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Míg a román kormány kétol-
dalú megállapodáshoz köti, a 
bukaresti sajtó pedig támadja 
Magyarország erdélyi gaz-
daságfejlesztési programját, 
addig Szerbiában semmiféle 
akadályba nem ütközik ugyan-
az a rendszer. Juhász Bálint, a 
magyar támogatást közvetítő 
vajdasági Prosperitati Alapít-
vány ügyvezetője a Krónikának 
adott interjújában elmondta, 
a szerb miniszterelnök példa-
ként emelte ki a programot, 
amely a balkáni ország számá-
ra is lehetőség, hiszen helyben 
teremt egzisztenciát, növeli a 
foglalkoztatást.

 » PATAKY ISTVÁN

– A román kabinet nemrég egy külön 
román–magyar kormányközi meg-
állapodáshoz kötötte a gazdaság-
fejlesztési támogatások folytatását. 
Van-e ilyen jellegű megállapodás a 
magyar és a szerb kormány között, 
hogyan viszonyul a belgrádi vezetés 
a programhoz?
– A Vajdasági Magyar Szövetség 
(VMSZ) által kidolgozott és kihar-
colt vajdasági gazdaságfejlesztési 
program a szerbiai törvények teljes 
tiszteletben tartásával és a magyar-
országi előírásokkal összhangban 
működik a Prosperitati Alapítvány 
gondozásában, az európai uniós 
elvek fi gyelembevételével. Külön 
magyar–szerb kormányközi meg-
állapodás nem született. Miután 
Magyar Levente, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium parlamen-
ti államtitkára és Pásztor István, 
a VMSZ elnöke 2015 novemberé-
ben bejelentették, hogy a magyar 
kormány támogatja az elkészült 
stratégia megvalósítását, néhány 
ellenzéki politikus kísérletet tett a 
kezdeményezés kisiklatására. Nem 
beszélve egyes vajdasági magyar ér-
dekköröket, amelyek mindent meg-
tettek, hogy lejárassák a még el sem 
indult programot. Azonban Szerbia 
kormányfője elmondta, hogy a prog-

ram nemcsak a vajdasági magyar 
közösség számára, hanem Szerbia 
számára is lehetőség, hiszen hely-
ben teremt egzisztenciát, növeli a 
foglalkoztatást, hozzájárul a GDP 
növekedéséhez, és adó formájában 
az államháztartást növeli. Példa-
ként emelte ki a programot, örömét 
fejezte ki, hogy Magyarország Szer-
biába kíván beruházni, s mindenki 
mást is támogatni fog, akik ezt sze-
retné tenni. Ezután a program meg-
valósítása nem ütközött akadályba 
Szerbiában. A vajdasági magyar 
kritikus hangok is elhallgattak, az 
ellenzőkből pályázók lettek. Hiszen 
a program átlátható módon, pályá-
zatok útján, szakmai értékelések 
alapján meghozott döntésekkel va-
lósul meg, amiben nem lehet olyan 
tendenciákat felfedezni, amelyek-
kel a közvéleményt riogatták.

– Vajdaságon kívüli országrészek-
re is kiterjed a fejlesztési program? 
Szerb nemzetiségűek körében  nép-
szerűek a pályázatok?

– A program megvalósításának 
helyszíne a Vajdaság, ami nemcsak 
földrajzi, de közigazgatási értelem-
ben is jól behatárolható. Ettől egy-
szer volt eltérés az eddigi két fejlesz-
tési ciklusban: egy esetben írtunk 
ki pályázatot vajdasági magyar 
vállalkozások belgrádi turisztikai 
beruházásainak megvalósítására. 
A beszállítói körökön keresztül vi-
szont egész Szerbia területén érez-
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Szerbia örül a magyar programnak

Juhász Bálint szerint zömében vajdasági magyarok élnek az anyaország nyújtotta lehetőséggel
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hető a program hatása, nemcsak  
a Vajdaságban, hanem az ország 
egész területén ismerik a Prospe-
ritati Alapítvány nevét, tudják, 
hogy milyen programot valósít 
meg a VMSZ és a magyar kor-
mány. A pályázatok célcsoportjá-
nak meghatározásakor nem szem-
pont a nemzetiség, nem is lehet, 
hiszen az diszkriminatív rendel-
kezés lenne. Azonban a magyar 
és a szerb állampolgárság megléte 
szempont, ami törvénnyel szabá-
lyozott. A kedvezményezettek egy 
része szerb nemzetiségű, de zö-
mében vajdasági magyarok élnek 
a lehetőséggel.

– Összességében milyen a magyar 
gazdaságfejlesztési program szerb 
visszhangja? Érik azt politikai vagy 
médiatámadások?
– A gazdaságfejlesztési program 
megítélése pozitív Vajdaságban 
és Szerbiában is. Az eddigi idő-
szakban mintegy 15 ezer pályáza-
tot fogadtunk be, és ebből 13 ezer 
projektet támogattunk. A megva-
lósított beruházások összértéke 
mintegy 300 millió euró, aminek 
nagyjából a fele vissza nem té-
rítendő támogatás, a másik fele 
önrész és banki hitel, azaz a helyi 
gazdálkodók és vállalkozók hozzá-
adott értéke. Ezzel Magyarország 
az egyik legnagyobb beruházó or-
szággá lépett elő Szerbiában, de a 
Vajdaságban még kiemeltebben. 
A program sikeres megvalósítása 
újabb magyarországi vállalkozá-
sokat vonzott a régióba. Az elmúlt 
húsz év elmulasztott lehetőségei 
után ezek igazán jó hírek.

