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BESZÁMOL Ó

a Szülőföld Alap 2007. évi tevékenységéről és működésérő l

A Kormány beszámolója a Szülőföld Alapról szóló 2005 . évi II . törvény 10. § (5)
bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítését szolgálja .

A Szülőföld Alap működése 2007-től a külhoni magyar támogatási intézményrendszer
strukturális átalakítása következtében megváltozott, aminek eredményeképpen az Alap a
külhoni magyarok pályázati úton történő támogatásának legjelentősebb intézményévé vált .

Általános tájékoztató a Szülőföld Alapról

Az Országgyűlés 2005-ben fogadta el a Szülőföld Alap létrehozásáról szóló 2005 . évi II .
törvényt, a határon túli magyar szervezetek egyetértésével . A Szülőföld Alap olyan, 1 milliárd
forint nagyságrendű elkülönített állami pénzalapként jött létre, amely támogatást nyújt a
szülőföldön való boldoguláshoz, anyagi és szellemi gyarapodáshoz, az anyanyelv és kultúr a
megőrzéséhez, valamint a Magyarországgal való kapcsolatok ápolásához . A pénzalap
kezdetben a külügyminiszter, majd a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felügyeletével
a Határon Túli Magyarok Hivatala kezelésében működött.

Az Országgyűlés által 2006 decemberében elfogadott, a Szül őföld Alapról szóló 2005 . évi II .
törvény módosításáról szóló 2006 . évi CXXXIV. törvény értelmében a Szül őföld Alap a
2007-es esztend őben megváltozott formában és tartalommal, a szervezeti összevonásokna k
megfelelően kibővült anyagi háttérrel folytatta tevékenységét .

A nemzetpolitikában érvényesített koncepcióváltás a határon túli magyar támogatási rendsze r
átalakítását is szükségessé tette . Mindenekelőtt azért, mert a rendszerváltás után kialakult
struktúra azon országok uniós csatlakozása következtében, amelyekben a Kárpát-medence i
magyarság megközelítőleg 90 százaléka él, már nem tudott az új helyzet kihívásainak
megfelelően, kellő hatékonysággal működni .

Az új nemzetpolitika a nemzeti identitás meg őrzésének támogatása mellett a korábbiaknál
nagyobb mértékben koncentrál a szülőföldön való boldogulás és gyarapodás gazdasági -
szociális feltételeire, vagyis az identitásmegőrzésre összpontosító normatív
támogatáspolitikából és a versenyképességet, a gazdasági-társadalmi el őrehaladást szolgál ó
fejlesztési stratégiák rendszeréből áll. Előtérbe helyezi a felzárkózás, az együttműködés, a
közös fejlesztési stratégiák, közös térség- és intézményfejlesztés kialakítását, az Európai Uni ó
pályázati rendszereivel kompatibilis, közösségépítést szolgáló normatív támogató é s
fejlesztési politikát . Tekintettel azonban arra, hogy a határon túli magyarság lakóhelye,
életminősége és a szülőföldjének adottságai okán eltérő helyzetben van, szükségszerű , hogy
az alapvető célok azonossága mellett differenciált lépésekre kerüljön sor . Ennek érdekében a
támogatási rendszeren belül kezdeményeztük az átláthatatlan, sokcsatornás, gyakran
párhuzamos támogatásokat nyújtó rendszer megreformálását .

Ennek szellemében került sor az Apáczai Közalapítvány és az Illyés Közalapítvány álta l
ellátott közfeladatok új szervezeti rendben történ ő ellátásáról szóló döntés meghozatalára ( a
határon túli magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának meg őrzését szolgáló támogatás i
rendszer hatékonyabbá tételéről szóló 2218/2006 . (XII. 12.) Korm. határozat), és korább i
forrásaiknak a Szülőföld Alapba történő összevonására.
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A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003 . évi
LXXXVI. tv. kimondja, hogy a határon túli magyarok szakképzése, felsőoktatása és
felnőttképzése támogatására szolgáló összeget (a bevételi el őirányzat 2%-a) át kel l
csoportosítani a Szülőföld Alapba . 2007-ben ez az összeg 666,6 millió forint volt . A
Miniszterelnöki Hivatal fejezeti kezelésű elő irányzatából további pénzforrás csoportosítható
át, melynek összege 2007-ben 540 millió forintot tett ki . Így a Szülőföld Alap 2007-ben
összességében több, mint 2 milliárd forint összegben nyújtott támogatást a szomszédo s
államokban él ő magyarok számára .

A 2006 végén lezajlott jogszabályváltozások folytán alapvet ően változott meg az Alap
irányítása, illetve működtetése, a rendelkezésére álló források felhasználása háromszintű
rendszer (elvi irányítás – döntés – végrehajtás) keretében valósul meg .

A korábbi irányító testület, a Tanács feladatait a Regionális Egyeztet ő Fórum látja el ,
amelynek keretében a Kormány képviselői és a külhoni magyarság választott vezet ő i
együttesen határozzák meg az adott régiók aktuális fejlesztési céljait . Az Egyeztető Fórum
elnöke a miniszterelnök, tagjait ő kéri fel a központi államigazgatási szervek vezetői és
vezetői megbízatású köztisztviselői, illetve a szomszédos államokban élő magyar közösségek
választott vezetői, képviselő i közül .

A kollégiumok az Alap támogatási célok alapján megszervezett szakmai döntéshoz ó
testületei . A kollégiumok döntései a Miniszterelnöki Hivatalt vezet ő miniszter jóváhagyásával
válnak érvényessé . Az új kollégiumok szigorú összeférhetetlenségi szabályok mellett ,
politikamentesen végzik szakmai tevékenységüket . Így elérhetővé válik, hogy az érintet t
célcsoportok legitim vezetőivel való egyeztetés után, véleményük messzemenő
figyelembevétele mellett, szakmailag megalapozott, depolitizált döntések szülessenek felelő s
magyarországi tisztviselők részvételével .

Az Alapot a miniszter által alapított és a nemzetpolitikáért felel ős szakállamtitkár irányítás a
alatt működő Szülőföld Alap Iroda (a továbbiakban: Iroda) kezeli . Az Iroda a vonatkozó
jogszabályokban és az alapító okiratában meghatározottak szerint felel ős az Alap
működtetési, pályázatkezel ő i feladatainak ellátásáért . Az Iroda részben önállóan gazdálkodó ,
az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.

Az Alapból pályázat útján igényelhetnek támogatást magyarországi és határon túl i
magánszemélyek, szervezetek, oktatási intézmények, kutatóintézetek, civil szervezetek é s
önkormányzatok .

A szolidaritás jegyében minden magyar állampolgárnak lehetősége nyílt arra, hogy személy i
jövedelemadója 1%-át felajánlja az Alap javára . A felajánlott hozzájárulás összege 2007-ben
72,3 millió forintot tett ki, amely a költségvetési törvényben rögzített 1 milliárd forintos forrá s
részét képezi .

Az Alap működésének – ideértve a testületek tevékenységéb ől fakadó, jogszabályban
meghatározott költségeket és a Szülőföld Alap Iroda mint az Alap működtetéséért és a
pályázatkezelésért felelős szerv működését – költsége 2007-ben a jogszabályban
meghatározott keret (az Alap adott költségvetési évben teljesül ő bevételének legfeljebb tí z
százaléka) alatt maradt.
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A Szülőfő id Alap szervezetrendszer e

2007-ben alapvet ően változott meg az Alap irányítása és működtetése, és egy háromszintű
rendszer (elvi irányítás – döntés – végrehajtás) jött létre .

Regionális EgyeztetőFórum

A korábbi irányító testületet, a Tanácsot a miniszterelnök által vezetett Regionális Egyeztető
Fórum (a továbbiakban : Egyeztető Fórum) váltotta fel, amely a határon túli magyarság
választott vezetőinek részvételével vitatja meg az adott régiók aktuális fejlesztés i
elképzeléseit . Az Egyeztető Fórum elnöke a miniszterelnök, tagjait ő kéri fel a központ i
államigazgatási szervek állami vezetői és vezetői megbízatású köztisztvisel ői, illetve a
szomszédos államokban élő magyar közösségek választott vezető i, képviselői közül .

Az Egyeztető Fórum 2007 . február 27-én tartotta meg alakuló ülését, amelyen döntött a 2007 .
évi támogatási célokról és prioritásokról, a pályázati támogatások arányáról, illetve a
támogatások régiók és szakmai kollégiumok közötti elosztásának arányáról .

A támogatások regionális megoszlása :

Ország Elosztási arány (%)

Románia 40
Szlovákia 1 5
Szerbia 22
Ukrajna 1 9

Horvátország 2
Szlovénia 1
Ausztria 1
Összesen 100

A támogatások kollégiumok közötti megoszlása :

Kollégium Elosztási arány (%)

Oktatási és Szakképzési Kollégium 5 0
Kulturális és Egyházi Kollégium 3 5

Önkormányzati együttműködési, Informatika ,
Média Kollégium 1 5

Összesen 100

Kis összegű támogatások :

Az Egyeztető Fórum döntése alapján a kis összegű programok támogatására a kollégiumok a
rendelkezésükre álló keret tíz százalékát különíthették el, és erre régiónként egy alapítván y
vagy egyéb civil szervezet pályázhatott, amely gondoskodik a kis összeg ű programok
támogatásáról továbbpályáztatás útján .
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Az Egyeztető Fórum által elfogadott 2007 . évi prioritások:

Valamennyi közösség esetében megfogalmazódott támogatási prioritás a köz- és fels őoktatás,
valamint a színvonalas kulturális és szakfolyóiratok támogatása . További célként jelent me g
az önkormányzati kistérségi programok, illetve az általuk megvalósított információ- é s
tudástranszfer támogatása .

A regionális támogatási célok a következők voltak :

Románia
magyar nyelvű felsőoktatás és felsőoktatási ösztöndíjak támogatása ;
magyar nyelvű kulturális folyóiratok, sajtóorgánumok, internetes honlapo k
tartalomszolgáltatásainak támogatása;
könyvtárak támogatása.

Szlovákia
önálló magyar nyelvű szlovákiai felsőoktatás támogatása;
óvodáskorú gyermekek oktatási-nevelési támogatása ;
kulturális ernyőszervezetek támogatása ;
határon átnyúló együttműködési programok támogatása .

Szerbia
délvidéki magyar nyelvű köz- és felsőoktatás támogatása;
művelődési házak, műemléki épületek, közművelődési szervezetek támogatása;
magyar nyelvű média támogatása.

Ukrajna
óvodai nevelés támogatása;
köz- és felsőoktatás, valamint szakképzés támogatása;
kulturális és művelődési egyesületek, intézmények működésének, fejlesztésének és
programjainak támogatása ;
könyvkiadás támogatása;
magyar nyelvű elektronikus és írott sajtó támogatása ;
egyházi felekezetek által ellátott egyházi és szociális feladatok támogatása ;
határon átnyúló együttműködési programok támogatása .

Horvátország
magyar nyelvű kulturális kiadványok támogatása ;
magyar nyelvű sajtó, tévék és rádiók műsorainak támogatása ;
magyar nyelvű művelődési és hitéleti egyesületek támogatása ;
közös kulturális kincs (múzeumok, tájfaluk) meg őrzésének támogatása;
határon átnyúló együttműködési programok támogatása.

Szlovénia
magyar nyelvű közoktatás támogatása ;
pedagógusszövetségek

	

működésének

	

és

	

programjainak,

	

pedagógus-
továbbképzéseknek a támogatása ;
magyar nyelvű kulturális intézményrendszer fenntartása és fejlesztése, programo k
támogatása;
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- határon átnyúló együttműködési programok támogatása;
magyar nyelvű hitélet előmozdítása.

Ausztria
magyar nyelvű folyóiratok támogatása ;
ausztriai magyar nyelvű oktatás kiegészítő támogatása;
Bécsi Magyar Otthon működésének és programjainak támogatása .

Kollégiumok

A kollégiumok az Alap támogatási célok alapján megszervezett szakmai döntéshoz ó
testületei . A kollégiumok döntései a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter jóváhagyásával
válnak érvényessé.

Az Egyeztető Fórum döntései alapján 2007. március végén megalakult az Alap három
szakmai döntéshozó kollégiuma :

- Oktatási és Szakképzési Kollégium;

- Kulturális és Egyházi Kollégium;
Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium .

