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A Magyarországi Német Fiatalok Közössége  
 (MNFK) 2019-ben ünnepelte fennállásának 

30. évfordulóját. Különleges év volt ez az egyesület 
életében, sok új és innovatív projekttel, ötlettel. De 
kezdjük az elején, menjünk vissza az időben!

Az MNFK-t 1989-ben alapították Pécsett, magyar-
országi német fiatalok. Az egyesület első elnöke a 
solymári származású Radnai Erika volt. A GJU (Ge-
meinschaft Junger Ungarndeutschan), ahogyan or-
szágszerte ismernek minket, elsősorban a magyar-
országi német fiatalság mozgósítására jött létre. Ám 
az alapító tagok által megfogalmazott további célok 
között konkrétabb elképzelések is szerepeltek. Fon-
tosnak tartották helyi baráti körök létrehozását, a 
kárpát-medencei németség hagyományainak megis-
merését, ápolását, a német nyelv megőrzését és to-
vábbadását, valamint szerettek volna hozzájárulni 
a fiatalok identitásának erősítéséhez. Ezek a célok 
ma is érvényesek, mi több, bővültek is. Az elsődle-
ges cél továbbra is a fiatalok aktivizálása, és a tevé-
keny közösségi élet lehetőségének megteremtése. A 
német nyelv ápolása is fontos számunkra, csakúgy, 
mint az alapítóknak, annak ellenére, hogy a német 
nyelv használata kezd kikopni a magyarországi né-
met családok mindennapi életéből. Szeretnénk segí-
teni a fiataloknak azonosságtudatuk kialakításában, 
fel elevenítésében, a magyarországi német kultúra és 
hagyományok megismertetésével, továbbadásával 
szeretnénk lassítani az asszimilációt és megőrizni a 
nemzetiségi értékeket. Kiemelt fontosságú az MNFK 
életében a kapcsolatépítés és kapcsolattartás a ha-
sonló célokkal rendelkező szervezetekkel magyaror-
szági német vagy más itthon és Európában működő 
nemzetiségi egyesületekkel. A hazai szlovákok ifjú-
sági szervezete is harmincéves lett 2019-ben. Alel-
nökünk, Surman-Majeczki Martin képviselt minket 
az ő ünnepségükön. Alapszabályunkban szerepel, 
hogy a fiatalok egészséges életre nevelésében is sze-

retnénk szerepet játszani, ezért rendezünk szabad-
idősport-programokat, biciklitúrát, focitornát. 

Kiemelkedő események mindig is voltak és van-
nak az MNFK-nál. Ezek közé tartozik szerintem 
minden jubileum egy egyesület életében, persze az 
elnökségváltás sem minősíthető mindennapi ese-
ménynek. Véleményem szerint az is jelentős, amikor 
egy nemzetközi szemináriumnak adhatunk ott-
hont. Ez történt 2020 februárjában is, amikor a JEV 
(Európai Népcsoportok Ifjúsága) Csolnokon tartotta 
az évindító szemináriumát. Ez minden évben egy 
olyan egyhetes program, amelyre egész Európából 
érkeznek a különböző nemzetiségekhez tartozó fia-
talok. Ennek az eseménynek mi voltunk idén a házi-
gazdái, s egy sikeres, de kihívásokkal teli programot 
tudhatunk a hátunk mögött. Szervezetünk már évek 
óta tagja ennek az európai ernyőszervezetnek, a 
JEV-nek, és körülbelül három-négyévente az MNFK 
elvállalja egy-egy eseménye megszervezését. 

Az MNFK tagjait jellemzően baráti körök alkot-
ják. Ezek a baráti körök helyi érdekeltségű, kisebb 
szervezetek, akik azért csatlakoznak az egyesület-
hez, hogy országos programokon részt vegyenek 
és megismerjenek más baráti köröket is. Általában 
tánc- vagy más hagyományőrző csoportok alapíta-
nak ilyet. Jelenleg 12 baráti körünk van, ezek közül 
a legtöbb Pest megyében található. De nem csak ba-
ráti kör tagként lehet valaki MNFK tag! Egyénileg 
is lehet csatlakozni, csak ki kell tölteni egy belépési 
nyilatkozatot és befizetni az éves tagdíjat. A taglis-
tánkat évente frissítjük a baráti körök által küldött 
aktuális adatokkal, ez jelenleg is zajlik. Ma mintegy 
300-350 főre becsüljük tagjaink létszámát. 

