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Regionális erőnlét
Szakmai konferencia és könyvbemutató volt pénteken a szabadkai Népkörben a
humán erőforrásával és annak magatartásával kapcsolatban
Pénteken kora este a szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ Kern
Katalin termében a Szabadkai Kerekasztal és a Magyarságkutató
Tudományos Társaság szervezésében került sor a Regionális erőnlét
elnevezésű szakmai konferenciára és könyvbemutatóra. Az azonos című
kiadvány témakörét boncolgató összejövetelen a humán erőforrás vajdasági
befolyását elemezték, de kitértek olyan kérdésekre is, mint a lakosság
vállalkozói hozzáállásának szintjei vagy a munkaerő-potenciál
fejleszthetőségének önszerveződési lehetőségei.
Dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár, a kötet szerző-szerkesztője
köszöntötte az egybegyűlteket, majd Mirnics Zsuzsa, a kötet egyik társszerzője
mutatta be a kiadványt. Az MTT immár 13. kötete kapcsán elmondta, hogy
nagyon fontosnak és példamutatónak érzi, hogy az első kötetet kivéve az összes
könyv munkatársai, szerzői között helyet kapott a legkülönbözőbb
tudományterületeket és az európai értékeket felvonultató fiatal generáció, abból
az igencsak sajnálatos okból kifolyólag is, hogy térségünkben nagyon kevés a
publikálási lehetőség. A kötet olyan témaköröket vizsgál, mint a regionális
erőnlét, életképesség, a humán erőforrások lehetőségei, a munkaerő-piaci
adottságok, az oktatási és a fordított pénzeszközök szerkezete, s a tanulmányok
szerzői ezt a kutatást a nagyon várt gazdasági és társadalmi változásoknak elébe
menve, mintegy felkészülve rá végzik, és osztják meg velünk az eredményeket.
Kiemeli, hogy a tanulmányok olyan, a közösség és előremozdítása
szempontjából fontos adatokat ismertetnek, mint hogy a munkanélküliek 1-5
évig várnak, mire munkához juthatnak, aminek redukálására kellene
összpontosítani és igen hatékony lépéseket foganatosítani.
Gábrity Molnár Irén régiónk humán erőforrásáról tartott előadást, amiben a
régió jelentéstartamát környezetünkben a területi egységgel, a társadalmigazdasági összekapcsoltsággal (kohézió), a közös identitástudattal és az önálló
irányítású intézményi rendszerrel egyenlítette ki. Elmondta, hogy az utóbbi 1-2
évtizedben erősen megváltozott a tartomány lakosságának etnikai összetétele,
ugyanis egyes területein az alacsony natalitás és az elvándorlás miatt csökkent,
más helyeken viszont a betelepített, betelepült menekültek magas száma miatt
nőtt a lakosság száma - Szerémségben például minden 4-5. lakos ebbe a

csoportba tartozik. Az ezáltal megélt átrendeződés szellemi, gazdasági,
társadalmi hatásainak kivizsgálása mellett fontos lenne a Térségi Fejlesztési
Terv kidolgozása, de szükség lenne egy kistérségfejlesztő stratégiára is,
valamint koncentrálni kellene a verseny és az együttműködés egyensúlyára, a
nyitottságra és az innovációs készség növelésére, továbbá a jövőkép-erősítésre a
régióban, aminek egyik célja az elvándorlás megállítása lenne.
Dr. Mirnics Zsuzsanna, a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem tanára
az etnikai-társadalmi identitásról született tanulmányának leglényegesebb
gondolatait osztotta meg a hallgatósággal. Kifejtette, hogy szükségszerűen rá
kell jönnünk arra, hogy az én és a másik megkülönböztetése analóg a saját
csoport és a másik csoport megkülönböztetésével. A nagycsoport-identitás
témaköréhez érve megnevezte ennek 7 alappillérét, mint a közös érzelmimotivációs hajtóerők, pozitív identifikációk, a más csoportokból érkező
minősítések, a vezető(k)höz fűződő kapcsolat, a választott dicsőségek és
traumák, valamint a kulturális szimbólumok, amiket részletesen
megmagyarázott, majd a saját csoportról (esetünkben vajdasági magyarság)
alkotott pozitív és negatív képek kapcsán kifejtette, hogy a megkérdezett
egyetemisták (a szabadkai tanítóképző és közgazdasági kar hallgatói)
legnagyobb része az alkalmazkodási készséget nevezte meg közösségi
pozitívumként, majd következnek a szorgalom, a tolerancia, a békeszeretet és a
barátságosság, míg legnagyobb negatívumunkként a passzivitást, a széthúzást, a
szorongást, az irigységet és az önbizalomhiányt jelölték meg.
Tar
Fotó: Molnár Edvárd

Alkalmazkodási készségünk a legpozitívabb tulajdonságunk, míg passzivitásunk
a legnegatívabb

