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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megkezdjük a bizottsági ülésünket. 
Köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm vendégeinket, azokat, akik itt az 
ülésteremben követik figyelemmel a bizottsági ülést, illetve mindenki olyat, aki a belső 
televíziós hálózaton követi a bizottsági ülést. 

Távolmaradását előzetesen írásban bejelentette dr. Molnár Zsolt, MSZP, 
Szászfalvi László, KDNP, Fenyvesi Zoltán, Fidesz, Lázár János, Fidesz. A mai ülésünkön 
Fenyvesi Zoltán alelnök urat dr. Zsigmond Barna Pál képviselő úr fogja helyettesíteni, 
Szászfalvi László alelnök urat Jakab István, a Ház alelnöke fogja helyettesíteni, Lázár 
Jánost pedig jómagam, Pánczél Károly. Megállapítom, hogy a bizottságunk a 
helyettesítésekkel hét fővel határozatképes. 

Kérdezem a bizottságot, hogy a kiküldött napirendet elfogadja-e. Aki igen, az 
kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 7. Köszönöm szépen. Elfogadtuk a napirendet. 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló T/16118. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Az 1. napirendi pontunk a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat, mely a T/16118. számot viseli, és a bizottságban most a részletes 
vitára fog sor kerülni a határozati házszabály 44-45. §-a alapján. Köszöntöm az 
előterjesztő képviseletében megjelent Haág Tibor vezető kormányfőtanácsos urat. 
Egyben tájékoztatom a bizottságot, hogy a vitát két szakaszban folytatjuk le, mint az 
megszokott. A részletes vita első szakaszában megvizsgáljuk azt, hogy megfelel-e a 
törvényjavaslat a határozati házszabálynak, megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi 
és formai követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a 
nemzetközi jognak, az európai uniós jognak, és megfelel-e a jogalkotás szakmai 
követelményének. Majd jön egy második szakasz a részletes vitában, ahol a módosító 
javaslatokról fogunk dönteni és azokat megvitatni. 

Tehát a részletes vita első szakasza. Kérdezem az előterjesztő Haág Tibor 
kormányfőtanácsos urat, hogy van-e kiegészítenivalója. Öné a szó. 

 
HAÁG TIBOR vezető kormányfőtanácsos (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Bizottság! A T/16118. számú törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényből 
eredő tartalmi és formai követelményeknek, hiszen törvényként lett benyújtva az 
államháztartási törvény által meghatározott határidőben. Megfelel a nemzetközi jogból 
és európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, azokat nem sérti. Ezenkívül megfelel 
a jogalkotás szakmai követelményeinek, amit az igazságügyi tárca a törvényjavaslat 
közigazgatási egyeztetése során ellenőrzött. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, kormányfőtanácsos úr. Kérdezem a bizottság tagjait. 

Most van egyébként lehetőség a kisebbségi és többségi vélemények megfogalmazására. 
Van-e… (Jelzésre:) Igen, van hozzászóló. Zsigmond Barna Pál képviselő úr! 

Hozzászólások 

DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném 
ismertetni a többségi álláspontot. 
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Álláspontunk szerint a 2022. évi költségvetési törvényjavaslat megfelel az 
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer 
egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, és megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek is. 

A kormány szokásához híven, immár hetedik alkalommal tavasszal nyújtotta be 
a következő évi költségvetést, így erősítve a kiszámíthatóságot és tervezhetőséget 
minden érintett számára. Az erős alapoknak köszönhetően Magyarország gazdasága 
ellenállóbbnak bizonyult, mint az uniós országoké a koronavírus-járvány idején. Az 
intézkedések fókuszában a munkahelyteremtés, a gyermekes családok és a nyugdíjasok, 
valamint a magyar gazdaság szempontjából kiemelt ágazatok állnak. 2022-ben, 
hasonlóan a polgári kormány korábbi költségvetéseihez, szinte minden terület több 
forrással gazdálkodhat, miközben az éves hiány várhatóan a GDP 5,9 százaléka lesz. 

Magyarország immáron évek óta a költségvetésében szavatolja a külhoni magyar 
intézmények és szervezetek állandó működését és fejlesztését, a külhoni magyar 
közösségek megerősítése érdekében indított programok folytonosságát és folyamatos 
bővítését. 

A nemzetpolitikáért elsődlegesen felelős minisztérium, a Miniszterelnökség 
fejezetében rögzítettek azok a fő források, amelyek a 2018-2022 közötti időszakra 
megfogalmazott célkitűzések alapjai, és amelyeket 2022-ben is folytatni kíván 
Magyarország Kormánya. 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok 
támogatása jogcím terhére továbbra is nyújtható vissza nem térítendő költségvetési 
támogatás feladatfinanszírozás és az ahhoz kapcsolódó arányos működési költség 
támogatására Erdély, Felvidék, Délvidék, Kárpátalja és a diaszpóra területén. Ezen célok 
a teljesség igénye nélkül a külhoni magyar szervezetek, azok intézményeinek, 
programjainak, illetve a külhoni média, illetve a könyvkiadás támogatása, a Kőrösi 
Csoma Sándor-program, a Mikes Kelemen-program és a Petőfi Sándor-program 
finanszírozása. Nemzetpolitikai célokra a Miniszterelnökség az idei évhez hasonlóan 
változatlanul több mint 5 milliárd forintot különített el. 

