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HatHatááron tron túúli magyarsli magyarsáág a 21. g a 21. 
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szszóórvrváánybannyban
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ElElőőadadáásvsváázlat:zlat:

-- demogrdemográáfiai helyzetkfiai helyzetkéépp
-- nemzetisnemzetiséégi rgi réészarszaráányoknyok
-- kisebbskisebbséégi lgi lééthelyzet thelyzet -- szszóórvrváánysorsnysors
-- oktatoktatáás statisztika, pedags statisztika, pedagóógushigushiáányny
-- intintéézmzméényhnyháállóózat zat 
-- tervek tervek éés ess eséélyeklyek
-- konklkonklúúzizióó

ForrForráás: s: 
MagyarsMagyarsáágkutatgkutatóó TudomTudomáányos Tnyos Táársasrsasáág (Szabadka) g (Szabadka) 
kutatkutatáási anyaga si anyaga éés archs archíívumavuma

Szerbia lakossSzerbia lakossáággáának nemzetisnak nemzetiséégi gi öösszetsszetéétele tele 
KoszovKoszovóó nnéélklküül l -- 20022002

Magyar
4%

Roma
1%

Bosnyák
2%

Jugoszlá
v

1%

Szerb
83%

Egyéb
8%
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VajdasVajdasáág etnikai tg etnikai téérkrkéépepe

Vajdaság lakosságának (2.013.889) 
nemzetiségi összetétele - 2002

VajdasVajdasáág lakossg lakossáággáának (nak (2.013.8892.013.889) ) 
nemzetisnemzetiséégi gi öösszetsszetéételetele -- 20022002
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TanulsTanulsáággos tendenciaos tendencia: : lakosslakossáágcsere tgcsere töörtrtééniknik! ! 
A szerbek tA szerbek töömegesen betelepmegesen betelepüülnek,  lnek,  
a kisebbsa kisebbséégek emigrgek emigráálnak.lnak.
-- Tervezett betelepTervezett betelepííttéések (kolsek (kolóóniniáák) Tito idejk) Tito idejéében ben 
((180.000180.000 boszniai szerb boszniai szerb éés montenegrs montenegróói), i), 
-- MiloMilošševievićć idejidejéében a menekben a meneküültek ltek 3/4 r3/4 réésze sze 
ddéélnyugatlnyugat BBáácskcskáábanban éés s SzerSzeréémsmséégbengben telepedett letelepedett le: : 
kb. kb. 250.000250.000

EredmEredméény:ny:
VajdasVajdasáág lakossg lakossáággáánnakak 13%13%--aa friss menekfriss meneküültlt! ! 
Ma Ma VajdasVajdasáágngnaak 2/3k 2/3--a szerba szerb
kb. a fele kb. a fele őőshonosshonos (autochton)(autochton), , 
a ma máásik fele sajsik fele sajáátstsáágos mentalitgos mentalitáássúú betelepbetelepíítetttett
((kolonistakolonista, , imigrimigráánsns, vagy menek, vagy meneküült)lt)..
A kisebbsA kisebbséégek begubgek begubóóznak, kommunikznak, kommunikáácicióóhihiáányny

A magyarok száma/részaránya a Vajdaságban:A magyarok szA magyarok száámama/r/réészarszaráánya anya a VajdasVajdasáágbangban::

Gyors Gyors üütemteműű ffogyatkozogyatkozááss

RRéészarszaráány: ny: 14,28%.14,28%.

((-- 159 380)159 380)

290 207290 207

40 40 éév v 
mmúúlvalva

20022002

EttEttőől kezdve cl kezdve cssöökkenkkenőő
nnéépesspesséégg

RRéészarszaráány: ny: 24%24%

(+ 70 953)(+ 70 953)

449 587449 587

60 60 éév v 
mmúúlvalva

19611961

NNöövekvvekvőő nnéépszaporulatpszaporulat
VajdasVajdasáági lakossgi lakossáág g 
rréészarszaráánynyáában: ban: 26%26%

378 634378 63419001900--
banban
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A mA múúlt szlt száázadban:zadban: BBáácskcskáábanban kkéétszertszer gyorsabbangyorsabban
nnöövekedettvekedett a a nnéépesspesséégg, mint , mint BBáánsnsáágbangban, , ééss negyednegyedéévelvel
lassabbanlassabban mint mint SzerSzeréémsmséégbengben..

