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POZVÁNKA 

 
Milí priatelia, 

 

v mene vedenia Spolku segedínskych Slovákov Vás srdečne pozývam na valné zhromaždenie Spolku 

segedínskych Slovákov. 

Čas: Utorok 25. mája 2021 o 13.00 hodine 

Miesto: Sídlo Spolku segedínskych Slovákov, Dom národností, Segedín, ul. Ostrovského č.6. 

 

Denný poriadok: 

 

1. Referát o minuloročnej činnosti  

2. Schválenie verejnoprospešnej činnosti a finančnej bilancie roka 2020 

3. Príprava pracovného plánu na rok 2021 a jeho schválenie 

4. Prijatie rozpočtu na rok 2021 

5. Voľby nového Kontrolného výboru Spolku 

6. Iné (informácie o programoch, aktuálne otázky, voľby, platenie členského) 

 

V prípade, ak valné zhromaždenie Spolku nebude uznesenia schopné, nové valné zhromaždenie Spolku 

segedínskych Slovákov zvolám bez zmeny programu na   

piatok, 28. mája 2021 o 17.00 hodine.  
Miesto: Nagyszéksósi Kulcsosház - Mórahalom, VII. körzet 155. - Bivalyrezervátum. 

 

Valné zhromaždenie bude každopádne vo vonkajšom teréne, účastníci okrem osobných dokladov musia mať 

aj potvrdenie o očkovaní. 28. mája po Valnom zhromaždení plánujeme podávať aj večeru, preto prosíme, 

aby ste do 26. mája dali vedieť, či prídete. Vaše odpovede čakáme: janabencsik@gmail.com, alebo : 06-30-

27-99126. 

Pre odvážnych, ktorí chcú zo Segedína ísť na Valné zhromaždenie bicyklami, bude spoločný odchod 

z námestia Dómu o 14.30 hodine.  

V mene vedenia Spolku prosíme členov, aby tohtoročné členské zaplatili najneskôr do 31. mája 2021 

u hospodárskeho vedúceho, dr. Imricha Očovského. 

Zároveň Vás informujeme aj o tom, že každý daňový poplatník má možnosť na to, aby 1% zo svojich daní 

daroval jednej verejnoprospešnej organizácii alebo nadácii. Ak je podľa Vás náš Spolok vhodný na toto 

percento, vyplňte prílohu pri daňovom priznaní a napíšte naň daňové číslo našej organizácie. Za Vašu 

finančnú podporu aj touto cestou ďakujeme! 

 

Daňové číslo Spolku segedínskych Slovákov: 18458185-1-06 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

V Segedíne, 12. mája 2021. 

 

                                                   V mene vedenia Spolku: 

        Ján Bencsik, predseda 

mailto:janabencsik@gmail.com
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MEGHÍVÓ 

 
Kedves Barátaink! 

 

 

A Szegedi Szlovákok Egyesülete Vezetősége nevében szeretettel meghívom Önt Egyesületünk 

közgyűlésére, melyet 2021. május 25-én 13.00 órai kezdettel székhelyünkön (6721, Szeged, Osztróvszky 

u. 6.) tartunk. 

 

Napirendi pontok: 

1. 2020. évi beszámoló 

2. Közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló elfogadása 

3. 2021. évi munkaterv összeállítása, jóváhagyása 

4. 2021. évi költségvetés elfogadása 

5. Felügyelőbizottság választása 

6. Egyéb (tájékoztatás programokról, aktuális ügyek, tagdíjfizetés) 

 

 

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirendi pontokkal 2021. május 28-án 17.00 órai 

kezdettel kerül megtartásra a Széksóstói Kulcsosházban, mely a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes.(Nagyszéksósi Kulcsosház - Mórahalom, VII. körzet 155. - Bivalyrezervátum). 

A közgyűlést a vészhelyzet miatt kültéren tartjuk, ennek ellenére a megjelentektől az oltási igazolványt és a 

személyi azonosságot igazoló okmányokat kérjük, melyek számát a jelenléti ívekre is felvezetjük. Május 28-

án vacsorát is rendelünk, ezért kérjük a tagságot, hogy május 26-ig a következő elérhetőségek egyikén (e-

mail cím: janabencsik@gmail.com, vagy telefonszámon: 06-30-27-99-126) jelezze, részt tud-e venni a 

közgyűlésen. A rendezvény helyszínére kerékpáros csoportot is szervezünk. Akik a csoporthoz 

csatlakoznának, őket 14.30 órára várjuk a Dóm térre. Onnan indulunk Röszkén át Mórahalom felé. 

Lámpákat és láthatósági mellényt mindenki hozzon magával! 

 

A vezetőség nevében kérem a tagságot, hogy idei tagdíját dr. Ocsovszki Imrénél, szervezetünk gazdasági 

vezetőjénél legkésőbb 2021. május 31-ig rendezze mindenki. 

Egyben felhívjuk figyelmét arra, hogy minden adófizető állampolgárnak lehetősége van adójának 1% -át 

felajánlani valamely közhasznú szervezet, vagy alapítvány számára. Amennyiben szervezetünket erre 

méltónak tartja, kérjük, az adóbevalláshoz mellékelt „Rendelkező nyilatkozatára” ezt az adószámot 

szíveskedjen felírni.  

 

Adószámunk: 18458185-1-06 

 

Felajánlását ezúton is köszönjük. 
 

 

Szeged, 2021. május. 12. 

A vezetőség nevében: 

    Bencsik János 

            elnök 


