A KEP 2020. évi szöveges KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A Közép-Európai Club Pannónia (KEP) a mindannyiunk számára nehéz 2020-as évben munkáját
a lehetőségeihez mérten sikeresen, nagy aktivitással végezte. Mindenek előtt szeretném
megköszönni tagjaink, barátaink, támogatóink és a Miniszterelnökség segítségét, kiemelve
együttműködésüket 2020-évi munkájában. Különösen köszönetet mondok azért, hogy a
pandémia okozta rendkívüli körülmények ellenére tagjaink és barátaink együttműködésével,
összefogásával sikerült rendezvényeinket és konferenciáinkat az eredeti programunk szerint
(akár online konferencia formájában is) megvalósítani.
Meggyőződésem, hogy ezzel a cselekedettel a Közép-Európai Club Pannonia csatlakozott
azokhoz a szervezetekhez, akik méltó módon járultak hozzá a Trianoni Emlékév eseményeihez
és erősítették a Nemzeti Összetartozás gondolatát.
Az elkészített KEP beszámolók, közlemények a KEP honlapján, youtube csatornáján, hírlevelén,
egyéb kiadványain keresztül eljutottak mintegy 80 országba és természetesen megjelentek MTI
– OS közleményként is.
Összességében a KEP 2020. évi programjairól megállapítható, hogy a KEP Alapszabályának
megfelelően elősegítette a közép-európai kapcsolatok ápolását elsősorban a gazdaság,
közbiztonság, kultúra, turizmus és hagyományápolás területén. Folytatódott az új lendület,
amelynek alapja az Európa Mozgalom Magyar Tanácsával (EMMT) 4 évvel ezelőtt aláírt
stratégiai együttműködési megállapodás.
A KEP ifjúsági tagozata hazánkban: a BGE KVIK, a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani
Doktori Iskola és a határon túli magyar egyetemeken a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola (Beregszász), a Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad) bevonásával folyamatos
fejlődést mutat, a fiatalok bevonása egyre jelentősebb, érdeklődésük nagy a KEP munkája
iránt.
A KEP 2020. évi tevékenységét hazai támogatásból, tagdíjbevételből, 1%-os jövedelemadó
hozzájárulásból fedezte. Gazdálkodására a szigorú takarékoskodás volt jellemző.
2020-ben a KEP 3,1 millió Ft-ot kapott pályázatára NEA támogatásból.
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A 2020. évi KEP rendezvények, témák közül közhasznúsági jelentőségük miatt az alábbiakat
emeljük ki:
1.) 2020. szeptember 24.
A KEP XIII. TÁRSADALMI PÁRBESZÉD FÓRUM MEGHÍVÓJA
Konferencia "Trianon 100 – A békediktátum és következményei, tanulságai"
témakörben
A Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület (KEP) a 100 éves évforduló
kapcsán 2020, szeptember 24-én "Trianon 100 – A békediktátum és következményei,
tanulságai" címmel a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Konferenciatermében
megrendezte XIII. Társadalmi Párbeszéd Fórumát. Ez az egyesület éves
tevékenységének kiemelkedő eseménye volt, tekintve, hogy az Országgyűlés 2019-ben
törvényt alkotott arról, hogy a Trianoni békediktátum 100. évfordulója, a 2020-as év
egyben a nemzeti összetartozás éve. A két szekcióban lezajlott konferenciát Dr.
Czeglédi József, KEP és 56-os Dialógus Bizottsága elnöke, a közgazdaságtudományok
kandidátusa, a Szervező Bizottság elnöke, Prof. Kroó Norbert akadémikus, az Európa
Mozgalom Magyar Tanácsa elnöke, a KEP alelnöke, az MTA v. alelnöke és Dr. Tanka
László, a Magyar Világtalálkozó alapító elnöke, a Panoráma Világklub elnöke
köszöntötte. A színvonalas megnyitó előadást a Kormány részéről Potápi Árpád, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő
tartotta. Az I. Világháborút lezáró Párizsi Békekonferencia körülményeivel, a Trianon-i
békediktátum tartalmával foglalkozó I. Szekció levezető elnöke Prof. Marinovich Endre,
a VERITAS h. főigazgatója, a KEP társelnöke, a BGE tanára, c. nagykövet,
programkoordinátor volt.
