
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! 

Tárgy: a X. Vajdasági 
Egyetem támogatása 

A Vajdasági Ifjúsági Fórum elnöke, Jakus Lídia a mellékelten csatolt kérelemmel fordult 
polgármester úrhoz (1. melléklet). Levelében tájékoztat arról, hogy a vajdasági fiatalok egyik 
legjelentősebb rendezvénye a X. Vajdasági Szabadegyetem, mely rendezvény ebben az évben 
fennállásának l O. évfordulóját ünnepli. A rendezvény aktuális gazdasági, közéleti és politikai 
kérdésekkel, problémafelvetésekkel foglalkozik. Az előadók szerbiai, vajdasági és 
magyarországi egyetemi tanárok, szakemberek, vállalkozók, közéleti személyiségek, 
politikusok. 

A rendezvény támogatói a nehéz gazdasági helyzet miatt idén kevesebb támogatást tudnak a 
szervezők részére biztosítani, ezért elnök asszony erkölcsi és anyagi támogatást kér 
önkormányzatunktóL 

A rendezvény 2011. június 30. és 2011. július 3-aközött zajlik a kishegyesi Kátai Tanyán. A 
kérelmező csatolta a rendezvényről szóló leírást, valamint az előző évek előadóinak, 

előadásainak jegyzékét is. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, döntsön arról, kívánja-e támogatui a X. Vajdasági Ifjúsági 
Fórum ez évi Vajdasági Szabadegyetem rendezvényét! 

Határozati javaslat: 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság működési célú általános tartalékkerete terhére 
50 OOO Ft összeggel támogatja a X. Vajdasági Szabadegyetem megrendezését a Vajdasági 
Ifjúsági Fórumon keresztül, és egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés 
megtételére. 

Budapest, 2011. május 10. \ ~ 
}v~~ Q r l 

W ee ber Tibor 

Törvényességi szempontból látta: 

jegyző 
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Nagy öröm számunkra, hogy a vajdasági fiatalok egyik legjelentősebb rendezvénye, a Vajdasági Szabadegyetem 
első 10 éves fennállását ünnepli, és már megszervezésének első néhány évében a vajdasági magyar közélet egyik 
legjelentősebb eseményévé nőtte ki magát. 

Közéleti jelentősége mellett pedig a Vajdaságban és Magyarországon tanuló vajdasági magyar egyetemisták és 
főiskolai hallgatók fő szakmai műhelyévé vált ahol hallgatóink olyan elméleti és gyakorlati tudást kaphatnak, amit a 
szerbiai oktatási rendszer keretein belül nem szerezhetnek meg, valamint olyan közéleti képzést is biztosítunk, amely 
elősegíti beilleszkedésüket és bevonásukat a vajdasági magyar közéletbe, csökkeníve ezzel annak 
utánpótláshiányát 

A rendezvény központi témáit a gazdasági és közé/eti-kommunikációs munkacsoportokban dolgozzuk fel, ahol a 
szakmai előadások mellett az aktuális gazdasági, közéleti és politikai kérdésekkel, problémafelvetésekkel is 
foglalkozunk majd. 

Bőadóink szerbiai, vajdasági és magyarországi egyetemi tanárok, szakemberek, vállalkozók, közéleti személyiségek 
és politikusok lesznek, de lesznek résztvevők Erdélyből, a Felvidékről, Horvátországból, valamint más civil szervezet 
képviselői is vendégeink lesznek az Európai Unió egész területéről. 

A rendezvény immár hagyományos, de a megnehezedett gazdasági helyzet miatt eddigi 
támogatóink jóval kevesebb támogatást tudnak nyújtani, ezért azzal a kéréssel fordulok Önhöz, 
illetve az Ön által vezetett Önkormányzathoz, - amennyiben egyetértenek az általunk képviselt 
célokkal - lehetőségeikhez mérten erkölcsileg és anyagilag is támogassák rendezvényünket. 

A rendezvény június 30 és július 3 közölt zajlik a kishegyesi Kátai Tanyán. A rendezvényről szóló leírást és az előző 
rendezvények előadóinak és előadásainak jegyzékét ezen levélhez csato/om. 

www.vifo.rs 
Posta cím: Korvin Mátyás 9., 24000 Subotica, Serbia Tel/fax: +38124 55 4413, suvifo@gmail.com 
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Szervezetünk Deviza számla adatai a következők: 

Vajdasági Ifjúsági Fórum- VIFÓ 

Age Mamuzica 13/11 

24000 Subotica 

SZERBIA 

VOJVODJANSKI OMLADINSKI FORUM 

SZÁMLASZÁM: RS35355000000200700112 

SWIFr: VBUBRS22 

BANK: VOJVODJANSKA BANKA AD N OVI SAD 

BANK CÍM: TRG LAZARA NESiéA 3., 24000 SUBOTICA, SERBIA 

141 0002/0010 

Visszajelzését a +381124-554-413 telefonszámon, vagy a +381163-86-36-249 mobilszámon, illetve 
suvifo@gmail.com váram, de ha kérdése van a rendezvénnyel kapcsolatban, a fent említett telefonszámokon 
szívesen válaszolok. Előző rendezvényeinkről a WvVW.vifo.rs honlapon tájékozódhat. 