Továbbhaladva a 2022. évi költségvetés nemzetpolitikai szempontú 
vizsgálatával, az Agrárminisztérium fejezetében jelentős támogatást lelhetünk fel. A 
határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatásán belül az anyaországgal 
való együttműködés fontos intézményrendszere a Kárpát-medencei falugazdász-
hálózat, amelynek támogatása jövőre marad 343 millió forint. Az agrártárca emellett a 
szülőföldön való megmaradás ösztönzéseképp támogatja minden szinten a magyar 
nyelvű határon túli agrárképzést.  

Jövőre is folytatódik a Csángó-Magyar Együttműködési Program, amelyre a 
forrást a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében találhatjuk. A már több éve 
futó program célja, hogy Csángóföld fejlesztése is a többi magyarlakta területtel együtt, 
hasonló ütemben történjen. A mintegy 1 milliárdos keretből remélhetőleg folytatni 
tudjuk az eddigi közös munkát, bővíthetjük Csángóföldön az oktatási hálózatot, 
biztosítva a kellő infrastruktúrát és a pedagógusi hátteret. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja 2022-ben is a határon túli 
felsőoktatási feladatok támogatására szánt keret elosztását. Sajnos ez a keret a 2021-es 
költségvetéshez képest jelentősen csökkent. Bízunk benne, hogy a feladatra szánt 
234 millió forint jövőre is jó alapja lehet a határon túli értelmiség kinevelésének és a 
felsőoktatás minőségorientált fejlesztésének. 

A jövő évi költségvetés sem engedi el a kezét azon tehetséges határon túli 
kutatóknak, akadémikusoknak, akik szülőföldjük szellemi, tudományos életét 
gazdagítanák. Az MTA fejezetén belül átszervezték ugyan a Domus Szülőföld-ösztöndíj 
és magyarországi ösztöndíj-kiegészítés 35 millió forintos feladatát egy másik címre, de 
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összeségében a határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatására 
is az idei költségvetésben lefektetett összeg fog jövőre is a rendelkezésre állni. 

Végül ki kell emelnem a Bethlen Gábor Alapot, amely már évek óta gondozza és 
fogja össze a 2010-ben lefektetett nemzetpolitikai céljainkat. Támogatja a határon túli 
magyarság szülőföldjén való boldogulását, segít olyan magyarságismereti és 
nemzetpolitikai kutatásokat elősegítő intézményeket, mint a Magyarság Háza, 
támogatást nyújt a magyar-magyar kapcsolatok építését célzó „Határtalanul!” program 
lebonyolításához, valamint támogatási forrásokkal járul hozzá a határon túli 
magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok 
lebonyolításához. A 2021. évi előirányzathoz képest jövőre 187 millió forinttal többel, 
így mindösszesen 33 milliárd 830 millió forinttal gazdálkodhat a Bethlen Gábor Alap. 

Összességében a 2022. évi költségvetési törvényjavaslatról elmondhatjuk, hogy 
nemzetpolitikai szempontból egy mértékletes, minden szakterületre kiterjedő, jól 
átgondolt tervezetet tartunk a kezünkben. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Más vélemény, hozzászólás, kérdés az 

előterjesztőhöz a vita ezen szakaszában? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy a 
részletes vita második szakaszára kerül sor. A törvényjavaslathoz képviselői módosító 
javaslatok érkeztek, kettő darab érkezett a bizottságunkhoz, így ezekről kell döntenünk. 

A háttéranyag 3. pontjában Balczó Zoltán képviselő úr, Jobbik, azt indítványozza, 
hogy a 22. § (1) bekezdése kerüljön elhagyásra. Kérdezem az előterjesztőt, 
kormányfőtanácsos urat, hogy az előterjesztő egyetért-e ezzel. 

 
HAÁG TIBOR vezető kormányfőtanácsos (Pénzügyminisztérium): Az 

előterjesztő nem támogatja. Egy rövid megjegyzést hadd fűzzek hozzá. Képviselő úr a 
módosító indítványában azt feltételezte, hogy ez a jogszabályi paragrafus arra adna 
lehetőséget, hogy ne nemzetpolitikai célokra legyen felhasználva az előirányzat. Ennek 
a szakasznak, ennek a költségvetési törvény 22. §-ában rögzített szakasznak az a célja, 
hogy lehetővé tegye azokat a kifizetéseket, amelyek az előirányzat felhasználása során 
személyi jellegű kifizetések, visszterhes polgári jogi szerződések vagy megrendelések 
alapján kerülnek felhasználásra, ugyanis maga az előirányzat nem jogi személy. Az 
intézmény a jogi személy, ott történhet meg szabályosan a bérszámfejtés vagy megbízási 
szerződés számfejtése és a járulék fizetése.  

