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Meghirdette a fejlesztésekre, 
felújításokra, eszközbeszerzésre 
vonatkozó pályázati kiírásait a 
határon túli magyar szervezetek 
számára a budapesti Minisz-
terelnökség nemzetpolitikai 
államtitkársága. A Nemzeti 
Újrakezdés Program első kiírása-
inak támogatási keretösszege 1,5 
milliárd forint.

 » PAP MELINDA

H at nagy területen jelentette 
meg nyílt pályázati kiírásait a 
külhoni magyarság támogatá-

sára a budapesti Miniszterelnökség 
nemzetpolitikai államtitkársága. A 
Nemzeti Újrakezdés Program – mivel 
2021 a nemzeti újrakezdés éve – kere-
tében megjelent kiírásokra április 15-
étől kezdődően pályázhatnak a hatá-
ron túli civil szervezetek – jelentette 
be tegnapi budapesti sajtótájékozta-
tóján Potápi Árpád János nemzetpo-
litikai államtitkár. Az online is közve-
tített sajtóeseményen elhangzott: a 
magyar kormánynak továbbra is ki-
emelt célja a határon túli civil szerve-
zetek támogatása, a segítségnyújtás, 
aminek a járványhelyzethez alkal-
mazkodva próbál eleget tenni. Potá-
pi Árpád János úgy véli, a Kárpát-me-

dencében kevés olyan magyarlakta 
település akad még, melyet a magyar 
kormány valamilyen formában nem 
támogatott volna. Hangsúlyozta, a 
segítési szándék a továbbiakban is 
megvan, csak a járványhelyzethez 
alkalmazkodva az idei kiírások két 
szakaszban jelennek meg.

Elsőként április 15-étől kezdődően 
a fejlesztésekre, felújításokra, eszköz-
beszerzésre vonatkozó pályázataikat 
nyújthatják be a határon túli magyar 
szervezetek, míg a rendezvényekre, 
eseményszervezésre vonatkozó pá-
lyázati kiírásokat a tervek szerint az 
év második felében hirdetik meg, 
amennyiben a járványhelyzet is enge-
di. A magyar kormány illetékese emlé-
keztetett, hogy a nemzeti újrakezdés 
évében minden hónaphoz egy-egy 
tematika társul: januárban a sport, 
februárban a gyermekegészség, már-
ciusban a közösségek, míg áprilisban 
a tanulás a kiemelt téma. Rámuta-
tott, reményeik szerint az oltakozás 
előrehaladtával párhuzamosan majd 
programokat is lehet tartani, ezért a 
rendezvényekre szóló felhívásokat 
a Kárpát-medencében uralkodó jár-
ványhelyzet függvényében az év má-
sodik felében írják ki. „Nem tudjuk, 
hogy a következő hetek, hónapok mit 
hoznak” – utalt a térségben és egész 
Európában uralkodó bizonytalanság-
ra az államtitkár. Hozzátette, bíznak 
abban, hogy az év második felében 

jobb lesz a helyzet, és programokat is 
lehet majd szervezni.

Addig is a Nemzeti Újrakezdés Prog-
ram I. kiírása keretében 1,5 milliárd 
forintos (1 lej 73 forint) támogatási ke-
retösszegre lehet pályázni a következő 
alprogramok keretében: oktatási, kul-
turális, egyházi, sport, ifj úsági, cser-
kész és közösségi, illetve diaszpóra 
alprogram. Az igényelhető támogatás 
mértéke 300 ezer és 5 millió forint kö-
zötti összeg, a támogatás formája pe-
dig vissza nem térítendő támogatás, 
hangsúlyozta az államtitkár. A jogo-
sultak körével kapcsolatban kifejtette, 
például az oktatási alprogramokban 
minden olyan szervezet pályázhat, 
amelynek létesítő okiratában szerepel 
az oktatási tevékenység, a kulturális 
alprogram forrásaira pedig minden 
kulturális tevékenységet végző szer-
vezet aspirálhat. A megvalósítási idő-
szak a január 1. és 2021. december 31. 
közötti periódus. A pályázatokat áp-
rilis 15-ével kezdődően lehet benyúj-
tani, a határidő május 14., közép-eu-
rópai idő szerint 12 óra. A pályázati 
kiírások a Külhonimagyarok.hu és a 
Bgzrt.hu honlapokon találhatók meg. 
„Remélem, a támogatási összeggel el 
tudjuk érni, hogy a járványhelyzetben 
is meg tudjuk erősíteni a magyar kö-
zösségeket, nemcsak a Kárpát-meden-
cében, hanem az egész világon” – ösz-
szegzett a sajtóesemény végén Potápi 
Árpád János.

Erdélyi tudósítások 2021. április 14.
szerda

Csónak
a hullámverésben

Olyan mértékű a káosz, amit a tanügyi rendszerben 
a szélsebesen egymást követő módosítások okoz-
nak, hogy annak is beleszédül a feje, aki felszí-
nesen követi a napi szinten változó történéseket. 
Adott volt ugye a járványidőszak előtt is a romániai 
oktatás meglehetősen nagy mértékű kiszámítha-
tatlansága és változékonysága, amire most jókora 
lapáttal tett rá a pandémia okozta kapkodás, fejet-
lenség. Percről percre változik, hogy kinek mikor 
lesz (kényszer)vakációja, az meddig is tart, sűrűn 
módosul az elvárásrendszer, infrastruktúra és egy-
séges felkészítés hiányában még mindig nem tud 
felzárkózni az online oktatáshoz minden pedagó-
gus és diák, sokan morzsolódnak le a rendszerből, 
és a többi.

