SORSKÉRDÉSEK
Nemzetpolitikai programok
a külhoni magyarság megmaradásáért
Egy olyan nemzetnek, amelynek minden harmadik tagját a történelem viharai vagy az
egyéni sorsa az állam mai politikai határain túl sodorták, kötelessége gondoskodni az elszakított nemzetrészeiről és a szórványairól. A rendszerváltozáskor megteremtették a gondoskodás szervezeti feltételeit, amely, azóta több változáson ment keresztül. Kétségkívül az
elmúlt nyolc-kilenc esztendőben fordult a legtöbb figyelem a külhoni nemzettársaink megmaradására, többek között ösztöndíjpályázatok formájában, amelyek keretében, döntően
anyaországi fiatalok, személyes ott-tartózkodás mellett, a szakmai munkájukkal segítik a
Kárpát-medencei és távolabbra szakadt magyar közösségeket.
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2018-ban immár hatodízben hirdette meg a Kőrösi Csoma Programot (KCSP). A Magyar Diaszpóra Tanáccsal egyeztetett
program célja a diaszpóra magyarságának megszólítása, valamint a diaszpóra közösségi és
kulturális életének megszervezése, a magyar nyelvismeret fejlesztése vagy szinten tartása a
kiérkező ösztöndíjasok segítségével. Folyamatosan növekvő létszámmal, mára már évi 150
fiatalt küldenek ki az érintett 20–30 országba. Előtte felvették a kapcsolatot a helyi magyar
szervezetekkel, egyházakkal, oktatási intézményekkel, hogy jelöljék meg azokat a területeket, ahol a legnagyobb hasznukra lehetnek az ösztöndíjasaik.
Az évente kiírásra kerülő pályázaton részt vehet minden „a 20. életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, kiemelkedő és a magyar szórvány számára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkezik,
és/vagy közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan részt
vesz”.1 Európán kívül a Közel-Kelet, Dél-Afrika, Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália és ÚjZéland is a célterületek között szerepel.2 Az ügy iránti belső elkötelezettségen, a már meglévő angol nyelvtudás elmélyítésén és a világlátás szándékán kívül a hazai viszonylatban
versenyképes ösztöndíj is ösztönözhette a fiatalokat, hogy 9 hónapon át szerencsét próbáljanak, így minden évben sokszoros a túljelentkezés.
2015 óta immár a Kárpát-medencei és a környező országok döntően őshonos magyarságára is kiterjed a hasonló ösztöndíjasok küldésének gyakorlata. A Petőfi Sándor Program
(PSP) révén azt kívánják elérni, hogy e magyar közösségek elmúlt évek során kialakult
intézményrendszere – amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összefogásának erősítéséhez – tovább fejlődjön és
erősödjön. Ennek érdekében olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező
tevékenységekben jártas magánszemélyek pályázatait várják, akik segítenek e célok elérésében, megvalósításában.

1 https://www.korosiprogram.hu/korosi-csoma-sandor-program (2018. szeptember 10-i letöltés)
2 https://palyazatmenedzser.hu/2018/02/16/korosi-csoma-sandor-program-2018/?pdf=124200 (2018. szeptember 10-i letöltés)
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