2019-ben a fennállásunk harmincadik évforduló-
ját ünnepeltük, ehhez méltó projektekkel. Az egyik 
ilyen a májusi jubileumi ünnepség volt, amelyre 
minden baráti kört meghívtuk. Felléptek a tánccso-
portok és minden baráti kör egy-egy standnál mu-

Harmincéves nemzetiségi ifjúsági egyesület
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tathatta be a tevékenységét, gasztronómiáját. Ezen-
felül meghirdettük az országjáró utunkat, amelynek 
az volt a célja, hogy ellátogassunk összes baráti kö-
rünk egy-egy rendezvényére, majd a helyszínen a 
jubileumi zászlónkkal fotót készítsünk velük. Az év 
végére ebből és a jubileumi év során megrendezett 
programok anyagából kisfilmet állítottunk össze, 
amit az előszilveszteri bálon mutattunk be. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a táncesten az alapító ta-
gokkal együtt ünnepelhettük az MNFK harminca-
dik születésnapját. 

A jelenlegi elnökséggel igyekszünk a lehető leg-
jobban a mai fiatalok igényeire, elvárásaira szabni a 
programokat. Folyamatosan feltesszük magunknak 
a kérdést: hogyan tudjuk a mi szemléletünket köz-
vetíteni, a magyarországi német identitást erősíte-
ni, a nemzetiségi élet iránti érdeklődést elősegíteni, 
hogy az közben vonzó is legyen a fiatalság számára?

Fő célcsoportunknak elsősorban a középisko-
lásokat tekintjük, de sok egyetemista és felnőtt ta-
gunk is van. A legnépszerűbb programnak jelenleg 
a biciklitúrát és a busztúrát tartom, a nyári német-
országi csereprogramot, ami gyerekeknek szól, az 
előszilveszteri bált – amelyen úgy a régi, mint az új 
tagok részt vehetnek –, valamint a focikupát. Ezekre 
az eseményekre a legnagyobb a túljelentkezés. An-
nak ellenére, hogy a külföldre utazás ma már nem 
akkora különlegesség, mint régebben volt, de ezzel 
még mindig meg lehet fogni a fiatalokat. Útjainkat 
általában összekötjük egy szomszédos országban 

élő német kisebbség megismerésével. Szinte az ösz-
szes szomszédos országban voltunk már és talál-
koztunk az ottani német nemzetiségi ifjúsági szer-
vezetekkel is. 

A nyári csereprogram keretében 2019 nyarán Ost-
bevernbe vihettünk magunkkal tizenkét tanulót egy 
napközis táborba. Ez egy közös projekt volt egy má-
sik magyarországi német szervezettel, a VUK-kal 
(Egyesület a Magyarországi Német Gyerekekért). 
Együtt válogattuk ki a résztvevőket, együtt utaztunk 
ki. Sok élménnyel gazdagodhattak mind a gyerekek, 
mind a kísérők, közben pedig a nyelvtudásukat is 
fejleszthették, és kapcsolatot építhettek az ott élő 
diákokkal. Az előszilveszteri bálon általában 400-
500 fő vesz részt, ez hagyományosan minden évben 
december 29-én kerül megrendezésre. Ilyenkor az 
MNFK születésnapját ünnepeljük meg. A focikupán 
minden évben körülbelül húsz fiú- és leánycsapat 
mérkőzik meg. Ez az egyik „legidőtállóbb” rendez-
vényünk, idén már huszonnyolcadik alkalommal 
mérhették össze tudásukat a magyarországi német 
települések játékosai. Szinte már hagyományossá 
vált, de még mindig különleges program az őszi ve-
lencei-tavi Országos Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó. 
Már négy alkalommal tartották meg, ebből kétszer 
az MNFK főszervezésével. Ezen a programon Ma-
gyarország nemzetiségeinek fiatal képviselői vesz-
nek részt, ezért természetesen – akár szervezőként, 
akár résztvevőként – mi is mindig megjelenünk a 
rendezvényen. 
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2020-ban busztúrát Szlovéniába, biciklitúrát pedig 
Romániába, a szatmári svábokhoz tervezünk. Az idei 
programtervben megtartottuk azokat az elemeket, 
amelyeket hasznosnak és sikeresnek ítéltünk, de 
visszahoztunk olyanokat is, amelyek egy ideje hi-
ányoztak, és új elgondolásokat is kidolgoztunk. Az 
említett népszerű rendezvények természetesen idén 
sem maradnak el.  A csereprogram csupán annyi-
ban változik meg, hogy a mi kiutazásunk mellett 
Németországból érkeznek majd gyerekek a VUK 
nyári táborába, ahol mi is ott leszünk majd segítő-
ként. Visszaemeltük az adventi hétvégét, mert azt 
sokan hiányolták. Ez korábban adventi sütögetés né-
ven futott, de most a sütés-főzés mellett hely- és nép-
ismereti programpontokat is tervezünk a Bonyhádi 
Baráti Körrel. Ők lesznek ugyanis a vendéglátóink. 
Ezek mellett minden évben találkozunk a stratégiai 
hétvégén, ami az elnökségnek, az irodavezetőnek és 
a multiplikátoroknak szól. A kooperációs fórumon 
pedig a belsős csapaton kívül a baráti körök veze-
tői és a VUK önkéntesei is részt vehetnek a minél 
hatékonyabb együttműködés érdekében. Idén rend-
hagyó módon a nyári gyerektábort is közösen szer-
vezzük a VUK-kal Pécsett.

