Beszámoló 2015.


Január 24-én népi játszóházat szervezett a Csöbörcsök Táncegyüttes Leibinger házaspár vezetésével a
Klubban. Ezen az eseményen a gyermekek megismerik a magyar nyelvet a népi játékokon keresztül.



Január 24-én „Szekszárdi borkóstoló” címmel Tamás Péter irodalmi előadása vezetett be a szekszárdi
borok világába.



Február 7-én „Budapest kávéházak” címmel Nagy Mónika ezúttal is nagy sikerrel tartott előadást.



Február 14-én táncházat tartott a Csöbörcsök Táncegyüttes a Klubban. Meghívott vendég az Üsztürü
zenekar volt Magyarországról. A zenészek a táncház előtt külön koncertet adtak az UKI nagytermében.



Február 27-én a Kárpát-medence kincsei sorozat keretében Pikulski Anna megtartotta „Kincses
Kolozsvár” című előadását. A rendezvény teltházas volt az UKI-ban.



Március 1-jén a kaposvári Vitéz László bábszínház tagjai jöttek el és tartottak színes gyermekműsort,
ahol bábkészítésre is lehetőségük volt a gyerekeknek.



Március 8-án a március 15-ei műsoron színi csapatunk tagjai léptek fel.



Március 14-én táncházat tartott a Csöbörcsök Táncegyüttes a Klubban.



Március 28-án népi játszóház volt a Klubban.



Április 10-én a Magyar Költészet Napjára emlékeztünk kedvenc költőink verseivel a Klub keretén
belül.



Április 25-én táncházat tartott a Csöbörcsök Táncegyüttes a Klubban.



Június 13-án népi játszóház a Klubban.



Június 13-án a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Szilágyi Péter, a Nemzetpolitikai
Államtitkárság kabinetfőnöke mondott ünnepi beszédet a diaszpóra magyarság helyzetéről.



Június 19-én táncházat tartott a Csöbörcsök Táncegyüttes a Klubban. Meghívott vendégként a Tokos
zenekar lépett fel.



Június 23-án a kolozsvári Flauto Dolce zenekar kalauzolta el a közönséget az elmúlt évszázadok zenéibe.



Június 26-án Színházi estünk keretében az ’50-es évek Marosvásárhelyére vitte a látogatókat Sata Árpád
rendezésében a „Lilike medika leveleiből” című darab.



Június 27-én borvacsora: nyugat-dunántúli borok kóstolója.



Július 4-én a Kalimpa Színház tartott előadást a gyermekkorosztály részére „Az égig érő fa” címmel,
mely az EVSZ, az UKI, a Magyar Óvoda és a Csöbörcsök táncegyüttes együttműködése révén jött létre.



Július 11-én nyári táncház: renningeni kerthelységben megtartott táncmulatság



Július 18-19-én Sommerfestival der Kulturen: egyesületünk immár ötödik alkalommal vett részt a
Forum der Kulturen „Sommerfestival der Kulturen” programján. Ez alkalomból lángossal és magyar
borokkal képviseltük a magyarságot.



Szeptember 11-én a Dűvő zenekar adott koncertet, majd táncház zajlott a Csöbörcsök szervezésében.



Szeptember 13-án a protestáns gyülekezettel közösen a sóvidéki gyermektánccsoportot láttuk vendégül.



Szeptember 18-án a Temesvárról érkezett „Magyar nyelv ápolása” ösztöndíjasai tartottak színi előadást a
Klubban.



Szeptember 25-én közös műsorral emlékeztünk Bartók Béla halálának 70. évfordulójára a Magyar
Kulturális Intézettel. Meghívott vendég a nagyszentmiklósi Pro Bartók Társaság volt.



Szeptember 26-án az EVSZ Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasai tartottak bemutatkozó estet a Magyar
Kulturális Intézetben, ahol a színes műsor után állófogadással vártuk vendégeinket.



Október 10-én Szüreti táncházat tartott az EVSZ a Csöbörcsökkel együtt a vogelsangi vendéglőben.



Október 17-én „Magyar szőlőfajták” című nagy sikerű borkóstoló zajlott.



Október 18-án a Magyar Kulturális Intézettel és a Magyar Óvodával közös rendezésben a Varga Banda
Társulat „Lúdas Matyi” című bábelőadását tekintették meg az érdeklődők.



Október 23-án Pillich Apor Balázs a kolozsvári Heltai Gáspár Könyvtár Alapítvány vezetője tartott
előadást. A bemutató után ifj. Neti Sándor (Kalotaszeg) és Kodoba Florin (Magyarpalatka) prímások
adtak koncertet.



Október 24-én népi játszóház volt az UKI-ban.



Október 30-án népviselet bemutatót tartott a Rimóczi család a Kárpát-medence kincsei sorozat
keretében.



November 14-én népi játszóház volt az UKI-ban.



November 14-15-én Münchenbe, BUOD közgyűlésre utazott a vezetőség, és a Kőrösi Csoma Sándor
ösztöndíjasok.



November 21-én a Kárpát-medence kincsei sorozat keretében Németh Klaudia (gitár) és Nagy Noémi
(fuvola) koncertje volt hallható a Magyar Kulturális Intézetben.



November 29-én Adventi koszorúkészítést tartottunk a Klubban.



December 5-én a bajorországi magyar emlékhelyekről tartott előadást Kucsera János a müncheni
Széchenyi Kör elnöke a Kárpát-medence kincsei sorozat keretében.



December 12-én népi játszóházat tartott a Csöbörcsök Táncegyüttes.



December 13-án Karácsonyi műsort adott elő a színjátszó kör és a Csöbörcsök Táncegyüttes a
protestáns istentisztelet utáni szeretetvendégségen.
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