Köszöntő
A Visegrádi Együttműködés elnökségét betöltő Magyarország nevében köszönetet mondunk és üdvözöljük a V4
és Keleti Partnerség országainak szakértőit, a meghívott előadókat és nemzetközi megfigyelőket, és nem utolsó
sorban kiemelt vendégeinket, a fiatalokat.
Az Önök előkészületek során tett erőfeszítései és állhatatos munkája jelentős mértékben hozzájárult a konferencia
megszervezéséhez, és a közös alapokon történő munka folytatásához.
A konferencia során olyan témaköröket szeretnénk megvitatni, amelyek napjainkban a leginkább érintik a fiatal
generációkat úgy, mint a digitalizáció, a demográfiai kihívások, a családalapítás, a lakhatás, a közéleti részvétel, a
család és karrier összeegyeztethetősége, vagy az állampolgári ismeretek. Tartalmas párbeszédekre és vitákra
számítunk, valamint reméljük, hogy a konferenciát követően mindannyian új impulzusokkal és friss ötletekkel
térhetünk haza.
Mint Önök is tudják, 2015-ben Pozsonyban megkezdtük közös utunkat annak eredményeként, hogy a V4 és Keleti
Partnerség országok ifjúságügyért felelős minisztériumainak képviselői aláírták az együttműködést megerősítő
Memorandumot. Ez nem csak az általunk vallott értékeket fejezi ki, hanem céljainkat is kijelöli.
Ennek szellemében kívánunk Önöknek, Nektek sikeres konferenciát és tanácskozást.

A szervezők

We reserve the right to change the programme.

Program
0. nap

2018. május 28. (hétfő)

14:00
Résztvevők megérkezése
15:00 – 19:00 Szállás elfoglalása, regisztráció
Helyszín: Danubius Hotel Aréna
19:00 – 21:00 Vacsora a szálláson

1. nap

2018. május 29. (kedd) Nyitó nap

09:30 – 10:15 Regisztráció
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum (Körcsarnok, Díszterem, kiállítások)
10:15 – 10:20 V4 himnusz
10:20 – 11:00 Ünnepi megnyitó – Köszöntők
11:00 – 12:00 Fiatalnak lenni Közép-Európában – Hogyan érintik a fiatalokat a demográfiai kihívások és milyen
szakpolitikai válaszok adhatóak ezekre?
Várható előadók: a V4 és Keleti Partnerség országok ifjúságügyért felelős
minisztériumait képviselő főosztályvezetők / szakértők
12:00 – 13:00 Ebédszünet
13:00 – 15:00 Múzeumi tárlatvezetés – a Nemzeti Múzeum történeti kiállításának
megtekintése (szakértők és fiatalok számára)
15:00 – 16:00 Átvonulás a szállodába, szabad program
Helyszín: Danubius Hotel Aréna
16:30 – 17:30 Vacsora
18:00 – 18:30 Átutazás busszal a RaM Colosseumba
19:00 –
ExperiDance Tánctársulat – Ezeregyév előadás megtekintése
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2. nap

