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MEGHÍVÓ 

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola29a 

Vikor László 
igazgató 

98415 Lučenec, B. Němcovej 1 
Szlovákia 

Tisztelt Igazgató Úr! 

A losonci Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, a Porta Speciosa Egyesület és a Scholaris 
polgári társulás támogatásával a hagyományoknak híven a 2013/2014-es tanév tavaszán megrendezi 
a XX. Nemzetközi Építész Diákkonferenciát. Ezúttal a helyszín Losonc (Szlovákia). 

2014. április 25-27-e között várjuk sok szeretettel a magyarországi és az óhaza területén kívül 
működő magyar tanítási nyelvű építőipari szakközépiskolák diákjait és tanárait. Szeretnénk nekik 
bemutatni városunkat, Losoncot, valamint a környék építészeti értékeit. 

Reméljük, hogy a XX. Nemzetközi Építész Diákkonferencia résztvevői között üdvözölhetjük az 
Önök iskolájának képviselőit is. 

A konferenciához kapcsolódóan pályaművek készítésére is pályázatot írtunk ki „Középkori 

várak” címmel, melynek feltételeit és a jelentkezési lapot a meghívóhoz csatoljuk. 
Ezenkívül csatoljuk a részvételi jelentkezési lapot is, melyet 2014. január 24-ig szíveskedjenek 

kitölteni és címünkre postai, vagy elektronikus úton elküldeni. Postai címünk: 

SPŠ stavebná O. Winklera-Winkler Oszkár Építőipari SzKI, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec, Slovakia 

Telefon: +421 47 43 21072 - vezetékes telefon a titkárságra (szíveskedjenek kérni a kapcsolattartót!) 
 +421 47 43 33200 - vezetékes (egyenesen az igazgatói irodába) 
 +421 915 818 562 - mobil 
Fax: +421 47 43 33200 
E-mail: sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk 

Kapcsolattartók az iskola részéről: (elsődlegesen őket keressék, bármilyen kérdésük, észrevételük van) 

Kucsera Tünde - szaktanár, email: kucera.t64@gmail.com, +421 903 800 850 
Bóna Csaba - igazgatóhelyettes, email: bonacs74@gmail.com, +421 908 915 370 

Áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok Önnek, kollégáinak és diákjainak! 

Losonc, 2013.december 11. 

Üdvözlettel:  
 Vikor László 
 igazgató, s.k.
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XX. Nemzetközi Építész Diákkonferencia 
Losonc (Szlovákia), 2014. április 25-27. 

A konferencia programtervezete 
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Április 25. - péntek 

 930 A vendégek fogadása, regisztráció 
  Helyszín: Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, Losonc 
  Pályázati anyagok leadása, a szállások elfoglalása 
 1200 Ebéd a Műszaki Szakközépiskola éttermében (Dukelských hrdinov 2) 
 1330 Ünnepélyes megnyitó a losonci Apolló moziban 
 1430 Losonc város nevezetességeinek megtekintése 
 1830 Vacsora a Műszaki Szakközépiskola éttermében (Dukelských hrdinov 2) 
 2000 Színházi előadás 

Április 26. - szombat 

 700 Reggeli a Műszaki Szakközépiskola éttermében (Dukelských hrdinov 2) 
 815 Egész napos szakmai kirándulás: 

 Somoskő vára 
 Fülek (Fiľakovo) vára, Füleki Vármúzeum, íjászbemutató 
 Fülek (Fiľakovo) - Nagyboldogasszony templom (barokk) 
 Rárósmulyad (Muľa) – Szent Erzsébet-templom (szecessziós) 
 Szklabonya (Sklabiná) – Mikszáth Kálmán Emlékház 
 Alsósztregova (Dolná Strehová) – Madách-kastély 
 Ógács (Stará Halič) – Szent György templom (gótikus), fa harangtorony 
 Gács (Halič) – várkastély, sóhivatal, Csontváry emléktábla 
 Patakalja (Podrečany) – neobarokk, szecessziós kastély 

Diákok esti programja: 
 1900 Vacsora a Műszaki Szakközépiskola éttermében (Dukelských hrdinov 2) 
 2000 Disco 

