
 

ERDÉLYI HÍVOGATÓ 
2013. március   __      2013. márciusi  programajánlat  _ _         XVI. évf. 3. szám 

2013.03.07.   Csütörtök 

16 óra 

 

„Golding szeminárium"  

- A XX. század legrangosabb angol regényírójának életművét tekintjük át a 

három alkalomból álló sorozat keretében - 1.rész  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2013.03.07 -10.    

Csütörtök - Vasárnap 

 

 

 

 

 

 

 

„REmese Kárpát-medencei Fiatal Tehetségek III. Találkozója” 

 A természeti és kulturális környezet megóvását célzó négynapos 

rendezvénysorozat mindamellett, hogy teret ad a Magyarországgal szomszédos 

országokban (Románia, Szlovákia) élő magyar ajkú és hazai kreatív fiataloknak a 

szakmai találkozóra, azt is célul tűzte ki, hogy a környezetvédelmet, a népi 

hagyományaink motívumvilágát új formába öntve – REmese Gyermekruhák– a 

lakosság figyelmébe ajánlja, személyes felelősségvállalásra ösztönözze. Másfelől 

arra bátorítja a fiatal alkotókat, hogy olyan minőségi alkotásokat hozzanak létre a 

tárgyi és szellemi újrahasznosítás eszközével, amely új trendet alkot, és akár a 

nemzetközi gyermekdivat piacon is megállja a helyét.  

PROGRAM 

1.nap – Szakmai Nap (szakmai előadások) (2013.03.07., csütörtök)  

Helyszín: Design Terminál (1051 Budapest, Erzsébet tér 13. Király u. 26.) 

09.00    REmese – Környezettudatos divattervezés– Szegedi Torella népi iparművész    

09.25    Miért fontos a hagyomány a XXI. században–Dr. Máthé Lajos néprajzkutató 

09.55 Szünet 

10.05 Gombold Újra – a pályázat – Ács Zoltán – D.T. Kreatív igazgatója 

10.35 Brand és arculattervezés – Kiss Miklós reklámgrafikus 

11.00 Mentor Ház Tehetségkutató és Fejlesztő Központ – Görög Zita modell,Tallós Rita színművésznő 

14.00    REmese program (kizárólag a programban résztvevő fiatalok részére)  

 LUCIA DIVATAKADÉMIA – látogatás, műhelyfoglalkozás. 

2. nap – REmese nap (kizárólag a programban résztvevő fiatalok részére szervezett program)  

            (2013.03.08., péntek) 

09.00    Csapatépítő program – a szállás helyszínén    

09.20    Műhelyfoglalkozás (A kollekciók áttekintése, előkészítése a fotozásra) – a szállás helyszínén 

11.30  Műhelyfoglalkozás (Stúdiófotozás) – Köő Adrien Fotó Stúdióban 

19.00  Műhelyfoglalkozás (A divatbemutató előkészítése) – a szállás helyszínén 

3.nap – Divat Aréna az Aréna Plázában: Nyilvános divatbemutató és környezettudatos 

             játszóház mindenki számára (2013.03.08., szombat)  

Helyszín: Aréna Pláza (1087 Budapest, Kerepesi út 9.) 

11.00 Folyamatos Játszóház: családi program öko-műhely foglalkozásokkal,  

             Legendárium társasjátékkal, alternatív stúdiófotózással. 

15.00 Divatbemutató: REmese környezettudatos gyermekdivat bemutató  

             (a 2012. pályázat nyertes kollekciók bemutatása) 

15.40 Legendárium rajzfilmbemutató  

17.00 Divatbemutató: REmese környezettudatos gyermekdivat bemutató 

             (a 2012. pályázat nyertes kollekciók bemutatása) 

20.00 REmese Party a Pesti Mesében (1063 Budapest, Szív u.23.): A kreatívok (nem csak a programban részt-    

             vevők), bloggerek és a média találkozásának lehetősége kellemes környezetben (belépő egy névjegykártya) 

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



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

4.nap – REmese programok (zártkörű) 

