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KAFEDIK 50 PROGRAMJA 
 

Október 24. (csütörtök) 

 
•Fényképkiállítás 19.00 

A kiállított képek és dokumentumok segítségével szeretnénk felölelni és bemutatni a KAFEDIK 
történetét, jelentős és emlékezetes pillanatait az alakulástól napjainkig. Amennyiben a fotók 
felidéznek valamilyen emléket, örömmel vesszük, ha ezek megosztásával hozzájárulnak/hozzájárultok 
a KAFEDIK emléktár gazdagításához.   
 

•Színházi előadás 20.00 
AHOGY ESIK, ÚGY PUFFAN improvizációs játékot 2010. januárjában kezdték el a révkomáromi 
Madách Art Caféban, azóta már nem egyszer megfordultak a Magyar Kultúra Házában valamint más 
kulturális rendezvényeken, fesztiválokon.  A műsor lényege, hogy a játékmester által megadott 
szabályok szerint kell improvizálniuk a szinészeknek – ha sikerül, humorosan. Visszatérő vendégek 
Brünnben.  Játékmester, a feladatok ’’kiagyalója’’: Majorfalvi Bálint. 
 

•Táncház tánctanítással 21.30 
A fizikai színház feszültségét fizikai aktivitással, néptánccal oldjuk. A lépéseket Madocsai Imre és párja 
mutatja, a talpalávalót pedig – egészen az utolsó táncoló pár kifulladásáig – a Varjos zenekar húzza. 
 
Helyszín: Kavárna Trojka (Dominikánská 9)  
Kezdés:  18:30 - kapunyitás 
Belépő:  100 kč 
__________________________________________________________________________________ 
 

Október 25. (péntek) 
 

•Koszorúzás 
Kazinczy Ferenc emléktáblájának ünnepélyes megkoszorúzása és a KAFEDIK megalakulásának 50. 
évfordulója alkalmából ültetett fa közös meglátogatása, az együvé tartozás és a közösségi érzés 
méltó kifejezése és annak megerősítése. Éljük át minél többen ezt az élményt! 
 
Helyszín: Špilberk (Kazinczy Ferenc emléktáblája, KAFEDIK-fa) 
Találkozóhely: 15:45-kor a Masaryk-szobornál (Komenského  náměstí) 



 

Kezdés:  16:00 
 

•Ünnepi fogadás 
A péntek esti ünnepség a 50 éves szervezethez méltóan lesz olykor fennkölt, olykor megható, 
mélabús, emlékező, magasztos és büszkeséggel eltöltő, de lesz ugyanúgy felszabadult, vidám és 
lendületes is – mint amilyen a KAFEDIK és története maga. A megnyitót és a köszöntőket követően 
összeállított kultúrműsor és vacsora kerül tálalásra. Az egykori KAFEDIK-elnökök és -tagok 
nosztalgiázása reméljük a közönségben is kedves emlékeket ébreszt, a fiatalabbaknak pedig bemutat 
egy kissé másfajta diákéletet. 
 
Helyszín: Kulturní dům Rubín (Makovského náměstí 3) 
Zenekar:  Pósfa 
Kezdés:  19:00 
Belépő:  500 Kč 
 
Jegyek az ünnepi fogadásra korlátozott számban kaphatóak! A belépő ára a kétszeri étkezést 
(vacsora, késői falatozás) is magába foglalja. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Október 26. (szombat) 
 

•Városnézés 
Közös séta az óvárosban, ahol biztosan mindenki számára akad olyan hely, ahol még nem járt, vagy 
amelynek nem ismeri az érdekességeit. 
 
Találkozóhely: Česká (az óra alatt) 
Kezdés:  13:00 
 

•Szülinapi magyarbuli 
Ünnepségsorozatunkat stílusosan zárjuk, ugyanis a jubiláló KAFEDIK-nak az Intim Torna Illegál játszik. 
Gyere és tombolj velünk végkimerülésig! 
 
Helyszín: FAVAL music circus (Křížovského 22) 
Kapunyitás: 20:00 
Belépő:  elővételben 200 Kč, helyszínen 250 Kč 
 
21:00 előzenekar: Night Ride (felvidék) 
22:00 főzenekar: Intim Torna Illegál (Magyaroszág) 
00:00 afterparty: DJ Peter 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Sok szeretettel várunk mindenkit! 
 
A programváltozás jogát fenntartjuk. 
Kazinczy Ferenc Diákklub 
www.kafedik.net 
 
Partnereink és támogatóink: 

CSMMSZ brünni szervezete  Diákhálózat    Prágai Magyar Intézet                                                         

Statuární město Brno   Bethlen Gábor Alap   Ady Endre Diákkör 

http://www.kafedik.net/

