Beszámoló Alumni Nyári Egyetemről

Alumni Nyári Egyetem a Kisebbségi Jogvédő Intézet szervezésében

Intézetünk szervezésében július végén (2014. július 29- augusztus 1.) került megrendezésre
az Alumni Nyári Egyetem, amelyre a korábbi évek „Kisebbségvédelem Európában” című
nyári egyetemeinek egykori hallgatóit vártuk. A szabadegyetem helyszínként a Dunakanyar
szíve, Vác szolgált, ahol a hallgatók a workshopokkal színesített előadássorozaton túl,
számos kulturális programon vehettek részt, megtekinthették a város nevezetességeit, és
legfőbbképpen értékes napokat tölthettek el egymás társaságában.
Az Alumni Nyári Egyetem kifejezetten azzal a céllal került megszervezésre, hogy a fiatal
jogvédők, doktoranduszok -immár az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatainak birtokábaninteraktív foglalkozások keretén belül lehetőséget kapjanak a tényleges eszmecserére.

Workshop az alumni nyári egyetemen

Ezen eszmecsere kiváló alkalomként szolgált arra, hogy a különböző határon túli
országrészekből érkező diákok a saját, személyes élményeiket egymással megosztva
gyarapítsák a kisebbségvédelem terén szerzett ismereteiket.

	
  

1	
  

Szimuláció

A rendezvény nyitó napján a nemzeti kisebbségek védelmének aktuális kérdései kerültek
bemutatásra Dr. Gyeney Laura Igazgatónő által. Ennek részeként, betekintést nyerhettünk
számos aktuális, a Kisebbségi Jogvédő Intézet által is támogatott ügybe.

Dr. Gyeney Laura Igazgató
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A szabadegyetem második napján a nyelvi jogok szakértője, a CEMO ügyvezető igazgatója,
Szigeti Enikő által tartott kurzus keretében mélyíthettük el tudásunkat a jogérvényesítés
különböző formái tekintetében, valamint egy szimulációs tréning keretén belül próbára is
tehettük magunkat ebben a műfajban.

Szigeti Enikő és Kincses Előd ügyvéd
A nyári egyetem harmadik napján Kincses Előd, marosvásárhelyi Ügyvéd, az erdélyi
jogérvényesítés tapasztalatairól, annak nehézségeiről, buktatóiról számolt részletesen kitérve
az autonómia kérdéskörre. Az igen tartalmas előadást Szekeres Klaudia Ügyvédnő felvidéki
ügyeket ismertető beszámolója követte, amely fókuszpontjaként a nyelvi jogérvényesítés
kérdései szolgáltak. A délutáni blokkban Iljasovics Viktor Ügyvéd tartott előadást a
kárpátaljai jogvédő tevékenységéről, kitérve a krími eseményekre és annak esetleges
kárpátaljai vonatkozásaira.
Az előadássorozatot követően a kikapcsolódásé volt a főszerep; így a hallgatók
megtekinthették Vác nevezetességeit, a székesegyházat, majd egy bormúzeumi látogatás
keretében megkóstolhatták a régió bornevezetességeit.
A Kisebbségi Jogvédő Intézet első alkalommal rendezte meg a nyári egyetem alumni
változatát, azonban biztos, hogy nem utoljára.
Tárnok Balázs, a Kisebbségi Jogvédő Intézet gyakornoka
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