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Megkétszerezett keretösszeget 
szán az anyaország a külho-
ni magyar közösségek céljait 
szolgáló kulturális és oktatási 
programok, ahhoz kapcsolódó 
tevékenységek, írott és elektro-
nikus média, könyvkiadás, civil 
szervezetek, egyházak, belső 
egyházi jogi személyek, intéz-
mények működése, valamint 
fejlesztések és ingatlanberuhá-
zások támogatására.

 » KRÓNIKA

A z idei 1,1 milliárd forint he-
lyett jövőre kétmilliárd forint-
ra (több mint 6 millió euróra) 

nő a külhoni magyarság szülőföldön 
való boldogulásának elősegítését cél-
zó, A magyar kultúráért és oktatásért 
elnevezésű pályázat keretösszege 
– jelentette be a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitká-
ra pénteken Budapesten sajtótájé-
koztatón. Potápi Árpád János az MTI 
szerint közölte: a központi pályázati 
kiírás keretösszege 700 millió forint-
ról 1 milliárdra, a regionális pályá-
zati kiírások teljes keretösszege 400 
millió ról 1 milliárd forintra nő.

Az államtitkár beszámolt arról, 
hogy változik az igényelhető támoga-

tás mértéke is: a központi pályázati 
kiírás keretében 500 ezer és 10 millió 
forint közötti összegre, a regionális 
pályázati kiírások esetében 300 ezer 
és 3 millió forint közötti támogatásra 
lehet pályázni. Potápi Árpád János 
fontos változásnak nevezte, hogy egy 
pályázó csak egy pályázatot nyújthat 
be, azaz vagy a központi, vagy a regi-
onális pályázati kiírásra jelentkezhet. 
Szintén változás, hogy a nemzeti je-
lentőségű intézmények nem nyújt-
hatnak be pályázatot, a korábban 
számukra igényelhető kétmillió fo-
rintos összeget támogatásként kapják 
meg az érintett intézmények.

A pályázat keretében a magyar 
közösség céljait szolgáló kulturá-
lis és oktatási programok, ahhoz 
kapcsolódó tevékenységek, írott és 
elektronikus média, könyvkiadás, 
civil szervezetek, egyházak, belső 
egyházi jogi személyek, intézmények 
működése, valamint fejlesztések és 
ingatlanberuházások támogatására 
lehet pályázni. A központi pályázati 
kiírás esetében ingatlan- és gépjár-
művásárlás is támogatható – közölte 
az államtitkár. Elmondta, a regionális 
pályázatok lebonyolítását négy régió-
ban (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vaj-
daság) a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. által alapított leányvállalatok, va-
lamint a nemzetpolitikai célok iránt 
elkötelezett, határon túli lebonyolító 
szervezetek közreműködésével való-

sítják meg. A pályázati felhívások cél-
ja a Magyarország határain kívül élő 
magyarság szülőföldön boldogulásá-
nak, Magyarországgal való sokoldalú 
kapcsolata ápolásának és fejlesztésé-
nek előmozdítása, magyar nemzeti 
azonosságtudatának megerősítése az 
oktatás és a kultúra támogatásával.

Potápi Árpád János hozzátette, 
hogy a határon túli magyar jogász-
hallgatókat segítő, 2012-ben indított 
dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj-
program keretösszegét a korábbi 
18-ról 36 millió forintra emelik. Az 
ösztöndíj célja, hogy jól képzett, a 
nemzet iránt elkötelezett, a magyar 
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Megduplázzák a szülőföldön maradás támogatását

Potápi Árpád: a központi pályázati kiírás esetében
ingatlan- és gépjárművásárlás is támogatható

Sebesi Karen Attila (mikrofonnál) a Romániai Örmények Szövetsége ünnepi rendezvényén
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és a többségi állam szerinti szak-
nyelvet egyaránt ismerő, mindkét 
országban tapasztalatokat szerzett 
jogászok legyenek a külhoni kö-
zösségekben. Az ösztöndíjat azok 
a külhoni hallgatók nyerhetik el, 
akik szülőföldjükön jogi tanulmá-
nyokat végeznek, és érdeklődnek a 
gazdasági jog iránt. A harminc ösz-
töndíjast év közben magyarországi 
ügyvédek folyamatosan segítik, 
tu torálják, a nyári gyakorlatukat 
pedig neves budapesti ügyvédi iro-
dáknál töltik. Potápi Árpád János 
közölte, 2020-ban 30 tanulónak 
tudnak helyet biztosítani: Romá-
niából tizenegy, Szlovákiából hét, 
Szerbiából négy, Ukrajnából három, 
Horvátországból és Szlovéniából 
egy-egy, valamint a diaszpórából 
három pályázónak. Tájékoztatása 
szerint az igényelhető támogatás 
mértéke a tavalyi duplája, 1,2 millió 
forint pályázónként; az összeget há-
rom ütemben utalják át.

Az eseményen kiosztott tájékoz-
tató szerint mindkét pályázat fel-
hívásai megtalálhatóak a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján és 
a www.kulhonimagyarok.hu olda-
lon. A magyar kultúráért és oktatá-
sért elnevezésű pályázat központi 
kiírására 2020. január 31-ig, a regi-
onális kiírásokra – régiónként né-
hány nap eltéréssel – január végéig 
lehet beadványokat benyújtani.

 » A pályázati 
felhívások célja 
a Magyarország 
határain kívül 
élő magyarság 
szülőföldön 
boldogulásának, 
Magyarországgal 
való sokolda-
lú kapcsolata 
ápolásának és 
fejlesztésének 
előmozdítása.

