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Folytatódik a szülőföldön mara-
dást is célzó ösztöndíjprogram 
a kiemelkedő oktató, tudomá-
nyos, értelmiségi utánpótlás 
biztosítására a magyarlakta 
régiókban, így Erdélyben is. 
Tonk Márton, a program szak-
mai felelőse szerint a magyar 
kormányzati szakpolitikai 
erőfeszítéseknek köszönhetően 
a Kárpát-medencei felsőoktatási 
tér megerősödött, az intézmé-
nyi, kutatói kapcsolatok az 
online világban a járvány alatt is 
tovább éltek.

 » PATAKY ISTVÁN

A z idei tanévben is folytatód-
hat a Kárpát-medencei te-
hetséggondozást megvaló-

sító Collegium Talentum program 
– mondta Potápi Árpád János, a Mi-
niszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára tegnapi budapesti 
sajtótájékoztatóján. A nemzetpolitikai 
államtitkárság támogatásával műkö-
dő Collegium Talentum program je-
len pillanatban a legátfogóbb, a teljes 
Kárpát-medencét felölelő tehetségtá-
mogató rendszer, melynek alapvető 
célja a külhoni régiókhoz kacsolódó 
elitképzés: a kiemelkedő oktatói, tu-
dományos, értelmiségi utánpótlás biz-
tosítása. A tehetséggondozó program-
ba évente mintegy nyolcvan PhD-, 
illetve magiszteri hallgató kollégistát 
vesznek fel.

Potápi Árpád János felidézte: 2011-
ben hozták létre a programot, amely-
nek vezetését 2016 óta a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem és a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola valósítja meg alapítványi for-
mában. Az eddigi kormányzati támo-
gatás összege eléri a 700 millió forintot 
– ismertette. A program létrehozatalá-

ban és működtetésében az elsődleges 
cél a Kárpát-medencei kapcsolati háló 
továbbépítése. A felsőoktatásban ta-
nulókon keresztül befolyásolni lehet 
a jövőt, hiszen 20–30 év múlva ezek 
a diákok, hallgatók lesznek a Kár-
pát-medence magyar vezetői – idézte 
az MTI a nemzetpolitikai államtitkárt. 
Kiemelte: az oktatás, a kultúra és a 
politikai intézményrendszer egymás-
tól elválaszthatatlan, és fontos, hogy 
ne csak a mában gondolkozzanak, 
hanem előre lássanak legalább 5–10 
évre. A Kárpát-medencében 262 ezer 
gyermek és fi atal jár teljes egészében 
vagy részben magyar oktatási intéz-
ménybe. Ebben benne vannak az óvo-
dások, az iskolások, illetve a magyar 
felsőoktatásban tanulók is. Utóbbiak 
száma közel 15 ezer – ismertette. Kitért 
arra is, hogy az elmúlt 10 évben a ma-
gyar kormány jelentős összeggel segí-
tette a magyar nyelvű felsőoktatást.

A legtöbben Erdélyből 
jelentkeztek
Tonk Márton, az ösztöndíjprogram 
szakmai vezetője, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem szenátu-
sának elnöke elmondta: 146 magyar 
fi atal vett részt az idei felvételiken, 

a legtöbben Erdélyből jelentkeztek. 
Innen az agrárium, műszaki terüle-
tek voltak preferáltak, Vajdaságból a 
tanárképzés területéről kerültek be a 
legtöbben – említett néhány példát. A 
szakmai vezető lapunk érdeklődésére 
fontosnak tartotta kiemelni, hogy Kár-
pát-medencei szinten az egyik a leg-
régebbi és legkiterjedtebb tehetség-
gondozó kezdeményezésről van szó. 
A program elsősorban doktorandusz 
hallgatóknak szól, de kivételes eset-
ben tehetséges magiszteri első-, má-
sodéves hallgatók is részesülhetnek 
az ösztöndíjból. Mint Tonk Márton ki-
hangsúlyozta, a Collegium Talentum a 
Kárpát-medencei régió s ezen belül az 
erdélyi kutatói, oktatói, tudományos 
utánpótlás biztosítását célozza, így 
fontos eleme a szülőföldön maradás. 
„Ne feledjük, a tehetséges fi atal kuta-
tók éppen azokban az években juthat-
nak ösztöndíjhoz, szakmai programok 
támogatásához, konferenciák részvé-
teli díjainak megtérítéséhez, amikor 
anyagi szempontból a legsérüléke-
nyebbek, tehát könnyen engedhet a 
külföldi, nyugati csábításnak. A prog-
ram abban az időszakban igyekszik 
segíteni, ami a doktori cím megszer-
zéséig s valamilyen foglalkoztatásig, 
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Szülőföldjükön tartanák a magyar kutatókat