A kollégiumok tagjainak a nemzetpolitikáért felelős miniszter a központi államigazgatási
szerveknek az adott támogatási területeken gyakorlattal és szakértelemmel, továbbá a
támogatások odaítélésénél a döntések meghozatalához szükséges ismeretekkel rendelkező
köztisztviselőit nevezi ki. A kollégium elnöke és tagjainak többsége csak ilyen módo n
kinevezett magyarországi köztisztviselő lehet .

A kollégiumok egyes tagjaira a Regionális Egyeztet ő Fórumban képviselettel rendelkező
szomszédos országbeli magyar közösségek által létrehozott szervezetek tehetnek javaslatot .
Azok a külhoni magyar szervezetek, amelyek az adott kollégiumban nincsenek jelen szavazat i
joggal, állandó tanácskozási jogú meghívottal képviseltetik magukat . Ennek a konstrukciónak
az eredményeképpen valamennyi szomszédos országbeli magyar közösség legitim szervezet e
részt vesz a kollégiumok munkájában .

Figyelemmel arra, hogy a szakmai döntések színtere a kollégium, és ezért annak tagjair a
kiemelt felelősség hárul, a külhoni tagoknak az adott régió magyarságának fontosab b
intézményeivel, szervezeteivel (különösen a civil szervezetekkel) a pályázati döntések el őtt
előzetes egyeztetést kell lefolytatniuk annak érdekében, hogy az általuk javasolt döntések a z
adott régió magyarságának — lehetőség szerint — egyeztetett álláspontját tükrözzék .

Az első pályázati felhívások meghirdetésére 2007 márciusában került sor . Az első pályázat i
forduló felhívásaira összesen 1533 pályázat érkezett be 3,458 milliárd forint összegben, amel y
így 3,5-szörösen haladta meg a rendelkezésre álló keretet . A kollégiumok 2007 . június-július
folyamán tartották meg a pályázatokat elbíráló ülésüket. A beérkezett igények nagy számár a
tekintettel a kollégiumok végül 625 pályázó támogatására tettek javaslatot, összességébe n
935,6 millió forint összegben.

A második fordulóban, 2007 szeptemberében további 1,1 milliárd forint összegbe n
hirdethettek pályázatot a kollégiumok. A felhívásokra 1141 pályázat érkezett be, mintegy 2,9 7
milliárd forint összegben . Ezek közül 615 pályázatot támogatott a három szakmai kollégium.
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Az Egyeztető Fórum döntése alapján a kis összegű projektek támogatására a kollégiumok a
nagyobb régiók esetében lebonyolító szervezetet választottak ki pályázati úton, amely a
kollégiumok rendelkezésére álló keret tíz százalékát továbbpályáztathatta .

SzülőföldAlap Iroda

Az Alapot a miniszter által alapított és a nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkár irányítás a
alatt működő Szülőföld Alap Iroda kezeli . Az Iroda a vonatkozó jogszabályokban és az
alapító okiratában meghatározottak szerint felelős az Alap pénzügyi, működtetési,
pályázatkezel ő i feladatainak ellátásáért .

Társadalmi Tanácsadó Testület

A háromszintű rendszerbe 2007-től betagozódott a Szülőföld Alap magyarországi és külhoni
magyar szakemberekből álló Társadalmi Tanácsadó Testülete (továbbiakban : TTT) is . A TTT
az Alap szakértői, tanácsadó szervezete, amelynek célja a miniszterelnök felkérése alapján a
szakmai kollégiumok, valamint az Egyeztető Fórum munkájának támogatása a támogatás i
rendszer hatékonyabb működésének, és megalapozottabb döntéshozatalának el ősegítése
érdekében .

Az egyes régiók közötti forrásfelosztás kapcsán a TTT fontosnak tartotta kiemelni, hogy –
építve az előző évben kialakult magyar–magyar szolidaritásra – a jöv őben is fenn kell tartan i
a vajdasági és a kárpátaljai magyar közösség kiemelt, a lakosság számarányát meghalad ó
mértékű támogatását.
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Az Alap 2007. évi bevételei és kiadásai (millió Ft-ban)

Forrás
összege

1 000,0

666,6

540,0

2 206,6

Forrás

Költségvetési törvényben
rögzített forrás
Munkaerőpiaci Alap
támogatása
Miniszterelnöki Hivatal
támogatása
Összesen

Támogatásra
fordított keret

Működési
költségekre

fordítható keret *

950,0 50,0

600,0 66,6

486,0 54,0

2 036,0 170,6
* A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet
26. § (3) bekezdése értelmében az Alap adott költségvetési évben teljesül ő bevételének 10%-a használható fe l
működési és pályázatkezelési költségekre. A keret magában foglalja az Alap elvi irányító és döntéshoz ó
testületeivel kapcsolatos költségeket és a Szülőföld Alap Iroda működési kiadásainak fedezetét is .

Az Alap 2007. évi forrásainak elosztása (millió Ft-ban)

I. forduló

Ország Összesen
Oktatási és

Szakképzés i
Kollégium

Kulturális é s
Egyházi

Kollégium

Önkormányzati
együttműködési ,

Informatika ,
Média

Kollégium
Románia 340,9 103,7 161,4 75,8
Szlovákia 136,7 40,6 67,7 28,4
Szerbia 200,6 59,6 99,3 41,7
Ukrajna 173,3 51,5 85,8 36,0
Horvátország 18,9 5,4 9,5 4,0
Szlovénia 9,3 3,7 3,7 1,9
Ausztria 9,3 2,8 4,6 1,9
Magyarország 46,7 14,0 22,7 10,0
Összesen 935,7 281,3 454,7 199,7

II . forduló

Ország Összesen
Oktatási é s

Szakképzési
Kollégium

Kulturális és
Egyház i

Kollégium

Önkormányzat i
együttműködési ,

Informatika,
Média

Kollégium
Románia 432,4 282,4 109,6 40,4
Szlovákia 153,3 104,1 34,0 15,2
Szerbia 224,9 152,8 49,9 22,2
Ukrajna 194,1 131,9 43,0 19,2
Horvátország 20,4 13,9 4,5 2,0
Szlovénia 10,0 4,0 4,0 2,0
Ausztria 10,2 6,9 2,3 1,0
Magyarország 55,0 36,6 13,0 5,4
Összesen 1100,3 732,6 260,3 107,4
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Összesen

Ország Összesen
Oktatási é s

Szakképzési
Kollégium

Kulturális é s
Egyházi

Kollégium

Önkormányzati
együttműködési ,

Informatika ,
Média

Kollégium
Románia 773,3 386,1 271,0 116,2
Szlovákia 290,0 144,7 101,7 43,6
Szerbia 425,5 212,4 149,2 63,9
Ukrajna 367,4 183,4 128,8 55,2
Horvátország 39,3 19,3 14,0 6,0
Szlovénia 19,3 7,7 7,7 3,9
Ausztria 19,5 9,7 6,9 2,9
Magyarország 101,7 50,6 35,7 15,4
Összesen 2 036,0 1 013,9 715,0 307,1

A 2007. évben beérkezett és támogatott pályázatok adata i

I. forduló

Ország
Beérkezett
pályázatok

száma

Beérkezett
igények (Ft)

Támogatott
pályázatok

száma

Kiosztott
támogatások

(Ft )
Románia 483 1 145 861 890 219 340 900 000
Szlovákia 297 448 171 123 125 136 700 000
Szerbia 238 481 876 873 92 200 594 000
Ukrajna 271 1 018 657 864 83 173 300 000
Horvátország 37 46 831 485 27 18 900 000
Szlovénia 15 22 592 144 10 9 300 000
Ausztria 17 12 777 900 17 9 200 000
Magyarország 175 281 361 340 52 46 700 00 0
Összesen 1 533 3 458 130 619 625 935 594 000

II . forduló

Ország
Beérkezett
pályázatok

száma

Beérkezett
igények (Ft)

Támogatott
pályázatok

száma

Kiosztott
támogatások

(Ft)
Románia 499 1 452 947 811 262 432 400 00 0
Szlovákia 184 409 331 321 105 152 500 000
Szerbia 189 391 693 952 102 222 141 000
Ukrajna 142 471 061 257 72 194 100 000
Horvátország 25 48 272 000 18 20 400 00 0
Szlovénia 13 15 582 965 9 10 050 00 0
Ausztria 15 22 151 000 11 10 200 00 0
Magyarország 74 163 934 666 36 55 000 000
Összesen 1 141 2 974 974 972 615 1 096 791 000
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Összesen

Ország
Beérkezett
pályázatok

száma

Beérkezett
igények

Támogatott
pályázatok

száma

Kiosztott
támogatások

Románia 982 2 598 809 701 481 773 300 000
Szlovákia 481 857 502 444 230 289 200 000
Szerbia 427 873 570 825 194 422 735 000
Ukrajna 413 1 489 719 121 155 367 400 000
Horvátország 62 95 103 485 45 39 300 000
Szlovénia 28 38 175 109 19 19 350 000
Ausztria 32 34 928 900 28 19 400 000
Magyarország 249 , 445 296 006 88 101 700 000
Összesen 2 674 6 433 105 591 1 240 2 032 385 000

1 .) Kulturális és Egyházi Kollégiu m

A Kulturális és Egyházi Kollégium a 2007-es évben 715,1 millió Ft összegben írhatott k i
pályázatot a határon túli magyar kulturális és egyházi programok támogatására . A legtöbb
pályázatot ezen kollégium pályázati kiírásaira nyújtották be, szám szerint 1456-ot, mintegy
2,3 milliárd Ft összegben, amelyek közül a kollégium 640 pályázatot tudott támogatásba n
részesíteni .

A kollégium a nagyobb régiók esetében lebonyolító szervezetet jelölt meg a kis összeg ű
programok továbbpályáztatására. A feladatot pályázati úton a következő civil szervezetek
nyerték el :

Románia: Euro Trans Alapítvány
Szlovákia: Csemadok
Szerbia: Szekeres László Alapítvány
Ukrajna: Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetsé g

Pályázati felhívás a romániai pályázók számára

I.forduló

1 .1 . Művészeti, közgyűjteményi, közművelődési intézmények és szervezetek működési és
programtámogatása – 35 millió forin t

1 .2 . Magyar nyelvű kulturális folyóiratok támogatása – 35 millió forin t

1 .3 . Magyar elektronikus média támogatása – 47 millió forint

1 .4. Határon túli magyar kulturális szellemi örökség digitalizálásával és internete s
megjelenítésével kapcsolatos programok támogatása – 15,5 millió forin t

1 .5 . Lebonyolító szervezetek részére : kulturális és közművelődési intézmények, szervezetek
támogatása – 28,9 millió forint
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II. forduló

1 .1 . Művészeti, közgyűjteményi, közművelődési intézmények és szervezetek működési és
programtámogatása — 22,6 millió forin t

1 .2. Hivatásos színházak, táncszínházak és az opera országon belüli tájolási programjainak é s
új produkciók megvalósításának támogatása — 20 millió forin t

1 .3 . Magyar könyvkiadás támogatása — 20 millió forin t

1 .4. Magyar nyelvű kulturális folyóiratok támogatása — 15 millió forint

1 .5 . Dokumentum- és rövidfilmek készítésének támogatása — 10 millió forin t

1 .6. Határon túli magyar kulturális szellemi örökség digitalizálásával és internete s
megjelenítésével kapcsolatos programok támogatása — 10 millió forin t

1 .7. A romániai magyar egyházi tulajdonban levő épített örökség feltárási, inventarizációs é s
felújítási programjainak támogatása — 12 millió forint

Pályázati felhívás a szlovákiai pályázók számár a

I.forduló

2.1 . Országos vagy regionális szinten kiemelt jelentőségű művészeti, közgyűjteményi,
közművelődési intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatása — 5 3
millió forint

2 .2 . Egyházi jellegű épületekkel kapcsolatos építési, felújítási és beruházási költsége k
támogatása — 8 millió forint

2.3 . Lebonyolító szervezetek részére: művészeti, közgyűjteményi, közművelődési
intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatása — 6,7 millió forin t

II. forduló

2 .1 . Országos vagy regionális szinten kiemelt jelentőségű művészeti, közgyűjteményi ,
közművelődési intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatása ,
különösen

