg a TEMPUS ösztöndíj nélkül, mivel 
D� FVDOiGRP� HJ\V]HUĦHQ� QHP� WXGWD� YROQD� IHGH]QL� D�
költségeimet. Így viszont megengedhettem magamnak a 
N�OI|OGL� XWDNDW� LV�� (QQHN� N|V]|QKHWĘHQ� SHGLJ� N�O|QE|]Ę�
embereket, kultúrákat, nyelveket ismertem meg. 

A Vajdasági Magyar Szövetség megalakulása óta 
sok fiatalt próbált meg bevonni a munkába. A fiatalok 
szerepvállalásában 2007-EHQ�NH]GĘG|WW�~M�IHMH]HW��DPLNRU�D�
906=� D� 6]HUE� .pSYLVHOĘKi]ED� KiURP� ILDWDO� NpSYLVHOĘW�
delegált. A véletlennek vagy a sorsnak (ezt sohasem fogom 
PHJWXGQL��N|V]|QKHWĘHQ�H]HN�N|]�O�pQ�OHKHWWHP�D]�HJ\LN��
Végtelenül hálás vagyok ezért, hiszen hatalmas 
PHJWLV]WHOWHWpV�� GH� HJ\EHQ� IHOHOĘVVpJ� LV� D� YDMGDViJL�
magyarság képviselete. A fiatalok helyzetbe hozása 2008-
ban folytatóGRWW��KLV]HQ�PHJJ\Ę]ĘGpV�QN��KRJ\�D]�LIM~ViJ�
MHOHQOpWH� IRQWRV� D� YDMGDViJL� PDJ\DUViJ� M|YĘMH�
szempontjából. Rendkívül örülök, hogy a 2020-as általános 
választások után a VMSZ Ifjúsági Fórumának jelenlegi 
HOQ|NH�LV�EHMXWRWW�D�6]HUELDL�.pSYLVHOĘKi]ED��$�NpSYLVHOĘN�
többsége ma negyven év körüli, életenergiával teli, a 
OHJMREE� pYHLEHQ� OpYĘ� V]HPpO\��(J\pUWHOPĦ�� KRJ\�KD�QHP�
IRUGtWXQN� NHOOĘ� ILJ\HOPHW� D� ILDWDOMDLQNUD�� DNNRU� D� M|YĘ� LV�
EL]RQ\WDODQQi�YiOKDW��5HQJHWHJ�HQHUJLD��OHQG�OHW��HUĘ�UHMOLN�
a fiatalokban, s nekünk mindent meg kell tennünk annak 
pUGHNpEHQ��KRJ\�OHKHWĘVpJHW�WHUHPWV�QN�D�M|YĘ�JHQHUiFLyMD�
számára. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar 
Nemzeti Tanács is partnere a vajdasági magyar fiataloknak. 
8J\DQDNNRU�PHJJ\Ę]ĘGpVHP��KRJ\�D�ILDWDORNQDN�LV�IHO�NHOO�
ismerniük azt, mennyire fontos a közéletben való 
részvételük és a tudatosabb társadalmi szerepvállalásuk. 
Nélkülük nem fog menni. Összefogásra és aktivitásra van 
szüksége a magyar fiataloknak, és mi támogatunk minden 
RO\DQ� W|UHNYpVW�� DPHO\� HUĘVtWL� D� YDMGDVági magyar 
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közösséget, és hozzájárul a fiatalok egyéni boldogulásához 
is. 

$� SROLWLND� FVDSDWPXQND�� (OVĘGOHJHV� IHODGDWXQN� D�
közösség szolgálata, érdekképviselete. Azt, hogy mennyire 
vagyunk sikeresek, a konkrét eredményeink mutatják. 
(J\pENpQW�D�VLNHU�QNEĘO�valóban azt szeretem a legjobban, 
amikor konkrét problémákat orvosolunk, oldunk meg, 
embereknek, családoknak, egyéneknek, közösségeknek 
segítünk.  

Eddig sajnos sikertelenek voltak azok a 
próbálkozások, amelyekkel Szerbiában a demográfiai 
problémákat orvosolni kívánták. Nemcsak bennünket, 
PDJ\DURNDW��KDQHP�D�YHO�QN�HJ\�WW�pOĘ�W|EEVpJL�QHP]HWHW��
más népcsoportokat is súlyos demográfiai problémák 
terhelik. Szerencsére a közelmúltban elkészített 
közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a fiatalok 
gyermekvállaláVL�NHGYH�PDJDV��MHOOHP]Ę�D�FVDOiGFHQWULNXV�
értékrend, a házasságpárti gondolkodás, de a 
gyermekvállalást természetesen nagymértékben 
EHIRO\iVROMD�D�JD]GDViJL�KHO\]HW��YDJ\�HJ\V]HUĦHQ�D]��KRJ\�
D� ILDWDO� V]�OĘN� GROJR]QDN-e, esetleg meghatározott vagy 
meghatárR]DWODQ� LGĘUH� OpWHVtWWHWHN-e munkaviszonyt, 
PHNNRUD� EHYpWHOEĘO� JD]GiONRGQDN� VWE�� 8J\DQHQQHN� D�
kutatásnak az eredményei azt is mutatják, hogy a vajdasági 
magyarság az értékek szintjén családbarát, ám ez kevésbé 
nyilvánul meg a munkahelyek, a helyi közösségek szintjén 
és a médiában.  

Szerbiában évente több tízezer babával kevesebb 
születik, mint amennyien elhaláloznak. Amennyiben ez a 
tendencia folytatódik, néhány évszázad múlva az ország 
elnéptelenedik. Mi magunk fáradhatatlanul zuhanunk az 
önpusztulásba. Ez az utolsó pillanat ennek a tendeciának a 
PHJiOOtWiViUD��(]pUW�IRQWRVDN�D�NRUPiQ\�ELROyJLDL�HOWĦQpVW�
megállító konkrét intézkedései. 

Sajnos nem tud minden pár Szerbiában természetes 
~WRQ�FVDOiGRW�DODStWDQL��KLV]�PLQGHQ�KHWHGLN�SiU�PHGGĘVpJL�
problémákkal szembesül. Országunkban a mesterséges 
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PHJWHUPpNHQ\tWpV� IRO\DPDWD� VHP�HJ\V]HUĦ��$� IRO\DPDWRW�
PHJHOĘ]Ę�� DQQDN� OHERQ\ROtWiViKR]� QpON�O|]KHWHWOHQ�
kivizsgálások többségét magánúton kell elvégezni, és 
miután a pár bekerül a programba, magára a folyamat 
megkezdésére is több hónapot kell várni. De 
UHPpQ\NHGpVUH�DGQDN�RNRW�D]�HOP~OW�LGĘV]DNEDQ�HOIRJDGRWW�
módosítások, mint amilyenek például a korhatár kitolása, 
illetve az állami (vagy tartományi, önkormányzati) 
N|OWVpJYHWpVEĘO�SpQ]HOW�SUyEiONR]iVRN�V]iPiQDN�Q|YHOpVH��
Örömmel tölt el, hogy ezekhez a változtatásokhoz jómagam 
LV� NRQNUpWDQ� KR]]iMiUXOWDP� D]]DO�� KRJ\� D� NpSYLVHOĘL�
kérdések intézményét kihasználva többszörösen 
rámutattam a problémára, és elértük azt, hogy 
módosuljanak a szabályzatok. Sokan kerestek meg ezzel a 
gonddal. Leírhatatlan érzés volt, amikor a módosítások után 
UiP�tUW�HJ\�IULVV�NLVPDPD��KRJ\�PHJN|V]|QMH�D�OHKHWĘVpJHW��
ugyanis 42 évesen (ami korábban elképzelhetetlen volt) a 3. 
próbálkozás után (ugyanígy lehetetlen volt a régi 
szabályozás szerint) babát várt. Azt hiszem, mindketten 
sírtunk örömünkben. A párok egy része ún. szekundáris 
VWHULOLWiVVDO�N�V]N|GLN��DPLNRU�D]�HOVĘ�J\HUPHN�SUREOpPD�
nélkül megfogan, de több gyereket nem tudnak természetes 
~WRQ�QHP]HQL��PHUW� IHOPHU�OQHN� D�PHGGĘVpJL� SUREOpPiN��
Ezért kértem egyik parlamenti felszólalásom alkalmával, 
hogy azokat a családokat is támogassa a kormány a 
mesterséges megtermékenyítési programban, akiknek már 
YDQ�HJ\� WHUPpV]HWHV�~WRQ�IRJDQW�J\HUPHN�N��(J\HOĘUH�H]�
FVDN�DNNRU� OHKHWVpJHV��KD�D]�HOVĘ�J\HUPHN� LV� Oombikbébi. 
Ez a probléma megoldása még várat magára, de nem adom 
IHO��0LQGHQNL�PHJpUGHPOL��KRJ\�DPHQQ\LEHQ�V]�OĘ�V]HUHWQH�
lenni, azzá váljon, és annyi gyermeke legyen, ahányat 
szeretne.  

És ha már megszületik az a várva várt gyermek, a 
társadalom, a közösség számára is fontos a támogatása 
HOVĘVRUEDQ�PDJ\DUViJXQN��|QD]RQRVViJXQN�PHJĘU]pVpQHN�
érdekében. A vajdasági magyarság fejlett és kiterjedt 
intézményhálózatának hála az oktatás területén 27 község, 
illetve város 81 települése 135 óvoda épületének 289 
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magyDU� pV�YDJ\� YHJ\HV� WDQQ\HOYĦ� FVRSRUWMiEDQ� IRO\LN�
PDJ\DU� Q\HOYĦ� IRJODONR]iV�� D]D]� D� OHJIULVVHEE� DGDWRN�
szerint a Vajdaságban összesen 4293 magyar gyermek 
UpV]HV�O� iOODPL�|QNRUPiQ\]DWL� IHQQWDUWiV~� E|OFVĘGHL��
illetve óvodai ellátásban, de 6 egyházi óvodában is folyik 
óvodai munka; 113 általános iskolában és/vagy kihelyezett 
WDJR]DWRQ�IRO\LN�PDJ\DU�Q\HOYĦ�RNWDWiV��HEEĘO����NLHPHOW�
MHOHQWĘVpJĦ����W|EEVpJpEHQ�PDJ\DU�Q\HOYHQ�RNWDWy��GH�QHP�
NLHPHOW� MHOHQWĘVpJĦ�� ��� N|]pSLVNROiEDQ� IRO\LN� PDJ\DU�
Q\HOYĦ�RNWDWiV��HEEĘO�� társalapított középiskola, 13 kiemelt 
MHOHQWĘVpJĦ����W|EEVpJpEHQ�PDJ\DU�Q\HOYHQ�RNWDWy��GH�QHP�
NLHPHOW� MHOHQWĘVpJĦ� LQWp]PpQ\�� �� V]HUELDL� DNNUHGLWiFLyYDO�
UHQGHONH]Ę� IHOVĘRNWDWiVL� LQWp]PpQ\EHQ� IRO\LN� YDODPLO\HQ�
szinten magyar nyelven is oktatás: 25 alapképzésen és 4 
mesterfokozatot nyújtó (osztatlan vagy mester-) képzésen; 
D����NpS]pV�N|]�O�D]RQEDQ�FVDN����DODSNpS]pV�WHNLQWKHWĘ�
PDJ\DU�RNWDWiVL�Q\HOYĦQHN��DQ\DRUV]iJL�NLKHO\H]HWW�NpS]pV�
PĦN|GLN� =HQWiQ� �NHUWpV]- pV� PH]ĘJD]GDViJL� PpUQ|NL���
Zomborban (ápolói) és 6]DEDGNiQ� �LQNOX]tY�� IHMOHV]WĘ�
szakpedagógia szakirányú továbbképzés és mechatronikai 
mérnöki mesterképzés). Magyar nyelven a Vajdaságban az 
ÒMYLGpNL�(J\HWHP�0DJ\DU�7DQQ\HOYĦ�7DQtWyNpS]Ę�.DUiQ�
Szabadkán és Újvidéken a Bölcsészettudományi Kar 
Magyar Nyelv éV� ,URGDORP� 7DQV]pNpQ� YDQ� OHKHWĘVpJ�
WDQXOQL�� GH� W|EE� IHOVĘRNWDWiVL� LQWp]PpQ\� NHUHWpEHQ�
UpV]OHJHV�PDJ\DU�Q\HOYĦ�RNWDWiV�IRO\LN� 

Tekintettel arra, hogy jómagam szentmihályi 
származású vagyok és családommal jelenleg 
Nagybecskereken élek, a közép-bánáti szórványban, úgy 
pU]HP�� N|WHOHVVpJHP� NLHPHOQL� D]� LWW� pOĘN� VDMiWRVViJDLW��
igényeit, megpróbálni orvosolni a problémáit, mindent 
megtenni annak érdekében, hogy ne csak megmaradjunk 
PDJ\DURNQDN��KDQHP�PHJĘUL]YH�Q\HOY�QNHW�pV�NXOW~UiQNDW��
gyermekeinknek, unokáinknak át is adjuk azt. 
0HJJ\Ę]ĘGpVHP�� KRJ\� D� V]yUYiQ\EDQ� pOĘ� PDJ\DU�
N|]|VVpJHN� V]iPiUD� NXOFVNpUGpV� D]� DQ\DQ\HOYĦ� RNWDWiV��
hisz kizárólag ez biztosítja a nemzeti kultúra elsajátítását. A 
NLVOpWV]iP~� WDJR]DWRN�� D� PDJ\DU� Q\HOYĦ� FVRSRUWRN� pV�
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osztályok kiharcolása a SROLWLNXP��D�KHO\EHQ�WHYpNHQ\NHGĘ�
V]yUYiQ\JRQGR]yN�� FLYLO� V]HUYH]HWHN� pV� D� V]�OĘN�
összefogásával valósítható csak meg. Ezt azért szeretném 
N�O|Q�NLKDQJV~O\R]QL��PHUW�HOĘIRUGXO��KRJ\�RWW�DKRO�OHKHW��
RWW� VHP� pOQHN� D]� DQ\DQ\HOYĦ� RNWDWiV� OHKHWĘVpJpYHO� D]�
emberek. A gyakorlatban tapasztaltuk, hogy nem elég 
W|UYpQ\EHQ� EL]WRVtWDQL� D� PDJ\DU� Q\HOYĦ� RNWDWiVW�� KDQHP�
V]HPpO\HVHQ�LV�PHJ�NHOO�NHUHVQL�D]�pULQWHWW�V]�OĘNHW��0HJ�
NHOO�J\Ę]QL�ĘNHW�DUUyO��KRJ\� D�J\HUPHN�NQHN� FVDN� HOĘQ\W�
jelent, ha anyanyelvén tanulhat. A szórványban a diákok 
szinte kivétel nélkül elsajátítják az állam nyelvét is 
DQ\DQ\HOYL� V]LQWHQ�� pV� PXQNDHUĘSLDFL� HOĘQ\W� MHOHQWKHW�
V]iPXNUD�D�NpWQ\HOYĦVpJ�� 

