
A második Budakalászi
Találkozó résztvevőinek

FELHIVASA
Mi, a második Budakalászi Találkozó (Kárpát-medencei Kisebbségi
Magyar KöZműVelődési Civil Szervezetek lt, Fóruma) tanácskozá-
sán résztvevők, az általunk képviselt civil szervezetek nevében az
alábbi felhívással fordulunk minden, a magyarság sorsáért aggó-
dó, a civil szervezetek munkájában bízó nemzettársunkhoz:

l. A résztvevők üdvöZlik a státustörvény elfogadását és felajánl-
iák együttműködésüket az abban megfogalmazott célkitűZések
megvalósításához,

2. Hatáíozottan szükség van a Kárpát-medencei KöZműVelődési
Civil Szervezetek Fórumára, mivel ez a tanácskozás biztosíí|a szá-
munkra a tapaszta]at- és információcserét, és ez akadályozza meg
az elszigetelődést,

3. Szúkségesnek tartjuk, hogy a civil szféra vállalja fel a magyar
szellemben történő oktatással és neveléssel járó társada]mi fel-
adatokat, ezáltal megvalósítva a nemzeti önazonosság tudat meg-
őrzését és fe|lődését,

4. Hangsúlyozzuk a kölcsönösség elvének érvényesítését min,
den területen, hogy gyarapodhassunk egymás tapasztalata és
munkáia által,

5. Elvárjuk, hogy a mindenkori hatalom mindenütt támaszkod-
jon a civil szervezetek információira és döntéseit azok alapián (is)
hozza meg.

ó, Szükségesnek tartjuk a Kárpát-medencei kisebbségi magyar
kulturális szervezetek adatbázisának és rendezvény naptárának to-
vábbfejlesztését, Valamint hozzáférhetővé tételét mind nyomta-
tott, mind elektronikus formában, Fontosnak tartjuk, hogy ezt a
munkát a Nemzeti KulturáIis Örökség Minisztériuma támogassa,

7, Nem tartiuk kellően hatékonynak a kisebbségi magyarság kui-
turális életét segítő támogatások jelenlegi e]osztási rendszerét,

8, Fontosnak tartjuk a jeleniegi elosztási rendszer átszervezését,
fu egyes régiókban működő közvetítő (ernyő)szervezetek legyenek
valóban a régió civil szervezetei által elfogadott (legitim) fórumok,
Az illetékes kuratóriumokban megfelelő súllyal legyenek ott a civil
szervezetek képviselői.

Budakalász, 200l - iúnius 23-án

A Második Budakalászl Találkozó résztvevői
Hetvenkllenc magyaí szervezet képüselői

A Magyar Míívelődési tntézet, a Magyar Kolléglum és a Pest Megyei Közmíí-
velődé6t Informáctó§ Kózpont szeívezésében 200l. iúntus 2l. és 23. között
Budakalászon lezailott Kárpát-meden.el Kisebb§égi Magyar Kózníívelődési
ciül szetvezetek Il. Fórüma a következó felhívás megfogalmazásával és el-
fogadásával zárult.
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