ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2013. február __

2013.02.14. Csütörtök
16 óra

Nagy Konstanstin

2013.02.14. Csütörtök
18 óra

Sarlós Boldogasszony templom

2013. februári programajánlat _ _

XVI. évf. 2. szám

„1700 évvel ezelőtt történt: A kereszténység szabadon gyakorolhatóvá lett."
- A konstantini fordulat - 1.rész
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása
A keresztény vallás hivatalos elfogadása a római birodalomban Nagy Konstantin császár
törvényeinek eredményeként valósult meg. A 313-ban kiadott milánói ediktum fölszabadította és a többi vallással egyenjogúvá tette a kereszténységet. Konstantin
munkaszüneti nappá nyilvánította a vasárnapot és az egész birodalomban igyekezett
megteremteni e hitvallás intézményi alapjait. A papságot mentesítette az adózástól, a
katonáskodástól, az állami igazságszolgáltatástól. Birodalom szerte számos új templomot
építtetett mint pl. Rómában a Szent Péter- és a Szent Pál-bazilikát vagy Konstantinápolyban Hagia Szophiat. Földadományaival hosszú távon hozzájárult az Egyházi
Állam létrejöttéhez. Hatására a római jog védelmébe vette a kiszolgáltatott helyzetben
lévőket, betiltotta a keresztrefeszítést, a véres cirkuszi játékokat, a rabszolgák meggyilkolását.

„Kópháza, Nyugat-magyarországi kegyhely”
Előadó: Horváth Zoltán György
Nádasdy Ferenc országbíró (1625–1671) gyermeke sokat betegeskedett, és gyakran az
imában lelte örömét. A kis Eleonóra különösen szerette a kópházi erdő kicsi kápolnáját,
benne a Fekete Mária szobrát, amelyet az apja a közeli Lorettomból (az akkori
Magyarország híres kegyhelyéről) vitt oda. Eleonóra fogadalmat tett: ha felgyógyul,
kolostorba vonul. Szülei azonban a gyógyulás után férjhez adták. A menyasszony az
esküvő után – miközben a násznép már a lakodalomban mulatott – egy ablakmélyedésbe
húzódva imádkozott, majd a hirtelen támadt viharban villám csapott le rá és azonnal
meghalt. A megrendült apa lánya emlékére és sírja fölé (az erdei fakápolna helyébe)
1670-ben kőkápolnát emeltetett. Az épületet gróf Széchényi Antal megbízására a XVIII.
század közepén a zarándokok fogadására alkalmas méretűvé bővítették.

2013.02.16. Szombat
9 - 12 óra között

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

2013.02.21. Csütörtök
16 óra

„1700 évvel ezelőtt történt: A kereszténység szabadon gyakorolhatóvá lett."
- A konstantini fordulat - 2.rész

2013.02.21. Csütörtök
18 óra

„Rovásegyetem”
Előadó: dr. Bene Ferenc

2013.02.22. Péntek
18 óra

„Somoskától Budapestig” - Csángó est
- Vendégünk Demse Márton, Budapesten élő csángó író, költő
Demse Márton 1943-ban született a Bákó megyei Somoskán (Klézse község).
Székelyudvarhelyen végez tanítóképzőt, majd odahaza tanít. A Szekuritáte zaklatásai
miatt kirúgják a tanügyből, mozdonyvezető lesz, ezután kitelepszik Magyarországra.
„Írj imát vérrel, másolj bibliát, ha nincs papírod, saját bőrödre – az utolsó lehetséges
pergamenre –, írj bármit. Olyant is, melyért akasztófára kerülhetsz, írj verseket, prózát,
melyben anyanyelved kristálypatakként csobog a fehér papíron. ”
Énekel: László Ildikó
Házigazda: Gondos Béla

..............................................................................................................................................................................
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2013.02.24. Vasárnap
9-19 óráig