$�PDJ\DU�Q\HOYĦ�RNWDWiV�QDJ\RQ�IRQWRV��H]pUW�PiU�
D]� yYRGiEDQ� LV� V]iPtW�� KRJ\� PLO\HQ� Q\HOYĦ� LVNRODL�
HOĘNpV]tWĘEH� MiUQDN� D� J\HUHNHN�� 7|EE� KHO\HQ� KpWYpJL�
yYRGiN�PĦN|GQHN��PHO\HN� OpQ\HJH�� KRJ\� D� V]HUE� Q\HOYĦ�
yYRGiED� MiUyN� UpV]pUH� PDJ\DU� Q\HOYĦ� LVNRODL� HOĘNpV]tWĘW�
V]HUYH]QHN��H]]HO�Q\LWYD�KDJ\YD�D�PDJ\DU�Q\HOYĦ�RNWDWiVED�
YDOy�YLVV]DWpUpV�OHKHWĘVpJpW�� 

Nyilvánvalóan a legnagyobb probléma a kevés 
gyerek. Erre több megoldási javaslat született: kislétszámú, 
|VV]HYRQW� WDJR]DWRN�� LVNRODEXV]� V]HUYH]pVH�� $� N�OVĘ�
VHJtWVpJHW� LOOHWĘHQ�� D� V]yUYiQ\RNWDWiVW� V]HUYH]ĘN� V]iPiUD�
nagyon fontos, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak és az 
DQ\DRUV]iJQDN� N|V]|QKHWĘHQ� D]� LVNRODEXV]RN� SpQ]HOpVH�
megoldott. Nagybecskereken mára az általános iskolák 
N|]�O� FVDN� D� 6RQMD� 0DULQNRYLü� ÈOWDOiQRV� ,VNROiEDQ�
léteznek magyar tagozatok, az óvodák közül pedig csak a 
.ROLEUL� yYRGiEDQ� PĦN|GLN� PDJ\DU� FVRSRUW�� eYHk óta 
létezik diákbusz, amely naponta szállítja a gyerekeket a 
YiURV�HJpV]�WHU�OHWpUĘO�D]�LVNROiED��V�D�WDQtWiV�XWiQ�KD]D� 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, 
amit mi valamennyien igen szívesen mondogatunk, hogy a 
W|EEQHP]HWLVpJĦ� N|UQ\H]HW� PLQGDnnyiunk közös kincse. 
,JHQ�� FVDN� H]W� D� NLQFVHW� YDODKRJ\� PHJ� LV� NHOO� ĘUL]Q�QN��
Ezzel kapcsolatban kiemelném, hogy több nagybecskereki 
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N|]pSLVNROiEDQ�LV� OpWH]LN�PDJ\DU�WDQQ\HOYĦ�WDJR]DW��WHKiW�
igazán nem mondható, hogy azok a diákok, akik Dél- és 
Közép-Bánát területén magyar nyelven fejezték be az 
iOWDOiQRV� LVNROiW�� QHP� MiUKDWQDN� PDJ\DU� WDQQ\HOYĦ�
N|]pSLVNROiED��$�OHKHWĘVpJHN�PLQGHQ�ROGDOUyO�DGRWWDN��FVDN�
élni kell velük.  

Az egyház nagy szerepet játszik az anyanyelv 
PHJĘU]pVpEHQ�� W|EE� KHO\HQ� D]� LVNRODUHQGV]HUen kívüli 
anyanyelvápolásban is részt vállal. A szórványgondozásban 
tehát az egyház szerepe is nagyon fontos. Például a 
0X]VO\iQ� pOĘ� pV� GROJR]y� 6]WRMiQ� DW\D�� DNL� D� ILDWDORNNDO�
IRJODONR]LN��HOVĘVRUEDQ�VSRUWWHYpNHQ\VpJJHO�FViEtWRWWD�ĘNHW�
a templomba, és nyüzVJĘ� HJ\Ki]L�pOHWHW� V]HUYH]HWW��(]]HO�
kivívta a közösség tiszteletét is. Itt kell megemlítenem, 
KRJ\�D]�iOWDOD�� LOOHWYH�D�QĘYpUHN� iOWDO�PĦN|GWHWHWW�pV�PiV�
szórványkollégiumok létesítése a középiskolások számára 
az oktatási központokban nagyon jó megoldásokat 
jelentenek. A szkepticizmus és a félelmek ellenére 
�PLV]HULQW�~J\VHP�OHV]�HOpJ�J\HUHN��V]HUHQFVpUH�pYUĘO�pYUH�
növekszik a kollégiumban lakó diákok száma. 

Az anyaország, mi mindannyian, a politikum, a 
NROOpJLXPRN�YH]HWĘL�IRO\DPDWRVDQ�pV�NHPpQ\HQ�GROJR]XQN 
D]RQ�� KRJ\� HOĘ� WHUHPWV�N� D�PĦN|GpVKH]�YDJ\�EĘYtWpVKH]�
szükséges anyagiakat. Így sikerült például magyarországi 
forrásból teljesen felújítani a valamikori Zárda épületét és 
biztosítani azt, hogy a lányok a 2020/21-es tanévet a város 
N|]SRQWMiEDQ�OpYĘ�J\|Q\|UĦ�pS�OHWEHQ�NH]GMpN�PHJ��$�PDL�
világban hatalmas bátorság kell ahhoz, hogy bármilyen 
beruházásba kezdjen valaki, de anyaországi segítséggel ez 
is megvalósult. Továbbra is azon dolgozunk, hogy 
segítsünk nekik. A kollégisták, a muzslyaiak, a 
nagybecskerekiHN��D�N|UQ\H]Ę�WHOHS�OpVHN�ODNyL��D�QHYHOĘN��
D� PXQNDWiUVDN�� D]� DW\iN�� D� QĘYpUHN�� PLQGDQQ\LDQ�
megérdemlik ezt. És még többet is. Ezért a továbbiakban is 
megteszünk mindent a kollégiumok támogatása érdekében. 
Hiszen mindannyiunknak szükségünk van lelkes, értelmes 
fiatalokra, a kollégiumok növendékeire. Boldog vagyok, 
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hogy ebben a munkából kivehetem a részem. Öröm látni a 
mosolyt a kollégisták és szüleik arcán, akiknek hatalmas 
megkönnyebbülést jelent, hogy gyermekeik biztonságos és 
HJ\EHQ�QHYHOĘ�LQWp]HWEHQ�FVHSHUHGQHN�ILDWDO�IHOQĘWWHNp��0L�
azon az állásponton vagyunk, hogy pártfogolni kell az arra 
érdemes diákokat azzal, hogy támogatjuk a kollégiumot, 
ezért mutattuk meg azt, hogy a politika valójában a 
OHKHWĘVpJHN�PHJWHUHPWpVpQHN�D�WXGRPiQ\D�� 

Az újvidéki székKHO\Ħ� (XUySD� .ROOpJLXP� iWDGiVD�
XWiQ�������ĘV]pWĘO�HJ\�RO\DQ�IHOVĘRNWDWiVL�V]DNNROOpJLXPL�
UHQGV]HU� OpWUHKR]iVD� NH]GĘG|WW� HO�� DPHO\� D� YDMGDViJL�
magyarság Újvidéken tanuló egyetemistáit támogatja, 
WXGRPiQ\RV� HOĘPHQHWHO�NHW� VHJtWL�� FpOMD� SHGLJ� RO\DQ�
kiválóan felkészült szakemberek képzése, akik saját 
tudományterületükön az átlagot meghaladó tudással 
rendelkeznek, önálló kutatómunkára képesek.  

9DMGDViJ�WHU�OHWpQ�D�PDJ\DU�WDQQ\HOYĦ�FVRSRUWRNED�
(óvodások) és tagozatokra (iskolások) járó gyerekek, 
fiatalok számára N�O|QE|]Ę� WiPRJDWiVL� IRUPiN� OpWH]QHN��
PpJSHGLJ�D�N|YHWNH]ĘN�� 

��� 6]�OĘI|OG|Q� PDJ\DUXO� SiO\i]DW� ± erre azok az 
óvodások, általános- vagy középiskolások pályázhatnak, 
DNLN� DNNUHGLWiOW� yYRGiEDQ� PDJ\DU� Q\HOYĦ� QHYHOpVEHQ�
vesznek részt, az alap- vagy középfokú tanulmányaikat 
magyar nyelven folytatják, és Szerbia közoktatási 
UHQGV]HUpQHN� WDQXOPiQ\L� LGĘV]DNUD� YRQDWNR]y�
UHQGHONH]pVHL�RNiQ�N|WHOH]Ę�NpS]pVEHQ�UpV]HV�OQHN��HVHWOHJ�
HJ\pE�PDJ\DU�Q\HOYĦ�RNWDWiVEDQ��SO��DQ\DQ\HOYiSROiVEDQ��
részesülnek, és a lakóhelyükön nDSL� EHMiUiVVDO� HOpUKHWĘ�
WiYROViJRQ� EHO�O� QHP� PĦN|GLN� PDJ\DU� Q\HOYĦ� RNWDWiVL�
LQWp]PpQ\��YDJ\�PDJ\DU�Q\HOYĦ�WDJR]DW�� 

��� $� GLiNVHJpO\H]Ę� HJ\HV�OHWHN� SiO\i]DWDL��
önkormányzati segítség, a mi esetünkben például a 
1DJ\EHFVNHUHNL� 'LiNVHJpO\H]Ę� (J\HV�OHW� SiO\i]DWa, 
amelyre középiskolások és egyetemi hallgatók 
SiO\i]KDWQDN�� DNLNQHN�EHMHOHQWHWW� ODNyKHO\�N� D�N|YHWNH]Ę�
önkormányzatok területén van: Begaszentgyörgy, 
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Magyarcsernye, Nagybecskerek, Nagykikinda, Törökbecse 
és egész Dél-Bánság.  

3. Ösztöndíjpályázat az Európai Kollégiumban való 
NROOpJLXPL� HOKHO\H]pV� RGDtWpOpVpUH�� IHOVĘRNWDWiVL� YDJ\�
demonstrátori ösztöndíj, melyekre azok az egyetemisták 
SiO\i]KDWQDN�� DNLN� 9DMGDViJ� YDODPHO\� IHOVĘRNWDWiVL�
intézményében végzik tanulmányaikat, és az általános- 
és/vagy középiskolát magyar nyelven végezték. Az a 
hallgató, aki nem magyar nyelven végezte az általános-, és 
középiskolai tanulmányait, de a pályázati felhívásban 
V]HUHSOĘ� W|EEL� IHOWpWHOQHN� PHJIHOHO�� N�O|Q� HOEtUiOiVW�
igényelhet, ha az állandó lakhelye Alibunár, Bács, 
BelcséQ\�� )HKpUWHPSORP�� ,QÿLMD�� .DUOyFD�� 0LWURYLFD��
ÏSiYD�� ÏSi]RYD�� 3DOiQND�� 3HFVLQFH�� 3HWUĘF�� 5XPD�� âLG��
Titel, Ürög, Verbász, Versec és Zsablya önkormányzatok 
területén van, valamint ajánlólevelet kér a Szabadkai 
Egyházmegye, a Nagybecskereki Egyházmegye, a Szerbiai 
Református Keresztyén Egyház, a Szerbiai Ágostai 
Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház, vagy az adott 
|QNRUPiQ\]DW� WHU�OHWpQ�PĦN|GĘ�� D�PDJ\DU�NXOW~UiW�iSROy�
FLYLO�HJ\HV�OHWWĘO�� 

4. A Várady kiválósági ösztöndíjpályázat, amelyre 
azok az egyetemisták pályázhatnak, akik a posztgraduális 
DNDGpPLDL�PHVWHUNpS]pV� HOVĘ�� LOOHWYH�PiVRGLN� pYIRO\DPiW�
vagy a posztgraduális akadémiai doktori képzés bármely 
évfolyamát végzik. Ezek a támogatási formák óriási 
VHJtWVpJHW� Q\~MWDQDN� D� FVDOiGQDN�� D� V]�OĘNQHN�� KRJ\�
könnyebben iskoláztathassák gyermeküket.  

Nem hagyhatom ki azt a tényt sem, hogy több 
tudományos társaság, civil szervezet és egyesület 
munkálkodik azon, hogy a vajdasági magyarság kulturális, 
PĦYHOĘGpVL� pV� WXGRPiQ\RV� pOHWH� ]|NNHQĘPHQWHVHQ� pV�
PDJDV� V]tQYRQDORQ� PĦN|GM|Q�� $� YDMGDViJL� PDJ\DU�
közösség érdekképviseletében, érdekérvényesítésében a 
civil szervezetek, egyesületek komoly szerepet töltenek be. 
ėN�MHOHQWLN�D]�DXWHQWLNXV��DOXOUyO�M|YĘ�NH]deményezéseket, 
amelyek közvetlenül kapcsolódnak a magyar 
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közösségekhez. Annak igényeihez és elvárásaihoz igazodva 
D]� HUĘV� FLYLO� V]HUYH]ĘGpVHN� pV� LQWp]PpQ\HN� V]HUHSH� D�
pályáztatási rendszerekben kiemelt és még inkább 
hangsúlyosabbá válik. Természetesen sikereik nem 
OHKHWQpQHN�HNNRUiN��KD�QHP�iOO�P|J|WW�QN�HJ\�HUĘV�PDJ\DU�
állam is, s nem támogatná a vajdasági magyarok 
kezdeményezéseit.  

