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A KEP 2021. évi szöveges KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 

A Közép-Európai Club Pannónia (KEP) a mindannyiunk számára nehéz 2021-as évben munkáját 
a lehetőségeihez mérten sikeresen, nagy aktivitással végezte.   

Egyesületünk életútjában történt tragédia, hogy 2021 áprilisában 82 éves korában elhunyt Dr. 
Czeglédi József (1939-2021), a KEP elnöke, a hazai idegenforgalom emblematikus alakja, az 
MTA Köztestület tagja, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje, az 56-os Emlékérem 
és a Szabadság Hőse Emlékérem kitüntetettje. Az 56-os Forradalom fegyveres résztvevője. A 
Budapesti Közgazdasági Egyetem (1965) elvégzését követően a Vendéglátóipari Főiskola 
tanársegédje, adjunktusa. 1970-74 az Országos Tervhivatal idegenforgalmi szakértője. 1973-
ban lett a közgazdaságtudományok kandidátusa. 1974-2000 idegenforgalmi vezetőként 
dolgozott a turizmust felügyelő minisztériumban és a kormánynál. 1987-89 az OIH vezetője. 
1986-96 a bécsi székhelyű Magyar Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet vezetője. 1996-98 
üdülőterületi miniszteri biztos. 1996-tól egyetemi docens a Pannon Egyetem Turizmus 
Tanszékén. 1987-2002 tagja az AIEST Idegenforgalmi Világszervezet Elnökségének. Alapítója és 
2001 óta elnöke a Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesületnek. Alapító elnöke a 
MTESZ-SZVT Turizmus Szakosztályának. Állandó tanácsadója az Országgyűlés Turizmus 
Bizottságának. 2002-2006 az 56-os Szövetség országos ügyvezető elnöke. 2006 óta az 56-os 
Történelmi Alapítvány kurátora. Kezdeményezésére jött létre az 56-os Akadémia illetve a KEP 
Társadalmi Párbeszéd Fórum civil szervezetek részvételével. Elsőként szerzett Magyarországon 
tudományos fokozatot idegenforgalmi témából és kapta meg a legnagyobb idegenforgalmi 
kitüntetést, a Pro Turismo-t 1990-ben. 

A KEP elnöki tisztségét prfo.Dr.Kovács Árpád vette át, akit a KEP Közgyűlése minősített 
többséggel választott meg. prof.Dr.Kovács Árpád a Költségvetési Tanács elnöke, a KEP védnöke 
és szenátora és ars poeticája az alábbi: " jó szívvel vállalom  az általam igen nagyra becsült 
Czeglédi József barátom és az Önök által felépítettek folytatását, az embereket összekötő hidak 
fenntartását és politikai hovatartozás, világnézeti beállítódottságon átívelő, feszültségeket oldó 
fejlesztését, a véleménycserét és annak alapján mindnyájunk épülését szolgáló emberi-baráti 
cselekvést tartanám munkám alapvető elemének, mint ahogy példamutatóan, integratívan 
történt eddig is" 

Szeretném megköszönni  tagjaink, barátaink, támogatóink és a Miniszterelnökség segítségét, 
kiemelve együttműködésüket 2021-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.   
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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 2021. 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 2021. évi tevékenységét hazai támogatásból, tagdíjbevételből, 1%-os jövedelemadó 
hozzájárulásból fedezte. Gazdálkodására a szigorú takarékoskodás volt jellemző.  
2021-ben a KEP 2,6 millió Ft-ot kapott pályázatára NEA támogatásból. 

