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ELŐTERJESZTÉS 

 
 

a „Magyarnak lenni szülőföldemen” című 
testvértelepülési pedagógus, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi 

konferenciáról 
 
 
 

 
Biatorbágy és Kárpát-medencei testvértelepüléseinek – Gyergyóremete, Alistál, 

Nagydobrony - 2016 tavaszán alkalma nyílt egy a Bethlen Gábor Alap által 

meghirdetett pályázaton indulni, mely a testvértelepülési kapcsolatok ápolása, 

fejlesztése érdekében szervezett programokhoz nyújtott támogatást. A négy érintett 

település polgármesterei úgy határoztak, hogy az oktatás-nevelés és az 

ifjúságvédelem ügye legyen az, amellyel kapcsoltban egy „mini konferencia” 

megrendezéséhez pályázunk támogatásért. A pályázati anyag kidolgozásra és 

benyújtásra került, ám az a nagyszámú jelentkező okán, forráshiányra való 

indoklással sajnos nem nyert el pályázati támogatást. 

Az eltervezett konferencia témáját és célját azonban a városvezetők egyhangúlag 

olyan fontos stratégiai területként ítélték meg, hogy egyezség született arról, hogy, a 

rendezési költségek optimális kialakításával, akár a pályázati támogatás nélkül is 

mégis legyen megszervezve program. 

A konferencia részletes programjának és költségvetésének kidolgozása megtörtént. 

A költségek résztvevő arányosan, illetve az egyes települések teherviselő 

képességének figyelembe vételével hárulnak a települések önkormányzataira. 

Az előterjesztés mellékletét képező részletes program lebonyolítása Biatorbágy 

Önkormányzat részéről mindösszesen 1.200.000,- Forint hozzájárulást igényel. 

Ebben az összegben több mint 30 helyi pedagógus és ifjúságvédelmi szakember 

részvételének minden költsége (útiköltség, szállás, ellátás, utasbiztosítás), illetve a 

konferencia járulékos rendezési költségeinek (technikai feltételek, előadókkal 

összefüggő kiadások, kísérő programok) Biatorbágyot terhelő részarányos hányada 

benne foglaltatik. 

 



 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a Magyarnak lenni szülőföldemen címmel 

megrendezendő konferencia megtartásához szükséges, Biatorbágyot terhelő 

költségek fedezésére az 1.200.000 forintos keretösszeget biztosítsa, melynek forrása 

a város 2016-os költségvetésében szereplő civil támogatási keret terhére 

rendelkezésre áll. 

 

Biatorbágy, 2016. szeptember 22. 

 

Varga László s.k. 
  alpolgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2016. (IX. 29.) határozata 
a „Magyarnak lenni szülőföldemen” című 

testvértelepülési pedagógus, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi 
konferenciáról 

 
 
  
 

1. A képviselő-testület támogatja a „Magyarnak lenni szülőföldemen” c. 
konferencia megrendezését. 

 
2. A Biatorbágyot terhelő költségek fedezésére az 1.200.000 forintos 

keretösszeget biztosít a város 2016-os költségvetésében szereplő civil 

támogatási keret terhére 

 
 

Felelős: Polgármester 

A végrehatást végzi: Polgármesteri Kabinet 
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Utoljára frissítve/kiegészítve: szeptember 23. 
 

MAGYARNAK LENNI SZÜLŐFÖLDEMEN 
Oktatási-, nevelési, ifjúságpolitikai konferencia Biatorbágy és kárpát-medencei testvértelepülései –  

Alistál, Gyergyóremete, Nagydobrony – részvételével (utolsó körös programtervezet) 
 
Időpont és helyszín: 2016. október 14-17. (péntek-hétfő), Nagydobrony 
Résztvevők: oktatási, nevelési, ifjúsági szakemberek a négy településről. 
 