A szórványban a civil szervezetek kiemelten 
fontosak, mivel azt a teret is jelenthetik, ahol az egyén 
beszélheti anyanyelvét, tarthatja a kapcsolatot 
nemzettársaival saját településén belül és kívül is. A 
szórvány civil szervezeteit a pályázatoknál pozitív 
diszkriminációban kellene részesíteni a tömbbel szemben, 
mert eleve hátrányból indulnak. A szórványnak megvannak 
a saját kulturális rendezvényei. Több esetben ezek a 
UHQGH]YpQ\HN� VDMQRV� QHP� PHJIHOHOĘ� V]tQYRQDO~DN�� 6RN�
KHO\HQ� D� PĦYHOĘGpVL� HJ\HV�OHWHN� PRVWRKD� pV� QHKp]�
körülmények között dolgoznak, ezért egy megrekedt 
szinten konzerválódott a kultúr tevékenység. De mindez 
gazdasiJL� NpUGpV�� $� PĦYHOĘGpVL� HJ\HV�OHWHNQHN� QLQFV�
SpQ]�N� SURIL� NRUHRJUiIXVRNUD� YDJ\� UHQGH]ĘNUH�� $�
szórványmagyarság kulturális rendezvényeinek továbbra is 
biztosítani kell az anyagi támogatást. A hagyományt, 
QHP]HWL� NXOW~UiW�� Q\HOYHW� pV� LGHQWLWiVW� PHJĘU]Ę�
rendH]YpQ\HN�VRUiW�EĘYtWHQL�NHOO�PRGHUQHEE� WDUWDORPPDO��
$� V]yUYiQ\WHU�OHWHNHQ� LV� EL]WRVtWDQL� NHOOHQH� D� PLQĘVpJL�
V]tQKi]L� HOĘDGiVRNDW�� D� W|PE� PDJ\DU� WHU�OHW� pV� D]�
anyaország színházainak vendégjátékaival.  

A Magyar Nemzeti Tanács a magyar kulturális 
autonómia lHJIĘEE� V]HUYH]HWH�� DPHO\QHN�N|]YHWtWpVpYHO� D�
vajdasági magyar nemzeti közösség gyakorolja kollektív 
jogát az önkormányzáshoz a kultúra, az oktatás és a 
tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat 
területén. A Magyar Nemzeti Tanács jelenti a biztos pontot 
a magyar családok, a fiatalok, a pedagógusok, a magyar 
FLYLO� V]IpUD�� D� PĦYHOĘGpVL� HJ\HV�OHWHN�� D]� LVNROiN�� D�
színházak, a könyvtárak, a médiaházak életében. 
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Az elmúlt száz év tanulsága azonban az is, hogy a 
szimbolikus elemek (oktatás, nyelvhasználat, tájékoztatás, 
PĦYHOĘGpV�� PHOOHWW� D� SUDJPDWLNXV� NpUGpVHN� LV� MHOHQWĘVHQ�
befolyásolják a menni vagy maradni témakörben 
PHJKR]DQGy�G|QWpVW��1HKH]HQ�HONpS]HOKHWĘ�D�V]�OĘI|OG|Q�
való boldogulás gazdasági érvényesülés nélkül. 

2012 és 2015 között elkészült a Vajdasági Magyar 
Közösségek Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiája és 
$NFLyWHUYH�� )Ę� FpONLWĦ]pVH� D� YDMGDViJL� JD]GDViJL� pOHW�� D�
vajdasági régió, a hozzá tartozó önkormányzatok és az 
D]RNEDQ�PĦN|GĘ�FpJHN��JD]GDViJRN�IHMOHV]WpVH��IHMOĘGpVH��
Magyarország Kormánya biztosít forrást ennek 
megvalósításához.  

$]�HOVĘ� IHMOHV]WpVL� FLNOXVEDQ������ pV� �����N|]|WW�
összesen 10.426 pályázat részesült 38,2 milliárd forint 
magyar költségvetési támogatásban, ami 75,4 milliárd 
IRULQW�|VV]pUWpNĦ�EHUXKi]iV�PHJYDOyVXOiViW eredményezte. 
A nagy- pV�N|]HSHV�OpSWpNĦ�EHUXKi]iVRN�PHJYDOyVXOiViYDO�
W|EE�� PLQW� ������ ~M� PXQNDKHO\� M|WW� OpWUH�� D� QDJ\OpSWpNĦ�
PH]ĘJD]GDViJL�EHUXKi]iVRNDW�PHJYDOyVtWy�SiO\i]yN�SHGLJ�
W|EE��PLQW�������PH]ĘJD]GDViJL� WHUPHOĘWĘO�YiViUROMiN� IHO�
terményeiket inteJUiFLyV�HJ\�WWPĦN|GpV�NHUHWpEHQ�� 

2019-WĘO� HJ\� ~M� IHMOHV]WpVL� FLNOXV� LQGXOW� HO� D�
Vajdaságban. A második fejlesztési ciklusban megjelent 10 
pályázati kiírást tartalmazó VII. pályázati körben a 
N|]pSSRQWEDQ�D�WXULV]WLNDL�pV�D�PH]ĘJD]GDViJL�IHMOHV]WpVHN�
kerültek. A nyertes projektek összköltsége 
������������������ IRULQW�� PHO\EĘO� D� PHJtWpOW� YLVV]D� QHP�
WpUtWHQGĘ� WiPRJDWiV� |VV]HJH� ����������������� IRULQW�� $]�
HOVĘ�pV�PiVRGLN�IHMOHV]WpVL�FLNOXVEDQ�HGGLJ�|VV]HVHQ��������
SiO\i]DW� pUNH]HWW� EH�� PHO\EĘO� ������� WiPRJDWRWt. 
Összegezve a kis-, közepes- pV� QDJ\pUWpNĦ� SURMHNWHN�
számadatait, a projektek összértéke 86,1 milliárd forint. A 
PHJtWpOW�YLVV]D�QHP�WpUtWHQGĘ�WiPRJDWiV�pUWpNH�N|]HO������
milliárd forint.  

A gazdasági fellendülés elképzelhetetlen a külföldi 
WĘNH� EHiUDPOiVD� QpON�O�� 9DMGDViJEDQ� HOVĘVRUEDQ� D�
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PH]ĘJD]GDViJ��D]�pOHOPLV]HU-, a fém- és vegyipar, továbbá 
D]�pStWĘ- pV�D�WH[WLOLSDU�D�MHOHQWĘVHEE��GH�D]�XWyEEL�pYHNEHQ�
HJ\HV�iJD]DWRN�OHpS�OĘEHQ�YDQQDN��9DMGDViJ�JD]GDViJiQDN�
OHJMHOHQWĘVHEE� V]HUHSOĘL� D� NLV-és középvállalkozások. 
/HKHWĘVpJ�QN�D�YLGpNEHQ��D�PH]ĘJD]GDViJEDQ�UHMOLN��(]pUW�
V]iPXQNUD� N�O|Q|VHQ� IRQWRV� D� IDOXQ�� YLGpNHQ� pOĘN�
pOHWPLQĘVpJpQHN� pV� pOHWHVpO\HLQHN� MDYtWiVD�� KRJ\� H]]HO� LV�
növeljük falvaink és településeink népességmegtartó erejét. 
$� WHUPĘI|OG� pVV]HUĦ� NLKDV]QiOiViYDO�� PHJIHOHOĘ�
DJURWHFKQLNDL� PHJPĦYHOpVpYHO�� |QW|]pVVHO�� 9DMGDViJ�
MHOHQWĘVHQ�PHJDODSR]KDWMD�JD]GDViJL� IHMOĘGpVpW�D� M|YĘEHQ�
LV��XJ\DQLV�PLQGHQIDMWD�KDV]RQQ|YpQ\�WHUPHV]WKHWĘ�� 

Szerbia Európai Uniós csatlakozási folyamata új 
NLKtYiVRNDW� pV� OHKHWĘVpgeket nyújt. Mindannyiunk közös 
FpOMD�� KRJ\� 6]HUELD� PHJHUĘV|G|WW� LQWp]PpQ\UHQGV]HUUHO�
csatlakozzon az Unióhoz, amelynek alkotmányos, 
W|UYpQ\HV� JDUDQFLiL�� HUĘV� N|OWVpJYHWpVL� KiWWHUH� YDQ�� $�
közszférában foglalkoztatottak nemzeti összetételére 
vonatkozó ajánlásra külön oda kell figyelni, valamint a 
FVDWODNR]iVL� IRO\DPDW� WHOMHV� LGĘWDUWDPD� DODWW� ILJ\HOHPPHO�
kell kísérni a kisebbségi akcióterv végrehajtását, a 
kisebbségi jogok megvalósulását. 

Kiemelt fontosságú feladatnak tartom, tartjuk az Európai 
Uniós csatlako]iVL�IRO\DPDW�HOĘVHJtWpVpW��YDODPLQW�D]�
D]]DO�MiUy�HOĘQ\|N�pV�N|WHOH]HWWVpJHN�EHPXWDWiViW��XJ\DQLV�
a vajdasági magyar közösség akkor tudja a legtöbbet 
SURILWiOQL�D�FVDWODNR]iVEyO��KD�DQQDN�DNWtY�UpV]WYHYĘMH��
V]HUYH]ĘMH��.�O|Q|VHQ�IRQWRV��KRJ\�D�UHQGHONH]pVre álló 
anyaországi tapasztalatokat átemeljük Szerbiába, 
WDQXOMXQN�EHOĘOH��pV�H]W�D�WXGiVW�D�VDMiW�MDYXQNUD�
hasznosítsuk. Az Európai Unió nemcsak egy távoli vízió, 
KDQHP�HJ\�pOĘ��PĦN|GĘ�OHKHWĘVpJ��DPLYHO�pOQ�QN�NHOO�D]�
itthoni boldogulásunkért. 
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Juhász Bálint 

Mit jelent a gazdaságfejlesztési program 
a vajdasági magyar közösség számára? 

 

$� WiPRJDWiVRNQDN� MHOHQWĘV� V]HUHSH� YDQ� ~J\� D�
közösség mind az egyén szempontjából, s ez különösen 
LJD]� HJ\� ĘVKRQRV� QHP]HWL� N|]|VVpJ� pV� DQQDN� WDJMDLQDN�
esetében. Viszonylag korán, a középiskolás éveim elején 
tapasztaltam személyesen is, mit jelent egy diáknak a 
WiPRJDWiV��(NNRU�OHWWHP�D�.RV]WROiQ\L�'H]VĘ�'LiNVHJpO\]Ę�
Egyesület (KODDE) ösztöndíjasa. A kilencvenes évek 
vége felé jártunk, korlátozások és hiperinfláció 
köYHWNH]PpQ\HLWĘO�WHUKHV�JD]GDViJL�KHO\]HW�KDWiUR]WD�PHJ�
a családok mindennapjait. A támogatás sokszor azt 
jelentette, nem kell olyan kérdést feltenni otthon, amelyre 
QHPOHJHV� D� YiODV]�� D]W� MHOHQWHWWH�� KRJ\� V]�OĘL� VHJtWVpJ�
nélkül tudtam könyvet, tanszert, ruhát, vonatjegyet 
vásárolni, azt jelentette, hogy egy kicsivel könnyebb volt az 
otthoniaknak. Az egyetemi évek alatt is folyton kerestük, 
NXWDWWXN� D� OHKHWĘVpJHNHW�� W|EE-kevesebb sikerrel. Ekkor 
kezdtem közösségi életünk aktív részesévé válni az 
ifjúsági- és diákszervezeti munka által. Sok újat tanultam 
H]HNEHQ� D]� pYHNEHQ� pV� PLQW� NLGHU�OW�� H]� G|QWĘHQ�
EHIRO\iVROWD� NpVĘEEL� pOHWSiO\iPDW�� 6]HUHQFVpUH� D� PDL�
YDMGDViJL� PDJ\DU� HJ\HWHPLVWiNQDN� D� OHKHWĘVpJ� DGRWW�� D�
Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramja mindenki 
számiUD�NLYiOy�OHKHWĘVpJHW�NtQiO��D]�ÒMYLGpNHQ�WDQXOyNQDN�
pedig magas színvonalú ellátást biztosít az Európa 
Kollégium. Hogy ez mit jelen az egyén számára? Talán így 
fogalmaznám meg: aki ma tanulni szeretne, annak megvan 
PLQGHQ�OHKHWĘVpJH�Ui��I�JJHWOHQ�O�D�FVDOiGL�KiWWpUWĘO�pV�FVDN�
egy dologgal kell foglalkoznia: a tanulással. 

.pVĘEE� D� PXQNiP� VRUiQ� LV� IRO\DPDWRVDQ�
kapcsolatba kerültem a támogatási rendszerekkel. 
Önkormányzati munkám során arra törekedtem, hogy a 
közösségi elképzelésekhez társítsak támogatást, hogy azok 



 48 

a megvalósulás útjára lépjenek. Kezdetben az ifjúsági 
ügyeket felkarolva, Ifjúsági Irodát alapítva és cselekvési 
WHUY�NLGROJR]iViYDO��NpVĘEE� LQIUDVWUXNWXUiOLV�SURMHNWHNEHQ�
V]HUHSHW� YiOODOYD�� 8J\DQDNNRU� OHKHWĘVpJHP� YROW� D� KHO\L�
foglalkoztatási akcióterv kidolgozásával a helyi 
vállalkozók terveinek felkarolásával is foglalkozni. 
Anyaországi és hazai források mellett megismertem az 
európai támogatási rendszereket is, ami sokat segített a 
tartományi kormányban végzett munkámban. Széles 
portfóliót kezelt a gazdasági tárca, amelynek 
titkárhelyettese voltam, többek között azért dolgoztam, 
hogy a vajdasági magyar közösség minél nagyobb, de 
OHJDOiEE�D�UpV]DUiQ\iQDN�PHJIHOHOĘ�PpUWpNEHQ�UpV]HV�OM|Q�
a foglalkoztatási, turisztikai, telekommunikáció és 
közlekedésfejlesztési, házvásárlási és KKV-vet támogató 
forrásokból.  

Kétségtelenül a legnagyobb kihívással akkor 
találtam szembe magam, amikor az a megtiszteltetés ért, 
hogy a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program 
megvalósításán kezdhettem el dolgozni.  