Bízva abban, hogy számíthatunk támogatására, tisztelettel: 

Szabadka, 2011.04.15. 

Jakus Lídia 

Elnök 

www.vifo.rs 
Posta cím: Korvin Mátyás 9., 24000 Subotica, Serbia Tel/fax: +381 24 55 4413, suvifo@gmail.com 
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A Vajdasági Szabadegyetem című program részletes bemutatása 

141 0003/0010 

A Vajdasági Szabadegyetern- megőrtzve az előző évtized törekvéseit, de alkalmazkodva a változó helyzetekhez és 
igényekhez- vajdasági magyar fiatalok egyik fő szellemi műhelye kíván lenni, és a következő problémákra szeretne 
feleletet adni: 

1. A régióban számos kulturális és szórakoztató jellegű rendezvény, fesztivál kerül megszervezésre, amelyek 
minőséges előadásokat tartalmaznak, de ezek kevésbé foglalkoznak a tudás, a különböző ismeretek átadásával a 
fiatal generációk számára, a szórakoztató és kulturális jelleg mellett nem összpontosítanak a közösségépítésre és a 
fiatal értelmiségiek tartós összekapcsolására, míg ami céljaink ezek. 

2. A vajdasági magyar értelmiség, az intézmények, politikai pártok, civil szervezetek komoly utánpótlásgondokkal 
küszködnek. A fiatalok közül sajnálatos módon nagyon kevesen érdeklődnek a közélet, dvil szervezeti élet és a 
politika iránt, pedig a közösséget érintő kérdések és azok megoldása elképzelhetetlen utánpótlás és fiatal 
értelmiségiek nélkül. Mivel a közéleti képzés nincs intézményesítve a fiatalokat csakis különböző szemináriumokon, 
iskolán kívüli képzések keretében lehet felkészíteni a jövőbeli kihívásokra, és ezek a felkészítések nem mindig 
magyar, illetve konzervatív szellemiség űek, holott ahhoz, hogy közösségünk itt közösségként meg tudjon maradni és 
fejlődőképes legyen, szilárd alapok szükségesek. 

3. A fiatal értelmiségiek nagy részekülföldre távozott, ma is sokan tanulnak magyarországi vagy még távolabbi 
felsőoktatási intézményekben. Közülük kevesen térnek vissza, és kevesen ápolnak szakmai kapcsolatokat itthon élő 
kollégáikkal, nincs betekintésük az itthon zajló gazdasági, társadalmi és szakmai folyamatokba, holott ha azt 
szeretnénk, hogy Vajdaság és Szerbia minél előtt az Európai Unió tagja legyen, és ott ténylegesen megállja a helyét, 
az együttműködést a fiatal értelmiségiek között kell megalapozni. 

A vajdasági magyar fiatalok fent felsorolt gondjart orvosoini kell. Ez egy összetett feladat, amely több területen is 
nagy erőfeszítéseket és összehangolt cselekvést követel. A Szabadegyetem megszervezésével szeretnénk legalább 
részben hozzájárulni ahhoz, hogy hallgatóink látóköre szélesedjen, tudásuk színvonala emelkedjen. 

www.vifo.rs 
Posta cím: Korvin Mátyás 9., 24000 Subotica, Serbia Tel/fax: +38124 55 44 13, suvifo@gmail.com 
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A Szabadegyetem céljai: 
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-a vajdasági magyar és a Magyarországon tanuló vajdasági magyar egyetemistáknak nyújt ismerkedési 
lehetőséget, és a jövőbeli szakmai együttműködések megalapozása, 

-az itthon, nem magyar nyelven tanuló egyetemisták megismerkedhessenek a magyar szakkifejezésekkel, 

141 0004/0010 

-olyan szakmai ismeretek szerzése, amelyekre az intézményesített felsőoktatás keretein belül nincs lehetőség, 

-aktuális közéleti kérdések megvitatása, első kézből való informálódás jeles közéleti személyiségek, politikusok 
részvételével. 

A rendezvény szakmai menete 

A rendezvény több síkon halad: 

Elsősorban minden hallgató szakmájától és érdeklődési körétől egy munkacsoport tagja lesz, ahol szakmai 
előadásokat hallhat az adott téma egy elismert szaktekintélyétőL 

A hallgatók az idén kettő munkacsoportban dolgozhatnak, mégpedig: 

Közgazdasági 

Közéteti-kommunikációs munkacsoportokban. 