 » BEDE LAURA

Az örmény–román baráti kapcsola-
tok megerősítésében és fejleszté-

sében való jelentős hozzájárulásáért, 
valamint az örmény identitás megőr-
zéséért Armen Szargszján, Örmény-
ország államfője állami kitüntetést 
adományozott Sebesi Karen Attila 
kolozsvári újságírónak. A Román Te-
levízió (TVR) kolozsvári román stúdi-
ójának főmunkatársa a Krónika meg-
keresésére elmondta, nagyon jóleső 
érzés számára, hogy az örmény elnök 
megbecsülése jeleként ilyen magas 
rangú kitüntetésben, érdeméremben 
részesítette. A kitüntetett öröme ket-
tős: egyrészt épp a Romániai Örmé-
nyek Szövetsége megalakulásának 
100. évfordulóján vehette át, másrészt 
pedig azért, mert mindössze négyen 
kaptak ilyen jellegű elismerést, melyet 
maga az örmény köztársasági elnök 
adományozott. „Mivel kaukázusi őse-
im sokat szenvedtek annak idején, el-
sősorban rájuk gondolok ilyenkor. De 
a kollégáimra is, akikkel együttműkö-
dünk a szövetségben” – tette hozzá az 
egyesület kolozsvári fi ókjának elnöke.

Sebesi Karen Attila a romániai 
örmény közösség és az anyaország 
közötti kapcsolatápolásról lapunk 
kérdésére elmondta, az itteni örmé-
nyek egyre többször látogatják meg 
örményországi rokonaikat, de nö-
vekszik a „civil” látogatók száma is, 
hiszen napjainkban már több repü-
lőjárat indul Jereván és Örményor-
szág irányába. A román közszolgálati 
televízió igazgatótanácsának tagja 

kifejtette, a hazai magyar ajkú, illet-
ve román kultúrán felnőtt örmények 
sok közös programot szerveznek kü-
lönböző alkalmakkor. „Örvendetes, 
hogy egyre nagyobb az érdeklődés 
az örmény kultúra, turizmus, sőt az 
örmény konyha iránt is. Én azt szeret-
ném, ha mindenki, aki körülöttünk 
él és tevékenykedik, legalább egyszer 
ellátogasson a világ első keresztény 
államába, azaz Örményországba. Biz-
tosan nem fogja megbánni” – hang-
súlyozta a Krónikának a magyar és ör-
mény származású Sebesi Karen Attila. 
Hozzátette, az örmény kultúrával fog-
lalkozó szervezetek egyre jobban ki-
használják a hagyományok ápolását 

különböző szinteken, együttműködve 
és külön-külön is. Ehhez segítséget 
nyújtanak az egyre nagyobb számú 
fesztiválok, de a nem örmények köze-
ledése is.

Az örmény állami kitüntetésben ré-
szesült televíziós szakember lapunk-
nak arról is beszélt, hogy Romániá-
ban jelenleg néhány ezerre tehető az 
örmények száma. Vannak egyrészt az 
erdélyi magyar ajkú örmények, akik 
örmény katolikus vallásúak. Ugyanak-
kor a Kárpátokon túl nagyobb örmény 
közösség él, amely örmény apostoli 
vallású: ilyen volt Sebesi édesanyja is, 
aki a Kaukázusból, Tbilisziből érkezett 
Kolozsvárra évtizedekkel ezelőtt.

Örmény állami kitüntetés Sebesi Karen Attilának

 »  „Mivel 
kaukázusi őseim 
sokat szenvedtek 
annak idején, 
elsősorban rájuk 
gondolok ilyen-
kor. De a kollégá-
imra is, akikkel 
együttműködünk 
a szövetség-
ben” – mondta 
a Krónikának 
Sebesi Karen 
Attila kolozsvári 
újságíró.

 » RÖVIDEN

Minivakációk jönnek
A kormány szabadnapnak nyil-
vánítja december 27-ét és január 
3-át a közszférában, de a kincstár 
dolgozni fog december 27-én is. Az 
állami alkalmazottaknak utólag 
be kell pótolniuk ezeket a szabad-
napokat. A közszférában dolgozók 
így a karácsonyi ünnepek idején és 
az újév első napjaiban is 5-5 napos 
hosszú hétvégén lesznek, mivel 
nemcsak december 25., 26. és janu-
ár 1., hanem január 2. is hivatalos 
munkaszüneti napnak számít.

Úzvölgye: összevonták a pereket
A Bákó megyei törvényszék pén-
teken összevonta azt a két pert, 
amelyek az úzvölgyi katonatemető 
átalakítására kiállított dărmănești-i 
építési engedély érvénytelenítését, 
és a temető eredeti állapotának a 
visszaállítását célozzák. Az egyik 
ilyen pert Csíkszentmárton önkor-
mányzata és a Mikó Imre Jogvédő 
Szolgálat indította júniusban, a 
másikat Valentin Ivancea, Bákó 
megye korábbi prefektusa. Az 
utóbbi perben született az összevo-
násról szóló végzés. Borboly Csaba, 
a Hargita Megyei Tanács elnöke 
kedvező fordulatnak tekinti a perek 
összevonását. Az MTI-nek hozzá-
tette: az általa vezetett önkormány-
zat is kérte a belépését a perbe, és 
az azonos tárgyú perek összevoná-
sát. Így Csíkszentmárton, a Hargita 
megyei önkormányzat és a Bákó 
megyei prefektúra lesz a felperesek 
oldalán, míg Dărmănești egyedül 
marad a másik oldalon.




