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Üdvözlök minden visszatérő és új résztvevőt és szeretném köszönetemet nyilvánítani a 

szervezőknek, hogy ezt a közösségépítő és az anyanyelv megtartását támogató rendezvényt 

megrendezték. 

Örömömre szolgál, hogy immár 21. alkalommal gyűlnek össze a magyar egyetemisták azzal 

a céllal, hogy az év folyamán nagyrészt idegen nyelven megszerzett ismereteiket 

anyanyelvükön bővítsék. Emellett a résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy a Nyári 

Egyetem során új kapcsolatokra tegyenek szert, és ezeket a kapcsolatokat később is 

kamatoztathassák. Bízom abban, hogy azok, akiknek az otthon és a haza földrajzi értelemben 

elválik egymástól, most otthonra találhatnak itt, Budapesten. 

A magyar állam a nemzetpolitika keretében hangsúlyosan támogatja az oktatás területét, 

amely a nyelven keresztül hozzájárul a külhoni magyarság identitásának fenntartásához, a 

kultúra megőrzéséhez és a nemzeti hovatartozás ápolásához, továbbviteléhez. 

Az oktatás területén belül a magyar állam figyelemmel van a magyar nyelvű iskolarendszer 

fejlesztésére, a továbbképzések támogatására és a szakképzésre is. Multilaterális és bilaterális 

egyezményre alapozva figyeljük a védő jogi környezet megvalósulásának mértékét, hiszen a 

határon túli magyarok boldogulása a nemzet boldogulását is jelenti egyben. 

A külpolitikában, s ezt a tárca megnevezése is kifejezi, előtérbe került a gazdasági 

kapcsolatok fejlesztése szomszédjainkkal is, s ez önmagában segíteni hivatott az ott élő 

magyarságot is. 

A magyar nemzetpolitika alapelve a szülőföldön való boldogulás elérése, a megfelelő 

egzisztencia megteremtése, ezért tartjuk fontosnak az anyanyelven is „piacképes” 

szakemberek képzését, szakképzők szintjétől a felsőfokú képzésig.  

A külgazdasági kapcsolatok fejlesztése a Kárpát-medencében a kormány egyik prioritása, 

amely cél eléréséhez Magyarország vállalkozásfejlesztési programokkal (például a vajdasági 

magyarság irányában 50 milliárd forint összegű támogatással), projektekkel (fiatal 

vállalkozóknak 4-6 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatással), továbbá az 

ösztönzés széles eszköztárával (például az Eximbankon keresztül) erején felül járul hozzá. 

A határmenti infrastruktúra fejlesztése kiemelt jelentőségű a határövezet lakossága közötti 

személyes és gazdasági kapcsolatok erősítése érdekében. Célunk a határátkelők számának 

növelése, hogy a határátkelők sűrűségét a határainkra jellemző 22 km-es távolságról a 

Nyugat-Európában átlagos 2-4 km-hez közelítsük. 

Bízom benne, hogy a kulturális programok keretében lesz módjuk megnézni, megismerni, 

megkóstolni mindent, ami minket, magyarokat egyedivé varázsol. 

Örömömre szolgál, hogy a Nyári Egyetem témái olyan modern kihívásokra fókuszálnak, 

amikben mi magyarok számos sikert értünk el és érünk el a jövőben.  

Kívánom, hogy legyenek e sikerek részesei és hazatérve Magyarország nagyköveteiként 

tekintsenek magukra és képviseljék a magyar nemzetet! 

 


