KRÓNIKA

PROGRAM

KÖZLEMÉNYEK

Június 10. (szombat), Olomouc / Mírov

Megemlékezés
tiszteletére

gróf

Esterházy

Tagdíj a 2017-es évre
János

Felhívjuk tagtársaink szíves figyelmét, hogy a
2017. évi tagdíjat mielőbb szíveskedjenek
befizetni. Az éves tagdíj összege: 350,- Kč, a
Prágai Tükör folyóirat előfizetésével együtt
530,- Kč.

12:00 – magyar nyelvű szentmise az olomouci
Szent Vencel-székesegyházban
14:30 – koszorúzás Esterházy János jelképes
sírjánál a mírovi rabtemetőben
Szervező: CSMMSZ – Ostrava

Május 19./ Író-olvasó találkozó Lanczkor Gáborral

Június 16. (péntek), Artschool, Kotlářská 5

18:00 – „Jenom něco – Valami” –
Štefunková-Szabó Erzsi képzőművész
kiállításának megnyitója

Členský příspěvek na rok 2017

A kiállítás június 17. és szeptember 20. között
tekinthető meg.
További információk: http://www.artschool.cz

A tagdíj befizetésének módja: személyesen a
klubtalálkozókon vagy rendezvényeinken, ill.
banki átutalással a 2305414/0600 sz. bankszámlára. Köszönjük!

Žádáme naše členy, aby členské příspěvky na
rok 2017 uhradili pokud možno co nejdříve.
Minimální výše příspěvku je 350,- Kč. Členský
příspěvek spolu s předplatným časopisu Prágai
Tükör činí 530,- Kč.

Május 21./
Nemzeti kisebbségek napja a
Lužánky parkban

Úhrada je možná osobně na našich setkáních a
akcích nebo bankovním převodem na účet č.
2305414/0600. Děkujeme!

Nyári programajánló
Július 23. (vasárnap), Náměšť nad Oslavou

A Muzsikás együttes koncertje a „Folkové
prázdniny” fesztiválon

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!

További információk: http://www.folkoveprazdniny.cz

Augusztus 25-27. (péntek-vasárnap), Kouty

A CSMMSZ 19. művelődési-anyanyelvi
tábora
A tábor részletes programját és a jelentkezés
feltételeit a mellékelt meghívóban találják.

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

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

■■■

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. červen (sobota), Olomouc / Mírov

Vzpomínková slavnost na hraběte Jánose
Esterházyho
12:00 – Mše svatá v maďarském jazyce v
katedrále Sv. Václava (Olomouc)
14:30 – vzpomínkový akt ve vězeňském
hřbitově (Mírov).
Pořadatel: Svaz Maďarů – Ostrava
16. červen (pátek), Artschool, Kotlářská 5

18:00 – „Jenom něco” – vernisáž výstavy
akademické malířky Alžbety ŠtefunkovéSzabó
Výstava potrvá od 17. června do 20. září 2017.
Další informace: http://www.artschool.cz

Tipy na léto
23. červenec (neděle), Náměšť nad Oslavou

Koncert skupiny Muzsikás na festivalu
„Folkové prázdniny”

Tóth Árpád:

Ó, kék és zöld...
Ó, kék és zöld és arany ragyogás,
Illatok, gyanták, szél, forró sohaj,
Ó, fölgyújtott föld, szikrás levegő,
Piros lobogó szirmok s lebegő
Szelíd, kék füstként távol fák enyhe lombja.
Ó, égő táj, ó, szikrás levegő!
Tavaszi tűz, földből pirosan föltörő
Viráglángnyelvek, lebegő,
Szelíd kék füstje távol lombnak a lenge fákon,
Izzó arany amely zuhogva dől
A napkéselte rések boldog sebén...

Další informace: http://www.folkoveprazdniny.cz

25-27. srpen (pátek-neděle), Kouty

19. vzdělávací tábor Maďarů žijících v ČR
Podrobnější informace o programu a podmínkách
přihlášení najdete v přiložené pozvánce.

JÚNIUS / ČERVEN 2017

