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2013.04.04.   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 megfigye-

lésével kombinálta. 

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 
                                                                                                                                                                   Lord Shaftesbury

2013.04.04.   Csütörtök 

18 óra 

„Szól a tárogató” – zenetörténeti előadás 

Előadó:  dr. Bene Ferenc

2012.04.08.   Hétfő            

18 óra  

 

 

 

Balás András "Tudomány és helytállás" című könyvének a bemutatója 

Meghívottunk a szerző, aki a helyszínen dedikálja könyvét 

A rendezvényre az Erdélyi Magyarok Egyesülete és a Budapesti Székely Kör 

közös szervezésében kerül sor.  

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.  

Édesapja, néhai dr. Balás Gábor jogtörténész professzor, őstörténet kutató, a Bp. Székely 

Kör örökös  Tiszteletbeli Elnöke,  egyik alapítója. 

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 is. 

2013.04.11.   Csütörtök 

16 óra 

 

„A Kassai egyezmény 700 éve"  

- Kassa, Európa kulturális fővárosa 2013 eseményhez kapcsolódva 

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2013.04.11.   Csütörtök 

18 óra 

 

 „Bécs magyar emlékei"- diavetítéses előadás,  

 Előadó: Horváth Zoltán György

 2013.04.18.   Csütörtök 

16 óra 

„II. Rákóczi Ferenc Kassája"                                        Széchenyi István szülőháza Bécsben 

- Kassa, Európa kulturális fővárosa 2013 eseményhez kapcsolódva 

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2013.04.18.   Csütörtök  

18 óra 

„Rovásegyetem”  

Előadó:  dr. Bene Ferenc 

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

 

 

http://cts.vresp.com/c/?ForerunnerFederation/26b4262dce/a13d41d8d5/ebcf1bf472


      

 

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

2013.04.20.   Szombat 

9 - 12 óra között 

 „Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”  

Szervező: Gondos Béla                                                                        

2013.04.25.   Csütörtök 

16 óra 

 

 

 

 

„A kassai vértanuk" 

- Kassa, Európa kulturális fővárosa 2013 eseményhez kapcsolódva 

A kassai vértanúk Pongrácz István, Grodecz Menyhért, Kőrösi Márk jezsuita 

papok. Mindhárman 1619. szeptember 7-én szenvedtek  vértanúhalált   Kassán, 

mert nem tagadták meg katolikus hitüket, és mert nem fogadták el Kálvin János 

hitújításait.

                                           dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2013.04.25.   Csütörtök 

18 óra 

„Középkori templomok Bécs és Sopron között"- diavetítéses előadás,  

 Előadó: Horváth Zoltán György és Gondos Béla

2013.04.26.   Szombat 

19 óra 

 

 

 

 

 

 

            Dietrich Buxtehude 

 

 

 

 

AZ  ALBINONI   KAMARAZENEKAR  CSILLAGÁSZATI - 

KOZMOLÓGIAI  SOROZATÁNAK  VII. ELŐADÁSA 

MŰSOR:  

Dietrich Buxtehude:  Schaffe in mir Gott 

- kantáta szólóhangra és zenekarra, Dávid király 50. zsoltárának verseire 

G. B. Pergolesi: Salve Regina 

- Mária antifóna szólóhangra és zenekarra 

Előadás: 

A XX. század a fizika és kozmológia százada  

Antonio Vivaldi: Quia respexit 
- ária a Magnificat-ból szólóhangra, oboára és zenekarra 
Antonio Vivaldi: Concerto in la minore 

Szólót énekel Barlay Zsuzsanna és Cserjési Kinga  

Közreműködik Line Ildikó hegedűn és az Albinoni Kamarazenekar szólistái  

Az előadást tartja és vezényel Zsigmond Balassa

 

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 

  Aradi Éva:   

  A hunok Indiában  

A hunok fő 

csoportjától 

elszakított 

népek a mai  

India területén 

alapítottak 

államot. 

  április 24-30. között:                       

  2.250 Ft helyett 1600 Ft 

 

  Csoma Gergely:  

Az elhagyott idő  

Csoma Gergely szobrász és fotómű-

vész csángó-

földi beszá-

molóiból 

 és fényké-

peiből állí-

tották össze 

                                        ezt a kötetet.  

április 24-30. között: 

6.900Ft helyett 2.200 Ft 

 

  Pataki János:  Csángók 

  Az elfelejtett magyarok 

A csodálatos 

fotókkal 

illusztrált kötet 

bemutatja a 

Csángóföld 

gyönyörű tájait 

és falvait.                         

    április 24-30. között: 

    6.900 Ft helyett 2.200 Ft

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

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pongr%C3%A1cz_Istv%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Grodecz_Menyh%C3%A9rt
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91r%C3%B6si_M%C3%A1rk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jezsuit%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/1619
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_7.
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtan%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kassa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Katolikus
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lvin


 

 

  

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

   

 

 

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!

Pünkösdi erdélyi utazás 
Gondos Béla vezetésével        2013. május 16. - 22.       
                                                                                               (7 nap/6 éjszaka) 
Utazás:    autóbusszal (kb. 45 fő)                   

Indulás:    Budapest Batthyány térről május 16-án 5.30 órakor 

Érkezés: Budapest Batthyány térre május 22-én este 
Ellátás:    1/2 panzió (reggeli + meleg vacsora), Menaságon + ebédcsomag 

Szállás:   1-1 éjszaka Kalotazsentkirályon és Csernakeresztúron, 3 éjszaka Csikmenaságon – falusi vendéglátás  
                 1 éjszaka Algyógyon –IKE vendégházában (4-6-ágyas szobákban és a 20-ágyas manzárdon) 
Ár:             65.000Ft/fő 
      Hétnapos útunkat kalotaszegi programokkal kezdjük. Az első napi terveink közt szerepel a Nagykapus melletti piramis 

felkeresése is. A második napon Aranyosszéket átszelve a Kis-Küküllő menti magyar települések műemlékeiből tekintünk meg 

néhányat, majd estére megérkezünk Csíkmenaságra. A 3. napon, hagyományainkhoz híven, résztveszünk a Csíksomlyói Búcsún. 

