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Szegedi szlovák hirdetmény
Oznam pre segedínskych
Slovákov
Letný jazykový tábor v r. 2007
Spolok segedínskych Slovákov aj v tomto roku pripravuje letný jazykový tábor
v materskej krajine. Tentokrát deti nedeľnej školy a ich rodičia môžu spoznať prírodné krásy
Slovenského raja.
Tábor sa bude konať v priestoroch penzióna U Čupku (respektíve ďalších penziónoch
v okolí) v Mlynkoch.
Termín: 1. júla 2007 – 7. júla 2007
Cestovanie: osobnými autami
Cena pobytu s aktuálnym kurzom: cca.: 27 000 Ft / osoba s polpenziou
Cena za ubytovanie je 350,– Sk/osoba/noc, polpenzia 250,– Sk/osoba. Raňajky sú formou
švédskych stolov, alebo teplého jedla (podľa výberu), večera pozostáva z polievky, hlavného
jedla a dezertu.
Cena za ubytovanie pre deti od 3 r. do 10 r. je 280,– Sk/osoba/noc, polpenzia pre deti je 210,–
Sk/osoba.
Dieťa do 3 r. ubytovanie zdarma, strava podľa dohody.
Náš projekt podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovenská menšinová
samospráva v Segedíne. Vďaka nim môžme finančne podporiť náš letný projekt (ubytovanie)
na jednu osobu s 10 000 Ft, pokiaľ účastníkov tábora nebude viac ako 35 ľudí. Naša miestna
samospráva prispeje zase na cestovné tým, ktorí cestujú ako členovia v jednom aute
minimálne traja.
Touto cestou prosíme, aby ste sa u vedenia hlásili ak môžete zobrať okrem Vašej
rodiny aj členov Nedelnej školy na Slovensko.
Záujemci o tábor sa môžu hlásiť u hospodárskeho vedúceho Spolku do 8. júna 2007 so
zaplatením preddavku v sume 15 000 Ft.
Totálnu sumu treba zaplatiť do 27. júna.
Upozorňujeme Vás, že preddavok Vám nemôžme vrátiť ani vtedy ak s nami nakoniec
necestujete, ale na miesto Vás môže odcestovať s nami hocikto. Príspevok na tábor môžme
dať len členom Spolku segedínskych Slovákov.
Veríme, že sa mnohí viete uvolniť na tento termín a tak sa spolu s Vašimi potomkami môžete
vzdelávať v slovenčine, spoznávať Slovensko.
Na záver predbežný program intenzívneho letného jazykového tábora v Slovenskom raji:
Každý deň ráno a večer hodiny slovenčiny. Vyučuje Ildika Makaiová a Iveta Hruboňová.

Letný jazykový tábor 01–07.07.2007

– 1/2–

Najnovšie informácie nájdete na stránke <http://www.segediskislovaci.hu>

Szegedi szlovák hirdetmény
Oznam pre segedínskych
Slovákov
Nedeľa: Odchod zo Segedína v skorých ranných hodinách. Popoludní príchod do Mlynkov,
ubytovanie.
V penzióne sa zmestí iba 23 ľudí ostatní budú ubytovaní v penziónoch: U Juraja, Samko,
v Dolke alebo Horký.
Cena v týchto penziónoch za ubytovanie je od 290,– do 350,– Sk/osoba/noc, s tým, že všetci
budú mať zabezpečenú polpenziu v Penzióne u Čupku. Tieto zariadenia si môžete pozrieť na
webovej stránke ak sa naklikáte na www.slovenskyraj.sk, tam na ubytovanie a potom
Mlynky.
1. deň:

Pondelok – turistika: Biele Vody – Zejmarská roklina – vodopády, Geravy, reštaurácia, sedačkou dole na Dedinky, možnosť kúpania sa a späť na Mlynky

2. deň:

Utorok – turistika: Dobšinská ľadová jaskyňa

3. deň:

Streda – poznávací: Kaštieľ Betliar, Hrad Krásna Hôrka a Mauzóleum

4. deň:

Štvrtok – turistika: prielom Hornádu a vodopády Suchá Belá

5. deň:

Piatok – poznávací: Levoča, Spišský Hrad

6. deň:

Sobota – poznávací, kultúrny: Odcestovanie do Maďarska v skorých ranných hodinách, účasť na Dni Slovákov v Maďarsku v Baňačke. Po programe odcestovanie do
Segedína, príchod neskoro večer. Pre záujemcov sa pokúsime zabezpečiť ubytovanie
v Zemplíne, na okolí Baňačky. To si musí hradiť každý sám.

Do turistiky podľa záujmu môžeme zaradiť vodopády Veľký sokol, Kamenné vráta, Rothova
roklina, poprípade ešte Piecky vodopády.
Po večeroch plánujeme táboráky, rodinné spoločenské hry ako napráklad Aktivity v slovenčine a slovenský scrable.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
V Segedíne, 22. mája 2007
Za vedenie Spolku:
Dr. Imrich Očovský
hospodársky vedúci
imre@biochem.szote.u-szeged.hu
70 601 96 12
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