Szegedi szlovák hirdetmény
Oznam pre segedínskych Slovákov

POZVÁNKA
Spolok segedínskych Slovákov a Segedínská slovenská samospráva Vás,
Vašu rodinu a známych srdečne pozýva na sériu podujatí, ktorú organizujeme
pri príležitosti Dňa mesta.
23. mája 2009 od 11.00 hodiny v Dome menšín v Segedíne (Nemzetiségek Háza, Szeged, Osztróvszky u. 6.) si môžete pozrieť výstavu Komlóšske
tkaniny. V tento deň má dom aj Deň otvorených dverí a Deň rodiny, na ktorom
členovia Komlóšskej organizácie Slovákov pripravia tradičné slovenské jedlá zo
Slovenského Komlóša ako kvasienke, špricke a baraniu kapustu.
Profesionálna zložka Slovenského divadla Vertigo pri Celoštátnej
slovenskej samospráve predvedie 23. mája o 18.00 hodine veselohru Táne Kusej
„A čo ja miláčik?“. Predstavenie bude v Detskom dome Sedmokráska
(Százszorszép Gyerekház, Szeged, Kálvin tér 6.) v slovenčine s maďarskými
titulkami.
24. mája 2009 od 14.00 hodiny sa začne tradičný slávnostný Národnostný galaprogram na prírodnom javisku pred Múzeom Ferenca Móru, na
ktorom sa so svojou kultúrou predstavia v Segedíne žijúce národnosti.
Slovenské melódie v tomto roku pretlmočí Mládežnícka dychovka zo
Slovenského Komlóša, ktorá v tomto roku oslávi svoje 40.narodeniny.
Hore uvedené programy sú bezplatné.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Kontakt:
Ján Bencsik, preseda Spolku segedínskych Slovákov (30/27-99-126)
Tomáš Račko, podpredseda Segedínskej slovenskej samosprávy (20/9-651-064)
Ferenc Gajda, riaditeľ Domu menšín v Segedíne, (30/218-46-63)
......................
Program na ďalší týždeň:
25. mája 2009 hosťuje v Segedíne Sarvašské slovenské divadlo, ktoré o 19.00tej hodine v Klube JATE predvedie v réžii László Gergelya komédiu Júliusa
Satinského a Milana Lasicu „Náš priateľ René“. Hru v maďarčine zahrajú Géza
Benkő a György Derzsi.
Najnovšie informácie nájdete na
stránke <http://www.segediskislovaci.hu>

A legfrissebb információk megtalálhatók
a <http://www.szegediszlovakok.hu> oldalon
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MEGHÍVÓ
A Szegedi Szlovákok Egyesülete és a Szegedi Szlovák Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt és kedves családját ismerőseit, rendezvénysorozatunkra, melyet a Város Napja alkalmából szervez.
2009. május 23-án 11.00 órától tekinthetik meg a „Komlósi szőttesek”
című kiállítást a Nemzetiségek Házában (Szeged, Osztróvszky u . 6.), ahol egész
napos rendezvényen a Nyílt Napon várják a ház dolgozói az érdeklődőket. Ebből
az alkalomból Családi Napot szerveznek, melyen a Komlósi Szlovákok Szervezete tagjai tartanak ételkóstolóval egybekötött gasztronómiai bemutatót a
tótkomlósi szlovák konyha ízvilágából. Ami fő, az birkakáposzta és a közkedvelt gőzönfőtt, ami pedig sül, az a tolófánk.
Este 18.00 órára önfeledt szórakozásra hívjuk Önöket az Országos
Szlovák Önkormányzat Vertigo Szlovák Színházának vendégszereplésére.
A profi színészekből álló tagozat Tatiana Kusá „És velem mi lesz,
édes?” című komédiáját mutatja be a Százszorszép Gyerekházban (Szeged, Kálvin tér 6.). Az előadás szlovák nyelven magyar feliratokkal zajlik.
Május 24-én 14.00 órakor kezdődik a hagyományos Nemzetiségi Gála a
Móra Feremc Múzeum előtti szabadtéri színpadon, melyen a Szegeden élő nemzetiségek kultúrájából láthatnak ízelítőt. A szlovák dallamokról ezúttal a Tótkomlósi Ifjúsági Fúvószenekar gondoskodik. A nemzetközileg is elismert zenekar idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját.
A programokon való részvétel ingyenes.
Szeretettel várjuk Önöket!
Kapcsolat:
Bencsik János, elnök, Szegedi Szlovákok Egyesülete (30/27-99-126)
Racskó Tamás, alelnök, Szegedi Szlovák Önkormányzat (20/9-651-064)
Gajda Ferenc, igazgató, Nemzetiségek Háza (30/218-46-63)
......................
A következő hét programjából:
2009. május 25-én vendégszerepel Szegeden a JATE Klubban a szarvasi
Cervinus Teátrum. 19.00 órai kezdettel a két kiváló szlovák komikus Július
Satinský és Milan Lasica „Barátunk René” című komédiáját mutatják be Gergely László rendezésében. Benkő Géza és Derzsi György magyar nyelven adják
elő a darabot. Ez az előadás volt a szlovák szerzőpáros magyarországi ősbemutatója.
Najnovšie informácie nájdete na
stránke <http://www.segediskislovaci.hu>

A legfrissebb információk megtalálhatók
a <http://www.szegediszlovakok.hu> oldalon