- a szlovákiai magyar előadóművészetek hivatásos intézményeinek és szervezeteinek
(színházak, táncegyüttesek és zenei együttesek) országon belüli tájolási programjainak a
támogatása és új produkciók megvalósítása, illetve a szlovákiai magyar alkotóm űvészeti
intézmények és szervezetek (képző-, ipar- és fotóművészet) programjainak a támogatása,

- a szlovákiai magyar vonatkozású állománnyal rendelkező köz- és egyházi gyűjtemények
(könyvtári, levéltári és muzeális intézmények, szervezetek) szakmai programjaina k
(állománygyarapítás, állományvédelem és - őrzés, restaurálás, kapcsolódó szakmai
képzések) támogatása, továbbá az intézmények műszaki eszközparkj ának a korszer űsítése
— 16,6 millió forint

2.2. Magyar könyvkiadás támogatása — 10 millió forint

2.3. Egyházi jellegű épületekkel kapcsolatos építési, felújítási és beruházási költsége k
támogatása — 4 millió forint
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2.4. Lebonyolító szervezetek részére : művészeti, közgyűjteményi, közművelődési
intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatása továbbpályáztatás
céljából — 3,4 millió forint

Pályázati felhívás a szerbiai pályázók számára

I. forduló

3.1 . Országos vagy regionális szinten kiemelt jelentőségű nem állami vagy önkormányzati
alapítású művészeti, közgyűjteményi, közművelődési intézmények működésének támogatása
— 17,9 millió forint

3.2. Országos vagy regionális jelentőségű, művészeti, közgyűjteményi, közművelődési
intézmények és szervezetek tevékenységének támogatása, infrastrukturális fejlesztése — 17, 9
millió forint

3.3. Magyar művelődési házak, müemlékek felújításának támogatása — 22,4 millió forin t

3.4. A magyar nyelvű könyv- és folyóirat-kiadás, színházi és filmprodukciók támogatása —
17,8 millió forint

3 .5 . Országos és regionális jelentőségű kulturális rendezvények támogatása — 4,5 millió forint

3 .6. Közgyűjtemények szakmai programjainak (állománygyarapítás, állományvédelem és
-őrzés, restaurálás és kapcsolódó szakmai képzések) támogatása — 8,9 millió forin t

3 .7. Lebonyolító szervezetek részére : művészeti, közgyűjteményi, közművelődési programok
támogatása — 9,9 millió forint

II. forduló

3.1 . Országos szinten kiemelt jelentőségű, művészeti, közgyűjteményi és közművelődés i
intézmények működésének támogatása — 10 millió forin t

3.2 . Országos vagy regionális jelentőségű, kulturális és közművelődési intézmények és
szervezetek programtevékenységének támogatása, infrastrukturális fejlesztése — 10 milli ó
forint

3.3. A magyar nyelvű könyv- és folyóirat-kiadás támogatása — 9 millió forint

3.4. A magyar nyelvű színházi és filmprodukciók támogatása — 5,9 millió forint

3.5. Kulturális rendezvények támogatása — 5 millió forint

3.6. Közgyűjtemények szakmai programjainak (állománygyarapítás, állományvédelem és
-őrzés, restaurálás és kapcsolódó szakmai képzések) támogatása — 5 millió forin t

3.7. Lebonyolító szervezetek részére művészeti, közgyűjteményi, közm űvelődési programok
támogatására továbbpályáztatás céljából — 5 millió forint

Pályázati felhívás az ukrajnai pályázók számára

I.forduló

4.1 . Művészeti, közgyűjteményi, közművelődési intézmények, szervezetek és könyvtárak
programjainak és működésének támogatása — 33,5 millió forin t
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4.2 . Ifjúsági szervezetek kulturális programjainak, tevékenységének támogatása – 1,2 millió
forint

4.3. Egyházi kulturális, szociális, karitatív, szórvány- és m űemlékprogramok támogatása –
34,5 millió forint

4.4. Magyar nyelvű könyvkiadás és kézirat-el őkészítés támogatása – 8,1 millió forint

4.5. Lebonyolító szervezetek részére : művészeti, közgyűjteményi, közművelődési
intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatása – 8,5 millió forin t

IL forduló

4.1 . Művészeti, közgyűjteményi, közművelődési intézmények, hagyományőrző szervezetek
működésének, tevékenységüket segítő eszközök beszerzésének, feltételek biztosításának
támogatása – 5,7 millió forint

4.2. A magyar közösségek kulturális életét gyarapító, színesít ő , a magyar kultúrát Ukrajnában,
ezen belül Kárpátalját népszerűsítő, múltunkra figyelmeztető megemlékezések, programok ,
rendezvények támogatása – 8 millió forin t

4.3 . Egyházi kulturális, szociális, karitatív, szórvány- és műemlékprogramok támogatása – 1 7
millió forint

4.4. Magyar nyelvű könyvkiadás, kulturális időszaki kiadványok megjelenése, kézirat -
előkészítés támogatása – 3 millió forint

4.5. Regionális jelentőségű magyar színházak működésének, országon belüli é s
magyarországi tájolási programjainak, továbbá műszaki eszközparkjuk korszerűsítésének és
új produkciók megvalósításának a támogatása – 5 millió forin t

4.6. Lebonyolító szervezetek részére művészeti, közgyűjteményi, közművelődési
intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatására továbbpályáztatás
céljából – 4,3 millió forint

Pályázati felhívás a horvátországi pályázók számár a

I. forduló

5 .1 . Magyar művészeti, közgyűjteményi, közművelődési egyesületek programjainak é s
működésének támogatása – 4 millió forint

5 .2. Tájházak, múzeumok, egyházi jellegű épületek felújításának támogatása – 5,5 milli ó
forint

II. forduló

5 .1 . Magyar művészeti, közgyűjteményi, közművelődési egyesületek programjainak é s
működésének támogatása – 2,5 millió forin t

5 .2. Egyházi jellegű épületek felújításának támogatása – 2 millió forin t
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Pályázati felhívás a szlovéniai pályázók számára

I. forduló

6 .1 . Magyar közművelődési egyesületek, szervezetek, intézmények programjainak és m űködésének
támogatása — 3,7 millió forint

II. forduló

6 .1 . Magyar közművelődési egyesületek, szervezetek, intézmények programjainak és működésének
támogatása — 4 millió forint

Pályázati felhívás az ausztriai pályázók számára

I. forduló

7.1 . Magyar nyelvű közművelődési és egyházi egyesületek, illetve intézmények
programjainak és működésének támogatása – 4,6 millió forint

II. forduló

7 .1 . Magyar nyelvű közművelődési és egyházi egyesületek, illetve intézmények
programjainak és működésének támogatása – 2,3 millió forint

Pályázati felhívás a magyarországi pályázók számár a

I.forduló

8.1 . Határon túli magyar művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, örökségvédelmi vagy
egyházi célokkal, könyvkiadással, -terjesztéssel kapcsolatos programok, tevékenység, hatá r
menti együttműködésben megvalósuló kulturális programok, illetve a kisebbségben élő
magyarsággal foglalkozó kutatások, publikációk (tanulmánykötetek, szakcikkek, elemzések )
támogatása – 22,7 millió forint

II. forduló

8.1 . A határon túli magyarok részvételével a Magyarországon megvalósuló m űvészeti,
közművelődési, közgyűjteményi, örökségvédelmi rendezvények, fórumok, képzések –
beleértve az egyházak által, hasonló céllal szervezett hitéleti, kulturális és ifjúság i
programokat is – támogatása, valamint határ menti együttműködésben megvalósuló kulturális
programok, társkönyvkiadás, a kisebbségben élő magyarsággal foglalkozó kutatások ,
publikációk (tanulmánykötetek, szakcikkek, elemzések) támogatása – 13 millió forin t
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A Kulturális és Egyházi Kollégium által támogatott legfontosabb programok a következők
voltak, a teljesség igénye nélkül:

1. 1.) Kulturális szervezetek támogatása

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Románia) – Működési támogatás – 1 .000.000
forint
Az 1885-ben alakult, majd 1991-ben újraalapított Erdélyi Magyar Közm űvelődési Egyesület
kulturális ernyőszervezetként nemcsak koordinációs szerepet tölt be az erdélyi m űvelődés i
életben, hanem mint önálló intézmény is részt vesz számos kulturális rendezvény és program
megvalósításában, az országos kulturális eseménynaptár elkészítésében és a szórván y
támogatási programok lebonyolításában. Az általuk létrehozott országos szintű Magyar Ház-
láncolat 14 központja közül a kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékházban és a Szabéd i
Emlékházban lévő központok működéséhez és közművelődési feladatainak ellátásához járult
hozzá a Szülőföld Alap .

Erdélyi Múzeum Egyesület (Románia) – Az egyesület működésének biztosítása –
1 .000.000 forint
Az Erdélyi Múzeum Egyesület mint tudományos intézmény 1859-ben alakult, célja pedig a
tudomány és a kultúra magyar nyelven való művelése és terjesztése, a magyar tudományo s
örökség számbavétele és megőrzése. Az egyesület hét tudományos szakosztályt, saját
könyvkiadó részleget működtet, és kutatóintézetet tart fenn . A Szülőföld Alap 2007 . évi
támogatása az egyesület Információs és Dokumentációs Központjának folyamatos m űködését
és modernizálását tette lehetővé. Az ösztöndíjas katalogizálási program révén folytatódhatot t
az egyesület könyvállományának feldolgozása, mely egyben az Erdélyi Közös Katalógus –
EKKA – fejlesztését is eredményezte . A pályázaton elnyert támogatás jelentősen elősegítette
az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár XIII . kötetének és a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon
V. kötetének kiadásra való előkészítését is .

Csemadok (Szlovákia) – Működési költségek támogatása – 26 .000.000 forint
A Csemadok Szlovákia legnagyobb kulturális ernyőszervezeteként működik, az országos
tanácson kívül tizenöt területi és két városi választmánya van . A Szülőföld Alap által nyújtott
támogatás kiszámíthatóvá tette a szervezet 2007 . évi működését, így kerülhetett sor az olyan
nagy múltú országos rendezvények szervezésére, mint például a Duna Menti Tavasz, a
Kodály Zoltán Hegedűverseny, a Kodály–Kadosa Zongoraverseny, a Szenczi Molnár Alber t
Napok, a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő, a Zselízi Országos Népművészeti
Fesztivál, vagy a különböző témájú szakmai képzések szervezése .

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (Szlovákia) – A szövetség m űködésének
biztosítása – 3 .000.000 forint
A legnagyobb szlovákiai magyar ifjúsági szervezet 42 alapszervezete mintegy 1400 tagot fo g
össze 350 fiatal és felnőtt vezető irányításával . A szervezet m űködéséhez és a cserkészet
megalakulásának 100 . évfordulója alkalmából szervezett rendezvények megvalósításáho z
járult hozzá a Szülőföld Alap támogatása . Ennek keretében valósulhatott meg a vetélkedő
cserkésztörténelemből Udvardon, Felcser 2007 elnevezéssel folklórtalálkozó Marcelházán ,
cserkésztörténelmi kiállítások az ország több pontján, sírhelyeknél, emléktábláknál történ ő
megemlékezések, illetve külföldi programok más cserkészszervezetekkel .
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Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Kft. (Szerbia) – Az intézet m űködési és
eszközbeszerzési támogatása – 18 .000.000 forint
A zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet létrehozásának célja a vajdasági
kulturális szerveződésekkel és ernyőszervezeteikkel közösen a kultúra és a tudományossá g
fejlesztése. A Szülőföld Alap támogatása révén az elmúlt két évben az intézetben sikerült eg y
vajdasági magyar könyv-, kép-, mozgókép- és levéltári gyűjteményt, ún. dokumentációs
központot kialakítani ; országos információs adatbankot működtetni . A támogatás hozzájárult
a társadalomtudományi kutatómunka elkezdéséhez, magyar közművelődési információs
hálózat üzemeltetéséhez, a könyvtárosok, a közm űvelődési szakemberek, az amatőr
színjátszók és rendezők képzése és továbbképzése megszervezéséhez, a Délvidéki művelődési
portál működtetéséhez, az intézet feladatkörébe tartozó területeken magyarországi, Kárpát -
medencei és nemzetközi kapcsolatok ápolásához, valamint az információbrókeri tevékenysé g
fejlesztéséhez .

Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház (Ukrajna) – A színház nagyterm e
fényfelszerelésének bővítése – 2.200.000 forint
A nagy hagyományokkal rendelkező színháznak 2004-ben sikerült felújítania nagytermét,
amely színvonalának emeléséhez a Szül őföld Alap 2007-ben fény- és hangberendezések
beszerzésének támogatásával járult hozzá . Ezáltal lehetőség nyílik a jövőben külföldi és hazai
társulatok fogadására a színház nagytermében, bérleti el őadások keretén belül is .

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (Szlovénia) – A Bánffy Központ programjaina k
és működésének támogatása – 3.200.000 forint
A muravidéki magyar kulturális élet egésze szempontjából kiemelked ő fontossággal bír az
intézet keretében működő Bánffy Központ . A központ az MNMI által felkarolt kulturáli s
programok megvalósulásának helyszíne, magyar könyvesbolt m űködik benne, és az
érdeklődőknek ingyenes internet-használatot biztosít . A Szülőföld Alap támogatása a központ
működéséhez és több program – könyvbemutatók, ismeretterjesztő előadások, ifjúsági
programok – megrendezéséhez járult hozzá .

Burgenlandi Magyarok Népfő iskolája (Ausztria) – Kulturális programok támogatása –
883.000 forint
A Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája az Alapból kapott támogatás révén népművészeti é s
hagyományőrző tanfolyamokat szervezett, valamint nyári táborokban és tanulmány i
kirándulások keretében az ifjúságnak is lehet őséget biztosított a burgenlandi magyar kultúr a
megismerésére. Az „Őri Banda” hagyományőrző csoport több hazai és határon túl i
rendezvényen képviselte az ausztriai magyarságot . A népfőiskola összegyűjtötte és kiadta
Burgenland tartomány magyar dalkincsét, el őadás-sorozatokat tartott a burgenlandi magyar
történelemről és kultúráról, magyarországi és határon túli kulturális csoportokkal
együttműködésben ifjúsági konferenciákat, népzenei és táncháztalálkozókat, valamint nyár i
szabadegyetemet szervezett a kapott támogatásból .

1 .2 .) Kulturális rendezvények támogatása

HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete (Románia) – Ars Hungarica programsoroza t
támogatása – 1 .000.000 forint
Az egyesület által támogatott Ars Hungarica programsorozat betekintést engedett a sokszín ű
magyar kultúrába Európa 2007-es kulturális fővárosában. Az év egyik kiemelkedő eseménye
volt az augusztusi Magyar Hét, amely több mint 80 különböz ő kulturális eseménynek adott
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helyet. A több mint 500 fellépő mellett, Nagyszeben jelentős számú magyarországi és
romániai turistát látott vendégül, akik nyolc napon át kiállításmegnyitókon, opera-előadáson,
szimfonikus koncerteken, színpadi el őadásokon, könyvbemutatókon, néptáncelőadásokon,
különböző témájú konferenciákon, valamint jazz- és ifjúsági koncerteken vehettek részt .

Csíki Székely Múzeum (Románia) – Munkácsy-képek Erdélyben c . kiállítás – 1 .000.000
forint
A Csíki Székely Múzeum először rendezett Erdélyben Munkácsy Mihály képeiből
nagyszabású kiállítást . A szervez ők alapvető célként fogalmazták meg a romániai magyarság
egészének a megszólítását, de a román lakosság érdeklődésére is számítottak. A remények
beigazolódtak, a tárlatot látogatók száma rekordot döntött . A program keretében felújították a
mintegy 300 négyzetméter alapterületű kiállító felületet, így alkalmassá vált egy európai
színvonalú bemutató tér kialakítására .

MIÉRT Egyesület (Románia) – Kulturális Félsziget megrendezése – 1 .000.000 forint
A Félsziget Fesztivál Erdély legjelentősebb kulturális, ifjúsági és zenei rendezvénye . A
rendezvény célja egy öt napon át tartó, mindenki számára kikapcsolódást nyújtó progra m
megvalósítása. Az idén még több zenekar, illetve még több m űvész, előadó lépett fel, mint az
előző években. Volt színjátszó fesztivál, de az irodalmi élet jeles képvisel ő i, valamint a nép-
és táncművészetek ismert reprezentánsai is a meghívottak között voltak. A Félsziget Fesztivál
a magyarok mellett a román fiatalok körében is egyre népszerűbb.

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Kijevi Regionális Szervezete (Ukrajna) –
Ukrajnai Magyar Kulturális Napok megrendezése – 3 .000.000 forint
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség regionális szervezeteinek bevonásával immá r
negyedik alkalommal bonyolította le a magyar kultúrát bemutató, zenei, képzőművészeti,
irodalmi értékeinket felvonultató rendezvénysorozatot Ukrajna különböz ő régióiban . A
központi rendezvények megrendezésére Kijevben kerül sor, de szerepet kapnak más ,
magyarok lakta szórványvidékek is . A hangsúlyt most is képzőművészeti kiállításokra, zenei ,
népzenei programokra és író-olvasó találkozókra fektette a szervezet .

1 .3.) Könyvkiadás, kulturális folyóiratok, kulturális média támogatás a

Fórum Könyvkiadó (Szerbia) – Könyvterjesztés és digitalizálás támogatása – 4 .800.000
forint
A Fórum Könyvkiadó a kőnyvterjesztés fellendítésében, valamint egyes kötete k
digitalizálásában vállal szerepet, amelyhez 2007-ben a Szülőföld Alap jelentős támogatást
nyújtott . A kiadó a könyvek megjelentetésén túlmen ően olyan mobil könyvesboltot üzemeltet ,
amely szerte a Vajdaságban szállít könyveket . A kiadó a saját kiadványai mellett begyűjti
valamennyi vajdasági kiadó munkáit, és eljuttatja azokat a megrendel őkhöz, egyesületekhez,
iskolákhoz .

Intermix Kiadó (Ukrajna) – Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat támogatása --
6.100.000 forint
A szakmailag elismert kárpátaljai Intermix Kiadó nonprofit alapon foglalkozi k
könyvkiadással, kiadványai a kárpátaljai magyarlakta települések könyvtárai, kulturális é s
oktatási intézményei számára készülnek, amelyek magyar nyelv ű állománybővítése más
forrásból nem megoldható . A kiadó legnépszerűbb vállalkozása az 1992-ben indított
Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozata, amelynek keretében 16 év alatt eddig mintegy szá z
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kárpátaljai alkotótól több mint 170 könyv jelent meg . A Szülőföld Alap szépirodalmi ,
helytörténeti, politikatörténeti, szociográfiai és művelődéstörténeti kiadványok
megjelentetését támogatta.

1 .4 .) Tájházak, művelődési házak, múzeumok fejlesztésének támogatás a

Szabadkai Városi Múzeum (Szerbia) — Eszközbeszerzés támogatása — 6.000.000 forint
A Szabadkai Városi Múzeum támogatásával a Szül őföld Alap a néprajzi osztály preventív
konzerválás programjának támogatásához járult hozzá . A projekt keretében sor került a
textilgyűjtemény és a néprajzi fotótár legkorszer űbb elhelyezéséhez szükséges
eszközbeszerzésekre, többek között légkondicionáló berendezések megvásárlására, polcok ,
tároló- és csomagolóeszközök beszerzésére .

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (Szerbia) — Szórvány m űvelődési házak
felújítása — 15.000.000 forint
A szövetség a 2001 óta meghonosított gyakorlatának folytatásaként a Szül őföld Alapból
2007-ben elnyert támogatásból is kulturális szervezetek központjainak fejlesztésére ,
állagmegóvó javítására, felszerelésük b ővítésére fordított figyelmet . A 15 millió forintos
keretbő l meghívásos pályázat útján, négy jelent ős beruházás valósulhat meg, így a kisoroszi
Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és Ifjúsági Központ befejezési munkálatai, a
torontálvásárhelyi József Attila M űvelődési Otthon épületének felújítása és berendezése, a
csókai Móra Ferenc Művelődési Egyesület székházának felújítása és berendezése, valamint a
bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület székházán megkezdett munkálato k
befejezése, az új épületszárny berendezése .

Magyar Egyesületek Szövetsége (Horvátország) — Pélmonostori tájház és népf őiskola
felújítása — 3.000.000 forint
A támogatásból a szövetség a pélmonostori tájmúzeum és népfő iskola létrehozásával a
magyar néprajzi emlékek megőrzését kívánja felvállalni, egyben a kulturális szakmai
szervezet és a tudományos kutatóintézet szerepét is betöltené . A tervezett tájmúzeum a
horvátországi magyarság kulturális örökségét kívánja bemutatni a tájegységre jellemz ő
építészeti és tárgyi emlékek kiállításával .

1 .5 .) Egyházi programok támogatás a

Gyulafehérvári Római Katolikus Ersekség (Románia) — Gyulafehérvári Római
Katolikus Szent Mihály Székesegyház felújítása — 4 .000.000 forint
A gyulafehérvári székesegyház Közép-Európa épített örökségének egyik kiemelkedő emléke ,
a Kárpát-medence legépebben megmaradt középkori monumentális szakrális épülete . A
székesegyház falainak burkolata és faragott kő díszítményei azonban az időjárás és egyé b
sérülések folytán súlyosan károsodtak . A Szülőföld Alap támogatásával a déli torony
restaurálási munkálatainak az el őkészítése, valamint a súlyosan károsodott részek sürgősségi,
állagmegóvási beavatkozásainak elvégzése történik meg, annak érdekében, hogy a
székesegyház eredeti szépségébő l minél több maradjon meg az utókor számára is .

Tiszacsomai Görög Katolikus Egyházközség (Ukrajna) — Görög katolikus templo m
építésének befejezése — 3 .000.000 forint
A Tiszacsomai Görög Katolikus Egyházközség 1993-ban kezdett el templomot építeni . A
Szülőföld Alap hozzájárulásával 2007-ben a templom küls ő kivitelezési munkái befejeződtek,
jelenleg a belső munkálatok folynak, elérhető közelségbe került a templomszentelé s
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lehetősége. Az új templom elkészülte után nagyban hozzájárulhat a vallási és nemzeti
identitás megőrzéséhez a kárpátaljai magyar görög katolikus hívek között .

Horvátországi Református Keresztény-Kálvini Egyház, Laskói Egyházközsé g
(Horvátország) — A laskói református templom küls ő tatarozása — 2 .000.000 forint
A római kori alapokon nyugvó, 1784-től mai formájában álló templom kétszintű, 17.
században festett szószékéről, karzatáról és faragott ajtóiról híres . A polgárháború idején
azonban az orgonát és a karzatot felgyújtották. A gyülekezet 2006-ban kezdte meg a templom
teljes körű felújításának el őkészületeit, amelyekhez a Szülőföld Alap a kezdetektől anyagi
segítséget nyújtott. A 2007. évi támogatás a külső tatarozás megvalósítását szolgálta .

2.) Oktatási és Szakképzési Kollégiu m

Az Oktatási és Szakképzési Kollégium a 2007-es évben 1013,8 millió forint összegbe n
írhatott ki pályázatot a határon túli magyar oktatás és szakképzés támogatására . A pályázati
kiírásokra 688 kérelem érkezett be, mintegy 2,9 milliárd forint összegben, amelyb ől 340
pályázatot támogatott a kollégium.