2018. május 30. (szerda) A fiatalok lehetőségei / Digitalizáció

9:30 – 10:00 Kapunyitás
Magyar Nemzeti Múzeum (Körcsarnok, Díszterem)
10:00 – 11:00 A fiatalok lehetőségei a családalapításban, az otthonteremtésben
és a közélet alakításában (Kerekasztal beszélgetés)
Várható előadók:
V4 Nemzeti Ifjúsági Tanácsok vezetői (vagy képviselői):
• Csehország
• Lengyelország
• Szlovákia
• Magyarország
11:00 – 11:15
Kávészünet
11:15 – 12:45
Nyitott előadások és szekcióbeszélgetések
1. A fiatalok lehetőségei a munkaerőpiacon és a vállalkozói szférában
Várható előadók:
• Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ)
• Design Terminál
• Európai Ifjúsági Kártya Egyesület
• Foundation for the Development of the Education System
2. A fiatalok lehetőségei az ifjúsági érdekképviselet, részvétel, emberi jogok
és kötelességek terén
Várható előadók:
• European Students Union
• European Democrat Students
• Občiansko-demokratická mládež (Szlovákia)
13:00 – 14:00 Ebédszünet
14:00 – 15:30 Digitalizáció – „Előre a sárga köves úton”
– Védelem és útjelzők az online labirintusban (Kerekasztal beszélgetés)
Várható előadók:
• Safer Internet (Csehország)
• Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
• Digitális Pedagógiai Módszertani Központ,
Digitális Jólét Program
• Emberi Erőforrások Minisztériuma, Digitális
Tartalomfejlesztési Osztály
• Sas István, reklámpszichológus
15:30 – 15:45 Kávészünet Magyar Nemzeti Múzeum (Körcsarnok, Díszterem)
15:45 – 16:45 Nyitott előadások és szekcióbeszélgetések
1. Az Y, Z és Alfa generáció viselkedése az online térben
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Várható előadók:

• Digitális Immunerősítő Program
• Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
• International Children’s Safety Service
2. Készség-, és kompetenciafejlesztés az online térben
Várható előadók:
• Meló-Diák Holding Zrt.
• Webuni
• Easymaths
16:45 – 17:00 Kávészünet
17:00 – 18:30 Utazás a szállodába, szabad program
Helyszín: Danubius Hotel Aréna
19:00 – 21:00 Kulturális műsorral egybekötött vacsora
Helyszín: Trófea étterem
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3. nap

2018. május 31. (csütörtök) ENSZ Ifjúsági Delegált szekciója

09:30 – 10:00 Kapunyitás Magyar Nemzeti Múzeum (Körcsarnok, Díszterem, külön termek)
10:00 – 11:30 Család, karrier, vagy a kettő együtt?
– Életpálya-tervezési dilemmák és lehetséges válaszok fiataloknak
(Kerekasztal beszélgetés)
Várható előadók:
• MetLife
• KPMG
• Women in IT Security
• GRÁNIT Bank
• Budapest Institute of Banking Zrt.
11:30 – 11:45 Kávészünet
12:00 – 13:30 Nyitott előadások és szekcióbeszélgetések
1. Innovatív lehetőségek az állampolgári és pénzügyi tudatosságra nevelésben
Várható előadók:
• ENSZ Ifjúsági Delegált (Csehország)
• ENSZ Ifjúsági Delegált (Lengyelország)
• European Law Students Association
2. Egészséges életmódra nevelés a sporton keresztül
Várható előadók:
• Magyar Paralimpiai Bizottság
• Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportkapcsolati Főosztály
13:30 – 15:00 Ebédszünet
15:00 – 15:30 A konferencia zárása
15:30 –
Utazás a szállodába, majd a reptérre, hazautazás
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A Konferencia helyszínei

