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Szeljak Bence, a MaSzFiSz elnöke az idei találkozó sajá-
tosságairól, újdonságairól és a szervezés nehézségeiről is 
mesél. 

– Hazánk területén már több mint ezer éve élnek 
egymással, szimbiózisban különböző etnikumok, 
nemzetiségek. Ezt a sokszínűséget már az állama-
lapító Szent István is kiemelte: „Nam unius linguae 
uniusque moris regnum, imhecille et fragile est.” 
(Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge 
és esendő.) Hasonló szellemben indították útjára 
elődeink is a Nemzetiségi Ifjúsági Találkozót, amit 
évről-évre látogatnak a magyarországi nemzetiségi 
ifjak. Nem akartuk megtörni ezt a már hagyomány-
nyá vált találkozót, ezért nekiugrottunk, hogy a rend-
kívüli körülmények között is meg tudjuk tartani.

Július közepén kezdtük a szervezést, de még az 
utolsó héten is napi kapcsolatban álltunk a nemze-
tiségi főosztállyal. A járványhelyzet miatt elővigyá-
zatosságból legfeljebb ötven főben állapítottuk meg 
a résztvevők létszámát. Lehetővé tettük, hogy akár 
az utolsó napon is visszamondja valaki a részvéte-
li szándékát, ahogy szinte az utolsó napig bizony-
talan volt az is, hogy megtarthatjuk-e egyáltalán a 
rendezvényt. Megkértük a jelenlevő fiatalokat, hogy 
zárt térben viseljenek maszkot, és ezt felelősségtu-

datosan meg is tették, mi szlovákok MaSzFisz-lo-
góval ellátott maszkban  voltunk. Végül hét nem-
zetiség – szlovák, német, lengyel, ruszin, román, 
bolgár, horvát – 45 fiatallal képviselte magát, s ezzel 
a létszámmal ki is merítettük a lehetőséget. Még két 
nemzetiség részéről érkeztek volna néhányan, ők 
azonban a biztonság érdekében végül a távolmara-
dás mellett döntöttek.

– Hogyan telt ez a három nap, a hagyományos progra-
mok mellett milyen újdonságokkal készültetek?

– Már a szervezés elején, a meghívók kiküldésekor 
jeleztük, hogy frissítjük a hagyományos „exchange 
market” programot. Azt szerettük volna, hogy ne 
csak egymás gasztronómiai különlegességeit és ki-
adványait ismerjük meg, hanem több személyes be-
szélgetésre is lehetőség legyen. Egy-egy nemzetiség 
énekekkel, versekkel, táncbemutatóval, a lengyelek 
egy Lengyelországot bemutató kisfilmmel készül-
tek. Az előző évekhez képest részletesebben ismer-
tették a nemzetiségük történetét, önkormányzatuk 
felépítését, ifjúsági szervezetüket, médiafelületüket, 
és valóban sokat beszélgettünk egymással. Idén en-
nek a programnak a „nemzetiségi ifjúsági börze” 
nevet adtuk.

Idén is találkoztunk!

B
Bár nem volt könnyű a koronavírus okozta bizonytalanságok között, mégis sikerült megszer-
vezni az V. Nemzetiségi Ifjúsági Találkozót, immár hagyományosan, Agárdon. A feladat 
minden évben másik nemzetiség ifjúsági csoportjára hárul, idén a Magyarországi Szlovák 
Fiatalok Szervezete (MaSzFiSz) rendezte a szeptember 4-6. között tartott eseményt. 
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Nem tervezett, hanem a helyzet adta újdonság 
volt a helyszín: a három nap programja a Sport Hotel 
tornatermében zajlott. A vacsorát önkiszolgáló álló-
fogadás jelleggel bonyolítottuk le. A megnyitón Tir-
csi Richárd, a Miniszterelnökség Egyházi és Nem-
zetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának 
főosztályvezetője és Paulik Antal, a magyarországi 
szlovákok parlamenti szószólója, a MaSzFiSz har-
mincegy évvel ezelőtti alapító tagja és első elnöke 
mondott beszédet. Részt vettek a nemzetiségek szó-
szólói, nemzetiségi önkormányzatok országos elnö-
kei, képviselői. Paulik Antal kiemelte, hogy nagy 

büszkeséggel tölti el, hogy a Magyarországi Szlovák 
Fiatalok Szervezete ilyen eseményen is képviselteti 
magát, sőt, lebonyolítani is képes. Hozzátette, hogy 
a szervezet harmincegy éve mindent megtesz azért, 
hogy összefogja a szlovák nemzetiségű fiatalságot, 
és örömére szolgál, hogy erre a szervezet mai veze-
tésének sokkal több lehetősége adott, mind infra-
strukturális, mind financiális tekintetben.

Meghívtuk a szlovák média főszerkesztőit és ri-
portereit, akik előadásukban ismertették nemcsak 
a szlovák, hanem minden nemzetiségi műsor elér-
hetőségét: bemutatták a tévé- és rádióműsorokat, 
melyik, mikor és hol nézhető, hallgatható (vissza). 
Megnéztük azt a műsort, ami tavaly, a MaSzFisz 
harmincéves fennállásának alkalmából készült. Ta-
nulságos volt ez mindegyik nemzetiség számára.

Egy nagyobb rendezvényt is meg tudtunk valósí-
tani a nemzetiségi főosztállyal közösen: Vanek An-
dor lépett fel péntek este, és adta elő mindannyiunk 
kedvenc dalait.

Szpisák Attila evangélikus lelkész – ahogy eddig 
minden évben – jelenlétével most is támogatta az 
ifjúság lelki fejlődését. A nemzetiségi vallásgyakor-
lás sajátságairól, esetleges nehézségeiről nem előa-
dás, hanem kötetlen körbeszélgetés kapcsán esett 
szó. Mindenki elmondhatta, milyen nemzetiségből 
érkezett, milyen kapcsolata van vallásával, akár vi-
tát is kezdeményezhetett a témában.

– Mi a jelentősége ezeknek az ifjúsági találkozóknak és 
ennek az idén megrendezett ötödik alkalomnak?

– Idén annak is nagy jelentősége van, hogy külső 
körülmények, a járványhelyzet miatt nem szakadt 
meg egy olyan programsorozat, amit öt évvel ez-
előtt Soltész Miklós államtitkár kezdeményezésére, 
akkor az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy-
házi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkársága hívott életre, most pedig a 
Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kap-
csolatokért Felelős Államtitkársága támogat. Ez bi-
zonyítja, hogy a nemzetiségek fiataljai tettre készek, 
nem állnak tétlenül nehezített terepen sem, és akar-
ják is az együttműködést. Már vannak olyan fiata-
lok, akik elkötelezettek nemzetiségük jövője felé, és 
ezek az éves találkozók alkalmat nyújtanak a kap-
csolatok kialakítására, ami jó alapot ad egy esetleges 
későbbi közös munkához.

Az Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. támogatásának köszönhetően a részvé-
tel ingyenes volt.  Minden évvel közelebb kerülünk 
egymáshoz, jobban megismerjük nemcsak egymás 
hagyományait, hanem jelenlegi tevékenységeit is, 
így könnyebb megtalálni a közös célokat is. Jövőre 
ismét találkozunk, reméljük akkor már nem jár-
ványhelyzet irányította feltételekkel.


