
 

 
 

 
 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ – POZVÁNKA 

 

 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet meghívja Önt 

  

A szlovák-magyar kapcsolatok tegnap és ma 
 

című tudományos konferenciára, 

amelyre 

 

2019. június 6-án, 09:30 órai kezdettel kerül sor  

a Fórum Intézet székházában (Somorja, Park u. 4.) 

 

 
 

*** 

 

 

Fórum inštitút pre výskum menšín Vás srdečne pozýva 

na vedeckú konferenciu 

 

Slovensko-maďarské vzťahy včera a dnes  
 

ktorá sa uskutoční  

 

6. júna 2019 o 09:30 hod. v Šamoríne, 

v sídle Fórum inštitútu pre výskum menšín (Parková 4, Šamorín) 
 

 

 

 

A konferencia a Kisebbségi Kulturális Alap által támogatott „100 év után – Helyzetjelentés a szlovákiai magyar 

közösségről” c. program keretén belül valósul meg. 

Konferencia sa uskutoční v rámci projektu „Po 100 rokoch – Správa o stave maďarskej komunity na Slovensku“,          

ktorú podporuje Fond na podporu kultúry národnostných menšín. 

 

 



 

 

A konferencia programja – Program konferencie 

 

 

09:30 A konferencia megnyitása – Otvorenie konferencie 

 Orosz Csaba, Somorja város polgármestere – Csaba Orosz, primátor mesta Šamorín  

 

09:40 – 11:20 Panel 1 

 
Zuzana POLÁČKOVÁ: Podoby slovensko-maďarského vzťahu v 20. storočí. (Dynamika vývoja a konfliktné 

body) [A magyar-szlovák kapcsolatok változásai a 20. században. (A kapcsolatok alakulásának dinamikája és a 

konfliktusforrások)] 

SIMON Attila: A magyar–szlovák kapcsolatokat befolyásoló tényezők a két háború között [Faktory 

ovplyvňujúce slovensko-maďarské vzťahy v medzivojnovom období.] 

Juraj MARTONYIK: Prejavy a súvislosti etnickej identity v stredoeurópskom kontexte [Az etnikai identitás 

kifejeződése és összefüggései a közép-európai térben] 

LAMPL Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok viszonyulása Szlovákiához és a szlovákokhoz [Vzťah 

príslušníkov maďarskej menšiny k Slovensku a k Slovákom] 

Michal VAŠEČKA: Menšiny, vytváranie nepriateľa a PGD (Paranoid Government Disorder) [Kisebbségek, 

ellenségkép kialakítása és a PGD (Paranoid Government Disorder)] 

 
 

11:20 – 11:40 Vita – Diskusia 

  

11:40 – 12:00 Szünet – Prestávka 

 

12:00 – 13:40 Panel 2 

 
ÖLLÖS László: A nemzeti béke. A szlovák–magyar megbékélés lehetőségei [Národný mier. Možnosti 

slovensko-maďarského zmierenia]  

 Peter ZAJAC: Peripetie politických vzťahov Slovákov a Maďarov na Slovensku po roku 1989 [A szlovákok 

és a szlovákiai magyarok politikai kapcsolatainak viszontagságai 1989 után] 

SZARKA László: Újrakezdés vagy helybenjárás? A kisebbségi kérdés bilaterális kezelése az alapszerződésben 

[Nový začiatok alebo prešľapovanie na jednom mieste? Bilaterálne riešenie národnostnej otázky v základnej 

zmluve] 

Grigorij MESEŽNIKOV: Politické faktory slovensko-maďarských vzťahov v období demokratickej 

transformácie: stav, výsledky a výzvy [A szlovák–magyar kapcsolatok politikai tényezői a demokratikus 

átmenet során: állapot, eredmények, kihívások] 

PETŐCZ Kálmán: Szlovák–magyar viszony 30 év után – siker vagy kudarc? (Politika és polgári társadalom 

Szlovákiában) [Slovensko-maďarské vzťahy po 30 rokoch – úspech alebo nezdar? (Politika a občianska 

spoločnosť na Slovensku)]  

 
 

13:40 – 14:00 Vita – Diskusia 

 

14:00 A konferencia bezárása – Záver konferencie 

 

Ebéd – Obed 
 

 

A konferencia magyar és szlovák nyelven zajlik szinkrontolmácsolással. 

Pracovným jazykom konferencie sú maďarčina a slovenčina so simultánnym tlmočením. 