„Kirándulás a Csíki-hegyekbe”
Találkozás 9 órakor a Széll Kálmán (Moszkva) téri metró kijáratnál

2013.02.28. Csütörtök
16 óra

„1700 évvel ezelőtt történt: A kereszténység szabadon gyakorolhatóvá lett."
- A konstantini fordulat - 3.rész

2013.02.28. Csütörtök
18 óra

„Visegrádi feltárások és restaurálások" - diavetítéses előadás,
Előadó: Horváth Zoltán György és Gondos Béla

2013.03.02. Szombat
19.30 óra

AZ ALBINONI KAMARAZENEKAR HANGVERSENYE
MŰSOR:
Tomaso Albinoni: e-moll concerto a cinque
Mozart: Vadász vonósnégyes 2 tétele
Johannes Brahms: A-dúr keringő
Telemann: 8. kantáta
Astor Piazzola: Ave Maria
Astor Piazzola: Libertango
Giacomo Rossini: Macskaduett
Astor Piazzola: Oblivion
Tomaso Albinoni: F-dúr concerto 2 furulyára
Szólót énekel: Barlay Zsuzsanna, Horváth Dorottya és Srajber Zsolt
Közreműködnek az együttes hangszeres szólistái
és Srajber Zsolt zongorán
A műsort vezeti és vezényel Zsigmond Balassa

2013.03.03. Vasárnap
15 óra

EME 25 - ZENÉS JUBILEUMI GÁLAMŰSOR
Egy negyed évszázada alakult az Erdélyi Magyarok Egyesülete. E rendhagyó
eseményre a ClubNetCet Egyesülettel közösen, egy nagyszabású jubileumi
zenés gálát szervezünk, melyben a komoly- és könnyű zene népszerű művei
hangoznak el.
Az előadás előtt a már jól ismert Civil Börze Klub portékáit cserélhetik és
vásárolhatják a kedves nézők.
Rendező : Genetheim Richárd
Fellép : ifj. Vajda Gyula cigányzenész, Boglárka Citerazenekar, Genetheim
Richárd musical-operaénekes
Az est házigazdája : Genetheim Richárd
Az előadás hossza: 2 óra 30 perc, egy félórás büfészünettel
MŰSOR:
15:00 - 17:00 | Civil Börze Klub
17:00 - 17:30 | B. Kis Béla előadása az elmúlt 25 évről
17:30 - 18:00 | Hangszervarázs
18:00 - 18:30 | Büfészünet
18:30 - 19:30 | Eljött az óra!
19:30 - 20:00 | Pezsgőbontás, tombolahúzás

Programtámogatás: 500 Ft, egyesületi tagoknak 200 Ft, batyus részvétel, aki
nem hoz ételt, italt annak +500 Ft
További információ: www.erdelyime.org, www.clubnetcet.hu,
www.genetheimrichard.blogspot.hu
..............................................................................................................................................................................

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

Közlemény
Mi, azon magyarországi civil szervezetek, akik fontosnak tartjuk a kárpát-medencei magyarság
szülőföldön való megmaradását és boldogulását, támogatjuk a Székely Nemzeti Tanács felhívását, hogy 2013-tól
a Székely Vértanúk Napját, március 10-ét tegyük a Székely Szabadság Napjává.
Székelyföld területi autonómiaigényének nyílt kifejezéseként Marosvásárhelyhez hasonlóan szükségesnek látjuk a budapesti tüntetés megszervezését, kifejezve Székelyföld egységét és feloszthatatlanságát
Románia tervezett közigazgatási átszervezése során, ezért várunk mindenkit 2013. március 10-én 16.00 órára
(15.30-tól gyülekező) a budapesti román nagykövetség elé (1146 Budapest, Thököly út 72-Izsó utca sarok),
hogy tömegtámogatást nyújtsunk a székelyek jogos követeléseinek
Nagy Árpád
Erdélyi Körök Országos Szövetsége

