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tése, orientálása. Szeretnénk elérni, hogy 
minél több tehetségígéretből legyen megvaló-
suló tehetség, és minél több tehetséges fiatal 
kerüljön régiónk felsőfokú intézményeibe. 
Reménykedünk abban is, hogy a tehetségek 

segítése a megyénkben és az országban is 
valódi társadalmi üggyé válhat.
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„FOGADJ ÖRÖKBE”
Tehetségmentő program Erdélyben

Európa keleti felében, különösen pedig a ki-
sebbségi oktatásban kontraszelekciós hatása 
van annak, hogy az oktatási fokozatokon 
fölfelé haladva a tanulás egyre inkább próbá-
ra teszi a családok anyagi teherbírását. Sok és 
egyre több tehetséges fiatal többszörösen 
hátrányos helyzete miatt kénytelen abbahagy-
ni tanulmányait. Ennek következménye az, 
hogy egy korábbi adat szerint az erdélyi falusi 
magyar gyerekeknek csak 5 %a érettségizik. Az 
1992-es népszámláláskor a magyarság felsőfo-
kú iskolázottság tekintetében a 9. helyet foglal-
ta el Románia nemzetiségei között. A helyzet 
azóta sem változott meg gyökeresen, ha az 
oktatás lehetőségei bővültek is, és szelleme 
szabadabbá is vált. Nagyon sok erdélyi falusi 
családnak – különösen azoknak, amelyek több 
gyermeket nevelnek, amelyeket munkanél-
küliség vagy betegség sújt, vagy ahol csak egy 
szülő van – nem telik rá, hogy gyermekeiket 
középiskolába járassák, vonat- vagy autóbusz-
bérletüket, kollégiumi díjukat kifizessék. A 
szórványokból származó gyermekek elkalló-
dásához a román nyelvi, kulturális környezet, 
a magyar iskola messzesége, a falusi iskolák 
és a szórványoktatás alacsonyabb színvonala 
is hozzájárul. Az iskolázatlan falusi szülők kö-
rében kicsi a tanulás presztízse, a tudás értéke; 
sokuk előtt nem világos, hogy az európai 
versenyhelyzetben a 8–10 osztályt végzett fia-
taloknak nagyon nehéz lesz helytállniuk; 
többségükre munkanélküliség vagy segéd-

munkás lét vár. A továbbtanulást akadályozó 
tendenciák a romániai magyar nemzeti kö-
zösség jövőjét is veszélyeztethetik. 

A „Fogadj örökbe” tehetségmentő prog-
ram, amelyet erdélyi és magyarországi egye
temi tanárok kezdeményeztek 2003ban, 
ezen a helyzeten szeretne enyhíteni. A prog-
ram keretében magyarországi magánszemé-
lyek nyújtanak ösztöndíjat tehetséges szegény 
sorsú erdélyi falusi magyar fiataloknak. A 
támogatók hozzájárulása havi 5000 forint. 
Minden tanulónak két-két támogatója van. 
A támogató megkapja támogatottjának nevét, 
címét, fényképét, és félévenként beszámolót 
kap támogatottjának iskolai előmeneteléről 
is. Azt a támogató maga dönti el, hogy szemé-
lyes kapcsolatba kíván-e lépni az általa támo-
gatott gyerekkel. Sok személyes kapcsolat 
kialakulásáról tudunk; ezek is fontosak lehet-
nek a szórványhelyzetben gyakran izolálódó, 
magyar anyanyelvüket, kultúrájukat csak 
nehézségek árán fenntartó családok számára.

A program működtetését a magyarorszá-
gi Baptista Szeretetszolgálat vállalta magára, 
beillesztve már létező „Fogadj örökbe!” prog-
ramjába. Ugyanakkor a tehetségmentő ak-
ciónak nincs semmiféle felekezeti vonatkozá-
sa. A Szeretetszolgálat végzi a támogatók to-
borzását, valamint a támogatások összegyűj-
tését és Romániába való átutalását. 

Az ösztöndíjasok kiválasztása pályázat 
útján történik. A pályázatok meghirdetésére, 
értékelésére, az ösztöndíjasokkal való kapcso-
lattartásra Kolozsváron létrehoztuk a Nyilas 
Misi Tehetségtámogató Egyesületet. Ma már 
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A jövő tudósai

a Nyilas Misi Egyesület tart kapcsolatot a 
támogatók egy részével is; ők adományukat 
közvetlenül az Egyesület magyarországi bank-
számlájára utalják. Az Egyesület mindig a 
tanév vége felé hirdet ösztöndíjpályázatot – 
olyan 7–9. osztályban tanulók számára, akik 
falusi vagy szórványkörnyezetben élnek, na-
gyon jól tanulnak, és családjukban az egy 
főre eső bruttó havi jövedelem nem haladja 
meg a hivatalos minimálbért, a 440 lejt (kb. 
31 000 Ft). (Az ösztöndíjat ténylegesen el-
nyerők családjában az egy főre eső jövedelem 
ennek általában csak töredéke.) Rendkívül 
tehetséges és ugyanakkor halmozottan hát-
rányos helyzetű tanuló a lakóhelyi környeze-
tétől függetlenül is pályázhat. A pályázatokat 
pedagógusokból álló kuratórium bírálja el 
és rangsorolja. Az értékelésben fontos szere-
pet játszik az a pályázó osztályfőnöke által 
kitöltendő kérdőív, mely a tanuló motiváltsá-
gára, egy-egy területen megmutatkozó ki-
emelkedő képességeire kérdez rá. A sikeres 
pályázók szüleivel a Nyilas Misi Egyesület 
szerződést köt; ebben a szülők vállalják, hogy 
támogatás esetén legalább érettségiig taníttat-
ják gyermeküket, méghozzá magyar nyelven. 
A gyerekek tanulmányi előmenetelét, család-
juk helyzetét a Nyilas Misi Egyesület által 
felkért tutorok kísérik figyelemmel.

A program ötödik éve működik sikeresen. 
Az első tanévben 100, a következőben 255 volt 
a támogatottak száma, 2005-ben 387, 2006-
ban 533 (közöttük első ízben öt, Csíkszeredá-
ban tanuló csángó gyermek). A támogatott 

középiskolások számát ötszáz körül szeret-
nénk stabilizálni, azaz minden tanévben 
nyolcvan-száz új ösztöndíjasnak szeretnénk 
támogatót találni. A gyerekek tanulmányi 
átlaga 9,7 körül van (a romániai 10-es értéke-
lési rendszerben); tucatnyian országos tanul-
mányi és művészeti versenyeken is díjakat 
szereztek. Az első harminchat ösztöndíjas 
2007-ben sikeresen leérettségizett, és huszon-
heten egyetemre is bejutottak. Most azt ter-
vezzük, hogy – amennyiben a támogatók ezt 
vállalják – őket egyetemi hallgatóként is segít-
jük, esetleg az előzőeknél nagyobb összeggel. 

A program bővülése és a támogatók lassú 
cserélődése új támogatók folyamatos bevo-
nását teszi szükségessé. A Magyar Tudomány 
olvasóit is arra kérjük, csatlakozzanak a „Fo-
gadj örökbe” akcióhoz, és barátaik, kollégáik 
figyelmét is hívják fel rá. A program bizton-
ságos működtetéséhez tartalékalapot is sze-
retnénk létesíteni. A program működésmód-
ja, az egyéni adományok személyre szóló 
jellege ezt eddig nem tette lehetővé. A hosszú 
távú működés biztonságát garantáló pénz-
alap megteremtéséhez intézményi, vállalati 
szponzorok segítségét várjuk.
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