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SAJTÓANYAG
Újabb negyven nagycsaládos gyerek
angol táborban a Hankook támogatásával
Köszönhetően a Hankook támogatásának, negyven nagycsaládos gyerek tölthet egy
hetet (július 17-23. között) Balatongyörökön nemzetközi angol táborban. A lehetőséget
pályázat útján nyerték el a 10-17 év közötti fiatalok. A sok esetben nehéz anyagi
körülmények között élő tehetséges diákok életre szóló élményekkel és nyelvtudással
gyarapodnak a táborban.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) különféle táborozási és szállásajánlatok
közvetítésével, koordinálásával igyekszik segíteni a szülőket, hogy a gyermekek nyara minél
tartalmasabban és színesebben teljen. Az egyik ilyen lehetőség a Hankook és a NOE
együttműködésének köszönhető nemzetközi Funside Angol Tábor, melyre tavasszal lehetett
pályázat útján jelentkezni. A nagycsaládos diákok jó tanulmányi eredményüknek és kitűnő
teszteredményeiknek köszönhetik részvételüket.
A nagysikerű angol nyelvű tábor már második éve várja a diákokat, akik napi négy órás
intenzív kurzusokon tanulnak képzett magyar és anyanyelvi tanároktól. A gyerekek különösen
motiváltak, hiszen a feladatmegoldás és a különböző projektek során, valamint a mindennapi
szituációkban is idegen nyelvet használnak. További érdekességet jelent, hogy a táborba a
környező országokból is érkeznek diákok, így válik igazán nemzetközivé a csapat.
„Különösen nagyra értékelem a Hankook kezdeményezését, nagycsaládos fiataljaink nyelvi
épülését! Egyesületünk alapszabályában megfogalmazott egyik cél is ez: a jövő generációért
érzett felelősség erősítése” – hangsúlyozta Kardosné Gyurkó Katalin. A NOE elnöke kiemelte,
hogy „az angol nyelv élményközpontú, csaknem anyanyelvi közegben történő tanulása sokat
lendít a fiatalok nyelvi fejlődésén. A Balaton közelsége, a kortársak jelenléte és a jó hangulat
mellett a tanulás szinte észrevétlen! Mindennapi szituációkban használják a nyelvet, így a
jövőben könnyebben megnyílnak majd idegen nyelvi közegben és a munka világában történő
elhelyezkedésüket is segítheti. A színvonalas tábor nagy élmény azoknak, akiknek nincs
lehetőségük hasonló táborokban épülni és nyaralni. Az egyesület ezúton is köszönetet mond a
felajánlásért!”
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége
Budapest, 2016. július 19.
További információ:
Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens
+36 70 318 0207 lodi.viktoria@noe.hu

E-mail: noe@noe.hui
iHomepage: http:\\www.noe.hu
iTitkárság (tel/fax): 235-0945
Félfogadási idő: szerda 10-16, péntek 10-13.30

Nagycsaládosok Országos Egyesülete
National Association of Large Families
Landesverein Kinderreicher Familien
Association Nationale des Familles Nombreuses
1056 Budapest, Március 15. tér 8., I. em.
Számlaszám: OTP Budapest V. 11705008-20109369
Adószám: 19024471-1-41
MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ
2007.

Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 14.000
tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az
1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek középpontjában a házasság és az élet
védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein
vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt.
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