Az I. szekció előadásai "Trianon a magyar politikai gondolkodás történetében", "Az I.
Világháború utáni párizsi békekonferencia körülményei és a trianoni békediktátum
tartalmának lényege", "Apponyi Albert szerepe a párizsi békekonferencián", továbbá a
"Magyar revíziós elképzelések Trianon után" címmel szolgáltak az 70 fős közönség
érdeklődésére. A Trianoni Békediktátum következményeit, tanulságait elemző II.
szekció levezető elnöke Prof. Kroó Norbert akadémikus, az Európa Mozgalom Magyar
Tanácsa elnöke, a KEP alelnöke, az MTA v. alelnöke volt. Itt hangzott el Prof. Kovács
Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság Örökös
Tiszteletbeli elnöke, a KEP védnöke kiemelkedő fontosságú és aktualitású előadása
"Magyarország és a szomszédos országok gazdasága 100 évvel Trianon után" címmel. A
szekció tartalmát további érdekes bevezető előadások gazdagították "Írott kulturális
örökségünk nagyobb részének határon kívülre kerülése Trianon után", "A politikai,
földrajzi gondolkodás – gróf Teleki Pál szellemiségében", "Történelmi emlékhelyeink,
örökségünk elhelyezkedése Trianon után", valamint "A Gulag Alapítvány tevékenysége,
feladatai, összefüggése Trianonnal" témakörökben. Az előadások után Prof.
Marinovich Endre összefoglalta a konferencia fő tanulságait és ismertette a
Záróközleményt.
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A hivatalos programot követő fogadás elején a KEP elnökének rövid üdvözlete után
Közép-Európa témájú, a Lengyel – Magyar Barátságot szimbolizáló festmény
adományozására és bemutatására került sor a KEP részére. Az Adományozó Okiratot az
adományozó Nyáry Éva festőművésznő, a Magyar Művészeti Akadémia Köztestület
tagja, a Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend emeritus Nagyperjele, a KEP alapító tagja, a
megadományozott KEP részéről Dr. Czeglédi József KEP elnök, 56-os Szabadságharcos
írta alá ünnepélyes keretek között. Ezután Dr. Czeglédi József, a KEP elnöke
kezdeményezésére megállapodás született Prof. Monok István, az MTA Könyvtár és
Információs Központ főigazgatója és a KEP elnöke között a műalkotás elhelyezéséről
határozatlan időre az MTA Könyvtár és Információs Központ Konferenciatermében,
ezzel biztosítva, hogy az egyesület tagjai és látogatói azt a KEP itt sorra kerülő
rendezvényein megtekinthessék. A festmény címe: Lengyel-Magyar Baráti Kapcsolatok
- Szent László védőszent és Báthory István. Készült: Olaj, vászon vegyes technikával –
Az aláírt megállapodás szerint az elhelyezés és rendelkezésre tartás költség- és
díjmentes, az a felek tiszteletének és rokonszenvének együttes megnyilvánulása a
lengyel-magyar barátság és a közép-európai együttműködés ügye iránt.
