
PÜNKÖSDI ORGONAHANGVERSENY

június 9. / hétfő / 19.00
Szent Márton-dóm
Szabó Imre orgonaművész előadásában Bach-, Kodály-, Liszt- 
és Kocsár-műveket hallhatunk. Közreműködik a nagymegyeri 
Janiga József Művészeti Alapiskola Kamarakórusa, vezényel 
Orsovics Yvette.  

VISEGRÁDI KÖNYVBEMUTATÓ

június 10. / kedd / 18.00
Pozsonyi Magyar Intézet, Védcölöp út 54.
Közép-európai himnuszok, kétnyelvűség Dél-Szlovákiában, 
etnikai viszonyok a Kárpát-medencében, Kassa város története 
– angol nyelvű kiadványok bemutatása, melyek közép-európai, 
ill. magyar-szlovák témákkal foglalkoznak. 

VISEGRÁD KARMA – plakátkiállítás

június 10. / kedd / 19.00
Pozsonyi Magyar Intézet
Védcölöp út 54.

 
„1989-ben néhány hónapra feltámadt a plakátművészet Közép-
Európában. Sőt, nemcsak feltámadt, hanem a történelem alakító-
ja lett.” A plakátkiállítás ennek szellemében vonultatja fel a viseg-
rádi országok legnevesebb művészeinek munkáit. 
A kiállítás 2014. május 27. és június 13. között tekinthető meg.

 CORONATUS POSONII...
 POzSONYI KIRÁlYI KORONÁzÁSI MEDÁlOK 

június 11. / szerda / 14.00 
SzNM – Történeti Múzeum
Pozsonyi vár

A Szlovák Nemzeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum közös 
projektje: Magyar királyok és királynék pozsonyi koronázásaihoz 
kapcsolódó emlékmedálok és -érmék reprezentatív válogatása 
az 1563–1830 közötti időszakból. 

NEM ISMERJÜK EGYMÁST? – SPECIÁl 

június 11. / szerda / 18.00
Ifjú Szivek Táncszínház
Mostová 8

Két film, két dokumentumfilmes, egy beszélgetés. A S(z)lomarát 
egyesület által szervezett beszélgetés-sorozat célja, hogy a 
lehető legéletszerűbb módon hozza közelebb a szlovák-
sághoz a „magyar világot”. lucia Satinská vendégei Vladislava 
Plančíková a „Felvidék – Horná zem” c. filmjével, valamint 
Galán Angéla a „Szomszédaink, a magyarok: Szlovákia” cí-
mű filmmel. A két film levetítését követően, cca. 20 órakor kezdődik 
a beszélgetés kultúrák, nemzetek és nemzedékek találkozásáról. 

MEzEI MÁRIA: SzERElMEIM – Rák Viktória sanzonestje 

június 12. / csütörtök / 18.00
Magyar Konzulátus nagyterme, Nyerges utca 3.
Mezei Mária vallomásai a színházi szerepeiről, háborús emlékeiről, 
titkolt szerelméről, Márai Sándorról és ami a lényeg, a szeretetről. 
Gyönyörű kosztümök és tizenhárom ismert dal.  
Zongorán kísér: ladislav Fančovič

 Az IRODAlMI SzEMlE  és az OPUS közös estje  
június 12. / csütörtök / 18.30
Nappali, Védcölöp út 54.
A szlovákiai magyar irodalom és kultúra két fontos folyóiratának 
közös lapszámbemutatója. A házigazda a két főszerkesztő: Szalay 
zoltán és Hizsnyai zoltán. 
Magyar nyelvű program!

 MAGYARORSzÁG CSEPPEKBEN 
 Borkóstoló, zenével, dalokkal  

június 12. / csütörtök / 19.00
Pozsonyi Magyar Intézet 
nagyterme
Védcölöp út 54.

Magyarország történelmi borrégióinak, kultúrtájainak megis-
mertetése borkóstoló keretében. Bemutatkozik a Somlói bor-
vidék, legismertebb borfajtáival: Olaszrizling, Furmint, Hárslevelű, 
Tramin, Sárgamuskotály és Juhfark.
A borkóstoló résztvevői részleteket hallhatnak a Pozsonyi Ka-
baré (Bratislavský kabaret) készülő produkciójából!
Részvételi dij: 19 EUR

Kedves Közönségünk!

Június 13–15. között gasztrofesztiválra és szabadtéri kon-
certekre várjuk Önöket a Hviezdoslav térre: 
magyar ízekre, magyar színekre, közép-európai körítéssel. 
A pódiumon fellépők között ennek megfelelően, neves magyar-
országi együttesek mellett (Neoton, Budapest Bár, lajkó Félix) 
a visegrádi országok folklórkultúrája is helyet kap, melyek 
egymásra jelentősen hatottak – ahogy a Magyar Kulturális Hét 
Pozsonyban szlogenje is mutatja, számunkra Közép-Európában 
a határ túloldalán élő „több, mint szomszéd“.
A pozsonyi Sétatéren jellegzetes magyar termékek, ételek, 
italok, gasztronómiai specialitások gazdag kínálata várja a 
vendégeket.

A kulturális programokra már június 9-től látogathatók: 
komolyzenei koncertek, könyv- és folyóirat-bemutató, plakátkiál-
lítás, koronázási kiállítás, filmvetítés, sanzonest, street art, borkós-
toló, mese- és színházi előadások közül választhatnak az érdeklődők. 

