
CSIPERÓ! 

XIII. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó 

2014. július 6-13. 

 
Kedves Szülők, és Gyerekek! 

 

Iskolánk idén is részt vesz az Európa Jövője Egyesület találkozóján, melyre 

nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket. 

Mivel hamarosan itt a tanév vége, kérjük, hogy minél hamarabb jelezzék 

részvételi szándékukat az érdeklődők!  

 
Miről szól ez a találkozó? 

2014. július 6-13. között szűkebb hazánk lesz Európa gyermekfővárosa. Igyekezzünk jó 

házigazdák lenni! Fogadjuk együtt Európa gyermekeit! 

Azt szeretnénk, hogy az ideérkező gyermekekkel, fiatalokkal együtt vegyétek birtokba a 

találkozó helyszíneit, s játékaitokkal, énekeitekkel, táncaitokkal, örömötökkel varázsoljatok 

igazi európai ünnepet. 

Idén a szlovákiai Zsigárdról érkeznek hozzánk magyar gyermekek, akik családoknál lesznek 

elhelyezve, ott kapnak szállást és étkezést. Viszonzásul 2015 nyarán meghívnak minket 

magukhoz, hogy felelevenítsük az idén szövődött barátságokat, élményeket, és újakkal 

gazdagodjunk.  

Ha szüleiddel úgy döntötök, hogy Ti is vártok otthonra Zsigárdról vendéget, és jövőre 

csereutazásra szeretnél menni, olvassátok el alaposan a következő sorokat, majd 

jelentkezzetek az iskolában az osztályfőnöködnél, vagy a lentebb megadott módon. 

 

Mit kell vállalni a vendégfogadással? 

Természetesen szállást 9 éjszakára, teljes étkeztetést (reggelit, ebédet, vacsorát) és a szombati 

piknik-napon a közös főzést, valamint 14-én hidegcsomagot a hazautazáshoz. Családonként a 

2014. évben, ill. a visszautazás évében a fogadó család az Európa jövője Egyesület pártoló 

tagja lesz, melynek tagsági díja 1-1 évre 1.000-1.000 Ft. 

 

Mit kap a gyermek cserébe? 

A Gyermek- és Ifjúsági Találkozó programjai maradandó élmények, melyek biztosítják, hogy 

a kecskeméti gyermekeket, fiatalokat is ugyanolyan szeretettel és gondoskodással fogadják, 

mint mi az érkezőket. 

Az Egyesület megszervezi a kecskeméti gyermekek kiutazását: időpontot egyeztet, 

közlekedési eszközt biztosít, segíti az utazási biztosítások kötését, kapcsolatot tart fenn a 

csoportokkal egészen a hazaérkezésig, felkészíti őket a kiutazásra (pl. kulturális programokat 

szervez). Mindezen felül amilyen élményt nyújtunk az érkező gyermekeknek a találkozó 

programjaival Magyarországon, azt az Ön gyermeke kapja vissza 2015-ben a 

cserelátogatáson. 

 

Ki fedezi az útiköltséget? 

A busszal érkező külföldi csoport a célállomásig fedezi az útiköltséget. A csereutazáskor a 

kecskeméti gyerekek ugyanezekkel a feltételekkel utaznak ki külföldre: 2015-ben a 

csereutazás útiköltsége a szülőket terheli. Az Egyesület lehetőségeihez mérten – a szervező 

munkán kívül – az eddigi gyakorlatnak megfelelően az útiköltséghez vagy a biztosításhoz 

igyekszik anyagi támogatást is nyújtani, ennek mértéke függ a külföldi támogatások, az 



elnyert pályázatok, a felajánlások és a saját bevételek összegétől. Természetesen ehhez az 

Egyesület minden tagja hozzájárulhat. Pl. támogató vállalatok, szervezetek, magánszemélyek 

megnyerésével. 

 

További információk az alábbi linken olvashatók: 

http://www.csipero.hu/nyito/index.php 

 

Jelentkezés 

Kedves Szülők!  

Ha Önök gyermekükkel úgy döntenek, hogy 2014. július 6-13. között külföldi 

vendéggyermeket, fiatalt fogadnak, akkor kérjük, jelezzék ezt a gyermek osztályfőnökénél, 

vagy közvetlenül a szervező tanárok alábbi elérhetőségein: 

 

Benéné Nagy Nóra 

benenenn@citromail.hu 

30/9567555 

 

vagy: 

 

Bálintné Szeleczki Ágnes 

szeleczkiagnes@gmail.com 

70/3305517 

 

 