Mivel a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjét miniszteri rendelet 
szabályozza, tehát jogszabály, így ilyen átcsoportosításra is csak akkor kerülhet sor, 
hogyha a cél azonos, tehát nemzetpolitikai célra kerül felhasználásra az adott személyi 
juttatás kifizetése. Tulajdonképpen erre eddig is lehetőség volt, de pénzügyminiszteri 
engedéllyel. Tehát tulajdonképpen ennek a paragrafusnak az alkalmazásával a kifizetés 
technikai időtartama lerövidül, és a pénzügyminiszter egy utólagos tájékoztatást kap 
arról, hogy ilyen jellegű átcsoportosításra került sor. De az biztos, 100 százalék, hogy 
csak nemzetpolitikai célokra lehet felhasználni ezeket a forrásokat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm vezető kormányfőtanácsos úr magyarázatát. 

A mindennapokra lefordítva ez többek között azt jelentheti, hogy egy határon túlra szánt 
ösztöndíjrendszer és program, mondjuk, bérszámfejtése, folyósítása gyorsabban meg 
tud történni, mert nem kell külön pénzügyminiszteri engedély a felhasználáshoz, hanem 
a Miniszterelnökségen belül ezt el tudják dönteni. Köszönöm szépen. 

Szavazás következik. Ki az, aki egyetért a benyújtott módosító javaslattal? Aki 
igen, az kérem, most szavazzon. (Nincs jelzés.) Aki nem? (Szavazás.) 6 nem. Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot a bizottság nem 
támogatta. 
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A háttéranyag 866. pontjában Balczó képviselő úr azt javasolja, hogy az EMMI-
nél határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatására jusson plusz 50 millió 
forint. Ez összefügg a 968. ponttal, ahol a képviselő úr ezt az 50 millió forintot elveszi a 
gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatásától. Kérdezem az előterjesztőt, 
támogatja-e a javaslatot. 

 
HAÁG TIBOR vezető kormányfőtanácsos (Pénzügyminisztérium): Az 

előterjesztő nem támogatja. Itt is hadd tegyek egy nagyon rövid kitérőt. Képviselő úr az 
indítványában egy 80 milliós éves keretösszegű előirányzatot kezdeményezett 
megnövelni az elnök úr által ismertetett célból. Én annyit szeretnék csak 
megjegyzésként a nem támogatáshoz hozzáfűzni, hogy átnézve az EMMI fejezeti 
kezelésű előirányzatait, az EMMI a határon túli művészeti, közösségi fesztiválok, 
kulturális rendezvények támogatását nem ebből az előirányzatból finanszírozza, hanem 
a közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok előirányzatából, amelyeknek az 
éves keretösszege nem 80 millió forint, mint ennél a módosító indítványnál látjuk is, 
hanem 1,5 milliárd forint. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezeket a rendezvényeket, tervezett 
közösségi fesztiválokat, reméljük, 2022-ben ebből a forrásból zavartalanul végre lehet 
hajtani. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítését is. Van-e kérdés, vélemény a 

bizottságból? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy akkor szavazunk. Ki az, aki 
támogatja a módosító javaslatot? Aki igen? (Nincs jelzés.) Aki nem? (Szavazás.) 6. Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1. A bizottság nem támogatta a határozati javaslatot. Ezzel itt 
ezt a szakaszt is le tudjuk zárni. 

Először döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki 
igen? (Szavazás.) 7. Köszönöm szépen. A vitát lezártuk. 

Majd meg kell hoznunk most még egy döntést. Döntenünk kell a részletes vitáról 
szóló jelentés elfogadásáról, azzal, hogy a döntés egyben a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést is jelenti, továbbá felhatalmazás az 
elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. Aki ezzel egyetért, az kérem, 
most szavazzon. Aki igen? (Szavazás.) 6. Köszönöm. Aki nem? (Nincs jelzés.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1. A döntést meghoztuk. 

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottság véleményét a részletes vitáról 
szóló bizottsági jelentés részeként nyújtjuk be. Kisebbségi vélemény sem szóban, sem 
írásban nem érkezett. 

Nagyon szépen köszönöm Haág Tibor vezető kormányfőtanácsos úrnak a 
részvételt. Külön köszönöm, amit minden évben prezentál számunkra, egy összefoglaló 
táblázatot. További jó munkát kívánok önnek! A napirendi pontot lezárom. 

Bizottsági állásfoglalás kialakítása az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottsága magyar elnöksége idejére kitűzött nemzeti kisebbségekre 
vonatkozó prioritásokról 

2. napirendi pontunk bizottsági állásfoglalás kialakítása az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottsága magyar elnöksége idejére kitűzött nemzeti kisebbségekre 
vonatkozó prioritásokról. 

Tisztelt Bizottság! Az előző ülésünkön, amikor a magyar elnökségről, annak 
feladatáról, munkájáról, lehetőségeiről tájékozódtunk, akkor felmerült, hogy a magyar 
elnökség kapcsán, összhangban egyébként az Országgyűlés által azóta már elfogadott 
politikai nyilatkozattal a bizottságunk is fogadjon el állásfoglalást az elnökség 
nemzetpolitikai prioritásairól. A Ház által elfogadott politikai nyilatkozatnak a jó része 
természetesen nemzetközi kitekintéssel bír, különleges külpolitikai kérdéseket feszeget. 
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Abban egy pont a nemzetpolitikai kérdések. Arra szeretném kérni a bizottságot, hogy az 
általunk kiküldött állásfoglalást úgy vizsgáljuk meg és fogadjuk el, hogy ez csak a 
nemzetpolitikai részekre vonatkozik, annak a szellemében született ez, amit a múltkori 
bizottsági ülésünkön külügyi államtitkár úr, Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, 
Kalmár Ferenc jelenlétében megvitattunk. 