 
A fotó a KODDE 30 éves fennállására szervezett ünnepségen készült 
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A gazdaságfejlesztés kezdete és eredményei a 
Vajdaságban és a Kárpát-medencében 

 

Korábbi munkáimban már foglalkoztam a program 
JHQH]LVpYHO�� $� V]�OĘI|OG|Q� YDOy� EROGRJXOiV�� PLQW�
nemzetpolitikai FpO� HJ\LGĘV� D� PDJ\DU� QHP]HW�
történelmének legnagyobb tragédiájával, a Nagy Háborút 
lezáró békediktátum okozta országszakadással, minek 
következtében Magyarország elvesztette területének 
kétharmadát s lakosságának egyharmadát. Az egyik napról 
a másikra (önhibájukon kívül) a megcsonkított Anyaország 
újra rajzolt határain kívül ébredt magyar közösségek a 
trianoni trauma óta keresik a választ arra a kérdésre, hogyan 
lehet boldogulni a megváltozott körülmények között a 
V]�OĘI|OG|Q�� $� QHP]HWL� |QD]RQRVViJ� PHJĘU]pVének és a 
V]�OĘI|OG|Q� PDJ\DUNpQW� YDOy� EROGRJXOiVQDN� SLOOpUHL� D]�
egyház, az oktatás, a nyelvhasználat, a tájékoztatás és a 
PĦYHOĘGpV� �KDJ\RPiQ\iSROiV��� $]RQEDQ� D� PHJYiOWR]RWW�
körülmények nem csak a fent sorolt területeken, hanem 
megélhetés vonatkozásában is, azaz gazdasági értelemben 
LV�NLKtYiVRN�HOp�iOOtWRWWD�D�KDWiURQ�W~O�pOĘ�PDJ\DURNDW��(]HQ�
iOOtWiV� DOiWiPDV]WiViKR]� HOHJHQGĘ� PHJYL]VJiOQL� D�
történelmi Magyarország vasúthálózatának térképét, 
DPHO\UĘO� HJ\pUWHOPĦHQ�PHJiOODStWKDWy�� KRJ\� D]�%XGDSHVW�
központú, így a teljes ország kereskedelmi útvonalai is egy 
N|]SRQWED�JUDYLWiOWDN��HUĘV�JD]GDViJL�I�JJĘVpJHW�NLDODNtWYD�
D]�pYV]i]DGRN�VRUiQ��DPHO\�N|WĘGpV�PLQGHQ�iWPHQHW�QpON�O�
V]ĦQW� PHJ�� YiNXXPEDQ� KDJ\YD� D]� HOV]DNtWRWW� WHU�OHWHN�
PH]ĘJD]GDViJiW� pV� JD]GDViJiW�� $]� HOP~lt száz év 
tanulsága, amit a vajdasági magyarok az utóbbi egy 
évtizedben egyre hangsúlyosabban közvetítettek a 
vajdasági magyar közösség legnagyobb érdekképviseleti 
szervezete, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 
NpSYLVHOĘL� IHOp�� KRJ\� D� V]LPEROLNXV� HOHPHN� (oktatás, 
Q\HOYKDV]QiODW�� WiMpNR]WDWiV�� PĦYHOĘGpV�� PHOOHWW� D�
SUDJPDWLNXV�� K~VEDYiJy� NpUGpVHN� LV� MHOHQWĘVHQ�
befolyásolják a menni vagy maradni témakörben 
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meghozandó döntésüket. Egyszersmind nehezen 
HONpS]HOKHWĘ� D� V]�OĘI|OG|Q� YDOy� EROGRJXOiV� JD]GDViJL�
érvényesülés nélkül.  

A VMSZ 2007-ben megválasztott elnöke 
IRJDOPD]WD�PHJ�HOĘV]|U�D�SURMHNWDODS~�SROLWL]iOiVW��PLQW�D�
közösségi célok megvalósításának alapját. A Szerbiában és 
9DMGDViJEDQ�HOpUKHWĘ�KHO\L�IRUUiVRN� WXGDWRV�IHOKDV]QiOiVD�
volt a szemlélet egyik alapköve (a vajdasági magyarok 
V]HUELDL�DGyIL]HWĘN��tJ\�D�V]HUELDL��YDMGDViJL�IRUUiVRNDW�LV�D�
közösségi fejlesztések szolgálatába kell állítani), míg a 
másik a problémák folyamatos és pontos feltárása, 
PHJROGiVL� OHKHWĘVpJHN� pV� PyGV]HUHN� NHUHVpVH� D]RN�
megoldására. A húsbavágó, a közösség tagjainak életét 
G|QWĘHQ�EHIRO\iVROy�JD]GDViJL�pV�PHJpOKHWpVL�QHKp]VpJHN�
RUYRVOiVD�YRQDWNR]iViEDQ�D�N|YHWNH]Ę�IRQWRV�OpSpV�D]�YROW��
amikor a VMSZ, s annak elnöke, Pásztor István 2012-ben 
felkérte Somogyi Sándor és Nagy Imre professzor urakat, 
hogy készítsenek stratégiát, amely válaszokat keres a 
NpUGpVHNUH�� $]� Ę� YH]HWpV�NNHO� V� N|]HO� ��� V]DNHPEHU�
részvételével 2012±2015 között elkészült a Vajdasági 
Magyar Közösségek Terület- és Gazdaságfejlesztési 
Stratégiája és Akcióterve. A stratéga a szerbiai, a vajdasági, 
valamint a helyi területfejlesztési tervek irányvonalaira 
épül, figyelembe véve az Európai Unió, a Kárpát-medence 
és Délkelet-Európa idevonatkozó területi és ágazati 
stratégiáit is. A vajdasági magyar közösség célterületének 
egyrészt a Vajdaságon belüli magyar közösségek 
W|PEWHU�OHWpW� NpSH]Ę� eV]DN-Bácskát és a Tisza mentét, 
valamint Észak- és Közép-Bánát számos szigetterületét 
WHNLQWM�N�� PiVUpV]W� LGH� VRUROWXN� D� V]yUYiQ\NpQW� V]HUHSOĘ�
nagyvárosokat (Újvidék, Zombor, Versec), valamint a 
kisebb magyarlakta településeket (Doroszló, Maradék, 
Székelykeve, Ürményháza stb.) is (Nagy I., 2015.). 

Magyarország Kormánya 2015. november 18-án, 
meghozta az 1830/2015. (XI. 21.) számú Korm. határozatot 
a vajdasági magyar közösségek terület- és 
gazdaságfejlesztési stratégiájáról, amelyben egyetért a 
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dokumentumokban foglalt intézkedések támogatásával és 
forrást biztosít a megvalósításához. A Vajdasági 
Gazdaságfejlesztési Program megvalósításával a 
Prosperitati Alapítványt bízta meg.  

A Prosperitati Alapítvány egy 9 területi irodából álló 
KiOy]DWRW� PĦN|GWHW�� 6]DEDGNiQ�� 7RSRO\iQ�� =HQWiQ��
Magyarkanizsán, Óbecsén, Temerinben, Nagybecskereken, 
Zomborban és Pancsován. A pályázatok formai és szakmai 
kiértékelésben a négy szem elve valósult meg. A területi 
irRGiN� PXQNDWiUVDL� D� IRUPDL� HOOHQĘU]pVW�� D� I�JJHWOHQ�
V]DNPDL�pUWpNHOĘN�D�WDUWDOPL�pUWpNHOpVW�YpJ]LN�� 

A pályázatok elbírálásához kapcsolódó döntéshozatal 
NpW� OpSFVĘEHQ� YDOyVXO� PHJ�� $� V]DNpUWĘN� YpOHPpQ\H�� D]�
általuk adott pontszámok alapján, a pontszámítási rend 
alapján kialakult döntési listát az alapítvány szakszolgálata 
NpV]tWL� HOĘ�� D]� LJD]JDWyEL]RWWViJ� iOOiVW� IRJODO� D� MDYDVODW�
kapcsán, döntési javaslatát továbbítja az Irányító Testület 
V]iPiUD� YpJVĘ� G|QWpVKR]DWDOUD�� $]� LJD]JDWyEL]RWWViJ�
döntéshozatalában s]DYD]DWHJ\HQOĘVpJ� HVHWpQ� D� WiPRJDWy�
NpSYLVHOĘMpQHN�V]DYD]DWD�D�G|QWĘ�� 

Az Irányító Testület munkájában a vajdasági felet az 
alapítvány igazgatóbizottságának mindenkori elnöke 
NpSYLVHOL�� D� PDJ\DURUV]iJL� IpO� UpV]pUĘO� D� WiPRJDWy�
Külgazdasági és KülügyminisztéULXP�NpSYLVHOĘMH�HOQ|N|O��
munkájában részt vesznek a legfontosabb ágazati ± szakmai 
PLQLV]WpULXPRN� NpSYLVHOĘL�� 3pQ]�J\PLQLV]WpULXP��
Agrárminisztérium, Miniszterelnökség. Magyarország 
kormánya 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását 
szolgáló gazdaságfejlesztési programot indított a Kárpát-
medencében.  

A Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program jelenleg 
Magyarország legnagyobb határon túli gazdaságfejlesztési 
SURJUDPMD�� DPHO\� ~WW|UĘ� D� N�OKRQL� JD]GDViJIHMOHV]WpVL�
programok megvalósítása terén, mintaként szolgál a 
hasonló külhoni programok megvalósításához.  
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A program helyszíni megvalósítását az erre a célra 
létrehozott Prosperitati Alapítvány koordinálja, felügyeli. A 
vajdasági program célja olyan fejlesztések támogatása, 
amelyek révén minél többen megtalálhatják számításaikat a 
V]�OĘI|OGM�N|Q�pV�M|YĘM�NHW�D�9DMGDViJEDQ�WHUYH]KHWLN� 
 

1. Táblázat: A Vajdasági Gazdaságfejlesztési 
Program eredményeinek összegzése  

  
Forrás: Prosperitati Alapítvány, 2020. (saját szerkesztés)  
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A Prosperitati Alapítvány eddig összesen 52 
pályázati kiírást jelentetett meg 9 pályázati körben, 
PH]ĘJD]GDViJ�� WXUL]PXV�� IDOXVL� Ki]YiViUOiV� pV�
YiOODONR]iVIHMOHV]WpV� NDWHJyULiNEDQ�� $]� HOVĘ� pV� PiVRGLN�
fejlesztési ciklusban eddig összesen 15.248 pályázat 
pUNH]HWW�EH��PHO\EĘO��������D�WiPRJDWRWW���Összeadva a kis-
, közepes- pV�QDJ\pUWpNĦ�SURMHNWHN�V]iPDGDWDLW��D�SURMHNWHN�
összértéke több, mint 93.3 milliárd forint, azaz több, mint 
34,8 milliárd dinár (295 millió euró). A megítélt vissza nem 
WpUtWHQGĘ�WiPRJDWiV�pUWpNH�N|]HO������PLOOLiUG�IRULQW��D]D] 
PHJN|]HOtWĘOHJ������PLOOLiUG�GLQiU������PLOOLy�HXUy�� 

 

$� SURJUDPEDQ� HGGLJ� ���� WHOHS�OpVUĘO� Q\HUWHN�
támogatást, ami 45 vajdasági önkormányzatból 39-et fed le, 
így elmondható, hogy Vajdaság minden magyarok lakta 
részén történt fejlesztés. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy 
D� Q\HUWHV� SiO\i]DWRN� HOĘVHJtWLN� 9DMGDViJ� UpJLyV�
V]HUHSYiOODOiViQDN� HUĘV|GpVpW�� pV� HJpV]� 6]HUELD�
JD]GDViJiQDN� IHMOĘGpVpW�� /HJW|EE� Q\HUWHV� SiO\i]DW�
Szabadka (846), Zenta (731) és Óbecse (693) városokból és 
YRQ]iVN|U]HW�NEĘO�NHU�OW�NL� 

A gazdaságfejlesztési program kiemelt célja volt, 
hogy minél több vajdasági magyar családhoz jusson el a 
OHKHWĘ� OHJU|YLGHEE� LGĘ� DODWW�� H]� D� NLV|VV]HJĦ�
támogatásokkal valósult meg. A pályázati kiírások 
eredményeképpen eddig közel 850 családi ház került 
megvásárlásUD��WRYiEEi�W|EE��PLQW�������KHNWiU�WHUPĘI|OG��
+R]]iYHWĘOHJHVHQ� ������ YDMGDViJL� YiOODONR]iV� YiViUROW�
magának gépet és eszközt, több, mint 1.000 alkalommal 
támogatta az alapítvány az anyaállomány vásárlását. 114 
öntözési projektet támogatott az alapítvány, közel 400 
WiPRJDWRWW�SURMHNW�NDSFViQ�IHMOHV]WHWWpN�D�]iUW�UHQGV]HUĦ�pV�
szántóföldi növénytermesztést, közel 400 új vállalkozás 
LQGXOW�HO�pV�IHMOĘG|WW��W|EE��PLQW�����J\�P|OFV|V�IHMOHV]WpVH��
21 szabvány bevezetése és 72 turisztikai projekt valósult 
meg. A t|EE�� PLQW� ������ PH]ĘJD]GDViJL� IHMOHV]WpVW� �JpS�
vásárlását) támogató projekt kapcsán több, közel 10.000 
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PH]ĘJD]GDViJL� JpS� pV� NDSFVROKDWy� HV]N|]� NHU�OW�
beszerzésre. 

