Felhívás az Esterházy Közéleti Táborban való részvételre
A Nemzetpolitikai Kutatóintézet és az Esterházy Akadémia közös szervezésében első
alkalommal kerül megrendezésre az Esterházy Közéleti Tábor, melynek célja, hogy szakmai
továbbképzést biztosítson a nemzetpolitika, a történelem, a nemzetközi kapcsolatok,
valamint a politikatudományok iránt érdeklődő magyarországi és külhoni magyar egyetemi
hallgatóknak, doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak.
Az Esterházy Közéleti Tábor fókuszában Felvidék és Kárpátalja áll. Felvidéken 2021
októberében a Szövetség párt megalakulásával új periódus kezdődött a magyar politikában,
emellett 2022 őszén Szlovákiában megyei és helyi önkormányzati választásokat tartanak. A
2022 februárjában kirobbant orosz-ukrán háború jelentős hatással van a kárpátaljai
magyarokra, és alapjaiban fogja újraformálni a kisebbségekkel kapcsolatos értelmezési
kereteket. Ezek az események a nemzetpolitikát is jelentősen befolyásolják, újabb kihívások
elé állítják, mely folyamatokat a magyar nemzetpolitika vezető politikusai segítségével
mutatjuk be.
Bemutatjuk a 2021-es szlovákiai népszámlálás eredményeit, vezető felvidéki politikusokkal
járjuk körbe a szlovákiai kisebbségi politizálás lehetőségeit, jogászok és civil aktivisták
segítenek értelmezni a kisebbségi nyelvhasználati kereteket, újságírókkal beszélgetünk a
szlovák belpolitika legérdekesebb folyamatairól. Kárpát-medencei kitekintéssel ismertetjük a
külhoni magyar oktatás helyzetét. Bemutatjuk az elmúlt évek legfontosabb kárpátaljai
kutatásait, melyek segítségével a hallgatók átfogó képet kapnak a háború előtti Ukrajna
magyar társadalmáról. Biztonságpolitikai szakértőkkel beszélgetünk az orosz-ukrán
háborúról, és annak globális gazdasági, politikai hatásairól.
A hallgatók gazdag kísérőprogramokon is részt vehetnek. Ellátogatunk Dunaszerdahelyre,
melynek részeként a DAC-stadionba is elmegyünk, borkóstolóra kerül sor a Tábor területén
és fürdőzésre Naszvadon.
Az Esterházy Közéleti Tábor 2022. július 6–10. között kerül megrendezésre a felvidéki
Martoson. A hallgatók számára az Esterházy Akadémia és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet
térítésmentesen biztosít szállás és napi háromszori étkezést, valamint a rendezvény
keretében megszervezésre kerülő egyéb programok is ingyenesek. Az oda- és hazautazást a
résztvevőknek maguknak kell biztosítaniuk. Igény esetén, a tábor nyitónapján Budapestről
kisbusszal tudjuk segíteni a Martosra való utazást.
Jelentkezési határidő: 2022. június 27.
A nemzetpolitika, a történelem, a nemzetközi kapcsolatok, valamint a politikatudományok
iránt érdeklődő magyarországi és külhoni magyar egyetemi hallgatók, doktoranduszok és
fiatal kutatók jelentkezését rövid szakmai önéletrajz és motivációs levél, vagy rövid
bemutatkozó videó elküldésével az npki@bgzart.hu címre várjuk.

