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Növekszik a magyar nyelvű 
oktatást és nevelést támogató, 
Szülőföldön magyarul elneve-
zésű program keretében az egye-
temisták támogatása, a jövőben 
a bölcsődébe járó kisgyerekek 
szülei is pályázhatnak – jelen-
tették be tegnap Budapesten.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

M egjelentek a határon túli 
területeken a magyar nyel-
vű oktatást és nevelést tá-

mogató, a magyar iskolaválasztást 
ösztönző Szülőföldön magyarul 
program idei felhívásai – jelentette 
be Potápi Árpád János, a Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára tegnap Budapesten 
sajtótájékoztatón. Mint ismeretes, a 
programban azok a szülők igényel-
hetnek nevelési, oktatási, valamint 
tankönyv- és taneszköz-támogatást, 
akiknek a gyermekei Magyarország 
határain kívül magyar tannyelvű 
óvodában, iskolában tanulnak, vagy 
választható tantárgyként tanulják a 
magyart. A Bethlen Gábor Alapkez-
elő Zrt. által meghirdetett pályázat 
értelmében minden magyarul tanuló 
gyermek, fi atal 22 400 forint értékű 
támogatást kap, amelyet a szülők 
pályázat benyújtásával igényelhet-

nek. Potápi Árpád János a program 
idei fő újdonságának nevezte, hogy 
az eddigi jelképes, a felsőoktatásban 
tanulóknak járó 2800 forint értékű 
hallgatói támogatás 22 400 forintra 
emelkedik – írta az MTI. A további 
várható támogatási újdonságokra 
térve, az államtitkár utalt arra, hogy 
tervezik az oktatási-nevelési támo-
gatás kiterjesztését a bölcsődés korú 
gyermekekre is, várhatóan idén ősz-

től, egy másik pályázat keretében. 
Így „a bölcsődétől egészen a diplo-
máig magyar tannyelvű oktatásban 
részt vevő, gyerekeket, fi atalokat 
támogatja a magyar kormány azért, 
hogy a magyar nyelvű intézménye-
ket válasszák, magyarul szocializá-
lódjanak, szerezzenek okleveleket, 
diplomákat” – hangoztatta. Az ál-
lamtitkár felidézte: az oktatási-neve-
lési támogatásról 2001-ben döntött 

A MAGYAR ISKOLAVÁLASZTÁST ÖSZTÖNZŐ PROGRAMBAN TÖBB PÉNZT KAPNAK A HALLGATÓK, A BÖLCSISEK SZÜLEI IS PÁLYÁZHATNAK

Szülőföldön magyarul: bővül a támogatási kör

A felsőoktatásban tanulóknak járó 2800 forint értékű hallgatói támogatás 22 400 forintra emelkedik

A szebb napokat is megélt Uszoda sporttelep 1926-ban épült Temesvár szívében
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a kormány, 2002-ben folyósították 
az első összegeket, 2011-től pedig 
már az óvodáskorú gyermekeket 
is támogatják. A támogatást a Kár-
pát-medence országaiban – Romá-
niában, Szlovákiában, Szerbiában, 
Ukrajnában, Horvátországban és 
Szlovéniában – élő magyarok igé-
nyelhetik, a lebonyolításban alap-
vetően az ottani magyar pedagó-
gusszervezetek, Ukrajnában pedig 
a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség (KMKSZ) jótékonysági 
alapítványa vesz részt.

Potápi Árpád János emlékeztetett 
arra is, hogy az idén 5,24 milliárd 
forint keretösszegű program tavalyi 
költségvetése mintegy 5 milliárd fo-
rint volt, amelyből 224 ezer gyereket 
segítettek. Kitért arra is, hogy a kör-
nyező országokban általában véve a 
magyar általános és középiskolások 
száma stagnál, az óvodáskorúak-
nál azonban „enyhe emelkedés” 
tapasztalható, ami a Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztési program 
eredményeinek is köszönhető. A 
nemzetpolitikai államtitkárság az 
MTI-nek eljuttatott tájékoztatása 
szerint utóbbi keretében a magyar 
kormány 179 új óvoda és bölcsőde 
megépítését, valamint 713 intéz-
mény felújítását támogatta szerte a 
Kárpát-medencében.

A felhívások a Bethlen Gábor 
Alapkezelő honlapján érhetők el.

 » A bölcsődé-
től egészen a 
diplomáig ma-
gyar tannyelvű 
oktatásban részt 
vevő, gyereke-
ket, fi atalokat 
támogatja a ma-
gyar kormány.

 » PAP MELINDA

Még idén megnyitják a temesvári 
Uszoda strandot és sportköz-

pontot – jelentette be a napokban 
Dominic Fritz polgármester. A szebb 
napokat is látott úszóközpont így har-
minc év hanyagoltság után újra „élet-
re kelne”. A központi park tőszom-
szédságában található létesítmény 
1926-ban épült, az itteni úszómeden-
cék 1989-ig működtek, a forradalom 
után azonban hagyták tönkremenni, 
többnyire hajléktalanok húzódtak 
meg a területén.