A gazdasági környezet átfogó fejlesztése 
elképzelhetetlen a közepes- pV� QDJ\� V]HUHSOĘN� EHYRQisa 
QpON�O��$]�Ę�SLDFL�KHO\]HW�N�pV�OHKHWĘVpJHLN��IRJODONR]WDWiVL�
NDSDFLWiVXN�pV�OHKHWĘVpJHLN��JD]GDViJL�WHOMHVtWPpQ\�N�pV�D�
NLVYiOODONR]iVRNUD� J\DNRUROW� KDWiVXN� D� N�O|QE|]Ę�
EHV]iOOtWyL�pV�SDUWQHUYLV]RQ\RN�iOWDO�NLHPHOW� MHOHQWĘVpJJHO�
bír. Ezért a gazdaságfejlesztési program kiterjesztése, a 
N|]HSHV� pV� QDJ\OpSWpNĦ� IHMOHV]WpVHN� WiPRJDWiVD� ORJLNXV�
OpSpV� YROW�� (]HQ� IHMOHV]WpVHN� MHOHQWĘV� HUHGPpQ\HNHW�
YDOyVtWRWWDN� PHJ�� $� N|]HSHV� OpSWpNĦ� IHMOHV]WpVHN�
megvalósítása több mint 550 új munkahely megnyitását 
eredményezték. A pályázó cégek pályázáskor összesen 
������ V]HPpO\W� IRJODONR]WDWWDN� PHJKDWiUR]DWODQ� LGHMĦ�
PXQNDYLV]RQ\EDQ�� DPL� D� V]HU]ĘGpVN|WpV� LGHMpUH� �����-ra 
QĘWW�� -HOHQOHJ� |VV]HVHQ� ������ V]HPpO\W� IRJODONR]WDWQDN�
PHJKDWiUR]DWODQ�LGHMĦ�PXQNDYLV]RQ\EDQ��$]�iWODJIL]HWpsek 
is növekedtek ezeknél a cégeknél, hiszen pályázáskor 
átlagosan 38.612,00 RSD volt az átlagfizetés, ami mára 
8.583,00 RSD-YHO� QĘWW�� D]D]� MHOHQOHJ� ���������� 56'�� $�
QDJ\OpSWpNĦ� EHUXKi]iVRN� NDSFViQ� D� ��� VLNHUHV� SiO\i]y�
V]HU]ĘGpVEHQ� YiOODOWD� |VV]HVHQ� ���� ~M munkahely 
megnyitását a 2019. év végéig, valamint, hogy közel 4.500 
PH]ĘJD]GDViJL� WHUPHOĘWĘO� YiViUROMiN� IHO� WHUPpQ\HLNHW�
LQWHJUiFLyV� HJ\�WWPĦN|GpV�NHUHWpEHQ��$����SiO\i]yQDN� D�
pályázáskor összesen 2.071 foglalkoztatottja volt 
PHJKDWiUR]DWODQ� LGHMĦ� PXQNDYLszonyban, 
V]HU]ĘGpVN|WpVNRU�������� D� ����-es év végéig pedig ez a 
V]iP�D�V]HU]ĘGpVEHQ�YiOODOW�~M�PXQNDKHO\HN�PHJQ\LWiViYDO�
2.791-UH� QĘWW�� -HOHQ� SLOODQDWEDQ� |VV]HVVpJpEHQ� ������
foglalkoztatottjuk van a pályázó cégeknek, ami azt jelenti, 
KRJ\�iWODJRVDQ���IĘYel többet alkalmaztak, mint amennyit 
D�V]HU]ĘGpV�V]HULQW�YiOODOWDN��$�QDJ\OpSWpNĦ�IHMOHV]WpVHNQHN�
N|V]|QKHWĘHQ� D]� DGRWW� FpJHNEHQ� QĘWW� D]� iWODJIL]HWpV�
11.560,00 dinárral, ami jelenleg átlagosan 50.285,00 
dináros átlagfizetést jelent a korábbi 38.725,00 helyett. 
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$]�HOVĘ�IHMOHV]WpVL�FLNOXV�YpJpQ�NpV]�OW�IHOPpUpV�D]�
HOVĘ�KiURP�pY�PXQNiMiW�pV�HUHGPpQ\HLW�YHWWH�JyUFVĘ�DOi��$�
3URVSHULWDWL� $ODStWYiQ\� VHJtWVpJpYHO� HOYpJ]HWW� NpUGĘtYHV�
felmérés eredményei alapján a Szekeres László Alapítvány 
a Magyar Közgazdasági Társaságot (MKT) kérte fel a 
IHOPpUpV�NLpUWpNHOpVpEHQ�YDOy�N|]UHPĦN|GpVUH��$�NXWDWiV�
célja, hogy felmérje a gazdaságfejlesztési program 
eredményeit, annak megítélését, intézkedéseinek hatását a 
YDMGDViJL� PDJ\DU� PH]ĘJD]GDViJL� WHUPHOĘN� pV�
vállalkozások megmaradáViUD�� IHMOĘGpVpUH� pV�
versenyképességének növekedésére vonatkozólag. 
Továbbá vizsgálja a gazdaságok és vállalkozások 
fejlesztésének hatását a hozzájuk kapcsolódó személyek, 
családtagok, illetve munkavállalók vonatkozásában, 
valamint elemzi ezen személyek sz�OĘI|OG|Q� YDOy�
boldogulását is. További célja, hogy megismerje a 
vajdasági gazdálkodók és vállalkozók érvényesülési 
OHKHWĘVpJHLW�� LOOHWYH�D�NLOiWiVDLW�|QPDJXN��FVDOiGWDJMDLN�pV�
DONDOPD]RWWMDLN�YRQDWNR]iViEDQ��$�NpUGĘtYHV�IHOPpUpV�W|EE�
mint 5.000 nyertes pályázóhoz jutott el, melyet 4.338 
pályázó vissza is küldött. (Pleschinger Gy., 2018) 

$� NpUGĘtYHV� IHOPpUpV� HUHGPpQ\HLQHN� iWWHNLQWpVH�
alapján megállapíthatjuk, hogy a Vajdasági 
*D]GDViJIHMOHV]WpVL� 3URJUDP� HOpUWH� DODSYHWĘ� FpOMDLW��
MHOHQWĘV� SOXV]� IRUUiVW� biztosítva hozzájárult a nyertes 
vállalkozások versenyképességének és eredményességének 
javulásához, serkentette a munkahelyteremtést és valós 
DOWHUQDWtYiW� MHOHQW� D]RN� V]iPiUD�� DNLN� D� V]�OĘI|OGM�N|Q�
szeretnének boldogulni. 
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1. Ábra: A VGP támogatások hatása Vajdaság gazdasági életére 
Forrás: Pleschinger (2018), VM4K 

 

$]�HOVĘ� IHMOHV]WpVL� FLNOXV� WiPRJDWiVDLQDN�N|V]|QKHWĘHQ� D�
sikeres pályázók átlagosan mintegy 25%-kal tudták növelni 
az ár bevételüket, s ez a tendencia a második fejlesztési 
ciklusra is prognosztizálható. Ugyanezen vállalkozások az 
HOP~OW�LGĘV]DNEDQ�W|EE�PLQW�HJ\KDUPDGGDO�WXGWiN�Q|YHOQL�
D� IRJODONR]WDWRWWMDLN� V]iPiW�� DPHO\� WHQGHQFLD� HOĘUH�
YHWtWKHWĘ�D�PiVRdik fejlesztési ciklusra is. 
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2. ÈEUD��$�YiODV]DGyN�PDJDWDUWiVD�D�M|YĘEHQL�ODNKHO\�NDSFViQ 

Forrás: Pleschinger (2018), VM4K 

 

$� ��� iEUD� HJ\pUWHOPĦHQ� UiPXWDW� D� 9DMGDViJL�
Gazdaság fejlesztési Program diagramból megtartó erejére: 
nem csak a kedvezményezett vállalkozók jól látható, de az 
alkalmazottjaik több mint 90%-D�LV�D�M|YĘMpW�V]�OĘI|OGMpQ��
Vajdaságban képzeli el, ami hasonló mértéket mutat a 
válaszadók gyermekei körében is, hiszen csaknem 90%-ban 
gondolkodnak hasonlóképpen. 

 

3. Ábra: A támogatások hatása a vajdasági vállalkozások 
versenyképességére 

Forrás: Pleschinger (2018), VM4K 
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Végezetül pedig néhány példán keresztül szeretném 
bemutatni, hogy számomra mit jelent a vajdasági magyar 
közösség életében a gazdaságfejlesztési program. 
(OVĘVRUEDQ� D� UHPpQ\W�� 0LQW� DQnak az egyedülálló, 
kétgyermekes, egyéni vállalkozó apukának, aki kis híján 
RWWKRQ� pV�PĦKHO\�QpON�O�PDUDGW��7HOMHV� NpWVpJEHHVpVpEHQ�
az alapítvány pályázata jelentette az egyetlen kiutat. Falusi 
Ki]DW�YiViUROW��DPHO\EHQ�PĦKHO\W�DODNtWRWW�NL��|VV]KDQJEDQ�
a szabályokkal, s ma meleg otthont és biztos megélhetést 
tud biztosítani családja számára. A biztonság a kreativitást 
és további sikereket is megalapozta: mára többszörösen 
díjazott munkákat adhat ki a keze közül. Másodsorban egy 
SiUDWODQ� IHMOĘGpVL� OHKHWĘVpJHW�� 0LQW� DQQDN� D� NH]GĘ�
vállalkozónak, aki a kezdetekkor a vállalkozásának 
LQGtWiViKR]�NpUW�pV�NDSRWW�WiPRJDWiVW��V�PD�PiU�QDJ\OpSWpNĦ�
fejlesztés megvalósításán dolgozik. Biztos piacra talált és 
SiUDWODQ� IHMOĘGpVL� SiO\iUD� iOOW�� $� ÄNLFVLEĘO´� ÄQDJ\´� OHWW��
Harmadsorban innovációt. A programunkban megvalósult 
IT központ mára egy valódi, a szó legszorosabb értelmében 
vett start-XS�SURMHNWHW� WHUPHOW�NL��ÒMV]HUĦ�PHJROGiVW�NtQiO�
aktuális problémára. Negyedsorban pedig annak igazolását, 
hogy a mi, vajdasági magyarok, attól függetlenül, hogy mit 
gondolnak rólunk vagy mit akarunk elhitetni magunkkal és 
másokkal, annak ellenére, hogy számbelileg kevesebben 
vagyunk, kimagasló teljesítményre vagyunk képesek. 
Legyen szó csokiról vagy sajtról, esetleg kerékpár-, bútor- 
vagy éStWĘDQ\DJ� J\iUWiVUyO�� PL� NpSHVHN� YDJ\XQN� HOMXWQL�
Európa és a világ élvonalába is. Megküzdve saját 
magunkkal, bel- és külföldi konkurenciával, minden 
kihívással. 

Következtetések 

A magyar kormány támogatásának felhasználásával 
az elmúlt években mintegy 300 millió euró beruházás 
W|UWpQW� 9DMGDViJEDQ�� (QQHN� W~OQ\RPy� UpV]H� NLV� |VV]HJĦ�
támogatás volt, de több nagy- pV�N|]HSHV�pUWpNĦ�IHMOHV]WpV�
is megvalósult az évek folyamán. Ott, ahol 
QDJ\EHUXKi]iVRN�YDOyVXOWDN�PHJ��pUH]KHWĘHQ�HOPR]GXOW�D]�
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életszínvonal, ahol pedig családi- és kisvállalkozásokat 
támogattunk, egy valós alternatíva jelent meg az itthon élés 
vagy a külföldre költözés kérdés tekintetében. A program 
Wt]H]UHN� VRUViW� KDWiUR]WD� PHJ�� |WH]HU� PH]ĘJD]GDViJL�
WHUPHOĘ� pV� NpWH]HU� YiOODONR]y� MXWRWW� WiPRJDWiVKR]�� Wöbb 
mint 850-en tudtak otthont teremteni maguknak, és több 
V]i]�NH]GĘ�YiOODONR]iV�LQGXOW�~WMiUD��0H]ĘJD]GDViJL��LSDUL��
feldolgozó és gyártó üzemek épültek, és új technológiák is 
DONDOPD]iVUD�NHU�OWHN��$�FpOLUiQ\RV��iP�PpJLV�V]pOHV�N|UĦ�
befektetések által Magyarország Kormánya és a VMSZ 
N|]|V� SURMHNWMH� PiUD� PHJKDWiUR]y� WpQ\H]ĘMH� D� V]HUELDL�
gazdaságnak. 
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Mátyus András 

+Ħ�PDUDGQL�D�J\|NHUHNKH] 
 

1940-ben születtem NemesmiliticseQ�� I|OGPĦYHV�
családban. Gyermekkoromat beárnyékolta a két 
világháború, de a titói Jugoszlávia sem hozott sokkal szebb 
M|YĘW�� 6]�OĘIDOXPEDQ� PDJiQYiOODONR]y� YROWDP�� GH� D]W� D�
kommunista rezsim nem nézte jó szemmel, talán azért, mert 
sikeres voltam.   

1963-ban házasodtam meg, 1969-ben pedig 
gyarapodó családommal vándoroltunk ki Németországba, 
ahol 30 évig dolgoztam az Opel autógyárban, de soha nem 
IHOHMWHWWHP� HO� 9DMGDViJRW�� pV� V]�OĘIDOXPDW��
Nemesmileticset.  

Furcsa dolog a honvágy, amely engem mindvégig 
nagyon gyötört. Enyhülést csak akkor éreztem, amikor a 
szintén külföldre vándorolt nemzettársaimmal felvettem a 
kapcsolatot. Ahogy nekem is segítettek kezdetben, én is 
N|WHOH]HWWVpJHPQHN� pUH]WHP� VHJtWHQL� D]� XWiQXQN� pUNH]Ę�
magyarokat, a 90-HV�pYHNWĘO�NH]GYH�SHGLJ�a délvidéket. 

Az 1990-es eseményeket nagy aggodalommal 
figyeltük mindannyian. Már akkor megfogalmazódott 
bennem a gondolat, hogy segíteni kellene az 
otthonmaradottakon. Németországban ismertem meg dr. 
Lázár Tibort, aki szintén vajdasági, tiszaszentmiklósi 
származású. 1992-ben kezdtük el támogatni a vajdasági 
PDJ\DU� GLiNRNDW�� HOĘV]|U� D� 9DMGDViJL� 0DJ\DURN�
1pPHWRUV]iJL�6]|YHWVpJpQ��NpVĘEE�SHGLJ�D�6]HQW�*\|UJ\�
Lovagrenden keresztül, amelynek 2003-óta vagyok a tagja, 
jelenleg pedig a nagypriorja. 
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A lovagok Tótfaluban 

Forrás: www.magyarszo.rs/hu/2011_11_20/kozelet 

 

Rendünket 1326-ban Visegrádon alapította Károly 
5yEHUW� NLUiO\XQN��$� W|U|N� pV� NpVĘEE� D� NRPPXQLVWD� LGĘN�
után 1991-ben kezdte újra meg a tevékenységét, ma a 
történelmi Magyarországon kívül több európai országban is 
tevékenykedünk. Templomok, iskolák, a diákok, a 
szegények megsegítésén dolgozunk, emellett a 
KDJ\RPiQ\RN�ĘU]pVH�pV�iSROiVD�LV�D�IHODGDWXQN��5HQG�QN�
központja Visegrád, a nyugat-európai központ pedig 
Passauban található. Rendünk,  

nagypriorátusokra van felosztva, pl. skandináv 
nagypriorátus, német nagypriorátus, ezek pedig 
priorátusokra. A priorátusok élén a prior áll, az 
összpriorátusokat pedig a nagyprior vezeti. Támogatjuk 
többek között a Rákóczi Szövetséget, a Böjte Csaba 
Alapítványt, a tóthfalusi internátust, a muzslyai leány- és 
fiúkollégiumot, a Pál Péter Alapítványt, a Csángó 
Szövetséget, és a délvidéki szegénysorsú, de jó tanuló 
magyar diákokat. Ifjúsági táborokat szervezünk, ahol a 
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Kárpát-PHGHQFH�PLQGHQ�UpV]pUĘO� MHOHQ�vannak magyarok. 
Nyári egyetemet is tartunk: 2016-ban Gyimesbükkön, 
2015-ben Nyíregyházán, 2014-ben Szombathelyen, 2013-
ban Szabadkán, 2017-ben Rozsnyón, 2019-ben Pécsett, 
2021-ben pedig Temesváron került megrendezésre a nyári 
egyetemünk. 