 

 A 2021. évi KEP rendezvények, témák közül közhasznúsági jelentőségük miatt az alábbiakat 
emeljük ki: 

1.) 2021. január 26. 
a KEP Elnökség kibővített on-line ülése 
Online konferencia a KEP Társadalmi Párbeszéd Fórumainak értékeléséről 

A Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület a koronavírus-járványt kísérő 
megszorító intézkedések ellenére 2021-ben is aktív! Az év első kibővített elnökségi 
ülésén (január 26. online) a meghívottak egyrészt értékelték a rendkívül nehéz, de így 
is nagyon sok értékes programmal zárult 2020-as évet, amelyek közül kiemelték a 
szeptember 24-én, az MTA Könyvtár Konferencia termében mintegy 70 fő biztonságos 
részvételével megtartott KEP XIII. Társadalmi Párbeszéd Fórumot Trianon 100. 
évfordulója alkalmából. Továbbá megvitatták az utóbbi négy évben (2017-2020) 
megrendezett rendezvényeink/Társadalmi Párbeszéd Fórumaink és stratégiai céljaink 
összefoglalása céljából készített munkaanyagokat, amelyeket a KEP szerkesztő 
bizottsága (Dr. Czeglédi József elnök, Németh László vezető, Szollár István tag, Vasvári 
József tag) mutatott be egy tömörített 109 oldalas és egy teljes – prezentációkat is 
tartalmazó - 549 oldalas formátumban. Az érdeklődők munkaanyagokat és további 
információt a KEP honlapján találhatnak. 

2.) 2021. március 2. 
Törzsasztal fórum (online konferencia) 
A civilek és a gazdaság közös környezete: Kárpát-medencei régió 



 

3 

 

Budapest, 2021. március 3., szerda (OS) - A Közép-Európai Club Pannónia Közhasznú 
Egyesület (KEP) a pandémia korlátozások ellenére időarányosan teljesíti a Bethlen 
Gábor Alapkezelő által támogatott éves tevékenységét és rendezvényeit. Március 2-án 
online törzsasztal programként került sorra "A civilek és a gazdaság közös környezete: 
Kárpát-medencei régió" című tájékoztató és vitafórum, melyet Dr. Czeglédi József KEP 
elnök köszöntött. 

A fórum megrendezésével az egyesület célja volt, hogy a címadó témákról kötetlen 
beszélgetést kezdeményezzen, melynek következtetéseit hasznosítani tudja civil 
munkájában és intézményi, szervezeti kapcsolatai körében. Két vitaindító előadás 
képezte a törzsasztal rendezvény alapgondolatát. 
     Elsőként Prof. em. dr. Fekete Mátyás a közgazdaságtudományok területén, a 
turizmusban (Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, Turizmusfejlesztők és 
Tanácsadók Szövetsége - TUTSZ) és a hazai, regionális és európai szakmai és 
tudományos életben betöltött sokéves tevékenysége alapján tartott vitaindító előadást 
a turizmus és a címben foglalt témakör összefüggéseiről "A partnerség egyes kérdései 
a Kárpát-medencében a turizmus területén" címmel. Az előadás többek között olyan 
fontos kérdést vizsgált, hogy a helyi, regionális és országos szintek összhangba 
hozásával hogyan lehet versenyképessé tenni a Kárpát-medence turizmusát. 

3.) 2021. március 23. 
Törzsasztal fórum (online konferencia)  
A Közép-Európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület (KEP) 
utóbbi négy évben (2017-2020) megrendezett fórumainak összefoglalója, 
különös tekintettel az utóbbi négy év Társadalmi Párbeszéd Fórumaira 
 
"A Közép-Európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület (KEP) utóbbi négy évben (2017-
2020) megrendezett fórumainak összefoglalója, különös tekintettel az utóbbi négy év 
Társadalmi Párbeszéd Fórumaira" tárgyú két dokumentum megvitatása céljából. 
     A dokumentumokat a KEP elnöksége előzetesen jóváhagyta. A Törzsasztal fórumot 
Dr. Czeglédi József KEP elnök köszöntötte és tájékoztatta a megjelenteket a januári 
kibővített elnökségi ülésen megfogalmazott véleményekről és javaslatokról az 
összeállítás hasznosításával kapcsolatban. Felkért hozzászólóként értékelte a 
tanulmányokban foglaltakat Prof. Kroó Norbert akadémikus, Prof. Báger Gusztáv, az 
MNB elnökének főtanácsadója, Prof. Dr. Fekete Mátyás PhD, a turizmus tapasztalt 
szakértője, Gilyán György, a BGE c. egyetemi docense, a Kelet-Európai Üzleti Klub 
társelnöke és Dr. Ligeti Dávid, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 
tudományos főmunkatársa.  
 
