PROGRAM / KÖZLEMÉNY

PROGRAM
március 3. (kedd), 19:00, Šelepka, Šelepova 1

Táncház a Debreceni Népi Együttessel
Mindenkit szeretettel várnak táncot nézni, tanulni
járni a csodálatos Debreceni Népi Együttes
táncosai.

Rendező: KAFEDIK
március 4. (szerda), 17:30, Régi városháza, Radnická 8

Változó szerepek, változó városképek:
Kassa és Miskolc
Számtalan magyar és szlovák szerző közelebbi vagy
távolabbi szempontokat használva hasonlította
össze ezt a két várost egy hiánypótló kötetben.
Vendégünk a könyv szerkesztője, aki nemcsak a
kötet tartalmáról, de készítéséről és tanulságairól is
beszélget velünk.
Előadó: Tamáska Máté
A rendezvény a CSMMSZ Brünn Trianon 100
emléksorozatának része.

Társrendező: KAFEDIK
március 11. (szerda), 19:30, Vila Stiassni, Hroznová 14

Trio Bohémo koncert – Keleti szél
A közösségünk számára jól ismert formáció újra
zenei csemegéket hoz el számunkra ma is élő
zeneszerzők műveit tűzve műsorra.
További információ:
https://www.facebook.com/events/400427857488101/
március 12. (csütörtök), 18:00, Sál Milosrdných bratří,
Vídeňská 7

A František
koncertje

Jílek

zeneiskola

végzőseinek

Közösségünk fiatal generációjának tagjai is
fellépnek, ne hagyjuk ki a lehetőséget.

KRÓNIKA

március 17. (kedd), 17:00, Špilberk vár / 19:00, Régi
városháza, Radnická 8

Ünnepi megemlékezés és színház
17:00 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a
magyar jakobinusok Špilberk külső várfalán lévő
emléktáblájánál
az
1848/49-es
magyar
szabadságharc kitörésének
alkalmából.

Lengyel bál
Brünnben

forradalom
és
172. évfordulója

19:00 Színházi előadás - Spiró György: Prah
Az örsújfalusi ÉS?! Színház vendégszereplése.

Társrendező: KAFEDIK
Célia Oneto Bensaid
zongorakoncertje

Felhívjuk tagtársaink szíves figyelmét, hogy a 2020.
évi tagdíjat mielőbb szíveskedjenek befizetni. Az
éves tagdíj összege: 350,- Kč, a Prágai Tükör
folyóirat előfizetésével együtt 530,- Kč.
A tagdíj befizetésének módja: személyesen,
készpénzben a klubtalálkozókon vagy rendezvényeinken, ill. banki átutalással a 2305414/0600 sz.
bankszámlára.

Pozsonypüspöki,
Csemadok-bál

Žádáme naše členy, aby členské příspěvky na rok
2020 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!
Maradj biztonságban!

PROGRAM
3. březen (úterý), 19:00, Šelepka, Šelepova 1

Tančírna
s úžasným souborem lidových tanců z
partnerského města Debrecín – Debreceni Népi
Együttes.
Pořadatel: Studentský klub KAFEDIK

Svaz Maďarů – CSMMSZ, z. s., p. s. Brno
Radnická 368/8, 602 00 Brno
IČ: 711 96 803

Csukás István (1936-2020):
Isten megnyomja a tavasz-gombot

4. březen (středa), 17:30, Stará radnice,
Radnická 8

Isten megnyomja a tavasz-gombot,
s a régi verkli pattogva beindul,
a rigó kiköpi a téli szutykot,
csőrt csücsörít s fütyül bolondul,
a rügyek apró rajzfilmgyárak:
megrajzolják a millió levelet,
szuszog, dohog a vakondjárat,
megindul a forgalom odalent,
a nárcisz kis pöckét kinyomja,
a kapkodva vetkőző égre mereszti,
a vadrózsának tavalyi a rongya,
hullna már, de még nem ereszti,
dagad az akác nyakán az ér,
az éltető nedv lüktetve kering,
bámulok a kertben ösztövér,
apadó hitemmel, s megtelek megint
együgyű csodával, éltető nedvvel,
s kinövök a földből, mint a bokrok,
s motyogom, vén bolond, gyermeki hittel:
jól van, Isten, kapsz egy libacombot!

Měnící se role, měnící se obrazy
Svoji knihu o městech Košice a Miskolc (Miškovec)
představí autor: Máté Tamáska (Budapest - Vác); v
maďarštině.

Spolupořadatel: Studentský klub KAFEDIK
11. březen (středa), 19:30, Vila Stiassni, Hroznová 14

Koncert formace Trio Bohémo
Koncert známého tria, které nám přináší další
lahůdky ze světa soudobé hudby.
Informace:
https://www.facebook.com/events/400427857488101/
12. březen (čtvrtek), 18:00, Sál Milosrdných bratří,
Vídeňská 7

Absolventský koncert ZUŠ Františka Jílka
V programu vystoupí i členové mladé generace
našeho spolku.
17. březen (úterý), 17:00, Hrad Špilberk / 19:00, Stará
radnice

17: 00 - Vzpomínková slavnost a pietní akt

MÁRCIUS / BŘEZEN 2020

u příležitosti 172. výročí vypuknutí maďarské
revoluce a boje za svobodu 1848-1849 u pamětní
desky uherských jakobínů na Špilberku

19:00 - Divadelní představení: Prah
Divadelní soubor ÉS?! (Őrsújfalu / Nová Stráž, SK)
ű

Spolupořadatel: Studentský klub KAFEDIK

Mobil: +420 602 471 167
E-mail: info@mkic.cz
Web: www.mkic.cz

meghívó
ó pozvánka

