Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi programterve

Január

- Szlovák zenés est és farsangi batyus bál, január 23-án
- Doni megemlékezés-koszorúzás

Február

- februárban Teadélután szlovák dalok mellett közös program a FHKE tel
- Farsang farka- február 6,7,8,9

Március

- Civileké a Ház rendezvénysorozaton részvétel
- március 15-ei koszorúzáson való részvétel
- Virágvasárnapi népszokások – babicskázás március 20-án
- húsvét előtti készülődés március 16-18. között

Április

- civil szervezetek fogadása a Tájházba bemutatkozással.

Május

- KEM felnőtt nemzetiségi fesztiválon való részvétel Krídlovka
szlovák nemzetiségi csoport
- Kenyérsütés a kemencében - bemutatás, oktatási szándékkal - gyermekek
részére
- Nyílt napok a Tájházban
- Dorgó rózsán való fellépése Tb. Bánhidán
- Krídlovka fellépése Kozárovcei Falunapon

Június

- múzeumok éjszakája a Tájházban
- Testvérvásos/ Šaľa / ünnepén / piaci napok/ való részvétel, fellépés/
- Myjavai fesztiválon való fellépés / főzés/ június 17-19-ig

Július

- július 02-án - Magyarországi Szlovákok napján való részvétel,
- július 03-tól-július 09-ig nyelvi, ismeretterjesztő tábor Hronecban /
Szlovákia/

Augusztus

- Krídlovka ifjúsági fúvószenekar zeneoktatása Tardoskedden augusztus
08-11-ig
- 22.ik Falunap a FHKE és az evangélikus egyházzal közös rendezvény
13
- Szlovák istentisztelet az evangélikus templomban Nobik Erzsébet
Szarvasi lelkésznő közreműködésével augusztus 14-én

Szeptember

-

Október

- Tájházban – iskolai tanulmányi órák / témák: kukorica, tök, tollfosztás /
- október 15-én egynapos megemlékezés a 315. évforduló Szlovák családok
betelepülésének
- Temetőkert őszi munkáival az őseink sírköveinek és környékének
rendbetétele
- Megemlékezés az őseinkről a temetőkertben az evangélikus lelkésznő
együtműködésével.

05-11-ig Szlovák aktivisták nyári tábora anyaországban Horné Saliby
Kozárovcei Mária Švolíková memoriálon való fellépés, részvétel
civil szervezeteinkkel/ Bránicska, Krídlovka, Szlovák klub/ Tájházban
szeptember 19-én összefoglaló beszélgetés az évi megrendezésre kerülő
programok kiértékelése, készülődés az őszi-téli programokra.

November

- Erzsébet- Katalin napi népszokások megelevenítése.

December

- 11-én az Oroszlányi Szlovákok napjának megtartása az evangélikus lelkészasszonyokkal / Nobik Erzsébet-Szarvas, Farkas
Etelka-Oroszlány/
- Közreműködés az Oroszlány Barátainak köre civil szervezettel az
Advent és Karácsonyi rendezvénysorozat megrendezésében