A magyarok szA magyarok száámmáának csnak csöökkenkkenéésséét okozta t okozta 
((--50 000 a 9050 000 a 90--es es éévekben) :vekben) :
1. Elv1. Elváándorlndorlááss
2. Gyenge sz2. Gyenge szüületletéési arsi aráány ny 
3. Asszimil3. Asszimiláácicióó

SzSzóórvrváánynyéélet:let:
A vajdasA vajdasáági magyarsgi magyarsáág egyharmada hg egyharmada háátrtráányos nyelvinyos nyelvi--
etnikai helyzetben etnikai helyzetben éél. Majdnem a fele (130.000), a l. Majdnem a fele (130.000), a 
szerbsszerbsééggel ggel „„nagy felnagy felüületen leten éérintkezverintkezve””, az egyre , az egyre 
ererőőssööddőő identitidentitáásvesvesztsztéés folyamata fele halad.s folyamata fele halad.

Körzet/község Összlakosság 
száma 2002

Magyarok
száma 2002

% aránya
2002-ben

Észak-Bácska 200 140 87 181 43,56
Szabadka 148 401 57 092 38,47

Topolya 38 245 22 543 58,94

Dél-Bácska 593 666 55 128 9,28
Óbecse 40 987 20 018 48,84
Újvidék 299 294 15 687 5,24

Nyugat-Bácska 214 011 21 825 10,20
Észak-Bánát 165 881 78 551 47,35

Ada 18 994 14 558 76,64
Kanizsa 27 510 23 802 86,52
Zenta 25 568 20 587 80,52

Közép-Bánát 208 456 27 842 13,35
Nagybecskerek 132 051 14 211 10,76

Dél-Bánát 313 937 15 444 4,92
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A vajdasA vajdasáági magyarsgi magyarsáág nem csak g nem csak 
szszáámossmossáággáában, identitban, identitáástudatstudatáában ban éés emberi, s emberi, 
kköözzöösssséégi jogaiban veszgi jogaiban veszíített sokat az elmtett sokat az elmúúlt lt 
éévtizedek sorvtizedek soráán, sokkalta sn, sokkalta súúlyosabb szlyosabb száámmáára ra 
az a vesztesaz a veszteséég, amelyet viszonylagos g, amelyet viszonylagos gazdasgazdasáági gi 
éés intellektus intellektuáális erlis erőőnlnlééte, tte, táársadalmi szerepersadalmi szerepe
tekintettekintetéében szenvedett el. ben szenvedett el. 

A sA súúlyveszlyveszííttéés, az emigrs, az emigráácicióóval, asszimilval, asszimiláácicióóval val 
egyegyüütt, folytattt, folytatóódik. dik. A magyarok gazdasA magyarok gazdasáági gi 
öönszerveznszervezőőddéése egyenlse egyenlőő a nulla nulláával.val. SzerbiSzerbiáában, ban, 
a ma méég esedg esedéékes privatizkes privatizáácicióós s éés vagyons vagyon--
visszaszvisszaszáármaztatrmaztatáási folyamatok kirekesztettjei si folyamatok kirekesztettjei 
éés ks káárvallottjai is a kisebbsrvallottjai is a kisebbséégek.gek.

A magyarok A magyarok őőshonos kisebbsshonos kisebbséég g 
SzerbiSzerbiáában, nemzeti megmaradban, nemzeti megmaradáásuk suk 

mméégis attgis attóól fl füügg, hogy mennyire gg, hogy mennyire 
tudnak alkalmazkodni a ttudnak alkalmazkodni a tööbbsbbséégi gi 

nemzet nemzet ááltal diktltal diktáált lt áállami llami 
intintéézkedzkedéésekhez, vansekhez, van--e azonnali e azonnali 

vváálaszuk az esetleges laszuk az esetleges 
diszkrimindiszkrimináácicióóra.ra.

