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Szászfalvi László államtitkár

HÁZIGAZDA
Turcsány Péter
a Kráter Műhely Egyesület elnöke

Főbb témakörök:
 –  Nemzetek, nemzetiségek és civil szervezetek együttműködése
 –  Nyelv, kultúra, identitás megőrzése - új problémák 

az állampolgársági törvény megalkotása után
 –  Civil szervezetek, mint a Kormány stratégiai partnerei
 –  Önkormányzatok a nemzetiségi megmaradás szolgálatában
 –  A kettős kötődés irányai a magyarországi nemzetiségek szempontjából

 –  Új magyar nemzet- és civil stratégia esélye a Kárpát- medencében

KISEBBSÉGEK, NEMZETISÉGEK, AUTONÓMIÁK
NEMZETISÉGI STATISZTIKÁK, MEGÚJULÓ NÉPHAGYOMÁNYOK 

– KIÁLLÍTÁS ÉS FÓRUM

Helyszín: Pomáz, Teleki-Wattay kastély

Időpont: 2011. október 7. (péntek)

Elérhetőség, információ: titkar@krater.hu

Telefon: +36-30-619-9977 Dr. Bittó Renáta

tel/fax. 06 26 325 321                                               

MEGHÍVÓ

EGYÜTT JOBB TERVEZNI A JÖVŐT!

KÁRPÁT-MEDENCEI

KERESZTKÖTŐDÉSEK

KONFERENCIA

 A rendezvényt támogatja:



PLENÁRIS ELŐADÁSOK
(10.00 - 11.20 óra)

Teleky-Wattay Művészeti Iskola Nagyterme 

Szászfalvi László – fővédnök (egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkár) – A X. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia 

megnyitása

Vicsi László (Pomáz polgármestere) – Köszöntő 

Csallóközi Zoltán (miniszterelnök-helyettesi kabinetfőnök) – „A köztéri szobrok nemzeti együvé tartozást erősítő szerepe” 

Turcsány Péter (Kráter Műhely Egyesület elnöke) – Közép-európai nemzetek, nemzetiségek és civilszervezetek együttműködése

dr. Csizmadia László (Nemzeti Civil Alapprogram Tanács elnöke) – „Civil szervezetek, mint a Kormány stratégiai partnerei”

Konrad Sutarski (Polísz folyóirat szerkesztő) – „Tapasztalatok a PoLíSz ’Együtt jobb’ új rovatának rendszeres havi megjelentetésével kapcsolatban”

SZEKCIÓS TANÁCSKOZÁSOK
(11.20 - 13.30 óra)

I. Nyelv, kultúra, identitás megőrzése - új problémák az állampolgársági törvény megalkotása után – a kettős elvárási rendszerek anomáliái 

és lehetséges megoldás-kísérletei (Helyszín: Wattay terem) Szekcióvezető: dr. Székely András Bertalan (osztályvezető- KIM- Külkapcsolati és 

Nemzetiségi Kulturális Együttműködési Osztály)

Előadók:

Tarics Péter (a Magyar Nemzet külpolitikai újságírója, író, okleveles politikai szakértő) – „Nyelv, kultúra, identitás megőrzése - új problémák a 

Felvidéken az állampolgársági törvény megalkotása után”

Göncz László (szlovéniai magyar költő, történész, politikus, 2008 óta a szlovéniai magyar közösség parlamenti képviselője) – „Nemzeti kisebbség-

védelem Szlovéniában a deklarált jogok és azok tényleges megvalósítása látóköréből”

dr. Zsoldos Ferenc (Magyar Nemzeti Tanács (Délvidék) alelnök) – „A délvidéki szórvány-magyarság az erők kereszttüzében”

Havadtői László (Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány kurátora) – „A magyar identitástudat kereszttüze a Kárpát medencében” 

Gazda József (művészeti író, szociográfus, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke) – „Magyarságunk megtartásáért”

Duma András (író, mítoszkutató) – „Reménysugár a moldvai csángók között”

