
 KRÓNIKA / KÖZLEMÉNYEK 
 

KÖZLEMÉNYEK 

 
PROGRAM 

ÉVZÁRÓ ESEMÉNYEINK 2019 
 

 

December 7. (szombat), Duhový ráj - Mateřské a 

mezigenerační centrum s baby kavárnou v Brně-Lesné, 
Okružní 1 

10:00 – Adventi Gyerekprogram 

Ringató foglalkozás, kézműveskedés és mese 
várja a kicsiket és szüleiket.  
 

További információk:  
https://www.facebook.com/events/263858764953
8414/ 
 
 

December 11. (szerda), Régi városháza, Radnická 8 

19:00 – Színházi előadás: a rendezői díjas 
Fehérlófia  

 

Előadja: a komáromi Marianum Egyházi 
Gimnázium MEG+növünk diákszínjátszó 
csoportja  
 

Társrendező: KAFEDIK 
 

December 19. (csütörtök), Régi városháza, Radnická 8 

18:00 – Közös évzárás (CsMMSZ +Kafedik)  

 

A tavalyi sikeres kezdeményezést folytatva idén 
is együtt búcsúztatjuk az évet, lesz filmezés, 
vetélkedő, eszem-iszom, mulatság. Mindenkit 
szeretettel várunk!  
 

További információk:  
https://www.facebook.com/events/425930714976
751/ 
 

 

Január 11. (szombat), Régi városháza, Radnická 8 

14:00 – Magyar nyelvű istentisztelet 

15:00 – A magyar tanácsköztársaság utóélete  

Igét hirdet és előadást tart: Éles György ref. 
lelkész (Prága) 

 
 

 

 

 

   
  

                                  
                                              

     
         

     
                           

    
 

 
 

Áldott karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben gazdag,  
boldog új évet kívánunk minden 

kedves tagunknak, 
partnerünknek, támogatónknak. 

 
 

    

     Příjemné prožití 
     vánočních svátků a úspěšný 
     nový rok přejeme všem našim  
     členům, partnerům 
     a sponzorům. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnereink és támogatóink / Naši partneři 
a sponzoři 

Ministerstvo kultury ČR / CSK Kulturális 
Minisztériuma 

Statutární město Brno / Brünn város 
Jihomoravský kraj / Dél-morvaországi kerület 

Miniszterelnökség – Nemzetpolitikai Államtitkárság / 
Bethlen Gábor Alap 

Maďarský institut Praha / Prágai Magyar Intézet 
Nadace Rákóczi / Rákóczi Alapítvány 

Spolek maďarských studentů KAFEDIK / Kazinczy 
Ferenc Diákklub 

Szépírók Társasága 
PortaTherm s.r.o., Brno 

Sta-Bo Group spol. s r.o., Brno 
AQUA PROCON s.r.o., Brno 

VAG s.r.o., Hodonín 
 

 

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! 

Magyar 

Kulturális 

Napok 

gálaestje 

2019. 11.16. 

https://www.facebook.com/events/2638587649538414/
https://www.facebook.com/events/2638587649538414/
mailto:info@mkic.cz
mailto:info@mkic.cz


 

 

PROGRAM 

 

DECEMBER 2019 – JANUÁR 2020 
/  PROSINEC 2019 – LEDEN 2020   

Pilinszky János: Hitünk titkairól (részlet) 
 

Ádvent: a várakozás megszentelése. Rokona annak 
a gyönyörű gondolatnak, hogy „meg kell tanulnunk 

vágyakozni az után, ami a miénk” 
Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra – 

ami biztosan megjött. Télen: az első hóesésre. És 
várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, 

erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb kaland, mint 
hazaérkezni, hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni 
azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és „jogosabb” 
birtoklás se, mint szeretnünk azt, akit szeretünk és 

aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az 
ismerősben születhet valódi „meglepetés”, 

lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és 
megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és 

szakadatlanul hazatalálnunk.  
Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és 

minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így 
értem azt, hogy a karácsony a szeretet, és ádvent a 

várakozás megszentelése. 
(1974) 

Svaz Maďarů – CSMMSZ, z. s., p. s. Brno 

Radnická 8, CZ-602 00 Brno 

www.mkic.cz, info@mkic.cz 

www.facebook.com/CSMMSZBrunn  

 

PROGRAMY V ZÁVĚRU ROKU 2019  
 

 

7. prosinec (sobota), Duhový ráj - Mateřské a 

mezigenerační centrum s baby kavárnou v Brně-Lesné, 
Okružní 1 

10:00 – Čekání na Vánoce 
 

Na děti čekají pohádky, s rodiči si mohou vyrobit 
dárečky vlastnoručně.. 

 

Vstupenky a informace: 
https://www.facebook.com/events/263858764953
8414/ 
 

11. prosinec (středa), Stará radnice, Radnická 8 
 

19:00 -  Divadelní představení: Fehérlófia  
 

Účinkují: MEG+növünk Divadelní skupina 
studentů gymnázia v Komárně 

Spolupořadatel: KAFEDIK 
 

19. prosinec (čtvrtek), Stará radnice, Radnická 8 
 

18:00 -  Společné ukončení roku  

              (CsMMSZ + KAFEDIK)  
 

Z loňského úspěšného počinu jsme udělali tradici, 
i letos se se starým rokem rozloučíme společně. 
Bude promítání, soutěž, pohoštění, zábava. 
Přijďte, těšíme se na vás! 
 

 

11. leden (sobota), Stará pekárna, Štefánikova 8 

14:00 – Bohoslužba v maďarském jazyce 

Bohoslužbu slouží: György Éles (Praha) 
 

15:00 - Život po zániku Maďarské 
republiky rad 
 

Přednáší: György Éles (Praha) 

 

 


