Szegedi szlovák hirdetmény
Oznam pre segedínskych Slovákov
POZVÁNKA
Milí priatelia,
v mene vedenia Spolku segedínskych Slovákov Vás srdečne pozývam na
nasledujúce Valné zhromaždenie Spolku, ktoré sa uskutoční
19. mája 2007 o 11.00 hodine v Klube Pick
(Szeged, Felső Tisza-part 10).
Program:
1. Voľby nového Kontrolného výboru Spolku
2. Dohodnutie detailov intenzívneho letného jazykového tábora na
Slovensku
3. Iné
4. Pozdravenie partnerskej organizácie v Segedíne zo Slovenska
Pokiaľ hlavné zhromaždenie v hore uvedenom termíne nebude uznesenia
schopné, s rovnakým programom ho zvoláme do Klubu Pick
19. mája 2007 na 11.30.
Po Valnom zhromaždení sa nám predstaví slovenský folklórny súbor
Brezinky z Polomky s pôvodnou slovenskou zavíjankou.
Program sa končí recepciou, spoločným spevom a tancom.
Touto cestou prosíme dobrovoľníkov Spolku, ktorí sa môžu venovať cez
víkend slovenským hosťom, sprevádzať ich po meste, po programoch Dňa
mesta, aby sa hlásili u vedenia Spolku.
Slovenský kultúrny program podporila Slovenská samospráva v Segedíne
a

.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
V Segedíne, 8. mája 2007
V mene vedenia Spolku:
Dr. Imrich Očovsky

Szegedi szlovák hirdetmény
Oznam pre segedínskych Slovákov
MEGHÍVÓ
Kedves Barátaink!
A Szegedi Szlovákok Egyesülete Vezetősége nevében szeretettel meghívom
Önöket Egyesületünk soron következő közgyűlésére, melyet
2007. május 19-én 11.00 órai kezdettel
a szegedi Pick Klubban
Szeged, Felső Tisza-part 10. sz. alatt tartunk.
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.

Felügyelő bizottság választása
Nyári szlovákiai intenzív nyelvi tábor részleteinek megbeszélése
Egyéb, aktuális információk
Szlovákiai partnerszervezetünk köszöntése

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés, változatlan napirendi pontokkal
2007. május 19-én 11.30 órai kezdettel
a Pick Klubban kerül megtartásra.
Közgyűlésünk után 13.00 órai kezdettel a szlovákiai Brezinky
Folklórcsoport egy hagyományos polomkai lakodalmassal mutatkozik be.
A rendezvény svédasztalos ebéddel, közös énekléssel, tánccal zárul.
Felhívom minden tag figyelmét, hogy aki még nem fizette be a
2007. évi tagdíjat, az a közgyűlésen pótolhatja.

Az ebéd miatt kérem, hogy aki eljön a közgyűlésre, az
május 16-áig jelezze nekem e-mail-ben, vagy
telefonon! (imre@biochem.szote.u-szeged.hu, 70 601 96 12)
Ezúton szeretnénk megkérni a tagság önkénteseit, amennyiben
lehetőségük van rá a hétvégén a szlovák vendégeket Szegeden kalauzolni, a
Szeged Napja programsorozaton kísérni, azt jelezzék a vezetőségnél.
A szlovák kulturális programot a
Önkormányzat támogatta.
Szeged, 2007. május 8.

és a Szegedi Szlovák

A vezetőség nevében:
Dr. Ocsovszki Imre