PPééldldáául: ul: A tovA továábbtanulbbtanuláás dimenzis dimenzióója ja 
nem csak a sznem csak a száándndéékon mkon múúlik, de a lik, de a 

hozzhozzááfféérréésen sen éés a helybeli s a helybeli 
versenykversenykéépesspesséégen is. gen is. 
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OktatOktatááskutatskutatáás eredms eredméényeknyek::

1.1. GyermekGyermek lléétsztszáámcsmcsöökkenkkenééss hha a ilyenilyen rohamosanrohamosan
cscsöökkenkken a a magyarmagyar tanultanulóókk szszáámama a a kköözoktatzoktatáásbansban, , 
akkorakkor 1010--15 15 éévv mmúúlvalva csakcsak a a 30003000--3500 3500 ffőő feletfelett t 
szszáámlmláállóó teleptelepüülléésekenseken leleszsz magyarmagyar tannyelvtannyelvűű
oktatoktatááss. . SSzzíínmagyarnmagyar tagozattagozatúú ááltalltaláánosnos iskolaiiskolai
oktatoktatáástst csakcsak azaz 50005000--6000 6000 ffőőtt szszáámlmláállóó helyshelyséégekbengekben..

2. 2. KKéépzpzéés lemarads lemaradááss aa magyar gyermek magyar gyermek 
tovtováábbtanulbbtanuláási hajlamsi hajlamaa gyenggyengéébbbb, mint a t, mint a tööbbsbbséégi gi 
nemzetnemzetéé. . 

3. 3. SzakvSzakváálasztlasztáás s éés a tannyelv s a tannyelv öösszefsszefüüggggéésese a a 
kköözgazdaszgazdasáági, mgi, műűszakiszaki//informatikaiinformatikai, b, böölcslcséészsz kkéépzpzéésst t 
vváálasszlasszáákk, ut, utáána ana az egz egéészsszsééggüügygyi,i, a pedaga pedagóógus gus szakotszakot

4. 4. TTöömbmböössööddééss ÉÉszakszak--BBáácska cska éés s ÉÉszakszak--BBáánnáát t 
terterüületletéén, n, tanul tanul a magyara magyar kköözzéépiskolpiskoláássok 75,76%ok 75,76%--aa..

OtthonOtthon-- éés megmarads megmaradáási stratsi stratéégia:gia:

1. 1. ÉÉlhetlhetőő szszüüllőőffööld ld –– munkalehetmunkalehetőősséég, g, 
vváállalkozllalkozáás, s, ééletminletminőősséégg

(lehetetlen a teljes vajdas(lehetetlen a teljes vajdasáági magyarsgi magyarsáág szg száámmáára ra 
egyetlen egysegyetlen egysééges gazdasges gazdasáágpolitikai nemzetstratgpolitikai nemzetstratéégigiáát t éés s 

viselkedviselkedéési modellt megfogalmazni si modellt megfogalmazni -- ttööbbsbbsííkkúú tervek)tervek)

2. Fenntarthat2. Fenntarthatóó intintéézmzméényhnyháállóózat zat ––
oktatoktatáás, ms, műűvelvelőőddéés, ms, méédiadia
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Magyar kMagyar köözzéépiskolpiskoláások szsok szááma kma köözszséégenkgenkéént megmutatja a nt megmutatja a 
tervezhettervezhetőő magyar kmagyar köözzéépiskolapiskola--kköözpontokatzpontokat