És a minden szinten bizonytalanságot szülő jár-
ványhelyzetben, mit ad isten, olyan oktatási mi-
niszter irányítja a tanügy dolgait, aki még számos 
korábbi, szintén kapkodó és összevissza intézke-
dő elődjénél is kuszábban viszonyul a nem köny-
nyű helyzethez. Hab a tortán, hogy nem átallja a 
kiszámíthatóságnak mint a tanügyi rendszer egyik 
legfőbb jellemzőjének a szem előtt tartását emle-
getni, miközben nap mint nap újabb és újabb vál-
toztatásokat lebegtet meg, mintha egy, a hullámok 
miatt különben is hánykolódó csónakon ugrálna. 
Így nem csoda, ha az még ingatagabbá válik.

A jövőre vonatkozóan úgy nyilatkozik a tárcaveze-
tő: „a minisztérium nem zárja ki sem az iskolai év 
meghosszabbítását, sem az évharmadokhoz való 
visszatérést, sem semmilyen más módszert, ami 
a tanárok, a diákok és a szülők képviselői szerint 
a tanulók érdekeit szolgálja. Bizonyos módosítá-
sok csorbítanák a kiszámíthatóságot, ami pedig 
a tanügyi rendszer egyik jellemzője kellene hogy 
maradjon.” Ha nem lenne mélységesen elkeserítő, 
talán nevetni lehetne azon, milyen groteszk, hogy 
éppen az állandósággal hozakodik elő a tárcave-
zető, amikor legtöbb intézkedésük épp a kiszámít-
hatóság ellenében történik, ami azt eredményezi, 
hogy nagyfokú esetlegességnek van kiszolgáltatva 
az amúgy is egyensúlyát vesztett oktatási rendszer. 
Az persze mindenki számára világos: a pandémia 
közepette naivság lenne bárminemű „normális-
nak” nevezhető jövőképet várni egyelőre: nemcsak 
az oktatásban, de az egészségügyben, gazdasá-
gi és társadalmi életben, közösségi és kulturális 
szférában is ingatag, képlékeny minden. Bár a vi-
lágjárvány lefolyásának megvan a talán mindenki 
számára láthatatlan, előre láthatatlan és rejtett for-
gatókönyve, fölöttébb üdvös lenne, ha bár jottányi 
állandóságot észlelnénk magunk körül. Ha a ható-
ságok, a kormány, a döntéshozók bár részlegesen 
azt a látszatot keltenék, hogy egyfajta megbízható-
ságot, részleges stabilitást sugallnak intézkedése-
ik. De nem ez történik. Így mindannyian azt érezhet-
jük, belülről is erőteljesen mozgatják a lélekvesztőt, 
amit kívülről ide-oda dobálnak a hullámok.
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Pályázhatnak a külhoniak
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Potápi Árpád államtitkár szerint a támogatások célja megerősíteni a magyar közösségeket szerte a nagyvilágban

 » RÖVIDEN

Tanügyminiszter: lassan nemzetbiztonsági üggyé
válik az oktatás kérdése
Az oktatás kérdése kezd nemzetbiztonsági üggyé válni 
Romániában – vélekedett Sorin Cîmpeanu egy, az iskolai 
tesztelést és oltást taglaló konferencián. A tanügyminiszter 
szerint Romániában óriási különbségek vannak iskola és 
iskola, diák és diák között az információhoz és technikai 
vívmányokhoz való hozzáférés tekintetében. Az iskolael-
hagyás miatt Románia a sereghajtó országok között van 
Európában az oktatás terén, és feltűnően nagy a különbség 
vidék és város között: míg a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet (OECD) országaiban az a jellemző, 
hogy városon körülbelül 10, vidéken pedig 11 százalékos az 
iskolaelhagyási ráta, addig Romániában urbánus környe-
zetben a diákok 5, vidéki környezetben viszont 25 száza-
léka adja fel tanulmányait. A miniszter szerint a helyzet 
tovább romlott a világjárvány kitörésével, ezért „idejében 
fel kell ébrednünk, nehogy a pandémia azzá váljon, amit 
egyikünk sem akar: kegyelemdöféssé egy olyan oktatási 
rendszer számára, amely már így is betegeskedik”.

Marosvásárhelyen a 7-es számú 
általános iskolában a diákok 

két, az udvaron felépített kültéri 
„osztályteremben” tanulhatnak. A 
gyerekek – az előkészítő osztályos-
tól a nyolcadikosig – szeretnek ott 
tanulni, a tanítók és tanárok óra-
rendet készítettek, hogy valameny-
nyien egyenlően használhassák az 
udvaron berendezett felületeket. 
Elsősorban a rögzítő órákat tartják 
a szabadban berendezett „osztályte-

remben”, bár a tanulók megszokták 
már, hogy kint vannak, és a fi gyel-
mük sem kalandozik el jobban, mint 
amikor bent tanulnak – magyarázta 
a Székelyhonnak Körtesi Sándor is-
kolaigazgató. Az ötlet még a világjár-
vány előtt született, 2018-ban, hogy 
az udvaron kihasználatlan zöldöve-
zetet valamiképpen hasznosítani kel-
lene. A kültéri „osztályterem” akkor 
bizonyult igazán jó ötletnek, amikor 
megérkezett a világjárvány. Tavaly 

szeptemberre egy újabbat rendeztek 
be az udvaron, a nem használt szín-
padon. Ott szülői hozzájárulással 25 
babzsákot helyeztek el, a betonfalat 
graffi  tivel dekorálták, didaktikai mo-
tívumokkal tették barátságosabbá. 
Sikerült palatetővel befedni, hogy 
eső, illetve erős napsütés ellen véd-
je az ott tartózkodó diákokat. A siker 
láttán egy harmadik szabadtéri osz-
tályt is létesítenének az iskola másik 
épületének az udvarán. (Antal Erika)

Népszerű a vásárhelyi szabadtéri osztály