A kollégium a nagyobb régiók esetében lebonyolító szervezetet jelölt meg a kis összegű
programok továbbpályáztatására. A feladatot pályázati úton a következ ő civil szervezetek
nyerték el :

Románia: Euro Trans Alapítvány
Szlovákia: Szövetség a Közös Célokért, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetség e
Szerbia: Szekeres László Alapítvány
Ukrajna: Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány

Pályázati felhívás a romániai pályázók számára

Lforduló

1 .1 . Szórványvidéken működő magyar nyelvű oktatási intézmények, kollégiumok beruházási,
fejlesztési és működési támogatása — 36,3 millió forin t

1 .2. Egyetemi hallgatók és középiskolás diákok részére szociális ösztöndíjprogramo t
működtető szervezetek támogatása — 10 millió forint

1 .3 . Tankönyvírás, tudományos szakfolyóiratok támogatása — 12 millió forint

1 .4. Állami magyar nyelvű felsőoktatási intézmények és háttérintézmények működési,
kutatási és eszközfejlesztési támogatása — 35 millió forint

1 .5. Lebonyolító szervezetek részére: közoktatási intézményekben folyó oktatásba n
használható magyar nyelvű tankönyvek írásának és szerkesztésének támogatása — 10,4 millió
forint

IL forduló

1 .1 . Felnőtt-, szak- és továbbképzési programok támogatása — 100 millió forin t

1 .2 . Egyetemi jegyzetkiadás támogatása — 30 millió forint

1 .3 . Magyar nyelvű oktatási programokat működtető egyetemek háttérintézményeinek
támogatása — 101,3 millió forint
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1 .4 . Oktatáshoz kapcsolódó kutatási programok támogatása — 22,9 millió forin t

1 .5. Lebonyolító szervezetek részére : oktatási programok támogatására továbbpályáztatá s
céljából — 28,2 millió forint

Pályázati felhívás a szlovákiai pályázók számár a

I. forduló

2.1 . Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása — 26 millió forint

2.2. Szórványterületen működő közoktatási intézmények támogatása — 8 millió forin t

2.3 . Magyar nyelvű tanulmányi versenyek támogatása — 2 millió forin t

2.4. Szakemberképzés új pedagóguskompetenciák megszerzésére — 600 ezer forin t

2.5 . Lebonyolító szervezetek részére : óvodás korúak oktatás-nevelési támogatása — 4 milli ó
forint

II. forduló

2 .1 . Piaci igények kielégítését szolgáló szakoktatás innovációja — 17 millió forin t

2.2. Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatási intézmények működési és eszközfejlesztési
támogatása — 40 millió forint

2.3 . Szakképzést szolgáló e-learning oktatási projektek támogatása — 20 millió forin t

2.4 . Magyar nyelvű akkreditált feln őttképzés támogatása — 8,3 millió forint

2.5. Oktatási szakmai szervezetek és társulások működési és kutatási támogatása — 8,3 millió
forint

2.6. Lebonyolító szervezetek részére kistérségi projektek alapján a veszélyeztetett iskolák é s
óvodák támogatása továbbpályáztatás céljából — 10,5 millió forint

Pályázati felhívás a szerbiai pályázók számára

I. forduló

3 .1 . Magyar nyelvű tehetséggondozó gimnáziumok támogatása — 12 millió forin t

3 .2. Magyar nyelvű felsőoktatási és felsőoktatáshoz kapcsolódó háttérintézmények m űködési
és beruházási támogatása — 41,7 millió forin t

3 .3 . Lebonyolító szervezetek részére : oktatással és szakképzéssel kapcsolatos
eszközbeszerzési, programszervezési támogatás — 5,9 millió forin t

IL forduló

3 .1 . Magyar tannyelven is oktató középiskolák infrastrukturális fejlesztése, valamin t
felkészítő és tehetséggondozó programjainak támogatása — 35 millió forint

3.2. Diáksegélyző egyesületek ösztöndíjazási tevékenységének támogatása — 26,3 millió forin t

3.3. Akkreditált pedagógus szakmai továbbképzési programok támogatása — 20 millió forin t
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3 .4. Munkaerőpiacon történő elhelyezkedés elősegítése, esélyegyenlőség javítása, kiemelten a
nem Szerbiában szerzett graduális vagy posztgraduális képesítések szerbiai honosítás i
költségeinek támogatása révén (lebonyolító szervezet által megpályázható keretösszeg) — 1 0
millió forint

3 .5 . Szerbiai felsőoktatási intézmények által akkreditált magyar nyelvű tankönyvek és
segédletek, illetve magyar nyelv ű középiskolai tankönyveket megjelentető kiadók által
megjelentetett tankönyvek és segédletek kéziratának előkészítése — 30 millió forin t

3 .6. Tudományos kutatások, regionális fels őoktatási projektek, konferenciák támogatása
magyar érdekeltségű oktatási intézményekben vagy tudományos műhelyekben — 16,5 millió
forint

3 .7. Lebonyolító szervezetek részére szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok
támogatására továbbpályáztatás céljából — 15 millió forin t

Pályázati felhívás az ukrajnai pályázók számára

I.forduló

4.1 . Magyar nyelvű felsőoktatás támogatása — 30 millió forin t

4.2 . Szórványvidéken működő oktatási és nevelési intézmények támogatása — 5,9 millió forin t

4.3 . Magyar nyelvű képzést nyújtó oktatási és nevelési intézmények támogatása — 10,5 millió
forint

4.4 . Lebonyolító szervezetek részére : oktatással és szakképzéssel kapcsolatos
eszközbeszerzési, programszervezési támogatás — 5,1 millió forin t

IL forduló

4.1 . Magyar nyelven is oktató ukrajnai felsőfokú oktatási intézmények működésének é s
infrastrukturális fejlesztésének támogatása, a kárpátaljai magyar fels őoktatás és felsőfokú
szakképzés igényeire tekintettel — 60 millió forint

4.2. Magyar nyelven is oktató líceumok, szakiskolák, szakközépiskolák, kolledzsek m űködési
és infrastrukturális fejlesztésének támogatása, a kárpátaljai magyar szakképzés igényeir e
tekintettel — 25 millió forint

4.3. Felnőttoktatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági, esélyteremtő továbbképzések, programok
támogatása — 8 millió forint

4.4 . Magyar nyelven történő pedagógus-továbbképzések támogatása — 7 millió forint

4.5. Magyar pedagógusszervezetek m űködésének támogatása — 10,8 millió forin t

4.6. Magyar nyelvű szak- és tankönyvkiadás támogatása, az oktatási segédanyag-ellátás
helyzetének javítása — 8 millió forint

4.7. Lebonyolító szervezetek részére magyar tannyelvű általános és középiskolák
támogatására továbbpályáztatás céljából — 13,1 millió forint
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Pályázati felhívás a horvátországi pályázók számára

I. forduló

5 .1 . Magyar nyelvű képzést nyújtó oktatási és anyanyelvápoló intézmények támogatása – 1,8

millió forint

5 .2 . Intézményes kereteken kívül folytatott magyar nyelv és identitás ápolását célz ó
programok támogatása – 1,8 millió forint

5 .3 . Magyar nyelv ápolásához kötődő táborok és vetélkedők támogatása – 1,8 millió forint

II. forduló

5 .1 . Magyar nyelven oktató közoktatási intézmények szakképzési programjainak támogatása –
5 millió forint

5.2 . Pályaválasztáshoz kapcsolódó előkészítő , illetve munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő
szaknyelvi oktatási programok támogatása – 3,4 millió forint

5.3 . Iskolarendszeren belül működő felnőttképzések támogatása – 3 millió forint

5.4 . Iskolarendszeren kívül működő oktatási programok támogatása – 1,6 millió forint

5.5 . Magyar nyelvű közoktatáshoz kapcsolódó háttérintézmények támogatása – 0,9 milli ó
forint

Pályázati felhívás a szlovéniai pályázók számára

I. forduló

6.1 . Nemzeti identitást erősítő magyar nyelvű vagy kétnyelvű oktatási, kutatási, tudományo s
programok, intézmények, szervezetek támogatása – 3,7 millió forint

II. forduló

6 .1 . Kétnyelvű oktató-nevelő intézmények pedagógusainak továbbképzése, szakképzés i
programjainak eszközfejlesztési és programtámogatása – 3,3 millió forint

6.2 . Kétnyelvű közoktatást támogató szervezetek és programok támogatása – 0,7 millió forint

Pályázati felhívás az ausztriai pályázók számára

I.forduló

7.1 . Magyar nyelven is oktató közoktatási intézmények támogatása – 2,8 millió forint

II. forduló

7.1 . Magyar nyelven oktató közoktatási intézmények és szervezetek szakképzési
programjainak támogatása – 5,6 millió forint

7.2 . Magyar nyelvű óvodákat működtető szervezetek támogatása – 1,3 millió forint
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Pályázati felhívás a magyarországi pályázók számár a

I. forduló

8.1 . Határon túli magyarok oktatásával kapcsolatos programok, tevékenység támogatása — 1 4
millió forint

II. forduló

8.1 . Határon túli magyarok felnő ttképzési programjainak támogatása — 30 millió forin t

8.2. Kárpát-medencei történelem oktatócsomagok kidolgozását előkészítő szakmai munka
támogatása — 6,6 millió forint

Az Oktatási és Szakképzési Kollégium által támogatott legfontosabb programok a
következők voltak, a teljesség igénye nélkül:

2.1 .) Közoktatási programok támogatás a

Geszthy Ferenc Társaság (Románia) — A dévai Téglás Gábor Iskolacsopor t
működésének és fejlesztésének támogatása — 7 .000.000 forint
A 2003-ban alapított dévai Geszthy Ferenc Társaság célkit űzése a Hunyad megyei magyar
szórványközösség oktatási problémáinak orvoslása, ezért kezdte meg alakulásának évében a
Hunyad Megyei Oktatási és Szórványközpont építését . A napjainkra nagyrészt elkészült, 9000
m2-es épületben kap helyet a Téglás Gábor Iskolacsoport, amely a célkitűzéseknek
megfelelően lehetővé teszi, hogy óvodások, elemi és középiskolások, valamint a
szakoktatásban részt vevő tanulók az állami oktatási rendszer részeként, de anyanyelve n
tanulhassanak . A 2007-ben a Szülőföld Alaptól elnyert támogatás révén sikerült befejezni é s
teljes egészében felszerelni az étkezdét, a konyhát és a harmadik emeletet . A Szülőfő ld Alap
ezen túlmenően hozzájárult a szórványból érkező diákok szállítására szolgáló iskolabuszo k
üzemeltetési költségeihez is .

Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium (Szerbia) — Az iskola b ővítésének
támogatása — 6 .000.000 forint
Az egyetlen magyar nyelvű , természettudományi-matematikai szakirányú tehetséggondoz ó
gimnáziumként létrejött vajdasági gimnázium évek óta sikeresen működteti a kiemelkedő
színvonalú oktatói-nevelői munkán alapuló programját . A Szülőfőld Alap 2007. évi
támogatása az iskola gyakorlótermekkel és mosodával történ ő bővítésének költségeihez járul t
hozzá .

Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium (Szerbia) — Az iskola bővítésének támogatása —
6.000.000 forint
A vajdasági színvonalas középiskolai oktatás megvalósítására alapított gimnázium célja, hogy
magyar nyelvű tehetséggondozó képzés biztosításával hozzájáruljon a magyar fels őoktatás i
hallgatók létszámának és arányának emeléséhez . A gimnázium oktatási profilja a 2007/2008 -
as tanévtől a nyelvi tehetséggondozás mellett a tehetséges sportolók képzésével b ővült.
Tekintettel arra, hogy a gimnázium tornaterem nélkül nem tudja eredményesen végezni ú j
oktatási tevékenységét, a Szül őföld Alaptól kapott támogatásból 2006-ban elkezdődött, majd
a 2007. évben folytatódott a tornaterem építése, amelynek tervezett alapterülete 520 m 2 .
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Kárpátaljai Református Egyházkerület Jótékonysági Alapítványa (Ukrajna) — Egyházi
líceumok működési támogatása — 11 .000.000 forint
A Kárpátalján működő négy, alapítványi fenntartású református líceum közel 400 diákjá t
Kárpátalja egész területérő l és szórványterületeiről gyűjti össze. A magas szintű oktatás
mellett nehéz gazdasági körülmények között küzdenek a létért a magyar tannyelv ű és egyházi
oktatás jegyében. A Szülőföld Alap segítségével az alapítványnak sikerült kiegészítő
támogatást nyújtania az érintett négy líceum működési költségeihez, és ezáltal biztosítani a z
iskolák fennmaradását .

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége (Ausztria) — Bécs i
Magyar Iskola működési feltételeinek biztosítása — 2 .500.000 forint
A 20 éve működő Bécsi Magyar Iskola 2007-ben 137 diák számára szervezett magyar nyelvű
foglalkozásokat . A magyar nyelv ápolása, az irodalom, nyelvtan oktatása mellett évek ót a
földrajzot, történelmet, társadalomismeretet, néprajzi ismereteket, kézműves, zene i
ismereteket is elsajátíthatnak a tanulók . A Szülőföld Alap támogatása az iskola személyi és
tárgyi feltételeinek biztosításához kívánt hozzájárulni .

