Fiatal Magyar Szakemberek Fóruma
2004. március 27.

Háttéranyag a sajtó számára

A washingtoni nagykövetség kezdeményezésére az Egyesült Államokban dolgozó és tanuló fiatal
értelmiségiek egy csoportja egy évvel ezelõtt azzal a céllal találkozott, hogy az Amerikában élõ,
dolgozó fiatal magyarok megtalálják az utat vissza Magyarországra, valamint erõsödjenek azok a
kapcsolatok, amelyekbõl mind az amerikai fiatal magyar generáció, mind pedig az otthoni
szakmai körök profitálni tudnak.
2004. március 27-én másodszor találkoznak az Amerikában élõ, dolgozó fiatal magyar
szakemberek. A házigazda ismét a Washingtoni Nagykövetség lesz. A rendezvényre az USA
távolabbi területeirõl is várunk résztvevõket. A Washington környéki magyarok mellett a New
York-i Manhattan Hungarian Network, valamint a Buffalo-i, Pittsburgh-i és egyéb regionális
csoportok részvételére számítunk. (Érkeznek részvevõk Floridából, Delaware-ból, Bostonból.)
A Fórumot Magyar Bálint oktatási miniszter levélben üdvözölt e.
Az eltelt egy év alatt a Fórum céljai kissé módosultak. Az idei Fórumon a fõ hangsúly az
Egyesült Államokban élõ, dolgozó, és tanuló magyar és magyar származású fiatal diplomások
egymás közötti, valamint a magyarországi szakmai közösséggel meglévõ kapcsolatainak
erõsítése lesz. Ez nem jelenti azt, hogy a hazatérési szándék támogatását ne kérnék továbbra is az
otthoniaktól. A Hunex Portal, a washingtoni szervezõk (MagyarAmerika Alap ítvány) saját erõbõl
létrehozott adatbázisa jól szolgálhatná mind a foglalkoztatási, mind pedig a kutatási alapú
együttmûködést. A létrehozott szakmai csoportok olyan tudás - és tapasztalatkoncentrációt
jelentenek, ami a magyar kutatói, üzleti körök számára is érdekes lehet.
Az üzleti jellegû érdeklõdés növekedését jelzi, hogy idén a Talentis Tudásalapú Térségfejlesztési
Program képviselõi is ellátogattak a Fórumra, akik a fejlesztési programjuk megvalósításában
számítanak az amerikai fiatalok tudására.
Az önszervezõdés szép példája Projekt Retour kezdeményezés .
Törekvésünk összhangban van az Európai Unió azon programjával, aminek keretén belül a nagy
tudású európai szakemberek egy részét szeretnék visszahozni Európába.
Megjegyezzük, hogy a tavalyi Fórum által megfogalmazottak továbbra is aktuálisak, különösen a
tanácskozás tapasztalatai alapján összeállított cselekvési lista.
http://www.hungarianamerica.com/homecoming/

