Vážení členovia, milí kamaráti,

Spolok segedínskych Slovákov umožní členom Spolku, podporujúcim členom
a záujemcom, aby sa zúčastnili jubilejného, 54. ročníka Medzinárodného festivalu tradičnej
ľudovej kultúry v Detve. Folklórne slávnosti pod Poľanou tradične prebiehajú v Amfiteátri.
Cieľom našej cesty je, aby sme spoznali, ako v našej materskej krajine chránia a rozvíjajú
vlastnú tradičnú ľudovú kultúru. Našim projektom by sme chceli rozvíjať pozitívny vzťah
/hlavne mladých ľudí/ k tradičnej slovenskej kultúre, chceli by sme vytvoriť priestor pre
rozvoj spolupráce aj s krajanmi, ktorí budú v takzavnom Gastrodvore a vystupujú aj
v galaprograme Krajanská nedeľa. Súčasťou festivalu je i stretnutie remeselníkov
a prezentácia ľudových remesiel. Pre návštevníkov festivalu organizátori pripravia
i gastronomické špeciality a tradičné jedlá. Budete mať možnosť spoznať valašskú kultúru
a zúčastniť sa aj na Podrobný program neskôr nájdete na webovej stránke Detvy. Spolok
segedínskych Slovákov plánuje účastníkom projektu zabezpečiť vstupenky na celý festival
a hradí ubytovanie. Cestovanie plánujeme osobnými autami, Segedínska slovenská
samospráva cez spolok podporí cestovné členom Spolku v prípade, ak vozidlo vezie
minimálne 3 členov Spolku segedínskych Slovákov.
Miesto podujatia: Detva, Amfiteáter
Čas: 12.-15. júla 2019
Keďže na mieste sme už voľné ubytovacie kapacity nenašli, sme ich rezervovali vo Zvolene
v penziónovej časti Hotelu Franko vo Zvolene. (http://www.frankohotel.sk/)
Prihlásiť sa na festival treba u hospodárskeho vedúceho / dr. Imre Ocsovszki, tel.: 06-70-60196-12./ do 25. mája zaplatením 50 EUR, čo je vlastne účastnícky poplatok pobytu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Kedves tagok, barátaink!
A Szegedi Szlovákok Egyesülete lehetővé teszi a tagság, a támogató tagok és az
érdeklődők számára, hogy részt vegyenek a detvai 54. Hagyományos Népi Kultúra
Nemzetközi Fesztiválján. A Polyána alatti Folklórünnep a városka szabadtéri színpadán és
környékén zajlik. Utunk célja, hogy megismerjük hogyan őrzik és művelik az anyaországban
a hagyományos kultúrát. Projektünkkel szeretnénk megerősíteni / főleg fiataljaink / pozitív
kapcsolatát a hagyományos szlovák népi kultúrával, szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy
a tagság mélyítse kapcsolatát az anyaországban élőkkel, illetve a külhoni szlovákokkal. A
„Külhoni Szlovákok Vasárnapja” című gálaműsorban a külföldön élő szlovákok is
bemutatkoznak, valamint a „Külhoni szlovákok gasztroudvarában” is találkozhatunk a
anyaországi és külhoni szlovákokkal is. A fesztivál részletes programját később megtalálják
Detva város weboldalán is (www.detva.sk). A Szegedi Szlovákok Egyesülete a projekt
résztvevőinek a fesztivál teljes időtartamára megvásárolja a belépőt, illetve állja a
szállásköltséget is. Az utazást személyautókkal tervezzük. A Szegedi Szlovák Önkormányzat
az egyesületen keresztül támogatja a tagság útiköltségét, amennyiben egy személyautóban
minimum 3 egyesületi tag utazik.
A rendezvény helye: Detva (Szlovákia)
Időpontja: 2019. július 12-15.
A csoportnak szállást már csak a közeli Zólyomban foglaltunk a Hotel Franko panzió
részében. (http://www.frankohotel.sk/).
A fesztiválra gazdasági vezetőnknél lehet jelentkezni(dr. Ocsovszki Imre, tel.: 06-70-601-9612.) 50 EUR/fő befizetésével, mely egyben az anyaországi út hozzájárulási költsége is.
Jelentkezési határidő: 2019.május 25.
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!
Podporovateľ projektu / Támogatónk:

Pályázati azonosító: „NEMZ‐KUL‐19‐0510” – „Folklórfesztivál és a külhoni szlovákok folklórfesztiválja
az anyaországban”.

