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Akiket várunk: 

Maria és Johann Mathias Naeff-Dalp valamennyi leszármazottját, házastársaikat, partnereiket. Regisztrálni 
legegyszerűbben az online családfán keresztül lehetséges a www.familytree.naeffenfest.ch weboldalon. 
Abban az esetben, ha nincs lehetőséged online jelentkezni, azt postai úton is megteheted legkésőbb 2019 
április 20-ig a következő címen: Andreas Müller, Zugerstr. 18, CH-8915 Hausen am Albis (Tel. +41 44 764 
06 34). 

A családi találkozó egy háromnapos rendezvény lesz, azonban biztosítjuk a lehetőséget, hogy igény szerint 
rövidebb időtartamra regisztráljatok, azaz csupán a szombati napra, vagy péntek estére, szombat estére és 
vasárnap reggelre is.  

Ha el szeretnéd mondani nekünk, hogy nem tudsz eljönni, azt az anmeldung@naeffenfest.ch címen teheted 
meg. 

Költségek 
Szeretnénk hozzájárulni a fesztiválhoz a költségek felével (körülbelül 18000 CHF) a családi szponzorok 
segítségével. Reméljük, hogy ez a többgyermekes családok részvételét is lehetővé teszi. Gyermekek és 
kamaszkorúak számára a részvétel díjtalan. Péntek estére saját hús- és zöldségfélét szükséges hozni a 
sütögetéshez. A Grünenstein kastélyban vasárnap megtartott koccintás a Custer család támogatásából lesz 
megrendezve. A koccintáson túl idén borkóstolásra is lesz lehetőség a Torkel étterem és a szőlészet 
meglátogatása keretében. A borkóstolás ára (14 CHF) a helyszínen fizetendő.  

A családi találkozó díjai felnőttek számára (18 évtől) a következők: 

Péntek este Szombat Szombat este Vasárnap reggel 
Salátabár 
Kenyerek 

Italok 

Múzeum 
Stossbahn (kisvasút egy irányba) 
Ebéd a nagysátorban 
Gyerekjátékok 
Desszertbüfé a nagysátorban 

Vacsora zenével 
 

Parasztreggeli 

CHF        10.- 
EUR        9.- 

CHF      80.- 
EUR      70.- 

CHF     25.- 
EUR     22.- 

CHF     20.- 
EUR     18.- 

 

Kérjük fizetésed 2019 április 30-ig érkezzen be a következő számlaszámra: 

Verein Naeff’sches Familienfest 
8057 Zürich  
85-421041-9  
IBAN CH 19 0900 0000 8542 1041 9 

Amennyiben az országodban Euro a fizetőeszköz, kérünk a következő számlaszámra utald az árat Euróban: 

 
Niko Kleinmann, Naeffenfest 2019  
IBAN 97 6009 0100 0225 3950 10, Számlaszám: 22 53 95 010 

BIC VOBADESS (Volksbank Stuttgart eG, Bank kód: 600 901 00) 

 
Kérünk tüntesd fel, hogy kinek fizetsz. Ha online regisztrálsz, kérünk tüntesd fel az 5-számjegyű kódot, amit a 

regisztrációddal kapsz (ez segít nekünk a könnyebb áttekinthetőségben)! Ha bármilyen problémád adódna, 
kérünk vedd fel velünk a kapcsolatot email-ben <anmeldung@naeffenfest.ch>. 
Ha a későbbiekben szeretnél további családtagokat regisztrálni, azt is ezen az email címen teheted meg.  

Hálásan köszönjük azoknak a rokonoknak, akik eddig anyagilag támogatták a családi találkozót. Továbbra is 
szívesen fogadjuk az adományokat (szintén a fent található bankszámlaszámra). 

 



Támogatás 

Amennyiben szeretnéd igénybe venni a család támogatását az utazás vagy a költségek enyhítésére, kérünk 
vedd fel a kapcsolatot Andreas Müllerrel a következő címen: Zugerstr. 18, CH-8915 Hausen am Albis (Tel.: 
+41 44 764 06 34) 2019 május 15-ig bezárólag. 

Desszertbüfé 
Nagy örömmel vesszük, ha tudtok hozni süteményeket, édességeket vagy gyümölcsöt a desszertbüfére 
szombat délutánra. (Kérjük dobozban hozzátok őket). A parkolóban adjátok át a sütiket a „Prestegg“-gel 
szemben. Kérünk jelezzétek a regisztrációs lapon, hogy mit hoztok.  

Előadások 
Örömmel biztosítunk lehetőséget arra szombat délután, hogy bemutassatok bármilyen jellegű előadást, 
színdarabot, zenei produkciót, stb. Ha készültök bármi ilyesmivel, kérünk jelezzétek azt Kathrin 
Rinderknecht Pfisternek (kathrin_estrella@hotmail.com +41 79 234 28 68). Ha a közös színdarabban 
szeretnétek szerepelni, a próbán 2019 április14-én csütörtökön tudtok résztvenni 14:30-kor Andreas 
Müllernél, a következő címen: Zugerstrasse 18, CH-8915 Hausen a. A.  

Filmek 
Június 21-én pénteken, 20:00 órás kezdettel korábbi évek családi találkozóit fogjuk levetíteni Altstättenben a 
Sonne Hotelben, szombat este pedig a nagysátorban. A filmeket a helyszínen meg lehet vásárolni.  

Szállás 
Google kereséssel egy egész listát kapunk eredményül az altstätteni szálláslehetőségekről (kulcsszó: “Hotel 
Altstätten SG”). Ha a városban szeretnétek megszállni, minél hamarabb foglaljátok le a szállást saját 
magatoknak.  

Parkolás és mikrobusz a helyszínre 
Parkolási lehetőség Altstättenben a “Stoosplatz” nevű parkolóban van. A helyszínre jutást és visszautat 
mikrobuszokkal oldjuk meg (emellett egyik alkalommal a “Stossbahn” kisvasúttal). A helyszínen az erdőben 
a parkolás nem engedélyezett. Vészhelyzet esetén a közlekedésről, szállításról a bizottság gondoskodik. 

Vendéglátó családok 
Annak érdekében, hogy minél többen részt tudjatok venni a családi találkozón, reményeink szerint számos 
svájci család tud külföldi rokonokat vendégül látni. Ha erre szükségetek van, kérünk jelezzétek azt a 
jelentkezési lap ide vonatkozó részénél. 

Ha külföldről érkezel és szeretnél egy pár napot eltölteni Svájcban a rendezvény előtt és/vagy után egy helyi 
családnál, kérünk jelezd ezt a regisztrációs űrlap megfelelő részén, hogy hány éjszakára lenne 
szükséged/szükségletek szállásra.  

Családfa 
Szükségünk van a segítségetekre a családfa folyamatos frissítéséhez. Kérünk tájékoztassatok, ha bármilyen 
változás van a családfában. 2014 tavasza óta ezt a honlapon www.familytree.naeffenfest.ch és emailben is 
jelezhetitek <stammbaum@naeffenfest.ch>. A változtatásoknak legkésőbb április 30-ig el kell jutniuk 
hozzánk. Nagyon szépen köszönjük! 

Önkéntesek 
Szükségünk van önkéntes segítőkre 1-2 órára az ünnepség alatt. Segítőket keresünk az eszközök 
felállításához, összeszereléséhez, az erdei tisztáson az ebéd után, a nagysátorban és körülötte, illetve figyelni 
idősebb rokonokra, stb. Reméljük sok önkéntes jelentkezése fog beérkezni.  

 

Izgatottan várjuk, hogy találkozzunk 2019 június 21-23-án Svájcban, Altästtenben! 


