Szegedi szlovák hirdetmény
Oznam pre segedínskych Slovákov
„Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť!”
Žalm 66,20
POZVÁNKA
Spolok segedínskych Slovákov Vás, Vašu rodinu a známych srdečne pozýva na
slovensko-maďarské služby Božie a koncert jubilujúceho budapeštianskeho speváckeho zboru
Ozvena.
Slovo božie zvestujú: Attila Spišák – evanjelický farár v Slovenskom Komlóši
Sándor Cserháti – evanjelický farár v Segedíne
Miesto: Evanjelický kostol v Segedíne (Segedín, Tisza Lajos krt. 16.)
Čas:
o 10.00 hodine 9. mája 2010
Po bohoslužbe sa začne koncert jubilujúceho 10 ročného budapeštianskeho
speváckeho zboru Ozvena.
Na segedínskom koncerte predstavia zbierku rodáka Pitvaroša Jána Sutinského
„Lastovienka malá“.
Dirigentka: Marta Pálmaiová Pápayová
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Zároveň Vás informujeme, že slovenské oranizácie v Podpilíši usporiadajú 8. mája spoločný
výstup na Pilíš pod názvom „Za priateľstvo národov“. Záujemci o túru sa stretnú o 10.00
hodine pri kostole v Mlynkoch.
Vedenie Spolku cestovné (Segedín – Mlynky - Segedín) zaplatí tým členom, ktorý sa
zúčastnia akcie vlastným osobným autom a v jednom aute cestujú aspoň 3 členovia Spolku.
Na výstup sa treba hlásiť do 5. mája u hospodárskeho vedúceho Spolku:
Dr. Imrich Očovský: 70/601-96-12.

A legfrissebb információk elérhetők a http://www.szegediszlovakok.hu weboldalon
Najnovšie informácie nájdete na webovej stránke http://www.segedinskislovaci.hu

Szegedi szlovák hirdetmény
Oznam pre segedínskych Slovákov
„Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem.”
Zsolt 66,20

MEGHÍVÓ
A Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovák-magyar kétnyelvű istentiszteletre és az
Ozvena Budapesti Szlovák Kórus jubileumi koncertjére hívja Önt, kedves családját,
ismerőseit.
Igét hirdet: Szpisák Attila – tótkomlósi evangélikus lelkész
Cserháti Sándor – szegedi evangélikus lelkész
Helyszín: Evangélikus templom – Szeged, Tisza Lajos krt. 16.
Ideje:
2010. május 9. 10.00 óra
Az istentisztelet után mutatja be a 10 éves fennállását ünneplő Ozvena Budapesti
Szlovák Kórus a pitvarosi születésű Sutyinszki János kórusművek kötetét, mely „Kis fecske”
címmel látta meg a napvilágot.
Dirigens: Pálmainé Pápay Márta
Sok szeretettel várjuk Önöket!

Egyben tájékoztatjuk a tagságot, hogy a pilisi szlovákok közös rendezvényt szerveznek 2010.
május 8-án „Pilis-túra a népek barátságáért” címmel. A túrán résztvevők 10.00 órakor
találkoznak Pilisszentkereszten a templom előtt.
Szervezetünk is részt kíván venni ezen a túrán, az érdeklődők jelentkezését gazdasági
vezetőnk (Dr. Ocsovszki Imre, 70/601-96-12) várja 2010. május 5-ig. Az útiköltséget
szervezetünk állja azoknak a tagoknak, akik legalább 3 egyesületi tagot szállítanak
személygépkocsijukkal a túrára.

A legfrissebb információk elérhetők a http://www.szegediszlovakok.hu weboldalon
Najnovšie informácie nájdete na webovej stránke http://www.segedinskislovaci.hu

