
Хамтдаа хүчтэй!   

 
Вэбхуудас: http://www.vma-ev.comМайлхаяг: info@vma-ev.com  

2017 онд зохиогдох арга хэмжээнүүд 

Хэлний курс 

 Англи хэл 3 сарын 5-наас (11 удаа), 13:00 – 14:30 цагийн хооронд, Солонго сургууль дээр,  
багш: Г. Оюутцэцэн 

 Hасанд хүрэгчдэд зориулсан Монгол хэл, багш: Ө. Оюунтүлхүүр 
 Герман  хэлний  дүрэм, багш: Ж. Сайнцэцэг 

 

Сургалт / Семинар (хаана хэдээс болохыг урьдчилан мэдэгдэнэ) 

 Семинар „Орлогын албан татварын мэдүүлэг“ 3 сарын 25-нд, зохион байгуулагч: Г. 
Ганцэцэг 

 Семинар „Ажилд орох өргөдөл бичих, ярилцлаганд бэлдэх“ 4 сарын 1-нд 
Семинар удирдагч: З. Ганболд 

 Семинар „Зөв амьсгалах арга, дуу хоолойны дасгал, өөртөө итгэлтэй ярьж сурах“, 
5 сарын 14-нд (өөрчлөгдөж магадгүй) Семинар удирдагч: О. Энхтуул 

 Семинар „Төслийн өргөдөл бичих“ 10 сарын 21-нд гишүүддээ болон бусад монгол холбоо 
сургуульд зориулан хийх, Семинар удирдагч: Д. Гүнцэцэг 
 

Хоолны курс (Солонго сургууль дээр)   

 Кимчи – курс 2 сарын 19-нд, З. Ганболд 
 Суши –  курс 7 сарын 2-нд, Э. Төмөр-Очир, Э. Дөлгөөн 
 Шваб үндэсний хоол 5 сарын 21-нд, Weinmann, Christoph 

 

Соёл урлагийн арга хэмжээ 

 Цагаан сар 3 сарын 3 нд, 18:00 цагаас, Heslach, Feuerwehrhaus  

 Зуны соёл урлагийн Фeстивал 7 сарын 11-16 хооронд, Marktplatz дээр 
 Караоке 3 сарын 19-нд, Солонго сургууль дээр 
 Киноөдөрлөг: 11 сард, Солонго сургууль дээр 
 Бэлэг солилцох ба шинэ оноо хамтдаа угтах 12 сарын 31-нд 

 

Спортын арга хэмжээ 

 Сагс тоглох 5 дах өдөр бүр 20:00-22:00 цагийн хооронд, спорт зааланд, Flandernstraße 101, 
Esslingen, зохионбайгуулагч: З. Ганболд 

 Гүйлт 3 сарын 7-ноос эхлэн 2 дах өдөр бүр 18:30 цагаас хамтдаа гүйх,  
Уулзах газар:  Schlosspark, Cafe´Nil (6 сарын 24 нд „Stuttgart Lauf“-д оролцох)  

Чөлөөт цагийн арга хэмжээ 

 Чөлөөт уулзалт 4 сарын 1-нд, зохион байгуулагч: Ц. Бат-Эрдэнэ 
 Дарс амталгааны явган аялал: намар, Esslingen хотод, зохионбайгуулагч: З. Ганболд 
 Чөлөөт уулзалт  10 сарын 20-нд, зохион байгуулагч: С. Түвшинтулга 

 

Холбоо болон сургуулийн мэдээллийн өдөрлөг 

 Хамтдаа үдийн хоол идэж мэдээлэл солилцох 9 сарын 24 нд, гишүүд болон сонирхсон 
хүмүүс оролцох,Солонго сургууль дээр 

 

Хэлний курсээс бусад бүх семинар арга хэмжээнүүд гишүүдэд үнэгүй, гишүүн бус хүмүүст төлбөртэй! 