 
 
 
Báger Gusztáv, 
az MNB elnökének főtanácsadója rövid könyvrészlet bemutatója: 
„Globális gazdaság, lokális boldogulás” címmel. 
Kapcsolódó napirendként Báger Gusztáv professzor rövid könyvrészlet bemutatót 



 

4 

 

tartott "Globális gazdaság, lokális boldogulás" címmel. Elvi egyetértés született, hogy 
minél hamarabb ki kell adni a kötetet az elmúlt 4 évről. A KEP elnöksége és a nagy 
tekintélyű előadók szakmai, tudományos és kiadói tapasztalatokkal rendelkező 
személyiségei közreműködésével és szakmai irányításával szükséges a megtárgyalt 
anyagot továbbfejleszteni. A felkért professzor urak vezetésével ez a munka hamarosan 
folytatódik. 
 
 

4.) 2021. május 31.  
a KEP 2021.évi Közgyűlése 
 
 Dr.Czeglédi József  elnök úrra emlékezve kezdte meg idei  Közgyűlését a KEP, amelynek 
során prof.Dr.Marinovich Endre Társelnök felelevenítette a tagság számára egykori 
elnökünk életútját továbbá a KEP alapítását és a KEP-ben betöltött szerepvállalását: " 
roppant nehéz lesz Jóska tevékenységének pótlása, de meg kell tennünk mindent 
annak érdekében, hogy a megkezdett munkát folytassuk, a hagyományokat 
megőrizzük". A tagság 1 perces néma felállással tisztelgett Dr.Czeglédi József elnök 
úrra emlékezve. 
Vasvári József klubigazgató ismertette a Közhasznúsági, Gyömbér Ákos gazdasági 
felelős a pénzügyi és Gendur András FB elnök a felügyelő bizottság beszámolóját. 
A Közgyűlés minősített többséggel prof.Dr.Kovács Árpád urat, a Költségvetési Tanács 
elnökét választotta meg a KEP Elnökének, akinek ars poeticája az alábbi: " jó szívvel 
vállalom  az általam igen nagyra becsült Czeglédi József barátom és az Önök által 
felépítettek folytatását, az embereket összekötő hidak fenntartását és politikai 
hovatartozás, világnézeti beállítódottságon átívelő, feszültségeket oldó fejlesztését, a 
véleménycserét és annak alapján mindnyájunk épülését szolgáló emberi-baráti 
cselekvést tartanám munkám alapvető elemének, mint ahogy példamutatóan, 
integratívan történt eddig is" 
 
a "KEP tematikus programja és működése" tárgyú pályázati tevékenység elindítása 
a "KEP Társadalmi Párbeszéd hatékony aktív kommunikációval" c. pályázat 
ismertetése 
 
Németh László projektmenedzser a KEP tematikus programja és működése c. illetve 
KEP Társadalmi Párbeszéd hatékony aktív kommunikációval c. pályázatainkat 
ismertette.    

5.) 2021. június 29.  
Falufejlesztő Akadémia / Vértesacsa 

Vasvári József a KEP klubigazgatója tartott előadásán megemlítette: Az egyesületünk – 
leginkább ismert rövidített nevén KEP - tevékenységének fő szempontjai között szerepel a 
Kárpát-medencei együttműködés, ezen belül kiemelten a határon túl élő magyar és helyi 
civilszervezetekkel meglévő kapcsolatok fejlesztése és kibővítése, az európai integráció 
erősítése, továbbá a hazai kisebb települések elérése és az ott élő emberek bevonása a 
Társadalmi Párbeszéd Fórumok együttműködői körébe. Ennek jegyében civil szervezeteket 
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európai, kárpát-medencei és hazai civil szervezeteket érintő szakmai programokat, 
fórumokat, törzsasztal rendezvényeket szervezünk évfordulók és egyéb aktualitások 
kapcsán. Rendszeres a kapcsolatunk ausztriai partnerszervezetünkkel, a bécsi Club 
Pannonia Egyesülettel és általa az ausztriai magyarokkal is -  rajtunk keresztül elérhetőek az 
osztrák teleülések. Hazai vonatkozásban kiemelt partnerünk több év óta a legnagyobb 
európai civil szervezethez tartozó Európa Mozgalom Magyar Tanácsa (EMMT), valamint a 
Panoráma Világklub. A Panoráma Világmagazinon keresztül 5 világrész 80 országa felé is 
kommunikáljuk tevékenységünket és rendezvényeinket.  

