MEGHÍVÓ
Egy-egy ember a maga dolgait képes irányítani, a közösségek dolgait a közösség maga, választott
vezetői révén. Sok közösség közös munkálkodását szabályok, szokások alakítják, de ez mit sem ér az
emberek iránt érzett jóindulat és a világ dolgaival szembeni megértés nélkül.
A fenti, Wass Alberttől ihletett gondolat a mottója annak a „3. Civil Fórum és Piknik”-nek elkeresztelt
rendezvénynek, amely nem is harmadik és nem is csupán civil, de valóban fórum és piknik.
Tisztelettel és szeretettel hívunk minden pomázi közösséget, mindazokat, akik bármilyen okból
rendszeresen összejárnak, legyen az művelődési, sport, hobby, egyházi, baráti, lakó vagy
munkahelyi közösség! Tehát nem csak a klasszikusan civilnek tekintett közösségeket várjuk, de
minden közösséget, akiknek köze van Pomázhoz, a

2020. szeptember 26-án 9-17 óráig tartandó
POMÁZI KÖZÖSSÉGI PIKNIK és CIVIL FÓRUM
elnevezésű rendezvényre, a Magyar Vár Táborba.
A rendezvényre a közösségek teljes tagságát várjuk, nincsenek létszám megkötések, azonban
előzetes jelentkezés szükséges az izenet.magyarvar@gmail.com email címre. A jelentkezésben
kérjük, jelöljék meg a várható létszámot és azt, hogy melyik szakterületi egyeztetésen szeretnének
részt venni. A rendezvény a közösségek tagjain kívül nem nyilvános.
Tervezett program:
9 - 10
Érkezés, közösségek sátrainak elfoglalása, főzőhelyszín kialakítása.
10 - 17 Közösségek saját maguk részére történő főzés megkezdése.
10 - 11 Bemutatkozások. (Mikrofon jár körbe, térhangosítással)
10 - 11 Hepe-hupa focikupa, röplabda, és pin-pong bajnokságra való nevezések.
11 - 13 A közösségek vezetői, vagy képviselői részvételével szakterületi kerekasztal
beszélgetés két témában:
1. Merre tartunk? - Településfejlesztési kérdések a közösségek szemszögéből.
2. Alvó város? Ébresztő! - közösségi programjaink, eseményeink szervezésével,
látogatottságával, a pomáziak megszólíthatóságával kapcsolatos
tapasztalatainkról beszélgetünk.

13 – 14
14 – 17

Ebéd
Kötetlen beszélgetés, sport, játék ...
A programmal kapcsolatosan javaslatokat szívesen veszünk!

A járványügyi szabályok betartása miatt a rendezvényt csak olyan időjárás esetén tartjuk
meg, amely lehetővé teszi a szabadban való, jó hangulatú időtöltést.
Tekintettel arra, hogy az időjárást sok féleképpen lehet megítélni, a rendezvény esetleges
elhalasztásáról ugyanezen a hírcsatornákon keresztül SZEPTEMBER 25-én 18 óráig értesítést küldünk.
Az első 20 közösség részére sátrat (3x3 m) és 1-1 sörpad garnitúrát tudunk biztosítani, az ételek
elkészítésével és elfogyasztásával kapcsolatos szükségletekről a közösségek maguk gondoskodnak.
Saját sátrak felállítására van lehetőség. Egyeztetni a fenti email címen, illetve a +36 30/9964-520
telefonszámon tudunk.
Tisztelettel:
Herpai Sándor
Magyar Vár Alapítvány