Magyar Magyar öönkormnkormáányzatnyzatokok -- ttöömbmb DiDiáákokkok szszáámama

SzabadkaSzabadka (1)(1) 2 3092 309
Zenta (2)Zenta (2) 874874
TopolyaTopolya (3)(3) 775775
KanizsaKanizsa (4)(4) 609609
ÓÓbecse (5)becse (5) 550550
ААdada (6)(6) 497497
TTöörröökkanizsakkanizsa (11)(11) 134134
ÖÖsszesensszesen 5 7485 748
MagyarlaktaMagyarlakta kköözszsééggekek aa szszóórvrváánynybanban

Nagybecskerek (7)Nagybecskerek (7) 299299
ÚÚjvidjvidéékk (8)(8) 244244
CsCsóókaka (9)(9) 236236
Zombor (10)Zombor (10) 196196
Temerin (12)Temerin (12) 6060
ÖÖsszesensszesen 1 0351 035

Feladat: Feladat: 
az asszimilaz asszimiláácicióó, elv, elváándorlndorláás fs féékezkezéése se ––

identitidentitáásmegsmegöörzrzééss az iskolaz iskoláákbankban

6,02

11,25

11,15

12,23

0 2 4 6 8 10 12 14

egyetemegyetem

ffőőiskolaiskola

kköözzéépfokpfokúú

ááltalltaláánosnos

A magyar tanulók 
száma az összes 
tanulók 
részarányában a 
demográfiailag elvárt 
(14%) alatt van
-legtöbben a főiskolát 
választják, nem pedig az 
egyetemet
- a hallgatók 1/3-a tanul 
(részben) magyarul

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


9

A magyar lakossA magyar lakossáág iskolai alulreprezentg iskolai alulreprezentááltsltsáága ga 
15 15 éév feletti aktv feletti aktíív lakosok v lakosok -- 20022002

Egyetemi végzettséggel rendelkeznek

5.18

7.68

1.87

5.71

8.57

2.04
2.91

4.17

1.11

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Vajdaság Városok Falvak és egyébb

sz
áz

al
ék

 (%
)

Összesen Szerb Magyar

Feladatunk: Feladatunk: 
intintéézmzméényesnyesííttééss, min, minőősséégemelgemelééss

TovTováábbfejleszteni az anyanyelvbbfejleszteni az anyanyelvűű oktatoktatáási hsi háállóózatot:zatot:
1.1. ÉÉrettsrettséégit adgit adóó szakkszakköözzéépiskolpiskoláák k éés a gimns a gimnááziumok ziumok 

preferpreferáálláásasa –– magyar iskolakmagyar iskolaköözpontokzpontok
2. Piacigényes szakok éés gyakorlatias tuds gyakorlatias tudáás bevezets bevezetéésese
3.3. MinMinőősséégegemelmelééss, szak, szakéértelmrtelműű tantanáárok (permanens rok (permanens 

tovtováábbkbbkéépzpzéés, szs, száámmííttóóggéépp--, nyelvtanul, nyelvtanuláás)s)
4.4. AA szszóórvrváányban tanulnyban tanulóók tk táámogatmogatáásasa

((szakkollégiumok, utaztat, utaztatáás, s, öösztsztööndndííjazjazááss))
5.5. Emelni a tovEmelni a továábbtanulbbtanuláási szsi száándndéékotkot –– felnfelnőőttkttkéépzpzéés s 

reformja: tovreformja: továábbbb--, , áátktkéépzpzőő kköözpontokzpontok
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OktatOktatááskutatskutatáási tapasztalatok:si tapasztalatok:

1. 1. PedagPedagóógushigushiáányny a a kköözoktatzoktatáásbansban
-- legtlegtööbbbb magyarulmagyarul tudtudóó ááltalltaláánosnos-- ééss
kköözzéépiskolaipiskolai tantanáárr a a ttöömbmbbenben, , SzabadkSzabadkáánn, , 
KanizsKanizsáánn ééss TopolyTopolyáánn hihiáányziknyzik; ; aaz z áátmeneti tmeneti 
megoldmegoldáások sok kihatkihatnaknak a a tantanííttááss minminőőssééggéérere! ! 

