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V.  Országos  Sváb  Ifjúsági  Találkozó,  
Szár
Meghívó/Einladung
Liebe Freunde !
Die Jugendsektion des Landesrates fordert Sie und die deutsche Nationalitäten Jugend des Landes,
die  am  Treffen  der  Schwäbischen  Jugend  und  an  der  schwäbischen  Kultur interessiert sind, bereits
zum  fünften  Mal  auf, am V. Landestreffen der Schwabenjugend Ungarns teilzunehmen.
Das Ziel der zweitägigen Veranstaltung ist:
Der Erfahrungsaustausch im Rahmen der Konferenz, das traditionellen Kennenlernen der Jugendlichen, durch  Förderung  und  Erleichterung  des  Austausches,  Bündelung der  Kräfte  mit  Hilfe  der  
fachlichen Entwicklung der neuen Generation.
Kedves  Barátunk!
A  Landesrat  Ifjúsági  Szekció  immár  ötödik alkalommal  hív  Téged  és  az  ország  német  nemzetiségi  
kultúrája  iránt  érdeklődő  fiatalságát  az  Országos  Sváb  Ifjúsági  Találkozóra.  
A  kétnapos  rendezvény  célja:
- Konferencia   keretében   tapasztalatcsere,   a   hagyományőrző   fiatalok   megismerkedésének,   összefogásának  és  eszmecseréjének  előmozdítása,  
- az  új  generáció  szakmai  fejlődésének  segítése.
Időpont:

2015. augusztus 29.-30.

Helyszín:

Szár

A  jelentkezés  beérkezési  határideje:
2015.  június  20.
Jelentkezés: LANDESRAT 1062 Budapest, Lendvay u. 22.
E-mail: landesrat@yahoo.de
Részvételi  díj:

Landesrat tagoknak 2.000,- Ft/fő
NEM TAGNAK:

3.000,- Ft/fő

Részvételi  díj  befizetés:
Számlatulajdonos:
MO-i  NÉMET  ÉZT  O  TANÁCSA
Bankszámla  szám:
10918001-00000413-52690000
A  jelentkezés  a  részvételi  díj  befizetésével  érvényes!
A találkozóra  az  előzetes  érdeklődés  igen  nagy,  ezért  kérünk  Téged,  hogy  - akár  csoportoddal,  akár  
magánemberként   – minél   előbb   jelezd  részvételi  szándékodat,   mert   a  szállási   létszámhatár  elérése  
után  nem  áll  módunkban  több  jelentkezőt  fogadni.
Részvételedre  feltétlenül  számítunk!
Budapest, 2015.05.14.
Üdvözlettel:

Schweininger  Péter
Ifjúsági  szekció  elnök

Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen
Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa 1062
Budapest Lendvay u. 22.
Telefon : 06/1-269-1085
E-mail: landesrat@yahoo.de
www.landesratforum.de

V.  Országos  Sváb  Ifjúsági  Találkozó,  
Szár
2015. augusztus 29.-30.

PROGRAMTERV
Augusztus 29. (szombat):
- 1100 – 1200
Érkezés
30
30
- 12 -13
Ebéd
- 1400
V.  Országos  Ifjúsági  Konferencia  megnyitója
Témakörök
- „Generációk  párbeszéde”- Új  hullám  a  magyarországi  népzenében?
-A  népviselet  mai  szemmel / Tracht im Alltag
A  megcélzott  szakmai  feladat:
- a  hazai  német  népének-,  népzene- és  néptánc  mozgalom  állapota,  helyzetelemzése;;  
- az  átlagosnál  jobb  képességű  együttesek  ösztönzése  a  további  szakirányú  munkára;;
- az  amatőr  együttesek  munkájának  szakmai  támogatása,  és
- az  országos  továbbképzési  és  képzési  programokba  való  bekapcsolása;;  ill.
- együttműködésre,  kapcsolattartásra  való  ösztönzés,
- készségfejlesztés  a  kommunikációs  technika  alkalmazására.
Felkért  előadók:
Vendég  előadók:
Heilig  Ferenc  T.elnök,  MNOÖ  Kult.Biz.tag
Prof.  Dr.  Manherz  Károly  egyetemi  tanár  (ELTE)
Manfred  Mayrhofer  (LandesratForum/kommunikáció)
Farkas  Tamás,  karnagy  (népzene)
Landesrat:
Kreisz  László  harmonikaművész,  karnagy  (népzene)
Fódi  Krisztina  karnagy  (népének)  
Szax  László  /  Neubrandt  Ferenc (egyházzene)
-

1700-

Német  nyelvű  áldás
Ünnepi  felvonulás

Csoportok  bemutatkozása

(kérjük, hozd magaddal a saját  TELEPÜLÉSED címeres/  feliratos TÁBLÁJÁT.
A felvonulás:  csak  népviseletes  ének-, zene- és  tánckarok  közreműködésével, jó  idő  esetén:  állomásokon fellépési  lehetőséggel.)
-

1900 – 2000
Vacsora
2000 – 0200
V.  Országos  Ifjúsági  Svábbál
Megnyitó,  köszöntők.  
Az ifjúsági  zenekarok  felváltva  zenélnek  a  bálban

Augusztus 30.  (vasárnap):
- 800 Reggeli
- 930 – 1200
Focitorna
A  jelentkezési  lapon  jelezzétek,  ha  ki  tudtok  állítani  egy  vagy  több  5+1  fős  kispályás  focicsapatot,  
amely  szívesen  megmérkőzne  a  vándorkupáért.  
- 900 – 1200 Vetélkedő
Játékos  szellemi  és  ügyességi  feladatok  4  – 7  fős  csapatok  részére.
Ha  részt  kívántok  venni,  jelezzétek  a  jelentkezési  lapon!
- 900 – 1200 Főzőverseny
A  jelentkezési  lapon  nevezhettek  akár  több  csapattal  a  jó  hangulatú versenyre;;  a  szervezők  marhaés  disznóhúst,  hagymát,  ill.  burgonyát,  zsírt  és  kenyeret biztosítanak;;  a  többit  nektek  kell  hozni
(bogrács,  főzőeszközök,  fűszerek).
- a  kézműves  mesterségekbe  való  betekintés  a  jeles  napokhoz  kötve,  együttműködve a  helyi  német
szervezettel
- 1230 – 1400 Ebéd - A  főzőverseny  „termékeiből”.  
A  szakmai  tanácskozás  célkitűzései: összefoglaló:
Megjegyzés:
Szállás  a  szári  sportcsarnok lesz. Kérünk  Titeket,  hogy  hálózsákot  hozzatok  magatokkal!

Támogatóink:  
Emberi  Erőforrások  Minisztériuma
Emberi  Erőforrás  Támogatáskezelő
Magyarországi  Németek  Országos  Önkormányzata
Szár  Község  Önkormányzata
Szár  Német  Önkormányzata
Landesrat