Felnőttek esti programja 
 1930 Vacsora a Szlovan szálloda éttermében, utána kötetlen beszélgetés 

Április 27. - vasárnap 

 800 Reggeli a Műszaki Szakközépiskola éttermében (Dukelských hrdinov 2) 
 900 Kiállítás a diákok pályázati munkáiból 
 930 Helyismereti vetélkedő a diákok részére 
  Szakmai beszélgetés a felnőtteknek 
 1130 Záróünnepség állófogadással a losonci Vigadóban 
 1400 Hazautazás
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XX. Nemzetközi Építész Diákkonferencia 
Losonc (Szlovákia), 2014. április 25-27. 

JELENTKEZÉSI LAP 

beérkezési határidő: 2014. január 24. 

 

Ezúton jelezzük a konferencián való részvételi szándékunkat: 

Az iskola neve: ..........................................................................................................................................................  

Címe: ...........................................................................................................................................................................  

Tel.: ........................................................................................  fax: .................................................................................  

Számlaszám, amelyről az átutalás történik:  .........................................................................................................  

e-mail: ...............................................................................  weblap ...........................................................................  

Igazgató neve:  ..........................................................................................................................................................  

Kapcsolattartó neve: .................................................................................... Tel.: ........................................................  

Kapcsolattartó e-mail címe:  ...........................................................................................................................................  

Jelentkező résztvevők: 

Diák neve 
neme étkezés igénylése szállás igénylése Utazás 

nő férfi minden vegetáriánus 
Ápr. 25. 

 
Ápr. 26. 

 
Ápr. 27. 

 
saját 

szervezés 
Porta Speciosa 

          

          

          

          

          

          
Tanárok          

          

          
Igazgató/igazgatóhelyettes          

          

A konferencia részvételi díja 25,- €/fő. a részvételi díjat (egy összegben) a Scholaris polgári társulás 
számlájára 2014. február 21-ig kérjük átutalni. Az átutaláshoz szükséges összes információt a következő 
oldalon találják meg! 

Az átutalásnál a megjegyzés rovatban szíveskedjenek feltünteti a „Diákkonferencia” jelzést és azt 

a számkódot, amit az iskola neve mellett találnak a meghívó jobb felső részében. 

A részvételi költségről a számlát a következő névre, címre kérem kiállítani: 

Számlázási név:  ........................................................................................................................................................  

Számlázási cím: .........................................................................................................................................................  

Adószám: ...................................................................................................................................................................  

Postacím: ....................................................................................................................................................................  

Kelt  ..........................................................  

  P.H. ………………………….. 
  igazgató



XX. Nemzetközi Építész Diákkonferencia 
Losonc (Szlovákia), 2014. április 25-27. 

JELENTKEZÉSI LAP 

beérkezési határidő: 2014. január 24. 

 

A befizetésekről a Scholaris polgári társulás (B. Němcovej 1, 984 01 Lučenec, azonosítószám: 

45017808, adószám: 2022479217) állítja ki a bizonylatot. a külföldi átutaláshoz a következő 

adatokra is szükségük lehet: 

1. a számla tulajdonosának megnevezése: Scholaris 
2. a számlatulajdonos címe: Boženy Nemcovej 1, 98415 Lučenec, Slovensko 
3. a számla száma (nemzetközi formátumban IBAN): SK49 0200 0000 0023 8266 8653 
4. a számlavezető bank címe: 

Všeobecná úverová banka, a.s. 
Mlynské Nivy 1 
829 90 Bratislava 25 

5. a számlavezető bank SWIFT/BIC kódja: SUBASKBX 

A jelentkezési lapot kérjük 2014. január 24-ig postai úton a szervező iskola részére (SPŠ stavebná 

O. Winklera-Winkler Oszkár Építőipari SzKI, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec, Slovakia) vagy 
e-mail-ben Bóna Csaba részére a bonacs74@gmail.com címre megküldeni. 

Kapcsolattartók a szervező iskola részéről: 
Kucsera Tünde - szaktanár, email: kucera.t64@gmail.com, +421 903 800 850 

Bóna Csaba - igazgatóhelyettes, email: bonacs74@gmail.com, +421 908 915 370

mailto:bonacs74@gmail.com
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XX. Nemzetközi Építész Diákkonferencia 
Losonc (Szlovákia), 2014. április 25-27. 

