ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2012. április __

2012. áprilisi programajánlat _ _

XV. évf. 4. szám

2012.04.25. Szerda
18 óra

„Kréta” – diavetítéses előadás
Előadó: dr.Sibalszky Zoltán

2012.04.26. Csütörtök
16 óra

A „Kozmopolita költészet” pere
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2012.04.26. Csütörtök
18 óra

„Sziciliai műemlékek”, 2.rész - diavetítéses előadás,
Előadó: Gondos Béla és Horváth Zoltán György

2012.04.29. Vasárnap

„Az Újrahasznosított Mesék Társasága a Mediawave Fesztíválon”
Helyszín: Komárom, Monostori Erőd
A idei MEDIAWAVE Fesztiválon is láthatók lesznek az Erdélyi Magyarok
Egyesülete által patronált Újrahasznosított Mesék Társaságának alkotásai.
A kreatív fiatalokból álló csoport itt is népszerűsíti majd a környezettudatos
alkotás gondolatát. A rendezvényen előadással és divatbemutatóval lesznek jelen.
1. Előadás a REmeséről (az Újrahasznosított Mesék Társaságáról)
- célok, eddigi tevékenységek, tehetségkutató pályázataink,
- Remese bemutatók, mint téma fiatal rövidfilmkészítőknek,
- 2012. évi terveinknek és programjainknak bemutatása (Fejér
- Tündérország: , Hej Dunáról Fújj a szél kisruha kollekció, II. nemzetközi
REmese csereprogram, REmese játszótér a Király utcában)
Idő: 45p
2. Divatbemutató és Interaktív Környezettudatos gyermekprogram
- Fejér Tündérország
A program megvalósítására Budapesten, a Király és Kazinczy utca sarkán
lévő játszótéren kerül sor az év több időszakában, ebből kívánunk ízelítőt
adni a Médiawave Fesztivál látogatóinak. Ugyanakkor, példát szeretnénk
mutatni arra, hogy ahhoz, hogy nagyot alkossunk nem kell pazarolnunk,
egyszerűen használnunk kell a kreativitásunkat. Így hoztuk létre
hulladéknak minősített anyagokból újszerű, Fejér Tündérország
gyermekruha kollekciónkat is.
Idő: 20p
A vasárnap sorra kerülő esemény pontos időpontját később tűzik ki, kérjük
figyeljék a fesztivál honlapját:
http://mediawavefestival.hu/index.php?nyelv=hun&modul=galeria&kod=2571

2012.05.03. Csütörtök
16 óra

„A löblingi Széchenyi”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2012.05.03. Csütörtök
18 óra

„Rovásegyetem”
Előadó: dr. Bene Ferenc

2012.05.05. Szombat
9-19 óráig

„Kirándulás a Pilisbe”
Találkozás 9 órakor a Battyhány téri HÉV pénztárnál

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

..............................................................................................................................................................................
2012.05.10. Csütörtök
14.30 óra

"Vendégségben"
Az Aranytíz Kultúrház Örökífjak Klubjának látogatása egyesületünkben.
Az rendezvény lehetőséget biztosít arra, hogy szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat
a kerület civil szervezeteivel. A találkozó alkalmával sor kerül egyesületünk
rövid, vetítőképes bemutatására, majd egy kötetlen, erdélyi étel-ital kostolóval
egybekötött beszlgetésre, ismerkedésre is, melynek eredménye, remélhetőleg
további közös programok megszervezése lesz. Várjuk tagtársaink, ismerőseink
közreműködését, ötleteit a hangulatos klubdélután megszervezéséhez.

2012.05.10. Csütörtök
16 óra

„A székely nemesi társadalom”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2012.05.10. Csütörtök
18 óra

„Medgyes (Erdély) környéki műemlékek
és a Csíksomlyói búcsú - diavetítéses előadás
Előadó: Gondos Béla és Horváth Zoltán György

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

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
Gyárfás Ágnes összeállítása:
A sánta harkály
Magyar népmesék
és népballadák a
Kárpát-medence
területéről.

ápr. 25-máj.1. között:
1.200 Ft helyett 900 Ft

Csoma Gergely:
Az elhagyott idő – 33 év a
moldvai csángók között
Különleges
képeskönyv a
legkeletibb
magyarok
életéről.

május 2-8. között:
6.900 Ft helyett 2.500 Ft

Dsida Jenő:
Magyar karaván Itálián keresztül
Művészeti
emlékek
bemutatása
különleges
nézőpontból.
Válogatás az író
itáliai élményeiből.
május 9-15. között:
2.100 Ft helyett 1.500 Ft

,..........................................................................................................................................................................
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Pünkösdi erdélyi utazás --

Gondos Béla vezetésével

2012.május 24-29.

