
 

Kedves Barátunk! 

 

 Örömmel értesítünk, hogy szervezetünk az idén is megszervezi téli szlovák nyelvű intenzív kurzusát az 
anyaországban. 

 A kurzust Helpa településen, a Penzión Lucs üdülőben tartjuk 2008. február 17-23-ig. Az egy hetes 
tanfolyamon szaktanár segíti a szlovák nyelvtanulást, e mellett természetesen lehetőségünk nyílik a téli sportok 
elsajátítására is, melyben szintén szaktanár segíti az egyesület munkáját. A kint tartózkodás során tervezünk 
színházlátogatást is Breznóbányán. (Ez a program élőkészítés alatt.) 

 Egyesületünk már két éve bemutatkozott a szlovákiai Polomkán, így már harmadjára teszünk látogatást 
barátainknál. Ők is kétszer jártak Magyarországon a helyi folklórcsoport tagjait láttuk vendégül itt Szegeden. 
Fontosnak tartjuk e kapcsolatunk mélyítését, ezért ismételten pályáztunk a NEMZETI CIVIL 
ALAPPROGRAM Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumához, ahol a szlovákiai és 
magyarországi fiatalok cserekapcsolata című projektünket 500 000 Ft-al támogatták összesen, ebből 
finanszírozzuk a pályázat második szakaszát, mely a polomkaiak szegedi szereplése lesz 2008-ban. Ebből az  
összegből tudjuk támogatni a Vasárnapi iskola diákjait az intenzív nyelvi tábor költségeinek hozzájárulásával. 

A tagok szlovákiai útiköltségét a Magyarországi Szlovákok Közhasznú Alapítványa támogatja 200.000 Ft-
al. 

 Februári programunk teljes költsége személyenként cca.: 10.000 forint ( autóbuszköltség, oktatók 
költsége jelenlegi üzemanyagárral számolva)  és 3780 Sk ( szállásköltség). A 10 év alattiak a félpanziós ellátás 
költségéből 20% kedvezményt kapnak. Az útiköltség ára változhat, a téli útviszonyokhoz mérten a leghosszabb 
kilométerrel számoltunk, ha kevesebb kilométert teszünk meg, úgy a többlet bevételt a szlovákiai projekt kísérő 
programjaira fordítjuk. 

 A tételek csökkennek a megítélt támogatások mértékével és a jelentkezők létszámának függvényében a 
pályázatban foglaltak szerint. 

 A kísérőprogramok költségét ezen felül kell megfizetni. 
 A programra  a tagságnak 2008. január 05-ig lehet jelentkezni dr. Ocsovszki Imrénél( 06-70-601-96-12), 

egyesületünk gazdasági vezetőjénél 10.000 forint előleg befizetésével. Csak a határidőig befizetett 
jelentkezéseket tudjuk figyelembe venni, érkezési sorrendben, max. 60 főig. Amennyiben a létszám betelik, 
nem tudunk több jelentkezést elfogadni. A jelentkezési határidő után elfogadjuk a külsősök jelentkezését is 
2008. január 15-ig. 

 Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az előleget nem áll módunkban visszafizetni, még akkor sem, 
ha a programon önhibáján kívül nem tud részt venni a jelentkező, ellenben akadályoztatása esetén a projekten 
valaki más is részt vehet az eredeti jelentkező helyett, akit magának a jelentkezőnek kell biztosítani. Mind az 
autóbuszt és a szállást lefoglaltuk, előlegeztük, ezért nem tudjuk téríteni a befizetett előleget. 

 Kérjük a fentiek figyelembevételét és a határidő betartását. 
 A Vasárnapi iskola tanulóinak igény szerint kikérőt ír szervezetünk iskoláikba, kérjük a jelentkezésnél 

ezt az igényt is jelezzék, adják meg az oktatási intézmény címét. 
 Reméljük, sokaknak megfelel ez a téli időpont! Aki szeretné megtekinteni a minden igényt kielégítő 

szállást kérjük látogasson el a http://www.nizketatry.sk/lucs.html honlapra. 
 

 

 

Üdvözlettel:  

   

a vezetőség nevében: ______________________________________ 

 Dr. Ocsovszki Imre 

 

 

Szeged, 2007. december 14. 