Másodsorban közéleti előadások és vitafórumok is megszervezésre kerülnek majd, ahol a legaktuálisabb közéleti 
kérdésekre keressük a válaszokat közéleti személyiségek, politikusok részvételével. Célunk, hogy a jövő értelmisége 
a szakmai tudás mellett közéletileg is képzett és tájékozott legyen, hiszen csak így képzelhető el, hogy 
tevékenységük a közösség erőgyarapodását és megmaradását is elősegítse. 

Harmadsorban kulturális és szabadidős programokat is szervezünk a résztvevők számára, különös figyelmet 
szentelve a Vajdaságban élő kortárs művészeknek. A Vajdasági Szabadegyetemmel párhuzamosan zajlik a 
Dombos Fest összművészeti fesztivál, melynek programjában számos minőséges produkció szerepel 
(VWIIW. dombosfest or g. rs). 

A szakmai csoportok munkájában csoportonként kb.50-en vesznek részt. 

www.vifo.rs 
Posta cím: Korvin Mátyás 9., 24000 Subotica, Serbia Tel/fax: +38124 55 4413, suvifo@gmail.com 
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A csoportok munkái zért~k.Egyki]~iölt~~~p~rt~;~tő~égzia munka vezetését. kŐordin~l~st, ellátja a moderátor 
szerepét. A csoportvezetők az adott szakokon végzett fiatalok, remélhetőleg doktoranduszhallgatók lesznek. 

A rendezvényen a hallgatók létszáma kb. 150 fő lesz, az előadókkal és szervezőkkel, valamint a meghívott 
vendégekkel, a sajtó képviselőivel együtt kb. 200-220-an fordulnak majd meg a rendezvényen. 

A rendezvényt minden évben nagy médiaérdeklődés követte, a legtöbb előadóval, szakemberrel, politikussal interjú 
készült, így több információ jutott el szélesebb körbe is. Az előző két évben először egyetlen magyarnyelvű 
napilapunk, a Magyar Szó külön tematikus mellékleteket jelentetett meg a Dombos Fest és a Szabadegyetem ideje 
alatt, amely minden újságolvasóhoz eljutott. 

A rendezvényen való részvételre a VIFÓ pályázatot ír ki. Előfeltétel, hogy a pályázó felsőfokú oktatási intézmény 
hallgatója legyen, de nem feltétel, hogy a bejelentkezett szak legyen a szakterülete. 

A résztvevők bemutatása 

A Vajdasági Szabadegyetem résztvevői elsősorban a Vajdaságban élő és tanuló vajdasági magyar fiatalok, friss 
diplomások és fiatal vállalkozók, Magyarországon tanuló vajdasági magyar hallgatók, valamint együttműködő 
szervezeteink tagjai, aktivistái, de lesznek vendégeink Horvátországból, Erdélyből és a Felvidékről is. 

Helvisz in tű hatás 

A Vajdasági Szabadegyetem helyszíne a közép-bácskai Kishegyes, amely bár nem esik messze a nagyobb kulturális 
központoktól, az elmúlt évekigelég gyér kulturális és művelődési élettel rendelkezett. 2001. óta azonban olyan 
rangos eseményeknek ad otthont, mint a Dombos Fest összművészeti fesztivál és a Vajdasági Szabadegyetem. Ez 
által a település és a környék művelődési élete is felpezsdült, és sokkal több fiatal ismeri és szereti meg ezt a 
vidéket. 

A rendezvénv időpontja és helyszíne 

A Vajdasági Szabadegyetem helyszíne Kishegyes. A rendezvény előadásai több helyszínen zajlanak majd: a Kátai 
Tanyán és a Hegyalja utcában. 

A találkozó időpontja: 2011. június 30.- július 3. 

A rendezvény főszervezője a Vajdasági Ifjúsági Fórum (VIFÓ). www.vifo.rs 

Társszervező a Vajdasági Magyar Diákszövetség és a Dombos Polgárok Egyesülete. 

www.vifo.rs 
Posta cím: Korvin Mátyás 9., 24000 Subotica, Serbia Tel/fax: +381 24 55 44 13, suvifo@gmail.com 
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A Vajdasági Szabadegyetemek eddigi előadói és előadásai 

(2001-201 O) 