Az MNFK elnökségét egy elnök és két alelnök al-
kotja. Az ő feladataik közé tartozik a szervezet jövő-
jének, irányvonalainak meghatározása, az időszerű 
feladatok egymás közötti felosztása. Főként ők kép-
viselik az egyesületet hazai és nemzetközi színtere-
ken, valamint koordinálják a közösségi szolgálatot 
végző önkénteseket és a multiplikátorokat. Jelenleg 
az elnöki tisztséget én, Jordán Blanka, az alelnöki po-
zíciót pedig Surman-Majeczki Martin és Jencsik Ildikó 
töltik be. Ahhoz, hogy az elnökség az MNFK elő-
rehaladásához szükséges lépéseket meg tudja tenni, 
elengedhetetlen a mindenkori irodavezető munkája. 
Ő foglalkozik a pénzügyekkel, figyeli a pályázato-
kat, intézi az elszámolásokat, előkészíti a könyve-
lést. Főként ő tartja kézben az éves programokat, 

az elnökséggel és a multiplikátorokkal megszervezi 
azokat. Jelenleg ezt a tisztséget Ritzl Zsuzsanna látja 
el. Az irodavezető az egyetlen főállású az egyesület-
ben, mindenki más önkéntes. Így leggyakrabban őt 
lehet megtalálni az egyesület pécsi irodájában. 

Na de kik is azok a multiplikátorok? Ezzel a kü-
lönös megnevezéssel az MNFK segítőit illetjük. A 
multik – ahogyan röviden nevezzük őket – olyan 
fiatalok, akik egyetértenek és magukénak vallják 
az MNFK küldetését, szeretnének egy összetartó 
csapatba tartozni, programszervezés terén tapasz-
talatot szerezni. A szervezet lehetőséget teremt szá-
mukra, hogy új, hasonló érdeklődési körű, nemzeti-
séghez tartozó embereket ismerjenek meg az egész 
országból, valamint részt vehetnek nemzetközi 
programokon is. Az érettségi bizonyítványhoz kö-
telezően előírt közösségi szolgálatot is lehet nálunk 
teljesíteni. Az önkéntes diákoknak általában megtet-
szik az egyesület által teremtett közeg és szívesen 
jelentkeznek multinak, hogy tovább folytathassák a 
munkát. 

A jubileumi év sok feladatot adott nekünk 2019-
ben, de úgy gondolom megérte, mert sikeres évet 
tudhatunk magunk mögött. Eddig 2020 is jól indult 
az egyesület számára a már említett nemzetközi 
szemináriummal (JEV), valamint a focikupával, 
mindkét programról elégedett visszajelzéseket kap-
tunk. Továbbra is mindent meg fogunk tenni annak 
érdekében, hogy az év hátralevő részére tervezett 
programok is jól sikerüljenek, és sok fiatallal tud-
juk megismertetni az MNFK-t és a magyarországi 
németséget. Több támogatónk is van. Nekik is kö-
szönhető, hogy programjaink megvalósulhatnak. 
Természetesen pályázunk, mint minden szervezet. 
Legfontosabb támogatóink a BMI (Németország 
Belügyminisztériuma), a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata, a Bethlen Gábor Alapke-
zelő és a Budapesti Német Nagykövetség  kulturális 
referatúrája. Nagyon köszönjük!


