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ZSOLNAY WORLD TOUR 2019/2020 – kiállítás
Pozsonyi Magyar Intézet
Štefánikova (Stefánia út) 1.

DeCEMBER / POZSONY
„Minden nép saját örökölt és kitapasztalt rendszerében gyógyul
és abban teljesedhet ki leghatékonyabban, úgy mint a gyökereiből táplálkozó fa, mely lombját az ég felé tárja.”
Bernád Ilona
Társszervező: Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya
SZÜLŐFÖLDEM
– szlovákiai magyar amatőr fotósok kiállítása

Pozsonyi Magyar Intézet

Maďarský inštitút v Bratislave

A vándorkiállítás az egyik legrégebbi magyar porcelángyár,
a Zsolnay Porcelán Manifaktúra Zrt. tulajdonában lévő
antik műtárgyakat és a jelenleg is gyártott termékeit mutatja
be. A kézzel festett dísztárgyak mellett a Zsolnay gyár épületkerámiái is szemléltetésre kerülnek, így többek közt a szakmai
közönség is megismerheti az időtálló, egyedi, különleges
eozin kerámiákat.
A kiállítás 2019. december 4–13-ig, 10.00–16.00 között látogatható.
Megvalósul Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma támogatásával.

MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE!
december 4. 10.00
Pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola
Duna u. 13.
december 4. 13.30
Pozsonypüspöki Magyar Tannyelvű Alapiskola, Vetvárska 7.
Rendhagyó néprajzóra ill. kézműves foglalkozás keretében
ismerkedhetnek meg az iskolások a téli ünnepkör népszokásaival András napjától Vízkeresztig terjedően.
Gyertyát mártanak, természetes anyagokból karácsonyfadíszt,
gyékényből csillagot és csuhéangyalkát készítenek. Megtekintenek egy archív filmrészletet, éneket tanulnak, „berendezik”
a karácsonyi asztalt, és közösen kántálnak.
Megvalósul a budapesti Hagyományok Háza Jeles Napok című
sorozata keretében.
AZ ÉLETÁTADÁS ÉS A SZÜLÉS-SZÜLETÉS MISZTÉRIUMA
– előadás
december 4. 17.00
Csemadok, Rákosi Ernő-terem
Május 1. tér 10–12.

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Gyermekáldás, bábaság a magyar néphagyományban.
Ádventi találkozás Bernád Ilona bába, néprajzkutató, természetgyógyász szakíróval.

december 5. 17.00
Pozsonyi Magyar Intézet
Štefánikova (Stefánia út) 1.

A felvidéki régiók és tájak szépségeit bemutató kiállítás nyolc
amatőr, tehetséges felvidéki fotós munkáit gyűjti egybe, felhívva
ezzel a figyelmet e táj szépségeire és az itt élő őshonos kisebbségek helyzetére. A tárlat elsőként a brüsszeli Európa Parlamentben
került bemutatásra.
A kiállítást méltatja Csáky Pál író, politikus, megnyitja Peczár
Károly kurátor.
A megnyitón elhangzik Zsapka Attila: Európa csücskén című
zenés műsora.
A kiállítás 2019. december 18-ig tekinthető meg.

RINGATÓ – Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
december 12. 10.00

www.ringato.hu
Pozsonyi Magyar Intézet, Štefánikova (Stefánia út) 1.
Családi, művészeti, nevelési program a kodályi elvek alapján.
A foglalkozások célja, hogy a kisgyermekes szülőkkel oldott szeretetteli légkörben ismertesse meg a zenei nevelés lehetőségeit,
a szülők és a gyermekek átéljék a közös éneklés és játék élményét. Célja, hogy a gyermekek zenei nevelése már a legkisebb
korban elkezdődjék, érzékennyé, fogékonnyá váljanak a jó zene,
a művészetek iránt.

DeCEMBER / POZSONY
Tolcsvay László – Müller Péter – Müller Péter Sziámi:
MÁRIA EVANGÉLIUMA – karácsonyi jótékonysági koncert
december 12. 17.00
Ferences templom
Ferencesek tere 1.

DeCEMBER
POZSONYI MAGYAR INTÉZET
811 06 Pozsony, Štefánikova (Stefánia út) 1.
Tel.:				
02/52 44 29 61
Internet:
www.pozsony.balassiintezet.hu
e-mail:				 hunginst@mfa.gov.hu
Hivatali órák
hétfő–csütörtök 				

A magyar rockopera-irodalom egyik legsikeresebb alkotása,
a Mária evangéliuma (1991) Máriát, az anyát állítja a cselekmény középpontjába. Azt a mérhetetlen szenvedést jeleníti
meg, amely a fiát féltő, majd elvesztő anyát hatja át, aki – bár
tudatában van szülötte isteni voltának – nagyon is halandó,
földi anyaként éli meg a reá zúduló megpróbáltatásokat.
Közreműködnek:
Sasvári Sándor, Sáfár Mónika, Tolcsvay László
A belépés díjtalan!

9.00 –16.00

Magyar nyelvtanfolyam
811 06 Pozsony, Védcölöp út 54.
Nyelvtamfolyam kezdők, középhaladók és haladók részére

Az intézet programjait nyomon követheti a Facebook közösségi
portálon: www.facebook.com/pozsonyi.magyar.intezet

Ajánlott program

SZENT KORONA KÓRUS – adventi hangverseny
december 1. 16.00
Pozsonypüspöki
Szent Miklós plébániatemplom

A Pozsonyi Magyar Intézet munkatársai
áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánnak
minden kedves együttműködő partnernek
és látogatónak!

Az 1997-ben alakult ipolybalogi kórus több hazai és nemzetközi
kórusverseny díjazottja. Repertoárja a gregoriántól a reneszánsz
és barokk templomi zenén át a kortárs magyar egyházzenéig terjed. Magyarország több nagyvárosában vendégszerepelt, továbbá Ausztriában, Csehországban, Olaszországban,
Belgiumban és Németországban. Az énekkar számára maradandó élményt nyújtott a 2001-es olaszországi zarándokút,
melynek során fellépett többek között Páduában, valamint
Rómában a Szent Péter-, a Szent Pál-, a Lateráni és a Santa Maria
Maggiore Bazilikában.
Vezényel: Molnár Ottó, Pászli Károly
Fő szervező: Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezete

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Médiapartnerek:
___

RÁDIO PATRIA
ŠTANDARDNÉ LOGO NA SVETLE
J A TMAVE J PLOC HE,
ČIERNOBIELA POZITÍVNA A NEGATÍVNA VERZIA

