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A tavalyi tematikus évet értékelő 
Potápi Árpád János nemzetpoli-
tikai államtitkár reményét fejezte 
ki, hogy a 2018 – a külhoni ma-
gyar családok éve program hoz-
zájárult a gyermekvállalási kedv 
növekedéséhez. Idén a külhoni 
magyar gyermekek évét tartják.

 » KRÓNIKA

H atékony és sikeres volt a 2018 
– a külhoni magyar családok 
éve program – értékelt Potápi 

Árpád János nemzetpolitikai állam-
titkár tegnap Budapesten. Kiemelte: 
a közel egymilliárd forintos keretből 
összesen 814 milliót pályázati úton 
osztottak ki, és közel 200 millió forint-
ból szakmai rendezvényeket, progra-
mokat valósítottak meg. Potápi Árpád 
János az MTI szerint elmondta, hogy 
6500 családot és 10 ezer gyermeket 
tudtak elérni a program keretében. 
Felidézte, hogy a nyitórendezvényre 
200 Kárpát-medencei családszervezet 
és vállalkozó érkezett, ezt követte a 
külhoni magyar családi nap az Or-
szágházban. Több Kárpát-medencei 
körutat is szervezetek, 5 helyszínen 
300 egészségügyi szakembert sikerült 
bevonni a programba. Egészségügyi 
szakemberek képzése két turnusban 
zajlott Budapesten, amelyet idén is 

folytatni kívánnak. Megtartották a 
vállalkozók hagyományos találko-
zóját is Mezőkövesden, illetve nyári 
képzéseket szerveztek. A Miénk a vá-
ros programelemet szintén folytatták, 
a 6–10 éves külhoni magyar óvodá-
soknak és kisiskolásoknak hirdetett 
versenyben több mint 5000 gyermek 
vett részt, akik közül a legjobbak ér-
tékes ajándékcsomagokat nyertek 
közösségeiknek. Kitért arra, hogy 600 
millió forintos kerettel vállalkozás-fej-
lesztési pályázatot hirdettek, és ebből 
118 külhoni magyar projektet tudtak 
támogatni. Ezek szintén családbarát 
kezdeményezések voltak. Potápi Ár-
pád János ismertette a legutóbbi, 200 
milliós kerettel a külhoni magyar civil 
és egyházi szervezeteknek és vállal-
kozásoknak meghirdetett pályázat 
eredményeit is. Közölte: 435 kérelem 
érkezett, ezek 52 százalékát nyújtották 
be a civil, nonprofi t és egyházi szerve-
zetek. A kérelmek közül 136-ot tudtak 
támogatni. Azért, hogy a legjobbak 
kapjanak forrásokat, a keretet 214 mil-
lió forintra egészítették ki – jelezte az 
államtitkár, hozzátéve: a támogatási 
keret 70 százalékát kapták az egyhá-
zi és civil szervezetek. A megvalósuló 
programelemek közül megemlítette 
az ingyenkonyha, gyermektáborok, 
erdei iskolák támogatását, játszóház, 
játszótér kialakítását, illetve az egész-
ségügyi szolgáltatások bővítését a kül-
honi magyar területeken.

Decemberben családi hétvégét szer-
veztek Budapesten, külhoni magyar 
egyetemista és főiskolai hallgatóknak 
pedig szakmai hétvégét és továbbkép-
zést Egerben. Potápi Árpád János ki-
tért a Kopp Mária Intézettel közös ku-
tatásra is, eszerint a gyermekvállalási 
kedv némileg nőtt. Reményét fejezte 
ki, hogy a tematikus év ehhez hozzá 
tudott járulni. Mára már nemcsak az 
oktatás területén lehet az egységes 
Kárpát-medencéről beszélni, egyre in-
kább megvalósul az egységes gazda-
sági tér is – összegzett az államtitkár. 
Potápi Árpád János a 2018 – a külhoni 
magyar családok éve programról ki-
emelte, hogy az előző tematikus évek 
lényegében előkészítették azt, és az 
Emmi által hirdetett, a magyar csalá-
dok éve programhoz társultak, meg-
valósítva „a külhoni lábát”.

