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dolgokat. Nekem az a tapasztalatom,
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""", POOlin vagy e-mai\ben: LOGOS - Szechenyi Istlando altematlvikat vethetnek fel.
A su-ategu" lervek megvaloSltasahoz szukseg..
ket esillam le! a vajdasigi magyarsag "amara.
van Strat€giakntatolntezet,
24427 Tothfaln, Kossutlt
A paly:izat killisaval eselr kivanunk leremteni
forlist nyil,?n a kabat ujragombolasa reven lehet
. Mit vimok a paty:izattol?
n. 4. E-mail: Szechenyiinlezet@adadty.net
Nem varunk esodakat. Nem hisszitk. bogy pa- egy kesobbi szeles partneri egyitttmukodesnek,
biztositani.Allit6lag erre talaltak ki a Sziil6fold prog. CSJNCSIK 1.solt
Ir'zat eredmenyekent a polltikai donteshozo lestUle- amely nelkitl komoly fejlesztesi te.-veknehezen kep- ramal
A paly:izat

met

kiiras:inak

a lehet6segek

az volt a eelja, bogy a figyel.

felkutawara

ininyitsnk.

A vesze.

.

.

-

...

'"

...

