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Eselyteremtesesjovoepites

A DavideId Magyarsagert Alapitvany es a Szechenyi Istvan StralegiakUlalO es Fejleszlesi Inlezel a kozelnll\ltban p3Iy3za-

101 birdelelt Vajdasilgban a6, lIt sziiIelelt, vagy ide kol6d6 szemayek reszere helyzelerteke16 lanulm3ny, kotat3si Frog'

ram, strategiai lerv, v3llalkozas.Cejleszte.i elkepzeles, stb. megirasiu'a. Az Eselyteremles a jov6ert - A davideki/vajdas3gi

magyarsag szerepv3llalasa a t3rsadahni atalakul..han cimen meghirdelelt paIyiizal caja a regio Cej16desenek, a delvideki

magyarsag Celemelkedesenek, a magyar.magyar es az europai integracios lorekvesek erosilesenek az el6aegirese - anaCe!.
hiv3.shan. A palyiizal kiirisarol es az elvarasokrol dr. How SandOT, a Szecheuyi Intezel igazgaloja nyilatkozolt lap~

tek egy csapasra megv;iltoznak, bogy a kisebbsegi er. zelhewek cl. Kitlon.kitlon sol lehets€ges emberrel
dekkepviselet riigvest hatekon1'bba vatik. Tirsadal- rendelkezitpk. ez azonban a boldoguJashoz ma mar
mi es kozigazgawi refonnot sem virunk a villatos nom eleg. Osszefogas hUan te""gek csUsztakle, aga-
otletekt6l, tanulmanyoktol. zatok mentek tonkre. Vj eroforrasokra csak szeJes

SzemleJetvilwt virunk. Nyitomagot Jov6re ili- partneri egyitttmuk6d€ssellehet szert tenni.

nyulrsagot A kishitusegen szeretnenk viltoztatni. Egyszoval. uj szemp<>nttal, szemszoggel szeret-
Alkalmat probalunk nook gazdagitani a kisebbsegekjovOkepet, amelyhez
leremteni a koziis- az adult kozosseg szerepl6inek az otlete, <evekeny
segi kezdemenyeze. res..elele szitkseges.
seknek. amelyek le. . Honnan teremtik el6 a pe..1 a strategiai !er.
nyegitkb61 fakado. vekre?
an jobb r:ilawt M- - Evente jelentos tamogaw erkezik Magysror-
nalnak mind a helyi, s.agrol a hataron tulra intezmenyepitesre, villalk..
mind a magyar ige. illfejles"esre, az identiw meg6rzeset tamogato
nyekre es erdekek- programokra - csekeJy haoisfokkal. Az eredmenre-
re. Az alkalmi palya- lenseg aka nemesak az osszeg elegtelensegevel ma-
muvek nyilvanvalo. gyamhato, hanem a megfelel6 strategia hianyaval
an nom helyetlesit- is. A nagy nemzetp<>litikaieelok megvaJoslwaban
hetik a politikai es alig tortent el6relepes: a kozossegszervez6des, a szit-
szakmai strategian 16foldon valo marada. tekinteteben peldaul a nega-
alapulo alfogo Frog' tlv fol1'niatokat sem sikeritlt megillitani es ellensu-
ramokat, az orsza- Iyozni.
gas vagy regionalis Ahhoz,bogya negatlvfol1'matokatmegilli~uk,
fejles"esi terveket, es a hataron lull magyar kozossegek nyertesei iegye-
de a konkret gya- nek Magyarors.ag es a te""g unios csatlakollianak,

kodati lepesekre v.. a tamogaw mogotti p<>litikaialkukat feliil kell vizs-

natkozo javaslatok a jov6 szempon_9aI!"L~eg~~n\,?:.J!ilJ1i. "- ,'. . , , . -.
lando altematlvikat vethetnek fel. A su-ategu" lervek megvaloSltasahoz szukseg..

A paly:izat killisaval eselr kivanunk leremteni forlist nyil,?n a kabat ujragombolasa reven lehet
egy kesobbi szeles partneri egyitttmukodesnek, biztositani.Allit6lag erre talaltak ki a Sziil6fold prog-
amely nelkitl komoly fejlesztesi te.-veknehezen kep- ramal

- A te""gben zajlo tarsadalmi, gazda.
sagi es genp<>litikalviltozasokkal egyittt a
hataron luli magyarsag helyzete folyama-
tosan viltozik. Ebben mindenki egyetert.
A viltoill jelleget es ilinyat ilIeWen
azonban kitlonbiizO velemenyekkel tal:il-
kozhatunk. Egyes meglat<iso~ szerint a
kisebbsegek kilawai katasztrofalisak,
masok szerint a perspektlvik - a vesrely
ellenere - hiztat6ak.

