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TEHETSÉGGONDOZÁST IS VÁLLAL A TÖBB VÁROSBAN JELEN LÉVŐ, TANÉVNYITÓRA KÉSZÜLŐ MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM

Erdélyben is bővül a magyar elitképző
Jelentősen bővült idén a
tehetséggondozó céllal
alapított Mathias Corvinus
Collegium (MCC), amelynek
teljes oktatási kínálatával
immár Kolozsváron is találkozhatnak az érdeklődők.
Az MCC Erdélyben Aradon,
Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Marosvásárhelyen,
Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön is kínál programokat a
diákoknak.

A

marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartják ma a Mathias Corvinus Collegium Kolozsvári Egyetemi Programjának
2021–2022-es tanévnyitó ünnepségét. A rendezvény díszvendége
Sohrab Ahmari író, a New York
Post, a The Catholic Herald és a
First Things szerkesztője lesz, köszöntőt mond Orbán Balázs, Magyarország miniszterelnökének
politikai igazgatója, az MCC kuratóriumi elnöke. A szervezők tájékoztatása szerint a tanévnyitót a
járványhelyzet miatt nem lehetett
Kolozsváron tartani.
A tehetséggondozó idén több
mint 3700 diákkal kezdi meg az új

Képzés. Az alapítvány célja, hogy a diákok biztos tudással, széles látókörrel rendelkezzenek

»

A tehetséggondozás mint
elsődleges küldetés mellett az
értékmentés is
kiemelt szerepet
játszik az alapítvány tevékenységében.
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több mint 25 éve működő Mathias
Corvinus Collegium is ezt a küldetést szolgálja – fogalmazott egy
korábbi közleményében az intézmény. – Az alapítvány célja, hogy a
diákok biztos tudással, széles látókörrel és felelős döntésekkel indulhassanak el a felnőtté válás útján.
A tehetséggondozás mint elsődleges küldetés mellett az értékmentés
is kiemelt szerepet játszik az alapít-

oktatási évet. Az alapítvány bővülése földrajzi értelemben is jelentős,
Kárpát-medence-szerte már 23 városban érhetők el az MCC programjai. A 2021–2022-es képzési évben
több új hazai és külföldi oktató,
előadó is csatlakozik az intézményhez. „A legértékesebb nemzeti erőforrásunk, tehetségeink támogatása az egész 21. századi magyarság
sorsát meghatározó misszió. A már

vány tevékenységében. A sokszor
több évszázados múlttal rendelkező, elhanyagolt vagy használaton
kívüli ingatlanok felújításával és
regionális központokká alakításával az MCC Magyarország épített
örökségének megmentéséhez is
hozzájárul”.
Az alapítvány képzésein részt
vevő fi atal tehetségek olyan neves
magyar és külföldi szaktekintélyektől hallhatnak előadásokat,
vehetnek részt az általuk tartott
kurzusokon, akikkel a hagyományos oktatás keretein belül nem
találkozhatnak. Az MCC akadémiai
stábját jelenleg 28, szakmájában
elismert oktató képviseli, de folyamatosan érkeznek az intézménybe
olyan szakemberek, akik az MCC
által képviselt értékeket tartják
szem előtt, és elsődleges számukra
a fiatal generáció magas színvonalú
továbbképzése, képességeik fejlesztése. A nemzetközi konferenciákra,
közéleti
beszélgetéssorozatokra,
szemináriumokra több mint 100
külföldi vendégelőadó meghívását
tervezi az intézmény.
Az MCC reményei szerint az intézményből kikerülő, széles látókörrel
rendelkező diákok – a globális verseny közepette is – magabiztosan
részt tudnak majd venni a magyarság jövőjét meghatározó magyarországi és nemzetközi vitákban,
döntésekben, s méltó képviselői
lehetnek Magyarország kulturális,
gazdasági, társadalmi elitjének.