II. A kettős kötődés irányai; az anyanyelvi és kulturális igények a magyarországi nemzetiségek szempontjából (Helyszín: Teleky terem). Szekció-

vezető: dr. Konrad Sutarski (Polísz folyóirat szerkesztő, Polonia-Węngerska főszerkesztő, Magyarországi lengyelség múzeum igazgatója)

Előadók:

Dekity Markó (költő,újságíró, a Magyarországi Horvát Írók társaságának elnöke) – „A magyarországi horvátok identitása és kulturális igényei” 

Fuzik János (Országos Szlovák Önkormányzat elnöke) – „Önkormányzati intézményrendszerünk a hazai szlovák megmaradás szolgálatában”

Hattinger Gábor (költő,műfordító) – „A magyarországi ruszinok kettős identitása; különös tekintettel a Magyarországon született ruszinokra”

Pátrovics Péter (egyetemi adjunktus, nyelvész) – „Nyelv és identitás”

dr. Popovics Tibor Miklós (Magyarországi Ruszin Kutatóintézet igazgató) – „A magyarországi ruszinok kettős identitásának aktuális kérdései”

Rostás Farkas György (költő,  a „Kethano Drom – Közös Út” folyóirat főszerkesztője, a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság elnöke) – „A 

magyarországi cigányok identitása és kulturális igényei”

Schuth János (újságíró, a „Neue Zeitung” német újság főszerkesztője, a magyarországi Német Írók és Képzőművészek Egyesületének elnöke) – „A magyaror-

szági németek identitása és kulturális igényei”

13.30 – 14.30 óra: Ebéd a Viking Vendéglő nyári kertjében

PROGRAM



ÚJ MAGYAR NEMZET- ÉS CIVIL STRATÉGIA 

ESÉLYE A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
(Nyilvános fórum, kerekasztal) 

14.30 - 16.30 óra:

(Helyszín: Teleky-Wattay Művészeti Iskola Nagyterme.) Levezető elnök és előadó: dr. Latorcai Csaba (nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 

felelős helyettes államtitkár)

Előadók:

dr. Latorcai Csaba: Beszámoló az „egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” tervezett törvény stratégiai hatásá-

ról a magyarországi kisebbségi civil szervezetek és a határon túli civil szervezetek jövőjére nézve.

Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa (nemzetiségkutató): – „Arányosított (többnyelvű) önkormányzatokat a szórványban élők számára!”

Vadas László (színházi rendező és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Szakbizottság elnöke) – „Nemzeti kultúra az identitástudat alakítá-

sában és megerősítésében.”

Berényi Margit (Nobilitas Carpathiae Civil Szervezet kulturális bizottság elnöke) – „Kultúrák védelme a Végeken”  

Balog Béla (A Magyar Műveltség Szolgálat tagja) – „A Magyar Műveltség Szolgálat tevékenysége, és jelenlegi helyzete”

A szekcióvezetők összefoglalója
Hozzászólások a jelentkezés sorrendjében a nemzetiségi és/vagy szórvány közösségek helyzete és jövője a Kárpát-medencében témához

Turcsány Péter záróbeszéde

16. 30 – 18.00 óra: 

KISEBBSÉGEK, NEMZETISÉGEK, ATUTONÓMIÁK - nemzetiségi statisztikák, megújuló néphagyományok – Együtt jobb meghall-

gatni és megnézni egymás munkáit! Kiállítás és Fórum (Teleky-Wattay Művészeti Iskola Nagyterme)

Előadók:

Paulik Antal (főosztályvezető-helyettes – KIM Nemzetiségi Kapcsolatok Főosztálya) – „Múlt és jelen; emlékek és statisztikák- kiállítás a mai nem-

zetiségek demográfi ai hátteréről”

dr. Horváth Sándor (néprajzkutató, muzeológus, a Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztályának elnöke) – „Továbbélő néphagyomá-

nyok”

Végső Ildikó (népművelő) – A szomszéd népek népköltészete (Összeállítás Nagy László műfordításaiból) 

18. 00 – 19.00 óra: Állófogadás



A Teleki-Wattay kastély megközelíthetősége:

Kráter Műhely Egyesület

2013 Pomáz, Hősök ter 14

tel/fax. 06 26 325 321

titkar@krater.hu

www.krater.hu


