A Honti parádé 2019 szinte elfeledett kultúrát és szokásokat
fog életre kelteni.
Gyertek és élvezzétek augusztus 16.-17.-én Hrusov-ban.
Hrusov 2019 augusztus 07. - A Hont régió kézműves népének
nehéz élete, egyedi kulturális gazdagsága és szinte elfeledett
szokásai újra életre kelnek Hrusov faluban.
2019. augusztus 16.–17.-én a Nagykürtösi járásban található ez
a kis falucska amely otthont ad a Honti parádé népszerű népi
fesztivál 24. évének.
Látogatókat várjak a kézműves bemutatók, a helyi specialitások
kóstolása vagy a szlovák és külföldi csoportok kulturális
előadásai.
A Honti parádé fesztivál az egyik legfontosabb esemény, amely
nemcsak Hrusov falut, hanem a Hont régió egyediségét is
bemutatja.
A
folklór
esemény
minden
évben
képet
ad
látogatóinak a helyi emberek életéről, szokásairól és gazdag
kulturális örökségéről a távoli múltban. Tematikusan az
esemény programja öt blokkra oszlik: élet a Hrusóv-i lazakon,
kézművesség,
hagyományos
ételek
kóstolása
népi
zene
kíséretében,
kiállítások
és
kulturális
előadások
az
amfiteátrumban.

Az idei 24. fesztivál a látogatóknak bemutatja a gabona kézi
betakarítását
lazakon,
faszénégetés
és
fahúzás
demonstrációival,
valamint
házi
kenyér
és
kenyérlángos
előállítását
és
sütését
tradicionális
kőkemencékben.
A történelmi gépek szerelmesei ne hagyjak ki a történelmi
traktorok és cséplők kiállítását a faluban található ritka
gyűjtők gyűjteményéből. A Honti parádén nem csak a helyi
régióból, hanem Szlovákia más részeiről származó tehetséges
kézművesek mutatják be képességeiket. Az ügyes mesterek kovács
és ács kiállításokat készítettek a látogatók számára, de nem
fog hiányozni gyerekek számára sem a kézműves sarok vagy
a érdekes népviselet kiállítása.
A folklór szerelmeseinek és a gyermekes családoknak megfelelő
rendezvény
a
helyi
különlegességek
kóstolását
kínálja
közvetlenül a faluban a hontoni udvarokban. A fesztivál két
nap alatt közelebb hozza az időszak során tartott szokásokat
az ételek készítésében, a látogatókat várják a hazai Hrusov
lakóinak és más szlovák régió bemutatói. A gasztronómiai
ajánlat része lesz a Nagy Borút is, ahol a legjobb ízeket
fogják kóstolni a Hrusói szőlőskertjeiböl és udvarjaibol.

Ebben az évben a kultúra és a folklór központja természetesen
az amfiteátrum lesz.
40. évfordulóját a Ragačinka helyi gyermek folklór együttes
ünnepli, amely gyermekkora óta több Hrusói folklóristákat
nevel fel, és mindannyian megőrzik a Hrusói népdalokat és
szokásokat. A szlovák folklóristák mellett a közönségnek a
szerbiai Klasa külföldi együttesek (Stara Pazova), a romániai
Cerovina (Čerpotok) vagy az orosz Volni Don együttes is
bemutatkozik. Többek között fellépnek Piešťany, Jarek, Badín,
Prečín népi együttesei, Lučenec Ipeľ csoportjai, Pliešovce
Rozmarín csoportjai, Rožňava Haviar, Slatina Zvolen Slatina és
Čierěž
Nemecká
csoportjai.
Péntek
este
az
amfiteátrum
programját az FS Technik, szombaton pedig az FS Železiar
előadása zárja le. Az amfiteátrumban tehetségeiket a közönség
számára megmutatják a gyermek tánc folklór együttesek is
Krupina Vartášik, a Pozsonyi Prvosienka, a Matičiarik Banská
Bystrica, a Sendergö Ságról és a Krtíšanček Nagykürtösröl.
A Honti parádé 2019 a Művészetek Támogatási Alapjának, a
Besztercebányai Régiónak és az „Interreg V-A Együttműködési
Program Szlovákia - Magyarország 2014-2020” program pénzügyi
támogatásával kerül megrendezésre.