Nagyon jól fognak Erdélyben a magyarországi sportszeradományok

K

ovászna megyében 124 iskola
kapta meg a magyar kormány
sporteszközadományát tegnap: öszszesen 193, labdákat, megkülönböztető mezt, ugrókötelet és bójákat
tartalmazó csomagot. A program a
budapesti Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kez-
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A román kormány utoljára tíz
éve biztosított
gyereklétszámra
lebontva pénzt
sportfelszerelésre.

deményezésére, a Bethlen Gábor
Alapkezelő támogatásával, a Ro mániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) szervezésében
valósul meg. A Nemzetpolitikai Államtitkárság a 2021 a nemzeti újrakezdés éve program keretében azzal
a céllal ajándékoz meg minden külhoni magyar oktatási intézményt
sportszercsomagokkal, hogy tovább

A csomagok labdákat, ugróköteleket, mezeket, hálót, egyéb sportszereket tartalmaznak
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erősítse a sportnak mint közösségi
tevékenységnek a fontosságát a külhoni magyar gyermekek és fiatalok
körében. A csomagok különböző
méretben és mennyiségben futball-,
futsal-, kézi- és kosárlabdákat, ugróköteleket, megkülönböztető mezeket, labdatartó hálót, labdapumpát
tartalmaznak. Erdély-szerte október
2-ától 15-éig 21 helyszínen adják át
a közel 1500 tételből álló adományt,
amelyből valamennyi romániai magyar oktatási nyelvű iskola részesül.
Tegnap reggel testneveléstanárok,
iskolaigazgatók gyülekeztek a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola udvarán, és 8 órakor begördült a
hatalmas teherautó a csomagokkal.
„Ma Magyarországnak olyan felelős
kormánya van, amely jól átgondolt,
hosszú távú stratégiával, támogatási
politikával, az egyházakkal, szakmai
szervezetekkel, önkormányzati vezetőkkel összefogva segíti a nemzeti
identitás, a kultúra megőrzésében
kulcsszerepet játszó tanintézeteket”
– jelentette ki a támogatás kapcsán
Kiss Imre, az RMPSZ székelyföldi elnöke. Kovászna megye főtanfelügyelője hozzátette: a közel tíz éve indított tematikus támogatási projektek
révén látványosan megváltozott a
magyar oktatási hálózat. Erdély-szerte óvodák, bölcsődék épültek, újultak meg, játszósarkokat rendeztek
be, könyvcsomagok érkeztek, több

száz pedagógus továbbképzése valósult meg, jelentős anyagi támogatást
kapott a szakoktatás.
Az RMPSZ megbízásából a csomagok szétosztását koordináló Bajkó
Ernő István elmondta: fontosnak
tartották, hogy a sporteszközöket etikus gyártótól szerezzék be, ahol nem
foglalkoztatnak gyerekmunkásokat,
jók a munkakörülmények és tisztességesek a bérek. A labdák a legmagasabb gyártási minőségben készültek,
egyedi arculattal, a nemzeti színek,
az államtitkárság tematikus évének,
a Nemzeti Újrakezdés Évének logója és az RMPSZ logója díszíti ezeket.
Farkas Csaba sportszak-tanfelügyelő
kérdésünkre elmondta, a román kormány utoljára tíz évvel ezelőtt biztosított gyereklétszámra lebontva pénzt
sportfelszerelés vásárlásra. Azóta az
önkormányzatokra hárul ez a feladat,
minden település a lehetőségeihez
mérten pótolja a gyorsan elhasználódó eszközöket. „Hatalmas segítség
ez a támogatás, hiszen a testnevelés
most a járvány miatt is nehéz helyzetben van, az online oktatás miatt
rengeteget romlott a gyerekek állóképessége. Ha az országos alaptantervbe rögzített normákat alkalmaznák a
tanárok, a diákok többsége megbukna testnevelésből. Hosszú idő, amíg
a gyerekek állóképessége helyreáll,
minden eszköz hasznos, ami vonzóvá
teheti a testnevelésórákat” – szögezte
le Farkas Csaba.