2 .2.) Felsőoktatás fejlesztés e

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar F ő iskola (Ukrajna) — Működési támogatás —
43.000.000 forint
A főiskola 1996-tól működik önálló, magyar nyelven oktató akkreditált fels őoktatási
intézményként . Jelenleg 30 szakon, szakirányon vehetnek részt képzésben a hallgatók . Ezen
kívül a főiskola két anyaországi kihelyezett képzésnek is otthont ad a Corvinus Egyetem
Kertészeti Karának kertészmérnöki, illetve a Nyíregyházi F őiskola Gazdasági és Társadalom-
tudományi Karának gazdálkodási szakos képzésének .

Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány (Ukrajna) — Ungvári Nemzeti Egyetem
magyar nyelvű tanszékeinek fejlesztése — 45 .000.000 forint
Az Ungvári Nemzeti Egyetemen a 2008/2009-es tanévben komoly el őrelépés várható a
kárpátaljai magyarság fels őoktatási intézményrendszerének kialakításában : szeptembertő l
magyar karral bővül az egyetem. A kar a tervek szerint magában foglalja többek között a
magyar nyelv- és irodalom, történelem és európai integrációs, illetve a matematikai tanszéket .
Az egyetemi képzés előnye, hogy az ötéves képzés során a hallgatók nem csupán a szüksége s
tananyagot sajátítják el, hanem az ukrán nyelvet is, könnyebben helyezkednek e l
szülőföldjükön .

Sapientia Alapítvány és Kutatási Programok Intézete (Románia) — M űködési támogatás
— 99 .400.000 forint
A Sapientia Alapítvány hét éve vesz részt a Sapientia — Erdélyi Magyar Tudományegyetem é s
a Partiumi Keresztény Egyetem m űködésének finanszírozásában . Az egyetem mint nemzet i
intézmény működésének rendszeres magyar állami támogatásán túlmen ően a Szülőföld Alap
is hozzájárult a Sapientia működési költségeinek és programjainak biztosításához .

Selye János Egyetem (Szlovákia) — Működési költségek támogatása — 16 .300.000 forint
A Selye János Egyetem 2004 szeptemberében kezdte meg m űködését, mint az egyetlen
magyar oktatási nyelvű szlovákiai állami fels őoktatási intézmény . Az intézménybe
beiratkozott hallgatók száma eléri a 2400-at . Az egyetemen jelenleg három karon folyik a z
oktatás, a Református Teológiai Karon, a Gazdaságtudományi Karon és a Tanárképz ő Karon
nappali, illetve levelező tagozaton. A Szülőföld Alap által nyújtott támogatás kiemelked ő
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jelentőséggel bír a szlovákiai magyar értelmiség létszámának gyarapításában, és nem utols ó
sorban hozzájárult a Selye János Egyetem további sikeres működéséhez .

Studium Alapítvány (Románia) – Egyetemi képzés háttértevékenységének támogatása –
44.300.000 forint
A Studium Tanári Lakások Szakkollégium (TLSZK) szolgálati lakásaival, vendégszobáival ,
előadótermével, könyvtárával és teljes oktatástechnikai felszerelésével áll a marosvásárhely i
magyar felsőoktatási szakemberek rendelkezésére . Az alapítvány égisze alatt kiadó is
működik, amely azzal a céllal alakult, hogy lehetővé tegye minőségi magyar nyelv ű
szakkönyvek, egyetemi jegyzetek megjelentetését, elősegítve ezzel a marosvásárhelyi állami
magyar nyelvű felsőoktatás fejlődését . Az alapítvány ezen kívül ösztöndíjakat, emlékérmeke t
és díjakat oszt ki, támogatja a végzős hallgatókat, illetve oktatástechnikai felszerelésekke l
támogatja a magyar egyetemi oktatást.

Újvidéki Tudományegyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Szerbia) – Működési
és fejlesztési támogatás – 21 .000.000 forint
A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar a Szülőföld Alaptól 2007-ben elnyert
támogatás nagy részét az intézmény zavartalan működtetésére és helyiségeinek berendezésére
használta fel, így két jelentős beruházás is megvalósult : az újonnan felújított tantermekhez
vezető lépcsőház rekonstrukciója, valamint a díszterem kiképzése és berendezése . Ugyancsak
sikerült különválasztani a könyvtár helyiségeit, olvasótermet és raktárhelyiséget alakítottak ki .
A támogatási összegből sikerült az informatikai terem elektronikus és telefonos hálózatá t
kiépíteni . Az intézmény magyarországi és helybeli vendégtanárokat alkalmaz olyan speciáli s
tantárgyak lefedésére, amelyek nem igényelnek teljes munkaidővel dolgozó oktatót, az ő
munkabérük kifizetését is a kapott támogatásból biztosították . Ezen túlmenően szakmai
kirándulásokat és nemzetközi konferenciát is sikerült szervezni a támogatásnak köszönhet ően .

2 .3 .) Felnőttképzés, szakképzés támogatás a

Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány (Románia) – Képzés és regionális szakértői
hálózatok kialakítása – 2.500.000 forint
Az alapítvány programjának célja, hogy a három romániai megyében m űködő civil
szervezeteket összefogja, együttműködési és kommunikációs lehet őségeket biztosítson, mely
a nemzeti és az európai uniós támogatási források minél hatékonyabb lehívásához vezet . A
hallgatók megismerkedtek testközelb ő l a pályázatírás és projektmenedzsment elemeivel, a
pályázati dokumentációk összetételével, a megvalósíthatósági tanulmányok felépítésével ,
valamint megtanulták használni az EFOG (Elektronikus Fejlesztési Ötletgenerátor) rendszert .

EUREG Polgári Társulás (Szlovákia) – Turisztikai szolgáltató START képzés a Kárpát -
medencében – 2.400.000 forint
Az EUREG Polgári Társulás 2003-ban jött létre a galántai és vágsellyei régió gazdasági é s
szociális fejlesztésének el ősegítése céljából . A szervezet fő prioritásai közé tartozik az
emberierőforrás-fejlesztés, valamint az idegenforgalmi partnerségek támogatása és fejlesztése .
Az EUREG fő tevékenységi köre a tanácsadás, információnyújtás és a pályázatírás .
A Szülőföld Alap által támogatott projekt a „Turisztikai szolgáltató START képzés a Kárpát -
medencében”, amelynek célja, hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák azokat a szakma i
ismereteket, amelyek segítségével a turisztikai ágazatban képesek minőségi szakmai
tevékenységet ellátni . Megvalósítása eredményeként képzett munkaer őt biztosítanak
Felvidéken a turisztikai vállalkozások számára, ezzel is segítve a szül őföldön történő
boldogulást és a magyarlakta régiók közötti mobilitást .
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Nagykapos és Vidéke Társulás (Szlovákia) – Egészségügyi és szociális segít ő START
képzés a Kárpát-medencében – 1 .950.000 forint
A Nagykapos és Vidéke Társulás 2003-tól m űködteti Nagykaposon a Magyar Közösség i
Házat, 2004-tő l a közösségi ház mellett a Mécs László Könyvtárat, s tavaly sikerült átadni a
ház új felnőttképző központját . A szervezet 19 Kárpát-medencei civil szervezettel alapítója a
Pannon Forrás Kárpát-medencei Felnőttképzési és Szolgáltatási Hálózatnak. A Szülőföld
Alap által támogatott Egészségügyi és szociális segít ő START projekt összehangolt Kárpát -
medencei megvalósítással nemcsak képzett munkaer őt biztosít a felvidéki szociális
ellátórendszer számára, hanem javítja a magyarlakta vidék szociális szolgáltatásaina k
minőségét, s egyben segíti a szülőföldön maradást . A program továbblépési lehetőséget nyúj t
az egészségügyi és szociális segítői képzésbe történő bekapcsolódásra és szakirányú
szakképesítés megszerzésére, ugyanakkor alapja egy európai uniós fejlesztési projekt
megvalósításának, a Kárpát-medencei feln ő ttképzési és szolgáltatási hálózat létrehozásának .

Szabadkai Műszaki Iskola (Szerbia) – Műszaki profilú pályaválasztási központ
kialakítása Szabadkán – 7.000.000 forint
A Szabadkai Műszaki Iskola által létrehozott központ kilenc vajdasági város, tizenegy magya r
nyelvű, műszaki profilú szakiskola végz ős diákjainak a továbbtanulási esélynövelését ,
munkaerő-piaci esélynövelését és a pályaválasztási tanácsadást t űzte ki fő céljául . A központ
elhelyezését a középiskolához tartozó épületrész felújításával oldották meg . A felújítás i
munkálatok elindításához, illetve a jelenlegi tevékenység magas színvonalához jelent ősen
hozzájárult a Szülőföld Alap támogatása .

Szekeres László Alapítvány (Szerbia) – A Szerbián kívül szerzett graduális é s
posztgraduális képesítések honosítási költségeinek támogatása – 10 .000.000 forint
A munkaerőpiacon történő elhelyezkedés elősegítése, az esélyegyenl őség javítása, kiemelte n
a nem Szerbiában szerzett graduális vagy posztgraduális képesítések szerbiai honosítás i
költségeinek támogatása az alapítvány programjának egyik kiemelt célja . A honosítás
költségtérítésen alapuló támogatásával rövid távon a szül őföldön maradást és a végzettségne k
megfelelő elhelyezkedést segítik, hosszú távon az eredmény a vajdasági magyarság szellem i
potenciáljának jobb kihasználásában, egy jobban strukturált kisebbségi társadalo m
létrehozásában mérhető le .

Vajdasági Módszertani Központ (Szerbia) – Munkaer ő-piaci elhelyezkedést segít ő
esélyegyenlőségi programok támogatása – 10 .000.000 forint
A Vajdasági Módszertani Központ a Magyarságkutató Tudományos Társaság munkatársa i
által 2005-ben végzett kutatás eredményei alapján konkrét munkaer ő-piaci elhelyezkedést
segítő és esélyegyenlőséget javító programot dolgoz ki a Szül őföld Alap támogatására
támaszkodva . A program részét képezi egy, a munkát keres ő fiatal szakemberekről készül t
adatbázis, az elhelyezkedési lehet őségeket tartalmazó áttekintés, illetve a pályakezdő fiatalok
munkakeresésre való felkészítését célzó kiadvány megjelentetése .

2.4 .) Szórványoktatás támogatása

Kallós Zoltán Alapítvány (Románia) – Válaszúti Szórványkollégium működési
költségeinek résztámogatása – 2 .500.000 forint
A Kallós Zoltán Alapítványt 1992-ben hozta létre Kallós Zoltán néprajzkutató . Céljának
megfelelően oktatási, szociális, kulturális téren fejti ki tevékenységét . Megalakulásától kezdv e
szívügyének tekinti mindazon környékbeli gyerekek sorsát, akiknek szül őfalujukban vag y
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annak közelében nincs lehetőségük magyar nyelven tanulni . 1999-ben újraindította négy
kisdiákkal 25 év szünet után az anyanyelvi oktatást Válaszúton. A 2007/2008-as tanévben 2 0
településről 68 óvodás és kisiskolás tanul Válaszúton . A gyerekek az állami oktatási rendszer
programját követik a válaszúti óvoda, illetve általános iskola keretén belül . Kollégiumi
ellátásukat (napi 5-szöri étkeztetés, szállás, délutáni oktatás, higiéniai és orvosi ellátás ,
szükség esetén iskolai tanszerekkel, ruházati kellékekkel való ellátás), heti ingáztatásukat az
alapítvány vállalja fel pályázati forrásokból, így a Szül őföld Alap támogatásából .