2001. évi megalakulása óta a KEP több mint 100 közhasznú fórum, konferencia, egyéb 
program, tanulmányút szervezésével segítette a Kárpát-medencei kapcsolatok erősítését. 
Egyesületünk nyolc közép-európai ország KEP képviselőinek közreműködésével és a partner 
szervezetekkel, tekintélyes személyiségekkel, szakértőkkel együttműködve több nagyobb 
rendezvény szervezője, ilyen a rendszeres „törzsasztal” fórum - közérdeklődésre számot 
tartó aktuális témákról. Tizennégy éves hagyomány éves nagyrendezvényünk, a KEP 
Társadalmi Párbeszéd Fóruma, amelynek fontos szereplői/résztvevői lehetnének a 
Faluakadémia tagjai. A rendezvények fő vizsgálati területei, összhangban a 
küldetésnyilatkozatunkkal: biztonságpolitika, gazdaság, identitás, az Európához tartozás, a 
közép-európai országokkal való szoros együttműködés és egymásra utaltság. A Magyar 
Világtalálkozó 2011-ben történt létrehozása óta a Világtalálkozó kiemelt közéleti 
rendezvénye lett a KEP Fóruma. Legutóbbi közös rendezvényeink célterülete is 
Magyarország és Közép-Európa voltak, így a társadalmi párbeszéd fórumok „Újabb 
kihívások Európában, Közép-Európában a Római Szerződés 60. évfordulóján”, illetve 
"Közép-Európa a Monarchia szétesésétől az Európai Unió keleti kibővítéséig és az új 
kihívásokig" címmel, továbbá konferencia "Közép-Európa és Magyarország helyzete és 
néhány stratégiai feladata a Páneurópai piknik után 30 évvel". A társadalmi párbeszéd 
fórumok témája szorosan kötődött a szomszédsági összefogáshoz és az európaiság 
eszményéhez. A következő, októberi XIV Társadalmi Párbeszéd Fórum két témakört érint: I. 
Európai nemzeti kisebbségek sorsának alakulása, helyzetének  értékelése, II. A turizmus, 
mint a koronavírus járvány által legsúlyosabban érintett gazdasági ágazat helyzete és 
perspektívái a kilábalás után – (az Új Turizmus Fejlesztési Stratégia 2.0 tükrében). 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.  

6.) 2021. szeptember 15. 
Törzsasztal fórum  
Magyarország gazdasági, társadalmi fejlődését érintő középtávú perspektívái 
(Európa hét éves pénzügyi ciklusa tükrében)  

A részvevők egyperces néma tiszteletadással emlékezett meg a KEP korábbi elnökéről, az 
áprilisban elhunyt dr. Czeglédi Józsefről. 

     Kovács Árpád "Gazdasági helyzetkép COVID után, COVID előtt" előadása az európai 
országok 2020-as gazdasági mentőcsomagjairól a koronavírus okozta gazdasági károk 
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kezeléséről. A tavaszi nagy átoltottsági elsőbbség másfél-két hónapi előnyt jelentett a 
magyar gazdaság számára. 

     Báger Gusztáv "Magyarország fenntarthatósági teljesítménye" előadása bevezetőjében 
emlékeztetett Magyarország 2019-ben megjelentetett 330 javaslatból álló 
"versenyképességi programjára". 