Horváth Pál, a Matáv volt vezérigazgatója: üzleti etika * Kecskés László dr. egyetemi tanár, Pécsi 
Tudományegyetem , Állam és Jogtudományi Kar, Polgárjogi Tanszék : A Jogharmonizáció filozófiája * Szabó 
Katalin dr., egyetemi tanár, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem: Köszörülünk, vagy 
klikkelünk? avagy információs rendszerek a gazdaságban * Vesna Kostié, a Világbank belgrádi irodájának 
munkatársa: A Világbank működése *Kiss Károly, Külügyminisztérium, az Integrációs Államtitkárság Főtanácsosa, 
Budapest, Az euró helye és szerepe a világgazdaságban * Marijana Pajvancié, egyetemi tanár, a Cesid 
munkatársa: Választási rendszerek, * Miavecz Béla mgr. : A macedón alkotmány kisebbségi jogokat szavatoló 
passzusai *Orosz János, a Tartományi Kisebbségjogi, Közigazgatási és Jogszabályügyi Titkárság titkárhelyettese: 
A Szövetségi Kisebbségvédelmi Törvény * Deli Andor, a Tartományi Közigazgatási, Jogszabályügyi és Kisebbségi 
Titkárság munkatársa: Az ombdusman intézménye • Kartag Ódri Ágnes, dr., a Szövetségi Kisebbségügyi 
Minsztérium Államtitkára: Női Jogok * Gábrityné Molnár Irén dr., : A vajdasaági fiatalok értékrendje, identitástudata 
és toleranciája nemzetközi összehasonlításban * Mirnics Károly mgr. szociolgós: Meglopott nemzedék * Politikai 
délután: Dobó László, Országgyűlési Képviselő, FIDESZ, Magyarország, és Robertino Knjur, az Ellenállás 
regionális koordinátorának előadása* Média délután (résztvevők: Pekár István, a Duna Televízió elnöke, Horváth 
Pál, a Heti Válasz újságírója, Bodzsoni István, a Kárpát-Medencei regionális Hírszolgálat KHT ügyvezető 

igazgatója, Dudás Károly, a Hét Nap főszerkesztője, és Kókai Péter, a Magyar Szó újságírója * Bunyik Zoltán -
tartományi oktatási és művelődési titkár * Diósi Viola - a Vajdasági Ifjúsági Fórum elnöke * Bakó Tamás, 
Magyarország Szerbia-Montenegrói Nagykövetségének külgazdasági attaséja:A magyarországi tőkebeáramlás, 

befektetési lehetőségek Szerbia-Montenegróban, és közös cégek alapításának jelentősége az Európai Unióba való 
belépés előtt • Letsch Endre, dr: Nyelvi jogaink és megvalósulásuk mikéntje * Siklaki István, közgazdász: 
Globailzmus és lokalizmus *Végh Enikő, dr. munkajogász: A foglalkoztatottak jogi helyzete és a szodális dialógus* 
Szlávity Ágnes, a szabadkai Közgazdasági Kar tanársegédje: A vajdasági magyar fiatalok, mint a régió humán 
erőforrása * Kasza József, a Szerb Kormány alelnöke és Fejsztárner Róbert, a Vajdasági Magyar Diákszövetség 
tiszteletbeli elnöke: A vajdasági magyar fiatalok közéleti szerepvállalása, avagy politizálás vagy apolitikus viselkedés 
* Varga Jenő, a Vertigalis felszámolási cég vezetője: Az állami vagyon felszámolása, avagy előkészület a 
privatizádóra * dr. Fejős István, az újvidéki Jogi Kar tanára: Új módszerek a büntetőjogban * Varga Csaba, 
szociológus, a Stratégiakutató Intézet igazgatója: Milyen Európa van, és milyen lehet?* Kerekasztalbeszélgetés: A 
vajdasági magyar fiatal értelmiség összefogása, moderátor: Fejsztárner Róbert, a Vajdasági Magyar Diákszövetség 
tiszteletbeli elnöke * Ladóczki Zsolt, a MKIK Magyar, Szerb és Montenegrói Tagozatának titkára: A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Magyar, Szerb és Montenegrói Tagozatának szerepe a két ország gazdasági 
kapcsolataiban * Inotai András, a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetének igazgatója: 
Magyarország az Európai Uniós csatlakozás küszöbén * Majtényi Markovics András, jogász, médiakutató, az 
Újvidéki Rádió és Televízió igazgatósági főtanácsosa:Új tájékoztatási és médiatörvények Szerbiában * Gubás 
Timea, a Lego Magyarország marketingmenedzsere: A multinacionális cégek marketingje és a hatékony 

