Pre segedínskych Slovákov
Szegedi szlovák hirdetmény
Milí priatelia,
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,
dokonca v tomto roku bude aj hodina konverzácie.
Zápis a prvá porada s účasťou učiteľov slovenčiny sa bude konať 20. septembra o 17.30 hodine v Dome menšín v Segedíne (Segedín, ul. Osztróvszkeho č 6).
Kurzy Nedeľnej školy Spolku segedínskych Slovákov podporuje Slovenská
samospráva v Segedíne, vďaka jej 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: 23. – 29. januára 2011
Miesto: Hotel Biela Medvedica –Bystrá (www.medvedica.sk)
Cena pobytu pre dospelých a pre detí je rovnako: 117 EUR (polopenzia a ubytovanie
na jednu osobu, kurz slovenčiny, a tréner lyžiarskeho výcviku),cestové autobusom:
8 000 HUF/osoba.
Žiakom Nedeľnej školy Spolok hradí výdavky zimného tábora na Slovensku.
Žiakom Nedeľnej školy je ten, kto sa 20. 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 15. októbra 2010 u hospodárskeho
vedúceho Spolku dr. Imreho Ocsovszkiho (06-70-601-96-12) zaplatením 60 EUR a
8 000 HUF na osobu, zvyšok ceny pobytu vyberáme na mieste na Slovensku. Od 1.
novembra 2010 zájazd budeme propagovať po celom meste, 50 miestny autobus
chceme čím skôr naplniť. Počas pobytu na Slovensku by sme chceli zorganizovať aj
zájazd do divadla.
Upozorňujeme Vás, že preddavok Vám žiadnom prípade nemôžme vrátiť, ani
vtedy ak sa prihlasujúci nemôže zúčastniť projektu. Namiesto neho ale môže cestovať
náhradník. Naša organizácia už teraz rezervovala autobus a ubytovanie. Berte do ohľadu horeuvedené, ktoré nám nedovoľujú pripraviť presný rozpočet a na kurz sa hláste,
len po uvážení, termín prihlášok tiež neprekročujte! Členov Nedeľnej školy naša
organizácia písomne vypýta zo škôl, pri prihláške treba uviesť aj túto prosbu a presnú
adresu inštitúcie.
Pevne veríme, že januárový termín vyhovie mnohým z Vás!
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
V Segedíne, 11. septembra 2010
Za vedenie Spolku segedínskych Slovákov:
Dr. Imre Ocsovszki
hospodársky vedúci Spolku
Najnovšie informácie nájdete na webovej stránke http://www.segedinskislovaci.hu
A legfrissebb információk elérhetők a http://www.szegediszlovakok.hu weboldalon

Pre segedínskych Slovákov
Szegedi szlovák hirdetmény
Tisztelt Cím!
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 és egy
szinten tartó társalgás órát is.
A beiratkozás 2010. szeptember 20-án 17.30 órai kezdettel az egyesület székhelyén a Nemzetiségek Házában lesz.(Szeged, Osztróvszky u. 6.).
Vasárnapi iskolánk nyelvtanfolyamait a Szegedi Szlovák Önkormányzat támogatja,
neki köszönhető, hogy a tanfolyamok mindenki számára ingyenesek.
Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy szervezetünk az idei tanévben is megszervezi
síeléssel egybekötött hagyományos téli intenzív nyelvtanfolyamát az anyaországban.
A tábor időpontja: 2011. január 23-29.
Helye: Bisztra (Bystrá) – Hotel Biela Medvedica (www.medvedica.sk)
Ára felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt: 117 EUR/fő (az ár tartalmazza a szállást félpanzióval, a nyelvtanfolyam és síoktató költségeit) és 8 000 Ft/fő útiköltség. Utazás különjáratú
autóbusszal.
Amennyiben lehetőségünk lesz rá, Vasárnapi Iskolánk tanulóinak a szlovákiai tábor
költségét szervezetünk szeretné átvállalni. Vasárnapi Iskolánk diákja az, aki 2010. szeptember
20-án beiratkozik valamely tanfolyamunkra és rendszeresen látogatja a szlovák órákat.
Egyesületünk anyagi lehetőségeihez mérten támogatni kívánja a agok táborköltségét
is, a hozzájárulási támogatás mértéke függ a jelentkezők létszámától és anyagi
lehetőségünktől.
Téli táborunkba 2010. október 15-ig várjuk a jelentkezéseket, melyeket 60 EUR/fő és
8 000 Ft befizetésével fogadunk el, melyet dr. Ocsovszki Imre (06-70-601-96-12), gazdasági
vezetőnk szed be. A fennmaradó összeget a tábor helyszínén, Szlovákiában szedjük be.
November 1-től a városban is közzé tesszük táborunkat, szeretnénk ugyanis az 50 fős
autóbuszt minél előbb feltölteni. A tábor ideje alatt színházlátogatást is szervezünk.
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az előleget akkor sem tudjuk visszatéríteni, ha
a jelentkező önhibáján kívül nem tud résztvenni a programunkon, ellenben helyette bárki részt
vehet a jelentkező helyett táborunkban. Ezt a személyt azonban magának a jelentkezőnek és
nem szervezetünknek kell megnyerni az utazásra. Vegyék figyelembe, hogy egyesületünk már
most lefoglalta az autóbuszt és a szálláshelyeket. A jelentkezők által befizetett előlegekből
pedig befizetjük a szállás előleget! A tagok anyagi támogatásáról később döntünk, mivel a
jelentkezők létszámát még nem ismerjük. Ezeket a kérdéses lehetőségeket figyelembe véve
várjuk jelentkezésüket. A megfontolt döntés után kérjük tartsák be a jelentkezési és fizetési
határidőket! Vasárnapi Iskolánk diákjainak kikérőt írunk iskoláikba, a jelentkezésnél ennek
igényéről tájékoztassák szervezetünket, egyben adják meg az iskola címét!
Bízunk benne, hogy a januári időpont sokaknak megfelel!
Örülünk a mihamarabbi találkozásnak!
Szeged, 2010. szeptember 11.
A vezetőség nevében:
Dr. Ocsovszki Imre
gazdasági vezető
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