     Magyarországnak ma a fenntarthatóságra, a stabilitásra kell törekedni a gazdaság 
irányításában. Gilyán György "Közép-Európa: kedvező környezet a magyar gazdaság 
számára" előadásában a közép-európai régió hazánk számára mutatkozó gazdasági 
jelentőségét taglalta. Az EU csatlakozás óta erősödött a magyar külkereskedelem 
viszonylati koncentrációja. Az előadásokat vita követte, Juhász Imre hasznosnak tartaná az 
egyes országok helyzetét megvizsgálni a térség viszonylatában. 
     Kroó Norbert az Osztrák-Magyar Monarchia vélemények gazdasági hatásairól vetett fel 
kérdést. Pók Attila moderátor zárógondolatai szerint a természettörténet és 
politikatörténet viszonylatában a jövő generációi korunkra visszatekintve valószínűleg 
nagyobb hangsúlyt fognak szentelni az előbbinek.  

7.) 2021. október 6. 
KEP XIV. Társadalmi Párbeszéd Fórum 
Konferencia 2 szekcióban az európai nemzeti kisebbségekről és turizmusról 
 

2021. október 6-án rendezte meg a KEP évi nagyrendezvényét az MTA-n. A XIV. 
Társadalmi Párbeszéd Fórum résztvevői  két szekcióban két témát tárgyaltak meg, 
egyfelől az európai nemzeti kisebbségek helyzetének alakulását,  másfelől a turizmus, 
mint a koronavírus járvány által legsúlyosabban érintett gazdasági ágazat helyzetét és 
perspektíváit. 
     Megnyitó beszédében Prof. Dr. Kovács Árpád, a KEP elnöke arra utalt, hogy ezeknek 
az évente megrendezett találkozóknak egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a 
gondolkodó értelmiségiek fóruma lehet. 
     "Az európai nemzeti kisebbségek sorsának alakulása, helyzetének értékelése" címet 
viselő szekción belül Dr. Kisida Tamás a Miniszterelnökség részéről köszöntötte a 
konferenciát, majd a saját családjához kapcsolódó, kisebbségi sorban eltöltött 
életpálya alakulását mutatta be. Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár 
saját szakterületéről vett adatokkal, tényekkel mutatta be a működő nemzetpolitikát, 
majd hangsúlyozta a nemzeti újrakezdés jelentőségét. Brenzovics László, a  Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség elnöke történelmi összefüggésekbe helyezte az 
Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek helyzetét. 

 A második szekció "A turizmus, mint a koronavírus járvány által legsúlyosabban 
érintett gazdasági ágazat helyzete és perspektívái a kilábalás után (az Új Turizmus 
Fejlesztési Stratégia 2.0 tükrében) címet viselte. A konferencia résztvevői alapos és 
részletes tájékoztatást kaphattak mind a négy szakterületről:  a szállodaiparról (Baldauf 
Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke), az utazásszervezésről 
(Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke), a vendéglátásról 
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(Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke), valamint a 
rendezvényszervezésről (Ganczer Gábor, a Magyarországi Rendezvényszervezők- és 
Szolgáltatók Szövetségének elnöke) tolmácsolásában. Az előadók feltárták működési 
területük gondjait, különös tekintettel a munkaerő hiányára. Részletezték a járvány 
következtében jelentkező problémákat, az egymást követő bezárásokból és az 
újrakezdésekből adódó nehézségeket. Hangsúlyozták, hogy a kormányzat intézkedései 
segítséget nyújtottak ahhoz, hogy az ágazat életben maradjon. 
     Az előadásokat élénk vita követte, ami hozzájárult ahhoz, hogy a konferencia 
résztvevői számos információval gazdagabban térjenek haza.  

8.) 2021. október 20.  
Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 65. évfordulójáról A  