Tisztelt Bizottság! Szövegszerű módosítási szándék írásban nem érkezett, így a 
kiküldött szöveg van önök előtt. Kérdezem, hogy van-e valakinek javaslata, észrevétele, 
módosítási szándéka. (Jelzésre:) Zsigmond Barna Pál képviselő úr! 

 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid 

módosítást javaslok a második bekezdésben. Javaslom, hogy hagyjuk el a bekezdés egy 
rövid részét. A szövegjavaslatom a következő: „A bizottság egyetért és elismeri, hogy az 
ET különös figyelmet fordít az Európában élő nemzeti kisebbségek helyzetének 
javítására”, és ami onnan következik, azt kihagynám, és ott folytatnám, „e tárgyban 
számos határozatot fogadott el” vagy „az EP Parlamenti Közgyűlése e tárgyban…”. Az 
„által” talán ott nem helyes így mondattanilag sem. Tehát kihagynám a „standardképző 
intézmény, és mint ilyen, az európai demokrácia szellemi műhelye” szövegrészt. 

 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Más kérdés, hozzászólás, vélemény? (Nincs 

jelzés.) Ha nincs, akkor először döntsünk erről a módosító javaslatról, amit Zsigmond 
képviselő úr tett. Tehát a 2. pontban kimarad az, hogy „standardképző intézmény, és 
mint ilyen, az európai demokrácia szellemi műhelye”. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen? 
(Szavazás.) 6. Köszönöm. Aki nem? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1. Ezt 
a módosító javaslatot elfogadtuk. 

Kérdezem a bizottságtól, hogy ki ért egyet a bizottság állásfoglalásával. Aki igen, 
az kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 7. Köszönöm. A bizottsági állásfoglalást 
elfogadtuk, ezt köszönöm önöknek. Ezt meg fogjuk küldeni az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlése magyar tagjai számára. Köszönöm szépen az 
együttműködésüket. 

Tájékoztató a Vasárnapi Iskola Alapítvány tevékenységéről 

A 3. napirendi pontunk tájékoztató a Vasárnapi Iskola Alapítvány 
tevékenységéről. Köszöntöm előadóinkat, és közben kérem őket, hogy ott az 
előterjesztői asztalnál foglaljanak helyet. Köszöntöm Benkei Ildikót, a Vasárnapi Iskola 
Alapítvány alapítóját, Nagy Éva szakmai vezetőt, valamint Makranczi Sándorné és 
Sándor Gézáné önkénteseket. Nagy szeretettel köszöntöm önöket, mondhatom azt, hogy 
ismételten, hiszen évekkel ezelőtt a Vasárnapi Iskola Alapítvány már beszámolt 
tevékenységéről a Nemzeti összetartozás bizottságának. Külön köszönöm, hogy ismét 
rendelkezésünkre állnak, és hogy most egy különleges időszakról adnak nekünk 
tájékoztatást, hogy hogyan is sikerült az elszakított országrészek magyar gyerekeinek 
biztosítani ezt a hétvégi iskolát, vasárnapi iskolát a pandémiás időszakban. Tisztelettel 
megadom a szót talán először Benkei Ildikónak. Tessék parancsolni! 

Benkei Ildikó tájékoztatója 

BENKEI ILDIKÓ, a Vasárnapi Iskola Alapítvány alapítója: Nagyon szépen 
köszönöm. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ismét itt lehetünk, már nem is 
másodszor, hanem harmadszor, de ez az első olyan alkalom, amikor tényleg egy 
rendhagyó évről számolunk be, ami mindnyájunk életében, az egész világ életében 
rendhagyó volt. 

Amiért én fontosnak éreztem, hogy elnök úrtól kérjük ezt a megjelenési 
lehetőséget, hogy olyan sok rosszat hallani, hogy semmi nem sikerült a pandémia idején, 
minden dugába dőlt, s a többi, és ez a mi kis civil mozgalmunk bizonyította, hogy 
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életképes. Azok kedvéért hadd mondjam el, akikkel most először találkozunk, hogy ez 
egy olyan civil mozgalom, amely 16 évvel ezelőtt indult, a szégyenletes népszavazás 
indította el. Magyarországi pedagógusok mennek határközeli településekről a határ 
túloldalára, és ott foglalkoznak a gyermekekkel magyar nyelv, irodalom, történelem, 
magyar mese- és mondavilág alapján, és amit az előbb hallottunk a nemzetpolitikával 
kapcsolatban, hát, azt szeretnénk mi kicsiben megtámogatni, hogy a szülőföldjén tudjon 
maradni az a magyar gyermek. De ez nagyon-nagyon kevés. Mi azt szeretnénk, hogy 
boldogan maradjon a szülőföldjén, és azzal az öntudattal, hogy a magyar történelem, a 
magyar irodalom, a magyar kultúra olyan nagyszerű, amire büszke lehet. Tehát ebben 
szeretnénk mi segíteni. 