2.) A Közép-Európai Club Pannónia rendezvénye után kiadott záró közleménye
a Magyar Tudományos Akadémián tartott Társadalmi Párbeszéd Fórumról
A Közép-európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület – figyelembe véve küldetését és
hagyományait - 2020. évi Társadalmi Párbeszéd fórumát Trianon centenáriuma
kapcsán a békediktátumnak, következményeinek és tanulságainak szentelte. A
pandémiás helyzetre tekintettel az eredetileg májusra tervezett rendezvényt el kellett
halasztani, de szeptember 24-én – az egészségügyi korlátozásokat szigorúan betartva –
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Konferenciatermében sikerült azt
megtartani. Megnyitó beszédet a Kormány részéről Potápi Árpád, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő tartott. Köszöntő
szavakat mondott dr. Czeglédi József a KEP és az 56-os Dialógus Bizottság elnöke, a
közgazdaságtudományok kandidátusa, a Szervező Bizottság elnöke, Prof. Kroó Norbert,
az Európa Mozgalom Magyar Tanácsának elnöke, a KEP alelnöke, az MTA v. alelnöke,
dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó alapító elnöke, a Panoráma Világklub elnöke.
A két szekcióban ülésező konferencia választ keresett arra a kérdésre, hogy mit tudunk
ma mondani Trianonról önmagunknak, túl azon, hogy Európa egyik legrégibb államát
és benne a magyarságot feldarabolta, hogy nagyon fáj, hogy nem feledjük a tért, ahol
történelmünk jelentős eseményei lejátszódtak, ahol annyi nagy emberünk született és
alkotott, ahol kulturális örökségünk emlékei maradtak, s ahol ma is több millió magyar
áll helyt nehéz körülmények között. Mit tudunk mondani erről a tragédiáról a világnak,
amit kész meghallani, aminek lehet foganatja? A tények és a következmények
fölidézése persze mindig időszerű, hiszen minden nemzedéknek meg kell ismernie
azokat a tényezőket, amelyek sorsát meghatározzák. Több, mint egy évszázaddal a
békediktátum aláírása után a magyar társadalomnak, sőt egész Európának elsősorban
arra kellene választ keresnie, hogy mennyire sikerült fölszámolni ennek a szerződésnek
a ma is ható káros következményeit.
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Nem lehet vitás, hogy nemzetünk életének leggyászosabb pillanatai közé tartozik a
történelmi Magyarország területének erőszakos csonkolása és ezzel a döntéssel
honfitársaink millióinak idegen uralom alá kényszerítése. Gyászunk mély,
feldolgozhatatlan és fájdalmas. Mohács, Nagymajtény és Világos után nem csatatéren,
hanem egy Versailles-ban lévő kastélyban, nem harc közben, hanem az ellenfelek által
diktált feltételek alapján kívánták a magyarságot felszámolni. Évszázadnyi távlatból
azonban, amikor Trianonról beszélünk, hangsúlyozni kell – miként azt a Nemzeti
Összetartozás Évét életre hívó kezdeményezés is tette –, hogy kulturális nemzetként, a
máig tartó trianoni trauma ellenére is összetartozik a Kárpát-medencei (és azon túli)
magyarság, amely erre a megrendítő csapásra pozitív feleletek és cselekedetek sorával
volt képes, és szándékozik a jövőben is válaszolni. A KEP konferenciája megállapította,
hogy jelenleg hazánkban a kulturális nemzetet alkotó keretek igen nagy szerepet
játszanak a társadalom önmeghatározásában. Jövőnket hosszú távon az fogja
megszabni, hogy mennyire tudunk ellenállni a kulturális nemzetünket kívülről
fenyegető veszélynek, amely a viselkedési minták terjesztésétől a gazdasági befolyáson
át a közvetlen nyomásgyakorlásban nyilvánul meg ma is. A Trianon óta megtett út
valóban rögös, amelyen néha napjainkban is botladozva járunk. Vissza nem
fordulhatunk és minden nehézség ellenére előre kell jutnunk. Hit kell hozzá, bátorság
és akarat. Ezen kívül az is, hogy magyarként – bárhol élünk is – a bennünket összetartó
erő nagyobb legyen, mint bármely ezt keresztező kísérlet.
3.) 2020. február 11.
