
 
 

MKKSZ Fiatalok Képviselete országos találkozó 
#lakásavató banán 

 
Folytatódik az MKKSZ Fiatalok Képviseletének nagysikerű rendezvénysorozata az UNOD A 
BANÁNT?! Ezúttal a #lakásavató alcímet viseli, ugyanis az MKKSZ új székházba költözött 
és a mi rendezvényünk egyike lesz az első rendezvényeknek az új helyszínen. 
 
Ez a találkozó nem csak azért jelentős, mert végre ti is megnézhetitek az új székházat, 
hanem azért is, mert a pandémia miatt már több, mint fél éve nem találkozhattunk 
személyesen. 2021-ben a Fiatalok Világnapján a 4 éves programunkba foglaltuk a szociális 
érzékenység fontosságát és terjesztését. Ezen kívül megfogadtuk, hogy találkozóinkra olyan 
képzéseket hozunk el, melyektől EMBERILEG lehetünk többek és jobbak. 
 
A kettőt vegyítve, ezen a kétnapos találkozón kimaxoljuk az érzékenyítés minden formáját. 
Emellett eleget teszünk más fogadalmainknak is, mint a kulturális program, a nemzetközi 
kapcsolatépítés és mint szakszervezet, természetesen nem hagyjuk ki az érdekvédelmet 
sem! 
 
🗓Dátum:   2022. május 28 – 29. 
 
📍Helyszín:  1149 Budapest, Róna utca 87. (MKKSZ székház) A megközelítésről 

tájékozódhatsz az MKKSZ weblapján. 
 
🏨Szállás:  ELTE Vezér u. 112. Tagkollégium (Elszállásolás 2-3 fős szobákban, 

közös fürdőhasználattal! Tisztálkodószert, törölközőt hozz magaddal!) A 
szállás az MKKSZ székházától 1.500 méterre van, amit a nap végén 
gyalog szükséges megtenni. 

 
🅿Parkolás: Az épület előtt, a Róna utcában, illetve a környező utcákban a parkolás 

ingyenes! 
 
✅Regisztráció:  Regisztrálni az mkksz@mkksz.org.hu e-mail címen tudsz a kitöltött 

jelentkezési lap megküldésével 2022. május 23-ig! 
 
⁉Feltételek: A rendezveńyen baŕki reśzt vehet, nem feltet́el az MKKSZ tagság, ahogy 

az sem, hogy munkavaĺlalo ́ légy. Tehat́ szeretettel vaŕjuk a még nem 
szakszervezeti tagokat is. A reśzvet́el feltétele az idob̋en beeŕkezett és 
hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap, a be nem tol̈tött 35. eĺetev́. 

 
💵Részvételi díj: A rendezveńy ingyenes. A szaĺlaśt, az étkeześeket az MKKSZ fizeti. Az 

MKKSZ tagjai szaḿára az útikol̈tseǵet is térítjük. 
 
💭Egyebek: A rendezvényről kép- és hangfelvétel készül! A programváltozás jogát 

fenntartjuk! 
 
 
 
 



 
 

 

📋Program 
 
05.28. (szombat) 
 
✅08:00 – 09:00 Regisztráció és az új székház megtekintése igény szerint. (Figyelem! Ha 

kíváncsi vagy az új székházra, feltétlenül érkezz az elsők között, mert a 
nap folyamán már nem lesz alkalmunk több bejárásra!) 

 
🟢09:00 – 09:10 Megnyitó 
 
🤝09:10 – 09:40 „Ismerkedős tréning” Dura Mirjammal 
 
🗣09:40 – 10:10 Boros Péterné, MKKSZ Elnök, CESI Alelnök 
 
🏦10:10 – 10:25 Fucskó Adriána, MKKSZ Fiatalok Képviselete Állatvédelemért Felelős 

Nagykövet 
 

10:25 – 10:30 Matthäus Fandrejewski, CESI Youth Elnök 
 
🎭10:30 – 10:35 Básti Andrea, színművész 
 
📈10:35 – 11:15 Gálffy Anna, Fiatalok Képviselete Alelnök, Engler Felícia, ifjúsági 

ügyintéző: Az SZMJV Városi Diákönkormányzat és a szakszervezet 
kézen fogva 

 
📖11:15 – 11:55 Bereczki Enikő, generációs szakértő: A rejtélyes Z generáció 
 
🍔11:55 – 13:00 Ebéd 
 
13:00 – 13:30 „Kajakóma tréning” Dura Mirjammal 
 
🗣13:30 – 14:00 Szokolai Róbert, MKKSZ Fiatalok Képviselete Elnök, CESI Youth Alelnök 
 
🌈14:00 – 15:30 Melegség és Megismerés program a Labrisz Egyesület és a Szimpozion 

Egyesület önkénteseivel 
 
🆓15:30 – 16:00 Szünet 
 
🌈16:00 – 18:00 Befogadó terek workshop az Amnesty International Magyarországgal 
 
💗18:00 – 18:30 „Mit viszel magaddal” foglalkozás Dura Mirjammal 



 
 
🍕18:30 – 19:30 Vacsora 
 
💡19:30 -  MKKSZ Fiatalok Képviselete kerekasztal és a szállás elfoglalása. 
 

⏬ 
05.29. (vasárnap) 
 
🍳  Reggeli a közösen egyeztetett időpontban a kollégiumi szobákban. 
 
🚏10:30 Közös indulás az Erzsébet térre (BKK) 

🦽11:00 Részvétel a Nem Adom Fel Alapítvány érzékenyítő programjain Piacok 
Napja – Belvárosi Fesztiválon, amiről bővebben tájékozódhatsz az 
alapítvány Facebook oldalán. 

 
📴  Távozás saját időbeosztás szerint.	