Moderátorként prof. Kroó Norbert, a KEP alelnöke megemlékezett azokról az 56’-os 
történésekről, amelyeknek mint egyetemi hallgató volt tanúja. 
     Prof. Marinovich Endre, a KEP Társelnöke "1956 élő emléke" címmel tartott 
előadást, az 56-tal kapcsolatos legfrissebb kutatási eredményekről és személyes 
élményeiről a forradalmi napok gimnáziumi diáktársaival közösen átélt eseményeiről, a 
diákmegmozdulásról, az akkori hazai és közép-európai történelmi körülményekről, 
külföldi vélekedésekről (pl. Albert Camus) és nyugati tiltakozásokról. 
     Dr. Marossy Endre, a KEP 56-os Dialógus Bizottsága társelnöke fotóbemutatóval 
illusztrálta "Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc hőseinek, áldozatainak és 
csendben szenvedőinek az emlékezete" című előadását, név szerint emelve ki hősi 
életeket a diákmegmozdulások szereplői, a honvédek, hősi halottak és a civilek 
köréből, emléket állítva fiatal- és gyerekáldozatoknak, asszonysorsoknak. 
     Dr. Rácz János Phd, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársa 
"1956 hatvanöt évvel ezelőtti üzenet a magyar ifjúságnak" címmel fogalmazta meg 
gondolatait. 1943-ig pergette vissza az eseményeket, arra keresve a választ, hogy 
"Mikor kezdődik az 1956-os forradalom története?". Rámutatott arra a paradoxonra, 
hogy éppen azok a fiatal generációk, iparban dolgozók, munkások emelkednek ki az 
áldozatok statisztikájából, amely rétegekre szeretett volna a rendszer támaszkodni.  

9.) 2021. november 30.  
online Törzsasztal fórum  
A magyar-lengyel együttműködés , mint a közép-európai kapcsolatok fejlődésének 
dinamizáló tényezője  

 A téma moderátora prof. Pók Attila  az EMMT alelnöke volt. Előadóként Bába Iván 
nagykövet, volt külügyi államtitkár fogadta el az egyesület meghívását, akinek 
vitaindító előadását Gilyán György a Kelet-Európai Üzleti Klub vezetője, volt 
államtitkár, nagykövet, a KEP Elnökség tanácsadója követte felkért hozzászólóként. 
Mindkét előadónak gazdag államigazgatási és diplomata tapasztalata van, a lengyel és 
a közép-európai kapcsolatok területén végzett ok éves munkával. 
     Bába Iván úgy jellemezte a két országot, illetve a lengyel és a magyar politikát, mint 
dinamizáló tényezőt Európában és a térségben. Előadásában kiragadott néhány 
szemelvényt az elmúlt 100 év történelméből. Államaink egységesen döntöttek a Varsói 
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Szerződésből való kilépésről és a belépésről a NATO-ba, illetve kezdeményezői voltak a 
Visegrádi Együttműködésnek, ami fontos tényezője lett az európai kapcsolatoknak. Ma 
is mélyen él a lengyel-magyar testvériség. Szimpátia nyilvánul meg a lengyel 
társadalomban. Önkormányzatok, iskolák, kultúrák kapcsolatában is megtestesül. 
     Gilyán György a magyar-lengyel és közép-európai kapcsolatok gazdasági vetületéről, 
üzleti kapcsolataink szerepéről, helyéről beszélt. 
     A részvevők kérdései az egyházi kapcsolatokra, a Kínával kapcsolatosmezőgazdasági 
vonatkozású érdekérvényesítésre, valamint diplomataként megélt tapasztalatainak 
megismerésére vonatkoztak.  

Fentieken kívül a KEP vezetői és tagjai részt vettek a VERITAS Történetkutató Intézet havi 
rendszerességgel megrendezésre kerülő alábbi „VERITAS est”-jein: 

 

 A pesti mágnásnegyed 

 Száz éve alakult meg Bethlen István kormánya (1921. április 14.) 

 Baloldali Blokk egykoron – 75 éve hozta létre a politikai szövetséget a Magyar 
Kommunista Párt, a Magyar Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt és a 
Szakszervezeti Tanács 

 Közös ügyek – közös felelősség? A Monarchia hadereje, külpolitikája és Magyarország 

 Márton Áron és az erdélyi magyar katolicizmus a XX. században 

 VERITAS – konferencia Harminc éve távoztak a szovjet csapatok Magyarországról 

 A magyar katolikus egyház „ellenálló csoportjai” kontra állambiztonság 1945 után. 
XII. Piusz és a kommunista diktatúrák  

A KEP képviselői az év során részt vettek 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 2021-ben, amelynek 
eredményeként a munkaprogramban kitűzött feladatok teljesültek, a KEP tagsága aktív.  

Vasvári József 
klubigazgató 

 

 

Budapest, 2022. május 23.    Látta: Prof.Dr. Kovács Árpád 
                                                                  elnök 