Az, hogy évről évre fejlődni tudunk, nem újdonság, nem meglepő, hiszen 
mindnyájan tapasztaljuk, hogy az emberek szeretnek jót tenni, és hogy ha tálcán 
kínálják nekik a lehetőséget, hogy jót tegyenek, akkor megteszik, eljönnek és 
csatlakoznak hozzánk. 

De hogy hogyan éltük túl ezt a járványidőszakot, arról Nagy Éva kolleganőmet 
fogom megkérni, hogy számoljon be. Előzetesen már azt is elárulom, hogy nemcsak 
túléltük, hanem fejlődni is tudtunk ebben az elmúlt időszakban. A két új területről pedig 
Sándor Gézáné Adél és Makranczi Sándorné Edit fog nagyon-nagyon röviden 
beszámolni önöknek, hogy hogy csináltuk. 

Tehát élünk-virulunk. Egyetlen nagy kérésünk továbbra is van, hogy ugyanezt a 
támogatást a nemzetpolitikától és a Bethlen Gábor Alaptól megkaphassuk, amit eddig, 
hiszen az anyagi háttér, az anyagi biztonság mindennél többet jelent, ugyanis 
önkénteseink költségeit fizetjük, utazási költséget és a foglalkozások nyersanyagainak 
költségét, minden egyéb önkéntes, a tudásukat, az idejüket, az erejüket, energiájukat 
ingyen és bérmentve adják. A másik alappillérünk pedig a bizalom, mert ki-ki úgymond 
falugazda, kiépíti arra a területre a saját munkamódszerét, nem kéri számon senki, hogy 
hány órát dolgozott, hány gyerekkel foglalkozott, és mit haladt előre a tananyagunkban, 
mert ez mindenhol az adott terület felelősén múlik, és teljes bizalom alapján. 

Ami másik kérésünk, hogy amikor 16 évvel ezelőtt elindultunk, az a mi kis családi 
házunkban, otthonunkban kezdődött, és azóta is, 16 év elteltével is ott van az iroda, a 
raktár, az archívum, a vendégszoba és a minden. Nagyon szépen kérjük, hogy mivel 
túlnőttük már ezt, valamiféle irodában gondolkodhassunk, vendégszobákban, és ami 
nagyon fontos, fővárosról lévén szó, valami garázsról, parkolási lehetőségről, mert az 
egész családunknak szíve-lelke ez a munka, de szeretnénk lakásként használni a jövőben 
16 év elteltével az otthonunkat. 

Nagyon szépen megkérem önöket, hallgassák meg Nagy Évától, hogy nem hogyan 
éltük túl ezt a pandémiás időszakot, hanem hogyan sikerült átalakulnunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor Nagy Éva szakmai vezető, tessék parancsolni! 

Nagy Éva tájékoztatója 

NAGY ÉVA, a Vasárnapi Iskola szakmai vezetője: (Az előadó kivetítőt használ az 
előadása megtartásához.) Én egy karcagi önkéntesként csöppentem bele ebbe a 
munkába, és már a kezdetek óta végzem ezt a feladatot. A Belényesi-medencébe járunk 
a kollegáimmal, és most öt település tartozik hozzánk. 2020. március 15-étől viszont 
minden megváltozott. A közösségi hálón eddig meglévő csoportjaink új életre keltek és 
felértékelődtek. Napi rendszerességgel használjuk ezt a forrást most már, hiszen ide 
kerülnek fel az anyagok. Először is a meg nem valósult március 15-ei foglalkozás anyagai 
közül azok kerültek föl, amelyek önállóan megoldhatók voltak a gyerekek számára; erről 
hoztam is fotót. 
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Ez alatt a néhány hónap alatt szeptemberig előjöttek a problémák, hogy ez így 
hogyan nem és hogyan mehet tovább. Rá kellett jönnünk, hogy sok gyerek családi 
infrastrukturális háttere nem olyan, hogy online tudjon velünk haladni, illetve eszközeik 
sem nagyon vannak. Úgyhogy szeptemberben a tanévnyitónkon ezt a problémát kellett 
megoldanunk. Ahogy látszik is, csoportban elkezdtünk dolgozni, és a meglévő 
tanmenetünket átformáltuk, újraszabtuk külön az alsósoknak és külön a felsősöknek. 
Rá kellett jönnünk, hogy a magyar nyelv tanítása, az identitás megőrzése most egy kicsit 
háttérbe kell hogy szoruljon, meg a közös játék, ének-, zenetanulás is, hiszen erre nincs 
lehetőség, de a másik terület, amit nagyon szeretnek a gyerekek, a kézműves, kreatív 
feladatok, azok megmaradtak, és erre fordítottunk nagy figyelmet. 

A következő kérdés az volt, hogy hogyan juttatjuk ki a gyerekeknek ezeket a 
feladatokat, és hogyan oldják meg nélkülünk. Olyan jó kapcsolatot építettünk ez alatt a 
több mint másfél évtized alatt, hogy minden településen van kontaktszemélyünk egy 
lelkész, egy pedagógus vagy egy szülő személyében, és ők segítenek ebben nekünk. 
Megkapják az általunk összekészített, gyerekeknek névre szóló borítékokat, és kiosztják 
a gyerekeknek minden alkalommal. Több településen a lelkész vagy a szülő, pedagógus 
abban is segít bennünket, hogy közösen megoldják a feladatokat a gyerekekkel, néhány 
helyen viszont önállóan dolgoznak a gyerekek, és ezt is figyelembe kellett vennünk, 
ugyanis az ilyen településekre úgy kell kiküldeni a feladatokat, hogy a gyerekek önállóan 
meg tudják oldani, tehát sokkal részletesebb útmutatást kell nekik készíteni. 