Téma: a KEP 2020.évi munkaprogram megbeszélése
Kiemelt téma volt a "Trianon 100 – a békediktátum következményei és tanulságai"
címmel megrendezésre kerülő KEP XIII. Társadalmi Párbeszéd Fórum előkészítése. Az
MTA Könyvtár tanácstermében megtartott rendezvényen részt vettek a KEP Elnökség
és a Társadalmi Párbeszéd Fórum Szervező Bizottsága tagjai is. Törekvésünk, hogy ezt
az évet a múlt év eredményes tevékenységéhez méltón idén is sikeresen végezzük.
Természetesen a májusi konferencián kívül is sok más rendezvényünk van. Elfogadásra
került a KEP 2020-as, első félévi programja, mely jelentős mértékben törzsasztal
fórumok keretében zajlik. A cél rendszeres és kellemes összejöveteli lehetőség,
párbeszéd fórumok szervezése a tagság, partnerek és érdeklődők számára, tekintélyes
közéleti személyiségek részvételével. Márciusi esemény a KEP 56-os Dialógus Bizottság
Fórum az 56-os Forradalom hadbírósági pereiről avatott szakértők közreműködésével,
vitafórum formájában. Ezen a rendezvényen emlékezünk meg az 1848-as Forradalom és
Szabadságharc évfordulójáról is. Foglalkozunk még több konkrét trianoni témával is a
májusi rendezvény.
Áprilisi fórumunk középpontjában a magyar gyógyidegenforgalom története szerepel.
Májusban kerül sorra a KEP trianoni programja a X. Magyar Világtalálkozó kiemelt
közéleti rendezvénye. Szervezés alatt van a fórumot követően "Trianoni emlékút" az
elcsatolt területekre továbbá részvétel 4 napos vonatos erdélyi kiránduláson
Csíksomlyóra. Az év rendezvénypalettája bő választékot nyújt, mégis fő aktualitása
Trianon, sorsfordító esemény Magyarország történelmében. Ám a sérelmi politikával
szakítani kell, mások hibáztatásán túl kell lépni, hisz az ellentmondás szembeötlő:
számunkra fájdalom, másoknak örömünnep. Ezzel együtt le kell vonni a tanulságokat
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abból, hogy a nemzetiségekkel nem mindig volt problémamentes az együttélés a
múltban. A jövőben a még meglévő gondokat kizárólag békés eszközökkel kell
megoldani különös tekintettel a nemzeti kisebbségek érdekeire. A Kárpát-medencei
együttműködésre is kitekintve a KEP fontos küldetése, hogy ebben a kérdéskörben is
adjon fórumot a párbeszédre. A törzsasztal részvevőinek aktív hozzászólásai és kérdései
érzékeltették az érdeklődést és nyitottságot. A rendezvény levezető elnöke Czeglédi
József KEP elnök és fő előadói Marinovich Endre a VERITAS főigazgató helyettese, a KEP
társelnöke, Németh László a KEP pályázati menedzsere és Vasvári József a KEP
klubigazgatója
4.) 2020. március 10.
Téma: KEP 56-os Dialógus Bizottság Fórum
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc hadbírósági perei az esztergomi hadosztály
tisztjei és katonái ellen.
In memoriam Mecséri János ezredes, születésének 100. évfordulóján
A Himnusz elhangzása után Dr Czeglédi József a KEP és 56-os Dialógus Bizottsága
elnöke méltatta 1848. március 15. jelentőségét. Rámutatott 1848 és 1956
szétválaszthatatlan kapcsolatára. Jánosi Zoltán professzor, a Magyar Napló
főszerkesztője a költészetben talált párhuzamokat 1848 és 1956 között. Dr. Kahler
Frigyes jogász betegsége miatt írásban küldte meg előadásának lényegét az 1957-58-as
perek szervezeteiről. Ezt Czeglédi elnök felolvasta. Ezután bemutatta a 100 éve
született Mecséri János ezredes életét és átvezette a programot dr. Marossy Endre
hadtörténész, az 56-os Dialógus Bizottság alelnöke előadására. Ő az utóbbi években
kiadott három és kéziratban már meglévő negyedik könyvét írta meg a katonai
megtorló eljárások történetéről. Mecséri ezredes a Magyar Honvédség legjobban
felszerelt 7. esztergomi gépesített hadosztályának volt a parancsnoka 1956-ban.