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (Ukrajna) – Kárpátaljai szórványiskolá k
működési feltételeinek támogatása – 2 .500.000 forint
Kárpátalján szórványvidéknek számítanak az egykori Máramaros, Ung, Ugocsa megye
valamint a Latorca, illetve a Borzsa völgyének magyarok által is lakott települései . A magyar
nyelv használata ezekben a közösségekben a templomi, illetve a sz űk családi nyelvhasználatra
korlátozódik. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség megalakulása óta foglalkozik a
szórványban élő magyar gyerekek nyelvélesztésével, anyanyelvi oktatásának szervezésével ,
koordinálásával . A 2007/2008-as tanévben a KMPSZ Kárpátalja 21 szórványhelységébe n
támogatta az oktatást, amelynek keretében összességében közel másfél ezer gyermek tanulhat
magyarul .

Técsői Református Egyházi Gyülekezet (Ukrajna) – Magyar szórványközpon t
létrehozása – 2 .860.000 forint
A Szülőföld Alap támogatásából a Técsői Református Egyházi Gyülekezet magyar
szórványközpontot hoz létre . A központ egy magyar tannyelvű óvodát, a már működő líceum
osztályainak és kollégiumának kibővítését, valamint a tetőtérben egy magyar közösség i
termeket tartalmazó szint kialakítását foglalja magában . A gyülekezet segít a Felső-Tisza-
vidéken szórványban m űködő magyar tannyelvű iskolák és vasárnapi iskolák működési
költségeinek vállalásában is, beleértve a hágón túli (Kijev, Lemberg) szórványt is .

2 .5 .) Tankönyv- és jegyzetkiadás, ösztöndíjazási programok támogatás a

Iskola Alapítvány (Románia) - Szociális ösztöndíjprogram támogatása – 10.000.000
forint
A szociális ösztöndíjprogramot az Iskola Alapítvány megalakulásától kezdve egyik
legfontosabb programjának tekintette, annak érdekében, hogy a romániai magyar diáksá g
anyagi helyzetének javításával csökkentse a lemorzsolódást, és ezáltal javítsa a románia i
átlaghoz viszonyítható arányát . A szociális ösztöndíjrendszer keretében az elmúlt évek sorá n
az Iskola Alapítvány mintegy 3 .600 egyetemi hallgató és 350 középiskolás diák számára
biztosított anyagi segítséget a továbbtanuláshoz . A 2007. évi program keretében összesen 30 0
felsőoktatásban és 150 középiskolában tanuló diák anyagi gondjainak enyhítésére va n
lehetőség .

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (Románia) – Jegyzetkiadás támogatása –
13.000.000 forint
A Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatának háttérintézményeként m űködő
Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet 230 magyar oktató szakmai érdekeit képviselő
szövetség. Alapvető céljaihoz tartozik a BBTE magyar tagozatán az oktatók és hallgatók
munkafeltételeinek és szakmai haladásának segítése. Jegyzetírási pályázatuk erőforráspótló
jellegű. Egyrészt lehetőséget biztosít oktatóik számára, hogy egyetemi jegyzeteike t
megjelentessék, másrészt mintegy 6000 magyar nyelven tanuló diák számára biztosí t
hozzáférést az általuk hallgatott előadások nyomtatott jegyzeteihez .
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Szabadkai Műszaki Szakfő iskola (Szerbia) — Magyar nyelvű jegyzetek, könyvek kiadás a
és lektorálása — 8.860.000 forint
A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola mérnökképzése Szerbia egész területén elismert . A
hallgatók magas színvonalú képzését segítik a szakf őiskola saját tankönyvei, jegyzetei ,
melyek fő profilját a műszaki, számítástechnikai ismeretek alkotják, de a jelen kor kihívásait
szem előtt tartva az intézmény nagy hangsúlyt fektet a kommunikációra, etikára és a nyelv i
képzésre is .

2 .6 .) Pedagógusszervezetek, pedagógus-továbbképzések támogatás a

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (Románia) — Pedagógus-továbbképzés támogatás a
— 7 .000.000 forint
A KMEI a Tanártovábbképz ő Intézettel együttműködve a magyarul oktató tanárok számára
biztosít 60 kredites továbbképzési lehetőséget. A továbbképzési rendszer jelenlegi működési
rendje szerint a magyar nyelvű képzés megszervezése csak ritkán lehetséges . A megcélzott
magyar oktatók számára, a jelenlegi továbbképzési rendszerben, ez az egyetlen képzés i
program, amely magas kreditponttal járó továbbképzési lehetőséget biztosít . A pályázati
program keretén belül 150 magyarul oktató tanár jut a továbbképzési lehetőséghez .

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Választmánya (Szlovákia) —
Működési támogatás — 4.300.000 forint
Az SZMPSZ a szlovákiai magyar nyelvű közoktatásban dolgozó pedagógusok szakma i
érdekvédelmi civil szervezete, amely komáromi központtal m űködik. A civil szakmai
szervezet szervezi meg a szlovákiai magyar pedagógusok nyári egyetemét ,
pedagógustalálkozóit és szakmai konferenciáit, melyek a szakmai elképzelések é s
oktatáspolitikai koncepciók közös megbeszélésének a helyszínét jelentik . E szervezet osztja ki
a szlovákiai magyar pedagógusok megbecsülése jeléül a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat ,
de támogatja a tehetséges, kutató diákokat is . 2002-tő l jelenik meg a Pedagógusfórum havi
lap, mely a szlovákiai magyar iskolák életének, az SZMPSZ tevékenységének a krónikája. A
Szülőföld Alap támogatása éves működésükhöz járult hozzá.

2.7 .) Kutatási tevékenység támogatása

Bolyai Társaság (Románia) — Működési költségek és programok támogatása — 3.000.000
forint
A Bolyai Társaság 1990-ben létrejött civil szervezet, a romániai magyar nemzeti közössé g
felsőoktatással kapcsolatos érdekeit és igényeit megjelenítő szakmai tömörülés . Célja az
önálló magyar fels őoktatási intézményrendszer megteremtésére irányuló közösségi igénye k
támogatása és képviselete, a magyar tannyelvű állami tudományegyetem létrehozása . A
Szülőföld Alaptól 2007-ben elnyert támogatások lehetővé tették a társaság működését, a fiatal
egyetemi oktatók számára lakásköltség-támogatás biztosítását, és több szakmai konferencia ,
valamint terepgyakorlat megszervezését .

3.) Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium

Az Önkormányzati együttm űködési, Informatika, Média Kollégium a 2007-es évben 307, 1
millió forint összegben írhatott ki pályázatot a határon túli önkormányzati és informatika i
programok, valamint a média támogatására . A pályázati kiírásokra 530 kérelem érkezett be ,
mintegy 1,1 milliárd forint összegben, amelybő l 260 pályázatot támogatott a kollégium.
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A kollégium a nagyobb régiók esetében lebonyolító szervezetet jelölt meg a kis összegű
programok továbbpályáztatására. A feladatot pályázati úton a következő civil szervezetek
nyerték el :

Románia: Euro Trans Alapítvány
Szlovákia: Szövetség a Közös Célokért
Szerbia: Szekeres László Alapítvány
Ukrajna: Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása, Kárpátaljai Magyar Kulturáli s
Szövetség

Pályázati felhívás a romániai pályázók számára

I. forduló

1 .1 . Regionális együttműködéssel kapcsolatos és a strukturális alapok felhasználásá t
előkészítő fejlesztési projektek és pályázati irodák támogatása – 24,3 millió forint

1 .2 . Önkormányzati szakmai kiadványok, tájékoztató anyagok támogatása – 6 millió forin t

1 .3 . Általános, önkormányzati és európai integrációhoz kapcsolódó internetes
tartalomfejlesztés – 19 millió forin t

1 .4. Falugondnoki szolgáltatások program résztámogatása – 19 millió forin t

1 .5 . Lebonyolító szervezetek részére: kisebb önkormányzati együttműködési, informatikai,
médiaprogramok, eszközbeszerzések támogatása – 7,5 millió forin t

IL forduló

1 .1 . Regionális együttműködéssel kapcsolatos és a strukturális alapok felhasználásá t
előkészítő fejlesztési projektek és pályázati irodák támogatása – 13 .360.000 forint

1 .2. Strukturális alapokkal, operatív programokkal kapcsolatos tájékoztató anyago k
támogatása – 8 millió forint

1 .3 . Új falugondnoki szolgáltatások elindításának résztámogatása – 15 millió forin t

1 .4. Lebonyolító szervezetek részére: kisebb önkormányzati együttműködési, informatikai,
médiaprogramok, eszközbeszerzések támogatása – 4 .040.000 forint

Pályázati felhívás a szlovákiai pályázók számár a

I.forduló

2 .1 . Önkormányzati és EU-források igénybevételét elősegítő programok támogatása – 16, 6
millió forint

2 .2. Magyar nyelvű írott és elektronikus média működési és beruházási költségeinek
támogatása – 9 millió forint

2.3 . Lebonyolító szervezetek részére: kisebb önkormányzati együttműködési, informatikai,
médiaprogramok, eszközbeszerzések támogatása – 2,8 millió forin t
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IL forduló

2.1 . Önkormányzati és EU-források igénybevételét el ősegítő programok támogatása – 8,8
millió forint

2.2. Magyar nyelvű írott és elektronikus média működési és beruházási költségeinek
támogatása – 4,9 millió forint

2 .3 . Lebonyolító szervezetek részére : kisebb önkormányzati együttműködési, informatikai ,
médiaprogramok, eszközbeszerzések támogatása – 1,5 millió forint

Pályázati felhívás a szerbiai pályázók számára

I.forduló

3.1 . Magyar nyelvű írott és elektronikus média működési és beruházási költségeinek
támogatása – 31,6 millió forint

3.2. Kulturális értékek digitalizálása, tartalomfejlesztési programok támogatása – 3 milli ó
forint

3 .3 . Informatikai infrastrukturális programok támogatása – 3 millió forint

3 .4. Lebonyolító szervezetek részére : kisebb önkormányzati együttműködési, informatikai ,
médiaprogramok, eszközbeszerzések támogatása – 4,1 millió forint

II. forduló

3 .1 . Magyar nyelvű írott és elektronikus média működési költségeinek támogatása – 12 milli ó
forint

3.2 . Kulturális értékek digitalizálását elősegítő eszközbeszerzések támogatása – 4 millió forint

3.3. Magyar–magyar (M2) Platform stratégia megvalósulását célzó támogatások – 4 milli ó
forint

3.4. Lebonyolító szervezetek részére: kisebb önkormányzati együttműködési, informatikai,
médiaprogramok, eszközbeszerzések támogatása – 2,2 millió forint

Pályázati felhívás az ukrajnai pályázók számára

I.forduló

4.1 . Falunapok, kistérségi, határ menti együttm űködések támogatása – 5 millió forint

4.2. Magyar nyelvű írott és elektronikus média, valamint médiaközpontok m űködési és
beruházási költségeinek támogatása – 22,4 millió forint

4.3 . Internet-hozzáférést fejleszt ő programok támogatása – 5 millió forint

4.4 . Lebonyolító szervezetek részére : kisebb önkormányzati együttm űködési, informatikai ,
médiaprogramok, eszközbeszerzések, illetve magyar önkormányzatok arculatmegőrző
programjainak támogatása – 3,6 millió forint
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II. forduló

4.1 . Magyar nyelvű írott és elektronikus média működési és beruházási költségeinek
támogatása – 10 .280.000 forint

4.2. Informatikai fejlesztést és működést, illetve internet-hozzáférést fejleszt ő programok
támogatása – 7 millió forint

4.3 . Lebonyolító szervezetek részére: kisebb önkormányzati együttműködési, informatikai,
médiaprogramok, eszközbeszerzések, falunapok, kistérségi, határ menti együttműködések ,
internet-hozzáférés fenntartásának, illetve magyar önkormányzatok arculatmeg őrző
programjainak támogatása – 1 .920.000 forint

Pályázati felhívás a horvátországi pályázók számár a

I. forduló

5 .1 . Magyar nyelvű sajtó, tévé és rádió műsorainak támogatása – 2,5 millió forin t

5 .2. Határon átnyúló együttműködési programok támogatása – 1,5 millió forint

II. forduló

5 .1 . Magyar nyelvű sajtó, tévé és rádió műsorainak támogatása – 1,5 millió forin t

5 .2. Határon átnyúló együttműködési programok támogatása – 0,5 millió forin t

Pályázati felhívás a szlovéniai pályázók számár a

I. forduló

6.1 . Határon átnyúló együttműködési, illetve médiával kapcsolatos programok, szervezetek
támogatása – 1,9 millió forint

II. forduló

6.1 . Határon átnyúló együttműködési, illetve médiával kapcsolatos programok, szervezete k
támogatása – 2,1 millió forint

Pályázati felhívás az ausztriai pályázók számára

I.forduló

7 .1 . Magyar nyelvű írott média működési és beruházási költségeinek támogatása – 1,9 milli ó
forint
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II. forduló

7.1 . A magyar nyelven írt média költségeinek támogatása – 1 millió forin t

Pályázati felhívás a magyarországi pályázók számára

I.forduló

8.1 . Határon túli magyar önkormányzati együttm űködési, informatikai vagy médiáva l
kapcsolatos programok, tevékenység támogatása – 10 millió forin t

H. forduló

8.1 . Határon túli magyar önkormányzati együttm űködési, informatikai vagy médiával
kapcsolatos programok, tevékenységek támogatása – 5,4 millió forin t

Az Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium által támogatott
legfontosabb programok a következők voltak, a teljesség igénye nélkül:

3.1 .) Önkormányzati programok és EU-források igénybevételét el ősegítő projektek
támogatása

Euro Trans Alapítvány (Románia) – Strukturális alapok forrásbevonásának ösztönzése
a romániai önkormányzatokban – 2 .000.000 forint
Az Euro Trans Alapítvány országos civil szervezet, amely az európai uniós forrásbevonás és a
magyar Kormány által a határon túli magyarok számára kiírt pályázatok hatékon y
felhasználását segíti elő. Románia európai uniós csatlakozásával többek között a z
önkormányzatok számára is elérhetővé váltak a strukturális alapok forrásai . Az alapítvány
egyik fő célja a romániai magyarlakta települések önkormányzati tisztségviselő inek ,
vállalkozóknak, civil szervezeti vezetőknek a felkészítése az EU-s források megpályázására é s
felhasználására.

