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F ela vatták
a Kempelen
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Hallgatói
.Információs

Központot
A Reviczky utca 6. szám alatt,

2002. december 12-én Magyar Bá-

lint oktatási miniszter felavatta a

Kempelen Farkas Hallgatói Infor-

mációs Központot (HIK-et).

A HIK a felsõoktatásban részt

vevõ hallgatók, oktatók és kutatók

számára 2003. január 3-án nyitja

meg kapuit.

A HIK hazánkban eddig egye-

dülállóan háromszáz egymással és , ,

a világhálóval összekötött multi -PAL Y AZA T IIII

médiás számítógéppel, tizenhárom
olvasó termében ötszáz férõhell y el Kedvezményes szállá~ OdOIés. konferencia Ie~etöséget kinálunk fel pályázat úljAn

, alapltvanyok, társadalmi szervezetek és altalános ISkolák számara.

különleges nyitvatartási idõvel ...
(h ' fi " " l b . 1 8 ' 1 Pályázat célja: szInvonalas szállás, OdOlési és konferenaa szolgaltatasok blztosftasával

et oto -szom atIg, regge -to a szervezeti és intézményi célok megvalósftasának tamogatasa.

este l 0- i g) a hall g atók i
g én y ei -A 'p&lyázat soran el6nyben részesOlnek azok a szervezetek, melyek az alapítvány alapitó

, oklrataval OsszecsengO tevékenységet végeznek:

hez igazított könyvtárraloktatási. Ifjúsági rendezvények, laborok
: .EU csatlakozás elÖ5egltése

programokkal, rendezvenyekkel, .szociálisan raszorultak támogatása
fénymásoló szalonnal, könyv- és .pest megyei székhellyel rendelkezO pályázók

. b l 1 k "" Megpályázható helyszin:
jegyzet otta, gyerme megorzo- .Sziget Panzió Taksony...OdOl6ház Cwww.hotels.hu/sziaet taksonv)
vel, ruhatárral és hangulatos olasz .Sziget Panzió Hév[z -Panzió

kávézó val várja vendégeit a Kál- Pályázati el6Crás: minimum 15fös részvétel pályázatonként

vin tér közelében. Pályázat leadása és elbirálása: folyamatos

A központ regisztrált tagjai Pályázhat6 kedvezm6ny: Szállas dijból max.: 70 %. h ' Ih t .' k Éu<ezésböimax.: 50%
Ingyenesen aszna a ja az ~~P~~J~~§ok~I~; 30"lA

EISZ (Elektronikus Információ Támogatás kerete 2003. Június 20 -ig 3,000,000 Ft.

Szolgáltatás) valamennyi adatbá- Pályázni pályázati Ortapon lehet, egyéb infonnációk Schöffer Évától az alapItvány
., 1 .' b 1 ál tiU<áratól a 06-20-9731-202 számon. vagy a schoffer@tvnetwork.hu email clmen

ZI sat, va ammt egye szo g ta- kérhet6. A pályázat bekOldésl clme: Pro Civitate Alapitvány 2335. Taksony Pf.: 9.

tásokat kedvezményesen vehet-
k .., Sok sikert klvánunk minden pályázónakl:

ne majd Igenybe.

Fõ támogató: .@ l1Wláv