09.00 Programélmények beszámolója 

10.00 Előadás erdélyi Sic Card - Székelyföldi Diákigazolványról 

             –  vendégünk József Zsigmond a Centrum Studiorum Egyesület Elnöke 

10.30 Műhelyfoglalkozás Tatai Tibor illusztrátor és grafikus társaságában 

12.00 Iparművészeti Múzeum látogatása 

15.00  program vége  

Külföldi partnerszervezetek 

1. Erdély (Ro) – KMDSz (Kolozsvári Magyar Diák Szövetség) 

2. Felvidék (Sk) – Jóindulat Pt./ Doproprojnost o.z. 

A program a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) támogatásával jön létre. 
További partnerek és támogatók: 

Pesti Mese Étterem & Klub, Design Terminál, Iparművészeti Múzeum, Aréna Pláza, Lucia Divatakadémia, Köő 

Adrien Fotó Stúdió, ART Active,  Kiss Miklós Arculattervező reklámgrafikus,  Legendárium (Ro),  MENTOR HÁZ 

Tehetségkutató és Fejlesztő Központ, Napvilág Alapítvány, Erdélyi Magyarok Egyesülete (Hu), KMDSZ (Ro), 

Jóindulat Polgári Társulás (Sk), HÍD (Szebeni Magyarok Egyesülete, Ro), Centrum Studiorum Egyesület (Ro), PR 

Herald, Mentropia.hu, felvidek.ma, erdely.ma,  

2013.03.14.   Csütörtök 

16 óra 

 

„Golding szeminárium"  

- A XX. század legrangosabb angol regényírójának életművét tekintjük át a 

három alkalomból álló sorozat keretében - 2.rész  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2013.03.14.   Csütörtök 

18 óra 

 

 

 

„Aranyosszéki műemlék templomok:  

 Felvinc, Aranyosgerend"- diavetítéses előadás,  

 Előadó: Horváth Zoltán György és Gondos Béla 

 

 

2013.03.16.   Szombat 

9 - 12 óra között 

„Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”  

Szervező: Gondos Béla                                                                                                                                                                                            

                                                                  

.             Anjou-kori freskó a felvinci           

.                 református templomban

2013.03.21.   Csütörtök 

16 óra 

 

 

„Golding szeminárium"                                                       

- A XX. század legrangosabb angol regényírójának életművét tekintjük át a 

három alkalomból álló sorozat keretében - 3.rész  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2013.03.21.   Csütörtök 

18 óra 

„Szól a tárogató” – zenetörténeti előadás 

Előadó:  dr. Bene Ferenc

2013.03.24.   Vasárnap 

9-19 óráig 

 

„Kirándulás a Pilisbe”  

Találkozás 9 órakor a Battyhány téri HÉV pénztárnál 

2013.03.28.   Csütörtök 

16 óra 

 

 

 

 

 

„Shaftesbury esztétikája"  

- A korai felvilágosodás emberképe, filozófiájában. 

Shaftesbury (1671-1713) angol filozófus, aki nagy hatást gyakorolt a tizennyolcadik és 

tizenkilencedik században zajló esztétikai, erkölcsi és vallási vitákra. Filozófiájában, 

mely szerint minden dolog egy harmonikus kozmikus rend része, az erős teleologikus 

megközelítést az emberi természet éles megfigyelésével kombinálta. 

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2013.03.28.   Csütörtök  

18 óra 

„Rovásegyetem”  

Előadó:  dr. Bene Ferenc

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



      

 

 

 

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

 

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 

  A Trianoni szemle 

  régi számai 

A Trianon 

Kutatóintézet 

történelmi, 

tudományos 

folyóirata. 

 

 

március 13-19. között:                 

890 Ft helyett 400 Ft 

 

 

  A Nagy Magyarország  

  régi számai 

A kiadvány 

konzervatív 

felfogású, 

magyarság- 

központú 

történelmi  

magazin.  

 

március 20-26. között: 

895Ft helyett 400 Ft 

 

 

  Hernádi Tibor:   A második    

  világháború igaz története 

                        A könyv a    

                          II.világháború                                           

                          politika- és 

                          diplomácia 

                          történetét  

                          dolgozza fel. 

  

márc. 27 - ápr. 5. között: 

4.000 Ft helyett 2.800 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!

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Időpont: 2013. március 20-án 19 óra 

        Helyszín:  Hagyományok Háza (1011 Budapest, Corvin tér 8.) 