 

 
A fotó a KODDE 30 éves fennállására szervezett ünnepségen készült 

 

Nagy örömömre mindezek mellett Vajdaságban 
VHJtWHWW�N� PpJ� NiW\L� LPDKi]� WHWĘIHO~MtWiViW�� D� GRURV]OyL�
hitközösséget és a diáktábort, a zombori St. Gerhard német 
kisebbségi szervezetet�� D� EH]GiQL� WHPHWĘEHQ� felállított 
LVWHUEiFL� HPOpNPĦ� IHOiOOtWiViW�� D� QHPHVPLOLWLFVL� 1pPHW�
László kultúregyesületet és az álltalános iskolát és a 
.iOYiULD� NiSROQD� N�OVĘ� IHO~MtWiViW�� $� QHPHVPLOHWLFVL�
WHPHWĘEHQ� IHOiOOtWRWWXQN� HJ\� KDUDQJOiEDW� D� ���� NLOyV�
harangjával, amely a családom adománya volt a 
V]�OĘIDOXPQDN�� $� FVRQRSO\DL� pV� D]� ĘUV]iOOiVL� PDJ\DU�
diákok részére egy minibuszt vásároltam, amellyel a 
kisdiákokat utaztatják az általános iskoláig. De nem 
felejtem el azt a két siketnéma lányt sem, akiket a budapesti 
Semmelweis klinikán PĦW|WWHN meg és nyerték vissza 
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hallásukat a segítségünkkel. $� PĦWpW�N 40 ezer euróba 
NHU�OW�� DPHO\HW� D� FVDOiG� |QHUĘEĘO� VRKDVHP� WXGRWW� YROQD�
kifizetni.  

 
 

 
A fotó a KODDE 30 éves fennállására szervezett ünnepségen készült 

 

$]� HOP~OW� N|]HO� ��� pYEHQ�� D� .RV]WROiQ\L� 'H]VĘ�
'LiNVHJpO\H]Ę� (J\HV�OHWHQ� NHUHV]W�O� ������ GpOYLGpNL� pV�
más határon túli magyar diákot támogattunk, a 
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továbbtanulásukhoz közel félmillió euróval járultunk 
hozzá.  

Amíg élek, és egészségem megengedi mindig segíteni 
fogom a határon túli magyarokat, Vajdaságot és 
V]�OĘIDOXPDW��1HPHVPLOHWLFVHW� 
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Csíkos József 

Egy családi vállalkozás, amely 
önmagában is támogató 

 

1953. január 1-jén születtem a bánsági Udvarnokon. 
Az általános iskolát hatévesen kezdtem el. Az iskola 
igazgatójának kétségeit leküzdve az osztály legjobb 
tanulója lettem. Miután bezárták az általános iskolát, 
édesapám 1965-ben úgy döntött, hogy a családunk 
Szabadkára költözik. Édesapám katonai munkája miatt a 
laktanyában laktunk, amelynek a közvetlen közelében ma 
is ott van a családi ház és a nyomda. 

A hetedik és nyolcadik osztályt Szabadkán, a Jovan 
0LNLü� ÈOWDOiQRV� ,VNROiEDQ� IHMH]WHP� EH�� 6DMQRV� D]�
RV]WiO\]DWDLP� PiU� QHP� YROWDN� RO\DQ� MyN�� PLQW� HOĘ]ĘOHJ��
Mivel faluról jöttem, az osztálytársaim a paraszt gúnynevet 
DNDV]WRWWiN� UiP�� $� N|YHWNH]Ę� EHFHQHYHP� 3DJDQLQL� YROW��
DPL� NHYpVEp� ]DYDUW�� PLYHO� KHJHGĦQ� pV� KDUPRQLNiQ� LV�
játszottam. Sajnos a zenei középiskolát nem fejeztem be. A 
PDWHPDWLNiW� PLQGLJ� V]HUHWWHP�� GH� D]� RV]WiO\EDQ� OpYĘ�
megkülönböztetés miatt a jegyeim nem voltak elég jók a 
M|YĘEHOL� HONpS]HOpVHPKH]�� D]� HJpV]VpJ�J\L� LVNROiKR]��
)RQWRVQDN� WDUWRWWDP�� KRJ\� My� HOVĘ� EHQ\RPiVW� NHOWVHN� D�
jegyeimmel, mert tudtam, hogy ez alapján jegyeznek majd 
meg az emberek. Ennek a fontosságát a fiamnak és az 
unokáimnak is hangsúlyoztam. Soha nem esett nehezemre 
a tanulás, szerettem a dalokat, a verseket és a színészkedést 
is. 

$EEDQ�D]�LGĘEHQ�KiURP�Q\RPGD�YROW�D�YiURVEDQ��D�
Minerva, a Biografika és a Pannónia. Miután az 
Egészségügyi iskolába nem nyertem felvételt, elkezdtem 
WDQXOQL� D� ]iJUiEL� *UDILNDL� )ĘLVNROD� IHOYpWHOLMpUH�� $� ����
IHOYpWHOL]Ę�N|]�O����GLiNQDN�VLNHU�OW�D�IHOYpWHOL��pQ�YROWDP�
az ötödik a listán. A volt Jugoszlávia legfiatalabb okleveles 
grafikus mérnöke lettem. Nagyon sokat köszönhetek a 
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szüleimnek, az iskoláztatásom többe került, mint ami a 
kettejük jövedelme volt. Rengeteget dolgoztak, hogy 
WiPRJDWQL� WXGMDQDN��H]pUW�PpJ�D� WDQXOPiQ\DLP�YpJH�HOĘWW�
elkezdtem dolgozni. A Minerva nyomda ösztöndíjasa 
YROWDP��NpVĘEE�SHGLJ� D�%LRJUDILND�Q\RPGD� DONDOPD]RWWMD�
lettem, miközben még mindig tanultam. A tanáraim 
segítségével hetente egy napot Zágrábban töltöttem, a hét 
többi napján pedig Szabadkán voltam szakmai gyakorlaton.  

A Biografika nyomdában dolgoztam 1990-ig. Az 
HOVĘ�NpW�pYHW�D�WHFKQLNDL�V]HNWRUEDQ�W|OW|WWHP��PDMG��DPLNor 
a katonaságból is leszereltem, megházasodtam. Az 
HON|YHWNH]Ę� LGĘV]DNEDQ� VLNHU�OW� V]DNPDLODJ� HOĘUH�
haladnom. Miután az akkori munkahelyemen kellemetlen 
OpJN|U� DODNXOW� NL� D� YH]HWĘVpJ� PLDWW�� D� IHOHVpJHPPHO�
HOKDWiUR]WXN�� KRJ\� D� V]�OHLPWĘO� NpUW� pV� NDSRWW� DQ\agi 
segítséggel saját vállalkozásba kezdünk. 

1990-ben nyitottuk meg a Csíkos nyomdát. A 
nyomda mellett könyvkereskedést is nyitottunk, amelyet a 
IHOHVpJHP�YH]HWHWW��1HNL� N|V]|QKHWĘHQ� D� V]HUE�Q\HOYHW� LV�
jobban megtanultam és gyermekeinket is erre tanítottuk. A 
vállalkozásunk kezdetén túléltük a délszláv háborút, az 
embargót, a hiperinflációt, de a jelenlegi járványhelyzetet 
vészeltük át a legnehezebben. 

1993. január 1-MpWĘO�YiOODONR]iVXQN�IHMOĘGpVpYHO�pV�
növekedésével létrehoztuk a Csíkos Holding Kft-t amelyet 
akkor a Csíkos Nyomda Kft. és a Csíkos Kereskedelem Kft. 
képeztek. 
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Fontosnak tartom elmondani, hogy a Csíkos Kft-n 
keresztül kezdtük el 1993-EDQ�D�IRJ\DWpNNDO�pOĘ�GROJR]yN�
betanítását és alkalmazását. Ekkor lettünk a Szerbiai 
Fogyatékosokat Foglalkoztató Vállalkozások 
Egyesületének tagjai. 

2008-ban Csíkos Holding Kft-vé alakultunk. Ekkor már 
közel 2000 m2 végeztük tevékenységünket. 

 

$]�HOVĘ�Q\RPGD�D�FVDOiGL�Ki]XQN�PHOOHWW�YROW������-
ben költöztünk át jelenlegi helyünkre. A vállalkozásunk 
gyarapodásával egyre nagyobb helyre volt szükségünk. Az 
~MRQQDQ� pStWHWW� Q\RPGiQN� OHKHWĘYp� WHWWH� WRYiEEL� JpSHN�
YiViUOiViW�� tJ\� MHOHQOHJ� ��� N�O|QE|]Ę� Q\RPGDLSDUL� JpSHQ�
dolgozunk. A nyomda szakaszosan épül, ha minden része 
elkészül, azon kevés nyomdák egyike lesz Szerbiában, ahol 
minden nyomdával kapcsolatos munkafolyamat 
HOYpJH]KHWĘ�OHV]�HJ\�KHO\HP� 

 

$�YiOODONR]iV� MHOHQOHJL� LJD]JDWyMD� D� ILDP�� ,JRU��ė�
végzi a munka oroszlánrészét. Az én szerepem az, hogy 
támogassam, de minden nap itt vagyok, hogy segítsek, és 
bebizonyítsam magamnak, hogy még mindig képes vagyok 
arra a munkára, amelyet egykor végeztem. Valamikor az 
egész családunk itt töltötte a napjait és keményen dolgozott 
néha éjfélig is. 

Az életem egy külön fejezete az, amikor 
tiszteletdíjas tanár voltam az építészeti iskolában, a 
tantárgyaim a grafikus technika alapjai és a vállalkozások 
felépítése voltak. A diákokra soha nem panaszkodhattam, 
viszont a kis létszámú osztályok miatt egy órán belül két 
nyelven kellett tanítanom. Eleinte saját magam írtam a 
tankönyvet, mivel nem volt meghatározott tantervünk. 
Sajnos az oktatási minisztériumban egy más tervet 
KDWiUR]WDN� PHJ�� DPHOO\HO� D]� iOWDODP� DGGLJ� HOĘDGRWW�
irodalom nem felelt meg, ezért ezután már nem használtam 
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könyveket. Ez nehéz munka volt, könnyen bele lehetett 
]DYDURGQL�D�IRO\DPDWRV�NpWQ\HOYĦ�RNWDWiVED� 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy jelenleg 
Szerbia legrégebbi magánvállalkozása vagyunk, amely 
IRJ\DWpNNDO� pOĘ� HPEHUHNHW� LV� IRJODONR]WDW�� -HOHQOHJ� D]����
DONDOPD]RWWEyO� ��� D� IRJ\DWpNNDO� pOĘ�� ,WW� Yannak, velünk 
GROJR]QDN�� HJ\�WW� pUH]QHN� YHO�QN�� (OIRJDGWXN� ĘNHW� pV�
nagyon jó a hangulat az alkalmazottak között. 

Mindig fontosnak tartottam a társadalmi 
szerepvállalást, ezért hosszú évek óta tagja vagyok a Rotary 
NOXEQDN��DKRO�HJ\�LGĘEHQ�D]�HOQ|NL�V]HUHSHt is betöltöttem. 
0D�PiU�D�ILDP�ROGDOiQ�YHV]HN�UpV]W�D�J\ĦOpVHLNHQ� 

.pW� IHOQĘWW� IpUIL� E�V]NH� pGHVDSMD�YDJ\RN�� ,GĘVHEE�
fiamat, Norbertet is szerettem volna bekapcsolni a 
YiOODONR]iVED�� GH� Ę� LQNiEE� D]� HJpV]VpJ�J\HW� YiODV]WRWWD��
Jelenleg a szabadkai Egészségházban dolgozik. Neki három 
ILD�YDQ��pV�QDJ\RQ�E�V]NH�YDJ\RN�DUUD��KRJ\�OHJLGĘVHEE�ILD�
Budapesten fejezte be az orvosi egyetemet. Igor fiam a 
családi vállalkozás elnöke. Összesen 5 unokám van. 
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Krmpotity Bacsó Gabriella 

$�GLiNVHJpO\H]pV�D�NH]GHWHNWĘO�
napjainkig 

 

Ahhoz, hogy tudjuk, hova tartunk, tudni kell, 
KRQQDQ� LQGXOWXQN� HO�� H]pUW� HOĘV]|U� HJ\� NLV� P~OWLGp]pVVHO�
NH]GHQpP�� IĘOHJ� D]RNQDN�� DNLN� PpJ� PHJ� VHP� V]�OHWWHN��
vagy nem emlékeznek a kilencvenes évek elejére. 

1990-ben Nelson Mandela, dél-afrikai fekete 
aktivista 27 évi fogság után kiszabadul. Mihail Gorbacsov 
lesz a Szovjetunió elnöke, akit még ugyanebben az évben 
Béke Nobel-díjban részesítenek. Irak lerohanja Kuvaitot, és 
PHJNH]GĘGLN�D]�|E|OKiERU~��1pPHWRUV]iJ�LVPpW�HJ\VpJHV�
lesz: egyesül az NDK és az N6=.��(ONpV]�O�D]�HOVĘ�LVPHUW�
World Wide Web oldal. Sir Tim Berners-Lee kérésére 
Genfben, a CERN magkutató központjában kifejlesztik a 
YLOiJ� HOVĘ� ZHEE|QJpV]Ę� SURJUDPMiW�� 0DGRQQD� KDWDOPDV�
VLNHUW� DUDW�9RJXH� FtPĦ�GDOiYDO�� pV� ERWUiQ\W� NDYDU� -XVWLI\�
0\�/RYH�FtPĦ dalával és videóklipjével. A svéd Roxette a 
poptörténelem egyik legsikeresebb dalával tarol, melynek 
címe It Must Have Been Love. A dal a Pretty 
:RPDQ�0LFVRGD� 1Ę�� EHWpWGDOD� OHWW�� $\UWRQ� 6HQQD�
megszerzi második Formula 1-es világbajnoki címét a 
McLaren-Honda csapattal. Kertész Imre kiadja Kaddis a 
PHJ�QHP�V]�OHWHWW�J\HUPHNpUW�FtPĦ�N|Q\YpW� 

1990-EHQ� D]� HOVĘ� V]DEDGRQ� PHJWDUWRWW�
magyarországi választásokon Antall József lesz 
0DJ\DURUV]iJ� HOVĘ� Gemokratikusan megválasztott 
miniszterelnöke. Talán van, aki még emlékszik híressé vált 
EHV]pGpUH�� DPHO\EHQ� NLPRQGMD�� KRJ\� Ä7|UYpQ\HV�
értelemben, a magyar közjog alapján minden magyar 
állampolgárnak, ennek a tízmilliós országnak a 
NRUPiQ\IĘMHNpQW�± lélekben, érzésben tizenötmillió magyar 
miniszterelnöke kívánok lenni." Mi, határon túli magyarok 
DNNRU� QDJ\� YiUDNR]iVVDO� WHNLQWHWW�QN� D]� HOM|YHQGĘ� LGĘUH��

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
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Aztán megtörtént a változás, csak nem az, amire 
számítottunk. 