www.vifo.rs 
Posta cím: Korvin Mátyás 9., 24000 Subotica, Serbia Tel/fax: +38124 55 44 13, suvifo@gmail.com 
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marketingkommunikáció * Fodor István, az Ericsson Magyarország elnöke: Lesz-e a könyvnek illata? * mgr. Major 
Gyöngyi, a szabadkai Műszaki Főiskola tanára : Glokalizádó és paradigmaváltás, és az " és- civilizáció", mint 
jövőkép *Dr. Szegvári Péter, kormány főtanácsadó: Vajdaság régiófejlesztési lehetőségei * dr. Kecskés László, a 
Pécsi Tudomány Egyetem tanára: Magyarország csatlakozási szerződése * Giro-Szász András, a Századvég 
politikai iskola igazgatója: Magyarország aktuális belpolitikai kérdései * Varga Imre, Miniszterelnöki Hivatal: 
Magyarország Európai Uniós csatlakozása és a magyar - magyar párbeszéd új dimenziói * dr. Nyers József, a 
szabadkai Műszaki Főiskola igazgatója: Alkalmazott informatika* Dr. Szarka László, MTA, Kisebbségkutató Intézet, 
igazgató: A vajdasági magyarság helyzete a magyar kisebbségi lét pszichéjének tükrében * dr. Ugrin Emese: Az 
információs kor új téreleme: a virtuális tér" (1. A szimbolikus tér fogalma és szerepe az európai társadalmakban; 2. A 
virtuális tér szimbolikus jellege; 3. A virtuális tér társadalmi jellege; 4. Virtuális társadalom -virtuális állam (elméletek 
és trendek) * Pásztor István, a Vajdasági Végrehajtó Tanács alelnöke: Privatizáció és a külföldi tőke Vajdaságban * 
Szlávity Ágnes, mgr., közgazdász: A sikeres munkaerő választás mint a kis- és középvállalatok 
eredményességének egyik záloga, avagy praktikus tanácsok a hatékony munkaerő toborzásához és kiválasztásához 
* Gábrity Molnár Irén dr, egyetemi tanár: A választópolgárok magatartásvizsgálata - elégedettségi szint és a 
reformtörekvések üteme * Kassai Ákos, a Harvard Business School MBA hallgatója: Kockázati tőke - pénzügyi 
divat vagy lehetséges privatizációs technika?* Tornislav Sudarevié dr, a szabadkai Közgazdasági Egyetem tanára: 
A biotermékek új piaca és marketingje * Havass Miklós, a Számaik Rendszerház RT elnöke: Az információs 
társadalom kihívásai *Juhász Lilla, a Trendkutató intézet munkatársa: Az Európai Unió információs társadalom 
politikája, a kezdetektől napjainkig, * Meksz Dezső, PROVICE üzleti és informatikai szeigáitató és tanácsadó KFT., 
vezető üzleti tanácsadó: Projektmenedzsment alapfokon * Csanádi Attila, a Magyar Nemzeti Tanács Intéző 

