Csemadok Területi Választmánya - Szenc
A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma
Pro Patria Honismereti Szövetség

Értesítés
Pozsony, 2008. szeptember 10.

Tisztelt Barátaink !
A Csemadok Szenci Területi Választmánya és a Pro Patria
Honismereti Szövetség a XXXIX. Szenczi Molnár Albert Napok
részeként tanulmányi kirándulást szervez Csehországba. A kirándulás
Prága, Königgrätz (Hradec Králové), Mírov, Olomouc, Brünn
útvonalon valósul meg. A kirándulás célja, hogy meglátogassuk a régió
emlékhelyeit és azok magyar vonatkozásait.
A kirándulás időpontja: 2008. október 3 - 4. (péntek, szombat).
A kirándulás tervezett menetrendje:
2008.október 3. (péntek)
04.20 óra –
Indulás Éberhardról a községháza elől
04,25 óra –
Fél buszmegálló
04.30 óra –
Dunaújfalu – buszmegálló Vitálosék előtt
04.35 óra –
Magyarbél – főúti buszmegálló
04.45 óra –
Szenc buszmegálló
cca.11.30-12.00 óra - Érkezés Prágába
12.00 – 18.30 Városnézés idegenvezetővel
19.00 óra Érkezés a szálláshelyre - elszállásolás
20.00 óra Vacsora
2008. október 4. (szombat)
8.00 óra Reggeli a szálláshelyen
9,00 óra –
Indulás Hradec Králové felé.
cca 11.00 óra –
A königgrätzi csata színhelyének megtekintése.
12.00 óra –
Indulás Mírov felé, útközben esetleg ebéd.
15.00 óra –
Esterházy János börténének megtekintése, koszorúzás.
16.00 óra –
Olomouc érintésével indulás Pozsony felé.
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A kirándulásra a részvételi díj 1.200,- Sk ami magába foglalja a résztvevők
biztosítását, a pénteki vacsorát, hozzájárulást az útiköltséghez és a
szálláshoz.
A szállás a Sport Hotelben Prágában lesz kétágyas konfortos szobákban.
Kétféle vacsorából lehet választani, a menü jelentkezési lapon található. Ha
a résztvevők igénylik szombat estére az egységes közös vacsorát,
rendelhetünk hazafele jövet. Ezeket kérjük megjelölni a jelentkezési lapon.
A szombati vacsorát mindenki egyénileg fizeti.
Az egészségügyi kártyát mindenki hozza magával.
A kirándulásra gyerekek is jelentkezhetnek.
Jelentkezni 2008. szeptember 23 (kedd) - ig lehet a mellékelt jelentkezési
lapon vagy a következő e-mail címen: fekete@csemadok.sk
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0905/305-812
A részvételi díjat a mellékelt pénzesutalványon, aki e-mailban kapta az
értesítést - „H” jelzésű kék színű utalványon lehet befizetni, vagy
személyesen a titkárságon 2008. október 1-ig.
A pénzt a következő címre kérem elküldeni:
Fekete Márta Csemadok OV, Mostecká 28. 900 45 Malinovo

Tisztelettel,

F e k e t e Márta
titkár