Arra is figyelnünk kell, hogy mit küldünk ki, hiszen azokat a feladatokat tudják 
csak megcsinálni, amikhez eszközt küldünk. Tehát az első borítékban megkapták a 
foglalkozáshoz szükséges ollót, ragasztót, hasonló dolgokat, később pedig már csak azt, 
ami a konkrét feladat végzéséhez szükséges volt. De természetesen figyelnünk kellett 
arra is, hogy úgy állítsuk össze a feladatokat, hogy ami eszköz kell hozzá, az egy borítékba 
beleférjen. 

Mindig kértük a gyerekeket, ahogy látszik is, hogy küldjenek róla fotót, ha 
megcsinálták ezeket a feladatokat. Ezt fölraktuk a közösségi hálóra; ez egyrészt 
motiválta a többi gyereket is, másrészt pedig a szülők, nagyszülők büszkén nézték ezeket 
vissza. A csoportok folyamatosan és aktívan működnek a mai napig. 

Rendezvényeinket nem tudtuk ugyan megtartani, áttettük őket az online térbe, a 
hagyományos húsvéti tojásfestést például mindenki önállóan, de újat is indítottunk, 
karácsonyi fotópályázatot például most indítottunk először. Majd az október 23-ai 
megemlékezésünk szintén egy online megemlékezés volt, egy közös filmnézés. Létrejött 
egy új csoport is nekünk pedagógusoknak a világhálón, és ez is nagyon hasznosnak 
bizonyult, hiszen nagyon fontos, hogy gyorsan tudjunk kommunikálni, a problémát, az 
újonnan felmerült gondokat meg tudjuk beszélni, tudjuk segíteni egymást, és így 
szakmailag is sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni. 

Mi a Belényesi-medencében november óta nemcsak ilyen csomagküldéses 
módon tanítunk, hanem zoomos foglalkozásokat is tartunk. Ez ugyanakkor van, mint 
amikor mi kimegyünk és tartjuk a foglalkozást, ha tudunk. Most viszont 45 perc; 
korábban 3 órás foglalkozásokat tartottunk. Ezeken a foglalkozásokon első alkalmakkor 
csak néhány gyerek volt jelen, jobban mondva a család, hiszen a szülők segítségével 
jelentkeztek be, és ilyenkor a szülőkkel is tudtunk egy pár szót beszélni. Az utóbbi 
néhány hónapban pedig már a tiszteletes asszony segítségével a vallásórás gyerekek is 
bekapcsolódnak, így olyan 15-20 gyerekkel vagyunk havonta online kapcsolatban. 

Ahogy látszik, nagyon jól esik nekünk, hogyha egy-egy biztató mondatot kapunk 
a munkánkról, jól esnek a megjelenített kommentek például, vagy egy-egy hangüzenet, 
videoüzenet, amiben megköszönik a munkánkat. 

Nagyon örülünk annak, hogy nem halt el ez a munka. Őszintén szólva nagyon 
megijedtünk, hogy nem tudunk menni, és mi lesz, hogyha megszakad ez a kapcsolat, de 
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örülünk, hogy nem ezt tapasztaljuk, sőt azt vesszük észre, hogy sokkal szorosabbá váltak 
a kapcsolataink, sokkal jobban ragaszkodunk egymáshoz, és akarunk tudni egymásról. 
A gyerekek a zoomos foglalkozás végén mindig megkérdezik, hogy mikor megyünk már, 
és őszintén szólva már tervezgetjük, nemcsak mi, hanem tudom, hogy a többiek is, 
tervezgetjük, hogy mikor tudunk legközelebb elindulni. Bízunk benne, hogy ugyanott 
tudjuk folytatni, ahol ezt annak idején sajnos abba kellett hagynunk. De, ahogy Ildikó is 
mondta, és ahogy tapasztaljuk is, új területek is bekapcsolódtak, és ez is nagy öröm 
számunkra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Nagy Évának. Technikai segítségként mondanám, 

hogy nyugodtan maradjanak a helyükön, mert a mikrofon odafordítható, a 
munkatársunk segít be- és kikapcsolni. Kérdezem a két önkéntes pedagógusunkat, 
Makranczi Sándornét, Sándor Gézánét, hogy beszéltek-e meg valami sorrendet. 
(Jelzésre:) Tessék parancsolni! 

Sándor Gézáné tájékoztatója 

SÁNDOR GÉZÁNÉ önkéntes: Tisztelettel köszöntöm én is elnök urat és a 
bizottság tagjait. Nagy örömünkre szolgál, hogy ma eljöhettünk és beszélhetünk a 
munkánkról. 

Én Sándor Gézáné Adél vagyok, a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és 
Gimnázium pedagógusa. 2009-ben csatlakoztam az alapítványhoz, és azóta örömmel 
dolgozom mint önkéntes. A kezdetektől fogva Tenkére járok ki, havonta egyszer utazom, 
és ahogy az előbb a szakmai vezetőnk mondta, egy idő óta már online-ba kényszerülünk, 
és így végezzük a munkánkat. 

