
 

Milý náš priateľ! 

     

S radosťou oznamujeme, že náš Spolok v súlade so svojím ročným plánom aj teraz usporiada tradičný zimný 

intenzívny jazykový tábor spojený lyžiarskym výcvikom v materskej krajine. Kurz bude v Heľpe v rekreačnom stredisku 

Lucs od 15. - 21. februára 2009. Počas týždňového pobytu na Slovensku prácu účastníkov Nedeľnej školy napomáha 

odborník, popri tom bude možnosť si osvojiť aj zimné športy, čo tiež napomáha odborník, telocvikár. Vrámci pobytu si 

plánujeme pozrieť aj predstavenie ochotníkov v Brezne./ Tento program je v prípravnej fáze./ 

Pred 3 rokmi sa náš Spolok predstavil aj v blízkej Polomke, kam nás aj tentokrát pozvali na priateľské posedenie. To 

bude už naša štvrtá spoločná akcia s nimi na Slovensku. Ich folklóny súbor sa tiež predstavil u nás v Segedíne už 2 krát. 

Pokladáme za dôležité prehĺbenie týchto kontaktov, preto sme sa znovu úspešne zúčastnili na súbehu Celoštátnej 

slovenskej samosprávy, ktorá podporila tento náš projekt sumou 80 000 Ft, čo bude použité na cestovné našich členov. 

Slovenská menšinová samospráva v Segedíne tiež pokladá za dôležité živý styk s materskou krajinou, preto ešte v tomto 

roku aj tento poslanecký zbor preúčtuje určitú podporu na náš výnimočne dôležitý projekt. Z tejto podpory chceme 

podporovať žiakov Nedeľnej školy, financovať výdavky nášho zimného tábora na Slovensku. 

Výdavky nášho februárového programu sú na jednu osobu cca.: 7.000 Ft( cestovné, podľa terajších cien pohonných 

hmôt) a 133 EUR ( ubytovanie s polpenziou a inštruktor). 

Deti pod 10 rokov dostanú zľavu z ubytovania a stravy, im treba platiť 103 EUR. Výdavky cestovného sa môžu meniť, 

my sme rátali so zimnými cestovnými podmienkami na najdlhšej ceste, ak z plánovanej ceny cestovného sa nám podarí 

ušetriť, zvyšok aj tak strovíme na sprievodné akcie projektu. Ak sa medzitým zdraží nafta, tak samozrejme treba dolpatiť. 

Výdavky celého projektu pre členov Spolku sa znížia podľa toho akou sumou nás podporí Slovenská samospráva v 

Segedíne a podľa toho koľko členov sa hlási na projekt. Sprievodné programy si každý hradí sám na mieste.( napr. 

návštevy múzeí, lyžiarske permanentky atď.) 

Na program sa členovia a ich rodinný príslušníci môžu hlásiť do 5. januára 2009 u hospodárskeho vedúceho Spolku 

dr.Imricha Očovského ( 06-70-601-96-12), zaplatením 7.000 forintov a 50 EUR na osobu. Prihlášky prijmeme len so 

zaplatením horeuvedenej sumy do 5. januára, potom budú mať možnosť sa hlásiť další záujemci, ktorí nie sú našimi 

členmi. Ich prihlášky prijmeme do 15. januára. Ubytovacie kapacity máme len pre 41 ľudí, ktoré obsadzujeme podľa 

poradia prihlášky. 

Chceli by sme Vás upozorniť na to, že preddavok Vám v žiadnom prípade nemôžme vrátiť, ani vtedy ak sa prihlasujúci 

nemôže zúčastniť projektu. Na miesto neho ale môže cestovať hocikto, ktorého zabezpečí na miesto seba prihlásený. Naša 

organizácia už teraz rezervovala a zaplatila preddavok za autobus a za ubytovanie. 

Berte do ohľadu horeuvedené neistoty, ktoré nám nedovolilia pripraviť presný rozpočet a len po vážnom rozhodnutí sa 

hláste na kurz, termín prihlášok tiež neprekročujte! Členov Nedeľnej školy naša organizácia písomne vyprosí zo škôl, pri 

prihláške treba uviesť aj túto prosbu a presnú adresu inštitúcie. 

Pevne veríme, že februárový termín vyhovie mnohým z Vás! Keby ste si cez internet chceli pozrieť perfektné 

podmienky penziónu, môžete sa naklikať na nasledujúcu adresu: http://www.nizketatry.sk/lucs.html . 

 V Segedíne: 26. novembra 2008 

 

  S pozdravom:  

v mene vedenia Spolku: _______________________________________ 

 Dr. Imrich Očovský 