Idén a külhoni magyar gyermekek 
évét tartják, számos programelemet 
folytatni kívánnak – jelezte. Hozzá-
tette: januárban állítják össze a te-
matikus év végleges programját, és 
február elején hozzák nyilvánosságra. 
A tervek szerint a keret 70-80 százalé-
kából pályázatot hirdetnek, és a fenn-
maradó összegből különböző prog-
ramokat valósítanak meg. Kérdésre 
óriási dolognak nevezte Ferenc pápa 
előző héten bejelentett csíksomlyói 
látogatását. Úgy látta: ezzel a magyar 
katolikus egyház és a hívők is jelentős 
elismerést kapnak.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

Nagy érdeklődés mutatkozott a 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem 

(BBTE) oktatási kínálata iránt a Buda-
pesten 19. alkalommal megrendezett 
Educatio nemzetközi oktatási szakki-
állításon. A felsőoktatási intézmény 
tegnapi tájékoztatása szerint a BBTE 
képviselői három napon keresztül tá-
jékoztatták az érdeklődőket a január 
10. és 12. között tartott seregszemlén a 
BBTE felvételi folyamatáról és követel-
ményekről, az oktatási kínálatról és a 
kolozsvári egyetemista életről.

A közlemény szerint a HUNGEXPO 
budapesti vásárközpontban helyet 

kapó rendezvényen – amelyre mint-
egy 52 ezer érdeklődő látogat el évente 
– a BBTE standjánál több száz érdek-
lődő fordult meg. A leggyakrabban 
a kincses városi tanintézet oktatási 
kínálatáról, a felvételi folyamatról és 
követelményekről, tandíjas és tandíj-
mentes helyekről, valamint kollégiu-
mokról érdeklődtek a Budapestről és 
számos más magyarországi városból 
érkező látogatók. A standhoz érke-
ző legtöbb diák, szülő és oktató már 
találkozott az egyetem nevével. A 
BBTE tájékoztatása szerint célzottan 
érdeklődtek, potenciális továbbtanu-
lási lehetőséget nyújtó egyetemként 
keresték fel az oktatási intézményt, 

ahol magyarul is lehet tanulni akár 
tandíjmentesen is. Jelen pillanatban 
egyébként közel kétszáz, Magyaror-
szágról érkezett, elsőéves diák tanul 
a BBTE-n.

Az Educatio oktatási kiállításon kö-
zépiskolás diákok, végzős hallgatók, 
tanárok, szülők számos magyaror-
szági és határon túli egyetem, főisko-
la képviselőivel, jelenlegi tanulóival 
találkozhattak személyesen. Érdek-
lődni lehetett szakokról, képzésekről, 
ponthatárokról és karriertávlatokról. 
Az egyetemi kínálat mellett különbö-
ző nyelviskolák és egyéb, oktatással 
kapcsolatos szervezet jelen volt a ren-
dezvényen.

POTÁPI ÁRPÁD: SIKERES VOLT A KÜLHONI MAGYAR CSALÁDOK ÉVE PROGRAM

Tízezer gyermeket értek el

Erdélyi tudósítások 2019. január 15.
kedd

A jólétellenes
román fórum

Az önpusztító ostobaság, az aljas, gyilkos rosszin-
dulat és a frusztráció kóros elegyeként értékelhető 
az a panaszáradat, amelyet a Hargita, Kovászna és 
Maros Megyei Románok Civil Fóruma dobott be a 
nyilvánosságba a magyar kormány székelyföldi 
gazdaságfejlesztési programja, illetve a sepsiszent-
györgyi sporttelep kormányzatiból önkormányza-
ti tulajdonba kerülése miatt. A szervezet – amely 
kapcsán kétséges, hogy valójában mekkora legiti-
mitással állítja magáról: a székelyföldi megyékben 
élő románok érdekeit képviseli, és enyhén szólva is 
gyanús, hogy valójában kik és milyen céllal működ-
tetik – nemzetbiztonsági kockázatnak nevezi a szé-
kelyföldi gazdaságfejlesztési programot, és többek 
között Klaus Johannis államfőt is felszólította: tűz-
ze napirendre a Legfelsőbb Védelmi Tanács ülésén 
is a témát.

