
ERDÉLYI HÍVOGATÓ 
2012. február    __      2012. februári  programajánlat  _ _         XV. évf. 2. szám 

2012.02.23.   Csütörtök     „A Szent Korona hazatérése”  

16 óra                                dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2012.02.25.   Szombat             

19 órától 

 

 

 

 

 

 

 

„FARSANGI  BÁL”  

Az Erdélyi Magyarok Egyesülete és a   Villa Galamb KHE  

farsangzáró mulatságot szervez, amelyre nagy szeretettel vár mindenkit,  

aki szereti  a  jó zenét, hagyományos erdélyi ízeket  és a vidám társaságot. 

Az esemény kitűnő alkalom arra, hogy találkozzunk egymással, kellemes 

 zeneszó mellett beszélgessünk, táncoljunk, mulassunk. 

Ízelítő a programból:  - Jelmezparádé,  

                                       - Nyereményjátékok, tombola 

                                       - Töltött káposzta kostoló 

                                       - Retro buli, néptánc 

A belépő 1.500Ft, mely lenullázható:  

                                       - ha egyesületi tag vagy (-500 Ft),  

                                       - ha hozol ételt, italt (-500 Ft)  

                                       - ha népviseletbe vagy jelmezbe öltözöl (-500 Ft)

2012.02.28.   Szerda      

18 óra  

„Skandinávia” – diavetítéses előadás  

Előadó: dr.Sibalszky Zoltán 

2012.03.01.   Csütörtök 

16 óra 

„A bolsevizmus” - Kibeszéletlen ügyeink, - 1. rész  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2012.03.01.   Csütörtök            

18 óra 

 

 

„Róma magyar emlékei” – 3.rész  

- diavetítéses előadás 

Előadó: Horváth Zoltán György  

 

2012.03.03.   Szombat  

9-19 óráig 

 

„Kirándulás a Budai-hegyekbe”  

Találkozás 9 órakor a Széll Kálmán (Moszkva) téri metró kijáratnál 

2012.03.08.   Csütörtök 

16 óra 

 

„A kommunista gondolati struktúrák” - Kibeszéletlen ügyeink, - 2. rész  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2012.03.08.   Csütörtök     „Rovásegyetem”  

18 óra                                Előadó:  dr. Bene Ferenc 

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

********************************************************************************
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Heti Könyvböngészde az EME-ben 

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 KÖNYVAJÁNLAT 

Lissák György: 

Az aranykígyó  

A XVI. századi nagy 

magyar államférfi, 

Fráter György életét 

mutatja be a szerző. 

 

február 22-28. között:                 

1.500 Ft helyett 1.000 Ft 

 

Bognár László:  

Az ókori kelet nevelése 

Kinai, babiloni-

asszír, egyiptomi, 

ózsidó és indiai 

nevelési hagyo-

mányok összefog-  

lalása. 

                          

feb.29-márc.6. között: 

500 Ft helyett 400 Ft 

Bárdi László:  

Kínai hajónapló 

                     A népszerű         

                     keletkutató    

                     izgalmas könyve.  

 
 

 

   

 március 7-13. között: 

2.800 Ft helyett 900 Ft 

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

 

Tisztelt egyesületi tagok, tisztelt érdeklődők! 

Az Erdélyi Magyarok Egyesülete csaknem egy negyed évszázada működik és még soha nem volt ilyen 

nehéz helyzetben mint most. Az elmúlt évben pályázati lehetőségeink a minimálisra csökkentek, a bérleti díj 

majdnem a duplájára emelkedet és egyre többe kerül a fűtés és a világítás is, nem beszélve az egyéb 

költségekről. Mostanra már minden tartalékunkat feléltük és komoly veszélybe került székhelyünk 

megtartása. A Molnár utca 5. szám az idők folyamán méltán tett hírnévre szert, mint erdélyi központ, 

határon innen és túl, de fenntartása, működtetése szélesebb körű összefogás nélkül a továbbiakban 

lehetetlen.  

-  Takarékossági intézkedéseink eredményeként rendezvényeinket a téli időszakban négy napra sűrítettük.  

- Az éves tagdíjat kénytelenek voltunk 5.000 Ft-ra emelni, ez a rendezvények nagyrészén ingyenes részvé- 

telt biztosít és két részletben is befizethető.  

-  A tagsággal nem rendelkezőktől programjaink látogatásakor, esetenként 500 Ft támogatást kérünk  

- Kérünk mindenkit akinek van lehetősége, az 1%-os felajánlások során támogatottként jelölje meg 

egyesületünket.  

- Szívesen vesszük az adományokat, a szponzori megkereséseket, tevékenységünk népszerűsítését és a 

személyes segítséget 

 

 

 

 

Kedves Barátaink! 
Ez évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 212.368 Ft támogatáshoz jutott. Ez az 

összeg nagyban hozzájárult működésünk biztosításához. Kérjük jövőre 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! 

