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KÁRPÁTOK DIPLOMÁCIÁJA – KERESZTÉNY KÜLÜGYI AKADÉMIA
ESZTERGOM – 2017. NOVEMBER 10–12.

„Keresztény diplomácia” vagy „kereszténydemokrata külpolitika” megvalósítására csupán jól
képzett, elkötelezett, értékválasztásukban és elhivatottságukban öntudatos és önazonos
keresztény(demokrata) diplomaták, kül- és biztonságpolitikai szakértők, külpolitikusok
vállalkozhatnak a siker reményével, a Kárpát-medencei magyar keresztény értelmiség, lelkiszellemi holdudvar, az egyházi közösségek támogatásával.
A megújulásban segítség lehet a jelenleg a területen szolgálók megerősítése, továbbképzése,
illetve a leendő keresztény(demokrata) „külügyes” nemzedék ilyen irányú orientációjának
megalapozása, egyben e generáció számára élményekben is gazdag találkozási alkalom
megteremtése egy két és fél napos konferenciakurzus, külügyi akadémia formájában.
Célcsoport:

külügyek iránt érdeklődő, 18–35 éves hívő fiatal keresztény értelmiségiek,
egyetemi/főiskolai hallgatók, friss diplomások, kormánytisztviselők stb.

Időpont:

2017. november 10–12. (péntek reggeltől vasárnap délutánig)

Helyszín:

Szent Adalbert Központ (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Költségek:

A képzés – szállással és ellátással – térítésmentes a résztvevők számára.

Fővédnökök:
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke
Dr. Horváth János utazó-nagykövet, a Magyar Országgyűlés korelnöke (2003–2014)
PROGRAM
November 10. péntek
9.00-09.45

Résztvevők érkezése, regisztráció, csomagok elhelyezése a ruhatárban

10.00-10.10

Zenés dicséret

10.10-10.40

Kezdőima, igehallgatás, tanítás, társrendezői köszöntők
Moderátor: Szeli Noémi, a Szélrózsa találkozó országos koordinátora,
Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Misszió Osztálya
Danku Péter, a KDNP Külügyi Szakbizottságának vezetője
Johannes de Jong, a Sallux alapítvány igazgatója
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Ft. Makláry Ákos gör. kat. pap, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke
Szécsi Árpád, a Keresztény Demokrata Fórum egyesület elnöke
10.40-11.30

Plenáris előadások: Krisztus-követő példaképeink I.
„Kovács K. Zoltán élete és munkássága”
Prof. Dr. Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány elnöke
„Robert Schuman, az európai keresztény államférfi életszentsége és példája”
dr. Surján László, a Charta XXI. Megbékélési Mozgalom kezdeményezője,
EP-képviselő (2004–2014), az Európai Parlament alelnöke (2012–2014),
népjóléti miniszter (1990–1994), a KDNP elnöke (1990–1995)

11.30-12.00

Kávészünet

12.00-13.00

Csapatépítés: a résztvevők interaktív bemutatkozása

13.00-13.30

ECPM / Sallux bemutatkozása, „warm up” előadás a szekciómunkára

13.30-15.00

Ebédszünet, a szállások elfoglalása

15.00-17.00

Panel 1

Moderátor: Bóna Judit, a KARC FM szerkesztő-műsorvezetője
1A szekció: Az Európai Unió új kül- és biztonságpolitikai stratégiája
Előadó: dr. Mikola István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) államtitkára
1B szekció: Keresztényüldözés–vallásdiplomácia, a segítségnyújtás „magyar modellje”
Előadó: Hölvényi György európai parlamenti képviselő (Európai Néppárt),
a KDNP külügyi igazgatója
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.00
16.00-17.00

1A szekció témafelvezető plenáris előadása (Vezérszónok 1A)
1B szekció témafelvezető plenáris előadása (Vezérszónok 1B)
Technikai szünet, szétválás a párhuzamos szekciókra
Mindkét szekcióban:
(1) Korreferátum (kb. 15’)
(2) Viszontválaszok, az előadók kölcsönös reflexiói (kb. 5’)
(3) Kérdések-válaszok, a téma megvitatása a szekcióban (40’)

