PROGRAM

KRÓNIKA / KÖZLEMÉNYEK

Tagdíj a 2019-es évre

Március 15. (péntek), Špilberk

16:30 – Ünnepi megemlékezés és koszorúzás Kazinczy Ferenc emléktáblájánál a
Špilberk vármúzeumban

Felhívjuk tagtársaink szíves figyelmét, hogy a
2019. évi tagdíjat mielőbb szíveskedjenek
befizetni. Az éves tagdíj összege: 350,- Kč, a
Prágai Tükör folyóirat előfizetésével együtt
530,- Kč.

az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 171. évfordulója alkalmából.
A várban zajló felújítási munkálatok miatt a
Husova utca felőli várkapu le van zárva, így a
várba csak a Gorazdova utca felőli várkapun
keresztül lehet bejutni.

KÖZLEMÉNYEK

Február 22./ Évzáró gyűlés és kiállításmegnyitó

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

Členský příspěvek na rok 2019

Március 16. (szombat), Irgalmas rendház
nagyterme, Vídeňská 7

Žádáme naše členy, aby členské příspěvky na
rok 2019 uhradili pokud možno co nejdříve.
Minimální výše příspěvku je 350,- Kč. Členský
příspěvek spolu s předplatným časopisu Prágai
Tükör činí 530,- Kč.

19:00 – A Pósfa zenekar és Vojtek Jan
koncertje
Jegyelővétel és információk: www.ticbrno.cz
Március 30. (szombat), Prágai Magyar Intézet,
Rytířská 25-27

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

11:00 – A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége XIII. küldöttközgyűlése

Évzáró tagsági gyűlés

Az eseményen minden rendes tag részt vehet,
azonban szavazati joggal csak a választott
küldöttek rendelkeznek.
Kegyeletadási megemlékezés
Esterházy Jánosról
2019. március 9. (szombat)
10:30 – Kegyeletadás a motoli temetőben a
kommunizmus áldozatainak emlékművénél
12:00 – Összejövetel a Prágai Magyar Katolikus
Plébánián
2019. március 10. (vasárnap)
9:30 – Szentmise a Szent Henrik és Kunigunda
templomban Esterházy János boldoggá avatásáért
10:30 – Agapé a Prágai Magyar Katolikus Plébánián

Február 25./ Szer+elem+ez? - verses előadás
Ringató gyermekfoglalkozások
Bajorné Pataki Anna vezetésével minden
csütörtökön reggel 10 órától a Maják nadační fond
épületének első emeletén (Dusíkova 5)
További információk
anna.pataki.16@gmail.com
www.ringato.hu

A CSMMSZ brünni helyi egyesületének 2018-as
évet értékelő taggyűlésére 2019. február 22-én
került sor. A jelenlévő tagok tudomásul vették és
jóváhagyták a 2018-as évről szóló beszámolókat,
valamint a 2019-es programjavaslatot és költségvetést.
A CSMMSZ brünni helyi egyesületének a 20192022-es időszakra megválasztott tisztségviselői:
Elnök: Fazekas Mónika
Vezetőségi tagok: Ambrus Tünde, Detáry Attila,
Mlejnek Ilona, Szabó Dezső, Katyi Mária,
Szabó Gergely
Ellenőrző bizottság: Vojtek Zoltán, Dittel Beáta,
Sághy-Estélyi Krisztina

PROGRAM / KÖZLEMÉNYEK
15. březen (pátek), Špilberk

16:30 – Vzpomínková slavnost a pietní akt
u pamětní desky Ference Kazinczyho
v muzeu Špilberk
při příležitosti 171. výročí vypuknutí maďarské
revoluce a boje za svobodu 1848-1849.
16. březen (sobota), Sál Milosrdných bratří,
Vídeňská 7

Áprily Lajos:

Március

19:00 – Kapela Pósfa a Jan Vojtek

A nap tüze, látod,
a fürge diákot
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.
Csengve, nevetve
kibuggyan a kedve
s egy ős evoét a fénybe kiált.

Vstupenky a informace: www.ticbrno.cz
30. březen (sobota), Maďarský institut, Praha,
Rytířská 25-27

11:00 – XIII. valné shromáždění delegátů
Svazu Maďarů žijících v českých zemích

Régi, kiszáradt
tó vize árad,
néma kutakban a víz kibuzog.
Zeng a picinyke
szénfejű cinke
víg dithyrambusa: dactilusok.

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!

Selymit a barka
már kitakarta,
sárga virágját bontja a som.
Fut, fut az áram
a déli sugárban
s hökken a hó a hideg havason.

■■■

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!

Barna patakja
napra kacagva
a lomha Marosba csengve siet.
Zeng a csatorna,
zeng a hegy orma,
s zeng – ugye zeng, ugye zeng a szíved?

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

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

MÁRCIUS / BŘEZEN 2019
Svaz Maďarů – CSMMSZ, z. s., p. s. Brno
Radnická 8, CZ-602 00 Brno
www.mkic.cz, info@mkic.cz
www.facebook.com/CSMMSZBrunn