Bizottságának informatikai megbízottja: Szélessávú Internet a Vajdaságban, illetve információs stratégiák a határon 
túli magyarság megsegítésére * Fejsztárner Róbert, a Do ut facias Alapítvány elnöke és Diósi Viola, a Vajdasági 
Ifjúsági Fórum elnöke: Ha T e nem keresed meg a politikát, a politika keres meg téged * Szalay-Berzeviczy Attila, a 
Budapesti Értéktőzsde elnöke * dr. Radovan Jelasié, a Szerb Nemzeti Bank elnöke: A Szerb Nemzeti Bank 
pénzügypolitikiája * Bokros Lajos dr, a CEU Közép-Európai Egyetem professzora, Magyarország volt 
pénzügyminisztere: A felzárkózásban lévő országok pénzügypolitikája * Mikola István dr, a Magyar Egészségügyi 
Társaság elnöke, volt egészségügyi miniszter: Egészségesen élni jó * Jeszenszky Géza, történész, Magyarország 
volt külügyminisztere: Várakozások, csalódások és remények a rendszerváltozás folyamatában * Dr. Korhecz 
Tamás , a Tartományi Kormány alelnöke, Kisebbségügyi és Közigazgatási Titkár: Európai regionalizmus avagy 
Vajdaság Autonómiája* Gubás Tímea, a Lego Magyarország -Horvátország PR és marketingmenedzsere: A kólát 
csak inni lehet?* Kontra Miklós, a Szegedi Tudományegyetem nyelvész professzora: Mi a lingvicizmus és mit 
lehet tenni ellene? • prof. dr Zoran Lucié, a CESID igazgatóbizottságának elnöke, dr. Djordje Vukovié, politilóg us 
és a CESID programigazgatója és Milos Mojsilovié politológus és a CESID programkoordinátora • Várnai Judit 
Szilvia, az Igazságügyi Minisztérium fordítás koordináló egységének munkatársa: Az Európai Unió joganyagának 
átültetése magyar nyelvre • Szabó Krisztina Mária, politikai szakértő: A média és a politika viszonya 
Magyarországon * Papp Árpád néprajzkutató: A kecske és a csempe * Major Gyöngyi mgr, közgazdász: 
Jövőképünk a posztinformációs korra* Gálik Zoltán, a Teleki László Intézet, tudományos munkatárs: Hova tovább 
Európa?* dr. Göncz Lajos, az újvidéki Magyar Tanszék professzora: A vajdasági magyarság kétnyelvűsége * dr. 
Simon János, politológus: A rendszerváltozás 15 éve* Azurák Csaba, a tv2 Napló című műsorának szerkesztő
műsorvezetője: A közszolgálati és a kereskedelmi média sajátosságai * Beszélgetés Bakács Tibor Settenkedővel 
(moderátor: Szerbhorvát György) • Bokros Lajos dr, a CEU Közép-Európai Egyetem professzor *Kiszelly Zoltán, 
politológus: A politika és a média eltérő logikája * Darko Pantelic, a szabadkai Közgazdasági Egyetem 
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asszisztensének előadá~~: A k~~~~~~ ~~rk~li~gje * Kiss Gábor, az Antal JÓzsefAlapítvány elnöke: Polrtikai 
alapítványok Európában • Pásztor István, tartományi privatizációs titkár: Vajdaság fejlesztési terve * Kumin Ferenc, 
politológus: A Magyar köztársasági elnök szerepe és lehetőségei • Várkonyi Gáspár, a Századvég Alapítvány 
külügyi igazgatója: Századvég Alapítvány bemutatkozása és a Századvég Politikai Iskola képzési lehetőségei * 
Bunyik Zoltán, a Vajdasági Kormány Oktatási és Művelődési minisztere: A vajdasági magyar felsőoktatás helyzete 
a bolognai folyamatok tükrében * Kemény Győző, a Magyar Katolikus Rádió műsorvezetője, Az Értékmegőrző civil 
szervezet alapító elnöke: Az írástudók felelőssége* Horvát György, Közgazdasági Egyetem, Szabadka: Off Shore 
- avagy a legalitás határa * . Marsalkó Pál, az Euroraptor Kft. igazgatója: Régiófejlesztési stratégiák - a gazdaság 
motorja? * Szabó Krisztina Mária, politikai és médiaszakértő: Fintorok, csattanék és tapsok-avagy a kommunikáció 
szerepe a 2006-os magyar parlamenti választások során * Simon János, politológus, a Miskold Egyetem Politika 
tudományi tanszékének tanszékvezető tanára, A politikai ideológiák - avagy ki kicsoda a ,nagykönyv" szerint * 
prof.dr. Cséfalvay Zoltán egyetemi tanár, Magyar Gazdaság: utak és ki utak- avagy- volt egyszer egy Széchényi 
Terv* Gubás nmea, a LEGO /HUN, CRO, SLO/ marketing vezetőjének előadása: Marketing kommunikádó ma
avagy a kreatív esete a klónnal * Veres Edit, Antal József Alapítvány: Kisebbségi jogok megvalósulása 
Magyarszágon * Simon János, politológus, a Miskolci Egyetem Politika tudományi Tanszékének tanszékvezető 
tanára és Boros Bánk Levente, politológus, Kerekasztal beszélgetés: A 2006- os magyarországi választások 
politológus szemmel - ideológiák és kormányprogramok mentén *dr. Zárug Péter Farkas, egyetemi tanár: Utat 
vesztett rendszerváltozás * Antal Zsolt, a Századvég Alapítvány médiaszakértője * Tóthpál Tünde, a belgrádi 
Politológiai Kar Európa Tanulmányok mesteri fokozatának hallgatója: Az Európai integráció története és Európai 
Unió intézményrendszere* Nyakas Szilárd, a Magyar Rádió vezető szerkesztője: A Gyurcsány - Orbán "LAST 
MINUTE" vita és a mediatizált nyilvánosság dinamikája * Kassai Ákos, a Coca-Cola Campany Közép-Európai 
divízió kabinetfőnöke, a budapesti Corvinus Egyetem MBA programjának oktatója: Karrier menedzsment fiatal 
értelmiségiek számára Közép-Kelet Európában * Mohácsi László, Opel Regional HR Manager, General Motors 
Central & Eastern Europe: Regionális karrier lehetőségek Közép - Kelet Európában nem magyarországi 