Trófea Grill Éttermek
A Trófea Grill éttermekben fix áron fogyaszthatnak a vendégek a
több mint 100 féle ételünkből, svédasztalunkról. Válasszon
korlátlanul fogyasztható borokat, pezsgőt, csapolt sört,
szénsavas és rostos üdítőket, ásványvizet és kávét.
A hagyományos magyaros ételek kedvelői éppúgy megtalálják
kedvenceiket, mint a reformkonyha iránt érdeklődők.
A Trófea Grill éttermekben kizárólag kézműves technológiával,
helyben készítik a kenyér és péksüteményeket, természetes
alapanyagokból, adalékanyagok hozzáadása nélkül.
Ráadásul a Trófea étteremlánc 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben is elnyerte a Superbrands díjat. Az éttermek a
vendégeinek a megbízható garanciát és a kiváló minőséget jelenti a védjegy.
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Magyar Nemzeti Múzeum
1802. november 25-én gróf Széchényi Ferenc úgy döntött,
hogy gazdag gyűjteményeit „édes hazámnak és a közösségnek
hasznára és javára mindörökre és visszavonhatatlanul
adományozom, átadom és átruházom”. A nagylelkű adományt
uralkodói jóváhagyás erősítette meg. Bár az új intézmény az
alapítólevélben változó nevekkel szerepelt (Nemzeti Könyvtár,
Országos Múzeum, Nemzeti Múzeum), a kor fogalmai szerint
Széchényi gróf a magyar nemzeti könyvtárat alapította meg –
ám kezdettől fogva azzal a lehetőséggel, amit a nemes
gesztusért köszönetet mondó 1807. évi 24. törvény így
fogalmazott meg: az adományozó gróf „terjedelmes és
válogatott könyvtárát, valamint kiváló gondossággal és
költekezéssel gyűjtött ritka pénzérmeit s jeles családok címereit, úgy szintén földabroszait, képeit és kéziratait a
magyar nemzet használatára, teljes joggal, átírta és ezekkel egy fölállítandó nemzeti múzeum alapjait dicséretes
buzgósággal lerakta”.
Az adomány 11 884 nyomtatványt, 1156 kéziratot, 142 kötet térképet és rézmetszetet, 2019 db aranyérmet, továbbá
címereket, más régiségeket, valamint néhány festményt tartalmazott. Ezek először a pesti pálos kolostor
könyvtártermében, majd 1807-től a pálos (később egyetemi) templom túloldalán álló egykori egyetemi épületben
nyertek elhelyezést. Egy évvel később – Miller Jakab Ferdinánd könyvtárőr több éves előkészítő munkája nyomán,
József nádor előterjesztésére – az országgyűlés az 1808. évi 8. törvénycikkben gondoskodott a Magyar Nemzeti
Múzeum felállításáról, és a vármegyék megajánlásai révén a pénzügyi alap biztosításáról. 1812-ben nevezték ki Miller
Jakab Ferdinándot a Múzeum első igazgatójának. Ekkoriban alakultak ki a Múzeum tárai: a meglévő könyvtár után a
természettár, majd a régiségtár. Az állam 1813-ban megvette a Batthyány családtól a mai múzeumépület telkét, majd
az azon álló városi palotába költöztette a mind gazdagabb anyagot. Széchényi Ferenc továbbra is támogatta a
gyűjteményeket, ez irányú érdemeiről az 1827. évi 35. törvény is megemlékezik. A nagyszámú adomány mellett
vásárlások útján gyarapodtak a tárak, így például a híres tudós, műgyűjtő, Jankovich Miklós gazdag gyűjteményeivel.
A Magyar Nemzeti Múzeum gyarapodása mellett a 19. század első harmadában egy méltó hajlék felépítése is nemzeti
üggyé vált. Végül a Múzeum új, önálló épületére az 1836. évi 37. törvénycikk biztosította a szükséges összeget.
Tervezésével a magyarországi klasszicista építészet jelentős alakját, Pollack Mihályt bízták meg. Az építkezés 1837 és
1847 között folyt. A homlokzat timpanonjának szobordíszeit Rafael Monti müncheni szobrász készítette. Középen
Pannónia nőalakja trónol, kezében egy-egy babérkoszorúval, melyet jobbról a tudomány és művészet, balról a
történelem és a hírnév megszemélyesítőjének nyújt át. A jobb sarokban lévő alak a Dunát, a bal sarokban lévő a Drávát
szimbolizálja. A múzeum főlépcsőházának falait és mennyezetét 1875 óta Lotz Károly és Than Mór allegorikus freskói