2.2. A SzerbiA Szerbiáában/Vajdasban/Vajdasáágban gban ééllőő magyarok a magyarok a 
balkbalkááni ni hhááborborúú miatt elhalasztottmiatt elhalasztottáák  k  
a a felsfelsőőoktatoktatáási intsi intéézmzméényalapnyalapííttáásisi
lehetlehetőősséégeketgeket..

ÉÉvtizedes vtizedes öösszefogsszefogáás, s, 
munka eredmmunka eredméénye:nye:

LLéétrejtrejöött az Tartomtt az Tartomáányi alapnyi alapííttáássúú áállamillami
Magyar TannyelvMagyar Tannyelvűű TanTanííttóókkéépzpzőő Kar Kar 
ÚÚjvidjvidééki Egyetem keretein belki Egyetem keretein belüül l ––
2006 janu2006 januáár 31r 31--ttőől Szabadkl Szabadkáán.n.
TovTováábbi lbbi lééppéések   sek   
intintéézmzméénytnytáámogatmogatáás, s, úúj szakokj szakok……
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MMagyarorszagyarorszáágigi ttáámogatmogatáásoksok VajdasVajdasáágbagba::

-- nincsnincs folyamatosfolyamatos, , hosszhosszúú ttáávvúú, , 
intintéézmzméényfenntartnyfenntartóó ttáámogatmogatááss! ! 

-- csakcsak alkalmialkalmi--kiegkiegéészszííttőő ttáámogatmogatáásoksok éérkeznekrkeznek
-- az az eddigeddig kialakultkialakult alapalapíítvtváányinyi ttáámogatmogatáásisi forma forma 
alkalmatlanalkalmatlan ((öösztsztööndndííjazjazáás)s)
-- elelőőnynyöös a s a magyarorszmagyarorszáágigi szakszakéértrtőőii
kköözremzreműűkkööddééss azaz egyetemszervezegyetemszervezééssbenben
-- éés s a a magyarmagyar––magyarmagyar szakszakéértrtőőii csoportokcsoportok
folyamatosfolyamatos mműűkköödtetdtetéésese a a fejlesztfejlesztéési terveksi tervek
kidolgozkidolgozáássáábanban

Vegyes szakVegyes szakéértrtőői csoport feladata:i csoport feladata:
Melyek azok az intMelyek azok az intéézmzméények, nyek, 
finanszfinanszíírozrozáási formsi formáák k éés kisebbss kisebbséégi gi 
kköözzöössssééggééppííttőő stratstratéégigiáák, amelyek k, amelyek 
megermegerőőssííthetik a hatthetik a hatááron tron túúli magyar li magyar 
kköözzöösssséégek identitgek identitáássáát, javt, javíítjtjáák k 
versenypozversenypozíícicióóikat, ikat, öösszhangba hozhatsszhangba hozhatóók a k a 
ttööbbsbbséégi tgi táársadalom elvrsadalom elváárráásaival? saival? 
Milyen tovMilyen továábbi eszkbbi eszköözzöökre lenne szkre lenne szüükskséég? g? 
ÁÁththáárrííthatthatóó--e a finansze a finanszíírozrozáás az s az EUEU--rara??
TTúúl kelll kell--e, te, túúl lehetl lehet--e le léépni a pni a „„templom templom 
éés iskolas iskola”” identitidentitáássőőrzrzőő szerepszerepéén?n?