Annyit máris jegyezzünk meg: mi örülnénk a leg-
jobban, ha nem lenne szükség a civil fórum által ki-
fogásolt gazdaságfejlesztési programra. Ha a román 
állam odafi gyelne a Székelyföldre – és természete-
sen az összes történelmi régióra – és az igazságügyi 
módosítások körüli iszapbirkózás, vagy a felelőtlen 
bér- és nyugdíjemelési ígéretek valóra váltásához 
szükséges sarcok miatti parttalan vita helyett arról 
szólnának a hírek, milyen újabb beruházásokat fi -
nanszíroz, milyen pályázati lehetőségeket hirdet 
meg a Székelyföldön annak érdekében, hogy segít-
se az ott élő törvénytisztelő adófi zető polgárok bol-
dogulását, és hozzájáruljon az életszínvonal növe-
kedéséhez.

Nos mint tudjuk, mindez nem létezik. Helyette a 
magyar állam – többek között a határon túli nem-
zetrészekért való alkotmányos felelősségviselés je-
gyében – hirdetett gazdaságfejlesztési programot. 
Csakhogy – mielőtt bárki revizionizmust és diszkrimi-
nációt kiáltana – azt is gyorsan le kell szögezni, hogy 
a program nem csupán a magyarokat érinti, hanem 
nemzetiségtől függetlenül bárki részt vehet benne, 
ahogy ezt a mezőgazdasági támogatási program 
során támogatást nyert románok viszonylag magas 
aránya is bizonyítja. Arról nem is beszélve, mekkora 
őrültség azt sugallni, hogy az Európai Unión belül, 
ahol a legfőbb alapértékek közé számít a személyek 
és a tőke szabad áramlása, a közös gazdasági térsé-
gen belüli beruházások bátorítása, az ilyen befekte-
tések bármilyen veszélyt hordozhatnak. Vagy eset-
leg az önjelölt nemzetféltők vajon az európai uniós 
pályázatok révén a régióba áramló támogatásokat is 
ugyanúgy ördögtől valónak tartják? Az pedig végképp 
minősíthetetlen, hogy peres úton akarják megakadá-
lyozni, hogy a Sepsiszentgyörgyön található sport-
telep a városhoz kerüljön – mintha tényleg minden 
eszközzel azért küzdenének, nehogy élhetővé váljon 
a régió, ahol az önkormányzatok és a polgárok nem a 
központtól várják az alamizsnát, hanem önállóan is 
képesek boldogulni.

Mindez egyértelműen azt jelzi: a civil fórum célja 
a legkevésbé sem az, hogy a székelyföldi megyék 
fejlődjenek, és minél nagyobb legyen ott a jólét. Ha-
nem az, hogy elsősorban a többségi magyar lakos-
ság a lehető legkevésbé érezze magát otthonosan 
a saját és ősei szülőföldjén. Sőt ha lehet, akkor a 
különböző román állami intézmények még fokozzák 
is a térség fejlődésének akadályozását, az ott élőkre 
helyezett bürokratikus nyomást. Tevékenységük így 
nagyon álságos, hiszen miközben azért panaszkod-
nak, mert állítólag nagyon rossz románnak lenni a 
Székelyföldön, közben pontosan azért kardoskod-
nak, hogy a továbbiakban se legyen jó ott élni. Se a 
magyaroknak, se a románoknak.

Pedig a magyar kormány gazdaságfejlesztési prog-
ramja – ha már a román állam helyett valósítja azt 
meg – amellett, hogy egyaránt segítené magyarok és 
románok boldogulását, éppen azt szolgálná, hogy az 
ott élők között végre sikerüljön lebontani a korlátokat, 
hogy tudatosuljon: a magyarok és a románok a régió-
ban egymásra vannak utalva, ezért az állandó acsar-
kodás helyett az együttműködést kellene keresni.

Amíg azonban vannak olyanok, aki azt vallják, hogy 
inkább nekik se legyen jó, de legalább a magyaroknak 
is legyen rossz, addig nem sok az előrelépés esélye.
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Magyarországi érdeklődés a BBTE iránt




