
       

Podporovateľ: Segedínska slovenská samospráva 

 

 

Vážení členovia,  

 

ako to na našom Valnom zhromaždení bolo schválené by sme usporiadali zájazd do Tardoša 

na Deň Slovákov v Maďarsku, ktorý sa bude konať 3. júla. S podporou Slovenskej 

samosprávy v Segedíne tento zájazd by Spolok segedínskych Slovákov už organizovať začal, 

k tomu by sme potrebovali od vás informácie na základe čoho by sme vedeli už rezervovať 

ubytovanie respektíve autobus. Ubytovanie už v Tardoši nie je možné pre 25 ľudí zaobstarať, 

musíme sa presunúť pravdepodobne do Taty. Tam by stálo ubytovanie pre jednu osobu 

15.000HUF, čo by si musel platiť každý pri prihláške na zájazd ak to začneme organizovať. 

Prepravu autobusom by sme zabezpečili v prípade , ak sa prihlási najmenej 20 záujemcov. 

Preto vás prosíme, aby ste obratom, ale najneskôr do pondelka 14. júna napísali na mailovú 

adresu janabencsik@gmail.com, či by ste sa na zájazd prihlásili.  

Na základe toho môžeme začať objednávať autobus + ubytovanie. Keby bolo menej 

záujemcov, napíšte i to , či by ste cestovali prípadne aj osobným vozidlom! 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
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Támogató: Szegedi Szlovák Önkormányzat 

 

Kedves Tagtársak! 

 

Ahogy a Szegedi Szlovákok Egyesülete közgyűlésén munkatervünk összeállításánál 

megszavaztuk, egyesületünk szervezésében lehetőség van részt venni az idei Magyarországi 

Szlovákok Napján, mely július 3-án Tardoson lesz. A településen már nem tudunk szállást 

foglalni, azonban a környéken, például Tatán van szabad kapacitás, ahol 15.000HUF/fő/éj 

áron kínálják a férőhelyeket. A szállást mindenki maga fizeti. Amennyiben legalább 20 fő 

jelentkezik a rendezvényre, úgy szervezetünk biztosítja az autóbuszos utazást. Ha nem lesz 

meg a 20 fő, akkor a személygépkocsik költségét tudjuk téríteni. A szervezés megkezdéséhez 

feltétlen tudnunk kell, hányan jelentkeznének a programra, hogy tudjuk foglalni az autóbuszt 

és a szállást. Ezért kérjük mihamarabb – legkésőbb június 14-ig – jelezzék részvételi 

szándékukat! Azt is írják meg a levélben a janabencsik@gmail.com címre, hogy saját 

személygépkocsival is vállalják-e az utazást! 

 

Szeretettel várjuk jelentkezésüket! 
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