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PARLF-TNM/41/3 (2017)

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .

pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Mesterházy Attil a

(MSZP) országgyűlési képviselő „Mi indokolta, hogy a Bethlen Gábor Alap 481 millió forintos

támogatást nyújtott a Roy-Chozvdhury-Mikes Alapítványnak?” című, K/17282. számú írásbeli

választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2017. szeptember 25 .

Tisztelettel :

Kövér Lászl ó
elnök úr részér e
Magyar Országgy ű lés
Budapest
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PARLF-TNM/41/2 (2017)

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak szerint a

hozzám intézett „Mi indokolta, hogy a Bethlen Gábor Alap 481 millió forintos támogatást nyújtott a
Roy-Chowdhury-Mikes Alapítványnak?” című , K/17282. számú írásbeli kérdésére az alábbi

választ adom .

A Kovászna megyei Zabolán található Mikes kastély határon túli kulturális örökségün k

kiemelten jelentős értéke . Gróf Mikes Ármin unokái, Gergely és Sándor édesanyjukkal 2002-ben

igényelték vissza a kastélyt a román államtól és jelentős magánerőből a birtokot kulturális

rendezvények helyszínévé alakították át. Az összesen 500 hektáros birtok, amely 450 hektá r

erdőből áll, 29 helyi lakosnak biztosít állandó munkát. 2006 óta 3 vendégházban 12 szoba és eg y

rendezvényépület került kialakításra .

A birtok a Zabolán és környékén élő szórványmagyarság számára egy nagyon fonto s

kulturális találkozási helyszín, ahol a magyar közösséghez kapcsolódó hagyományokat aktívan

megélhetik. A kastély több, a magyar kultúrához kapcsolódó helyi rendezvénynek - köztü k

néptánc tábornak, zenei koncerteknek és kiállításoknak - ad otthont. Annak érdekében, hogy ez

a kiemelt kulturális örökséget képező birtok önfenntartóvá váljon, további fejlesztések

szükségesek. A fejlesztések közé tartozik az 50 hektáros angolpark látogathatóvá tétele ,

múzeum, ajándékbolt és kávézó kialakítása, Erdély-galéria létrehozása, a f őépület és a

kapcsolódó kiszolgáló épületek felújítása, rekonstrukciója . A Bethlen Gábor Alap Bizottsága

mindezen, a nemzetpolitikai célokhoz illeszkedő fejlesztések megvalósulása érdekében döntöt t

a Roy-Chowdhury-Mikes Alapítvány támogatásáról . Szeretném felhívni Képviselő Úr

figyelmét, hogy a támogatás kedvezményezettje a fenti közösségmegtartó tevékenységet végz ő
Alapítvány, amely hozzájárul az ott él ő magyarság összefogásához és kulturális örökségéne k

védelméhez .
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A Bethlen Gábor Alapból ugyanis a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010 . évi CLXXXII .

törvény 1 . §-a által meghatározott nemzetpolitikai célokat megvalósító természetes és jogi

személyek tevékenységének támogatása valósul meg. A támogatáskezelő a támogatási

kérelmekben ezeknek a nemzetpolitikai céloknak a teljesülését vizsgálja. Vizsgálatának tárgya -

ingatlanfejlesztés esetén a támogatásból fejlesztésre kerül ő ingatlan funkciójána k

nemzetpolitikai célokhoz való illeszkedése, nevezetesen, hogy a fejlesztés mennyiben szolgálj a

a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulását, anyagi és

szellemi gyarapodását, nyelvének és kultúrájának megőrzését és továbbfejlesztését, az

anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartását és erősítését.

Budapest, 2017. szeptember 25 .

Tisztelettel :
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