 

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



 

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

 

Dr. Rászlai Tibor  eszmetörténész további  előadásai 

2012. március 15.  csütörtök, 16 óra Adósságcsapdában 1848-ban, 2012-ben -                                     

                                                       Kibeszéletlen ügyeink – 3.rész  

2012. március 22.  csütörtök, 16 óra Alkotmány és gazdasági alkotmányozás  

2012. március 29.  csütörtök, 16 óra A történelem értelme 

2012. április 12.     csütörtök, 16 óra „mint pont a gondolat mögött” -  

                                                        Nádasy Alfonz 053 hadinaplója                                             

2012. április 19.     csütörtök, 16 óra Arany János és a magyar nyelv  

2012. április 26.     csütörtök, 16 óra A „Kozmopolita költészet” pere 

2012. május 3.        csütörtök, 16 óra A löblingi Széchenyi 

2012. május 10.      csütörtök, 16 óra A székely nemesi társadalom 

2012. május 17.      csütörtök, 16 óra A székely örökség 

2012. május 24.      csütörtök, 16 óra ”Maria-hilfe” 

2012. május 31.      csütörtök, 16 óra Őrző-védő szlgálók: az angyalok 

2012. június 7.       csütörtök, 16 óra Kortársunk: Verne Gyula 

2012. június 14.     csütörtök, 16 óra Iskoláink államosítása (1948) 

2012. június 21.     csütörtök, 16 óra A székelyek eredete 

2012. június 28.     csütörtök, 16 óra A székelykérdés mai állása 

2012. július 5.        csütörtök, 16 óra A román etno-genezisről 

 

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

 

Fejér Tündérország - Közép-Dunántúl kincseinek nyomában 

A "Fejér Tündérország" gyermek divatbemutató a 2012. évi Utazás 

Kiállításon a Közép-Dunántul épitett örökségeire, Fejér Megye kastélyaira 

kívánja felhívni a turisztikai szakemberek és az érdeklődő közönség figyelmét. 

A kezdeményezést az egyesületünk fiataljai az Újrahasznosított Mesék 

Társasága, és a Móri Borvidék TDM Egyesület inditották útjára. Célja, 

hogy mesés hangulattal, kreatív körznyezetbarát gyermekdivat 

bemutatóval tegye vonzóvá a tájegység turisztikai és kulturális 

értékeit, ugyanakkor a legfiatalabbakban is tudatosítsa, hogy 

érdemes környezettudatosan élni.  

Az eseményre  március első hétvégéjén kerül sor a Hungexpo 

területén, az Utazás Kiállítás alkalmával. Aki kíváncsi és 

szívesen eljönne megnézni egyesületünk fiataljai által készített 

divatkollekciót, az az elkövetkező napokban, részletes 

infórmációkhoz juthat az esemény pontos helyszinét és 

időpontját illetően a következő honlapkon: 

www.erdelyime.org,  www.remese.hu,  www.moriborvidekinfo.hu 

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

http://www.erdelyime.org/
http://www.remese.hu/
http://www.moriborvidekinfo.hu/


 

  

, 
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MEGHÍVÓ 

Tisztelettel meghívjuk-elvárjuk 

2012. február 29-én 

délután 6 órára 

az ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ 

Székelykör klubtermébe 

(Rodin terem) 

(Bp. V. ker. Arany J. u.10. II. em.) 

BARANGOLÁS 

AZ ERDÉLYI MAGYAR IRODALOMBAN 

Idegenvezetőnk: DR. MEDVIGY ENDRE 

irodalomkutató 

Részvételi díj: 500 Ft, a helyszínen fizetendő 

Az előadássorozat további időpontjai és témái: 

márc.14.: Szabó Dezső, Az elsodort falu írója; 

ápr.18.: Tormay Cécile, "a bujdosó írónő"; 

máj.16.: Nyirő József székely író ébresztése; 

       június.1.: Trianon a magyar irodalomban 

A SZABADKAI  KOSZTOLÁNYI  DEZSŐ  

SZÍNHÁZ  VENDÉGJÁTÉKA  

      A JÓZSEF  ATTILA  SZÍNHÁZBAN 

 Március 8-án, 

 Tolnai Szabolcs: ÉLJEN A SZERELEM! 

 Főhajtás a színészóriások előtt, nosztalgikus álom-      

 kép az operettekről és a régi Szabadekáról. 

 Március 9-én,  

 Urbán András: BÉRES MÁRTA ONE-GILRL      

 SHOW 

 Béres Márta szólóelőadása egy csodálatos vajda-  

 sági színésznő életének mozaikképeit tárja elénk 

WASS ALBERT - FELOLVASÁS 

Február 24-én este 6 órától 

 kezdődik az Élő Hagyomány Házában 

 (Bp.,VI.ker., Akácfa u.50.) a 25 órás rendezvény 

Érdeklődni lehet: 

               T: 06-30-3829444, 06-20-4380530 

               Email: hegobox@gmail.com 

Kalotaszegi festett bútorcsalád 
eladó. 

 

 

 

 

Megtekinthető előre 
egyeztetett időpontban és helyen. 

Tel: +3630-9628-790 , 

email:goldschmied.jozsef@gmail.com 

 

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 

Erdélyi Hívogató 
Információs havilap ISSN 1419-2330 

Kiadó:Erdélyi Magyarok Egyesülete 
             Felelős szerkesztő:B. Kis Béla 

 Cím:1056 Budapest, Molnár u. 5. 

Telefon: 06-20-995-6159                                                                                                                                                                        
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