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A Homecoming Forum Buffalo Chapter Jelenti 

 
Simonyi Andras Nagykovet Ur es Csaladja latogatasa Buffaloban 

   
Dr. Forgach Peter meghivasanak eleget teve Simonyi Andras Nagykovet Ur 2003 aprilis 
13-an szakitott idot arra, hogy a Calasanctius Training Program kereteben a Buffalo-
ban es kornyeken tanulo diakokkal talakozzon es beszelgessen. Erre az estere a 
Nagykovet Urat elkiserte a csaladja is.  
   
A latogatas apropoja -a Washington D.C.-ben 2003. marcius 8.-an megrendezett 
Homecoming Forum sikeren felbuzdulva- az USA-ban tanulo, kutato, vagy mar vegzett 
fiatalok hazatelepulesevel kapcsolatos kerdesek es nehezsegek megvitatsa volt.   
   
A sikeres EU nepszavazas hirere reagalva Dr. Forgach Peter koszontojeben hangsulyozta, 
hogy bar sokan gondoljak, hogy ok jobban tudtak volna megoldani, vagy maskent is sor 
kerulhetett volna a csatlakozasra, de a lenyeg, hogy megtortent es azzal magyarok 
millioinak evtizedes alma valik valora es legyen ez az alkalom a magyarsag kozos orome. 
Az EU-ba valo bejutas nem egy part, nem egy kormany hanem a Magyar nep eggyuttes 
erdeme. A Nagykovet Ur ehhez csatlakozva foglalta ossze gondolatait az EU 
csatlakozasrol, a Magyarorszag elott allo lehetosegekrol es kihivasokrol. Kulon kitert 
arra, hogy amellett, hogy nepszavazas eredmenye megmutatta a magyarok europai 
kotodeset, ez nem jelenti azt, hogy a Kormany egy kicsit is kevesbe erezne fontosnak 
kivalo transzatlanti kapcsolataink fenntartasat. A “tobb Europa” mellett nem 
teveszthetjuk szem elol azt a sikeres gazdasagi modelt, es egyben partnert es 
versenytarsat, amit az Egyesult Allamok testesit meg.  
 
A magyar tarsadalomra jellemzo kockazatkerulo attituddel szemben az amerikai “can do” 
hozzaallast emelte ki. Meglatasa szerint a szeles magyar muveltseget otvozni kell az 
amerikai pragmatizmussal. Szemleletvaltast surgetett a magyar vallalkozoi hozzallasal 
kapcsolatban is, mondvan, hogy a tizes huszas eveiben jarok tudjak a fordulatot 
meghozni. Arra biztatta a jelen levo diakokat es kutatokat, hogy merjenek 
kezdemenyezni, o varja az otleteket es javaslatokat, amelyeket a nagykovetseg –
lehetosegein belul - tamogat is. Ezen felbuzdulva a diakok arra kertek a Nagykovet Urat, 
hogy vesse latba gazdasagi es politikai kapcsolatait, hogy ameriaki allami intezmenyek es 
gazdasagi tarsasagok a kinn tanulo diakok szamara – az OPT program kereteben- 
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tanulmanyaik befejezeset kovetoen egy eves szakmai gyakorlatra lehetoseget 
biztositsanak. Ez egyfelol nagyszeru lehetoseget jelentene kinn tanulo diakoknak 
gyakorlati tapasztalat szerzesere, mas felol a fogado vallalatok/allami intezmenyek a 
magasan kvalifikalt fiatalok ujito javaslatait aknazhatjak ki. 
  
Kulon kiemelte, hogy a homecoming program fontossagat a Magyar Kormany is 
felismerte, es az Oktatasi Miniszterium szakertoi szinten kepviseltette magat a 
Washington- i megbeszelesen. A program kapcsan hangsulyozta tovabba, hogy o 
decentralizalt, problemaorientalt, rugalmas, a Nagykovetseg es a tanulmanyokat szerezo 
alapitvanyok halozatakent mukodo szervzodest kepzel el, semmikepp sem szeretne egy 
ujabb burokratikus (es mukodeskeptelen) szervezetet letrehozni.  
  
Ezt kovetoen a nagykovet ur rendkivul kozvetlen parbeszedet folytatott a fiatalokkal. A 
kerdesekre es megjegyzesekre reflektalva arra kerte a hazateroket, hogy segitsenek az 
Amerikai Egyesult Allamokrol kialakult hamis sztereotipiak felszamolasaban, legyenek 
azok akar negativ eloiteletek, vagy akar az USA tevedesen alapulo tulmagasztalasa. Ez 
nagyban hozzajarulhatna a magyar tarsadalom egeszseges onertekelesenek 
kialakulasahoz. Hangsulyazta tovabba, hogy az itt tanulo es hazatero diakok 
katalizatorkent hathatnak az otthoni kozvelemeny formalasaban annak erdekeben, hogy 
az emberek alapvetoen ne az allamtol varjak sorsuk jobbra fordulasat. Tobb fiatallal 
egyetertve kiemelte, hogy hazank fejlodesenek motorja -az atyaskodo es burokratikus 
allam helyett- az onallo, ongondoskodo, de szukebb es tagabb kozossegukert felelosseget 
erzo es azert tenni is hajlando allampolgarok lehetnek.  
  
Az orvosi gyakorlatukat itt tolto orvostanhallgatok az amerikai egeszsegugy kapcsan 
pozitiv es negativ peldakat egyarant megosztottak itteni tapasztalataikrol a 
hallgatosaggal. A Nagykovet Ur erre reagalva az allamilag tamogatott es az uzleti alapon 
szervezodo, vegyes finanszirozasu egeszsegugyi rendszer kialakitasat tartotta 
kovetendonek. 
 
A megbeszelesen jelenlevo professzor, Bardos Tamas, az egyetemi kutatointezetek 
amerikai finanszirazasanak valtozasarol tartott roppant erdekes beszamolot, mi szerint a 
kezdeti kizarolagos allami szerepvallalast, hogyan valtotta fel fokozatosan az uzleti alapu 
finanszirozas. Az allam es a maganszfera egyuttmukodeserol a Nagykovet Ur peldakent 
hozta fel a magyar szerepvallalast a Virginia allamban felallitando inkubatorhaz 
kialakitasaban.  
   
Az eszmecseret kovetoen a tarsasag kozos koccintassal es roved fogadassal unnepelte 
meg Magyarorszag Europai Unios csatlakozasat.  
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