
  



Az„Önrendelkezéssel a megmaradásért!” konferencia 
Programja 

Szabadka, 2009. október 30.-november 1. 
    
 
2009. október 30.: 
 
10:30- Indulás Budapestről 
 
15:30 – a vendégek és előadók érkezése a szállásra, szálláshely elfoglalása 
(Szállás: Dom učenika Subotica, Szabadka, Harambašićeva 22. ) 
 
16:00 – városnézés és idegenvezetés Szabadkán 
 
19:30 – vacsora a vendégek és előadók részére 
 
20:00 – Filmvetítés: Temerini fiúk - rendezte: M.. Szabó Imre, aki személyesen 
mutatja be filmjét (helyszín: a Népkör Magyar Művelődési Központ)  
 
 
2009. október 31. (Helyszín: Népkör Magyar Művelődési Központ, Szabadka, 
Kossuth Lajos tér 4.) 
 
08:00 – reggeli a vendégek és előadók részére 
 
09:00 – a konferenciát megnyitja és bevezetőt mond az MFHNA képviselője 
 
09:30 – Badis Róbert: A vajdasági civil szféra jellemzői 
Az előadásanyag PPT formátumban, valamint az annak hátteréül szolgáló, az Identitás 
Kisebbségkutató Műhely által elkészített tanulmány letölthető innen. 
 
10:30 –  Bozóki Antal: Kisebbségi jogok és az autonómia/önkormányzati törekvések 
Szerbiában 
Az előadás írásos anyaga pdf formátumban letölthető innen. 
 
11:30 – Kávészünet 
 
12:00 – Dr. Constantinovits Milán: A közép-európai átalakulás és az Európai Unió 
Az előadásanyag PPT formátumban letölthető innen. 
 
13:00 – Ebédszünet 
 
14:00 – László Péter Sándor: Kárpát-medencei autonómiafolyamatok történelem-
földrajzi kérdései 
Az előadásanyag megtalálható a „A délvidéki magyar ’megoldás’” c. konferencia 
kiadványban. 
 
15:00 –Dr. Bodó Barna: A szórvány, mint társadalmi kérdés. 
Az előadásanyag PPT formátumban letölthető innen. 
 



 
16:00 – Kávészünet 
 
16:30 – Matuska Márton: Lefejezve, kiszolgáltatottan (Az 1944/1945-ös délvidéki 
magyarok elleni népirtás) 
Az előadás írásos anyaga pdf formátumban letölthető innen 
 
17:30 – Vékás János: Nemzeti identitás és társadalmi szerkezet 
Az előadásanyag PPT formátumban letölthető innen 
 
18:30 -  László Péter Sándor: Délvidéki településpolitikai sajátosságok 
Az előadásanyag megtalálható „A délvidéki magyar ’megoldás’” c. konferencia 
kiadványban. 
 
19:30 – a konferencia tapasztalatainak összegzése és lezárása 
 
20:00 – vacsora a vendégek és előadók részére 
 
20:30 – Ünnepélyes díjkiosztás a  pályázat nyertesei számára, a pályázat nyerteseinek 
rövid bemutatkozása, valamint: 
Rövid megemlékezés az 1956-os eseményekről (történelmi múltidéző) 
 
Birkás Norbert, egyetemi hallgató (Károly Gáspár Főiskola), a „Délvidéki magyar 
’megoldás’” c. pályázat I. helyezettének előadása (A délvidéki magyarság helyzete a 
jogszabályok és a politikai megnyilvánulások tükrében a két világháború közötti 
Jugoszláv Királyságban) letölthető innen PPT  formátumban. 
 
21:00 – Táncház: Juhász zenekar 
 
 
2009. november 1.: 
 
8:30 – reggeli (és csomagolt ebéd) a vendégek és előadók részére 
 
9:00 – autóbuszos kirándulás, idegenvezetéssel (Szabadka-Palics-Magyarkanizsa-
Zenta-Óbecse-Törökbecse-ARACS-Bácstopolya-Csantavér-Szabadka) 
 
16:00 – Utazás vissza Budapestre 


