
A vizsgaidőszak befejeztével, valamint a tanév lezárásával kezdetét veszi a nyári pihenés, 

kikapcsolódás. Az idei nyár számos rendezvényt, fesztivált tartogat számunkra, s ez alól június-július 

hónap sem kivétel. Olyan programokat gyűjtöttünk össze írásunkban, amelyek nemcsak szórakozást és 

kikapcsolódást adnak, hanem színvonalas előadásokkal, beszélgetésekkel, művészeti és kulturális 

élményekkel gazdagítják a programra ellátogatókat. Mind világi, mind keresztény szervezésű 

fesztiválok, rendezvények várják az egyetemista és felnőtt korosztályt. 

Dunapest - Fesztivál a vízen 

2016. június 16-18. Budapest 

 

A Duna nemcsak egy folyó. A Duna egyesít és összeköt, nyelvek és kultúrák között teremt állandó 

kapcsolatot. A Dunapest egy kulturális és közösségi rendezvénysorozat, fesztivál a vízen, közel hetven 

programmal, dunai helyszíneken. A rendezvény célja, hogy kortárs alkotókat mutasson be, miközben 

a Dunára és a városlakók folyóval való kapcsolatára irányítja a figyelmet. A rendezvény tematikája kitér 

mind a film, a színház, a zene, a képzőművészetek és a sport kategóriákra is, de részt vehetünk például 

amatőr hajóépítés programon is.  

http://www.dunapest.hu/hu/programok 

 

Református Egyházi Napok Dunántúl (REND) 

2016. június 24-26. Balatonfüred 

 

A REND egy olyan találkozó, amely értéket ad. Nemcsak központi üzenetével, hanem programjaival, 

előadásaival, koncertjeivel és olyan kitűnő előadókkal, mint pl. Dr. Németh Tamás, Dr. Steinbach 

József, vagy éppen Pálúr János. Az első REND-et 2004-ben rendezték meg Győrött. Immáron hetedik 

alkalommal rendezi meg a Dunántúli Református Egyházkerület a programsorozatot, idén a Veszprémi 

Református Egyházmegye szervezésében Balatonfüreden, a városi sportcsarnokban és környékén. A 

„magyar tenger” közelében a reménység igéire figyelünk. Isten bíztató üzenete: „Tóvá lesz a délibáb, 

és víz fakad a szomjú földön” (Ézsaiás 35,7) 

http://www.rend.hu/program/ 

 

Víz, Zene, Virág Fesztivál 

2016. június 24-26. Tata 

http://www.dunapest.hu/hu/programok
http://www.rend.hu/program/


 

Magyarország egyik legszebb települése, Tata, nemcsak ódon váráról, az Öreg-tóról és a csodálatos 

tájakról híres. Minden évben óriási fesztivál várja az ország és a Kárpát-medence különféle tájairól 

érkezőket, hogy a három szó köré épült programon tapasztalják meg a természet közelségét, a zene 

embereket összekötő erejét és a testi-lelki harmónia fontosságát. A három napos rendezvény igazi 

összművészeti fesztivál: zene, gasztronómia, egészség, sport, környezettudatosság, kézműves 

műhelyek – szórakozás és értékközvetítés egyben. 

http://vizzenevirag.hu 

 

A föld sója – Közép-Európai Keresztény Találkozó 

2016. július 7-10. Budapest 

 

 

A három-négyezer fős találkozó azért valósul meg, hogy egymástól is tanulva megerősödjünk közös 

küldetésünk betöltésében az „öreg kontinensen”. A szervezők célja, hogy különböző 

panelbeszélgetésekkel, előadásokkal, koncertekkel és workshop-okkal változatos lehetőségeket 

kínáljanak a lelki és szellemi feltöltődésre, amelyek hozzásegítenek mindenkit olyan közösségek 

formálásához, amelyek a sóhoz hasonlóan megóvnak a romlástól és igazi jó ízt, zamatot ajándékoznak 

a világnak egy évvel a reformáció 500 éves jubileuma előtt. 

http://www.foldsojatalalkozo.hu 

 

Armel Operafesztivál  

2016. június 27 – július 1. Budapest 

http://vizzenevirag.hu/
http://www.foldsojatalalkozo.hu/


 

A komolyzene iránt érdeklődők számára is kitűnő lehetőség nyílik június végén. Az Armel 

Operafesztivál a főváros egyik legnívósabb programja, ahol hazai és nemzetközileg elismert művészek, 

társulatok nyújtanak színvonalas előadást két helyszínen: a Nemzeti és a Thália Színházakban. A 

programsorozat keretén belül megismerkedhetünk a modern komolyzene világával, legyen szó 

Bartókról vagy épp Eötvös Péter kortárs zeneszerzőről. 

http://armelfestival.org 

 

Szent Márton Találkozó – Ifjúsági-, Családi- és Zarándoknapok 

2016. július 7-10. Szombathely 

 

 

A 2016-os év Szent Márton születésének 1700 éves jubileuma. A Szent Márton év központi üzenete az 

irgalmasság. A Nyugat-Dunántúl egyik legnívósabb programján olyan kitűnő előadókkal találkozhatunk, 

mint például Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, Eperjes Károly színművész, Kovács Ákos énekes, 

valamint Csiszér László keresztény könnyűzenész. A két nap különféle eseményekkel, élményekkel vár 

nemcsak katolikusokat, hanem mindazokat, akik szeretnék megtalálni az őket igazán megszólító 

programokat, embereket. 

http://szentmartontalalkozo.martinus.hu 

Szélrózsa 11. Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó 

2016. július 27-31. Mátrakemping 

 

Az idei találkozó témája:  Áldás leszel (1Móz 12.2)  

Koncertekkel, áhítatokkal, szakmai előadásokkal, színházi darabokkal, filmklubbal, stand up comedy-

vel és rengeteg egyéb programmal várják a szervezők az érdeklődőket – nem csak evangélikusokat. A 

http://armelfestival.org/
http://szentmartontalalkozo.martinus.hu/


fellépők között világi és egyházi előadók egyaránt megtalálhatók; előadást tart Pál Feri atya vagy 

Süveges Gergő  újságíró, műsorvezető, koncertet ad többek között Palya Bea, a Kaukázus, az Alföld 

Quartet és a Balatonboglári gospel kórus is. 

A szervezők nem csak a fiatalok részvételére számítanak: szinte minden délelőtt lesz „Szélrózsa Ovi”, 

ahol a 0-6 év közötti gyerekeket várják interaktív foglalkozásokkal.  

A fesztiválon a Lehetőségek Piacán találkozhattok egyetemünk standjával is a rendezvény teljes ideje 

alatt. 

 

 

 

 


