
 

 
 

CIVIL SZERVEZETEK SZEREPVÁLLALÁSA A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS A 
KÖZÖSSÉGI ÖNSZERVEZŐDÉS TERÜLETÉN 

 
SZAKMAI FÓRUM - KONFERENCIA 

Szabadka, 2007. május 24. 
NÉPKÖR - SZABADKA 

 
PROGRAM 

 

9,00 - 9,30 Érkezés - Regisztráció 

9,30 - 10,00 Megnyitó – Köszöntő: Dr. Gábrity Molnár Irén, elnök (Magyarságkutató 
Tudományos Társaság) Dr. T. Molnár Gizella, tanszékvezető (SZTE-JGYPK 
Közművelődési Tanszék), Esély a stabilitásra Közalapítvány képviselője, Pásztor 
István (VMSZ), Nagy Ferenc, főkonzul (Szabadkai Magyar Főkonzulátus) 

Levezető elnök: Dr. Gábrity Molnár Irén, elnök (Magyarságkutató Tudományos Társaság) 

10,00-10,20  I. Az EU állásfoglalása a civil szervezetek szerepvállalásáról a tudásalapú társadalom 
kialakításában és a közösségfejlesztés vonatkozásában. Dr. Soós Edit (SZTE-ÁJK- 
Politológia Tanszék) 

10,20-10,40  II. Civil szervezetek és önkormányzatok együttműködése a közösségfejlesztés és 
közösségi feladatellátás vonatkozásában. Tóth Károly - önkormányzati képviselő 
(Szeged MJV Önkormányzat)  

10,40 - 11,00 III. Magyarországi képzési programok és szakmai humánerőforrás igénybevételének 
lehetőségei a vajdasági civil tudásalapú közösségfejlesztés vonatkozásában civil 
szervezetek részére. Dr. T. Molnár Gizella – tanszékvezető (SZTE-JGYPK 
Közművelődési Tanszék) 

 

11,00-11,20 Szünet 

Levezető elnök: Dr. Papp Árpád (Kosztolányi Dezső Diáksegélyző Egyesület) 

11,20-11,40 IV. Társadalmi, szociális, gazdasági, politikai, közéleti és nemzeti kérdések a 
tudásalapú közösségfejlesztés, határon átívelő civil együttműködés, lakossági 
tájékoztatás, ismeretfejlesztés, társadalmi párbeszéd vonatkozásában. Kudlik Gábor - 
elnök (Nyitott Távlatok) 

11,40-12,00 V. A közművelődési, kulturális, hagyományőrző, népművelő tevékenységek és a 
tudásalapú közösségfejlesztés. Hajnal Jenő – igazgató (Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet) 

12,00-12,20 VI. Nyomtatott és elektronikus média tevékenysége és lehetőségei a tudásalapú civil 
közösségfejlesztés előmozdítása érdekében. (A média és a közösségfejlesztésben szerepet 
vállaló civil szervezetek, egyesületek kapcsolata. Civil szféra PR, médiaszereplési, tájékoztatási, 
gyakorlata, szokásai, lehetőségei. Média szakemberek a civil szféra lakossági, közösségi és 
társadalmi kommunikációfejlesztésének szolgálatában) Klemm József – elnök (Pro Média - 
civil szervezet)  



12,20-12,40 VII. Keresztény közösségfejlesztési alternatívák a közösség tudatos erkölcsi, szociális, 
gazdasági, kulturális, társadalmi, gyermek és ifjúság foglalkoztatási, családcentrikus 
programok vonatkozásában. Miskolczi József – elnök, (Keresztény Értelmiségi Kör) 

12,40 -13,00 Kérdések 

13,00-14,00 Ebéd 

Levezető elnök: Hajnal Jenő – igazgató (Vajdasági Magyar Művelődési Intézet) 

14,00 - 14,20 VIII. Civil szervezetek, egyesületek, non profit szervezetek és alapítványok törvényi 
háttere, jogi rendelkezései, lehetséges módosításai és alternatívái a civil 
közösségfejlesztés elősegítés érdekében. Dr. Korhecz Tamás – titkár (VAT Jogalkotási, 
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság) 

14,20 - 14,40 IX. A Magyar Nemzeti Tanácsnak a civil szervezetekkel és a civil tudásalapú 
közösségfejlesztéssel kapcsolatos állásfoglalásai, irányelvei és programjai Pásztor 
Bálint (Magyar Nemzeti Tanács) 

14,40-15,00 X. Civil szerveztek és egyesületek a közösségfejlesztés szolgálatában a vajdasági 
magyar politikai érdekképviselet szemszögéből. Pásztor István - elnök (Vajdasági 
Magyar Szövetség) 

 

15,00-15,30 Szünet 

 

15,30 - 16,30 XI. „Egymás közt"  Konferenciaösszegző és szakmai vitafórum. 

• A beszélgetés moderátora és házigazdája: Klemm József. 

• Beszélgetés vendégei: Dr. Korhecz Tamás (VAT Jogalkotási, Közigazgatási és 
Nemzeti Kisebbségi Titkárság), Dr. Gábrity Molnár Irén (Magyarságkutató 
Tudományos Társaság), Dr. Papp Árpád (Kosztolányi Dezső Diáksegélyző 
Egyesület), Kudlik Gábor (Nyitott Távlatok), Pásztor István (Vajdasági Magyar 
Szövetség), Miskolczi József (Keresztény Értelmiségi Kör).  

• Téma I. Civil helyzetkép. Vajdasági magyar civil állás-pont. Definiálható-e a 
vajdasági magyar civil szféra. Van-e egységes vajdasági magyar civil érdek? Lehet-e 
a civil szféra helyi és regionális szinten nemzeti és/vagy multietnikus 
viszonylatban társadalompolitikai, kulturális, szociális, gazdasági stabilizációs és 
kontrolltényező? Civil szféra – politikai pártok. Létezhet-e átfogó civil 
szervezetfejlesztési koncepció? Ernyőszervezetek – helyi szervezetek. 

• Téma II. Civil alternatívák a települési kisközösségek közösségfejlesztésének és 
(gazdasági, szociális, közművelődési, kulturális, politikai, képzési, 
jártasságfejlesztési, világlátási, szemléletbeli, erkölcsi és mentálhigiéniai, szellemi, 
hitbeli) felzárkóztatásának vonatkozásában. 

• Téma III. Tudásalapú nemzeti közösségfejlesztés multietnikus környezetben, a 
vajdasági magyar civil szféra, szakmai és politikai érdekszervezetek 
együttműködésében. 

• Kérdések, kommentárok és hozzászólások. 

16,30 - 17,00 XII. Konferencia nap lezárása - sajtótájékoztató 

18,00-19,00 Fogadás 
 

 


