
Kedves Tarokkos Társak! 

 
Sok-sok év után, a tarokk-kupák legújabb kori történetében első alkalommal 
szeretettel várunk minden érdeklődőt, játékostársat 

 

2014. november 29. napján 

 

PÉCSRE, a 

77. Illusztrált Tarokk Kupára. 

(TK-LXXVII.) 
A verseny helyszíne: 

Civil Közösségek Háza 
7621 Pécs, Szent István tér 17. 

 
Regisztráció : 9:00-9:30. 
Nevezési díj:  
A Tarokk Regiszteren történő előzetes nevezés esetén 1000 Ft. 
helyszíni nevezés esetén 2000 Ft 
Svédasztalos ebéd a verseny napján előzetes rendelés esetén (nem kötelező): 2.000,-Ft  
A verseny kezdete: 10:00 órakor 
 
Több társunk kérte, hogy lehetőség szerint a péntek 16 órára meghirdetett városnézés lehetőleg később 
kezdődjön. Sajnos erre nincs lehetőség, mert a helyszínek 18-óráig is csak ránk való tekintettel tartanak nyitva. 
Ezzel szemben a később érkezőknek vezetőnk, Dr. Huszár Zoltán (06-30-5394954), Dr. Hatvani Zsolt (06-30- 
6184828) vagy Héjj Andreas (06-30-6505501) telefonon örömmel elmondja, épp hol vagyunk (a Főtértől minden 
célunk 400 méteres körzeten belül van). Így a később érkezők is csatlakozhatnak a garantáltan különleges 
vezetéshez. 
 
18 órára visszaérünk a Civil Közösségek házába, majd Fővédnökünk köszöntője után a közeli Cellárium rusztikus 
pécsi étterembe sétálunk át, ahol egy garantáltan gyors menü enyhíti a hosszú útról érkezettek étvágyát. 
Természetesen ez csak lehetőség. Az előre megrendelendő menü ára (2000-2500 Ft) a vacsorára jelentkezők 
számától függ. Tartalma rántott hús, sült hús, köret és savanyúság. Mindez vegetáriánus változatban (sajt & 
gomba) is rendelkezésre áll. Legkésőbb 20 órakor már a kártya-asztalok mellett ülhetünk, hogy legalább 2 robbert 
tudjunk házi-játék keretében játszani 23:00-óráig. 

 
Akik még vasárnap is velünk tartanak, azoknak a Laterum büféje (ahol csak mi leszünk) áll 
rendelkezésre házi játék céljára. Az ottani konyha vasárnap 14 óráig van nyitva. 
 
Tisztelettel kérjük, hogy  

 akik még nem regisztráltak a tarokk-regiszteren, de a versenyen részt vesznek, 
mielőbb regisztráljanak. 

 akik a pénteki Cellárium menü-vacsorán részt vesznek, e-mailben jelezzék Huszár 
Zolinak (huszar.zoltan.j@gmail.com), külön kiemelve, ha esetleg vegetáriánus 
igényük lenne. 

 akik a szombati svéd asztalos ebéden részt vesznek, és ezt még nem tették meg, e-
mailben jelezzék Balogh Marcinak (bmarton574@gmail.com). 

 
Mindenkit szeretettel várunk Pécsre és jó ide-utazást kívánunk! 
 
MTTA Egyesület azaz 
a Magyar Tudományos Tarokk Akadémia 

mailto:huszar.zoltan.j@gmail.com


 

Szálláshely neve Címe Telefonszám 1 ágyas szoba ára 
2 ágyas szoba 

ára 
Megjegyzés 

Laterum Szálló****, 

ingyenes parkolás és 

wifi 

7633  Hajnóczi 

út 37.-39. 

06-72-

252108 

5500 Ft/fő 
reggelivel 
4500 Ft/fő 
reggeli nélkül 
(mindkét 

esetben 
egyágyas felár 
nélkül) 

5500 Ft/fő 
reggelivel 
4500 Ft/fő 
reggeli nélkül 

80 fő számára 

foglaltam szállást.  

„900-as taxi” 4 főt 

900-ért a verseny 

helyére szállít 

(fejenként 225 Ft) 

Kafka Fogadó Pécs 
Alkotmány utca 
8. 

3672-512-
500 

3db -
5850ft/fő/éj 

5db - 
8820ft/2fő 

650m a versenytől 

Hunyor Hostel 
 Jurisics Miklós 
u. 16. 

3672-512-
640 

- 
6db - 
7800ft/2fő 

1,4km 

Belvárosi 
magánszállás 

Jókai Mór utca 
34. 

3630-205-
2471  

3db - 
8000ft/2fő 

550m 

 
A többi szállásnál Balogh Mártonra hivatkozzatok, és őt értesítsétek 

(bmarton574@gmail.com; 06-30-8169660). 

A Balogh Márton által foglalt szállások esetében a versenyzők által lefoglalt, de nov. 25. után 

lemondott szállás díját teljes egészében meg kell fizetni. 

 

Étkezés: 

Aki legkésőbb 2014. november 25 17 óráig Balogh Mártonnak (elérhetőségeit lásd feljebb) 

jelzi, hogy a verseny napjára kér büféebédet, a regisztráció alkalmával kedvezményesen csak 

2000 forintot fizet. A később megrendelt étkezésért 2.500,- Ft-ot számítunk fel. 

Szeretettel várjuk tarokkos társainkat, kérjük, nevezzetek a tarokkregiszteren 
keresztül! 

 
A pécsi szervezők, alias az MTTA Egyesület 

 
 
 

mailto:bmarton574@gmail.com

