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VÝLET DO PITVAROŠA, DIVADELNÉ 
PREDSTAVENIE 

 
 

POZVÁNKA 
 
 
Spolok segedínskych Slovákov Vás pozýva na divadelné predstavenie do Pitvaroša, 

kde 29. marca o 14.00  vystúpi Divadlo COMMEDIA Poprad (ich sme videli v našom 
intenzívnom jazykovom tábore vlani v zime v Heľpe a aj v lete v Tatranskej Lomnici) s 
komédiou D. Dušeka, F. Liptáka, M. Šulíka Zabíjačka. Predstavenie bude v Osvetovom 
stredisku Ferenca Erdeiho. 
Po predstavení sa stretneme so Slovákmi v Pitvaroši. Členovia Slovenského klubu a poslanci 
miestnej slovenskej samosprávy nám ukážu miestny evanjelický kostol a je možnosť pozrieť 
aj národopisnú zbierku Alžbety Tószegiovej. 
 

Odchod do Pitvaroša plánujeme o 12.30 osobnými autami, cestovné zo Segedu v prí-
pade ak v jednom aute cestujú minimálne 3 členovia Spolku hradí naša organizácia.  
 Prosíme záujemcov o našu marcovú akciu, aby sa hlásili u hospodárskeho vedúceho 
Spolku dr. Imricha Očovského (70/601-96-12) do 25. marca 2009.  
 Miesto odchodu a zosúladenie cestujúcich určí hospodársky vedúci neskôr. 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
 
 

MEGHÍVÓ 
 
 
 A Szegedi Szlovákok Egyesülete színházlátogatást szervez Pitvarosra, ahol a Poprádi 
COMMEDIA színház vendégszerepel Dušan Dušek, Fero Lipták, Martin Šulík Disznótor 
című komédiájával. (A színház előadását láthatták tagjaink a tavalyi téli intenzív nyelvi tábo-
runkban Helpán és a nyári intenzív táborunkban is Tátralomnicon.) 
 A színház 2009. március 29-én 14.00 órakor kezdődik a pitvarosi Erdei Ferenc Műve-
lődési Központban. 
 Az előadás után találkozunk Pitvarosi Szlovák Klub valamint a helyi szlovák kisebb-
ségi önkormányzat tagjaival, akik a helyi evangélikus templom történetével és állagával is 
megismertetnek bennünket, ezt követően lehetőség lesz Tószegi Gyuláné néprajzi magángyűj-
teményének megtekintésére is. 

 
Indulás Szegedről személyautókkal 12.30 órakor lesz. Abban az esetben, ha egy gép-

kocsiban legalább 3 fő egyesületi tag utazik Szegedről, úgy az útiköltséget szervezetünk vál-
lalja. Az érdeklődők jelentkezését március 25-ig várja gazdasági vezetőnk Dr. Ocsovszki Imre 
(70/601-96-12). 

Az indulás helyéről és arról, ki melyik járművel utazik gazdasági vezetőnk határoz egy 
későbbi időpontban. 

 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 