Minden uj szituado lehewsegeket es
veszeJyeket reil magaban. A perspektlva
megitelese attol fitgg, honnan nezzitk a
dolgokat. Nekem az a tapasztalatom,
bogy ma ugyanazok leJjesztik a kilawta-
lansag erzeset mogul koriil, akik kolib-
ban, amikor a magyarsag veszelye"elett-
sege sokkal kifejezettebb volt. Odfut
zengtek a fennallo viszonyokrol.

A kerdes az, bogy a mull viss...i....
helye" Ii tudjnk-e s.anni magunkat radi-
kalisan uj megoldasok felkntawara. A
koldoknezest eel tndjuk-e eserelni bator
gondolkodasra es tevekeny magatartas-
ra.

A paly:izat kiiras:inak az volt a eelja, bogy a figyel.

met a lehet6segek felkutawara ininyitsnk. A vesze.

lyek ~mereteben os. tudataban milyen vilaszwi le-

hewsegeket rejt magaban az uj szitnaeio? Nem csak

p<>litikai megkozelitesu javaslatokra gondolunk, ha-

nom mindeD meglawnak oritlitnk, amelya t<irsadal-

Dr. H6di Sandor szerint a mult visszasirasahelyettazuj

megoldasokfelkutatasavalkellenefoglalkozni- Akabat

_ujragombolasavallehetpenztszerezni

Dr. HOdi sandor

mi let barmely vonatkocis:iban potendaJis el6nyO-
ket esillam le! a vajdasigi magyarsag "amara.

. Mit vimok a paty:izattol?
- Nem varunk esodakat. Nem hisszitk. bogy pa-

Ir'zat eredmenyekent a polltikai donteshozo lestUle-

... ...'"

A IJelvideki Magyars:igen Alapitviny

es a Szechenyi Istvin Su-ategiai Intezet a

paIy:izat kiiras:ival csak ana villalkozott.

bogy a koziissegi keroemenyezesek re.

ven segitsen a helyzet ujragondolasaban.

. A dijnyertes paIyiizOk milyen jota-

lomban reszesillnek?

- A patyamunlli jutalmazasa mas

kerdes, ell a paIy:izalOt kiiro let intez-

menr- a Delvideki Magyarsag€rt Alapit-

viny es a Szechenyi Istvin Strategiakuta-

to es Fejlesztesllntezet villalta magara.

Szeremem mindjirt megjegyezni, bogy

mas intezmenyek es szetVezetek ~ jelez-

tek mar "andeknkat. bogy sziv...n hoz-

.ajarulnanak a legjobb paIyamunlli di-

jazasahoz. Ezek a megbeszel€sek meg

tartanak, igy az iisszegek nagysagarol k..

rai lenne nyilatkozni.

Fontosnak tartom hangsulyozni,

bogy az akeio nom cirulle 2006. marei-

ns Ixn az itnnepelyes dfjkiosztissal. A

palyazalOn remvev6 szemeJyek vala-

mennyien meghivast kapnak arra a Sira-

tegiai tanaeskoillra, amelyen voltakeppen 6sszegez-

ni es hasznositani probaljnk a felmeriilo uj gondola-

tokat Amint awl a pily:izati felhivasunkban ~ bin

adrunk, a legjobb patyamunkakat a Strat€gial f1ize-

lek konyvsorozatunkban koueadjnk, hozzaterhet6-

ve teve igy a jo gondolatokat a szeles nyih-anossag
szim;irais.

. Kik vehetnek reszl a piIy3zaton?

- G1'korlatilag mindenki, akinek jo otlete van, es

keszletest erez magaban ana, bogy ell masokkal me-

gossza, legyen vajdasigi vagy hataron tUli, magyar
vagy mas nemzetisegli. HangsUlyozom, szitkseglink

van mindeD ol1'n gondolau-a,javaslau-a, programra.

amely Qsszhangban all a delvideki magyarsag rele-

vans tarsadalmi, gazdasigi problemaival, es uj cselek-

vest allematlvit kino! s.amunkra. Tenneszetesen a

javaslatok akkor emek ,~Iamit. ha azok egpnint

szimba veszik az adult fejlesztesi programban rejlo

lehet6segeket es veszelyeket - nyilatkozta dr. HOdi
sandor.

A paIy:izat bekitldesenek a hatarideje: 2006. mar-

dus 1. TeJjedelmi korlalOill nines. A beerkezelt pa-

lyazatokat a Delvideki Magyarsagert Alapitviny Ku-

rat6rinma es a Sz€chenyi Istvin Strategiai Intezet re.

szer61 felkert binilohizottsag fogja ertekelni. A patya-

zatokat a kovetkezo dOlre kell eljnttatni szemelye-

""", POOlin vagy e-mai\ben: LOGOS - Szechenyi Ist-

van Strat€giakntatolntezet, 24427 Tothfaln, Kossutlt

n. 4. E-mail: Szechenyiinlezet@adadty.net
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