Csak megerősíteni tudom Évit, hogy valóban nagy szükség van ránk, és igénylik 
is a munkánkat, hiszen ez a kapcsolat erősödik. Tenkén belül is az online időszakban 
bővült a gyerekek létszáma. Az egyik a szerencsének köszönhető, hogy a faluba költözött 
egy fiatal tanítónéni, akivel felvettük a kapcsolatot, és így az összes tenkei alsós 
kisgyermeket be tudtuk kapcsolni a mi mozgalmunkba. Ez azt jelenti, nem akarom 
ismételni Évit, hogy havonta küldjük ki a csomagokat, előtte a tanítónővel mindig 
egyeztetünk, hogy milyen tevékenységeket tervez. Most legutóbb például az anyák napi 
műsorhoz a verseket, a dalokat mind-mind én válogattam össze és küldtem ki. Nagyon 
hálásak voltak, kis videót is kaptunk a műsor megvalósításáról. 

A másik terület, ami teljesen új, Kisjenő. Kisjenő Gyulától 25 kilométerre fekvő 
kis román városka, melynek egy része, egy városrésze Erdőhegy, ahol a magyar ajkú 
lakosság helyezkedik el, és innen jött Ildikóhoz a felkérés Papp tiszteletes úrtól, hogy 
szeretnék velünk fölvenni a kapcsolatot. Mivel mi ott önkéntesek a határ mellett közel 
vagyunk a településhez, vállaltuk, hogy felvesszük velük a kapcsolatot, kiépítjük annak 
a formáit. Örömmel jelenthetem, hogy ezen a településen is megvetettük a lábunkat, 15-
16 kisgyermeknek küldünk rendszeresen anyagot, és ők is nagyon-nagyon hálásak a mi 
munkánkért. 

Én végezetül csak annyit szeretnék mondani, hogy az a fajta szeretet, az a fajta 
elfogadás, nyitottság, ahogy onnan a mi munkánk iránt érdeklődést tanúsítanak, 
példaértékű. Tehát így ismeretlenül is várnak a nyári bibliatáborokba, a nyári családi 
napokra, szervezőként, résztvevőként, és én azt gondolom, hogy ez ad nekünk erőt a 
mindennapokban, ezért kelünk útra minden hónapban, és reméljük, hogy minél 
hamarabb. Köszönöm szépen, hogy szólhattam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor Makranczi Sándornéé a szó. 
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Makranczi Sándorné tájékoztatója 

MAKRANCZI SÁNDORNÉ önkéntes: (Az előadó kivetítőt használ az előadása 
megtartásához.) Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Makranczi Sándorné encsi 
pedagógus vagyok. 2014 tavaszán kapcsolódtam be az alapítvány tevékenységébe. 
Először egy kolléganőmmel, majd a szintén pedagógus férjemmel a felvidéki Debrőd 
településre jártunk 2019 őszéig néhány hónap kieséssel, havi rendszerességgel. 

Örömmel vállaltuk és ez alatt az idő alatt nagyon nagy lelkesedéssel végeztük a 
feladatot, de több akadály is felmerült az ottani munkánk folytatásában a 
járványhelyzeten túl is. Minden bizonnyal a közeli Szepsi településen megnyílt magyar 
iskola már azt hozta, azt a helyzetet, hogy nem volt talán ránk olyan nagy szükség ezen 
a településen, mint a kezdetekben. Rengeteg szép élmény, feltöltődés, határtalan 
szeretet, kedvesség maradt emlékül. 

Ezért reménykedve vártuk, hogy egy újabb helyszínen ugyanezeket az érzéseket 
átélhetjük majd hamarosan. Ildikó volt ebben először segítségünkre, aki több 
településen érdeklődött. Végül Géresi Róbert, a felvidéki református egyházkerület 
püspöke segített abban, hogy felvegyük a kapcsolatot Parti Tibor lelkésszel, és 
megkezdjük a szolgálatot Szeszta és Komáróc községekben. A járványhelyzet miatt a 
személyes találkozás egyelőre várat magára, azonban februártól havonta mi is csomagot 
küldünk, egyelőre húsz gyerek számára, akik a református egyházközösséghez 
tartoznak, de nyilván, hogy ha létrejön majd a személyes kapcsolat, akkor ettől jóval 
több gyerekre számíthatunk az előrejelzések szerint. 

A küldemény ismertetőt tartalmaz az adott hónap népszokásairól, nemzeti és 
vallási ünnepeinkről, válogatást a magyar irodalom verseiből, novelláiból, 
népköltészetünk gyöngyszemeiből. Rejtvények, feladatsorok is színesítik az 
összeállítást, valamint a kreatív kézműves munkához szükséges alapanyagokat is 
mellékeljük. Nagyon kedves visszajelzések érkeznek a gyerekektől. A tiszteletes, aki a 
segítségünkre van, végtelenül lelkes, és innen is látni a gyerekek soraiból, leveleiből, 
illetve az elkészült képekből, az alkotásokat, ahogy elküldik, mindezek bizonyítják, hogy 
a lelkesedést, az örömöt, a magyar szó terjedését, az összetartozás érzését sem a határok, 
sem a vírusok nem tudják megállítani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm Makranczi Sándornénak is a tájékoztatóját. 