Dominic Fritz polgármester azon-
ban nem hagyná feledésbe merülni a 
sok temesvári számára érzelmi töltet-
tel is bíró létesítményt, ezért bejelen-
tése szerint megoldásokat keres, hogy 
ismét hasznosítani tudja azt a közös-
ség. „Pár hónapja, amikor a temesvári 
polgármesteri hivatal élére kerültem, a 
sporttelep tele volt szeméttel, hajlék-
tanok rejtekhelyéül szolgált Temesvár 
szívében” – vázolta az Agerpres be-
számolója szerint a nem szívderítő ál-
lapotokat. Az elöljáró elmondta, hogy 
az elhagyatott területről az elmúlt 
hetekben több mint 100 tonna sze-
metet szedtek össze és szállítottak el 
a polgármesteri hivatal alkalmazottai. 
Azt tervezik, hogy az egykori Uszoda 
a jövőben sporttelepként és kulturális 
központként működne tovább, a meg-
valósíthatósági tanulmány elkészíté-
sére év elején 100 ezer lejt utaltak ki a 
helyi költségvetésből.

Dominic Fritz szerint még a napok-
ban elkészítik a létesítmény újjáélesz-

tési tervét – lebontják a területet a 
parktól elválasztó betonfalakat, a régi 
falakat ellenben megtartják. Korszerű-
sítik az egykori kosárlabdapályát, míg 
az úszómedencék egyikét előadásokra 
és fi lmvetítésekre alkalmas helyszínné 
alakítják át. „Nyilvánvalóan, ezek csak 
időszakos munkálatok, amíg sikerül 
lehívni a teljes felújításhoz szükséges 
pénzalapot” – idézte a temesvári elöl-
járót az Agerpres.

A pár év múlva századik születés-
napját ünneplő Uszoda sportközpont a 
temesváriak kedvelt strandja és jelen-
tős úszóközpont volt. Az elmúlt évszá-
zad alatt gyerekek generációi tanultak 

meg itt úszni, és ennek köszönhetően 
is Temesvár tíz országos vízilabda-baj-
nokságot nyert. A létesítmény 2016-ig 
az oktatási minisztériumé volt, majd 
önkormányzati tulajdonba vétele után 
Nicolae Robu korábbi polgármester 
több tervet is szőtt a központi terület 
hasznosítására. Elképzelései között 
szerepelt a teljes terület parkosítása, 
de egy modern úszóközpont létreho-
zásától sem riadt volna vissza, ha meg-
lett volna hozzá az anyagi fedezet. A 
temesváriak amúgy nem támogatták 
a legendás sportlétesítmény lebontási 
tervét, és annak korszerűsítése mellett 
szálltak síkra.

Felújítják a legendás temesvári Uszoda strandot

 » „Pár hónap-
ja, amikor a te-
mesvári polgár-
mesteri hivatal 
élére kerültem, 
a sporttelep tele 
volt szeméttel, 
hajléktanok 
rejtekhelyéül 
szolgált Temes-
vár szívében” 
– vázolta a nem 
szívderítő álla-
potokat Dominic 
Fritz. 

Kolozsvári Magyar
Napok idén is

Ebben az évben augusztus 17–21. 
közötti rendezik meg Erdély egyik 

legnagyobb rendezvénysorozatát, a 
Kolozsvári Magyar Napokat (KMN), 
ám a szervezők csak a hónap végén 
hozzák nyilvánosságra a tervezett 
programot. Mindezt Gergely Balázs 
főszervező közölte a sajtónak szerdán 
kiküldött szűkszavú levelében. 
Ebben a Kincses Kolozsvár Egyesü-
let vezetője annak kapcsán tartotta 
fontosnak megtenni a félbejelentést, 
hogy sorra érkeznek a hírek nyári 
fesztiválok megrendezéséről. „Jelen 
levelünkkel szeretnénk tájékoztat-
ni, hogy augusztus 17–21. közötti 
időszakban idén is megszervezzük 
a KMN-t, azonban türelmet és 
megértést kérünk ennek hivatalos 
nyilvánosságra hozatalában a június 
végére tervezett sajtótájékoztatóig” – 
közölte Gergely Balázs. A Kolozsvári 
Magyar Napok tavalyi, tizenegyedik 
kiadását a járványhelyzet befolyásol-
ta körülmények közepette rendezték 
meg, Ami belefér! mottóval. A 2020. 
augusztus 19–21. között, három napig 
tartó magyar kulturális seregszemle 
100 programpontján a szervezők 
szerint mintegy 10 ezer résztvevő volt 
jelen, az online térben pedig 273 ezer 
érdeklődőhöz jutottak el a KMN ese-
ményei. Akkor a programkínálatban 
szereplő 100 esemény mindegyikén 
a részvétel előzetes regisztrációhoz 
volt kötött, az ülőhelyek száma az 
előírásoknak megfelelően korlátozott 
volt, a különböző események döntő 
többsége szabadtéri helyszíneken 
kaptak helyet. (Krónika)




