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Bevezető gondolatok 

Az elmúlt majdnem egy hónapban, ami a legutóbbi küldöttgyűlés óra eltelt, nem sok 

dolog zavarta az Alapítvány életét. Az NKA pályázat beszámolóját sikeresen leadtuk, elbírálás 

alatt van még. Ezen kívül akváriumunkba új halak is érkeztek, ezzel színesebbé téve irodánkat. 

Bár munka mindig akad rengeteg, mi álljuk a sarat, és már látjuk a fényt az alagút végén. 

Tájékoztatás 

 A leadott NKA pályázat-beszámoló mellett a mostani NEA pályázási időszakban is 

beadtunk egy pályázatot. Mivel erre még csak most, november 15-én került sor, így 

eredményről még nem tudunk beszámolni. Amint kiderül, természetesen sort kerítünk 

erre is. Addig is csak annyit tudunk mondani, hogy a Közösségi környezet kollégiumra 

adtunk le pályázatot, melyet ha megnyerünk, akkor a működési keretünket támogatják 

vele. 

 A krakkói kirándulás sikeresen lezajlott. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Az út 

során semmilyen probléma nem állt fenn (hacsak nem említjük, hogy a krakkói 

parkolókban a személyzet kizárólag lengyelül beszél, és ha megpróbálna velük az ember 

angolul társalogni, akkor csak hangosabban és gesztikulálva beszél hozzánk lengyelül. 

Azért ezt a problémát is sikeresen megoldottuk). Az út során fakultatív látogatást tettünk 

Wieliczkába, ahol egy sóbányát nézhettünk meg (idegenvezetéssel), illetve Auschwitzba is 

elvittük az érdeklődőket, ahol magyar nyelvű idegenvezetéssel lehetett körbejárni. Ezek 

mellett pedig egy rövid városnéző körutat is szerveztünk, melynek megszervezését külön 

köszönjük Dukán András Ferencnek, aki felkészült a látnivalókból, és több érdekes 

dolgot megtudhatott tőle az ember. Jelenlegi elképzelésünk, hogy minden félévben 

tartunk 1-1 külföldi utat, reméljük hasonló sikerrel mint Prága, vagy Krakkó. 

 Az Überfúzió lezajlott, problémák nem igazán merültek fel. Valamivel kevesebben jöttek, 

mint reméltük. Az esemény témáját idén a Halloween adta, így sokan beöltöztek a 

résztvevők közül. Mindenkinek, aki segített a szervezésben, külön köszönjük! 



Mindenkinek köszönjük újfent, aki bármilyen segítséget is nyújtott az Alapítványnak! Értetek 

vagyunk ugyan, de csak veletek együtt lehetünk! 

Aki pedig kedvet kapott, hogy besegítsen nálunk, vagy esetleg egy ötletét szeretné 

megvalósítani és csak segítségre lenne ehhez szüksége, az keressen minket, együtt hátha többet 

tehetünk! 

Köszönjük, hogy elolvastátok beszámolónkat! 

Kérdéseitekkel keressetek minket bátran! 
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