
ERDÉLYI HÍVOGATÓ 
2011. március     __      2011. márciusi  programajánlat  _ _         XIV. évf. 3. szám 

2011.03.19.   Szombat    

9-13 óra között 

„Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”  

Szervező: Gondos Béla 

2011.03.21.   Hétfő             

18 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érintő Filmklub: BRAZIL 

  A Brazil 1985-ben készült, komikus elemekkel átszőtt anti-utópisztikus világképet 

bemutató film. Rendezte Terry Gilliam, a Monty Python társulat tagja. A történet 

„valahol a 20. században” játszódik, egy tervszerűen felépült, gépekkel zsúfolt, 

nagyvárosi rémálom formájában. A technológia és a bürokrácia egyeduralmában egy 

árnyékkormány uralkodik, melynek bevett szokásává vált, hogy "alattvalóit" tökéletes 

megfigyelés alatt tartsa. Sam Lowryval, az egyszerű életre vágyó hivatalnokkal, azonban 

megtörténik a csoda. Egy napon arra lesz figyelmes, hogy eddig tökéletesen érdektelen 

élete hirtelen fordulatot vesz, néhány meglehetõsen furcsa esemény miatt . 

Fontos még megemlíteni, hogy Orwell 1984-e egyértelmű forrásként szolgált, a film 

maga pedig később olyan műveket inspirált  mint az Elveszett gyerekek városa vagy A 

nagy ugrás. 

2011.03.22.   Kedd             

17 óra  

 

 „Teleki Pál emlékezete” 

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2011.03.23.   Szerda      

18 óra  

„Skandinávia”  

Előadó: dr.Sibalszky Zoltán  

2011.03.24.   Csütörtök      

18 óra  

„Mezőség”  

Előadó: Gondos Béla és Horváth Zoltán György

2011.03.26.   Szombat      „Kirándulás a Budai-hegyekbe”  

9-19 óráig Találkozás 9 órakor a Moszkva téri metró kijáratnál 

 

 

2011.03.28.   Hétfő           „Hagyományörző nóta- és dalest”  

18 óra                                 Rendezvényünk célja népdalaink, dalaink megismerése, a közös éneklés. A                      

                                           találkozók citera és tárogató kisérettel, borozgatással egybekötve zajlanak.  

                                           Törekszünk más hangszerek bemutatására  és a dalok keletkezésének, történelmi  

                                           környezetének ismertetésére is. 

                                           Vezeti: dr. Bene Ferenc és Szabó Juliet 

2011.03.29.   Kedd           

18 óra  

„Teleki Pál öngyilkosságáról a korabeli Magyar Nemzetben”  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

 

 

 

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159 

******************************************************************************** 
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2011.04.04.   Hétfő 

18 óra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A nagyszombati Vinland Map” - Rovás emlékek 

Thor Heyerdahl dán régész, világutazó Per Lilieström svéd térképszakértővel 

kutatta az 1100 évvel ezelőtt Észak-Amerikába települt vikingek műveltségét. 

Eredmányeiket a Nincsen határ c. könyvben tették közzé, visszaállítva az1440-es 

keltezésű Vinland Map hitelét, melyet egyesek hamisítványnak véltek. A vikingek 

amerikai útjairól a 13. században keletkezett Vinland sagak írnak. A vikingek 

jelenlétét az új földrészen Helge Ingstad régész által, Új-Funland partjainál feltárt 

viking település maradványai is bizonyítják. E területekre vonatkozóan eddig öt 

térképet találtak melyből kettőnek magyar kötődése is van. Ezek a nagyszombati 

Vinland Map és a Bél Mátyás Vinland-térképe. Az előbbin székely-magyar 

rovással írt szöveget is találunk. 

Előadó: dr.Bene Ferenc

2011.04.05.   Kedd            „Öntudat és haza?”- Horváth Sándor OP emlékezete  

17 óra                                dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

 

 

2011.04.07.   Csütörtök 

18 óra  

„Anglia” – 1.rész  

Előadó: Horváth Zoltán György  

 

Heti Könyvböngészde 

Minden szerdán 11 - 18 óra között nyitva tartunk és ez idő alatt bárki betérhet hozzánk, régi és új könyvek 

széles választéka között válogathat, olvasgathat egy kávé vagy tea mellett. 

Rendszeresen kedvezményes könyvajánlattal is jelentkezünk! 

Házigazda: Gondos Béla 

KEDVEZMÉNYES KÖNYVAJÁNLATOK 

  

Dénes János:  

Körömszakadtáig  

 

Az 1956-os 

Munkástanács 

vezető gondo-

latai a félresi-

került rend-

szerváltásról, 

 a 2006-os 

rendőrterrorról. 

