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POZVÁNKA
Spolok segedínskych Slovákov Vás dňa 15. novembra 2008 pozýva na Metodický
deň a slovenské divadelné predstavenie.
Na metodickom dni sa účastníci budú môcť zoznámiť s modernou formou osvojovania
si slovenčiny „Slovenčina cez internet – e - slovak“, s učebnými pomôckami zo Slovenska,
ktoré ponúka Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Univerzity Komenského v Bratislave
a s možnosťou štúdia na letnej škole SAS v Bratislave - Studia Academica Slovaca.
Teoretické školenie a prax na počitači povedú lektori centra v počítačovej sále v Segedíne.
Podujatie bude prebiehať od 10.00 do 13.00 hodiny v počítačovej sále Strednej odbornej
priemyselnej školy Istvána Vedresa ( 6720, Szeged, Horváth Mihály u. 2.).
Na školenie pozývame každého samouka, frekventantov jazykových škôl a kurzov
slovenčiny z celej krajiny, ktorí ovládajú prácu s počítačom, respektíve internet! Školením
chceme osloviť nielen slovenské organizácie a samosprávy, ale každého záujemca
o slovenský jazyk a kultúru. Preto Vás prosíme, aby ste o našom podujatí informovali vo
Vašom bydlisku, bližšom okolí!
Po kurze sa o 16.00 hodine v divadelnej sále Detského domu „Sedmokráska“
( Százszorszép Gyermekház, 6721, Szeged, Kálvin tér 6.) predstaví ochotnícka zložka
Slovenského divadla Vertigo čiernou komédiou Ivana Holuba Pohreb.
Na podujatie sa treba hlásiť najneskôr do 10. novembra 2008 na nasledujúcej
internetovej adrese:janabencsik@freemail.hu.
Kurz a divedelné predstavenie je bezplatné, cestovné a stravu si každý účastník hradí
sám. /V prípade záujmu Vám obedy môžeme dopredu objednať!/
MEGHÍVÓ
A Szegedi Szlovákok Egyesülete módszertani napra és szlovák nyelvű színházi
előadásra hívja Önöket.
A módszertani napon a szlovák nyelv elsajátításának modern formáját mutatjuk be
„A szlovák nyelv az interneten keresztül- e-slovak” címmel, valamint megismerkedhetnek
a pozsonyi Komenský Egyetem Szlovák Idegennyelvi Központjának új tanítási
segédeszközeivel és kiadványaival is. Ezenkívül részletes tájékoztatást kaphatnak a SASStudia Academica Slovaca pozsonyi nyári egyetemről is.
A képzést 2008. november 15-én 10.00-13.00 óráig az egyetem munkatársai tartják a
szegedi Vedres István Építőipari Szakközépiskola számítógépes termében ( 6720, Szeged,
Horváth Mihály u. 2.).
A tanfolyamra várjuk az autodidaktákat és a számítógépes ismeretekkel rendelkező,
internetet is használó, szlovák nyelvtanfolyamra járó diákokat is!
Rendezvényünkre nemcsak a szlovák szervezetek, önkormányzatok tagjait várjuk,
hanem szeretettel látunk mindenkit, aki szeretné elsajátítani a szlovák nyelvet, érdeklődik
kultúránk iránt. Kérjük Önöket, hogy rendezvényünkről tájékoztassák saját környezetüket,
településük szlovákságát is!
Az elméleti és gyakorlati képzés után 16.00 órai kezdettel egy feketekomédiát
nézhetnek meg. Ivan Holub „Temetés” című darabját a Vertigo Szlovák Színház amatőr
társulata mutatja be a Százszorszép Gyermekház színháztermében ( 6721, Szeged, Kálvin
tér 6.).
A rendezvényre legkésőbb 2008.november 10-ig lehet jelentkezni a következő e-mail
címen: janabencsik@freemail.hu.A tanfolyam és a színházi előadás ingyenes, az útiköltséget
és étkezést a résztvevők maguk fizetik./ Igény esetén csoportosan rendelünk ebédet./
Najnovšie informácie nájdete na stránke <http://www.segedinskislovaci.hu>

