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Burgenlandi Ifjúsági Találkozó: Tudomány és 
kultúra az Osztrák-Magyar Monarchiában 

 
 
2008 júliusában Burgenlandban (İrvidéken) "Tudomány és kultúra az Osztrák-Magyar 
Monarchiában" címmel nyári egyetemet szervezünk, ahova minden határon túli régióból, 
Nyugat-Európából és Magyarországról érkeznek majd fiatalok. A rendezvényt a helyi magyar 
közösségek támogatásával valósítjuk meg.   
 
 
Szervezı: Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány (MFHNA) 
Már felkért el ıadók: Bácsfainé Hévizi Józsa, dr. Szöır Anna, Dr. Deák Ernı, Kovács 
Zsolt Csaba, László Péter Sándor, Dr. Milassin László, Dr. Somogyi László, Dr. Szabó 
László, Dr. Tóth Szilárd 
Fıvédnökök: Dr. Németh Krisztina, Bieler Helmut, Niessl Hans, Karl von Habsburg 
Védnökök: Dr. Eva Maria Barki, Sógor Csaba, Schmitt Pál, Dr. Tabajdi Csaba, Dr. 
Jeszenszky Géza 
Támogatók: Esterházy Alapítvány, MICE Alapítvány, Patrícius Borház 
 
 
Jelentkezési mód 
  
A jelentkezéshez egy rövid tanulmányt kérünk. A tan ulmány témaköre: 
,, Szül ıföldem híres személyisége, aki az Osztrák-Magyar Mo narchiában élt és 
alkotott ". A levélben kérünk tüntesd fel a nevedet, régióda t, lakcímedet, 
a születési dátumot és helyet, elérhet ıségedet (postai, e-mail, telefonos), 
szervezetedet. 
Olyan, a régiódban született személyr ıl szóló munkát várunk, aki a 
Magyarország és a Monarchia hírnevét er ısítette, legyen az akár politikus, 
mővész, kutató, irodalmár vagy bárki, aki munkásságáv al maradandó nyomokat 
hagyott az Osztrák-Magyar Monarchiában és a Magyar Királyságot Európa-
szerte ismertté tette. Ezeket a pályam őveket várjuk 2008.  június 20-ig  az 
jelentkezes07@freemail.hu  <mailto:jelentkezes07@freemail.hu>  e-mail címre.  
A levél címe legyen ”OMM-jelentkezes ", a levélhez csatolt állományként 
érkezzen a szöveg Microsoft Word formátumban, min 5 A4-es oldal 
terjedelemben , 12-es nagyságú bet őkkel Times New Roman stílusban gépelve. 
Minden egyes jelentkezést külön bírálunk el, és min denkit értesítünk az 
elbírálás eredményér ıl.  

 
 
Tervezett program: 
 
Idıpont. 2008. július 9-16. 
Helyszín: Burgenland, Pinkafı, Állami Kollégium 
Társszervezık: UMIZ (Magyar Média és Információs Központ), IKKE (Ifjú Közgazdászok 
Közhasznú Egyesülete), MIT (Magyar Ifjúsági Tanács), MIK (Magyar Ifjúsági Közösség), 
Nyitott ajtó civil szervezet (Szerbia) 
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Július 9. 
18:00  érkezés, regisztráció 
19:00  vacsora 
20:00  bemutatkozó est: a fiatal résztvevık bemutatkoznak és ismertetik az általuk képviselt 
szervezet fı tevékenységét 
 
július 10.: 
8:00  reggeli 
9:00 a találkozó ünnepélyes megnyitója (Hans Niessl, Helmut Bieler, Esterházy Alapítvány, 
Ambrusz Éva (bécsi konzulátus)) 
11:00  elıadás: A burgenlandi magyarság (Burgenlandi Magyarok Népfıiskolája) 
12:00  ebéd 
14:00  Az İrség falvainak megtekintése, kézmőves foglalkozás 