-XJRV]OiYLiEDQ� D� 0DUNRYLü-kormány újabb 
gazdasági reformot vezet be. Megteremti a dinár 
konvertibilitását, s ezzel az év közepére átmenetileg 
megfékezik az inflációt. Megtartják a parlamenti 
YiODV]WiVRN� HOVĘ� IRUGXOyMD Horvátországban. A koszovói 
SDUODPHQW� DOEiQ� W|EEVpJH� NLNLiOWMD� D� Ä.RV]RYyL�
.|]WiUVDViJRW´��PpJ�-XJRV]OiYLiQ�EHO�O�� 

Szlovénia elfogad egy szuverenitási nyilatkozatot, 
amellyel lazít a jugoszláv szövetségi kapcsolatokon. A 
jugoszláv államelnökség felhatalmazására a hadsereg 
egységei elfoglalják a szlovén védelmi 
parancsnokság ljubljanai központját, 
miután Szlovénia bejelentette, hogy nem hajlandó védelmi 
HUĘLW� D� MXJRV]OiY� KDGVHUHJ� SDUDQFVQRNViJD� DOi� KHO\H]QL��
Néhány hónappal ezután sor kerül a Jugoszláv 
Kommunisták Szövetségének (JKSZ) XIV. ± utolsó, 
félbeszakadt ± kongresszusára.  

A Szerb Kommunisták Szövetsége felveszi a Szerb 
6]RFLDOLVWD� 3iUW� QHYHW�� PHO\QHN� YH]HWĘMH� 6ORERGDQ�
0LORãHYLü�OHV]�  

(EEHQ� D� QHKp]� JD]GDViJL� KHO\]HWEHQ�� D� V]pWHVĘ�
Jugoszláviában, Szabadkán megszületik az ötlet, hogy a 
valamikori Napokat eszik a kisdiák segélyezés mintájára 
OpWUHKR]]iN� D� .RV]WROiQ\L� 'H]VĘ� 'LiNVHJpO\H]Ę�
Egyesületet, vagy ahogy sokan ismerik a KODDE-t. Dr. 
Uzon Miklós nyugalmazott ügyvéd ötletét Bleszics Margit, 
Bordás Éva, Januskó István, Kollár Károly, Palatinus 
István, Kongó Tivadar, Ubori András, Várady Lóránt, Bíró 
0LNOyV�� 6LOiN�0iULD�� ,YNRYLFV� ,YiQGpNLFV�.DWDOLQ�� 6WUĘEO�
Klára, Kincses Katalin, Szegedincsev Irén, Boros Magda, 
Januskó Lujza, Ribár Géza, Buckó László, Juhász Lajos is 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1torsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A9nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A9nia


73 
 

WiPRJDWWD��ėN�YROWDN��D�.2''(�DODStWy�WDJMDL��D�YDMGDViJL�
magyar aMN~��QHKp]�VRUEDQ�pOĘ�GLiNRN�HOVĘ�WiPRJDWyL�2  

Amit az alapítóink harminc éve elkezdtek, ahhoz 
akkor hatalmas bátorságra volt szükségük. Ma már erre 
nem szívesen emlékezünk vissza, de a kilencvenes évek 
HOHMpQ� EiUPLO\HQ� PDJ\DU� HOĘMHOĦ� szervezetet létrehozni, 
PĦN|GWHWQL��yULiVL�EiWRUViJRW�MHOHQWHWW��+DEiU�D�.RV]WROiQ\L�
'H]VĘ�'LiNVHJpO\H]Ę�(J\HV�OHWHW�KLYDWDORVDQ�������iSULOLV�
24-pQ� MHJ\H]WpN� EH�� GH� D]� PiU� PHJDODNXOiViW� N|YHWĘHQ�
elkezdte a munkát.  

Tevékenységük kétirányú volt. Elkezdték felkeresni 
D� GLDV]SyUiEDQ� pOĘ�PDJ\DU� V]HUYH]HWHNHW�� LOOHWYH� LGHKD]D�
nagyon gyorsan kialakultak Vajdaság szerte a helyi 
szervezetei. Ennek a hálózatnak a révén felmérték, hol ki 
miben tud segíteni a vajdasági magyar diákok 
továbbtanulásban, illetve kik a rászoruló diákok.2 

 

 
A fotó a KODDE 30 éves fennállására szervezett ünnepségen készült 

 

 
2 Az Egyesület alapító okiratából. 
2 .RGGH�MHJ\]ĘN|Q\Y��D]�(J\HV�OHW�pYHV�EHV]iPROyMiEyO� 
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Az egyesület ideiglenesen a Szabadegyetemen 
NH]GWH� HO�PXQNiMiW�� DKRQQDQ�NpVĘEE� D� 7ROV]WRM� XWFD��-as 
V]iP~� pS�OHWEH� N|OW|]|WW�� DKRO� KRVV]~� LGĘQ� NHUHV]W�O� D�
VOX Humanával osztozott az épületen. Itt egy 
N|Q\YWiUVDUNRW�LV�NLDODNtWRWWDN��DKRO�PLQGHQ�PDJ\DU�Q\HOYĦ�
középiskolai házi olvasmány megtalálható volt. 

1992-ben indul el a KODDE ösztöndíjpályázata, 
akkor húsz diákot részesítettek ösztöndíjban. Mindeközben 
nagyoQ� VRN� VHJpO\� pUNH]HWW� N�OI|OGUĘO� pV� HJ\UH� W|EEHQ�
V]HUH]WHN� WXGRPiVW� D� V]HUYH]HW� OpWpUĘO�� $]� |V]W|QGtMD]iV�
mellett a diákok lakhatását is megpróbálták biztosítani, 
egyéni támogatókat kerestek, akik hajlandóak voltak 
befogadni egy-két tanulót a tanév idejére.  

.HYHVHQ� WXGMiN�� KRJ\� D� .RV]WROiQ\L� 'H]VĘ�
'LiNVHJpO\H]Ę�(J\HV�OHW� KHO\L� V]HUYH]HWHL� NpVĘEE� |QiOOy�
HJ\VpJNpQW� NH]GWHN� HO� PĦN|GQL�� ÒMYLGpNHQ�� =HQWiQ��
Nagybecskereken és Temerinben.3

 
3 .2''(�DUFKtYXPD��MHJ\]HWHN�D�KHO\L�V]HUYH]HWHN�WHYpNHQ\VpJpUĘO��
1991. 
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$� .2''(� YH]HWĘL� NpVĘEE� pYHQWH� PHJWDUWRWWiN�
Hálagálájukat, amelyen a támogatóknak mondtak 
N|V]|QHWHW�� eUGHNHV� HQQ\L� LGĘ� WiYODWiEyO� PHJQp]QL� D]�
DONDOPL� PĦVRURNRQ� NpV]�OW� IpQ\NpSHNHW�� 1DJ\RQ� VRN�
közéleti személy fiatalkori arcát lehet felfedezni úgy a 
IHOOpSĘN�� PLQW� D� YHQGpJHN� N|]|WW�� 6DMQRV� VRNDQ� PiU�
nincsenek közöttünk. 

Dr. Uzon Miklós 2001. január 19-ig vezette a 
KODDE-t. A tízéves évforduló alkalmából jelent meg a 
.RV]WROiQ\L�'H]VĘ�'LiNVHJpO\H]Ę�(J\HV�OHW�HOVĘ�N|Q\YH��
amely az addigi tevékenységét mutatta be, de megtalálható 
benne az ösztöndíjasok névsora is. 

2001. január 20-tól haláláig az elnöki tisztet Ströbl 
.OiUD�YHWWH�iW��ĘW�.RFVLN�0DUJLW�N|YHWWH��DNL�H]W�D�IHODGDWRW�
2003. június 12-e és 2005. október 20-a között látta el. Ezt 
N|YHWĘHQ�GU��3DSS�ÈUSiG�iOOW�D�.2''(�pOpQ�������RNWyEHU�
21-e és 2008. augusztus 4-e között, 2014. június 16-áig 
pedig ifj. Kovács Károly. 

Nagy változást hozott az egyesület életében, amikor 
2005. június elején el kellett, hagynia a Tolsztoj utcát és az 
Ago Mamuzsity utcában kapott irodát. Korábbi székhelyén 
QpPHW�Q\HOYĦ�yYRGD�Q\tOW� 

  

Az új helyszín a diákoknak is jobban megfelelt, 
hiszen a város szívében voltunk, egy karnyújtásnyira a 
Városházától, közel a legtöbb közép- és feOVĘIRN~�RNWDWiVL�
LQWp]PpQ\KH]�� GH� LGĘV� WiPRJDWyLQNQDN� pV� WDJMDLQNQDN� D�
W|EE�PLQW�V]i]pYHV�SROJiUL�Ki]�PiVRGLN�HPHOHWpQ�OpYĘ�LURGD�
igen nagy kihívást okozott. 2010-ben nyitottuk meg Internet 
0ĦKHO\�QNHW��DKRO�NpVĘEE�H-Magyar Pont is nyílt. Sajnos 
ezt az irodát illetve tevékenységet meg kellett szüntetni, 
amikor az irodát át kellett adnunk a Háló-Vajdasági 
Fejlesztési Alapnak.  



 

  

2012-ben indult el a Magyar Nemzeti Tanács 
ösztöndíjprogramja. Az egyetemisták ösztöndíjazását 
komoly anyaországi támogatásokkal az MNT látta el, a 
középiskolások támogatását pedig a Szekeres László 
$ODStWYiQ\RQ� NHUHV]W�O� ERQ\ROtWRWWiN� OH�� 1HKp]� LGĘV]DN�
voOW� H]� QHP� FVDN� D� .RV]WROiQ\L� 'H]VĘ� 'LiNVHJpO\H]Ę�
(J\HV�OHW� pOHWpEHQ�� GH� D� W|EEL� GLiNVHJpO\H]Ę� HJ\HV�OHW�
PXQNiMiW�LV�PHJQHKH]tWHWWH��(]�LGĘ�DODWW�V]ĦQW�PHJ�SpOGiXO�
D�7HPHULQL�'LiNVHJpO\H]Ę�(J\HV�OHW�  

 
A fotó a KODDE 30 éves fennállására készült ünnepségen 

$�.2''(�D�N�OI|OGL�WiPRJDWyNQDN�N|V]|QKHWĘHQ�
továbbra is több mint 100 diákot tudott támogatni, de ez 
MyFVNiQ�HOPDUDGW�D�NRUiEEL�V]iPWyO��0pJLV�H]�D]�LGĘ�DODWW�
elevenítettük fel azokat a tevékenységeket, amelyeket a 
KODDE korábban végzett. Újraindítottunk a pótórákat, 
UHQGH]W�N�D�N|Q\YWiUXQNDW��LOOHWYH�EHLQGtWRWWXN�D�N�O|QE|]Ę�
PĦKHO\HLQNHW�� DPHO\HN� N|]�O� NpWVpJNtY�O� D� 0RVRO\�
0ĦKHO\� pV� D� .|]JD]GiV]� 0ĦKHO\� YROW� D� OHJVLNHUHVHEE��
Közben a budapesti Caritasnak és Écsy Gábor atyának 
N|V]|QKHWĘHQ� pOHOPLV]HUFVRPDJokat osztottunk a 
QDJ\FVDOiGRVRNQDN�� pV� D]� HJ\� V]�OĘYHO� UHQGHONH]Ę�
diákoknak. Ekkor fogalmazódott meg bennem az a 
IHOLVPHUpV�� KRJ\� D� GLiNVHJpO\H]pV� QHP� HJ\HQOĘ� D]�
ösztöndíjazással! 
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2014. június 16-iQ� D� .RV]WROiQ\L� 'H]VĘ�
'LiNVHJpO\H]Ę� (J\HV�OHW� YLVV]DWpUW� Niindulópontjához, 
DPLNRU� D]� HJ\HV�OHW� HOQ|NH� D� .2''(� HOVĘ�
|V]W|QGtMDVDLQDN�HJ\LNH��)OHLV�$QDV]Wi]LD�OHWW��(WWĘO�NH]GYH�
a KODDE meg tudott fiatalodni, és tevékenysége újabb 
lendületet vett. Kialakult egy fiatalos tagság, akikre tudtunk 
és ma is tudunk számítani. Ugyanebben az évben a 
középiskolások ösztöndíjazása visszakerült a 
GLiNVHJpO\H]Ę� HJ\HV�OHWHNKH]�� +iURP� pYH� SHGLJ� D�
NRUiEEDQ� D]� ÒMYLGpNL� 'LiNVHJpO\H]Ę� (J\HV�OHW� iOWDO�
támogatott diákok is nálunk pályázhatnak. 

Nagy törést jelentett az egyesület munkájában, 
DPLNRU�KiURP�pYH�D�N�O|QE|]Ę�SROLWLNDL�FVDWiUR]iVRN�PLDWW�
el kellett hagynunk az Ago Mamuzsity utcát. Huszonhét év 
XWiQ� HOĘV]|U� NHU�OW�QN� DEED� D� KHO\]HWEH�� KRJ\� 6]DEDGND�
Város Önkormányzata nem tudott számunkra és a velünk 
HJ\� HPHOHWHQ� PĦN|GĘ� PiVLN� Kirom civil szervezetnek 
PHJIHOHOĘ� KHO\HW� EL]WRVtWDQL�� (EEHQ� D� QHKp]� KHO\]HWEHQ�
YHWWHP� iW� D� .RV]WROiQ\L� 'H]VĘ� 'LiNVHJpO\H]Ę� (J\HV�OHW�
YH]HWpVpW�� $]yWD� D� .RV]WROiQ\L� 'H]VĘ� 'LiNVHJpO\H]Ę�
Egyesület a régi irodától kb. száz méterre található, a 
Makszim Gorkij utca 26. szám alatt. 

A nehézségek ellenére a munkánk három évtized 
után is töretlen. Jelenleg a Vajdaság magyarlakta 
területeinek több mint 75%-ról pályáznak nálunk a 
középiskolás diákok. 

(EEHQ� D]� LVNRODpYEHQ� D� GLiNVHJpO\H]ĘN� N|]�O� PL�
NH]GW�N� HO� HOĘV]|U� D]� |sztöndíjpályázatok internetes 
lebonyolítását. Ezt azért tartottuk fontosnak, mert azok a 
GLiNRN�� DNLN� NpVĘEE� HJ\HWHPUH� PHQQHN�� PHJ� NHOO�� KRJ\�
tanulják, hogyan kell internetes felületen keresztül 
SiO\i]QL��$�GLiNVHJpO\H]ĘN�N|]�O�PL�UHQGHONH]�QN�HJ\HG�O�
állandó irodával, weboldallal és közösségi oldallal is.  

