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LETNÝ JAZYKOVÝ TÁBOR V MATERSKEJ KRAJINE V R. 2008 
 
S potešením oznamujeme, že náš Spolok usporiada v lete tradičný jazykový tábor v materskej krajine. Tábor je predo-
všetkým určený pre žiakov našej nedeľnej školy a ich rodinných príslušníkov, ale srdečne vítame každého záujemcu.  
 

Tábor sa bude konať v Detve a Tatranskej Lomnici od 12. do 19. júla 2008. 
 

Podrobný program a rozpočet tábora sa ešte len pripravuje, ale už teraz by sme vás chceli oboznámiť s jeho hlavnými 
bodmi.  
 

12. júla popoludní príchod do Detvy, kde sa zúčastníme svetoznámeho folklórneho festivalu. Prvý nocľah je pláno-
vaný v okolí Detvy v cene 300 Sk na noc, bez stravy.  
13. júla by sme si pozreli programy folklórneho festivalu na Detve – známej Krajanskej nedele.  
Od 14. do 19. júla budeme bývať v škole v prírode v Tatranskej Lomnici, kde bude prebiehať intenzívna výuka našej 
nedeľnej školy. Vedúci ubytovne dr. Ján Poracký nám pomôže pripraviť podrobný program túr, prípadne i s turistic-
kým sprievodcom. Ubytovanie v škole v prírode bude 350 Sk na osobu a deň, čo obsahuje i stravu. Samozrejme 
navštívime i pamätihodnosti v okolí Lomnice. Odchod domov bude 19. júla.  
 

Cestovanie je plánované vlastnými autami, ale od počtu záujemcov závisí, či by sa vyplatilo objednať autobus.  
Prosíme preto, aby ste sa do konca apríla záväzne prihlásili u hospodárskeho vedúceho Spolku segedínskych 
Slovákov Imre Očovského tel.: 70/601-96-12. Prihlasovací poplatok je 10 000 Ft na osobu.  
 

Vypracovali sme i konkurzné práce na tento jazykový tábor, doteraz však nevieme presne s akou finančnou čiastkou 
ho budeme môcť zo strany Spolku podporiť. Podrobný rozpočet bude priravený 30. mája. Ako obyčajne Spolok 
finančne prispeje hlavne študentom nedeľnej školy.  
 
 
 

2008. ÉVI NYÁRI ANYAORSZÁGI NYELVTÁBOR 
 
Örömmel értesítjük, hogy egyesületünk az idén is megszervezi nyári intenzív nyelvi táborát az anyaországban. A tá-
borba elsősorban Vasárnapi iskolánk tanulóit és családtagjait várjuk, de minden érdeklődőt szívesen látunk. 
 

A tábor helyszíne: Gyetva (Detva) és Tátralomnic (Tatranská Lomnica) 
Időpontja: 2008.07.12–2008.07.19. 

 

A tábor részletes programja és költségvetése jelenleg készül, de már most szeretnénk tájékoztatást nyújtani a tagság-
nak a tábor egyes programjairól.  
 

Július 12-én a délutáni órákban érkeznénk Gyetvára, ahol a híres Gyetvai folklórfesztivál esti programját néznénk 
meg. Az első éjszakai szállás Gyetva környékén lesz kb. 300SK/fő, mely az étkezést nem tartalmazza.  
Július 13-án délelőtt részt szeretnénk venni a Határontúli Szlovákok Vasárnapján Gyetván (különböző szlovák ha-
gyományőrző csoportok mutatkoznak be a világból), szállás valószínű még Gyetván, de lehet, hogy már 
Tátralomnicon. 
Július 14–19-ig a tátralomnici erdei iskolában lesz a tábor további programja, ahol a szegedi szaktanárok tartják a 
szlovák nyelvórákat. Az intézmény vezetője dr. Ján Poracký úr segít elkészíteni a pontos programot, melybe az elmé-
leti részen kívül tartalmas túrázást is szeretnénk beiktatni helyi szlovák túravezető részvételével. Az erdei iskola 350 
SKK/fő/nap áron szolgáltatja a szállást és étkezést. Természetesen a túrázáson kívül a közeli nevezetességeket is meg-
tekintjük terveink szerint. Hazautazás július 19-én szombaton. 
 

Az utazást egyénileg személygépkocsival tervezzük a jelentkezők létszámától függően különjáratú autóbuszt is bérel-
hetünk, de ehhez a pontos létszámot is ismernünk kell. 
 

Ezért kérjük Önöket, hogy a táborra 2008. április 30-ig jelentkezzenek dr. Ocsovszki Imrénél (tel.: 70/601-96-12), 
szervezetünk gazdasági vezetőjénél. A jelentkezést 10 000 Ft/fő befizetésével tudjuk elfogadni. 
Természetesen egyesületünk az idén is pályázott a projektre, sajnos ez idáig választ senkitől nem kaptunk. Projektün-
ket a Szegedi Szlovák Önkormányzat is támogatja majd anyagilag, a részletes költségvetés május végére készül el. 
Vezetőségünk elsősorban a vasárnapi iskola diákjait kívánja anyagilag támogatni, lehetőség szerint azonban a tagság 
költségeihez is hozzájárul majd. 


