
MEGHÍVÓ
a III. Országos Határmenti és Határokon Átívelő Konferenciára

Szegedre, 2015. március 27-29-ére

A Honismereti Szövetség, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 2015. március 
27-29. között közösen szervezi meg a III. Országos Határmenti és Határokon Átívelő Konferenciát Szegeden és Temesváron, a 
mellékelt programterv szerint,

Anyanyelv és hagyomány határon innen és túl
címmel.

A rendezvénnyel – amely egyúttal a Honismeret Napjának országos ünnepsége is lesz - a korábbi évek regionális és országos 
programjait szeretnénk folytatni azok tapasztalatai, ajánlásai alapján, és az újabb feladatok számbavétele céljából, összehangolva az 
Anyanyelvápolók Szövetségével.  Számítva a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület dél-alföldi régióban kialakult nagyon jó 
kapcsolatrendszerére, a programot kibővítjük egy egész napos temesvári tanulmányúttal, valamint a délvidéki tapasztalatokkal.

A konferencia helyszíne „A Vasút a gyermekekért” Alapítvány Középiskolai Kollégiuma, (Boldogasszony sgt. 44., közel a 
vasútállomáshoz), ahol a program mellett a szállást és étkezést is meg tudjuk oldani.

Az elhelyezés:
a,)  a kollégiumban, többágyas szobákban (de jó minőségű, egymástól elkülönített ágyakkal), a mosdó/fürdő és WC a folyosón. 

b,) aki nem szeretne a kollégiumban aludni, van lehetőség a közelben panzióban (Boldogasszony sgt., ill. Szent Ferenc u., összesen 
11 szoba,  vizesblokk szobánként) szállást igényelni az alábbi árajánlat szerint:

1 ágyas szoba (2 db)   4500 Ft
2 ágyas (7 db)       7000 Ft (csak 1 fő esetén 5500 Ft)
3 ágyas (1 db)            10500 Ft
3 ágyas (1 db)            12000 Ft négy ágyasra bővíthető

Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amely 450 Ft/fő/éj

Részvételi költség:

1. - program,  kollégiumi szállás, étkezés, temesvári út  5.000 Ft/fő
2. - program,  kollégiumi szállás, étkezés  3.000 Ft/fő
3. - program, étkezés  2.000 Ft/fő
4. - program, panzió szállás, temesvári út, étkezés  3.000 Ft/fő*

*Panzióban az igénylő maga fizeti a szállásköltséget és az idegenforgalmi adót.

Az összeg befizethető:

1. átutalással a Honismereti Szövetség számlaszámára:  11705008-20411938
2. csekk igényelhető a Szövetségtől
3. helyben fizethető

A jelentkezési lapon kérjük, szíveskedjen valamennyi igényét jelölni.

Kérdéseivel keresheti:

         Bartha Évát  és/vagy Pál Lászlóné Szabó Zsuzsannát
      06-1/327 77 61  és/vagy 06/+36/ 30 311 1879
      bartha.eva@hnm.hu  és/vagy plszzs@freemail.hu

Budapest, 2015. január 28.

A rendező szervek nevében:
Bartha Éva s.k.
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