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2011.04.11.   Hétfő             

18 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érintő Filmklub: DOGVILLE 

dán-svéd-norvég-német-finn-olasz-japán-angol-amerikai filmdráma, 

 rendező: Lars von Trier 

A történet színtere Dogville, egy kis bányászfalu a 30-as évek Amerikájában. Lakói 

szegény emigránsok, jó és becsületes polgárok, akik szeretik e helyet. Ebbe a világtól 

elzárt közösségbe érkezik üldözői elől menekülve Grace (Nicole Kidman). A fiatal, csinos 

nőt a falu lakói befogadják, és úgy döntenek, menedéket nyújtanak neki az őt üldöző 

gengszterek elől. Cserébe Grace mindenben a segítségükre van...Ami azonban 

kezdetben szívességnek indul, később kényszerré, valóságos terrorrá válik.  

A Dogville, egy valóságos kísérleti film, mely a színház és film határmezsgyéjén 

egyensúlyoz, a film általánosan elfogadott fogalmától nagyon is eltávolodik. Nicole 

Kidman (Grace), Paul Bettany (Tom Edison), Stellan Skarsgard (Chuck), Lauren Bacall 

(Ma Ginger), Philip Baker Hall (id. Tom Edison)

2011.04.12.   Kedd             

17 óra  

 

 „Hirhedett zenésze a világnak”- Vörösmarty és Liszt 

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2011.04.16.   Szombat    

9-13 óra között 

„Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”  

Szervező: Gondos Béla 

2011.04.18.   Hétfő 

18 óra  

 

 

 

„Hagyományörző nóta- és dalest” 

 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

2011.04.19.   Kedd             

17 óra  

 

 

 

 

 

 „Polifón gondolatok az időről” 

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

 Közreműködik az Albinoni Kamarazenekar 

Bevezetőt mond és és vezényel:  Zsigmond Balassa  

Műsoron: Pergolesi „ Stabat Mater” 

Énekszólisták: Szakács Ildikó és Banai Sára 

 

2011.04.20.   Szerda      

18 óra  

„Kelet-Anatólia”  

Előadó: dr.Sibalszky Zoltán  

2011.04.26.   Kedd             

17 óra  

 

 „fogadd titkos áldozatnak vallomásomat” 

- Illyés istenélménye 

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása  

2011.04.30.   Szombat   

9.45-19 óráig 

 

 

 „Kirándulás Ócsára”  

Találkozás 9.45 órakor a Népliget buszállomás  

jegypénztáránál

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

******************************************************************************** 



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

2011.05.02.   Hétfő 

18 óra  

 

 

 

A tatárlaki lelet 

 

 

 

A krétai korong 

 „Nikolsburg - Kréta”- Rovás emlékek 

 A krétai, mezopotámiai, kárpát-medencei, egyiptomi népek írásának azonosságát a 

nemzetközi szaktudomány is elismeri. A magyar rovásírás része annak az 

írásrendszernek, amely a mezopotámiai sumér képírásból és egyiptomi képírásból 

fejlõdött ki. Az erdélyi Tordoson régészeti-írástörténeti leletek esetében feltűnő, hogy a 

18 jel közül alakra 11 pontosan megegyezik a magyar rovásírás jeleivel, 9 pedig a krétai-

mezopotámiai, vagyis sumér jelekkel. Prof.Dr.Baráth Tibor fontos észrevétele az is, hogy 

Krétán az i.e. második évezredben készítettek és használtak a tatárlaki lelethez hasonló 

korongokat. Véleménye szerint egy ’Napvárta’, azaz csillagvizsgáló állhatott a megtalálás 

helyén, s a táblák egy akkori csillagász eszközei. 

Előadó: dr.Bene Ferenc

2011.05.03.   Kedd            „Aquinói Szent Tamás, mint filozófiatörténeti cezúra”  

17 óra                                dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2011.05.05.   Csütörtök 

18 óra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Könnyezõ Mária-képek a Kárpát-medencében”- 

könyvbemutató és diavetítéses előadás  

Két évvel az angol nyelvű eredeti változat után, két kegyhellyel 

és sok fényképpel kibővülve"Égi Édesanyánk könnyei"  

címmel jelent meg magyarul a Kárpát-medencei könnyező 

Mária-képeket számbavevő hiánypótló munka a Romanika 

kiadó gondozásában. 

Vendégelõadónk Amerikából a szerző: Papp Faber Erika  

Az elõadás része Horváth Zoltán György diaelõadása is.  

Házigazda: GondosBéla. Az elõadás után dedikálási lehetõség is lesz.

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 

  

Nyisztor Tinka-Pákozdi Judit:  
Csángó Galuska  

 

Moldvai magyar 

étkezési 

hagyományok és 

receptek. 

 

 

 

 

 

április 14-20. között: 

3.500 Ft helyett 2.800 Ft 

Bendefy László: 

Kunmagyaria 

 
 
A kaukázusi 

magyarság 

története.  

 

 

 

 

 

április 21-27. között: 

2.050 Ft helyett 1.600 Ft 

 Péli Zoltán Gábor / Pelzo: Géza 

fejedelem Esztergoma 

 

Az esztergomi 

vár és a város 

korai időszakáról 

szól ez a 

tanulmány. 

 

 

 április 28 – május 4. között: 

 600 Ft helyett 450 Ft 

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



 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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!

Újrahasznosított Mesék 

Emlékeztek még a mese, hagyomány, űjrahasznosítás jelzőkre? Egyesületünk,2010-ben 

írt legelőször az Újrahasznosított Mesék társaságáról.Idén is sok programot tervezünk, a 

műhelyfoglalkozások mellett lesznek divatbemutatók és természetesen újból hirdetünk 

pályázatot is, hogy újabb tehetséges fiatalokat ismerjünk meg. 

