Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó 2016

…mi is ez a rendezvény?...a Magyarországi Német Fiatalok Közössége és a Magyarországi
Szlovák Fiatalok Szervezete által több éve közösen rendezett találkozó, mely idén első
alkalommal a többi nemzetiség ifjúságának bevonásával kerül megrendezésre…
…milyen programok várnak?...kreatív, nemzetiségekkel kapcsolatos workshopok, a
projekttervezéstől a kékfestőig, strandolás, nemzetiségi ifjúsági szervezetek bemutatkozása,
tapasztalatcseréje…
…hol fogok megszállni?...a Velencei-tó legmodernebb pihenő létesítményében, a Velencei
Tavi Vízi Sportiskolában, ahol a szállás első osztályú, az ételek pedig Gordon Ramsey-t is
megihletnék…
…hogy mennyibe kerül?...a részvétel az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóvoltából
minden résztvevő számára ingyenes…
…hogy jutok el a programra?...autóbuszok indulnak Békéscsabáról és Pécsről, Budapestről
pedig együtt, szervezetten utazunk vonattal…a konkrét indulási helyszínekről minden
résztvevőt értesítünk…említettük már, hogy az útiköltséget is térítjük a megérkezést követően?
(infó: felnőtt jegyek esetében mindenki kérjen számlát, a következő címre…
számlázási cím:
Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete, 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.
...diákoknak számlát nem szükséges kérniük, nekik csak a jegyüket kell bemutatniuk a
regisztrációnál!)
…mit hozzak magammal?...elsősorban a jó kedved és a nyitottságod…azért nem árt, ha lesz
nálad fürdőruha-a tóban való fürdéshez és a sárkányhajózáshoz jól jön , meleg ruha, hiszen
az esték már hűvösek…
…wooow, ez érdekel!  de mikor is lesz ez pontosan?...2016. szeptember 9-11. között
…és hol is?... Velencei-tavi Vízi Sportiskola, Gárdony-Agárd, Tópart utca 17.

Végezetül a részletes program, csak hogy legyen mibe kapaszkodni a 3 nap során:

Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó 2016
Helye: Agárd-Gárdony, Tópart utca 17.
Ideje: 2016. szeptember 9-11.

Program

2016. szeptember 9. (péntek)

8.00: autóbuszok indulása Békéscsabáról és Pécsről
13.00-tól résztvevők megérkezése a program helyszínére



regisztráció
szállás elfoglalása

17.00 Megnyitó
18.00 Romano Glaszo roma együttes fellépése
19.00 Vacsora
20.00 Nemzetiségi táncház
22.00 1. nap zárása, takarodó

2016. szeptember 10. (szombat)

7.30 Ébresztő
8.00 Reggeli
9.00-12.30 Workshopok




kerekasztal beszélgetések különböző, nemzetiségi ifjúságot érintő témákban a
jelenlévő nemzetiségi felekezetek lelkészeinek irányításával
projektírással, előkészítéssel kapcsolatos előadások
kreatív foglalkozások a kékfestő jegyében

13.00 Ebéd
14.00-17.00 Szabadfoglalkozás, kihasználva a Velencei-tó adta lehetőségeket
17.30-18.30 Ökumenikus áhítat a jelenlévő nemzetiségi felekezetek lelkészeinek irányításával
19.00 Vacsora
20:00 Résztvevő nemzetiségek, nemzetiségi ifjúsági szerveztek bemutatkozása


a jelenlévő nemzetiségek jellegzetes gasztronómiai különlegességeivel, kulturális
szokásaival, múltjával és jelenével való ismerkedés, zenével és tánccal kiegészítve

2016. szeptember 11. (vasárnap)
7.30 Ébresztő
8.00 Reggeli
9.00 Szállás elhagyása, hazaindulás

