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Tárogatós Hírlevél
Kedves Tárogatós Barátaim!
Szeretnélek jó hírrel megörvendeztetni benneteket. A hosszan tartó bizonytalan időszak
után bizakodva tekintünk a jövőbe. Egyre több olyan intézkedésre kerül sor, amelyek
megerősítenek abban, hogy a 6. Tárogatós Világtalálkozót a tervezett időben
2021. július 7-11-ig Vaján, egyesületünk központjában meg fogjuk tudni tartani.
A Tárogatós Világtalálkozó szervezése folyamatban van. Minden előadó, résztvevő,
akikkel eddig telefonon beszéltem, úgy nyilatkozott, szeretne eljönni a világtalálkozóra.
Ma nehéz úgy ígéretet tenni bármire, hogy közben a valós helyzettel ne kellene nap mint
nap számot vetni.
A programok összeállításánál figyelembe kell vennem azokat a bizonytalansági
tényezőket, amelyek több esetben csak a világtalálkozó kezdete előtt 1-2 héttel derülnek
ki. Ilyen időket élünk, de nem adjuk fel, és a jelen körülmények között is igyekszünk
megtartani a rendezvényt.
Az aktuális szabályokat be fogjuk tartani! Ezért már előre olyan szervezési feladatokat
egyeztetek, amelyek minden szempontból bennünket, tárogatósokat fognak védeni.
Pl. megoldani a távolságtartást, biztosítani a kényelmes szállást, elkerülni a zsúfoltságot
az ebédlőben…stb.
Egyéb dolgok biztosítása: fertőtlenítő folyadék, papírtörölköző, védőmaszk …stb.
Kedves Tárogatósok!
A tervezés miatt feltétlenül szükséges tudnom, hogy számíthatok-e részvételedre a
világtalálkozón. A mellékelt jelentkezési lapot határidőre küldd vissza!
Ha nem tudsz eljönni, akkor is írj választ, mert csak így fogok tudni biztosat rólad!!!
Az előzetes programfüzet csak nagy vonalakban tartalmazza a konferencia eseményeit.
Az előadókkal folyamatosan egyeztetek, és a végleges program csak akkor készül el
nyomdai változatban, amikor már biztosan nem kell újabb programváltozásra számítani.
A vonattal érkezőket Nyíregyházán, a vasútállomáson egy külön busz fogja várni,
amelyet igénybe lehet venni a Vajára, illetve a szálláshelyre való utazáshoz.
Néhány vonat indulása: Budapest, Nyugati pu 09.23 Nyíregyházára érkezik: 12.24
Budapest, Keleti pu 09.30 Nyíregyházára érkezik: 12.29
Nyíregyházáról a busz: 13.00-kor indul Vajára.
/ Vajára vonattal is el lehet jutni kb. 1 óra a menetidő Nyíregyházáról. /
Bármilyen kérdésed van, telefonon, e-mailen, postai levélben el tudsz érni!!!
Vaja, 2021. április 24.
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