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


12

Az Az etnikusetnikus leleééppüüllééss alkotalkotóóelemei a szelemei a szóórvrváánybannyban::
1. D1. Demogremográáfiai tfiai téérvesztrvesztééss
asszimilasszimiláácicióó, , vegyes hvegyes háázasszassáágok, elkgok, elkööltltöözzééss
2.2. GazdasGazdasáági tgi téérvesztrvesztéés s 
leszegleszegéényednyedéés, munkans, munkanéélklküülisliséég, ig, izolzoláácicióó, es, eséélytelenslytelenséégg
a privatiza privatizáácicióóbanban
3. 3. Politikai tPolitikai téérvesztrvesztééss
öönszerveznszervezőőddéési formsi formáák lek leééppüülléésese, sz, szééththúúzzááss
4.4. A nyelvi tA nyelvi téérvesztrvesztééss
anyanyelvanyanyelvűű iskola hiskola hííjjáán felszn felszáámolmolóódik az anyanyelvi dik az anyanyelvi 
kollektivitkollektivitáás, s, éértelmisrtelmiséégsorvadgsorvadááss
5. 5. KulturKulturáális lis éés ms műűvelvelőőddéési si ttéérvesztrvesztééss
informinformáácicióó ééss kköözzöösssséégi gi éélet hilet hiáányanya, m, műűvelvelőőddéésisi--, civil, civil--, , 
egyhegyháázi intzi intéézmzméények lenyek leééppüülléésese

MagyarsMagyarsáágtudatunk a lgtudatunk a léétfenntarttfenntartáás s 
fontossfontossáága mga mööggéé kerkerüültlt

-- kkéérdrdőőíívezvezéés: szs: szüüllőők k -- 20022002
SzSzíívesen kvesen küüldenldenéé--e gyermeke gyermekéét olyan iskolt olyan iskoláába, ahol a ba, ahol a 
magyar kultmagyar kultúúra ra éés ts töörtrtéénelemnelem oktatoktatáása kiemelt sa kiemelt 
óóraszraszáámban tmban töörtrtéénik?nik?
vváálaszok:laszok: SzSzáámmaa SzSzáázalzaléékkaa

Igen, ez fontosIgen, ez fontos 136136 27,827,8

Igen, de nem fontosIgen, de nem fontos
(a meg(a megéélhetlhetééshez)shez)

284284 58,058,0

NemNem fontosfontos 6767 13,713,7

ÖÖsszesensszesen 490490 100100
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--A A szszóórvrváányny kköözzöösssséégekbengekben ééventevente áátlagosantlagosan nincsnincs
kettkettőőnnééll ttööbbbb mműűvelvelőőddéésisi esemeseméényny, , 
-- Az iskolAz iskoláában ban öösszevont alssszevont alsóó tagozatok, vagy csak tagozatok, vagy csak 
anyanyelvanyanyelváápolpoláás ls lééteziktezik
-- A magyar napiA magyar napi-- éés heti sajts heti sajtóó kkéésve sve éérkezik,rkezik, gygyéér az r az 
Internet kapcsolatInternet kapcsolat
-- GyakranGyakran csakcsak vendvendéégpapokgpapok vvéégzik az egyhgzik az egyháázi zi 
ffeladatoeladatokakat (t (HHúúsvsvéét, Kt, Kararáácsonycsony).).

IntIntéézmzméényhnyháállóózat a szzat a szóórvrváánybannyban!!
1. k1. köözoktatzoktatáási iskolaksi iskolaköözpontok zpontok ((ÚÚjvidjvidéék, k, NagybecskerekNagybecskerek))
2.2. mműűvelvelőőddééshsháázak zak ((MuzslyaMuzslya,,TemerinTemerin,Marad,Maradéék, k, SzSzéékelykevekelykeve))
3. magyar m3. magyar méédiahdiaháállóózatzat (sajt(sajtóó, TV, Internet), TV, Internet)
4. magyar (nem szl4. magyar (nem szlááv) katolikus papokatv) katolikus papokat

EsEséélyegyenllyegyenlőőtlenstlenséég a munkaerg a munkaerőőpiacon!piacon!
Feladat:Feladat:
1.1. A A vváállalkozllalkozáási hajlam si hajlam éés s a a befektetbefektetéési ksi kéészsszséégg

emelemeléésese –– ttőőkekevonzvonzáás, csals, csaláádi vdi váállalkozllalkozáások, sok, 
kezdkezdőő ttőőke, hitelek biztoske, hitelek biztosííttáásasa

