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A legfrissebb információk az egyesület weblapján olvashatók: http://www.szegediszlovakok.hu 

Kedves Barátaink és Érdeklődők! 
 
 A Szegedi Szlovákok Egyesülete „Vasárnapi Iskolájában” az idei 
tanévben is elindítja nyelvtanfolyamait. Terveink szerint szeptembertől a 
szlovák nyelvtanfolyamok korcsoport és tudásszint szerint több csoportban 
indulnak. A kezdőknek és haladóknak indítunk tanfolyamot, de közép és 
felsőfokú nyelvvizsga-előkészítő csoportot is szeretnénk indítani.  
 A beiratkozás 2009. szeptember 21-én 15.00 órai kezdettel az egyesület 
székhelyén a Nemzetiségek Házában lesz. (Szeged, Osztróvszky u. 6.). 
 Vasárnapi iskolánk nyelvtanfolyamait a Szegedi Szlovák Önkormányzat 
és a Magyarországi Nemzet és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 
támogatják anyagilag. Nekik köszönhető, hogy a tanfolyamok az érdeklődőknek 
ingyenesek. 
 Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy szervezetünk az idei tanévben is 
megszervezi síeléssel egybekötött hagyományos téli intenzív nyelvtanfolyamát 
az anyaországban. 
A tábor időpontja: 2010. január 10–16. 
Helye: Tále – Hotel Golf vagy Stupka  
Ár: felnőtteknek 162 EUR/fő (az ár tartalmazza a szállást félpanzióval, a 
nyelvtanfolyam és síoktató költségeit)  
Utazás autóbusszal: Szeged–Tále–Szeged 8 000Ft/fő  
12 év alatti gyerekeknek az ár: 144 EUR/fő + 8.000 Ft/fő útiköltség. 
 Vasárnapi Iskolánk tanulóinak a szlovákiai tábor költségét szervezetünk 
állja. Vasárnapi Iskolánk diákja az, aki 2009. szeptember 21-én beiratkozik 
valamely tanfolyamunkra és rendszeresen látogatja a szlovák órákat. 
 Egyesületünk anyagi lehetőségeihez mérten anyagilag támogatni kívánja a 
tagok táborköltségét is, az hozzájárulási támogatás mértéke függ a jelentkezők 
létszámától és anyagi lehetőségünktől. 
 Téli táborunkba 2009.szeptember 30-ig várjuk a tagok jelentkezését, 
melyet 50 EUR/fő és 8 000 Ft befizetésével fogadunk el. Az összeget dr. 
Ocsovszki Imre (06-70-601-96-12), gazdasági vezetőnk szed be. A következő 
részletet, melyet 50 EUR/fő-ben határozunk meg 2009. november 30-ig kell 
majd befizetni. A fennmaradó részt a tábor helyszínén, Szlovákiában szedjük be. 
2009. október 1. után a megmaradt helyekre a tagokon kívül mások 
jelentkezését is elfogadjuk. A tábor ideje alatt színházlátogatást is szervezünk.  
 
 Bízunk benne, hogy a januári időpont sokaknak megfelel! Amennyiben az 
internetten szeretnének tájékozódni a tábor helyszínéről úgy a www.tale.sk címen 
a Hotel Golf vagy a Hotel Stupka üdülőközpontokat keressék! 
 
Várjuk jelentkezésüket! 
A Szegedi Szlovákok Egyesülete vezetősége 


