KRÓNIKA / PRORGAM

PROGRAM

KÖZLEMÉNYEK

Február 10. (szombat), Prága, Autoklub ČR,
Opletalova 29

Tagdíj a 2018-as évre

19:00 – 27. Prágai Magyar Bál

Felhívjuk tagtársaink szíves figyelmét, hogy a
2018. évi tagdíjat mielőbb szíveskedjenek
befizetni. Az éves tagdíj összege: 350,- Kč, a
Prágai Tükör folyóirat előfizetésével együtt
530,- Kč.
Amennyiben a 2018-as évre meg szeretné
rendelni a Prágai Tükör folyóiratot, a tagdíjat az
előfizetési díjjal együtt szíveskedjék legkésőbb
február végéig befizetni.

Szervező: CSMMSZ-Prága
Jegyelővétel és asztalfoglalás: a CSMMSZ prágai
központi irodájában, munkanapokon 10 és 16 óra
között; tel.: 271 476 932, e-mail: csmmsz@volny.cz.

Február 24. (szombat), Régi városháza, Radnická 8

14:00 – „Soli Deo Gloria – a magyar
reformáció öt évszázada” – kiállítás
Magyar nyelvű református istentisztelet

November 25./ A
Magyar Kulturális
Napok gálaestje

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

Igét hirdet: Éles György ref. lelkész (Prága)
Társrendezők: Balassi Intézet – Prágai Magyar Intézet,
Prágai Református Missziói Gyülekezet

Március 2. (péntek), Régi városháza, Radnická 8

Členský příspěvek na rok 2018

17:30 – A CSMMSZ brünni helyi egyesületének évzáró tagsági gyűlése
Napirendi pontok:
1. megnyitó; 2. a szavazatszámláló és határozati
bizottság megválasztása; 3. elnöki és gazdasági
beszámoló a 2017-es évről; 4. az ellenőrző
bizottság jelentése; 5. programterv és költségvetés-tervezet a 2018-as évre; 6. hozzászólások,
vita; 7. határozat, zárszó.

December 8./ 25 éves
a CSMMSZ ostravai
egyesülete
A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezete

57. Reprezentációs Bálja

Amennyiben a taggyűlés kitűzött időpontjában a tagok
felénél kevesebben jelentek meg, a CSMMSZ alapszabálya értelmében egy óra elteltével a taggyűlés a
jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
Szavazati joggal a Szövetség rendes, fizető tagjai
rendelkeznek.

A részvétel iránt érdeklődők az info@mkic.cz címen
jelentkezzenek!

Rendszeres klubtalálkozók

A Slavia Hotel bálja / Ples Hotelu Slavia Brno

szerdánként 15:00 órától
a régi városháza épületében (Radnická 8).
■■■

Pravidelná klubová setkání
každou středu od 15:00
v budově staré radnice (Radnická 8).

2018. február 3., 19:00

Žádáme naše členy, aby členské příspěvky na
rok 2018 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 v hotovosti na našich setkáních a akcích
nebo
- bankovním převodem na účet č. 2305414/0600.
Děkujeme!

Pozsonypüspöki, Vetvár Művelődési Ház

2018. február 17. / 17. únor 2018
Hotel Slavia, Solniční 17
További információk / Informace:
http://www.slaviabrno.cz/2018/01/09/ples-hoteluslavia/

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. únor (sobota), Praha, Autoklub ČR, Opletalova 29

19:00 – 27. maďarský ples v Praze
Pořadatel: Svaz Maďarů – Praha
Předprodej vstupenek: v pražské kanceláři Svazu
Maďarů, v pracovní dny mezi 10:00–16:00 hod.;
tel.: 271 476 932, e-mail: csmmsz@volny.cz.

24. únor (sobota), Stará radnice, Radnická 8

14:00 – „Soli Deo Gloria – pět století
maďarské reformace” – výstava
Bohoslužba v maďarském jazyce

Petri György:

Februári hajnal

Bohoslužbu slouží: György Éles (Praha)

A fagyott hó helyén most
vizes a párkány,
vizesen ragyog!
Csöpögnek a méteres
jégcsapok.
Ó, lassú, szép, könyörtelen
fogyatkozás.
Aláfolyik az ablaküvegen
az eleven
víz.

Spolupořadatelé: Balassiho Institut – Maďarský
institut v Praze, Misijní reformovaný církevní sbor
v Praze
2. březen (pátek), Stará radnice, Radnická 8

17:30 – Výroční členská schůze Svazu
Maďarů – Brno
Program:
1. zahájení; 2. volba komisí; 3. zprávy o činnosti a
hospodaření v roce 2017; 4. zpráva revizní
komise; 5. plán programů a rozpočtu na rok 2018;
6. diskuze; 7. usnesení, závěr.
Dle stanov Svazu Maďarů, pokud se ve stanovenou
dobu sejde méně než polovina členů, pak hodinu po
ohlášeném
začátku
je
členská
schůze
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných
členů. Volebním právem disponují řádní členové
Svazu, kteří uhradili členský příspěvek.

FEBRUÁR / ÚNOR 2018
Svaz Maďarů – CSMMSZ, z. s., p. s. Brno
Radnická 8, CZ-602 00 Brno
www.mkic.cz, info@mkic.cz
www.facebook.com/CSMMSZBrunn