Utazás: autóbusszal (kb 45 fő)
Indulás: Bp., Batthyány tér május 24 5.30 órakor
Érkezés: Bp., Batthyány tér 29-én este
Ellátás: fél panziós
Szállás: 1-1 éjszaka Nagypetrin és Nyárádszentlászlón
Ár: 57.000 Ft/fő
Hatnapos zarándoklatunkat a trianoni határt elhagyva és varázslatos bihari tájakat átszelve, szilágysági
programokkal kezdjük. Már az első nap felkeresü zőségi műemlékeket tekintünk meg. Ezt követően
Csíkszékbe megyünk, ahol - hagyományainkhoz híven – részt veszünk a Csíksomlyói Búcsún. Útunkat
innen nyugat felé folytatjuk. Hazafelé tartva a Székelyföldnek nk egy nevezetes szent helyet is. az utóbbi
évek Mária jelenések okán, hiressé vált Szilágynagyfalu melletti Szentháromság hegyet, a kápolnával és
forrással. Ezután Kalotaszeg északi szélét érintve, me előbb udvarhelyszéki, majd marosszéki területén
található kultúrtörténeti emlékeinek gyöngyszemeiből szemezgetünk.
Érdeklődni: Gondos Bélánál, szerdánként 11-18 óra között a Molnár u.5-ben,
illetve telefonon: 06-20-4864736.

Az Erdélyi Szövetség
április 28-án, szombaton 10 órakor, ünnepi ülés keretében emléktáblát avat
Orbán Balázs tiszteletére
a Magyar Országház képviselőtagjául választásának 140; az MTA levelező tagjául választása 125.
évfordulója alkalmából a Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség gyülekezeti termének külső falán
(IX. ker. Kálvin tér 7.sz. Lónyai utcai homlokzaton)
Beszédet mond: Főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Pécsi L. Dániel, az
emléktábla alkotója, Tadeus Jaskulski szociológus, a Gazeta Polska bécsi tudósítója. Közreműködik az Érdi Bukovinai
Székely Népdalkör Kóka Rozália vezetésével.

10,45-kor ünnepi ülés a református templomban (IX. ker. Kálvin tér 7)













Rozikáék énekelnek!
Igét olvas: Páll László ref. lelkész
Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa megnyitója: Dr. Lipcsey Ildikó történész, az Erdélyi Szövetség néhai elnökének
előkészítő munkássága (bevezető)
főtisztelendő Balázsi László, a Magyarországi Egyházkerület mb. püspöke-főjegyzője:
A „legnagyobb székely”, Orbán Balázs emlékezete
Dr. Pozsony Ferenc, (a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke; a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar
Néprajz és Antropológia Tanszékének egyetemi professzora):
Orbán Balázs és a székelyföldi néphagyomány
Nagytiszteletű Dr. Kovács Sándor, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet unitárius tanára: Orbán Balázs és az
unitáriusok
Török Gáspár, EFIAP fotóművész (Marosvásárhely): A Székelyföld fényírott tanúi - Orbán Balázs fotói
Bálint Domokos: Székelylengyelfalva és Orbán Balázs
Mandics György: Orbán Balázs és a rovásírás
Orbán Réka: Emlékei Orbán Balázsról, dédapja testvéréről
Katona Ádám: Orbán Balázs eszmeisége és korszerűsége

..............................................................................................................................................................................
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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!

Eladó ikerház 1000m2 teleken
Kitelepülő több generációs családnak ideális:
Maglódon,
az M0 és Auchan közelében eladó 2000-ben porotherm
téglából épült, dupla-garázsos, kétszintes, két azonos
méretű szeparált házrész; 33millió forint/130000euro.
16m utcafront, 1000nm telken, működő közművek.
Földszinten: amerikai konyhás kert,
teraszkapcsolatos
nappali, zuhanyfülkés fürdő, WC,
zárt előtér, belső
lépcső; emeleten:
2 hálószoba,
fürdőszoba,
előtér/illetve 3 hálószoba, fürdőszoba, előtér. Csendes,
rendezett környék, azonnal költözhető.
Érdeklődni telefonon: 06-20-9956159
A Keresztszülők a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület
és A Moldvai Magyar OktatásértAlapítvány
szeretettel meghívja Önt és kedves családjátjótékonysági rendezvényére, amelynek célja a moldvai csángó
gyermekekmagyarországi nyári táboroztatásának támogatása. A gyermekek Buda, Klézse,
Pokolpatak, Somoska falvakból jönnek
Időpont: 2012. április 28. szombat, 17 óra
Helyszín: Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium Aulája(2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince u. 10.)

Székelyudvarhelyen temetik újra
Nyirő Józsefet
Május 27-én,
a Nyírő-villa előtti tiszteletadást követően,
a koporsót a város központjában, a
Márton Áron téren ravatalozzák fel, majd
a Szent Miklós-hegyi temetőben,
római katolikus szertartás szerint
helyezik sírba
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