Gordius nonprofit szervezet, Nagykapos (Szlovákia) – Közösen Európáért határ menti
együttműködés támogatása – 1 .000.000 forint
A szervezetet 2006-ban értelmiségi fiatalok alapították azzal a céllal, hogy segítsék az Ung-
vidék európai integrációját, annak érdekében, hogy a gazdaságilag hátrányos helyzet ű
magyarlakta vidék a mesterséges határokkal körülvett bezártságból kitörhessen . A szervezet
programjainak fő irányvonala a területfejlesztés, valamint a felnőttoktatási kurzusok
szervezése . Az Alap pályázatán elnyert támogatás hozzájárult a Nagykapos, Királyhelmec ,
Sátoraljaújhely, Sárospatak mikrorégióban a térségi társulások, közoktatási intézmények,
szervezetek kapcsolatainak kiépítéséhez, illető leg az EU-forrásokból bonyolítható határo n
átnyúló kezdeményezésekhez .

Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (Ukrajna) – Címer, zászl ó
program támogatása – 2.000.000 forint
2002-ben a Magyarországon elfogadott gyakorlatot követve kezdődött meg a település -
címerek tervezése és elkészítése Kárpátalján . A Szülőföld Alap támogatásával a KHOT egy
korábban elindított kezdeményezést karolt fel, amely címeres zászlókkal látta el a
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magyarlakta városokat, falvakat, az ungvári járásban 23, a munkácsi járásban 11, a
beregszászi járásban 34, a huszti járásban pedig 1 települést . A jelképek nagymértékben
hozzájárulnak az önazonosság megőrzéséhez, a magyar nemzeti összetartozás érzéséne k
erősítéséhez.

Falugondnoki hálózat támogatása Romániában – 34 .000.000 forint
A falugondnok program az idősödő magyar faluközösségeknek nyújthat segítséget ahhoz ,
hogy a közösségek újra életképessé, fejlődővé válhassanak. A két pályázati felhívás keretében
2007-ben 30 szervezet részesült támogatásban, amelyből szociális programok,
buszbeszerzések, IT-mentorok képzése valósulhatott meg .

3.2 .) Informatikai fejlesztések támogatása

Média Index Egyesület (Románia) – Az Erdélyi Magyar Adatbank önkormányzat i
portáljának létrehozása és tartalomfejlesztése – 2 .000.000 forint
A kolozsvári Média Index Egyesület által működtetett Transindex on-line napilap, a vezető
romániai magyar on-line tartalomfejlesztési műhely és az egyik legsikeresebb romániai
magyar modernizációs projekt. A Szülőföld Alap által támogatott önkormányzati portál a 15 0
legnagyobb magyar lélekszámmal bíró település részletes referencia-adatbázisa, kartográfiai ,
statisztikai, bibliográfiai, örökségvédelmi adatbázist, multimédiás tartalmakat jelenít meg eg y
közös portálfelületen . A portál folyamatos fejlesztés alatt áll, napirenden van az épített
örökség és műemlékek településenkénti, hivatalos nyilvántartások alapján történő
megjelenítése, részletes szakmai tájékoztatóval.

Szekeres László Alapítvány (Szerbia) – eMagyar pontok eszköz- és tartalomfejlesztése ,
fenntartási költségeinek támogatása – 2 .994.000 forint
Az eMagyar program célja 2007-ben a meglévő nyilvános internet-hozzáférési pontok
fenntartása, működtetése és tartalommal való feltöltése volt . A Szülőföld Alap támogatásának
segítségével egy újabb ponttal – Doroszlón – bővült az eMagyar pontok hálózata . A vajdasági
eMagyar pontok legfontosabb adatait mindenki megtekintheti a www .emagyar .net internetes
oldalon, amelynek feltöltése folyamatos . Az új hírekkel, pályázati lehetőségekkel és jelentős
eseményekkel az eseménynaptár ismerteti meg a böngészőt.

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (Ukrajna) – Teleház-program támogatása –
3.000.000 forint
A KMKSZ-nek 17 teleháza már m űködött Kárpátalja magyarlakta falvaiban. A 2007. évi
támogatásból sikerült még hat új teleházat létrehozni Beregrákos, Rát, Eszeny, Mez őkaszony ,
Huszt, Tiszaújlak községekben . A teleházaknak a településen működő valamely intézmény ad
otthont, illetve annak működtetését az adott településen működő egy vagy több civil
szervezet, vállalkozás, alapítvány, kulturális és oktatási intézmény biztosítja . Az informatikai
és kommunikációs eszközöket a szövetség adja használatba a m űködtetést biztosít ó
szervezeteknek.

Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása – „Internetet minden magyarlakt a
településnek” program támogatása – 3 .500.000 forint
A Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása a Szül őföld Alap támogatásával
folytatja a 2005-ben elkezdett jelent ős beruházást, az E-centerTeleNet programot, amelyne k
célja egyes intézmények világhálóhoz való kapcsolása, integrált, rádióhullámos információ s
rendszer segítségével . A program lehet őséget teremt a polgármesteri hivatalok, tanintézetek é s
civil szervezetek számára, hogy kapcsolatot tarthassanak más intézményekkel, tovább á
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hírekhez, információkhoz, szakismeretekhez jussanak . A program első körében 98 alállomás- ,
második körében 20 alállomás-végpont került kiépítésre mintegy 50 magyarlakta településen ,
mely közel 160 intézményt érint . A projekt harmadik körében további 160 intézmény jut
internethez a támogatás révén.

3.3.) Média támogatása

Mozaik Alapítvány (Szerbia) – Mozaik TV működésének biztosítása – 8 .000.000 forint
A Szülőföld Alap az elmúlt években rendszeresen támogatta a Mozaik TV m űködését, ezzel
hozzájárulva a műsoridő fokozatos növekedéséhez és a színvonal javításához . A kezdeti napi
félórás műsor mára 16 órásra növekedett, az önálló adón megindult a műsorsugárzás, javult a
stúdió felszereltsége . A támogatásoknak köszönhetően ma a Mozaik TV műsora 50 000
nézőhöz jut el, biztosítva számukra az anyanyelvű tájékoztatást .

Pannónia Alap (Szerbia) – Pannon TV működésének és fejlesztésének támogatása –
12.600.000 forint
A Pannon TV működésére és technikai fejlesztésére ítélt meg támogatást a Szül őföld Alap ,
amelynek segítségével sikerült kisebb műszaki korszerűsítések mellett három hónapon át
lefedni a Pannon TV néven működő , napi háromórás tévéműsor készítési költségeinek nagy
részét . A támogatásnak köszönhetően a Pannon TV 16.200 perc műsort sugárzott. Műsorainak
általános jellemzője a magyar önazonosság-tudat erősítése azáltal, hogy bemutatja a
kisebbségi közösségi élet pozitív példáit, a magyarság helyi hagyományait, a folyamatban
levő társadalmi, gazdasági, politikai változásokat . Mivel a műsorok jelentős részét
feliratozzák, lehetővé teszik a magyarul nem beszél ők számára is a tájékozódást, hozzájárulva
a szerb és a magyar nép közeledéséhez .

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (Ukrajna) – Kárpátalja c. hetilap
megjelentetése – 4 .500.000 forint
2007-ben a Szülőföld Alap 4.500 .000 forint támogatással járult hozzá a Kárpátalja c . hetilap
megjelentetési költségeihez . A lap az aktuális belföldi és külföldi eseményekkel, társadalmi és
közéleti problémákkal, sporteseményekkel foglalkozik, és kulturális programokat tesz közzé .
A hetilap jelenleg 135 településre jut el, 131 terjesztő segítségével . Népszerűségét igazolja a
15 .000-es példányszám, amellyel a régió legnagyobb magyar nyelvű sajtókiadványa lett .

Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetsége (Ukrajna) – A kárpátaljai magyar sajt ó
támogatása – 15.440.000 forint
A szövetség infrastrukturális és működési támogatást nyújt a kárpátaljai magyar média
meghatározó szereplői – Kárpáti Igaz Szó, Ukrajnai Magyar Krónika, Beregi Hírlap ,
Kárpátinfo – számára. Ukrajnában a kisebbségi sajtót semmiféle állami támogatásban ne m
részesítik, ezért a szerkesztőségek fenntartásához és alapvető működésének biztosításához
nélkülözhetetlen volt a Szülőföld Alap segítsége .

HunCro Sajtó és Nyomdaipari Kft . (Horvátország) – Magyar nyelvű írott sajtó
támogatása – 1 .400.000 forint
A HunCro Sajtó és Nyomdaipari Kft . magyar nyelvű és szellemiségű kiadványaival céljául
tűzte ki a tájékoztatást a magyarlakta közösségek életér ől és a horvátországi magyarságot
érintő kérdésekrő l, a többségi nemzet tájékoztatását a magyar közösség életér ől, a helyi é s
regionális történések magyar vonatkozásainak feltárását, a magyar identitástudat ápolását
elsősorban a fiatalabb nemzedékben, továbbá a magyar kultúra közvetítését . A népesség
valamennyi nemzedékének érdeklődésére igényt tart, tájékoztató, ismeretterjesztő és
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kiemelten kulturális jellege mellett megjelennek benne a sporthírek és a szórakoztató témá k
is .

Szlovén RTV, Magyar Műsorok Stúdiója, Lendvai TV-stúdió (Szlovénia) –
Evbúcsúztató c. tévéműsor készítése és rendezvény szervezése – 1 .400.000 forint
A Lendvai TV-stúdió 1999-től szervezi meg az Evbúcsúztató című rendezvényét, amely
egyrészt közönségtalálkozó a magyar nyelv ű TV-műsorok néző ivel, másrészt a rendezvényről
készített adások képezik a magyar nyelvű TV-műsorok újévi műsorainak gerincét. Mivel a
2007-es évre csökkent a Lendvai TV-stúdió költségvetése és a rendezvényt törölték a
rendszeres programok közül, csak a Szül őföld Alap segítségével tudta azt megvalósítani .

Összességében elmondható, hogy a 2006 . évi jogszabályváltozások szerint átalakul t
rendszerben működő , az egyes korábbi támogató szervezetek forrásainak átcsoportosítás a
folytán kibővült anyagi forrásokkal rendelkező Szülőföld Alap az európai uniós bővítések
révén létrejött új helyzetben is képes volt hatékonyan hozzájárulni a külhoni magya r
közösségek versenyképességének növeléséhez, életminőségének jobbításához és nemzet i
identitásának megőrzéséhez .
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