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Tisztelt Rektor Úr, Excellenciás Nagykövet és konzul Urak, Elnök Úr,
Igazgató Asszony, Titkár Úr, tisztelt egyetemi polgárok, és a brazíliai magyar
diaszpóra szervezetek vezetői, küldöttei! Senhoras e Senhores!
Különleges megtiszteltetés számomra, hogy a Pécsi Tudományegyetem rektori
megbízottjaként itt lehetek most Önökkel. Köszönöm a meghívásukat az Egyetem és
a magam nevében is!
Ezúton tolmácsolom Bódis József Rektor Úr üdvözletét, aki kiemelten
fontosnak tartja az USP – PADA - MAGYAR SEGÉLYEGYLET – KONZULÁTUS
- MRK és a Pécsi Tudományegyetem 2015 –től virágzó együttműködését, melynek
hála a magyart, mint idegen nyelvet tanulók száma mára meghaladja a 100 főt, s
örvendetes módon megkezdődött az oktatók vendégelőadói tevékenysége, például
Pelcz Katalin, Paulo Feldmann és Dénes Tibor révén. Fontos, hogy jelenleg 4 brazil s
1 magyar hallgató tanul már a partner egyetemeken. Jövőbeni feladatunk lehet ezen
oktató- és hallgatócsere programok kidolgozása és működtetése, valamint a
képzésben résztvevő oktatók számának illesztése a hallgatói várólistához.
A Pécsi Tudományegyetem immáron közel 4 éve meghirdette a
„Nemzetköziesedés” és az „Érzékeny egyetem” koncepcióját, melynek részeként
elfogadásra került a „Magyar ügyek”iránti elkötelezettség és aktív közreműködés. E
cél megvalósítása érdekében jött létre 2015-ben a PTE Diaszpóra Projekt gondolata.
A magyar felsőoktatás éppen 2017-ben ünnepli az első magyarországi egyetem pécsi
megalapításának 650. évfordulóját. E jubileum alkalmából a Pécsi
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Tudományegyetem felhívással fordult a magyarországi és a határon túli magyar
oktatási, tudományos társadalmi és kulturális szervezetekhez, s azok képviselőihez,
hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
E jubileumi ünnepségsorozat keretében a Magyarok II. Kulturális
Világtalálkozójára, melynek során létrejött a Diaszpóra Hálózat, mely ma már 14
országból 65 egyéni és intézményi tagot számlál, és amelynek sorai között
üdvözölhetjük Hegyi Ferenc Urat is, aki részt vett az alapítási ceremónián is Pécsen.
Milyen célokat szolgál e szervezet tevékenysége? Engedjék meg, hogy
rövidítve idézzek az alapító Chartából:
„A Hálózat célja olyan – a nemzetpolitikai célokat szolgáló - kölcsönös
előnyökön nyugvó, tartós együttműködés létrehozása és elmélyítése a magyarországi
és a külhoni magyarság számára, mely során a PTE kiemelt feladatának tekinti, és
felajánlja
- az oktatás területén a magyar identitású hallgatók és tanulók képzését,
továbbképzését és tehetséggondozását,
- a magyar, mint idegen nyelv oktatását,
- tudományos területen az oktatói és tudományos utánpótlás biztosítását,
- kutatási területen közös kezdeményezések indítását,
- a magyar diaszpóra tudományos és kulturális hagyatékának feltárását,
- rendszeres konzultációs és tematikus fórumok megrendezését
A Pécsi Tudományegyetem a fenti projekt keretében kiemelten kezeli a délamerikai magyar diaszpórával ápolt folyamatos és aktív kapcsolatot. Ezen állítás
bizonyítékaként talán Önök számára felesleges is megemlítenem, hogy 2014 –től az
Univesidade de Sao Paolo –val (USP) és a PADA alapítvánnyal való együttműködés
keretében sor került a magyar, mint idegen nyelvi képzés beindítására. Mindezek
mellett, a Diaszpóra Projekt Hálózat tagjai közt tudhatjuk
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- Brazíliából és közelebbről Sao Paolo-ból Hegyi Ferenc –et, vagyis Fransisco
Montano-Filho Urat, a Brazíliai Magyar Segélyegylet egyik vezetőjét,
- Argentínából a buenos aires- i Ars Hungarica szervezetet, s annak vezetőjét
Sylvia Leidemann-t,
- együttműködünk a LAMOSZSZ –szal, a Latin-Amerikai Magyarok Országos
Szervezetek Szövetségével, s annak vezetőjével Kunckelné Fényes Ildikóval a
venezuelai magyar egyetemi hallgatók esetleges pécsi elhelyezéséről,
- tartott előadást Pécsett Gazsó Dániel és Zsonda Márk, akik a Kőrösi Csoma
ösztöndíjasokként a chilei és a chacó-i magyar diaszpóránál töltöttek el
huzamosabb időt, s
- soraink közt tudhatjuk Alejandra Brum-ot az uruguay-i és montevideói magyar
kolóniából, aki ma már Petőfi Sándor ösztöndíjasa.
Összefoglalóan, azt tudom elmondani, hogy a Pécsi Tudományegyetem
stratégiailag elkötelezett a brazil-magyar és a magyar-magyar kapcsolatok fejlesztése
iránt:
- Nemzetközi Oktatási Központunk kiváló módszertani műhely, melynek
tankönyvéből tanulnak világszerte magyar nyelvet.
- Bölcsészettudományi Karunk Ibero-Amerikai Intézete házigazdája lehetne a
témával foglalkozó konferenciának, valamint,
- a már jelenleg is a PTE –n tanuló brazil vendéghallgatói létszám bővítésével,
egy csereprogram kidolgozásával magyar hallgatókkal is lehetne találkozni az
USP –n.
- További mérföldkő lehetne az oktatócsere program kialakítása is.
Mindezek megvalósításában köszönjük a PADA Alapítvány partneri részvételét és
finanszírozói hozzájárulását, melyre a továbbiakban is számítunk. A PTE Diaszpóra
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Hálózatra partnerként számíthatnak ránk minden olyan jövőbeni kezdeményezésben,
mely a magyarok ügyét előremozdítja, legyenek ők bárhol is a világon!
Köszönöm, hogy meghallgattak és sok sikert kívánok a konferenciához! Muito
obrigado!
Pécs, 2017.12.9.

dr. habil. Jarjabka Ákos
PTE Diaszpóra Projekt Hálózat
rektori megbízott
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