A DTP1-1-161-4.1 azonosítószámú YOUMIG: A fiatalok nemzetközi vándorlásának
hatásai – intézményi eszköztár és együttműködési csatornák fejlesztése projekt 2. helyi
rendezvényét 2018. április 17-én rendeztük meg Szegeden.
Programok és azok fogadtatása:
április 17. 14.00
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ (Ifjúsági Ház Rendezvényközpont, Kávézó)
A sajtó alábbi képviselői jelentek meg:
- Szeged TV https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=uwtlossRSp0
- Rádió 88
- Délmagyarország napilap (nyomtatott és online verzió)
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/szegeden_egyszerre_jellemzo_a_ki_es_bevandorlas_-_szerbiabol_es_romaniabol_jon_legtobb_fiatal/2557129/
- Szeged.hu online hírportál https://szeged.hu/hirek/23403/modern-kori-nepvandorlas-a-dunamenten
- karcfm rádió https://karcfm.hu/archiv/egesz-europaban-vandorolnak-a-fiatalok-hangolo2018-04-18/
A sajtótájékoztatón először a városfejlesztésért felelős alpolgármester Nagy Sándor szólt,
majd a projekt helyettes vezetője Soltész Béla tájékoztatta a jelenlévőket a projektről. Ezt
követően a sajtó képviselői interjúkat készítettek.
Nagy Sándor bevezetőjében elmondta hogy Szeged számára azért fontos ez a projekt, mert a
városban egyszerre van jelen a „kimenő” „bejövő” és a „visszatérő” vándorlás. Egyre többen
tesznek például állampolgársági esküt olyanok is, akik nem magyar anyanyelvűek, sőt
családjukban sincsenek magyar származásúak. Főként Romániából és Szerbiából kérvényezik
az állampolgárságot olyanok, akik nem feltétlenül a kint élő magyar kisebbség tagjai. Nekik a
beilleszkedés nem egyszerű, de minden segítséget megad a város ehhez.
Ez a vándorlási folyamat nehéz feladat elé állítja az önkormányzatot, hiszen sokszor – például
óvodai férőhelyek tervezésekor – kiszámíthatatlan helyzeteket teremthet. Míg korábban a
városban született gyermekek és a későbbi óvodások száma nagyjából azonos volt, mára ez
megváltozott: a külföldre települő szülők ugyanis viszik magukkal gyermekeiket is, így azok
nem szegedi intézménybe fognak beiratkozni, hanem külföldön járnak majd oktatási
intézménybe.
Ezért is vette örömmel a város, amikor megkereste a KSH, hogy a szegedi legyen a program
hazai partnerönkormányzata. A várostervezéshez fontos megnézni, hogy milyen motivációk
jelennek meg a statisztikák mögött, hogy egy bevándorlónak, vagy a városba visszatérőnek
milyen igényei vannak. Most olyan fejlesztésekről, tevékenységekről tudunk beszámolni,
melyek segítik a várost a tervezésben – mondta el az alpolgármester.
Soltész Béla röviden ismertette a projekt célját, résztvevőit, időtartamát és menetét.
Tájékoztatott a projekt eddigi eredményeiről, a helyzetfelmérésről, a jó gyakorlatokról és az
„egyablakos” ügyintézés bevezetéséről, közben nemzetközi kitekintést is adott, tájékoztatva
arról, hogy a projektben résztvevő más országok milyen fejlesztéseket terveznek, melyekből
Szeged is tanulhat.

Sajtófogadtatás:
Szeged a szerb és román határ közelségében található nagyváros, a Nyugat-Európába tartó
illegális bevándorlók útjának egyik fontos állomása. Ezért migrációs kérdések
vonatkozásában itt különösen az illegális bevándorlással kapcsolatos hírek, vélemények,
álláspontok kaptak nagy szerepet a médiában és az emberek mindennapjaiban. Az
országgyűlési választások előtti felfokozott kampányhangulat még inkább erősítette ezeket a
gondolatokat az emberekben. Ezért voltunk kíváncsiak arra, hogy vajon ezt a projektet és
eseményt milyen kontextusban fogja tálalni a sajtó. Megértik-e a projekt valódi célját,
tartalmát, eddigi eredményeit, és hogyan fogják ezt kommunikálni a nyilvánosság felé?
Ezért előzetesen készítettünk egy részletes sajtóközleményt, tisztázva ezáltal az esetleges
félreértelmezéseket és segítve a sajtó munkáját.
A sajtóban megjelent híradásokat megvizsgálva egyértelműen megállapítható, hogy azok
korrekt, a projekt lényegét megértő, pontos információkat tartalmaztak. Voltak
sajtóorgánumok (pl. Délmagyarország) melyek a sajtótájékoztató esemény kapcsán röviden,
tényszerűen tájékoztattak a programról és a projektről, építve a sajtóközleményben
foglaltakra, de voltak olyanok, (Szeged.hu, Szeged TV) melyek a projekt és a program rövid
bemutatása mellett készítettek színes, érdekes összeállítást a fiatalok vándorlásával
kapcsolatban. Hangsúlyozták, hogy a projektnek nem célja a fiatalok mozgásának
befolyásolása, ugyanakkor egy többirányú kutatás eredményeként a döntéshozók számára
egyértelművé teheti, milyen motivációk vezérlik a fiatalok csoportjait. Tájékoztattak arról,
hogy a szakemberek nagyon várják már a szegedivel hasonló felmérések adatait a többi hét
országból, Ausztriából, Bulgáriából, Németországból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából,
valamint Szlovéniából. Utaltak a jövőre, a projekt zárására is, amikor az eredmények
összevetéséről, egy átfogó tanulmány születéséről írtak.
Összességében tapasztalható, hogy a sajtóhíradások korrekt, lényegre törő módon
tájékoztattak, és az előzetes választási hangulattal ellentétben nem volt negatív
sajtófogadtatása az eseménynek.
április 17. 14.30
FIATALOK VÁNDORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FÓRUM (IH Rendezvényközpont)
Meghívottak köre:
A fórum céljára tekintettel állítottuk össze a fórumra meghívottak listáját, figyelve arra, hogy
azok is kapjanak meghívót, akik az első, indító projektrendezvényünkön is jelen voltak:
testvérprojektek képviselői, a megyei kormányhivatal témában érintett szakemberei
(foglalkoztatási főosztály), a rendőrség szakemberei, óvodapedagógusok, iskolaigazgatók,
civil szervezetek képviselői, a Szegedi Polgármesteri Hivatal érintett irodáinak munkatársai
(szociális ügyek, egészségügy, kereskedelem, vállalkozás, nemzetközi kapcsolatok,
idegenforgalom, oktatás, ifjúsági ügyek, igazgatási-hatósági ügyek), egyetemi oktatók és
gimnáziumi diákok voltak jelen, mintegy 60 fő.