Tonk Márton és Potápi Árpád szerint fontos, hogy ne csak a mában gondolkozzanak
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kutatóintézeti beágyazódásig tart” – 
fogalmazott az ösztöndíjprogram 
szakmai vezetője.

A szülőföldön maradásra 
építenek
Fontos elemnek nevezte továbbá a 
Kárpát-medencei tudományos-ok-
tatói közösségépítést is. „A program 
törekszik arra, hogy az ösztöndíjasok 
közösen, egy tudományos hálózatot 
kialakítva éljék meg a programot. Az 
egységes Kárpát-medencei felsőok-
tatási tér elvének mentén gondol-
kodik a kezdeményezés” – hangsú-
lyozta az egyetemi szenátus elnöke. 
A programban minden évben mint-
egy nyolcvan „kollégista” vesz részt, 
ebből ötven körüli az erdélyiek lét-
száma. Tonk szerint a tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a támogatottak 
hetven százaléka otthoni, erdélyi 
oktatói pályán marad. Megjegyezte: 
már a felvételikor fontos kritérium 
egy jövőkép ismertetése, amely a 
szülőföldön maradásra épít. „Mivel 
a legjobb hallgatókat válogatjuk be, 
nyilván ők a leginkább kitettek a glo-
bális munkaerőpiac vonzásának” – 
mondta szakmai vezető, hozzátéve: 
néhányan óhatatlanul áldozatául 
esnek a kísértésnek, s külföldre tá-
voznak.

Megkérdeztük azt is, a jelenlegi 
járványhelyet milyen mértékben be-
folyásolta a Kárpát-medencei kap-
csolattartást az elmúlt hónapok-
ban. A nyilvánvalóan létező utazási 
akadályok mellett fontosnak tartot-
ta kiemelni, hogy az elmúlt években 
a magyar kormányzati szakpolitikai 
erőfeszítéseknek köszönhetően a 
Kárpát-medencei felsőoktatási tér 
megerősödött, az intézményi, kuta-
tói kapcsolatok az online világban a 
járvány alatt is tovább éltek. „Ezek 
a szakmai kapcsolatok nagyon erős 
emberi kapcsolatokkal is párosul-
tak. Nem távolodtunk el egymás-
tól” – hangsúlyozta lapunknak 
Tonk Márton.

 » A felsőok-
tatásban tanu-
lókon keresztül 
befolyásolni 
lehet a jövőt, hi-
szen 20–30 év 
múlva ezek a 
diákok, hallga-
tók lesznek a 
Kárpát-medence 
magyar vezetői – 
ifogalmazott Po-
tápi Árpád János 
nemzetpolitikai 
államtitkár.

 » KRÓNIKA

Csaknem 9 milliárd lejt fordítana 
a kormány a Karánsebes–Temes-

vár–Arad-vasútvonal felújítására a 
beruházás műszaki és gazdasági mu-

tatóinak jóváhagyásáról szóló határo-
zattervezet szerint. A dokumentumot 
a közlekedésügyi minisztérium hozta 
nyilvánosságra. Eszerint a szaktár-
ca korszerűsítené a 162 kilométeres 
vasúti szakaszt, kettőre növelné a 

vágányok számát. A 8 782 157 000 le-
jesre tervezett beruházás nyomán 160 
kilométer/órára nőne a személyszál-
lító vonatok közlekedési sebessége 
Karánsebes és Arad között, a teher-
vonatok pedig 120 kilométer/órával 

közlekedhetnek. A határozattervezet 
szerint a beruházás kivitelezési ha-
tárideje három év. A befektetést visz-
sza nem térítendő külföldi források-
ból, illetve az állami költségvetésből 
tervezik fi nanszírozni.

Korszerűsítenék a vasútvonalat Karánsebes és Arad között
 » A beruházás 

nyomán 160 kilo-
méter/órára nőne 
a személyszállító 
vonatok közleke-
dési sebessége.




