
NAČRT PROGRAMOV 
Zveze Slovencev na Madžarskem za leto 2019 

 
 
 

21. januar 
Seja predsedstva Zveze Slovencev na Madžarskem 
 
1. februar 
Obujamo dediščino s pravljičnimi večeri za odrasle v soorganizaciji Pokrajinske in 
študijske knjižnice Murska Sobota na Gornjem Seniku 
 
10. februar 
Slovenski kulturni praznik v Slovenskem domu v Monoštru. Predstavitev 
dokumentarnega filma o Slovenskem Porabju. 
 
19. februar 
Predstavitev knjige Klaudije Sedar z naslovom Fajn je bilou, Zgodbe iz življenja Porabk 
in Porabcev.  
28. februar 
Predstavitev knjige Štefana Kardoša z naslovom Stric Geza gre v Zaturce – Geza bači 
de v Zaturce in projekcija istonaslovnega filma v Slovenskem domu.  
5. marec 
Oživitev pustnih šeg in peka krofov ter pogovor z etnologinjo Marijo Kozar o izvoru 
pusta v kulturnem domu v Števanovcih.  
marec – april - maj 
Tečaj slovenščine za nadaljevalce (tedensko) 
8. marec 
Otvoritev razstave Jureta Repenška z nasmlovom Figura v kipcih – Struktu 
ra v odtisih-grafikah v Slovenskem domu v Monoštru.  
22. marec 
Predstavitev knjige z naslovom MALI KRALIČ, ki jo je v narečje prevedel Akos 
Dončecz. Program se bo odvijal v kulturnem domu na Verici-Ritkarovcih v 
soorganizaciji Društva za ves Verica-Ritkarovci.  
30. marec 
Porabski gledališki večer v Sakalovcih. Sodelujeta gledališki skupini ZSM Nindrik-
indrik in Veseli pajdaši.  
marec, april, maj 
Seznanjenje predšolskih otrok s svetom pravljic preko izvedenih gledaliških delavnic  
 
3. april 
Seja predsedstva Zveze Slovencev na Madžarskem  



12. april  
Velikonočna delavnica: peka preste, barvanje jajc in pogovor z etnologinjo Jelko Pšajd 
o velikonočnih šegah v Hiši jabolk na Gornjem Seniku. 
14-15. april 
Sodelovanje Komornega pevskega zbora na pevski reviji Primorska poje   
28. april   
Ekskurzija za člane predsedstva Zveze Slovencev na Madžarskem  
19. maj 
Volilni občni zbor Zveze Slovencev na Madžarskem v Slovenskem domu v Monoštru  
22. maj 
Seja predsedstva Zveze Slovencev na Madžarskem 
27-30. maj 
V okviru Tedna otrok se bodo predšolski otroci v svojem vrtcu predstavili s pravljico, ki 
se jo naučijo v okviru delavnic.  
… maj 
Filmski večer na Gornjem Seniku. Ogled igralnega filma z naslovom Oroslan, pri 
katerem so sodelovali tudi amaterski igralci iz Porabja.  
14.-15. junij 
Sodelovanje Športnega društva Slovenska ves na mednarodni prireditvi. 43. Srečanje 
mladih slovenskih športnikov iz obmejnih dežel v Podčetrku v Sloveniji  
8. junij 
PORABSKI DAN – Srečanje Porabskih Slovencev na Gornjem Seniku  
15. - 16. junij 
50. Tabor slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, ki se ga bo 47. udeležil 
MePZ Avgust Pavel Gornji Senik  
11-19. avgust 
18. Mednarodna likovna kolonija v Monoštru  
25.-30. avgust 
49. Mednarodna likovna kolonija mladih iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške in 
Porabja v Monoštru 
september - oktober - november 
Tečaj slovenskega jezika v Slovenskem domu (tedensko)  
…september 
Premierni predstavi gledališke skupine Nindrik-indrik ZSM v Slovenskem domu v 
Monoštru  
... september 
Filmski večer na Verici-Ritkarovcih. Ogled igralnega filma z naslovom Oroslan, pri 
katerem so sodelovali tudi amaterski igralci iz Porabja.  



...september 
Mednarodni kolesarski maraton v soorganizaciji ŠDK Monošter  
... september 
Seja predsedstva Zveze Slovencev na Madžarskem 
19. oktober 
VII. Vražja pot v Andovcih v soorganizaciji PKTD Andovci  
… november 
Otvoritev razstave ustvarjalcev 18. Mednarodne likovne kolonije v Monoštru. Izdaja 
trojezičnega kataloga  
... november 
Seja predsedstva Zveze Slovencev na Madžarskem  
5. december 
Miklavževanje za porabske malčke v Slovenskem domu  
.. december 
Božični koncert v Porabju  
 
 

Naše delovanje in programe podpirajo: 
 

 

 
 
 
 