Célunk az volt, hogy minél több oldalról kapjunk visszajelzéseket a témában. A fórumot Nagy
Sándor nyitotta meg. Ezt követően elhangzott Soltész Béla előadása a jelenlegi helyzetről, a
projekt egészére vonatkozóan, majd Feleky Gábor előadása a szegedi helyi helyzetelemzésről.
Ezt az előadást a Szegeden tervezett jógyakorlat bemutatása (interkulturális tréning és képzés
óvodapedagógusoknak és köztisztviselőknek) követte, melyben segítségünkre volt a képzés
leendő lebonyolítója, a Menedék Egyesület képviseletében Barcza Ildikó. A prezentációk
sorát a szegedi egyablakos rendszer (információs pont) bemutatása zárta. Az előadások után
nehezen indult a párbeszéd. Túl sok információ érte a hallgatóságot. A jelenlévők soraiból,
főleg a gimnáziumi tanulók részéről elhangzott, hogy az elvándorlás valós probléma, jelen
van mindennapjainkban és szinte mindenki családjában, ismerősei, rokonai barátai között
vannak olyanok, akik külföldön élnek. A diákok közül is többen jelezték, hogy szeretnének a
későbbiekben külföldön szerencsét próbálni.
A jó gyakorlattal kapcsolatos információkat egy szűkebb csoporttal – a képzésben érintett
óvodapedagógusokkal vitattuk meg a szünet utáni fórumon.
Az egyablakos ügyintézés (információs pont) kapcsán a Szeged Városi Rendőrkapitányság
munkatársa felvetette, hogy a talált tárgyakról feltétlenül legyen információ, ez gyakori kérdés
a külföldiek részéről. Felmerült az is, hogy legyen információ arról is, hogy hol lehet
Szegeden a helyi nyelvet tanulni, mert erre is egyre nagyobb az igény. Többen ígértek
információkat, együttműködést az információs pont működésével kapcsolatban (két hasonló
célú projekt munkatársa /Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály és a
Szeged Pólus Nonprofit Kft./ is érdeklődést mutatott projektünk iránt és kért a jövőben
egyeztetést a közös munka kapcsán.
április 17. 16.00
A fórum szünetében egy érdekes kiállítás megnyitására is sor került. Bobkó Anna a Szegedi
Tudományegyetem fotóriportere az egyetem külföldi hallgatóiról készített portrésorozatot. A
megnyitón a vándorlás témakörében elhangzott Kiss Judit Ágnes kortárs költő drámai verse
is.
április 17. 16.45
A szünet után folytatódott a nyilvános fórum szűkebb körben:
A megbeszélésen résztvevők számára Barcza Ildikó (Menedék Egyesület) röviden bemutatta
az óvodapedagógusok számára szóló 30 órás akkreditált képzésük tematikáját. Az egy órás
beszélgetésen szinte mindenki hozzászólt a témához, igazi párbeszéd alakult ki. Az alábbi
megállapítások hangzottak el:
- az óvodapedagógusok egyöntetűen jelezték, hogy alapvető problémát okoz a nyelvi
kompetencia hiánya, míg régebben legalább az egyik szülő magyar volt, így lehetett vele
kommunikálni, most gyakran előfordul, hogy egyik szülő sem beszéli a magyar nyelvet, az
óvónők között pedig kevesebben tudnak olyan szinten beszélni pl. angolul, hogy megértsék a
szülőket, ilyenkor megoldás lehet, hogy maga a gyermek gyorsan tanulja a nyelvet és sokszor
a gyermek fordít a szülőnek, elhangzott, hogy megoldás lehetne a nyelvi nehézségekre egy
önkéntesekből (pl. egyetemisták) álló lista (elérhetőséggel, telefonszámmal) akiket
esetlegesen lehetne hívni, ha fordítani szükséges,

- tekintettel arra, hogy egyre gyakoribb az a jelenség, hogy a szülők egyike sem beszéli a
magyar nyelvet, felmerült az is, hogy legyen információ arról is, hogy hol lehet Szegeden a
helyi nyelvet tanulni, mert erre is egyre nagyobb az igény,
- Szegeden jelentős a vajdasági magyarok száma, akik a háborús válság időszakában költöztek
ide, többen itt tanulnak középiskolákban, egyetemen, összetartó közösséget alkotnak, létezik
szerb óvodai csoport is, a megbeszélésen jelen volt egyik óvónőjük is, aki szintén a
Vajdaságból származik, elmondása szerint náluk jól működik a csoport, a közösségi élet és a
kommunikáció.
A jelenlévők egyeztettek még a képzést végzővel a képzés vizsgakövetelményeiről és várható
időpontjairól.

A YOUMIG projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az
Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

