ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2011. szeptember

__

2011. szeptemberi programajánlat _ _

2011.09.06. Kedd
17 óra

„Deviáns” domonkosok 1. – Könnyközösség-teremtő:
Sienai Szent Katalin egyházdoktor
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2011.09.10. Szombat
15 órától

CIVILEK ÉJSZAKÁJA

XIV. évf. 7. szám

Program
15,00 óra

Közösségi vásár (CBC/CNC)
Hasznos dolgok cseréje, adás-vétele. Ha mindenki hoz valamit, senki nem
távozik üres kézzel.
Szervező: Mozga Márta

16,00 óra

Játszóház (EME, CNC, VGKKE)
Játékra, kreatív foglalkozásra várjuk a 4-15 éves
gyermekeket szüleikkel, nagyszüleikkel együtt.
Foglalkozásvezetők: Abrók Ildikó, Samu Erika,
Takács Éva, Szegedy Alíz Torella
Pályaorientációs-sarok (RHPE)
- egyéni pályaorientációs tanácsadás kicsiknek és nagyoknak
A tanácsadás során a résztvevők először egy ún. pályaorientációs interjún
vesznek részt, ahol előzetes elképzeléseikről, terveikről, konkrét lépésekről
esik szó. Ezt követően kitöltenek egy – a rendezvény kereteihez
alkalmazkodott – rövidített kérdőívet, amely a főbb érdeklődési területeket
deríti fel. Végső lépésként ennek a tesztnek értelmezése történik.
Tanácsadó: B. Kabai Erzsébet, Pap Ildikó
Egyesületi kiadványok bemutatója (EME, ESZ)
Az Erdélyi Szövetségnek és az EME-nek az évek során számos igényes
kiadványa jelent meg, ezeket ismertetjük a vásárlás lehetőségét is biztosítva.
Bemutatásra kerül Takács Ferenc, nemrég megjelent „Mihály Arkangyal
Légiója” – azaz, amit a román Vasgárdáról tudni kell című kötete is.
A szerzővel Vincze Gábor történész beszélget.

17,00 óra

Gyerekdivat bemutató (ÚMT/EME)
Az Újrahasznosított Mesék Társasága az EME által tevékenykedő fiatalokból
álló kreatív csapat. Rendezvényeiket, divatbemutatóikat óriási érdeklődés,
elismerés kiséri, ezekből nyújtunk ízelítőt azoknak akik fontosnak tartják
környezetünk és kultúránk óvását, akik szeretik a magyar népmeséket, a
divatot, és a mókát. Kérjük mindazokat a gyerekeket, (illetve szüleiket) akik
modelként részt szeretnének venni az eseményen jelentkezzenek telefonon előre.
Vezeti: Szegedy Alíz Torella (06-70-6331746)

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

..............................................................................................................................................................................
17,30 óra

Irodalmi karaoke (EME, CNC, Tollal.hu, MOT,VGKKE)
A tavalyi siker után az idén is megrendezzük újszerű vetélkedőnket, melyen
bárki részt vehet aki több vagy kevesebb tehetséggel rendelkezik egy irodalmi
mű (vers vagy próza) előadására. A fellépések jelentkezési sorrendben követik
egymást és 5-10 percig tarthatnak. A bemutatásra szánt alkotás kiválasztása
tetszőleges, akár saját írás vagy költemény is lehet. A legsikeresebb előadók
könyvjutalomban részesülnek.
A rendezvény ideje alatt gazdag könyvválasztékkal állunk az érdeklődők
rendelkezésére. Böngészni, válogatni lehet a különböző kiadványok között
megkeresve a kedvenc, felolvasandó sorokat és természetesen vásárlásra is
van lehetőség. Kérjük részvételi szándékukat jelezzék előre a következő
telefonszámon: 06-20-9956159.
A zsűri tagjai: Győri János, Deák Gábor, Mozga Márta, B. Kis Béla

19,00 óra

Kávészünet
Beszélgetés, ismerkedés egy kávé, tea mellett, előkészületek a következő
műsorhoz.

19,30 óra

Az Albinoni Kamarazenekar hangversenye
Az elsősorban barokk zenét játszó komolyzenei együttes rendszeresen fellép
az EME-ben. Műsorukkal, mely alább látható, ez alkalommal is tartalmasabbá,
változatosabbá teszik esténket:
Arcangelo Corelli: h-moll concerto grosso – Op. 3 n. 4
G. Ph. Telemann: D-dúr triószonáta
Fr. Geminiani: d-moll concerto grosso – Op. 3 n. 4
G. Ph. Telemann: a-moll triószonáta
Antonio Vivaldi: Concerto in re minore (F. XII,42)
Közreműködik: Nagy Anita furulyán, Adorján Ferenc fuvolán
valamint az Albinoni Kamarazenekar vonós szólistái:
Locsmándy Gábor, Corradi Gábor, Szabó Piroska– hegedűn
Tasnádi Márta, Molnárné SZ. Éva – hegedűn
Bara Péter – brácsán
Kwaysser Bianca és Pesti Mónika – gordonkán
Tomor Katalin – csembalón
Művészeti vezető: Zsigmond Balassa