diplomások részére* Fürjes Balázs, az lnvitel Rt. stratégiai igazgatója: Készségfejlesztés, önéletrajzírás, felvételi 
beszélgetés * Dombrádi Krisztián, a Károli Gásápár Református egyetem oktatója: A kommunikáció szerepe a 
társadalmi problémamegoldásban * Dr. Víg Zoltán, egyetemi tanár: A vajdasági magyarság jövője Európában * 
Betlen János, az M1 Nap Kelte műsorának szerkesztő-műsorvezetője: A közszolgálati médiumok és a hiteles 
tájékoztatás * . Branko Budimir, strucni saradnik Kancelarije za prodruzivanje Europskoj Uniji: Srbija na putu u 
Europsku Uniju • Hans Kaiser, a Kanrad Adenauer Alapítvány magyarországi képviseletvezetője: Németország 
helye és befolyása az Európai Unióban *Szász Károly dr, az OTP Bank Szerbia vezérigazgatója: Az OTP szerbiai 
megalakulása és a három megvásárolt bank átszervezése és egyesítése * Nagy Ferenc, a Magyar Köztársaság 
szabadkai főkonzulja: A vajdasági magyarság kapcsolattartása Magyarországgal a schengeni vízumrendszerbe való 
belépés után * Vécsey Zsadány, az IQ Consuiting Kft. munkatársának és Gubás Tímea, LEGO /HUN, CRO, SLO/ 
marketing vezetőjének közös előadása * Bodzsoni István, a Vajdasági Televízió igazgatóhelyettese: A 
többnyelvűség jövője az elektronikus médián itthon és külföldön * Kovács Hajnalka: Mi is az az ISO? * Kabók 
Erika, a Magyar Szó szerkesztője: A nyilvánosság ereje* Pósa Krisztián, történész-politológus: A vajdasági magyar 
közélet és politikai szerepvállalás a két világháború között * Varga Szilveszter, a szabadkai Vámszabadterület 
vezetője: A vám szabad területek működésének feltételei és jelentősége * Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti 
Bank volt elnökének előádása * Bara Zoltán, a Kempelen Farkas Társaság elnökének előadása * Schöpflin 
György, Európa Parlamenti képviselő: Az Európai Unió Európája és Dél -Kelet Európa * Horvát György, 
közgazdász, a Konrad Adenauer Alapítvány ösztöndíjasa: Szerbia legújabb makrogazdasági mutatói * Pap 
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Ágota, pszichológus, a Exspecto M~ntélhigié~é~ Al~píNény: Addiktív térgyhasznélat- avagy, a média ördögi trükkjei 
* Gáspár Miklós, közgazdász: Az Európai Unió költségvetése és az előcsatlakozási alapok * dr. Bod Péter Ákos, 
Corvin us Egyetem, tanszékvezető tanár: 3 év az Európai Unióban - meddig jutott Magyarország? * Simon János, a 
Miskolci Egyetem Politikai Tudományok Tanszékének tanszékvezető tanára: Demokrácia deficit avagy demokrácia 
demokraták nélkül * Szűcs Péter, a Duna Televízió szerkesztő - műsorvezetője: Újságírói kihívások kezdőknek és 
haladóknak * dr. Papp Lajos, szivsebész, a Pécsi Tudomány Egyetem tanárának előadása * Reviczky Gábor, 
színművész előadása * Melocco Miklós szobrászművész előadása * Krizmanits József, a Miskolci Egyetem 
Politika Tudományi Tanszékének tanára: A közel-keleti konfliktus jellegzetességei és hatása a világpolitikára * 
Kassai Ákos, a Corvinus School of Management oktatója és Fürjes Balázs, az lnvitel Rt. stratégiai igazgatója: 
Regionális karrier lehetőségek Közép - Kelet Európában nem magyarországi diplomások részére * Dudás 
Szabolcs, a HVG fotóriporterének előadása * Karvalics Attila, a MOL Rt. stratégiai és kommunikációs igazgatója 
Európában, Afrikában és a Közel-Keleten: Nemzetközi stratégiai vállalati kommunikáció 3 földrészen, a MOL 
példáján keresztül *dr. Kürti Sándor, a Kürt Zrt. elnöke: Jó csapat, biztos siker?- avagy a HR világa * Ferencz l. 
Szabolcs, a magyarországi MOL csoport kommunikációért felelős alelnöke: "War of the Words" - A szavak 
háborúja - Kommunikációs stratégia a MOL-OMV harc mögött * Kövér László, a Fidesz MPSZ Országos 
Választmányi elnöke * Radovan Jelasié, a Szerb Nemzeti Bank kormányzója: Szerbia makrogazdasági helyzete * 
dr. Korhecz Tamás, a Tartományi Kormány alelnöke, tartományi kisebbségi titkár: Vajdaság autonómiája: hol 
tartunk? mit szeretnénk,? merre tovább? * Gémesi György, Gödöllő polgármestre: a Kárpát-medence, mint 
összefüggő gazdasági egység * dr. Gábrity Molnár Irén, egyetemi tanár, a Magyarságkutató Tudományos 
Társaság elnöke: Regionális erőnlét • Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt elnöke: A nemzettudat tükröződése a 
médiában * Dukavics István és Imre, Bíró Károly, Szabadkavolt polgármesterének dédunokái * Cseresnyésné 
Kiss Magdolna Kiss József, a Ferenc-József csatorna építőjének leszármazottja* Blaskó Márta, újságíró • 
Forrai Kristóf, a Visegrádi Alap igazgatója: A visegrádi országok együttműködése* dr. Kecskés László, a Pécsi 
Egyetem Jogi Karának tanszékvezető tanára: a magyar magánjog és annak története * Bujdos né Lengyel Eszter, 
Change menedzsment, EU projektmenedzsment szakértő: A jövő választható, az EU lehetőségek elérhetők, avagy 
ötlettől a megvalósításig* : Nagy Vilmos Márton, politológus-történész, a Politológus Hallgatók Országos Egyesülete 
volt elnöke és Hegedús Dániel, egyetemi tanársegéd, az Európai összehasonlító Kisebbségkutatások 
Közalapítvány munkatársa, a Társadalom és Politika folyóirat szerkesztője, Krizmanits József, a Politológus 