A Magyar Kulturális Hét rendezvénysorozat az együttműkö-
dés szellemében jött létre:
Magyarország pozsonyi Nagykövetsége a könnyűzenei és 
komolyzenei programok mellett a gasztrofesztivál fő szervezője, 
a Soproni Bormarketing Kft. közreműködésével. A Pozsonyi 
Magyar Intézet a szlovákiai civil és szakmai szervezetek bevoná-
sával színesítette a programsorozatot, melynek védnökségét 
Pozsony-Főváros és Pozsony-Óváros közösen vállalta.

Szívesen látjuk Önöket valamennyi programunkon! 



 június 13. / péntek / 16.00–22.00 

16.00–20.00 – Folklór együttesek és fúvósok, lengyel vendég-
zenekar közreműködésével
20.00–20.15 – Hivatalos megnyitó
20.15–22.00 – A Neoton Família Sztárjai – a hatvanas-nyolc-
vanas évek legendás magyar popzenekara

 június 14. / szombat / 13.00–22.00 

13.00–17.00 – Népzenei összeállítás a somorjai Pósfa Együttes 
vendégszereplésével
17.00 – A soproni Flört Band koncertje
20.00 – Budapest Bár – a magyar rock kultikus figuráiból össze-
állt csapat cigányzene kíséretében különféle feldolgozásokat, 
filmzenét, kuplékat és híres táncdalokat játszik, változatos stílus-
kavalkádban

 június 15. / vasárnap / 11.00–22.00 

11.00–12.00 – Binde Bácsi Meséje, gyermekműsor
12.00–15.00 – Folklór együttesek bemutatója a Pendelyes Tánc-
együttes és a Fajkusz Banda részvételével
15.00 – Apnoé – a zenekar a magyar népzene tárházából merít, 
és azokat rock’n’rollal ötvözve „kortárs tánczenét“ mutat be
17.00 – Group’N’Swing – a swing és latin zene magyar mes-
terei a „boogie-s lüktetésű, de swinges, big band-es hangulatú“ 
zenéjükkel táncoltatják meg a pozsonyi hallgatóságot!
20.00 – lajkó Félix – a vajdasági születésű, világhírű magyar hege-
dűművész és zeneszerző ezúttal a Magyar Kulturális Hét alkal-
mából bűvöli el virtuóz játékával a közönséget

További információk:  https://www.facebook.com/sused 

 MAGYAR GRAFFITI 

június 13., 14., 15. / délelőtt
Továrenská u.

A Bratislava Street Art Festival és a pozsonyi Magyar Kulturális Hét 
közös vendégeiként látogatnak a városba Mr. zero és Fatheat 
graffitiművészek. Utcarajzaikat három napon keresztül készítik, 
amelyek alkotás közben is mindenki számára megtekinthetőek. 

 VÁROSNéző SéTA: Szent Márton-székesegyház

június 15. / vasárnap / 14.00
Székesegyház tér (Rudnayovo nám.)
A templom körüli séta érdekes felfedezésekre nyújt lehetőséget: 
kis kápolnák és kripták, a korona a torony tetején, címerek, 
a „szarvasagancs”, és a nehezen kibetűzhető sírfeliratok. 
Az idegenvezető szerepében: Jozef Haľko segédpüspök.
Szlovák nyelvű előadás. 

 A zUGlÓI FIlHARMÓNIA KONCERTJE 

június 16. / hétfő / 18.00
Szlovák Filharmónia nagyterme, Vigadó
A Zuglói Filharmónia záborszky Kálmán karmester vezetésével 
olyan felvidéki kötődésű magyar zeneszerzők műveit idézi fel, 
mint Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Bartók Béla és Liszt Ferenc. 

 Hanoch levin: ÁTUTAzÓK – a budapesti Vígszínház előadása

június 17. / kedd / 20.00
Szlovák Nemzeti Színház, nagyterem
Rendező: Eszenyi Enikő
Hanoch Levin különleges humorú darabjából egyszerűség és 
emberség árad. Egy kis közösség, néhány család, sok generáció 
mindennapjai elevenednek meg a szemünk előtt; az Átutazók 
műfaja „komédia nyolc temetésben“, de minden mondata hihe-
tetlen életszeretetről árulkodik. Főbb szerepekben: Törőcsik Mari, 
Kern András, Hegyi Barbara, Halász Judit és Reviczky Gábor.

 A POlGÁRI KUTYA NEVEléSE – színházi előadás 

június 19. / csütörtök / 18.00
Szlovák Nemzeti Színház
Kék szalon

Rendezők: Silvester lavrik – A. Vlčková-Strachan
A 20. század végén Kassáról egy vonat indul nyugat felé. Minden 
utasnak más az úticélja, poggyásza a múlt. Inkognitóban a vona-
ton utazik Márai Sándor is. Ám a vonat a margonyai alagútban 
ismeretlen okok miatt megáll… 
A darabot a kassai születésű Márai Sándor ihlette; a színészek két 
nyelven, magyarul és szlovákul játsszák szerepüket.
Magyar-szlovák feliratozott előadás.

  VISEGRÁDI SzAlON A SzÍNHÁzAKRÓl   

június 20. / péntek / 16.00
Szlovák Nemzeti Színház, Kék szalon
Párbeszéd a színházak, különösen a Nemzeti Színházak helyze-
téről és szerepéről. Mit értünk a nemzeti színház definíciója alatt, 
és mi a küldetésük? Mi a nemzeti elnevezés jelentősége a kortárs 
társadalomban és színházkultúrában? Magyarországról Kézdi 
Beáta, a Heti Válasz szakújságírója vesz részt a beszélgetésen.
 

Fő támogatók:

Közreműködő partnerek: 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
HISTORICKÉ MÚZEUM


