
NOSZTALGIA RALLY KISÚJSZÁLLÁS – 2014.
Kedves Versenyzők!

Tíz év múlt el az utolsó kisújszállási verseny óta, ezért itt az ideje, hogy újra találkozzunk egy
baráti beszélgetésre, emlékezésre.

Szeretettel várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy részt kíván venni Találkozónkon.
Aki már járt Kisújszálláson, aki már versenyzett a városban és szép emlékekkel,
barátságokkal távozott innen.
Jöjjetek el mégegyszer újra, hogy visszaidézzük az elmúlt időket, azt a legendás kort.

Nem az etap pontjai lesznek a legfontosabbak, hanem a hangulat, az együttlét öröme.

Program:
2014. május 1. csütörtök. 16.00 – 18.00 Érkezés, Hotel Kumánia      Zakwaterowanie ...

(5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 12.)
19.00 Vacsora, piknikelés, bor, sör, nosztalgia est.

Kolacja, piknik, wino, piwo, wieczór wspomnień 
2014. május 2. péntek 7.00 : 9.00 Reggeli                  Śniadanie

9.30 Autós felvonulás a városban  
                                                                      Parada  samochodów po mieście

10.30 Ügyességi verseny  ...
12.00 Etap  (Kisújszálláson,  érdekes  játékokkal  

(csocso, darts, teke, stb.) a megadott pontokon!
 ???  Etap (Kisújszálláson, ciekawe gry

           (rzutki, kręgle, itp.) określone punkty!
19.00 Eredményhirdetés   Ogłoszenie wyników

20.00 Díszvacsora             Uroczysta kolacja

2014. május 3. szombat 7.00 – 9.00 Reggeli                     Śniadanie
9.00 Viszontlátás              Pożegnanie

Költségek: 0 Ft !!!                                    Koszty:  0 Ft !!! 
Kérünk  minden  jelentkezőt,  hogy  nagyon  gyorsan  írjon  az  info@pgase.hu címre,  vagy
jelezzen a +3630-907-9216 (Kenyeres Miklós), a +3670-321-3754 (Sebestyén György), vagy
a +3620-340-8198 (Székely Gergely) telefonszámra.

Kisújszállás, 2014. március 12.

Mindenkit üdvözöl és szeretettel vár: Kenyeres Miklós, 



NOSTALGIA RALLY - KISÚJSZÁLLÁS `2014.
Drodzy Uczestnicy! 

Dziesięć lat minęło od ostatniej konkurencji Kisújszállás, więc nadszedł czas, aby ponownie
spotkać miłą pogawędkę, pamiętając.
Zapraszamy każdego, kto czuje, że chcą uczestniczyć w naszym spotkaniu. 
Każdy, kto odwiedził Kisújszállás który startował w mieście i jego piękne wspomnienia,
przyjaźnie odszedł.
Wrócić ponownie do pamiętam, kiedy ostatni, legendarny ery. 
Brak punktów będzie większości tras, ale nastrój, radość z bycia razem.

Program:  …

Prosimy wszystkich zainteresowanych o szybką odpowiedź na jeden z adresów/telefonów …

                    Każdy jest mile widziany, zapraszam                
                                                                               Kenyeres Miklós
Kisújszállás, 12-03-2014r.

Tłumaczył:  mp