díszítik.
A 19. század második felében olyan kiváló tudósok fejtették ki e falak között tevékenységüket, mint Kubinyi Ágoston,
Rómer Flóris, Hampel József és Pulszky Ferenc. A dinamikusan fejlődő gyűjtemények már ekkor kinőtték az intézmény
falait. Emellett a nemzetközi muzeológia fejlődése is a szakosodás, a szakmúzeumok kialakítása irányába mutatott. Így
vált önálló intézménnyé – a nemzeti múzeumi gyűjtemény egy részének leválásával – 1872-ben az Iparművészeti
Múzeum, 1896-ban pedig a képtár egy részéből a Szépművészeti Múzeum. 1926–27-ben került sor az épület teljes
felújítására. Ekkor sikerült Lechner Jenő tervei alapján az épületen belül a tetőtérben új helyiségeket nyerni, így a
raktározási gondok egy időre megoldódtak. A következő nagy épületrekonstrukcióra 1996 és 2006 között került sor,
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amikor többek között a két belső udvar alatt munkaszobákat és új kiállítási teret (a római kori Lapidáriumot) alakítottak
ki.
Az 1949-es múzeumi törvény kimondta a Néprajzi és a Természettudományi Múzeum különválását és a Széchényi
Könyvtár önállósodását. Az 1960-as években néhány kiemelkedő történelmi épületegyüttes a Nemzeti Múzeum
szakmai irányítása alá került, mint az intézmény vidéki filiáléja, ezzel mintegy országos jelentőségüket hangsúlyozva:
a visegrádi Mátyás Király Múzeum, a sárospataki Rákóczi Múzeum és a monoki Kossuth Múzeum, 1985-től pedig az
esztergomi Vármúzeum.
Több mint egy éves történeti és műemléki kutatási, tervezési, engedélyezési és kiviteli közbeszerzési előkészítő
folyamat után, 2018. januárban kezdődnek a Magyar Nemzeti Múzeum állami tulajdonban lévő telkén álló
Múzeumkert megújításának kivitelezési munkálatai. A komplex rekonstrukció célja a kert történeti hitelességű
helyreállítása és korszerű, többfunkciós belvárosi közhasználatú zöldfelület kialakítása. A munkálatok során
megújulnak a közművek, a sétányok és a műemléki főépülethez illeszkedő gyalogos burkolatok létesülnek. A meglévő
faállomány lehető legteljesebb megtartása és növényápolása mellett – növény-egészségügyi szakvélemény alapján –
38 db életveszélyes, elöregedett fa kivágására és 25 db nagyméretű fa ültetésére kerül sor.
2018. május 8-án a kert rekonstrukciós munkálatai során 6 katona földi maradványai kerültek elő második világháborús
tömegsírból a Múzeum kertjében. A ruházati anyagokon kívül személyes tárgyakat is találtak: bicskát, ollót, bögrét,
tintaceruzát. Ezeken felül egykilónyi gyalogsági lőszer, egy német és egy szovjet gránát is előkerült. Egyéni azonosításra
alkalmas leletanyagot azonban nem találtak. A tárgyakból nem állapítható meg minden kétséget kizáróan a katonák
nemzetisége, ezért további vizsgálatokra van szükség.
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ExperiDance Társulat: Ezeregyév
Az ExperiDance Production debütáló előadása 21
táncképben mutatja Magyarország történetét a
honfoglalástól kezdve ebben az extatikus hangulatú
darabban. Az egyedi történelem-értelmezésben népünk
sorsát az angyali és démoni erők küzdelme mellett a
férfiak és nők örök ellentéte formálja, de minden jelenet
valódi főszereplője a remény és az élni akarás. A magyar,
cigány és erdélyi néptáncok mellett távolabbi
szomszédaink, a törökök, németek és oroszok táncát is
eltáncolják.
Magyarország ezzel az előadással ünnepelte az
ezredfordulót, 2000. március 15-én, a magyar polgári
forradalom emléknapján.
Időpont:

2018. május 29., 19:00

Helyszín:

RaM Colosseum (1133 Budapest, Kárpát utca 23.)

További információk:

http://ramcolosseum.hu/produkcio/ezeregyev
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Szakmai partnereink
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