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Fiatal Magyar Szakemberek Fóruma - washingtoni tanácskozás
Tóth László, az MTI tudósítója jelenti:
Washington, 2004. március 28., vasárnap (MTI) - A magyarországi szakmai közösséghez és
egymáshoz fûzõdõ kapcsolataik erõsítésérõl tanácskoztak szombaton Washingtonban az
Egyesült Államokban élõ, tanuló, dolgozó fiatal magyar és magyar származású értelmiségiek.
A Fiatal Magyar Szakemberek Fórumának a házigazdája az idén is magyar nagykövetség volt,
amely tavaly a Washington környékén élõ magyar diplomások kezdeményezését felkarolva az
elsõ tanácskozást is vendégül látta. A tavalyi, még Hazatérés Fórumnak nevezett rendezvény
kiemelt témája volt, hogy mit lehet tenni az "agyelszívás" megfordításáért, a szakemberek,
tudósok, kimûvelt emberfõk hazatérésének támogatásáért. Az idei fórumon a hangsúly a
szakmai, oktatási, tudományos kapcsolatépítésen volt.
"Most már nem csak arról gondolkodunk, hogyan ösztönözhetjük hazatérésre a szakembereket,
hanem arról is, hogyan lehet a tudásukat, a szellemi tõkét mozgósítani az EU-tagsággal új
kihívások elé nézõ Magyarország javára, hiszen senkit sem lehet röghöz kötni a mai világban" mondta a Világbanknál dolgozó Velényi Edit, a fórum egyik szervezõje az MTI-nek. A fiatal
szakemberek persze továbbra is igénylik az otthoniak segítségét a hazatéréshez.
"Hazamenni mindig jó, de azt kell elérni, hogy otthon maradni is jó legyen" - hangsúlyozta
Simonyi András nagykövet a tanácskozást megnyitó beszédében.
Magyar Bálint oktatási miniszter a résztvevõket köszöntõ levelében arról tájékoztatta a fórumot,
hogy a tárca kidolgozta a beilleszkedési nehézségeken átsegítõ úgynevezett hazatérési ösztöndíj
törvényi és gazdasági feltételeit s a pályázatokat remélhetõleg hamarosan meghirdetik.
Takács István tudományos tanácsos megemlítette, hogy az Európai Unió, ahonnan 85 ezer
szakember dolgozik Amerikában, a hazaköltözés mellett döntõ magyar szakemberek egy részét
jobb ajánlatokkal akár el is térítheti.
A hazatérést, de a munkaerõ és tudás kétirányú áramlását is segíti majd az online portálból és
adatbázisból álló Hunex, amelyet a lelkes washingtoniak egy év alatt saját erõbõl hoztak létre
Komlódi Tamással és Végh Sándorral az élen. Az internetes felület tudás-, információ és
állásbörze lesz. Most folyik a tartalmi feltöltése, a beindításához még 7 ezer dollárt kell a
fiataloknak elõteremteniük.
Az önszervezõdés otthoni példája a budapesti Project Retour nevû civil szervezet, amely a
hazatérõ diplomások beilleszkedését támogatja.
Az üzleti érdeklõdés bíztató jele, hogy a fórumon bemutatkozott a Talentis Program, amely
számít az Amerikában élõ fiatal szakemberekre a Zsámbéki-medencébe tervezett egyetemváros,
innovációs központ és technológiai park megvalósításában.

A résztvevõk beszámoltak a helyi kapcsolatépítésrõl, mint amilyen a Horváth Gábor fõkonzul
által felkarolt New York-i Manhattan Hungarian Network, a hasonló washingtoni, pittsburgh-i,
bostoni kezdeményezések, amelyek a "kölcsönös szellemi beporzáson" túl számos tudományos
vagy üzleti partnert is összehoztak már.
Forgách Péter szemorvos a 10 évvel ezelõtt általa megteremtett buffalói orvosi és menedzseri
programot ismertette, amelynek már hazai öregdiák-szervezete is van.
A magyar nagykövetség és a tavaly Washingtonban bejegyzett MagyarAmerika Alapítvány
közös szervezésében megrendezett fórumon közel 100 fiatal vett részt.