 

március 17-23. között: 

1.956 Ft helyett 1.200 Ft 

 

Madas Edit - Horváth Zoltán Gy.: 

Középkori prédikációk és  

falképek Szent László királyról 

A középkori magyar 

történelem 

legnagyobb alakja 

Szent László király. 

Az ő emlékét idézi 

fel ez a könyv.  

 

 

 

március 24- március 30.. között: 

3.990 Ft helyett 3.200 Ft 

 

 Juhász László: 

 Bécs magyar emlékei 

 

Az egykori 

császárváros 

Bécs, nagyon 

sok magyar 

emléket őriz, 

ezeket ismer-teti 

a szerző. 

 

 március 31- április 6 között: 

 1.200 Ft helyett 990 Ft 

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159 

******************************************************************************** 
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Nyitra környéki kirándulás 
Gondos Béla vezetésével 

2011.május 13-15. 

Háromnapos buszkirándulásunkon nagyrészt olyan 

Nyitra környékén találhatóműemlékeket nézünk meg 

melyek korábbi útjainkon nem szerepeltek. Az épített 

emlékek megtekintése mellett hangsúlyosan minden 

nap szeretnénk egy-egy gyógyító forrást is felkeresni 

1nap. Budapest-Ciglédke-Deáki-Nyitra-Felsőelefánt-

Menyhe-Zobordarázs-Alsóbodok 

   2.nap Alsóbodok-Pográny-Család-Nagyhind-

Zsitvaújfalu-Gimeskosztolány-Kolon-Alsóbodok 

   3.nap Alsóbodok-Pozba-Máriacsalád-puszta-

Hontvarsány-Garamszentgyörgy-Palást-Nagycsalomja-

Ipolyszécsényke-Budapest 

Félpanziós ellátás, szállás kollégiumban  

Ár: 25.000 Ft/fő 

Érd.:   Gondos Béla,   tel.: 06-20-486-4736 

           Molnár Endre, tel.: 06-30-477-5326   

Budapesti Székely Kör 
Belföldi honismereti túrák 

Márc. 26.         Keszthely-Hévíz         5.500 Ft 

Indulás 7 ó Déli pu. M7-en Balatonszentgyörgyig és 

Keszthelyre így 10 körül érkezünk. Festetics kastély és 

környéke megnézése után kb 13-14 ó Hévízen teszünk 

rövid sétát. 15 ó körül egy pince vendéglőben 

pihenünk meg. (azt mondják durva jó) innen úgy 17 ó 

körül megpróbálunk hazaindulni. 

Ápr.. 2.   Feldebrő-Recsk-Abasár        4.000 Ft 

Indulás 7 h Keleti pu. M3 Kál-Feldebrő X.sz.-i 

altemplom (10 ó) Aba Sámuel sírjával, majd Recsk (12 

ó) a Kényszermunka tábor emlékhelye. Innen Parád, 

Mátraháza, (14 ó) Mátrafüred-Abasár (16 ó) pincesor 

és Aba Sámuel szobra. 18 ó körül hazaindulunk 

Érdeklődni lehet: 06-30-273-10-20

 

                 Erdélyi Napló        

 Kedves Erdélyt szerető barátaink! 

Újraindult az Erdélyi Napló című újság, ami 

otthonról és itthonról is hűen, korrektül tájékoztatja 

az olvasókat. A Kolozsváron megjelenő hetilap 

kiadását a Nemzeti Kiadó Kft. gondozza. Ahhoz, 

hogy a lap biztonsággal hosszú távon is 

megjelenhessen itthoni támogatókra, is szükség 

van, ezért kérjük fizessenek elő a lapra. 

Előfizetési díj: n.évre: 2.100 Ft, f.évre: 4100 Ft, 

évre: 7900 Ft  Terjeszti: a Magyar Posta. Kérjük 

töltse ki az előfizetési szándéknyilatkozatot és 

postán juttassa el a megadott címre. A kiadó 

megküldi a csekket és a befizetés után küldi a 

lapot.          

ELŐFIZETŐI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

Alulírott kijelentem, hogy az Erdélyi Napló című hetilap 

előfizetője kívánok lenni. 

 Név:…………………………………………………. 

Lakcím (postacím):......................................................... 

.........................................................................................    

Fizetés módja: csekk,  átutalás, kp.befizetés (Bp-en) 

(a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

Kérjük a kitöltött Szándéknyilatkozatot a Bp. Székely 

Kör címére (1052. Bp. Semmelweis u. 1-3.) elküldeni. 

