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Meghívó 
 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Ifjúsági Bizottsága tisztelettel meghív Téged III. 
Ifjúsági konferenciájára. 
 
A III. Ifjúsági konferencia egy tökéletes továbbképzési és kapcsolatépítési lehetőséget biztosít a legaktívabb 
magyarországi német fiatalok számára parlamenti választások témakörben a magyarországi németek 
szemszögéből. 
 
Az MNOÖ célja, hogy 2018-ban német nemzetiség képviselőt juttasson a parlamentbe. Ennek elérésében a 
fiataloknak is nagy szerepe van. 
 
Bevezetésként előadásokat hallhatsz a legutóbbi választások és az azóta eltelt időszak tapasztalatairól, 
valamint az MNOÖ stratégiájáról a 2018-as parlamenti választásokkal kapcsolatban. 
 
Ezután egy izgalmas szerepjáték keretében innovatív módszerrel átélheted a nemzetiségi érdekképviselet 
legfontosabb tudnivalóit és feladatait. A „KuK hin, KuK her” szerepjátékban egy fiktív kisebbségi egyesület 
tagjának bőrébe bújva gyakorolhatod a vitakultúrát és a pályázatokra való előkészületeket. Ezzel a 
szerepjátékkal szeretnénk felkelteni az érdeklődésedet a német nemzetiségi közéletben való aktív 
szerepvállalásra. A játék végén összevetjük a tapasztalatokat a valósággal.  
 
A szerepjáték után kerekasztalbeszélgetés következik, ahol a játék során összegyűlt ötleteket és lendületet 
felhasználva beszélgetünk az előttünk álló feladatokról a választással kapcsolatban. A beszélgetés során 
mindenki eldöntheti, milyen szerepet tudna vállalni a választási előkészületekben. Létrehozunk egy közös 
online kommunikációs felületet is, ahol mindenki megtalálhatja a cél népszerűsítéséhez szükséges 
segédanyagokat. 
 
Az MNOÖ Ifjúsági Bizottsága szeretné, ha a konferencia tapasztalatai és ismeretei hozzájárulnának ahhoz, 
hogy a fiatalok is kivegyék a részüket a választási előkészületekből. 
 
Időpont:  
2017. november 3-5. 
 
Szállás:  
I. Béla Kollégium 
7100 Szekszárd, Kadarka u. 29. 
 
Helyszín:  
Szent István Ház 
7100 Szekszárd, Hrabovszky u. 10. 
 
Kapcsolattartó: 
Radóczy Károly 
Telefon: +36-30-609-6369 
E-Mail: radoczykaroly@ldu.hu 

 
 



 

 
Az Ifjúsági konferencia programja: 
 
2017. november 3. (péntek) 
16:00-17:00: Érkezés, szobák elfoglalása (I.Béla Kollégium) 
18:00-20:00: Látogatás a színházban, betekintés egy próbába (Magyarországi Német Színház) 
21:00: Vacsora, a konferencia programjának ismertetése, ismerkedés (Zrínyi Restaurant) 

 
2017. november 4. (szombat) 
8:00-8:45: Reggeli (I.Béla Kollégium) 
9:00-10:00: Előadás a parlamenti választásokról – Tapasztalatok, célok, stratégia (Heinek Ottó – 
MNOÖ elnök, Ritter Imre – a magyarországi németek parlamenti szószólója) (Szent István Ház) 
10:00-12:30: „Kuk hin - KuK her” – szerepjáték a német kisebbség számára – 1. rész (moderátor: 
Schmidt Zoltán) (Szent István Ház) 
12:30-13:30: Ebéd (Szent István Ház) 
13:30-16:00: „Kuk hin - KuK her” – szerepjáték a német kisebbség számára – 2. rész (moderátor: 
Schmidt Zoltán) (Szent István Ház) 
16:00-16:15: Kávészünet (Szent István Ház) 
16:15-17:45: Kerekasztalbeszélgetés a választási előkészületekben való részvételről – ötletelés, célok, 
időpontok, kapcsolati háló, feladatok (az Ifjúsági Bizottság tagjainak vezetésével) (Szent István Ház) 
19:00: Pincelátogatás, vacsora, zenés est harmónikaszóval (Schieber Pincészet) 

 
2017. november 5. (vasárnap) 
8:00-8:45: Reggeli (I.Béla Kollégium) 
9:15-10:00: Előadás a Minority Safepack kezdeményezésről (Koch Emil) (Szent István Ház) 
10:00-11:00: Értékelés, lezárás 
 
 

Kérjük a jelentkezési lapot 2017. október 27-ig a radoczykaroly@ldu.hu email címre elküldeni 
vagy online kitölteni: https://goo.gl/forms/yDM5KD4PFuYS2GDo1 . 
 
A részvétel ingyenes. Az útiköltséget megtérítjük. A résztvevők száma korlátozott. 
 
Budapest, 2017. október 2. 
 
 
 
 Koch Emil 

az Ifjúsági Bizottság elnöke 
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