$]�HOP~OW�EĘ�KDUPLQF�pY�EHEL]RQ\tWRWWD��KRJ\�D�
.RV]WROiQ\L�'H]VĘ�'LiNVHJpO\H]Ę�(J\HV�OHW�
tevékenységére szükség van, hiszen, ha azt szeretnénk, 



 

  

hogy a vajdasági magyarság a fiatalok révén versenyképes 
legyen, támogatásra van szükség. 
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$�V]HU]ĘNUĘO 
 

Fleis Anasztázia 

1972-ben született Szabadkán. Az általános és középiskolai 
WDQXOPiQ\DLW� V]�OĘYiURViEDQ� IHMH]WH� EH�� ���-ben szerzett 
oklevelet a szabadkai Pedagógiai Akadémián.  

3iO\DNH]GĘNpQW� �� pYLJ� GROJR]RWW� D� .RV]WROiQ\L� 'H]VĘ�
'LiNVHJpO\H]Ę�(J\HV�OHWEHQ, majd a Majsai Úti Általános 
,VNROiEDQ��MHOHQOHJ�SHGLJ�D�ĈXUR�6DODM�ÈOWDOiQRV�,VNROiEDQ�
tanít. Több mint 10 éve foglalkozik sérült gyermekekkel. 

 

Dr. Koleszár Borbála 

1976-ban született Zomborban. Az általános iskolát 
Bácskertesen, a középiskolát Zomborban fejezte be. Az 
általános orvosi szakot az Újvidéki Egyetemen orvosi karán 
YpJH]WH��DKRO�NpVĘEE�SV]LFKLiWULiUD�V]DNRVRGRWW��.|]HO����
éve dolgozik a Szabadkai Kórház Pszichiátriai Osztályán. 
2019-ben szerzett szubspecialista vizsgát, mint 
törvényszéki pszichiáter. 

 

Gulyás Oldal Natália 

2001-ben Született Szabadkán. Az általános iskolát 
.LUiO\KDOPiQ�IHMH]WH�EH��XWiQD�D�V]DEDGNDL�%RVD�0LOLüHYLü�
Közgazdasági Középiskolában érettségizett. Mindkét 
intézményben a generáció diákja volt. Jelenleg a szabadkai 
Közgazdasági Kar másodéves hallgatója kereskedelemi 
szakon. 

$]� HOVĘ� pYHW� D� PiVRGLN� OHJMREE� iWODJJDO� IHMH]WH� EH� D]�
egyetemen. 

 

  



 

  

Krmpotity Dominika 

1998. 06. 21-én született, Szabadkán. Általános és 
N|]pSLVNROiED� V]�OĘYiURViEDQ� MiUW�� $]� iOWDOiQRV� LVNROiW�
generáció diákjaként fejezte be. Tanulmányai alatt számos 
versenyen és továbbképzésen vett részt. Ezek közül 
NLHPHONHGQHN��.|]WiUVDViJL� YHUVHQ\� HOVĘ�KHO\H]pV� IXYROD�
és kamarazene kategóriában, második helyezés fuvola 
kategóriában, Femus fesztivál 2. helyezés, Davorin Jenko 
2. helyezés, Valjevo fuvolafesztivál 1. helyezés. 2017-ben 
kezdte meg egyetemi tanulmányait a Belgrádi 
Zeneakadémián, ahol 2021-ben diplomázott. Ebben az 
évben kezdi el a mesterképzést fuvola és kamarazene 
szakon (FMU). 

 

Salling Melissza 

Szabadkán született 1995-ben. Az általános iskola mellett 
párhuzamosan fejezte a zeneiskolát, illetve 2 évig a 
középiskola alatt párhuzamosan zenedébe is járt zenei 
HOĘDGy�pV�V]yOypQHN�V]DNUD��$�KDUPDGLN�pYEHQ�PpJLV�~J\�
dönt, hogy tanulmányait a keleti nyelvek irányába folytatja. 
$� 6YHWR]DU� 0DUNRYLü� *LPQi]LXP� EHIHMH]pVH� XWiQ�
tanulmányait Budapesten, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem BTK, keleti nyelvek és kultúrák-japán 
V]DNiQ� IRO\WDWWD�� (]W� N|YHWĘHQ� MXWRWW� HO� FVHUHGLiNNpQW�
HOĘV]|U�3RUWXJiOiLED��)DFXOGDGH�GH�OHWUDV�da Universidade 
de Lisboa), majd tanulmányait Kínában folytatta a 
Southeast Egyetemen. 

Jelenleg ugyanitt PhD hallgató. 

 

Kovács Elvira 

1982-ben született Szentmihályon. A nagybecskereki 
gimnáziumban érettségizett, egyetemi tanulmányait a 
szabadkai Közgazdasági Karon végezte, ahol egyetemista 
prodékán volt, valamint egy szemesztert a bécsi Wirtschafts 
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Egyetemen töltött cserediákként. 2006-ban szerzett 
oklevelet. 2007-ig a Tartományi Végrehajtó Tanácsban 
dolgozott, a Tartományi Egészségügyi és Szociálpolitikai 
Titkárságon. 

2006-tól a legnagyobb magyar párt Ifjúsági Fórumának 
elnökségi tagja. 2005-ben csatlakozott a National 
Democratic InstitXWH� UHJLRQiOLV� NpS]Ę� FVDSDWiKR]�� �����
N|]HSpWĘO� D� V]HUE� .pSYLVHOĘKi]� SDUODPHQWL� NpSYLVHOĘMH��
YDODPLQW� D]� (XUySD� 7DQiFV� SDUODPHQWL� N|]J\ĦOpVpQHN�
tagja. A parlament több összetételében az Emberi-, 
Kisebbségjogi és Nemek Közötti Egyenjogúsággal 
foglalkozó, valamint a Gyermekjogi Bizottságának aktív 
tagja. A XI. összetételben az Európai Integrációs Bizottság 
elnökhelyettese, a Stabilizációs és Társulási Egyezménnyel 
foglalkozó Vegyes Bizottság alelnöke. 2018 és 2020 között 
D]�(XUySD�7DQiFV�SDUODPHQWL�N|]J\ĦOpVH (VpO\HJ\HQOĘVpJL�
és Diszkriminációellenes Bizottságának elnöke. 

����� RNWyEHUpWĘO� D� V]HUE� .pSYLVHOĘKi]� DOHOQ|NH�� D�
parlament Európai Integrációs Bizottságának elnöke, a 
Külügyi Bizottság tagja. 

 

 

Juhász Bálint 

1982. november 7-én született Szabadkán. Az általános 
LVNROiW� V]�OĘIDOXMiEDQ�� .LVKHJ\HVHQ�� N|]pSLVNRODL�
tanulmányait számítógép elektrotechnikusi szakon a 
V]DEDGNDL�,YDQ�6DULü�0ĦV]DNL�,VNROiEDQ�YpJH]WH��pV�NpVĘEE�
a Közgazdaságtudományi Karon is ebben a városban 
diplomázott, ügyviteli információs rendszerek szakon. A 
mesterképzést Agrárgazdasági szakirányon végezte. 

A 2000-es évek elején ifjúsági szervezetek munkájában 
vesz részt, több ízben volt a Vajdasági Szabadegyetem 
V]HUYH]Ę�FVDSDWiQDN�WDJMD��$�NLVKHJ\HVL�|QNRUPiQ\]DWEDQ�
2004-WĘO� WDQiFVQRN�� NpVĘEE polgármesteri tanácsadó. 



 

  

Kezdetben ifjúsági és civil ügyekkel foglalkozott, EU-s 
forrásokból megvalósuló, határon átnyúló projektek 
OHERQ\ROtWiViEDQ� YHWW� UpV]W�� 7|EE� KHO\L� MHOOHJĦ� VWUDWpJLDL-
fejlesztési dokumentum kidolgozásában vállalt szerepet, 
majd a megvalósításukban is részt vett. 

2008-EDQ� *iO� .LQJD� (XUySD� 3DUODPHQWL� NpSYLVHOĘ�
irodájában volt alkalma az EU-s intézményekkel és 
folyamatokkal ismerkedni. 2010±2012 között a vajdasági 
9,3�%HUXKi]iV�gV]W|Q]Ę�$ODS�,JD]JDWyEL]RWWViJiQDN�WDJMD� 

2012±2016 között Vajdaság Autonóm Tartomány 
Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági 
Titkárságának titkárhelyettese. 

A National Democratic Institute, a Robert Schumann 
Institute és a Belgrade Found for Political Excellence 
V]iPRV�NpS]pVpQ�YHWW�UpV]W��PDMG�NpS]ĘNpQW�pV�HOĘDGyNpQW�
is kipróbálta magát. 

�����yWD�D�3URVSHULWDWL�$ODStWYiQ\��J\YH]HWĘMH� 

 

 

Mátyus András 

1940-EHQ�V]�OHWHWW�1HPHVPLOLWLFVHQ��I|OGPĦYHV�FVDOiGEDQ��
6]�OĘIDOXMiEDQ�PDJiQYiOODONR]y�YROW������-ben vándorolt 
ki Németországba, ahol 30 évig dolgozott az Opel 
DXWyJ\iUEDQ�� GH� PLQGLJ� HON|WHOH]HWW� PDUDGW� V]�OĘI|OGMH�
iránt. 1992-óta segíti a vajdasági magyar fiatalok 
továbbtanulását. 

2003-ban, a harmadik felkérésre igent mondott, és felvették 
a Szent György Lovagrendbe. Korábban nem érezte magát 
méltónak a rendhez való csatlakozásához. Jelenleg a 
visegrádi Szent György Lovagrend nyugat-európai 
Nagypriorjátnak tisztségét tölti be. 
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Csíkos József 

1953-ban született Udvarnokon, ahol az általános iskola 
hatodik osztályáig járt. 1965-ben költöztek Szabadkára, 
ahol az általános iskola befejezése után nyomdásznak 
WDQXOW��(]W� N|YHWĘHQ�PLN|]EHQ� D�%LURJUDILND�1\RPGiEDQ�
dolgozik, munka mellett folytatja tanulmányait Zágrábban, 
D� *UDILNDL� )ĘLVNROiQ�� $� YROW� -XJRV]OiYLD� OHJILDWDODEE�
okleveles grafikus mérnökeként szerez diplomát. 

1990-ben nyitja meg családi vállalkozásukat Csíkos 
Nyomda néven. 1993-EDQ� YiOODONR]iVXN� IHMOĘGpVpYHO�
létrehozzák, a Csíkos Holding Kft. 1993-ban kezdik el a 
IRJ\DWpNNDO� pOĘ� GROJR]yN� EHWDQtWiViW� pV� DONDOPD]iViW��
egyben tagjai lesznek a Szerbiai Fogyatékosokat 
Foglalkoztató Vállalkozások Egyesületének. Közben 
tiszteletdíjas tanár a szabadkai Építészeti Középiskolában, 
ahol a grafikus technika alapjait és a vállalkozások 
felépítését tanítja. 

2008-ban Csíkos Holding Kft-vé átalakulnak, 
tevékenységüket már közel 2000 m2 végzik. A nyomda 
2009-EHQ�N|OW|]LN�D�MHOHQOHJL�KHO\V]tQUH��DKRO����N�O|QE|]Ę�
nyomdaipari gépen dolgoznak. Nyomdájukjelenleg Szerbia 
OHJUpJHEEL� PDJiQYiOODONR]iVD�� DPHO\� IRJ\DWpNNDO� pOĘ�
embereket is foglalkoztat, az 52 alkalmazottból 32 
fogyDWpNNDO�pOĘ� 
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Összefoglaló 
$� .RV]WROiQ\L� 'H]VĘ� 'LiNVHJpO\H]Ę� (J\HV�OHW� ����-

ben alakult.  

$]� HOP~OW� EĘ� KDUPLQF� pY� EHEL]RQ\tWRWWD� D]W�� KRJ\� D�
.RV]WROiQ\L� 'H]VĘ� 'LiNVHJpO\H]Ę� (J\HV�OHW� WHYpNHQ\VpJpUH�
szükség van, hiszen, ha azt szeretnénk, hogy a vajdasági 
magyarság, a fiataljai révén versenyképes legyen, támogatásra 
van szükség. 

A 30 éves fennállásunk alkalmából a KODDE-hoz közel 
álló személyeket kértünk fel, hogy mondják el mit jelent nekik a 
támogatás. Ezért könyvünkben a támogatások fontosságát 
ERQFROJDWMXN� NH]GYH� D]� HJ\pQWĘO�� D� WiUVDGDOPRQ� NHUHV]W�O� D�
régióig. 

 

Rezime 

8GUXåHQMH�]D�SRPRü�XþHQLND Ä.RV]WROiQ\L�'H]VĘ´� MH�osnovan 
1990. godine. 

3URWHNOH� WUL� GHFHQLMH� VX� SRND]DOH� GD� MH� UDG� QDãHJ� XGUXåHQMD�
LWHNDNR�SRWUHEQD��NDNR�EL�VPR�ãWR�EROMH�SRGVWDNOL�YRMYRÿDQVNX�
PDÿDUVNX� RPODGLQX�� SULSUHPLOL� LK� ]D� NRQNXUHQWQRVW� QD� WUåLãWX��
NDR��L�]D�QMLKRYH�EXGXüH�XVSHKH� 

Povodom 30 godina postojanja zamolili smo osobe koji su vezani 
]D�UDG�8GUXåHQMD�GD�GHILQLãX�ãWD�QMLPD�]QDþL�SRPRü�� 

Iz tog razloga u ovoj knjizi VPR�SRNXãDOL�GD�REMDVQLPR�ãWD�]QDþL�
SRPRü�SRþHYãL�RG�SRMHGLQFD��SUHNR�GUXãWYD�VYH�GR�UHJLRQD� 

 

Abstract 

7KH� DVVRFLDWLRQ� IRU� KHOSLQJ� VWXGHQWV� ³Kosztolányi 'H]VĘ´� LV�
founded back in 1990. 

The past three decades have shown that the work of our 
association is very much needed, in order to better encourage the 
Hungarian youth of Vojvodina, to prepare them for 
competitiveness on the market, as well as for their future 
successes. 



 

  

When 30 years of existence, we asked people who are related to 
the work of the Association to define what help means to them. 

For this reason, in this book we have tried to explain what help 
means starting from the individual, through society all the way to 
the region. 
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