Pre segedínskych Slovákov
Szegedi szlovák hirdetmény

POZVÁNKA
Vážení členovia,
touto cestou Vám tlmočíme pozvanie Demokratického zväzu Slovákov a Čechov
v Rumunsku na multikultúrne podujatie dolnozemských Slovákov
JARMOK.
III. ročník podujatia sa bude konať od 10.00 hodiny v sobotu 12. júna v Nadlaku. Kultúrny
program, výstavy, etnogastronomické a remeselnícke stánky predstavia dolnozemskí Slováci
z Rumunska, Vojvodiny ako aj z Maďarska. Spoluorganizátormi podujatia sú aj naše
dolnozemské organizácie.

Ďalšie podujatie, ktoré plánujeme spoločne navštíviť, bude hosťovské divadelné predstavenie
Art centra „Chlieb a hry“ zo Starej Pazovy (Vojvodina), ktoré predvedie tanečnú hru
s názvom
OBRAZY MÔJHO SVETA.
Vystúpenie sa bude konať v sobotu 26. júna o 19.00 hodine v Osvetovom stredisku Jozefa
Gregora Tajovského v Slovenskom Komlóši.
O predstavení, ktoré dostalo významné ocenenia v Iráne a Egypte si podrobnosti môžete
prečítať na nasledujúcej webovej stránke:
http://www.slovackizavod.org.rs/pozoriste/alternativne-scene/art-centar-hleba-i-igara

Na obe akcie sa môžete hlásiť telefonicky u hospodárskeho vedúceho Spolku segedínskych
Slovákov dr. Imreho Ocsovszkiho (+36/70/601-96-12) do 11. júna.
Cestovanie plánujeme vlastnými osobnými autami, naša organizácia hradí cestu motorového
vozidla, v ktorom cestujú minimálne 3 členovia Spolku segedínskych Slovákov.
O presnom termíne odchodov sa pri prihlásení dohodnete.
So srdečným pozdravom:
Vedenie Spolku segedínskych Slovákov

Najnovšie informácie nájdete na webovej stránke http://www.segedinskislovaci.hu
A legfrissebb információk elérhetők a http://www.szegediszlovakok.hu weboldalon

Pre segedínskych Slovákov
Szegedi szlovák hirdetmény
MEGHÍVÓ
Tisztelt Tagtársak!
Ezúton tolmácsoljuk Önöknek a Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetségének meghívását az alföldi szlovákok
VÁSÁR
című multikulturális rendezvényére.
A III. évfolyamot ezúttal a romániai Nagylakon szervezik a romániai, vajdasági és magyarországi szlovákok. Alföldi szlovák szervezeteink is társszervezői a programsorozatnak.
Az egynapos rendezvény megnyitója június 12-én, szombaton 10.00 órakor lesz a romániai Nagylakon, ahol kultúrprogrammal, kiállításokkal, etnogasztronómiai és kézművessátrakkal várják az érdeklődőket.

Következő programunk, melyre szervezett formában szeretnénk elutazni a vajdasági szlovák
„Chlieb a hry” (Kenyér és játékok) művészeti centrum vendégszereplése lesz.
A VILÁGOM KÉPEI
című előadásukat június 26-án, szombaton 19.00 órai kezdettel mutatják be a tótkomlósi
Jozef Gregor Tajovský Művelődési Központban.
A táncjátékról, mely rangos elismerésben részesült nemzetközi fesztiválokon Iránban és
Egyiptomban is, a következő weboldalon olvashatnak bővebben:
http://www.slovackizavod.org.rs/pozoriste/alternativne-scene/art-centar-hleba-i-igara

A rendezvényekre dr. Ocsovszki Imrénél, szervezetünk gazdasági vezetőjénél lehet jelentkezni telefonon (70/601-96-12) június 11-ig.
Az utazást személyautókkal tervezzük, a gépjárművek költségét csak abban az esetben téríti
szervezetünk, ha egy gépjárműben minimum 3 egyesületi tag utazik.
Az indulás időpontjairól a jelentkezéskor adunk felvilágosítást.
Üdvözlettel:
a Szegedi Szlovákok Egyesületének vezetősége

Najnovšie informácie nájdete na webovej stránke http://www.segedinskislovaci.hu
A legfrissebb információk elérhetők a http://www.szegediszlovakok.hu weboldalon

