Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

Magyarországi Tanulmányok Vezetőtiszt – Jelentés a Közgyűlésnek
(2017– 2019)
Tisztelt Közgyűlés!
A 2017-es közgyűlés-jelentésemben az általam koordinált „Külgazdasági és Külügyminisztérium
ösztöndíjpályázat a magyar nyelvi és magyarságismereti képzésekre, a Kárpát-medencén kívül,
nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára” című, számunkra továbbra is
Balassi ösztöndíjprogramként ismert fejlődését ecseteltem a kezdeti 1999-es évtől. (Részleteket lásd
a KMCSSZ honlapján)
A 17 év során 479 elfogadott résztvevőről számoltam be. A 2017-2019 időszakban újabb 90 (évi 20
északi és 15 déli) pályázó kapott ösztöndíjat, azaz szövetségünk közel 600 magyar származású fiatal
magyarországi ösztöndíjas tanulmányútjához segített hozzá. Ez előrelátható vetítés volt. Ami
azonban újszerű: a pályázók óriási megnövekedése. Mindkét évben és mindkét féltekén átlag 30-35
pályázónk volt a 20 ill. 15 helyhez, akiket három kategóriában bírált el a Minisztérium: elfogadottak,
várólistások, nem-elfogadottak. Mint eddig is, a cserkészek a pályázók átlag 1/3-át képezték, és
minden esetben elsőbbséget kaptak. A venezuelai pályázókat, akik hazájuk szörnyű helyzete elől
menekülnek, szintén előnyben részesültek.
Általában ismétlődik az elmúlt évek tendenciája: erősödik a magyarul nem tudók jelentkezése, ami
egyenes következménye a Kőrösi Csoma Sándor program kiterjedésének az ország(ok) különböző
városaiban, nyelvtanárok és tánc oktatókon keresztül (főleg Brazíliában). A nyelvtanfolyamokra a
magyar útlevelet igénylők jelentkeznek, a néptánc oktatásra pedig természetesen maga a tánc öröme
vonzza a résztvevőket. Ugyanakkor elengedhetetlen a helybeli tanárok, cserkészvezetők, intézmény
vezetők kitartó munkája, amellyel döntő szerepet vállalnak a Balassi program folytonosságában.
A szűrést súlyosbítja, hogy egyre erősebb a nívó különbség az egyes pályázók között, nem csak
magyar nyelvtudásban és végzettségben, de érettségben vagy elhivatottságban is. Egyrészt
jutalmaznunk kell azokat, akik már évek óta külföldön, rendszeresen, nehézségek között tartják fenn
magyarságukat, másrészt meg igyekeznünk kell az újonnan bekapcsolódók lelkesedését, munkáját
elismerni, abban a reményben, hogy nemcsak maguk fejlesztésére, de a magyar közösség erősítésére
is felhasználják majd a Balassiban tanultakat.
Mindazonáltal legfőbb szempont a 35 hely megállapításában annak a felmérése, hogy a pályázó
milyen mértékben szolgálja vagy célkitűzésében szolgálni szándékszik a magyar közösséget, és nem
csupán saját nyelvi és személyi fejlődését keresi az ösztöndíj lehetőségében. Így elsőnek olyan
fiatalok kapnak helyet, akik odaadással munkálkodnak közösségük érdekében (így kerülnek be
természetszerűleg a cserkészek).
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Végül két jelentős változásról számolok be az utolsó két évről: A program újabb szervezeti
átalakuláson ment keresztül. A képzések, így a magyarságismereti képzés is a Külügyminisztériumon
belül egy új főosztály, a Képzési Főosztály keretei között léteznek tovább. Ezen a főosztályon belül
jött létre egy osztály, a Magyar Nyelvi Képzésekért és Ösztöndíjprogramok Lebonyolításáért Felelős
Osztály, amelynek a Balassi program eddigi felelőse, Bori István, lett a vezetője. A mi programunk
ez alá az új osztály alá tartozik, ami azt jelenti, hogy tavaly óta még egy fokozattal tovább tart
megkapni a pályázat meghirdetésének engedélyezését. Ez tavaly a keresztféléves pályázatok
meghirdetésénél okozott különlegesen hosszú és idegesítő késést. Remélhetőleg az idei pályázatokat
már simább úton lehet meghirdetni.
Pozitív döntése volt a programvezetésnek, hogy az eddigi 650 dollár előleget a pályázóknak
elfogadásuk után kell csak elküldeniük, amivel a bonyodalmas esetleges visszafizetéseket kerüljük
el. Itt köszönöm meg Szórád Gábor évek óta elvállalt pénzügyi koordinálását. – Úgyszintén
köszönöm az egyes országok koordinátorainak munkáját, elsősorban Dénes Gusztiét Brazíliában
(akinek munkáját Yamashitané Szabó Piroska vette most át), Nyisztorné Jeszenszky Juditét
Venezuelában, Zaháné Lomniczy Alexandráét Argentínában és Jankovics Károlyét Uruguayben.
Ezek azok az országok, ahol a legbonyolultabb az adatok összeszedése és a fizetés módjának
kivitelezése.
Hálásak vagyunk hazánknak, hogy immár 20-ik éve adja nekünk a Balassi ösztöndíjat, ezt a
diaszpóra fiataljai számára rendkívüli értékű, alapos tudást és mély élményt nyújtó programot.
Jó munkát!
Dr. Némethy Kesserű Judit cscst.
Magyarországi Tanulmányi Programok VT
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