Milí členovia, podporovatelia,
Na poslednom Valnom zhromaždení Spolku segedínskych Slovákov
v Mórahalome prítomní schválili ročný plán do ktorého zaradili aj spoznávací
zájazd do našej materskej krajiny.
V tom zmysle sme začali organizovať v týchto nejednoduchých podmienkach
a pripravili sme vlastivedný program na prvý októbrový víkend.
Miesto: Bratislava – Malé Karpaty – Modra
Čas: 1.–3. októbra 2021
Program:
1. Deň: odchod zo Segedína do Bratislavy
Prehliadka Bratislavy a Devínskeho hradu s miestnym sprievodcom
Ubytovanie: Hotel Ibis – Bratislava
Večera: individuálne
Slovenské divadelné predstavenie podľa aktuálnej ponuky
2. Deň:
Po raňajkách sa vyberieme na spoznávací zájazd „Po stopách Ľudovíta
Štúra“. (Pezinok–Modra)
Múzeum Ľudovíta Štúra, Evanjelický kostol, cintorín – kladenie venca pri
hrobe Štúra
Spoločný obed s degustáciou vína v Strednej odbornej škole vinárskoovocinárskej (16 EUR na osobu)
Po obede túra na Veľkú Homolu
V podvečerných hodinách degustácia vína v Národnom salóne vín
Slovenskej republiky – Pezinok (25 EUR/osoba) – večera individuálne
3. Deň:
Po raňajkách prehliadka kostola Sv. Alžbety v Bratislave, Primaciálneho
paláca
návšteva Múzea Danubiana
Prípadne večer divadelné predstavenie v Budapešti
Cestovanie do Segedína

Časť výdavkov zájazdu podporí Segedínska slovenská samospráva.
Cena zájazdu je: 120 EUR na osobu+ 5000 Ft ako cestovné autobusom.
Prosíme záujemcov, aby sa na zájazd prihlásili najneskôr do 1. augusta 2021
u hospodárskeho vedúceho Spolku dr. Imricha Ocsovszkého so zaplatením 60
EUR na osobu.
Túto zálohu vám vieme vrátiť iba v tom prípade, ak sa celý zájazd kvôli
pandémii zruší. Ak niekto nemôže odcestovať tieto peniaze mu vrátiť
nemôžeme, ale na miesto seba môže na zájazd poslať niekoho iného.
Ubytovanie je v dvojposteľových izbách, keby niekto chcel samostatnú izbu,
hotel mu to zabezpečí, samozrejme s príplatkom.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Kedves Tagtársak, Szimpatizánsok!

A Szegedi Szlovákok Egyesületének kihelyezett ülésén (Mórahalmon), a tagság
úgy döntött, hogy egy közös hétvégét szeretne eltölteni az anyaországban.
Ennek értelmében szervezzük a kirándulásunkat a következőképpen.

Ideje: 2021. október 1–3.
Helye: Pozsony – Kis-Kárpátok
Program:
1. nap: Utazás Szegedről Pozsonyba
Városnézés: Pozsony + Dévény vára (helyi idegenvezetővel)
Szállás: Hotel Ibis – Bratislava
Vacsora (egyénileg)
Színház: Pozsony (aktuális program szerint)
2. nap

Reggeli: Hotel Ibis
Indulás a Kis –Kárpátokba „Ľudovit Štúr nyomában” – Pezinok—Modra
Modor: Ľudovit Štúr Emlékmúzeum, evangélikus templom, koszorú
elhelyezése Ľudovit Štúr sírjánál
Közös ebéd Modorban a helyi Borász és Gyümölcstermelő Középiskola
pincészetében (16 EUR/fő)
Kirándulás: Veľká Homola, kilátó
Bazin: A késő délutáni órákban borkóstoló a Szlovák Köztársaság Nemzeti
Borszalonjában (25 EUR/fő)
Vacsora egyénileg

3.nap:

Bratislava –Szent Erzsébet templom (Kék) – Prímás Palota megtekintése
Danubiana Múzeum
Esetleg budapesti színházlátogatás (külön fizetendő).

A kirándulás teljes bekerülési költségének egy részét a Szegedi Szlovák
Önkormányzat téríti.
A kirándulás térítendő költsége: 120 EUR + 5000 Ft buszköltség
Kérjük, jelezzétek utazási szándékotokat 2021. augusztus 1.-ig Dr. Ocsovszki
Imrénél 60 EUR + 5000 Ft befizetésével. A fennmaradó költséget a program
alakulásának függvényében a helyszínen szedjük be.
A program változásának jogát fenntartjuk!
A befizetett előleget csak abban az esetben tudjuk visszafizetni, ha programunk
meghiúsul. Amennyiben a jelentkezők közül valaki nem tud részt venni az utazáson,
úgy lehetősége van a helyet valaki másnak átadni, de az utazni kívánó személy
megkeresése nem a szervezők feladata.
A szállás kétágyas szobákban értendő, amennyiben valaki külön szobát szeretne, azt
a hotel tarifája szerint kell megfizetni.
Bízunk abban, hogy minél többen tudunk találkozni s együtt örülni ennek a szép
hétvégének.