Tisztelt Bizottság! Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény a Vasárnapi Iskola Alapítvány 
tevékenységéhez, tájékoztatójához? (Jelzésre:) Bencsik képviselő úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy tisztelettel 

köszöntöm én is az alapítvány minden kedves megjelent tagját, önkéntesét és vezetőjét. 
Én csak szeretném kifejezni a köszönetemet és a megbecsülésemet az önök irányába 
mindazért az elhivatottságért és önkéntes munkáért és azért a lelkesedésért, amellyel 
ezt a szolgálatot végzik. Külön öröm volt hallani számomra békéscsabai születésűként, 
hogy a szülővárosom iskolája is kiveszi a részét ebből a nemzetstratégiai jelentőségű 
misszióból. 

Csak annyit szeretnék még hozzátenni országgyűlési képviselőként is és a Polgári 
Válasz Mozgalom elnökeként is, hogy nagyon sok erőt, kitartást kívánok önöknek, hogy 
itt a pandémia lecsengő szakaszában és a következő év kihívásai közepette is ilyen 
hasznos és áldozatos munkát tudjanak végezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Más jelentkezőt, hozzászólót nem látok. 

Kedves Ildikó és kedves Kollégáid! Én magam is szeretném megköszönni a bizottság 
nevében is ezt a nagyon szép szolgálatot, amit végeztek. Valóban ott a 2004-es 
népszavazást követően indult el ez a gyönyörű mozgalom, akkoriban még, ha jól 
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emlékszem, csak és kizárólag a Partiumban, némileg Erdélyben, Biharban, tehát a mai 
Románia területén, és olyan szép volt látni azt, hogy hogyan kapcsolódott be ebbe 
Kárpátalja, Felvidék, délvidéki települések. Valóban egy olyan hihetetlen szolgálat ez, 
hogy ott a szórványban, ahol nincs magyar nyelvű oktatás, a legtöbb helyen magyar 
nyelvű óvoda sincs, tehát nincs magyar nyelvű intézményhálózat, de támaszkodva, 
ahogy az elmondottakból is hallom, leginkább a református egyházra, sikerül 
összegyűjteni a gyerekeket. Az alapítvány legfőbb tevékenysége, hogy szombat-
vasárnapi napon oda magyar pedagógusok járnak ki, olyan magyar pedagógusok, akik 
egyébként itthon végigdolgozzák a hetet, majd szombat-vasárnap útra kelnek, és 
mennek határon túl, hogy ezek a kis magyar gyerekek gyakorlatilag intézményes keretek 
között, ámde mégis kötetlen formában magyar szóval találkozzanak, őrizzék a nyelvet, a 
kultúrát, a hagyományokat. És talán az egyik legfőbb eredmény, e kis beszámolóból 
olvasom, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok gyerek nem jár magyar köznevelési 
intézménybe, magyar tanítási nyelvűbe, egyre több felvételiző van magyar nyelvű 
középiskolába ezekről a szórványtelepülésekről. Hihetetlen eredmény, és valóban 
mérhető is ez a szolgálat, amit önök végeznek. 

Most is elhangzott, hogy ugyan a magyar nemzetpolitika, az államtitkárság az 
alapkezelőn keresztül támogatja az alapítványt, hiszen juttat forrást a költségtérítésekre, 
a kiutazásra, a szemléltetőanyagok beszerzésére, eljuttatására, de még továbbra is 
probléma, hogy hála istennek, a szervezet már akkora nagy, hogy szükség volna irodára, 
raktárra. Továbbítani fogom ezt, hogy nézzük meg ennek a lehetőségét, hogy hol lehet 
ilyet bérelni és átadni az alapítvány számára. Beszélgetünk majd elnök asszonnyal erről, 
hogy szükséges-e ez a fővárosban, vagy lehet-e ez valahol vidéken, vagy mégiscsak a 
megközelítés szempontjából valahol a főváros vagy annak agglomerációja, mi az 
alkalmas erre, ahol parkolni lehet, ahol pár főre szállás lehet, és ahol raktár lehet és 
irodahelyiség, valami logisztikai központja lehet az alapítványnak. Ezt én 
mindenféleképpen továbbítani fogom.  

Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a szolgálatot, amit végeznek. Őszintén 
reméljük, hogy ez a pandémia el fog múlni, és akkor nemcsak online formában, hanem 
személyesen is tudnak találkozni azokkal a kisgyerekekkel. Én azt gondolom, hogy 
nagyon várják már önöket. Köszönjük szépen. (Benkei Ildikó: Mi is köszönjük.) Nagyon 
szépen köszönjük. 

Egyebek 

Egyebek napirendi pontban tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy most a tavaszi 
ülésszakban már nem tervezünk több bizottsági ülést. Amennyiben jogszabályi 
kötelezettséget kell teljesítenünk, gondolok itt például nagykövetjelölti meghallgatásra, 
ez természetesen kivételt jelent, de köszönöm szépen a mai bizottsági ülésen a 
munkájukat is és a tavaszi ülésszakban végzett munkájukat is.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést most bezárom. Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 51 perc) 

  
Pánczél Károly 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