Pályázati felhívás 

 

A XX. Nemzetközi Építész Diákkonferencia alkalmából 
a losonci Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola a Szlovák Építész Kamarával és 

a Porta  Speciosa Egyesülettel együttműködve pályázati felhívást tesz közzé 

„Középkori várak” 

címmel szakképzői intézmények növendékei és építőipari szakközépiskolások részére. 

A pályaműben az egyéni vagy legfeljebb 2 fős csoportos pályázónak a lakókörzetében 
található középkori várat kell bemutatnia 1 db max. 70 x 100 cm-es méretű kiállítható tablón 
rajzi formában, fényképmelléklettel alátámasztva, leírással kiegészítve. a pályaművet 
elektronikus formában is csatolni kell .doc vagy .docx formátumban, a tablót tartalmazó fotót és 
a tablón szereplő fényképeket is kérjük .jpg formátumban (legalább 3 megapixel felbontásban). 
Egy pályázó iskola legfeljebb 2 db pályaművet nyújthat be. 

A pályázaton kérjük feltüntetni az építmény nevét, helyét, a pályázók nevét, az iskola 
nevét és a felkészítő tanár nevét. 

A pályamunkákat építész szakemberekből álló zsűri bírálja el. a zsűri javaslata alapján 
a szervezők a legjobb pályaműveket (nem pénzbeli) díjban részesíti. a bírálók jutalmazásra vagy 
különdíj kiadására is tehetnek javaslatot. 

A benyújtott pályaművek archiválásra kerülnek. a díjazott pályaműveket és 
a jutalmazott, díjazásban nem részesült, legérdekesebb munkákat a szerző nevének 
feltüntetésével a Porta Speciosa Egyesület kiadványban kívánja megjelentetni a 2014. év 
folyamán. 

Minden pályaművet kiállítunk a XX. Nemzetközi Építész Diákkonferencia zárónapján 
iskolánkban. 

A pályázatra nevezni a nevezési lap kitöltésével és beküldésével lehet. a pályázaton 
való részvételt a megadott határidőig kell postára adni. a kiállítható pályamunkákat 
a XX. Nemzetközi Középiskolai Építész Diákkonferencia helyszínén kell a szervezők részére 
átadni! 

A tablókat és az elektronikus dokumentumokat (a fotókkal együtt!) CD-re írva 
2014. április 25-én érkezéskor kell átadni! 

A nevezések beérkezési határideje: 2014. április 4. 

Beküldési cím:  

SPŠ stavebná O. Winklera-Winkler Oszkár Építőipari SzKI, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec, Slovakia 

A pályázat iskolai kapcsolattartója Kucsera Tünde szaktanár,  
tel: +421 903 800 850, e-mail: kucera.t64@gmail.com. 

Losonc, 2013. december 11. Vikor László 
 igazgató, s.k.

mailto:kucera.t64@gmail.com


NEVEZÉSI LAP 
a XX. Nemzetközi Építész Diákkonferencia 

Losonc (Szlovákia), 2014. április 25-27. 

„Középkori várak” 
TABLÓ-PÁLYÁZATÁHOZ 

beérkezési határidő: 2014. április 4. 

 

A bemutatott építmény megnevezése: _________________________________________  

Címe: ______________________________________________________________________  

1. PÁLYÁZÓ(K) NEVE: ______________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

2. PÁLYÁZÓ(K) CÍME: _______________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

3. TANINTÉZET, CÍME: ______________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  

4. FELKÉSZÍTŐ/TÉMAVEZETŐ TANÁR NEVE: _____________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Dátum: ...........................................  

   ...............................................  
  aláírás 

Kérjük a nevezéseket postai úton az alábbi címre küldjék meg: 

SPŠ stavebná O. Winklera-Winkler Oszkár Építőipari SzKI, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec, Slovakia 

vagy elektronikus úton Kucsera Tünde részére, email: kucera.t64@gmail.com 

Nevezések beérkezési határideje: 2014. április 4. 

A tabló leadási határideje: 2014. április 25. 
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