Ferencz Vilmos
Budapesti Székely Kör
Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa
Erdélyi Szövetség

Lovas Miklós
Irány Csoport

B. Kis Béla
Erdélyi Magyarok Egyesülete
Patrubány Miklós
Magyarok Világszövetsége

György-Mózes Árpád
Székelyföldért Társaság

dr. Busch Balázs
Székely-Hargita Alapítvány

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
Umbacher Gábor
Hazaszeretet, magyarságtudat a népéletben

Kőrösi Csoma Sándor
és a magyar nyelv
A legnagyobb
keletkutatónk
életéről és
munkásságáról
szóló tanulmányok gyűjteménye.

Az ismert
néprajzkutató,
a hazaszeretet és
a népi kultúra
kapcsolatát tárja
elénk, sok-sok
képpel.

február 13-19. között:
4.500 Ft helyett 2.900 Ft

február 20-26. között:
600 Ft helyett 500 Ft

Képek a középkori
Itália magyar emlékeiből
A könyv a
teljesség igénye
nélkül, sok képpel
mutatja be e tájak
kultúrtörténeti
emlékeit.
feb. 27 - márc. 5. között:
3.500 Ft helyett 2.000 Ft

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

Kedves Barátaink!
Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 198.329 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!
...........................................................................................................................................................................

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

Megjelent Balás András könyve:
Tudomány és helytállás
A szerző Amerikában élő
székely-magyar származású
egyetemi tanár, dékán.
Akadémiai munkáját megszakítva egy évig az Egyesült
Államok szenátusának is
dolgozott. Napjainkban, több
országban szerzett tapasztalatait és családja büszke hagyományait ötvözve vizsgálja a
kisebbségi lét kihívásait Erdélyben és világszerte.
Balás András az Előfutár Szövetség megalapítója.
Ez ösztöndíjakat ad tehetséges székelyföldi
fiataloknak és konferenciákat szervez a kisebbségi
oktatás erősítésére.
Ezt a könyvet azért írta, hogy a tanulás örömét, a
tudomány szeretetét, a felsőoktatáshoz való jogot
és a kisebbségi sors becsületét népszerűsítse. A
könyv megvásárolható több erdélyi és magyarországi könyvesboltban, valamint megrendelhető a
www.tortoma.ro honlapon.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KATONA SZABÓ ISTVÁN
író, szerkesztő
február 6-án örökre eltávozott
közülünk.
Katona Szabó István élete és egész
tevékenysége szorosan összefonódik az erdélyi magyarság XX. századi történetével.
Kézdivásárhelyen született, 1922. november 10-én.
Fiatalkorától kezdve rendszeresen publikált az erdélyi
és magyarországi sajtóban, első írását Móricz Zsigmond
közölte a Kelet népében. Mint egyetemi hallgató az
erdélyi népi kollégiumi mozgalom szervezője. Újságírói
pályáját a kolozsvári Világosságnál kezdte 1945-ben. A
Falvak Népe, a Művészet, majd Új Élet képes folyóirat
szerkesztője. Magyarországra települése után különböző
szervezeteken keresztül (Magyar Nemzeti Tájékoztatási
Alapítvány, a Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete, a
Bolyai Egyetemért Alapítvány, a Magyar Érdekvédelmi
Szövetség) felszínen tartotta a kárpát-medencei magyarság időszerű gondjait.
Temetése a Gödöllői Városi Temetőben lesz, a Római
Katolikus Egyház szertartása szerint, 2012. február 21én, csütörtökön, 13 órakor

Kedves Barátaink!
Létrejött a Magyarországon működő, határon
túli magyarokkal foglalkozó szervezetek közös
honlapja: erdely.org.hu Az oldalon megtalálja az
egyes
szervezetek
legfontosabb
adatait,
elérhetőségeit és a honlap címekre kattintva
közvetlenül kapcsolódhat az önálló internetes
felületekhez.
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