17.00-17.30

Kávészünet

17.30-19.30

Panel 2 (időbeosztása, mint fent)

2A szekció: A haza és a nemzet védelme – kihívások és eszközök
Előadó: dr. Bakondi György nyá. altbgy., a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója
2B szekció: Christian Values and European Affairs (csak angol nyelven)
Előadó: Leo van Doesburg, az Európai Keresztény Politikai Mozgalom (ECPM)
európai ügyekért felelős igazgatója
19.30-20.30

Vacsora

20.30-21.15

A szekciómunka összegzése (rapportőrök felvezetésével, 10 perc/szekció)

21.15-22.00

„Éjjeli bagoly szekció” – reflexió a személyes és a szakmai élet viszonyáról
Dr. Szemerkényi Réka, a CEPA (Európai Politikai Tanulmányok Központja) alelnöke,
Magyarország washingtoni nagykövete (2015–2017) – online kapcsolaton
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November 11. szombat
7.00- 7.45

Reggeli

8.00- 8.30

Szombati ökumenikus áhítat, dicsőítés

8.30- 9.00

„Lelkiség, közélet, ökumené – imareggelik hazánkban és a nagyvilágban”
Dr. Vejkey Imre országgyűlési képviselő,
az Igazságügyi bizottság elnöke, a KDNP frakcióvezető-helyettese

9.00-10.30

Masterclasses: médiaszereplés, egyéni hatékonyság fejlesztése, stratégiai tervezés és
projektmenedzsment, tárgyalástechnika

10.30-11.00

KDNP Külügyi Szakbizottság: a kabinetek bemutatása

11.00-11.30

Kávészünet

11.30-13.30

Panel 3 (időbeosztása, mint a pénteki paneleknél)

3A szekció: Visegrádi együttműködés, a „V4” éves magyar elnöksége (2017–2018)
Előadó: Varju Krisztina Dóra V4 magyar elnökségért felelős miniszteri biztos, KKM
3B szekció: Kárpát-medencei magyar nemzetpolitika, kisebbségi nyelvi jogok Európában
Előadó: Kalmár Ferenc András szomszédságpolitika fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, KKM

13.30-15.00

Ebéd

15.00-17.00

Panel 4 (mint fent)

4A szekció: Nemzetközi fejlesztésdiplomácia és humanitárius segélyezés
Előadó: Dr. Dancs Ferenc, a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára

4B szekció: Gazdaságdiplomácia, keresztény társadalmi elvek a gazdaságban
Előadó: Dr. Becsey Zsolt, a KRE tudományos munkatársa, külgazdasági államtitkár (2010–11)

17.00-17.15

Kávészünet

17.20-18.00

A szekciómunka összegzése (rapportőrök felvezetésével, 10 perc/szekció)

18.00-19.30

Szabadidő, felkészülés az esti ünnepi fogadásra

20.00-22.00

Fogadás, borkóstoló a Prímás Pincében

22.00-

Szabad program: kötetlen beszélgetés, networking, tánc

November 12. vasárnap
7.00 - 8.30

Reggeli

9.00-10.00

Párhuzamosan: katolikus szentmise és protestáns istentisztelet

10.45-11.45

Masterclasses: beszédírás, protokoll, diplomáciai készségek, rendezvényszervezés

11.45-12.15

Kávészünet

12.15-13.00

KDNP Külügyi Szakbizottság: összegzés / kabinetek műhelymunkája

13.00-14.00

A külügyi akadémia záró plenáris ülése
Moderátor: Stumpf Kata, az M2 Petőfi Televízió szerkesztő-riportere
Záró plenáris előadás: Krisztus-követő példaképeink II.
„Protestáns hitvallók”
Dr. habil. Birkás Antal evangélikus teológus, politológus
A keresztény külpolitikai akadémia összegzése, a részvételi oklevelek átadása

14.00-

Díszebéd

16.00

Hazautazás
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