Hol találja divatkollekcióinkat a kedves érdeklődő? 

Az  újrahasznosított anyagokból, gyermekméretben készült mese-

ruhákat legközelebb Móron fogjuk bemutatni 2011.május 29-én a 

Lamberg–kastélyban, a Gyermek Napok alkalmával (a részletek-

ről hamarosan hírt adunk a http://www.moriborvidekinfo.hu/ c. 

honlapon), majd júliusban, a fehérvárcsurgói Károlyi–kastélyban  vonultatjuk fel az 

alkotásainkat.  

Ami egészen újdonságnak számit társaságunk tevékenységi körében az egy kalap 

divatbemutató. Erre  terveink  szerint a fejér megyei Vértes Paripa Parádé  alkalmával 

 kerülne sor.                                                                                                                    

                                                                                                                                            Szegedi Torella 

 

Pünkösdi erdélyi utazás 
Gondos Béla vezetésével 

2011.június 8-15. 

Nyolcnapos útunkat Harangozó Imre 

múzeumának megtekintésével kezdjük. 

Ezután partiumi majd Kolozsvár környéki 

magyar, valamint Medgyesen illetve 

vonzáskörében található szász műemlékeket 

keresünk fel. Ezt követően Csíkszékbe 

megyünk, ahol résztveszünk a Csíksomlyói 

Búcsún. Innen útunk Háromszékbe, majd 

Brassó környékére vezet, ahol székely és 

szász emlékeket tekíntünk meg. Hazafelé 

tartva délerdélyi magyar, szász és román 

nevezetességekket nézünk meg. Végül a 

Nagyalföld délkeleti peremén látogatunk 

meg néhány jeles helyszínt. 

Félpanziós ellátás,szállás magánházaknál  

Ár: 72.000 Ft/fő 

Érdeklődni lehet:    

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

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

Közlemény 

Ismételten (mint több éve) kirándulás indul 

Csíksomlyóra a pünkösdi búcsúra 

(5 nap busszal, össztáv: 2.000 km) 

Indulás: 2011.június 10. (péntek reggel) 8 órakor, Cegléd 

Szent Kereszt templomának parkolójából  

Útvonal: Cegléd-Szolnok-Ártánd-Kolozsvár-

Marosvásárhely-Korond-Székelyudvarhely-Csíkszereda-

Csíkcsomortán 

Program: A kegytemplom megtekintése (búcsú) 

                  Kirándulás a Hargitára 

                  Tusnádfürdő – Szent Anna tó megtekintése 

                  Közös éttermi étkezés (Tusnádfürdő) 

                  Kirándulás a Gyilkos-tóhoz 

           Közös éttermi étkezés (Gyergyószentmiklós) 

Résztvevő: aki a részvételi díjat (35.000 Ft) nyugta 

ellenében befizeti, amely az utazás, kirándulás, szállás és a 

jelzett éttermi étkezések költségeit foglalja magába. 

Szükséges: Érvényes személyi azonosító igazolvány 

Jelentkezés: Orbán István (az Erdélyi Magyarok 

Egyesületének a tagja) megbízott ügyintézőnél 

Tel: 06-30-3255896 vagy 53/707098, 10-18 óra között

http://www.moriborvidekinfo.hu/


 

  

 

, 
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Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 

2011. április 23. Dombóvár 

Székelykapu avatása a bukovinai székelyek 

Magyarországra telepítésének 70. évfordulója 

lkalmából. 

2011. április 30. Művelődési Ház, Tevel 

Dr. A. Sajti Enikő előadása a bukovinai székelyek 

Bácskába telepítéséről. 

2011. május 5.  16 óra Völgységi Múzeum, 

Bonyhád 

Bukovinai székelyek Magyarországon 1941-2011. 

Fotókiállítás 

2011. május 8. – Budai Vár, Budapest 

Hálaadó szentmise a Budavári 

Nagyboldogasszonytemplomban. Koszorúzás 

Hadik András szobránál.  

Emlékműsor a  Magyar Kultúra Alapítvány 

Székházában, Bp. I. Szentháromság tér 6. 

Beszédet mond: Potápi Árpád János. 

Közreműködnek: Fábián Éva, Kóka Rozália, 

Nyisztor Marianna, Sebestyén István, a bonyhádi, a 

cikói, a teveli, a véméndi, a bátaszéki és az érdi 

népdalkör tagjai. 

 Erdélyi Gyülekezet   

Megkezdődött a templomépítés 
Az első ütemben, nyárig épül föl az altemplom 

nagyobbik része. 

Ennek liturgikus tere lesz a fő istentiszteleti 

helyszín, míg fölépül a templom. 

Itt kap helyet az urnatemető, ahol 180-280 ezer Ft-

ért urnahely váltható. 

Május 8-án  

A Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója 

(kiemelt téma: az erdélyi magyar örmények világa) 

  

Eladó cég és ingatlan 

          Csíkszeredán, 2003-ban alapított mérnöki 

szolgáltatású cég, 100 m2 külön bejáratú földszinti 

irodával (Kalász negyed, Tető utca) kedvező áron 

sürgősen eladó. Az ingatlan irodának és üzletnek is 

kiválóan alkalmas és akár külön is megvásárolható. 

Bővebb információ: 

                               Ujházi György +36 30 9488-776                    

                               RusaiLívia +40 74 570 2995 

 

 

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 

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 

Erdélyi Hívogató 
Kiadó:Erdélyi Magyarok Egyesülete 

Felelős szerkesztő:B. Kis Béla 

Cím: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 
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Egyesületünk támogatói 
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