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2011.05.09.   Hétfő             

18 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érintő Filmklub: K-PAX – amerikai film (2001) 

Rendező: Iain Softley 

Ki is ez a Port (Kevin Spacey)? Valóban a K-Pax bolygóról érkezett, ahogy 

mondja vagy csak a környezetét akarja megetetni, netán őrült? Dr. Mark Powell-

lel (Jeff Bridges) együtt keressük a választ, miközben minket is rabul ejt ez a 

fickó és mi is szeretnénk vele tartani majdani visszatérésekor a bolygójára, 

akárcsak betegtársai. Na és ahogy ért a galaktikához, még a hivatásos csillagászok 

is elismerik a tudását. Dr. Powell kutatása nyomán feltárul a múlt egy darabja, de 

ad-e ez megnyugtató megoldást?......   

Remek rendezés, pazar színészi játék,csodás fotózás,mi kell még? Talán a K-Pax.   

Jó szórakozást kíván a filmklub vezetője: Magyar Judit  

2011.05.10.   Kedd             

17 óra  

 

 „A szeretet otthon kezdődik”- Teréz anya szociális gondolataiból 

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2011.05.16.   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

2011.05.17.   Kedd           

17 óra  

 

 „Szűz Mária az ökumenikus szemléletben” 

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2011.05.19.   Csütörtök 

18 óra  

 

„Csíki műemlékek” – 1.rész  

Előadó: Gondos Béla és Horváth Zoltán György 

 2011.05.21.  Szombat    

9-13 óra között 

„Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”  

Szervező: Gondos Béla 

2011.05.21.   Szombat  

9-19 óráig 

„Kirándulás a Pilisbe”  

Találkozás 9 órakor a Battyhány téri HÉV pénztárnál 

2011.05.23.   Hétfő             

18 óra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nikolsburg - Számrovás”- Rovás emlékek  

Ős hitünk-, nyelvünk-, míveltségünkből tudjuk, hogy batka, ér, mér, mérték, 

mértföld, font, fontol, garas, lat, rovás, rovat, rovatal, szám és hasonló értelmű 

szavaink, ílytartalmú szólásaink  a számolási egyenes és fordajtott míveletek 

széleskörű használatját is bizonyajtják. Ismerete és használatja ugyanannyira 

fontos, mint ős (írás)rovásunké. Róla fogunk beszélgetni. 

Jegyzet : A 2011.05.02., hétfői közleményünk 2. mondatával kapcsolatban az 

előadó kérésére közöljük, hogy szerinte a mezopotámiai, a szumír, az egyiptomi, 

a fenícei, ék-, vonalas meg képírás írásrendszerek ős írásunkból fejlődtenek ki. 

Előadó: dr.Bene Ferenc 

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

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

http://www.google.hu/url?url=http://www.imdb.com/name/nm0812200/&rct=j&sa=X&ei=w77BTbeCII33sgaq9MXDBQ&ved=0CCMQggkoADAA&q=K-PAX&usg=AFQjCNF83ffsM2ars0gJp3IYv03katuCLw&cad=rja


 

 

   

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

2011.05.24.   Kedd             

17 óra  

 

 „A lélek halhatatlanságának filozófiája”- Platontól Moses Mendelsonig  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2011.05.25.   Szerda      

18 óra  

„Retyezát hegység”  

Előadó: dr.Sibalszky Zoltán  

2011.05.31.   Kedd  

17 óra 

 

 

 

 

„Magyar barokk költők”  

Rászlai Tibor eszmetörténész előadása  

Közreműködik az Albinoni Kamarazenekar 

Bevezetőt mond és és vezényel:  Zsigmond Balassa  

Műsoron: Esterházy „Harmonia coelestis”

2011.06.02.   Csütörtök 

18 óra  

„Csíki műemlékek” – 2.rész  

Előadó: Gondos Béla és 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 

  

Dr. Szilvay Gyula:                                Dr. Grexa Gyula:                                Magyar Adorján: 

A besenyők története                        A Csaba-monda és a                          A lelkiismeret aranytükre 

                              székely hunhagyomány 

 

A temetetlen múlt A székelyek hun      A magyar 

sorozat kötete eredetét állandóan       nemzet Kárpát-

alapjaiban cáfolja cáfolni     medencei 

őseinknek igyekeznek, de őshazája  

a besenyők elől            ez nem sikerül.    áll a szerző    

való menekülését. .        .         gondolatainak  

                                 .    középpontjában.          