Mecséri már szovjet fogságban volt, amikor katonái aratták a Magyar Honvédség –
nemzetőrséggel közös – egyetlen győzelmét a szovjet intervenciósok ellen, november
4-én, a pesterzsébeti Jutadombnál. Mecséri Jánost és 10 társát koncepciós perben
halálra ítélték, 1958. november 15-én hat társával együtt kivégezték. Czeglédi József
elnök aktív, színvonalas vita után köszönte meg a telt házas Fórum jelenlévőinek
érdeklődését az MTA Könyvtár tanácstermében.
5.) 2020. április 21.
Téma: a KEP 2020. évi Közgyűlése digitális / online formátumban
A KEP az elsők között szervezte meg 2020. évi Közgyűlését digitális/on-line keretek
között, amelyre Magyarország Kormányának 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete
biztosított lehetőséget. A civil egyesületek munkáját nagyban támogató rendelkezésre
a KEP gyorsan reagált. Az idei Közgyűlésre változatlanul a munkaprogramban
meghirdetettek szerint 2020. április 21-én került sor – az egyesület honlapján. Fontos
volt, hogy a munka folyamatos legyen. Vasvári József a KEP klubigazgatója -az
Egyesület elnökétől Dr. Czeglédi Józseftől kapott felhatalmazással- készítette elő
szakszerűen a digitális Közgyűlést, Gyömbér Ákos a KEP gazdasági vezetője a pénzügyi
beszámolót, Gendur András a KEP Felügyelő Bizottságának elnöke a Felügyelő
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Bizottság jelentését és Dr. Czeglédi József elnök a KEP 2019.évi Közhasznúsági
jelentését. Vasvári József a Közgyűlés levezető elnöke talán hazánkban elsőként
hirdette meg az új szabályozású on-line Közgyűlést. Ezt követően az egyesület
honlapján publikálásra került a Közgyűlés kiírása, szükséges dokumentumai és a
Szavazási modul. A KEP 2020. április 21-én nagy érdeklődés mellett sikeresen zárta le
idei digitális Közgyűlését, pozitívan értékelve az elmúlt évet.
6.) 2020. május 20.
a rendkívüli helyzetre való tekintettel digitális formában:
Témák: egészségturizmus (koronavírus), gyógyfürdők, Trianon
A trianoni évforduló előtt, a kialakult járványhelyzet miatt javasolta a KEP elnöke a
gyógyfürdők és Trianon kapcsolatának vizsgálatát, mert a gyógyturizmus bizonyítottan
kedvező hatással van különböző betegségekre és a magyar gyógyfürdők
világviszonylatban is elismertek. A felkért 2 tekintélyes előadó közül Dr. Fluck István
főorvos a Gyógyfürdőügyi és Klimatológiai Világszövetség és a Magyar Balneológiai
Egyesület tiszteletbeli elnöke, a KEP Elnökség tanácsadója a magyar gyógyturizmus
történetét mutatta be és Trianon hatását, Dr. Máhr Tivadar, Sárvár Város
alpolgármestere pedig Vas megye gyógyturizmusát Trianon előtt és után.
Köszöntőjében Dr. Czeglédi József KEP elnök rendkívül sikeresnek értékelte nemzetközi
összehasonlításban is a járvány első szakaszának kezelését Magyarországon és
gyógyturizmusunk fejlesztését a járvány előtt. Reméli, hogy turizmusunk a járvány után
is gyorsan fejlődik.
7.) 2020. július 29.
