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Az iskolaév elején, még a nyárutó kellemes langyos 
időjárását élvezték azok a középiskolás és egyete-
mista korú fiatalok, akik saját nemzetiségüket kép-
viselve egy hosszú hétvégét töltöttek együtt a Velen-
cei-tó partján. A szeptember 14-16. között Agárdon 
megrendezett ifjúsági találkozó a kölcsönös megis-
merést, a hagyományok bemutatását és barátságok 
kialakulását szolgálta.

Az időjárás mellett a helyszín is kiváló hátteret 
nyújtott a programoknak, szórakozásnak és lel-
ki-szellemi gyarapodásnak. A közvetlenül a vízpar-
ton fekvő Velencei-tavi Vízi Sportiskola korszerű, 
kényelmes épülete adott otthont a fiataloknak erre 
a három napra. Az esemény ünnepélyes megnyitó-
jára – melyen a nemzetiségi szószólók és országos 
önkormányzati vezetők is megjelentek – péntek este 
a teraszon került sor. Az ünnepi beszédekhez, majd 
az idén 45 éves fennállását ünneplő Pusztavámi Né-
met Nemzetiségi Tánccsoport bemutatójához, a tar-
jáni és héregi Echo Kapelle, valamint a tarjáni Spitz-
buam zenekar vidám polkáihoz az esti napfényben 
fürdő tó, a távolban úszó néhány vitorlás és a strand 
vastag, zöld gyepszőnyege nyújtott idilli hátteret. 

A Nemzetiségi Ifjúsági találkozót három évvel 
ezelőtt Soltész Miklós államtitkár kezdeményezésé-

re az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért fele-
lős államtitkársága hívta életre. Támogatásuk nélkül 
ez a program nem valósulhatott volna meg.

Fürjes Zoltán, egyházi és nemzetiségi kapcsola-
tokért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében 
elmondta, hogy a nemzetiségek társadalmi életé-
be, nemzetiségpolitikába, szervezésbe az ifjúságot 
az utánpótlás-nevelés céljából is be kell vonni. A 
találkozó célja, hogy az egy országból, de más-más 
hagyományokkal érkező fiatalok közös élményeket 
szerezzenek, és ezek a közös élmények a későbbi élet 
során is használható tapasztalatot, szellemi tőkét je-
lentsenek. Hangsúlyozta, hogy ugyanilyen fontos, 
hogy a fiatalok is minden képességüket beletegyék 
az aktív munkába. Az egyes nemzetiségek nem ver-
senytársai, hanem támaszai lehetnek egymásnak. 
Nemcsak a nemzetiségeknek, de a magyar állam-
nak, a magyar kormánynak is fontos az utánpót-
lás-nevelés. Az államtitkárság ezért is támogatta az 
elmúlt években is e rendezvény megtartását, amihez 
az idén 2,5 millió forinttal járult hozzá. A korábbi 
találkozók eseményei között a tudáspróbán, infor-
mációgyűjtésen túl a lelki elmélyedésre is mód volt, 
hiszen evangélikus lelkészek és katolikus atyák is 
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részt vettek azokon. Az elöregedő egyházaknak is 
szükségük van megújulásra, fiatal tagokra ahhoz, 
hogy élő, gyarapodó, aktív egyház lehessenek. 
Ritter Imre megköszönte a jelenlevőknek is, hogy 

– bár a nemzetiségi ifjúsági találkozón harmadszor 
vesz részt –, idén először országgyűlési képviselő-
ként lehet jelen. Ez nemcsak a német, hanem a többi 
nemzetiség számára is sikert jelent. Megragadta az 
alkalmat, hogy beszámoljon arról, hogy a 2019-es 
költségvetési törvényben közel ötmilliárd forintnyi 
emelést kapott a tizenhárom magyarországi nemze-
tiség, ami az előttünk álló négy évre vetítve több, 
mint az előző négy évben elért. Hangsúlyozta, hogy 
a hite, hazája és nemzetiségi léte az a szenthárom-
ság, amiért érdemes élni, a fiataloknak pedig azt 
üzente, hogy a nemzetiségi lét nemcsak munkáról 
szól, élményként is meg kell élni azt. Humorosan és 
stílusosan óriás adag Ritter csokival járult hozzá eh-

hez. Azt kívánta, hogy akik a rendezvényen megis-
merkednek egymással, a későbbiekben is jól együtt 
tudjanak működni a közös munka során, mert vall-
ja: a nemzetiségeknek közösen, egy hajóban kell bol-
dogulniuk. 

Idén a Magyarországi Német Fiatalok Közössége 
(a GJU) rendezhette meg Magyarország legnagyobb 
össznemzetiségi ifjúsági találkozóját. Jordán Blanka, 
a közösség elnöke emlékeztetett arra, hogy az idei 
már a harmadik találkozó, ami a kezdeményezés 
életrevalóságát bizonyítja. Ismertette, hogy a tavalyi 
– immár hagyományosnak tekinthető – elemek mel-
lett idén meglepetésprogramokkal is készültek. Ki-
emelte, hogy a szervezőknek és résztvevőknek egy-
aránt nagy lehetőséget jelent az összejövetel, mert 
mások megismerése által erősödik saját identitásuk 
is. Tapasztalatszerzésre, az utánpótlás kinevelődésé-
re is kiváló alkalom ez.

Szpisák Attila evangélikus lelkész már harmad-
szor volt jelen a találkozón. Elmondta, hogy az idei 
evangélikus ifjúsági fesztiválon a szlovák evangé-
likusok mellett már a magyarországi evangélikus 
németek is egységes csoportban jelentek meg. Bese 
Gergő atya kifejezte, hogy hisz a fiatalokban, hisz 
abban, hogy akár a jövő nemzetiségi politikusai, 
akár egyházi személyek is lehetnek, és örül a jövőről 
való együttgondolkodás lehetőségének ezen a hétvé-
gén. Író Sándor atya szerint minél inkább megtanul-
juk elfogadni, tisztelni a másik értékeit – legyen az 
vallás, kultúra, nemzetiség –, annál jobban tudjuk a 
sajátunkat becsülni, átadni, s erre nyit alkalmat ez 
a találkozó.  Az áldásukkal zárult megnyitó után 
a vendégek megkóstolhatták a sváb konyha jelleg-
zetes finomságát, vacsora után pedig a pusztavámi 
táncosok és a tarjáni fúvósok táncházával folytató-
dott az est. 

A szombati és vasárnapi programok közt szere-
pelt kreatív és ismeretterjesztő Ki mit tud a nemzeti-
ségekről? vetélkedő, a Magyarországi Német Kultu-
rális és Információs Központ két sikeres projektjéről 
(Blickpunkt, Abgedreht!) tartott előadás, beszélgetés 
Szpisák Attila evangélikus lelkésszel, Író Sándorral 
és Bese Gergő katolikus atyákkal arról, hogyan talál-
ják meg helyüket a nemzetiségek fiataljai a maguk 
egyházában. Egész nap próbálkozhattak a szabadu-
ló szoba kihívásaival, este pedig minden jelenlévő 
nemzetiség képviselte értékeit, kiállította „termé-
keit” az „Exchange Market” keretében. A szombat 
horvát táncházzal zárult.

Az eseményt az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma Támogatáskezelője támogatta, így a részvétel 
ingyenes volt a jelentkezők számára. A találkozó a jó 
szervezés és a tartalmas programok révén bizonyára 
be is váltja a hozzáfűzött reményeket, hiszen évről 
évre többen vesznek részt ezen a jövőbe mutató ren-
dezvényen. Találkozunk jövőre, ugyanitt, még több 
fiatallal!
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