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PROGRAM

KÖZLEMÉNYEK

Évzáró tagsági gyűlés

Március 10. (csütörtök),
Stará Pekárna, Štefánikova 8

A CSMMSZ brünni szervezetének 2015-ös évet
értékelő taggyűlésére 2016. február 19-én került
sor. A jelenlévő tagok tudomásul vették és jóváhagyták a 2015-ös évről szóló beszámolókat, a
2016-os programjavaslatot és költségvetést,
valamint elfogadták a CSMMSZ új alapszabályát.

20:00 – Spliff 447 koncert
A két Komáromból összeállt zenészek alkotta hiphop / reggae zenekar öt éve működik, azóta egy
albumuk is megjelent Poptikai Csalódások
címmel.
Belépő: 120,- Kč.
Rendező: Stará Pekárna

Tagdíj a 2016-os évre
Február 19.
Évzáró taggyűlés

Március 15. (kedd), Špilberk

17:00 – Ünnepi megemlékezés és
koszorúzás a magyar jakobinusok
emléktáblájánál

Felhívjuk tagtársaink szíves figyelmét, hogy a
2016. évi tagdíjat mielőbb szíveskedjenek
befizetni. Az éves tagdíj összege: 350,- Kč, a
Prágai Tükör folyóirat éves előfizetésével
együtt 530,- Kč.
A tagdíj befizetése személyesen a klubtalálkozókon vagy rendezvényeinken, illetve banki
átutalással a 2305414/0600 sz. bankszámlára
lehetséges. Köszönjük!

az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 168. évfordulója alkalmából.
Társrendező: Kazinczy Ferenc Diákklub

Členský příspěvek na rok 2016
Március 16.(szerda), Régi városháza, Radnická 8

19:00 – Migránsok, iszlám, iszlamofóbia:
mítoszok és valóság – vitaest
A témakört Kovács Attila iszlamológus, a
pozsonyi Komenský Egyetem docense vezeti be.
A beszélgetést Czímer Gábor újságíró vezeti.
Társrendező: Kazinczy Ferenc Diákklub

Rendszeres klubtalálkozók
szerdánként 15:00 órától
a régi városháza épületében (Radnická 8, csengő
a bejáratnál: "Menšiny II. p.").

Brünni Városi Színház:

Tolcsvay-Müller: MÁRIA EVANGÉLIUMA
A magyar rockopera bemutatója:
2016. március 12. (szombat)
További előadások, információ, belépőjegyek:
www.mdb.cz

Pravidelná klubová setkání

Hivatalos órák
a CSMMSZ brünni szervezetének irodájában
minden pénteken 16:00-tól 18:00 óráig

každou středu od 15:00
v budově staré radnice (Radnická 8, zvonek u
vchodu: "Menšiny II. p.")

Úřední hodiny
v kanceláři Svazu Maďarů-Brno
každý pátek od 16:00 do 18:00 hodin

■■■

■■■

Žádáme naše členy, aby členské příspěvky na
rok 2016 uhradili pokud možno co nejdříve.
Minimální výše příspěvku je 350,- Kč. Členský
příspěvek spolu s předplatným časopisu Prágai
Tükör činí 530,- Kč.
Úhrada je možná osobně na našich akcích, nebo
bankovním převodem na účet č. 2305414/0600.
Děkujeme!
Tisztelt Tagtársaink!
Ezúton kérjük Önöket, hogy posta- ill. e-mail címük
változása esetén mielőbb tájékoztassanak
bennünket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
info@mkic.cz, tel.: 602 471 167. Köszönjük!
■■■

Vážení členové!
Touto cestou Vás žádáme, abyste případné změny
Vašich kontaktních údajů (adresa, e-mail) nám co
nejdříve nahlásili na adrese info@mkic.cz, příp.
telefonicky na č. 602 471 167. Děkujeme!

PROGRAM
10. březen (čtvrtek),
Stará Pekárna, Štefánikova 8

20:00 – Koncert kapely Spliff 447
Hudba kapely z Komárna je na rozmezí hip-hopu
a reggae. Byla založena v roce 2010, od té doby
vydala jeden album.
Vstupné: 120 Kč.
Pořadatel: Stará Pekárna
15. březen (úterý), Špilberk

17:00 – Vzpomínková slavnost
Pietní akt u pamětní desky uherských jakobínů
u příležitosti výročí maďarské revoluce v letech
1848-49.
Spolupořadatel: Studentský klub KAFEDIK
16. březen (středa), Stará radnice, Radnická 8

19:00 – Migranti, islám, islámofobie: mýty
a realita – diskusní večer
Téma představí islamolog doc. Attila Kovács
(Univerzita Komenského, Bratislava). Diskusi
vede žurnalista Gábor Czímer.
Spolupořadatel: Studentský klub KAFEDIK
Městské divadlo v Břně:

Juhász Gyula:
Új kurucnóta
Tyukodi pajtásom,
Kutya világ járja,
Magyar urak lakomáját
Folytatja a kánya.
Rongyos a dolmányunk,
Idegené házunk,
Folt hátán folt mente, csizma,
De azért pipázunk.
De azért az ősi
Rebellis hitünket
Nem tagadjuk, bár az ellen
Száz pandúrja büntet!
De azért kitartunk,
Verekedve váltig,
Édes anyánk, Magyarország
Fölvidulásáig!

Tolcsvay-Müller: EVANGELIUM O MARII
Premiéra maďarské rockové opery
12. březen 2016 (sobota)
Další představení, informace, vstupenky:
www.mdb.cz
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