 
A németújvári Batthyány (Güssing)-vár és Draskovich-
kastély bemutatása (magyar és német vezetés) 
18:30  vacsora 
20:00  Filmvetítés (Burgenlandi Nyári Egyetem: annak 
példájaképpen, hogyan lehet sikeres táborokat szervezni a 
kárpát-medencei és a nyugat magyarság részvételével)  
 

 
július 11.: 
8:00  reggeli 
9:00 reggeli 
9:30  plenáris elıadás: Orvoslás az Osztrák-Magyar Monarchiában,az osztrák egészségügy 
helyzete  napjainkban, szervezés, finanszírozás, menedzsment (MFHNA) 
11:00 szekciónkénti (fizika, kémia, mérnöki tudományok stb.) elıadás és mőhelybeszélgetés: 
Magyar tudósok a XIX-XX. század fordulóján: európai szintő eredmények (MFHNA). 
A fiatalok bemutatnak a jelentkezési anyagukhoz mellékelt tanulmányok közül néhányat 
(melyeket az alapítvány bírálóbizottsága legjobbnak ítélt meg) 
13:00 ebéd 
14:00 szabad program 
18:00 vacsora 
21:00 Filmvetítés 
 
július 12.: 
8:00  reggeli 
11:00 A burgenlandi kisebbségi szervezetek bemutatkozása (Pulyai Népcsoport, helyi fiatalok 
stb.) 
12:30  ebéd 
14:00  Kerekasztal-beszélgetés a fenti témáról a helyi szervezetek részvételével, vetélkedı 
Burgenlandról és a hét során szerzett 
ismeretekrıl 
16:00 a helyi közösségek egyházi vezetıi 
bemutatják az egyház a magyar közösségek 
összetartásában betöltött szerepét 
18:00  vacsora 
20:00  táncház  (İriszigeti néptánccsoport)  
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július 13.: 
8:00  reggeli 
9:00  Utazás Felsıpulyára, Kismartonba és Frakno várához (magyar és német vezetés), 
látogatás az Esterházy Alapítványnál 
12:30  ebéd 
15:00  Séta a Fertı-tó körül 
19:00  vacsora 
20:00 İri Banda és  Boglya Együttes elıadása vagy borkóstoló  
 
 
 
július 14.: 
8:00  reggeli 
9:00  elıadás: Nemzeti önazonosság és az európaizáció (MFHNA) 
10:00  elıadás és vita: Jogviszonyok az Osztrák-Magyar Monarchiában, az Európai Unió 
kisebbségekre vonatkozó jogszabályai (MFHNA) 
12:30  ebéd 
14:00  elıadás, kiscsoportos foglalkozás: Felsıoktatás a Monarchiában, az információs háló 
és a digitális tudásbázisok napjainkban (MFHNA) 
16:00 elıadás: Újságok, könyvek a XIX.-XX. század fordulóján, a média helyzete ma 
Magyarországon és Ausztriában (MFHNA) 
18:00  vacsora 
19:00  Esti látogatás a környék falvaiba vagy 
borkóstoló 
 
 
július 15.: 
7:00 reggeli 
10:00  Bécs nevezetességeinek megtekintése – 
fıbb kulturális és állami intézmények, melyek 
fontos szerepet játszottak a magyar 
történelemben valamint a Monarchia életében (magyar és német vezetés) 
19:00 a program eredményeinek megvitatása, kiértékelése, a vetélkedıhöz kapcsolódó 
eredményhirdetés 
20:00 búcsúest (tábortőz): a fiatalok bemutatjuk az általuk képviselt régiót, a kézmőves 
program kézimunkáinak kiállítása, beszélgetés a helyi magyarokkal 
 
 
 
július 16.: 
8:00  reggeli 
9:00 látogatás a burgenlandi katolikus/ református magyar 
református 
közösségnél        

10:00 hazautazás 
 


