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TB: 8-1-2015 

THÔNG BÁO 
Lễ hội chào mừng Quốc khánh  02.9 và  kỷ niệm 70 năm - CM tháng 8 

 
Kính gửi toàn thể bà con, cô bác  và các cháu trong Cộng đồng NVN tại Slovakia, 

 

Năm nay,  lễ Quốc  khánh 02.9 cũng là kỷ niệm 70 năm cống bố Tuyên ngôn độc lập, khai 

sinh ra nước VNDCCH, tiền thân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày nay, đồng thời cũng 

là kỷ niệm 70 năm CM tháng 8. 

Đứng trước những ngày lể trọng đại đó,  hội người VN tại Slovakia sẽ tổ chức Lễ hội  nhằm 

chào mừng và kỷ niệm các ngày lể lớn này. 

Lễ hội sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật, 30.08.2015  với các hoạt động trong các lĩnh vực 

thể thao, văn hóa, văn nghệ... 

 

Chương trình Lễ hội  sẽ gồm các hoạt động theo thứ tự thời gian như sau: 

 

1. Buổi sáng CN (30.08.2015): Chương trình thể thao 

 

- Bóng bàn: 

 9h00: Các VĐV nhận lịch và thể lệ và địa điểm thi đấu 

 

-   Bóng đá: 

9h00: Các đội tập trung tại sân bóng đá tại ul. Pekna cesta 6, Bratislava để nhận lịch và 

bảng thi đấu. 

 

2. Meeting trọng thể và đêm nhạc “Giai điệu tự hào nơi  xa quê hương“  

 

Địa điểm: Trung tâm triển lãm INCHEBA, viedenska 3-7, Bratislava 

Thời gian: 18h00 ngày Chủ nhật,  30.8.2015 

 

Đêm ca nhạc có sự tham gia của các ca sĩ trong nước như Thanh Lam, Tùng Dương và các ca 

sĩ nổi tiếng của Slovakia từng Đạt giải Super Star... 

 

Tổ chức Lễ hội chào mừng CM Tháng 8 và QK 2.9 là truyền thống tốt đẹp  của tất cả bà 

con và các cháu trong Cộng đồng Người Việt tại Slovakia, hoạt động hàng năm này được xem 

như một truyền thống văn hóa quí báu của Cộng đồng chúng ta, là dịp để chúng ta mong chờ 

và gặp gỡ nhau để cùng hướng về Quê hương, Đất nước.  

Xin  kính mong  tất cả  bà con, cô bác cùng các cháu từ khắp mọi miền tại Slovakia hãy 

gìn giữ truyền thống quí báu đó bằng sự tham gia và đóng góp  cho  Lễ Hội bằng chính sự 

tham dự của chính từng người trong chúng ta. 

Đóng góp của bà con: Để có được kinh phí cho Lễ hội và đêm nhạc, mong bà con 

đóng góp min 15EUR/người. Trẻ em dưới 15 tuổi miễn phí. 

BTC xin trân trọng cám ơn sự đóng góp của các nhà tài trợ và sự có mặt của tất cả bà con, 

cô bác cùng các cháu trong Cộng đồng. 
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