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Aktuálne informácie nájdete na webových stránkach spolku: http://www.segedinskislovaci.hu 

Milí priatelia a záujemci, 
 
 Spolok segedínskych Slovákov aj v tomto školskom roku znova otvorí 
dvere svojej Nedeľnej školy. Podľa našich plánov od septembra vyučovanie 
bude v rôznych vekových skupinách a rôznych stupňoch. Plánujeme pokračovať 
v kurze pre začiatočníkov, pokročilých a prípravu na jazykovú skúšku stredného 
a najvyšieho stupňa. 
 Zápis a prvá porada s účasťou učiteľov slovenčiny sa bude konať 21. 
septembra o 15.00 hodine v Dome menšín v Segedíne (Szeged, Osztróvszky u. 

6.). 

 Kurzy Nedeľnej školy Spolku segedínskych Slovákov podporuje 
Slovenská samospráva v Segedíne a Verejná nadácia pre národné a etnické 
menšiny v Maďarsku, vďaka nim záujemci o náš kurz môžu navštevovať 
Nedeľnú školu bezplatne.  
 Zároveň Vás informujeme, že náš Spolok ako zvyčajne aj v tomto 
školskom roku usporiada zimný intenzívny jazykový tábor na Slovensku 
spojený s lyžiarským výcvikom.  
Termín: 10–16. januára 2010 
Miesto: Hotel Golf alebo Stupka – Tále  
Cena pobytu:  
Pre dospelých 162 EUR (polopenzia a ubytovanie na jednu osobu, kurz 
slovenčiny, a tréner lyžiarskeho výcviku)  
Cestové autobusom: 8.000 HUF/osoba  
Pre deti do 12 rokov: 144 EUR (polopenzia a ubytovanie na jednu osobu, kurz 
slovenčiny, a tréner lyžiarskeho výcviku) 
Cestovné autobusom na osbu: 8.000 HUF 
 Žiakom Nedeľnej školy Spolok hradí výdavky zimného tábora na 
Slovensku. Žiakom Nedeľnej školy je ten, kto sa 21. septembra zapíše na kurz 
Nedeľnej školy a potom navštevuje hodiny slovenčiny. 
 Podľa našich možností podporíme zájazd na Slovensko aj našim členom.  
Do zimného tábora Spolku sa treba hlásiť do 30. septembra 2009 
u hospodárskeho vedúceho Spolku dr. Imricha Očovského (+36-70-601-96-12) 
zaplatením 50 EUR a 8.000 HUF na osobu.. 
 Pevne veríme, že januárový termín vyhovie mnohým z Vás! Keby ste si cez 
internet chceli pozrieť perfektné podmienky penziónu, môžete sa naklikať na 
nasledujúcu adresu: www.tale.sk, Hotel Golf, alebo Hotel Stupka. 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
 
 
Vedenie Spolku segedínskych Slovákov 