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



 

 

 

 

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

Székely Előfutár Ösztöndíj 

A Székely Előfutár Ösztöndíjak célja a Székelyföldről származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka 

tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek. Az 

alapítvány egyaránt érdeklődik természet- és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és székely nép sajátos 

hagyományait ápoló pályázatok iránt. A támogatás teljes összege nyertes pályázónként $1000, ezer amerikai 

dollár. Megfelelő számú alkalmas jelentkező esetén, az alapítvány 6-8 ösztöndíj kiadását tervezi 2013-ban.  

Az elbírálásban az alábbi követelményeknek megfelelő pályázók részesülnek: 

• Kizárólag székelyföldi születésű és ott lakóhellyel rendelkező személyek részesülhetnek az ösztöndíjból. 

• Egyetemre felvett hallgató vagy olyan egyetemet végzett pályázó, aki kutatómunkában vesz részt. 

• Bizonyította sikeres tanulmányi előmenetelét és/vagy vezetői képességeit a közösség szolgálatában. 

• Továbbfejlődéséhez és a kutatáshoz anyagi támogatásra van szüksége. Tandíj fedezésére azonban pályázni nem 

lehet.  

Székely Előfutár Ösztöndíj pályázatot magyarul vagy angolul lehet beadni: (i) jelentkezési formanyomtatvány; (ii) 

Európai Unió szabványa szerinti önéletrajz; (iii) tanulmányi/kutatási terv (kb. 3 oldal); (iv) írásos támogató nyilatkozat 

a választott tanácsadótól; (v) egy vagy több ajánlólevél jelenlegi, vagy egykori tanártól, munkahelyi vezetőtől, vagy 

közösségi vezetőtől; (vi) iskolai bizonyítványok másolata az utolsó 3 évről (középiskola és/vagy egyetem). 

Jelentkezési határidő: 2013. május 10. gyergyói idő szerint éjfél. 

A pályázatot e-mailen keresztül kell beadni egyetlen pdf iratban és a 8 Mbyte méretet nem meghaladva (lásd mellékelt 

útmutató). Beküldési cím:  ffapplications@gmail.com . Minden beérkezett pályázat visszajelzést kap 48 órán belül.  

 

Erdélyi kirándulás,  

a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium (1115 Bp., Bartók Béla út 141) szervezésében 

Időpont: 2013. április 2-6. 

Utazás luxus turista autóbusszal, szállás falusi házaknál, félpanziós ellátás 

Program: 

1.nap: Indulás az iskola elõl, a reggeli órákban - Nagyvárad - Kalotaszentkirály - Torockó 
2.nap: Továbbindulás Torockóról - a Tordai sóbánya - Marosvásárhely - Szováta - Korond - Csíkrákos 

3.nap: Nyergestetõ - Szent-Anna tó - Csíkszereda - Mikó vára - Csíksomlyó - Madéfalva 

4.nap: Gyilkos-tó - Békás-szoros több - Szárhegy - Székelyudvarhely - Segesvár - Kolozsvár - Budapest 

Utazási költség a résztvevők számától függően 34.500 - 42000 Ft között 

Érdeklődni lehet: Cserven Irén, email: inci@bethlen.hu, Telefon: 06-20-9956159 
 

 

M E G H Í V Ó 

 A Budapesti Székely Kör Alapítványa 

     nevében tisztelettel meghívjuk 

  2013.március 20-án délután 6 órára 

            az  ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ  

               székelykör klubtermébe 

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

                MAROSVÁSÁRHELY  

                         AHOGY MI LÁTJUK-LÁTTUK 

           BÁCS FERENC 

   Dr.SZÁSZ ISTVÁN TAS 

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                                                                                                                                                                        

E-mail: erdelyime@gmail.com 

Honlap: www.erdelyime.org 

Adószám: 19025575-2-4 

Támogatóink

                                     ELŐADÁSÁBAN 

 

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

mailto:ffapplications@gmail.com
mailto:inci@bethlen.hu
mailto:erdelyime@gmail.com
http://www.erdelyime.org/