2.2. InfrastruktInfrastruktúúra fejlesztra fejlesztéés s -- beruhberuháázzáásoksok
3.3. ÉÉrettsrettséégit adgit adóó szakkszakköözzéépiskolpiskoláákba kba éés a s a 

gimngimnááziumokba jutziumokba jutáás prefers preferáálláásasa -- tantanáárok rok ééss
tanultanulóók k öösztsztööndndííjazjazáássaa, utaztat, utaztatáássa, a, 
sszakkollzakkolléégiumok rendszeregiumok rendszere

4.4. PiacigPiacigéényes szakok nyes szakok éés gyakorlatias tuds gyakorlatias tudáásstt
-- emelni a tovemelni a továábbtanulbbtanuláási szsi száándndéékot kot --

felnfelnőőttttkkéépzpzééss (permanens tov(permanens továábbkbbkéépzpzéés, s, 
szszáámmííttóóggéépp--, nyelvtanul, nyelvtanuláás)s)
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CCéél megl megáállllíítani a fiatal szakemberek tani a fiatal szakemberek 
elvelváándorlndorláássáát: t: 

aa vajdasvajdasáági magyar kgi magyar köözzöösssséég g az elitemigraz elitemigráácicióó
miatt miatt éévente vente kb. kb. 300 diplom300 diplomáás s éértelmisrtelmiséégirgirőől l 
kkéénytelen lemondaninytelen lemondani!!

1.1. Komplex fejlesztKomplex fejlesztéési terveksi tervek kellenek a  helyi kellenek a  helyi 
infrastruktinfrastruktúúra ra éés az emberi ers az emberi erőőforrforráás s 
ererőőssííttéésséérrőőll

2.2. KorlKorláátozni a gazdastozni a gazdasáági emigrgi emigráácicióót t ––
vváállalkozllalkozáási lehetsi lehetőősséégek kistgek kistéérsrséégenkgenkéént nt éés s 
falunfalun (sz(szóórvrváány munkanny munkanéélklküülisliséég: 40g: 40--50%)!50%)!

KONKLKONKLÚÚZIZIÓÓK:K:
BERUHBERUHÁÁZZÁÁSOK SOK –– ÉÉLETMINLETMINŐŐSSÉÉGG

1. A teljességigényű, működőképes infrastruktúra
2. Regionális fejlesztési és kutatóintézeti hálózat 

kialakítása – a beruházási és vállalkozási hajlam emelése
3. Együttműködő – határon át nyúló, magyar nyelvű

médiahálózattal folyamatosan informálni, közösségbe 
vonzani a magyar nyelvterületet

OKTATOKTATÁÁS S -- INTINTÉÉZMZMÉÉNYTNYTÁÁMOGATMOGATÁÁSS
1. Az anyanyelvű oktatás- és a művelődési intézmények 

hálózati fenntartása
2. A Kárpát-medencében egy nemzeti felnőttképzés, 

felsőoktatási stratégia és együttműködés kidolgozása
(folyamatos anyaországi és a határon túli szakemberi
közreműködés)
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A A gazdasgazdasáági fejlesztgi fejlesztééss a a 
kistkistéérsrséégekben gekben éés az s az 

oktatoktatááststáámogatmogatáás s kköözzöös metszete a s metszete a 
kitkitöörréési programoknak. si programoknak. 

A munkahelyteremtA munkahelyteremtéés s éés a s a 
humhumáánernerőő fejlesztfejlesztéés a nyits a nyitáást st éés a s a 
rugalmas rugalmas alkalmazkodalkalmazkodááskskéészsszséégget et 

jelenti.jelenti.

ConcordiaConcordia parvaeparvae resres crescuntcrescunt, , 
discordiadiscordia maximaemaximae dilabunturdilabuntur

EgyetEgyetéértrtééssel a kicsik is ssel a kicsik is 
naggynaggyáá lesznek, lesznek, 

szszééththúúzzáással a legnagyobbak is ssal a legnagyobbak is 
elenyelenyéészneksznek
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