 

 

                      Könyvajánló 

70 év után jut el az olvasókhoz a 20. századi magyar műve-

lődéstörténet egyik legfontosabb kötetének újrakiadása. A 

Magyar Történelmi Társulat grandiózus vállalkozásaként 

megjelent mű a 2. bécsi döntés alkalmával jelent meg.  

A kötet külön tárgyalja az alábbi fejezeteket:  

* Erdély népei 

* Erdély földrajzi nevei  

* A magyar Erdély  

* Művészet, Irodalom, Tudomány  

* Erdély a román uralom alatt  

 

 Megrendelhető : 06 -20/91-53-234 

          e-mail: krater@krater.hué 

Elkészült a Pátyi Székely Kör új honlapja 

www.patyiszekelykor.eoldal.hu 
Célunk, hogy 

  tájékoztatást adjunk programjainkról, és azon programokról, 

amelyek az egyesületünk céljaival összhangban vannak  

  a céljainkkal összefüggő tudástárat hozzunk létre 

  apróhirdetéseket közöljünk tagjaink, honfitársaink 

szolgáltatásairól stb.  

  olyan aktuális hírekkel tájékoztassunk, melyek az Erdélyben élő 

és az anyaországba áttelepült testvéreinket érintő eseményekkel 

kapcsolatosak 

E-mail címünk: patyi.szekely.kor@gmail.com 

mailto:krater@krater.hu
http://www.patyiszekelykor.eoldal.hu/
mailto:patyi.szekely.kor@gmail.com
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Kedves Barátaink! 
A tavaly Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 345.883 Ft támogatáshoz jutott. Ez az 

összeg nagyban hozzájárult működésünk biztosításához. Kérjük ez évben se feledkezzenek 

meg rólunk és adóbevalláskor az 1%-os rendelkező lapon támogatottként nevezzék meg az 

Erdélyi Magyarok Egyesületét és írják be adószámunkat: 19025575-2-41. 

Kérjük tájékoztassanak másokat is tevékenységünkről és a támogatás ezen lehetőségéről!

 

Rendszeres járat Budapest-Kolozsvár 

között nyolcszemélyes mikrobusszal 
S.C. VEFAM IMPEX S.R.L.  

Kolozsvár, Malom 

(Gh. Baritiu) u. 20. 

Telefon: 0040-264-

593942, 

0036-20-4526173, 

 0036-1-3793128 

Indulás: 

Kolozsvárról - Magyar Színház, reggel 7 óra  

Budapestről - Nyugati Pályaudvar, reggel 7 óra 

 

Magyarországon letelepedettek számára 

ingóság szállítását vállaljuk 
 

Akár négy szoba plusz konyha berendezését is!  

Nyolcszemélyes kisbusz 

isbérelhető! 

A szállítás és bérlés ára: 

100 Ft/km 

 

Érdeklődni lehet: 

0036-30-9497792 

 

 

Eladó uradalmi parasztház Verpeléten  
a Mátrában gyógy- 

fürdők közelében,  

3 szobás, fúrt kúttal,  

gazdasági épülettel, 

kissebb felújításra 

szorul. 

 

Irányár: 3.000.000 Ft,    Érd.: ( +36)20-267-86-73 

Erdélyi Hívogató 
Kiadó: 

Erdélyi Magyarok Egyesülete 
Felelős szerkesztő:B. Kis Béla 

A szerkesztőség címe: 
1056 Budapest, Molnár u. 5. 

Telefon: 06-20-995-6159 

E-mail: erdelyime@gmail.com 
Honlap: www.erdelyime.org 

Adószám: 19025575-2-41 
Bankszámlaszám: 

10200830-32310353-00000000 
Információs havilap ISSN 1419-2330 

Eladó Gyergyószentmiklós főterén 
levő, emeleti, felújításra 
szoruló, 5 éve lakatlan, 
 2 nagyszobás lakást. 
Összesen 87 nm, 
és tartozik hozzá osztatlan 
közös tulajdonban 
udvarrész, padlás, pince. 

Fűtése cserépkályhás,nincs gáz a lakásban.Surgősen 
eladó, 50000 euróért már elvihető. 
Az utca felőli ablakok az eladó lakás ablakai! Lakás és 
iroda céljára is alkalmas.  
 
============================================= 

 
Szintén eladó, a Gyilkos-tó közelében, 

Gyilkostó helység közigazgatási határain belül 
3400nm-es erdő, 10euro/nm! 

 

Érd.: +40-733562294; +40-741096114 
 

 
 

Egyesületünk támogatói 
============================================================================= 

 