Hallgatók Országos Szövetségének elnöke: az EU kisebbségpolitikája és a regionalzimus * Kassai Ákos, a 
Greenenergy menedzsere: Nemzetközi karriert építeni Közép-Kelet Európából • Kovács Elvira, Pásztor Bálint, 
Varga László és Fremond Árpád, a Magyar Koalíció parlamenti képviselői * dr. Csernus Imre, pszichológus: 
Párkapcsolatok és problémái* Toró T. Tibor, parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnökének 
és Józsa László, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke: Kisebbségi önkormányzatiság a Kárpát-medencében 
és kisebbségi önkormányzatiság a vajdasági magyarság szempontjából * Varga Domokos György közgazdász
újságíró: Gazdasági lehetőségek és buktaták az Európai Uniós csatlakozás közben*: Balázs Péter, színművész * 
Veszelovszki Zsolt, a PORT.hu és PORT.rs hírportál alapítója: Több országot átfogó internetes vállalkozás 
építése? PORT-network • 

Doc. Dr. Vigh Zoltán, egyetemi tanár: A gazdasági világválság hatásai, okai és kialakulása * Babarczy Eszer, 
kulturtörténész, publicista: Értékválság? avagy a megváltozott értékrendek * Mester Tamás, előadóművész: 
Inspiráció, meditáció * Nagy Ferenc, főkonzul, Magyar Köztársaság Főkonzulátusa: A schengeni vízum 
ügyintézéssei kapcsolatos információk, a vízummentességgel kapcsolatos tudnivalók és ennek diplomáciai háttere* 
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dr. Horváth Gyula, R~g~~~éli~ K~t~té~~k KÖ~p~~t]~, tŐigazgatÓ: A regionalizmÜs EurÓpéban * Czene Gréta, a Zrí nyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem doktornadusza: Geopolitika, biztonságelméletek és a nemzetközi rendszer 
változásai a 21. század elején* Czene Gréta, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem doktornadusza: Geopolitika, 
biztonságelméletek és a nemzetközi rendszer változásai a 21. század elején * dr. Somogyi Sándor, egyetemi 
tanár: Vajdaság Autonóm Tartomány nemzetközi regionális politikai prioritásai * Faragó László, Regionális 
Kutatások Központja, főigazgató helyettes: Az európai policentrikus területfejelsztés * Jókai Anna, író -
életútbeszélgetés * Feledy Botond, Kitekintő.hu külpolitikai hírportál lapigazgatója, SciencesPo Paris 
vendégoktatója, lobbikutató, EP-képviselői tanácsadóeurópai és francia szakjogász, az Európai Parlament képviselői 
tanácsadója: Az érdekérvényesítés és a lobbizás gyakoralta az EU-ban * Simon János, politológus: az EP-választás 
és annak következményei az EU politikájára • Szecsei Mihály, közgazdász: A gazdasági világválság Szerbiában, 
számokban * Pressburger Csaba, újságíró, Családi Kör és Mirnics Gyula, újságíró, Vajdasági RTV: a Kisebbségi 
újságírás felelőssége és identitásmegőrző ereje* Szabadkai Rádió Ifjúsági műsorának munkatársai: Kartali Róbert, 
szerkesztő * Szatmáry Kristóf, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Fidesz Külügyi Kabinetjének 
tagja: Magyarország és a régió gazdasági esélyei és a világválság hatásai * Farkas Csongor és Tornislav 
éetkovié: lnfostud- avagy sikeres kisvállalkozás építése Vajdaságban * Doc. dr Ljubica Djordjevié, Fakultet za 
evropske pravno-politi&e studije: Srbija i EU. Evropske integracije i reforma drzavnih institucija * Palkó Katalin, a 
Magyar Országgyűlés Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság titkára: A Vajdaság 
lehetőségei a "Régiók Európájában" * Manyasz Róbert, iszlám vallásjogász és Krizmanits József, a Politikon 
Intézet igazgatója: Aziszlám Európában: Veszély vagy áthidalható kulturális különbség? * Szabó Csilla, 
előadóművész, a Honfoglalás című dal női előadója, a 2009-es év Fonogram díjas előadója * László Dávid, a GJU 
elnöke: A civil szervezeti érdekvédelem és PR* Németh Zsolt, külügyi államtitkár: A magyar nemzetpolitika a XXI. 
századi Európában* Horváth Szabolcs, az OTP Banka Srbija Igazgatóbizottságának elnöke* Dr. Korhecz Tamás, 
egyetemi tanár, a Vajdasági Kormány volt tagja: A magyar kulturális autonómia fejlődéstörténete: a politikai 
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