A KEP júliusi széleskörű felhívásában is támogatta Dr.Czeglédi József elnök úr
javaslatára a Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtését
A Közép-Európai Club Pannonia 2020. júliusi széleskörű felhívásában is támogatta
Czeglédi KEP elnök úr javaslatára a Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtését, amelyet
azért kezdeményezett, hogy Európa nemzeti közösségei sorában a székelység is
megőrizhesse és érvényesíthesse identitását szülőföldjén. Az európai követelmények
egyik legfontosabb eleme, a minimális egymillió aláírás összegyűjtése már teljesült, de
az összefogás erejét még jobban megtestesíti, ha még többen biztosítják
támogatásukat. Ennek megerősítésére a KEP felhívást intézett hazai és határon túli
tagjaihoz és partnereihez, kérve, hogy egyetértésük jeléül írják alá a támogató ívet a
kiterjesztett határidő, ez év november 7-e előtt. A kezdeményezés sikerének
nélkülözhetetlen feltétele, hogy minimum 7 EU tagország polgárai nagyobb számban
szavazzanak rá. Tudatósítanunk kell, a kezdeményezést nem elég aláírni, hanem
másokat is aláírásra kell ösztönözni különös tekintettel a 4 lemaradt országban:
Szlovénia, Horvátország, Ausztria, Svédország 2020. november 7-ig. Ebbe be kell vonni
rokonokat, barátokat, ismerősöket nemcsak itthon külföldön is. Az aláírási lehetőség
és felhívás elérhető a KEP honlap főoldaláról is: www.kepcp.hu
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8.) 2020. augusztus 23.
A Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai Emléknapja a KEP részvételével a
Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány szervezésében
Nagy érdeklődés mellett, az állami és társadalmi szervezetek - közöttük a KEP képviselőinek bevonásával 2020. augusztus 23-án példamutatóan rendezte meg a
GULÁG Alapítvány a Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai Emléknapját. A
GULÁG Alapítvány a világ első köztéri GULÁG Emlékművénél, az V. kerület Honvéd
téren álló Emberkereszt szobornál minden évben megemlékezést szervez az emléknap
alkalmából. Az Európai Unió 2011-től nyilvánította közös emléknappá augusztus 23-át,
mert a hírhedt Molotov – Ribbentrop paktumot 1939. augusztus 23-án írták alá
Moszkvában. Az idei program fő szervezője a GULAG Alapítvány elnöke Nagyné Pintér
Jolán volt, aki nagyon szép köszöntő beszédében szülei fájdalmas sorsába is beavatta a
közönséget. Szülei mindketten közel tíz évig a GULAG politikai foglyai voltak és csak
1953-ban menekültek meg a kényszermunkatáborból. Szívhez szóló beszédet mondott
ezután a 90 éves Hartmann Klára GULÁG túlélő. A Kormány részéről SzalayBobrovniczky Vince h. államtitkár köszöntötte a résztvevőket és tartott értékes
előadást. A színvonalas kulturális programban szerepelt a Déryné Vándorszíntársulat és
a Magyar Honvédség is. A megemlékezést sok érdekelt szervezet képviselőinek
koszorúzása zárta. A KEP nevében Dr. Czeglédi József elnök, az 56-os forradalom
fegyveres résztvevője és Nyáry Éva festőművész, a Művészeti Akadémia tagja, a KEP
alapító tagja koszorúzott.
9.) 2020. november 24.