A rendezvény céljai: 

- a települések oktatási, nevelési ifjúsági intézményeiben dolgozó szakemberek kapcsolatépítése; 
- a települések hasonló feladatot ellátó intézményei közötti további együttműködési lehetőségek 

feltérképezése, megalapozása; 
- tapasztalat- és véleménycsere az anyaországi és a határon túli magyar nyelvű oktatás-nevelés 

aktuális kérdéseiről; 
- megismerkedés a nagydobronyi oktatási-nevelési intézmények életével, munkájával, napi gondjaikkal 

és örömeikkel; 
- ismerkedés Nagydobronnyal, valamint a környék történelmi és földrajzi nevezetességeivel; 
- testvértelepülési kapcsolatok tartalmi mélyítése; 

 
A részvevők létszáma településenként: 
Alistál:   8   
Biatorbágy:  30 
Gyergyóremete: 20 
Nagydobrony:  cca. 30 
összesen:   cca. 85-90 fő 
 

Programvázlat / programjavaslat: 
2016. október 14. péntek 
 
Kora reggel: Alistálból, Biatorbágyról és Gyergyóremetéről autóbuszokkal indulnak a 
résztvevők Nagydobronyba. 
Délután: érkezés Nagydobronyba, szálláshelyek elfoglalása. 
16.00-18.15: intézménylátogatások Nagydobronyban (óvoda, iskola, református líceum) 
18.30-19.30: Köszöntők, közös vacsora. 
19.30-20.15: Résztvevő települések oktatási-nevelési-ifjúsági intézményeinek rövid, tömör 
bemutatása (max. 10-12 perc/település) 
előadók: 
Biatorbágy: Ihászné Pálfi Katalin, közoktatási szakértő (polgármesteri hivatal köznevelési 
referense) 
Alistál: ??? 
Gyergyóremete: ??? 
Nagydobrony: ??? 
20.30-21.00: kulturális ízelítő a házigazdáktól: „nagydobronyi csokor”, utána kötetlen 
beszélgetés, ismerkedés. 
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2016. október 15. szombat 
7.00-8.15: Reggeli a gyermekotthonban 
 
8.30-12.30: Szakmai konferencia 
8.30-9.15: Papp Z. Attila (MTA Társadalomtudományi Központ, Kisebbségkutató Intézet, 
igazgató): A minőségi oktatás és a kisebbségi oktatásfejlesztés lehetőségei a Kárpát-
medencében  
9.30-10.15: Kuslits Gábor (Fővárosi Gyermekvédelmi Központ - Budapest, igazgató) 
gyermek- és ifjúságvédelmi szakember: „Vízummentes” veszélyek kihívásai a gyermek- és 
ifjúságvédelemben 
10.30-11.15: Orosz Ildikó (Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, elnök) 
A magyar nyelvű oktatás-nevelés ügye és helyzete Kárpátalján 
11.30-12.30 konzultációs lehetőség az előadókkal. 
 
13.00-13.45 közös ebéd a gyermekotthonban 
 
14.00-15.30: Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon bemutatása (Katkó László 
igazgató) 
 
16.00-18.30 szekció előadások, konzultációk 
- Túri Erzsébet (ny. egyetemi tanár): Határtalan mesevilág (mesepedagógia, meseterápia) 
- Molnárné Czeglédi Cecília és Molnár Zsolt: Tanuljunk magyarul gondolkodni 
- Tóthné Magasföldi Rózsa (kommunikációs szakértő): Pozitív fegyelmezés az iskolában 
(avagy „nádpálca helyett jószóval”) 
- Műhelybeszélgetés: Lokálpatriotizmus, identitás, megtartó erő – az egyes települések 
ifjúságot megtartó nehézségeiről, a megtartó erő növelését célzó törekvéseiről és 
tapasztalatairól. Moderáror: Tóth Tamás szociológus (Biatorbágy, polgármesteri hivatal 
ifjúsági koordinátora) 
 
19.00: közös vacsora a gyermekotthonban 
 
20.00-20.45: Szemezgetés a Nagydobronyi Értéktárból (rövid ismeretterjesztő előadás 
Nagydobrony néhány tárgyi és szellemi örökségéről), utána kötetlen beszélgetés, 
ismerkedés 
 
2016. október 16. vasárnap 
7.00-8.00: Reggeli a gyermekotthonban. 
8.30-17.00: közös, autóbuszos kirándulás: Munkács, Vereckei-hágó 
17.00-18.45: pihenőidő, vacsora 
19.00-21.00: Dr. Dúró Zsuzsa (gyermekpszichológus, tehetségfejlesztési szakértő) plenáris 
előadása a tehetséggondozásról 
21.00-21.15: összegzés-zárszó, utána kötetlen beszélgetési lehetőség 
 
2016, október 17. hétfő 
7.00-8.30: Reggeli a gyermekotthonban 
9.00: hazautazás. 
 
Összeállította: Varga László 2016. július 26. 
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