POZVÁNKA

Spolok segedínskych Slovákov Vás pozýva na valné zhromaždenie Spolku a predvianočné prípravy, ktoré sa budú konať 28. novembra 2006.
Valné zhromaždenie sa začne o 16.45 v Dome menšín na Ostrovského ulici číslo 6.
Program:
1.
2.
3.

Hlasovanie o tom, či Spolok chce byť aj naďalej pobočkou Zväzu Slovákov
v Maďarsku
Volenie delegáta na XIII. kongres Zväzu Slovákov v Maďarsku
Iné aktuálne otázky

Pokiaľ naše valné zhromaždenie nebude v tomto termíne uznesenia schopné, nové valné
zhromaždenie sa bude konať 28. novembra 2006 o 17.15, ktoré bude platné bez ohľadu na
počet účastníkov.
O 17.30 v tento istý deň čakáme do nášho sídla aj členov Vašej rodiny, na predvianočné prípravy, kedy si s pomocou odborníka môžete pripraviť spoločne adventný
veniec, vianočné stolové ozdoby atď.
Prosíme každého, aby si doniesol so sebou nožnice, záhradkárské nožnice a sviečky na
stolové ozdoby, prípadne staré kostry adventných vencov, totiž po akcii si každý môže vziať
svoje výtvory domov.
Na pomoci nám bude a ostatné potrebné dekorácie (okrem sviečok) zabezpečí kvetinárka Alžbeta Szabová.
Na akcii sú vítané všetky domáce dobroty!
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
V Segedíne 20.novembra 2006
Imrich Očovsky
hospodársky vedúci

MEGHÍVÓ

A Szegedi Szlovákok Egyesülete szeretettel meghívja Önt soron következő
közgyűlésére, mely 2006. november 28-án 16.45 órakor lesz a szervezet székhelyén a
Nemzetiségek Házában. ( Szeged, Osztrovszky u. 6.)
Napirendi pontok:
1. Szavazás arról, hogy Egyesületünk a Magyarországi Szlovákok Szövetségének tagja
maradjon-e.
2. Küldöttválasztás a Magyarországi Szlovákok Szövetségének XIII. Kongresszusára.
3. Egyéb aktuális kérdések megtárgyalása
Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés határozatképtelen, úgy azt 2006. november 28.
17.15 órára hívjuk össze, mely a létszámtól függetlenül határozatképes lesz.
17.30-kor kezdődő programunkra családtagjait is szeretettel várjuk, ünnepi előkészület
keretében szakember segítségével adventi koszorút készítünk. Kérünk mindenkit, hogy ollót,
kertészollót hozzon magával, egyéb asztali díszt, gyertyát, esetleg koszorú alapot. Az
elkészített dolgot mindenki hazaviheti. Az alapanyagot Szabó Erzsébet virágkötő biztosítja, a
díszek és gyertyák kivételével.
Felhívjuk minden tagtársunk szíves figyelmét, hogy programjaink megtekinthetők
honlapunkon http://www.szegediszlovakok.hu/
Szeged, 2006. november 20.
A vezetőség nevében :
Dr. Ocsovszki Imre
gazdasági vezető

