
MEGHÍVÓ 
 
A Szegedi Szlovák Önkormányzat és a Szegedi Szlovákok Egyesülete nevében sok szeretettel 
várjuk Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit soron következő rendezvényükre, melyet 
a  

NEMEZETISÉGI NAPOK 2017 
keretében szervezünk.  

A hagyományos Nemzetiségi Gálán szlovák művészeti csoportok is szerepelnek . 
 
Hely: Szeged, Dugonics tér,  
Időpont: 2017.május 20. 15:00-17:30 
 
 

Pannónia Hagyományőrző Néptánccsoport- Kistarcsa 

Művészeti vezető: Szilágyi Zsolt. 

Néptánccsoport alakult kistarcsai fiatalokból az 1990 es évek elején a helyi Kék nefelejcs asszonykórus 
segített a fellépő ruhák, énekek kiválasztásában és fellépéseknél több alkalommal énekelt a táncokhoz. 
Fellépő gyerekek szülei, fiatalabb asszonyok az énekekhez karikázót kezdtek táncolni, sikerrel szerepeltek. 
Sikerük volt a fellépések előkészítésében a fiatalok szülei sokat segítettek öltözködésben népviseleti ruhák 
gyűjtésében, varrásában. Táncoló, énekelő asszonyokhoz férjeik és a néptáncot szerető férfiak csatlakoztak 
és 1994-ben megalakult a hagyományőrző néptánc csoport.  

Pest környéki és felvidéki szlovák és magyar páros néptáncot, karikázót, verbunkot, táncolnak falunapokon, 
nemzetiségi fesztiválokon. Több szomszédos országban felléptek és viszik hírét a kistarcsai szlovák 
népviseletnek és néptáncnak. István napi köszöntő táncszámra arany minősítést kaptak. Tevékenységüket az 
önkormányzat és a szlovák nemzetiségi önkormányzat segíti, támogatja. 

  

Vencsok Hagyományörző Népdalkör- Nagytarcsa 

A „Venčok”, azaz koszorú, Hagyományőrző Népdalkör 1996 októberében alakult Nagytarcsán. 
Megalakulása óta a szlovák kisebbségi önkormányzat támogatásával működik. Az asszonykórus 
legfontosabb feladatának a nagytarcsai magyar és szlovák hagyományok felkutatását, színpadra állítását, 
bemutatását és átörökítését tartja. Saját gyűjtésű népdalaik, néptáncaik és néphagyományok megismerését 
szintén fontosnak tartják. Művészeti vezető: Nitkulinetz Zsanett, a zeneiskolai igazgatója. A 
menyecskekórus kicsi, de lelkes csapata igyekszik minden meghívásnak eleget tenni. Szívesen megtanulnak 
minden magyar, vagy szlovák népdalt, melynek dallama, vagy szövege megnyeri tetszésüket. Szeretnénk 
megőrizni az eredeti nagytarcsai népviseletet, amelyet színpadon is bemutatnak. Az asszonykórus tagjai 
gyakran fellépnek a környező teleülések falunapjai, kulturális rendezvényeken, valamint a fővárosi szlovák 
kisebbségi önkormányzatok által szervezett programokon is. A Vencsok Hagyományőrző Népdalkör 
igyekszik Nagytarcsa jó hírnevét továbbá örökíteni. 

Egyben  engedjék  meg,  hogy  megragadjuk  az  alkalmat  és  megköszönjük  mindazoknak  a 

támogatást,  akik  személyi  jövedelemadójuk  1%‐át  felajánlották  szervezetünknek!  Akik, 

most  készítik  el  adóbevallásukat,  a  felajánlást  még  megtehetik  civil  szervezetünk  javára. 

Szervezetünk pontos neve: Szegedi Szlovákok Egyesülete. Adószáma: 18458185106. 

 



 

 
 

 



 
 
 
Segedínska slovenská samospráva a Spolok segedínskych Slovákov pozýva Vás,  Vašu 
rodinu, priateľov a známych na nasledujúcu akciu, ktorú poriadajú spolu vrámci  

NÁRODNOSTNÝCH DNÍ 2017. 
 

V programe tradičného Národnostného galaprogramu sa predstaví Folklórny súbor 
Pannónia z Malej Tarča a Ženský spevácky zbor z Veľkej Tarče. 

 
Miesto:Námestie Dugonicsa, Segedín  
Čas: od 15.00 do 17.30 20. mája 2017 
 
Zároveň by sme aj touto formou chceme poďakovať všetkým tým, ktorí venovali zo svojích 

daní 1% pre náš Spolok. Ten, kto si  teraz pripravuje daňové priznanie, ešte môže darovať 

našej  organizácii  1%,  treba  uviesť  presné  meno  Spolku  (Szegedi  Szlovákok  Egyesülete) 

a daňové číslo organizácie: 18458185106. 

 
Srdečne čakáme každého! 