20,30 óra

Toborzó (VGKKE)
A Villa Galamb Küküllő Közhasznú Egyesület
székely néptánc tanítását tervezi. Várjuk a jelentkezőket és a leendő csoport tagjai ez alkalommal az
első épéseket is megteheti.
Oktató: Márton Zsuzsanna

21,00 óra

Hastánc (CNC)
A ClubNetCet Egyesület a tavalyihoz hasonlóan az idén is fergeteges
hastánc bemutatóval örvendezteti meg a közönséget.
Előadó: Szabó Kata

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

...........................................................................................................................................................................
21,30 óra

Vendégváró
A következő órában a különböző (székhellyel rendelkező és nem
rendelkező) civil szervezetek számára kívánunk lehetőséget biztosítani
a bemutatkozásra. Ugyanakkor várjuk minnél több egyesület, alapítvány
képviselőinek a látogatását egy közös megbeszélésre, tanácskozásra, az
együttműködési lehetőségek kidolgozására.

22,30 óra

Záróbuli
Vendégek és házigazdák közös és kötetlen együttléte időkorlátok nélkül.
Étel, ital battyus alapon, zene, tánc, jó hangulat!

A rendezvény lebonyolításában résztvevő szervezetek:
Erdélyi Magyarok Egyesülete (EME)
Újrahasznosított Mesék Társasága/Erdélyi Magyarok Egyesülete (ÚMT/EME)
ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület (CNC)
Civil Börze Club/ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület (CBC/CNC)
Villa Galamb Küküllő Közhasznú Egyesület (VGKKE)
Magyar Olvasástársaság (MOT)
Erdélyi Szövetség (ESZ)
Regionális Humán Program Egyesület (RHPE)
Tollal.hu Közéleti és Kulturális Magazin (Tollal.hu)
Érdeklődni, jelentkezni: tel.: 06-20-9956159, e-mail: erdelyime@gmail.com
2011.09.11. Vasárnap
17 óra

„Száz éve született Lénárd Ödön”
A piarista hitvallóra emlékezik dr. Rászlai Tibor eszmetörténész,
(börtön)versei, tanító esszéi, történelem-filozófiai gondolatai felidézésével.

2011.09.13. Kedd
17 óra

„Deviáns” domonkosok 2.
Albertus Magnus Sanctus – az empirista
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2011.09.15. Csütörtök
18 óra

„Rovásegyetem”
Előadó: Dr. Bene Ferenc

2011.09.17. Szombat
9 - 13 óra között

„Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”
Szervező: Gondos Béla

2011.09.20. Kedd
17 óra

„Deviáns” domonkosok 3.
„Deus satiat” – Aquinói Szent Tamás életszentsége
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2011.09.22. Csütörtök
18 óra

„Anglia” – 2.rész (a tavasszal elmaradt előadás)
Előadó: Horváth Zoltán György

2011.09.25. Vasárnap
9-19 óráig

„Kirándulás a pomázi Magyar Várhoz”,
a Villa Galamb Küküllő Közhasznú Egyesülettel
A helyszínen, bográcsos paprikás gulyás főzés,
szilváslepény sütés, gyerekfoglalkozás, játszóház.
Közben egy meghívott előadó általános tájékoztatót
tart a kettős állampolgárság megszerzésével kapcsolatos tudnivalókról.
Kérjük, részvételi szándékát előre jelezze a 06-20-9956159-es telefonszámon
..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
2011.09.27. Kedd
17 óra

„Deviáns” domonkosok 4.
A pápabíráló szent: G. Savonarola
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2011.09.28. Szerda
18 óra

„Kalandozás a Vajdaságban”
Előadó: dr.Sibalszky Zoltán

2011.09.29. Csütörtök
18 óra

„Hagyományörző nóta- és dalest”
Rendezvényünk célja népdalaink, dalaink megismerése. A daltanuláshoz,
a közös énekléshez alkalmanként tárogató- és citera szó is társul.
Vezeti: dr. Bene Ferenc és Szabó Juliet

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:
A besenyők története

szeptember
7-13 között
1.250 helyett
990 Ft
A Kárpátia Kiadó „Temetetlen múlt” c. sorozatában
mejelent kötet alapjaiban
cáfolja meg a magyarok
besenyők elöl való
menekülésének legendáját.

Dr.Gexa Gyula:

Bárdi László

Nagy Ákos:

A Csaba-monda és a
székely hunhagyomány

Homokba temetett
karavánuutakon

A kor halad, de a vér
marad

szeptember
14-20 között
1.250 helyett
990 Ft
A székelyek hun hagyományát sokan támadják, de a
szerző érveit nehezen lehet
figyelmen kívül hagyni.

szeptember
21-27 között
4.990 helyett
2.500 Ft
A jól ismert keletkutató a
Duna TV megbízásából
végigjárta az ősi híres
útvonalakat. DVD melléklet
is hitelesíti a nagy kalandot

szept. 28 okt. 4 között
2.000 helyett
1.400 Ft
Ez a kötet a vércsoportok
jelentőségéről szól a
magyar őstörténet
kutatásában és megerősíti
őshonosságunkat a Kárpátmedencében.

.

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
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