„Kárpát-medencei nemzedékek találkozója”
KEP Ifjúsági Tagozat sikeres nemzetközi online konferencia
2020. november 24-én tartotta első nemzetközi online konferenciáját a KEP Ifjúsági
Tagozata Erdély, Kárpátalja és Budapest három jelentős oktatási intézménye
részvételével "Kárpát-medencei nemzedékek találkozója" címmel, a KEP éves
programja keretében, a NEA támogatásával. Erdélyt a nagyváradi Partiumi Keresztény
Egyetem, Kárpátalját a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola,
Budapestet a BGE KVIK képviselte. Erdélyből, Kárpátaljáról és Budapestről sok
egyetemi és főiskolai hallgató, valamint a KEP érdeklődő tagjai követték végig az
előadásokat, Dr. Czeglédi József elnök úr megnyitóját követően, Vasvári József
klubigazgató irányításával. A konferencia témája volt Trianon 100 jegyében a
gyógyfürdők és szállodák helyzete Trianon előtt és után, valamint kitekintés Erdély és
Kárpátalja gyógy- és wellness turizmusára, valamint a COVID-19 hatása a Kárpátmedence turizmusára. Az első részben Dr. Fluck István, a Gyógyfürdőügyi és
Klimatológiai Világszövetség és a Magyar Balneológiai Egyesület képviseletében a
gyógyfürdőkről, Bártfai Endre, a BGE KVIK mesteroktatója a szállodákról tartott
előadást.
A második részben a konferencia moderátora Dr. Szalók Csilla BGE KVIK Intézetvezető,
főiskolai tanár részletesen beszélt a COVID-19 hatásáról és a szükséges lépésekről. Dr.
Sass Enikő a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász) docense és
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Gergely Lívia, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász) tanársegéde
a kárpátaljai gyógyturizmus gyökereiről, fejlődéséről és a jelenlegi helyzetről számoltak
be. Dr. Molnar Elisabeta Ilona, a Partiumi Keresztény Egyetem egyetemi docense és
Gulyás Gréta, a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola PhD
hallgatója az erdélyi gyógyfürdők múltjáról, jelenéről és a wellness turizmusban rejlő
lehetőségekről tartott érdekes előadást. A Kárpát-medencei régiók gyógyturizmusárólés fürdőiről szervezett KEP konferencia előadásai bizonyítják, hogy e terület természeti
adottságai világviszonylatban is kiemelkedőek. Meggyőződésünk, hogy a jelenleg
pusztító pandémia legyőzése után gazdaságunk, turizmusunk és egészségünk szilárd
bázisa lesz a Kárpát-medence és tovább fejlődik valamennyiünk örömére.
Fentieken kívül a KEP vezetői és tagjai részt vettek a VERITAS Történetkutató Intézet havi
rendszerességgel
megrendezésre
kerülő
alábbi
„VERITAS
est”-jein:











Az antant viszonya Magyarországhoz 1919-ben
(a békekonferencia megnyitásától az Apponyi-delegáció elindulásáig)
Alkotmányosság helyreállítása. Az 1920. évi I. tc. és előzményei
Egy 125 évvel ezelőtti kultúrharc. Az egyházpolitikai reformcsomag
Antall József hagyatéka, különöse tekintettel a trianoni örökségre
Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés
Az első médiaháború
„Nyelvében él a nemzet”
A nyelvi jogok szabályozása és gyakorlati érvényesülése az Osztrák–Magyar
Monarchiában
„Új partok felé”
A kisebbségbe került magyar közösségek Trianon után. Hasonlóságok és különbségek
(1920–1941)
„Biztonságpolitika, hadsereg és a rendszerváltoztatás”

Továbbá a VERITAS Történetkutató Intézet 2020. október 20-21 megtartott, 2 napos 1919–
1920, a Trianonhoz vezető út című konferenciáján
A KEP képviselői az év során résztvettek továbbá több más Közép-európai együttműködést
érintő egyeztetésen, Kárpát-medencével, V-4-ekkel és Duna – régió fejlesztéssel foglalkozó
programokon, a KEP 7 külföldi képviseletét érintő online tárgyaláson.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel a KEP ügyvezető elnöksége és tagja a digitális
kapcsolattartás felhasználásával havi rendszerességgel online „zoom” konferencia keretében
egyeztettek, végezték az eddig nem ismert kihívásokkal teli munkát 2020-ban, amelynek
eredményeként a munkaprogramban kitűzött feladatok teljesültek, a KEP tagsága aktív.

Budapest, 2021. március

Látta: Dr. Czeglédi József
elnök
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