                                                                                 

május 12 - 18. között:                         május 19 – 25. között:                         május 26 – június 1. között: 

1.250 Ft helyett 1.000 Ft                  1.250 Ft helyett 1.000 F                     990Ft helyett 750 Ft t 

 

 

 

 

 

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! 

 

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



  

 

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

 

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

                                                                                               KÖNYVAJÁNLÓ 

 

 

 

 

 

 

Az 1998-ban életre hívott sztánai-kolozsvári Szentimrei Alapítvány 

megalakulása óta fáradozik a település és a környék, Kalotaszeg 

néprajzának, történetének, természeti és épített  értékeinek feltárásán, 

népszerűsítésén. 2004 óta Sztánai Napok keretében irodalom- és 

müvelődéstörténészek találkozójának ad otthont a sztánai Szentimrei-ház. 

Az eseményhez kapcsolódóan indult útjára a Sztánai Füzetek 

sorozat,mely részben az itt elhangzott tanulmányok közlését, másrészt az 

ilyen vagy olyan formában Sztánához kötödő munkák megjelentetését 

tűzte ki célul.  Eddig kilenc kötete jelent meg a tudományos igényességgel 

megszerkesztett sorozatnak, melynek példányai egyesületünkben is 

megvásárolhatók 1.000 Ft-ért. 

 

F  E L H Í V Á S ! 

November 29-én leégett a gyimesbükki Dani Gergely Általános iskola. Ez a történelmi magyarország egyik 

legkeletibb pontján fekvő teljesen magyar nyelvű iskola, ovodai csoportoknak is helyet biztosít. A helyi 

magyar közösség megmaradásáért folytatott küzdelem egyik legfontosabb bástyája ez az intézmény. A 

Budakeszi Kultúra Alapítvány gyűjtést szervez a gyors helyreállításához a következő számlaszámon: 

11742348-20016210 

"gyimesbükki magyar iskola" megjegyzéssel 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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.............................................................................................................................................................................

 A TÁPIÓSZELEI  ERDÉLYI-MAGYAROK                                 

     KLUBJA 

            meghívja Önt,  

     a Trianoni emléknapra  

2011. június 4-én 16 órától, a 

Tápiószelei Simonffy Kálmán      

         Művelődési Házban! 

Beszédet mond: Basa László 

 a Magyar Hagyományőr Világszövetség  

tiszteletbeli elnökségi tagja, tanár 

Emlékműsorunkban közreműködik: 

Keresztes Nagy Árpád, népzenész, regös 

énekmondó 

és a Tápiószelei Színjátszó Társulat 

A megemlékezés után koszorúzás a Trianoni 

emlékműnél. 

Meghívó 

az Osztováta együttes 

évadzáró klubestjére, 

amelyen kívánságlistából kérhet dalokat 

Időpont: 2011. 05. 24, 18: 00 

  Helyszín: Heltai Gáspár Unitárius könyvesbolt 

1054, Budapest, Alkotmány utca 12. 

Bővebb információért látogasson el 

a www.osztovata.hu honlapra 

  

  

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 

 

 

Meghívó  

a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért 

Egyesület közgyűlésére 

Időpontja: 2011. május 14. (szombat) 14.00 óra 

Helyszíne: Háló Központ 

Cím: Bp, V.ker. Ferenciek tere 7-8. III. lph. II. em. 9. 

 

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: 
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