
 
 

MKKSZ Fiatalok Képviselete országos találkozó 

#önkorisbanán 🍌 
 

Folytatódik az UNOD A BANÁNT?! rendezvénysorozatunk és ezúttal Oroszlányba 
látogatunk el országos turnénk második vidéki állomásaként. 
 

Gondolkoztatok már azon, hogy miből ered Oroszlány neve? Oroszlán 🦁, orosz lány 👧, 
vagy igaz lehet a szóbeszéd és az „Ó rossz lány...”? Gyertek el az MKKSZ Fiatalok 
Képviseletének országos találkozójára és sok egyéb más mellett, erre a kérdésre is választ 
kaphattok. 
 
Mostani találkozónk központi témája az önkormányzat, annak működése és az, hogy mi, 
fiatalok hogyan érvényesülhetünk ebben a rendszerben. Emellett természetesen ezúttal is 

középpontban az összefogás , az érdekvédelem 💪, az érzékenyítés 🌈 és a település 
megismerése. A résztvevő régi- és új tagok között páros jegyet sorsolunk ki a Kelemen 
Kabátban zenekar 2023.02.10-i lemezbemutató koncertjére! 
 
 

🗓 Dátum:   2022. november 26-27. (szombat-vasárnap) 

📍Helyszín:  Oroszlány 

🏨Szállás: Kata Panzió, 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 60. 
(Elszállásolás kétágyas szobákban!) 

🅿Parkolás: Ingyenes parkolás biztosított a rendezvény helyszínén és a 
szálláson is. 

✅Regisztráció: Regisztrálni az mkksz@mkksz.org.hu e-mail címre megküldött, 
hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lappal tudsz 2022. 
november 18-ig. 

⁉Feltételek: A rendezvényen bárki részt vehet, nem feltétel az MKKSZ tagság, 
ahogy az sem, hogy munkavállaló legyél. Tehát szeretettel várjuk a 
még nem szakszervezeti tagokat és a tanulókat is. A részvétel 
feltétele a be nem töltött 35. életév és az időben megküldött, 
hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap. (18 év alattiak számára 
feltétel a rendezvény előtt megküldött Szülői hozzájárulási 
nyilatkozat is!) 

💸Jelentkezési díj: A rendezvény ingyenes. A szállást és az ellátást az MKKSZ téríti. 
Az MKKSZ tagjai számára az útiköltséget és térítjük. 

🗯Egyebek: A rendezvényről kép- és hangfelvétel készül. A programváltozás 
jogát fenntartjuk. 



📝PROGRAM 
 

11.26. (szombat) 
 

✔09:00 – 10:00 Regisztráció 

🟢10:00 – 10:30 Megnyitó – dr. File Beáta, MKKSZ Alelnök, Oroszlány jegyzője 

🤝10:30 – 11:00 Ismerkedős tréning Dura Mirjammal 

🗣11:00 – 11:30 Boros Péterné, MKKSZ Elnök, CESI Alelnök 

🗣11:30 – 12:00 Szokolai Róbert, MKKSZ Fiatalok Képviselete Elnök, CESI Youth 
Alelnök 

🍕12:00 – 13:00 Ebéd 

💤13:00 – 14:00 Kajakóma tréning Dura Mirjammal 

🗣14:00 – 14:30 dr. Gyergyák Ferenc, TÖOSZ Főtitkár 

🆓14:30 – 15:00 Szünet 

🎭15:00 – 15:05 Básti Andrea, színművész 

🗣15:05 – 15:10 Klaus Heeger, CESI Főtitkár 

🗣15:10 – 16:00 Gálffy Anna, Fiatalok Képviselete Alelnök, Engler Felícia, ifjúsági 
ügyintéző: Diákönkormányzat és szakszervezet kézen fogva 

🗣16:00 – 16:30 Imre Marcell, polgármester, Horváth Félix, alpolgármester, 
SzMJV Diákönkormányzat 

🆓16:30 – 17:00 Szünet 

👋17:00 – 18:30 Zárógyakorlat Dura Mirjammal 

🥘18:30 – 19:30 Vacsora 

💡19:30 -  Kerekasztal majd a becsekkolás a szállásra 
 
11.27. (vasárnap) 
 

🍳08:00 – 09:00 Reggeli 

🏳🌈09:00 – 12:00 Amnesty International Magyarország - Befogadó terek: emberi 
jogi és alternatív oktatás 

🍽12:00 – 13:00 Ebéd 

🏘13:00 – 16:00  Városnézés 

🔚16:00 -    Vége 😔 