 » Magyaror-
szág az egyik 
legnagyobb 
beruházó or-
szággá lépett elő 
Szerbiában, de a 
Vajdaságban még 
kiemeltebben. 

 » KRÓNIKA

Becsvágyó tervvel vágott neki 
a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) a június 21-i általános vá-
lasztásoknak, hiszen amellett, hogy 
legalább öt képviselői helyet szeret-
nének megszerezni a belgrádi par-
lamentben, szeretnék, ha Szabad-
kának ismét magyar polgármestere 
lenne Pásztor Bálint VMSZ-alelnök 
személyében. Szerbiában a 6,5 millió 
választópolgár június 21-én a köz-
társasági parlament 250, valamint a 
vajdasági tartományi képviselőház 
120 mandátumáról, illetve több mint 
170 önkormányzat összetételéről 

dönt. Ezen önkormányzatok között 
van négy, amelyet hagyományosan 
magyar vezető irányított az utóbbi 
években, évtizedekben: Magyarka-
nizsa, Zenta, Topolya és Szabadka. 
Ám a 150 ezer lakosú (ebből 50 ezer 
magyar nemzetiségű) Szabadkának 
2008 és 2013 között nem volt, és 2016 
óta sincs magyar polgármestere. 
Ezen változtatna a legnagyobb délvi-
déki magyar párt.

Pásztor Bálint egy közelmúltban 
tartott sajtótájékoztatóján elmond-
ta: lokálpatrióta programmal indul 
Szabadka vezetéséért. Az MTI által 
idézett politikus azt szeretné elérni, 
hogy leálljon a magyar határhoz kö-

zeli város „balkanizálódása”, amely 
az utóbbi években, a nem magyar 
polgármesterek idején kezdődött 
el. Mint mondta: „nemet mondunk 
arra, hogy Belgrádból ide irányított 
zsoldosok irányítsák akár a közintéz-
ményeket, akár magas rangú beosz-
tásban legyenek a városházán”. A 
magyar polgármesterjelölt a jelenle-
gi városvezetéssel elégedetlen szerb 
választók szavazataira is számít, 
mert csupán magyar szavazatokkal 
nem tudna nyerni az enyhén szerb 
többségű Szabadkán. Visszautasí-
totta azokat az állításokat, amelyek 
szerint a VMSZ alkut kötött volna a 
Szerb Haladó Párttal (SNS), és ennek 

értelmében bizonyos engedménye-
kért cserében az SNS átadná Szabad-
kát a VMSZ-nek. Mint mondta, annak 
a pártnak a jelöltje lesz a polgármes-
ter, amelyik a legtöbb szavazatot 
szerzi június 21-én.

Pásztor Bálint az utóbbi 13 évben a 
belgrádi parlamentben a VMSZ frak-
cióvezetője volt, és idén is ő a lista-
vezető. Amennyiben a VMSZ mégsem 
szerezne elég szavazatot Szabadkán, 
és nem Pásztor Bálint lenne a pol-
gármester, úgy a politikus valószínű-
leg folytatná képviselői munkáját a 
szerb fővárosban. A VMSZ reményei 
szerint a párt legalább öt képviselője 
juthat be a belgrádi törvényhozásba.

Magyar polgármestert szeretne Szabadkán a VMSZ

 » Nemet 
mondanak arra, 
hogy Belgrádból 
ide irányított 
„zsoldosok” 
irányítsák akár a 
közintézménye-
ket, akár magas 
rangú beosztás-
ban legyenek a 
városházán.

Budapest folytatja a külhoni gazdaságfejlesztési projekteket

Kiemelten fontosnak nevezte Seszták Miklós kereszténydemokrata (KDNP) képviselő tegnap, hogy 
a koronavírus miatti gazdasági válsághelyzetben is folytatódjanak a külhoni nemzetrészek megma-
radását szolgáló gazdaságfejlesztési programok a Kárpát-medencében. A honatya az Országgyűlés 
tegnapi ülésén elhangzott felszólalásában elmondta: 2016 óta több mint 230 milliárd forintos 
fejlesztés megvalósításához nyújtott támogatást a magyar kormány, ezzel több ezer munkahely jött 
létre a Vajdaságban, Erdélyben, Muravidéken, Felvidéken, Drávaszögben és Kárpátalján. Hangsú-
lyozta: a programok megvalósítása idén is folytatódik, többek között ipari innovációra, szálloda- és 
turizmusfejlesztésre adnak forrásokat. Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
államtitkára elmondta: a koronavírus-járványt megelőzően erős volt a magyar gazdaság, ez teszi 
lehetővé, hogy most a külhoni magyaroknak is tudnak segíteni. „A nemzet nem ér véget a határnál, 
összetartozunk a külhoni magyarokkal, erősebben állunk ma itt a Kárpát-medencében, mint az 
elmúlt száz évben bármikor” – hangsúlyozta az államtitkár.