Menaságról útunkat Gábor Áron szülőföldjén folytatjuk, az Ojtozi-szorosban az 1000-éves határig. Innen aztán már nyugat felé 

fordulva a Királyföldön haladunk tovább az algyógyi szállásunkig. Kirándulásunk utolsó 2 napján dél-erdélyi kultúrtörténeti 

emlékeket keresünk fel. 

       Helyfoglalás a foglaló (35.000 Ft) befizetésének sorrendjében Gondos Bélánál (szerdánként 11-18°° közt Molnár u. 5-ben 

/Erdélyi Magyarok Egyesületében, ill. tel: 06 20 486 4736 egyeztetés szerint). Hátralék befizetése induláskor a busznál. 

 

 

A Budapesti Székely Kör 
Alapítvány 

tisztelettel meghívja-várja 

2013. április 24-én, du. 18 
órára 

MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A 
SZÉKELYEK 

Az 1463. április 23-i 
Országgyűlés 550. 

évfordulóján 

SZEKERES LUKÁCS SÁNDOR előadására 

Közreműködik:  

HELYEY LÁSZLÓ színművész 

Helyszín: az ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ 
Bartók terme 

Cím: Budapest, V. ker., Arany J. utca 10., II.em 
 

 

CSIKSOMLYÓI BÚCSU 

                               2013.máj.17-20.  

       Autóbuszos zarándoklat a legnagyobb magyar 

keresztény eseményre a Csík-

somlyói búcsú helyszíneire, 

Gyergyó vidékére a Gyilkos tóhoz 

a Békás szorosba és az 1000 éves 

határhoz is. Szállás Máréfalván 

magán gazdáknál és, vagy 

Szentegyházán. Utazással együtt 

4 nap, 3 éjszaka, vacsorával és 

reggelivel. Utazás különjárati autóbusszal. 

RÉSZVÉTELI KÖLTSÉG: 38.000 Ft. - Máréfalván, 

Szentegyházán + belépők,+ fakultatív programok. 

ÉRDEKLŐDNI a Székely Körben, telefon: de. 10-12 
között 367-4533.  Hétfő-szerda 17-19 h előzetes 
egyeztetéssel az Aranytíz Kultúrházban. Befizetés 
május 8-ig személyesen, csekken vagy átutalással . 
egyeztetés:  0630-273-1020. számlaszám: 11712004-
20113025

.............................................................................................................................................................................. 
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M E G H Í V Ó 

 
1939. április 30-án az Aranyvonat Serédi 
Jusztini-án esztergomi érsek, hercegprímás 
kiséretében ünnepélyes egyházi és világi keretek 
között elhozta Érsekújvárba a Szent Jobbot - 
Szent István államalapító királyunk jobb kezének 
ereklyéjét, majd folytatta útját a visszacsatolt 

Felvidék további városaiba. 
     Az esemény évfordulója alkalmából a     
                  magyar nemesi családok 

                    NOBILITAS CARPATHIAE 

felvidéki civil szervezete szeretettel 

meghívja Önt a 

2013. április 27-én 11 órakor  
Érsekújváron 

   a római katolikus plébánia templomban          
                         megtartandó 

            I. SZENT JOBB ÜNNEPSÉGRE 

és megemlékező szentmisére 

Tel.: 00421 35 6416183, 
e-mail: nobilitas@nobilitas.sk 

 
 

 

HAGYOMÁNYŐRZŐ  ÉS  ALKOTÓTÁBOR 
NYÁRÁDSZENTLÁSZLÓN 

Marosvásárhelytől 20 km-re hozták létre a Pásztor-
tűz Gyermektábort és 
Panziót, azzal a céllal, 
hogy az ide látogatók 
gazdag programkíná-
latból választva,feled-
hetetlen élményeket 
szerezzenek az itt töl-
tött idő alatt. 

A programban előre megállapodunk a csoport 
vezetőjével, képviselőjével. 

Öt napos programhoz 3-5 kézműves foglalkozás, 1-2 
kirándulás, 1-3 előadás, 1-3 csoportfoglalkozás ajánlott. 
Napi 3 étkezést biztosítunk  

Létszám: 15 - 60 fő. 
Kedvezmények: minden 10 táborozó után 1 kísérő 
ingyenességet élvez,  
Részvételi díj, szállás, ellátás: 450 Ron / fő 

Jelentkezés: 
Szentes Erzsébet  
0745933890, szentes.liza@psyhodinamic.ro 
Aszalos Alpár 
0740194808, aszalosalpar@yahoo.com

A Komáromi Jókai Színház vendégjátéka Budapesten, a József Attila Színházban
 

Nyikolaj Vasziljevics Gogol:  

Revizor 

 

2013.április 30. 

kedd 19.00 óra 

Jegyár: 1500 Ft 

 

 

Csukás I. - Bergendy I.:  

Süsü a 

sárkány 

2013. május 1. 

szerda 10.00 óra 

Jegyár: 1500 Ft 

 

 

William Shakespeare: 

                       III. Richárd 

 

                      2013. május 2.  

                      csüt. 19.00 óra  

Jegyár: 1500 Ft

Jegyvásárlás a  06 1 320 58 77 -es telefonszámon , illetve  a kerpen.kati@jozsefattilaszinhaz.hu e-mail címen

 

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 

  Magyar Napiskola a Himalájában 

   A Csoma Szobája Alapítvány az Archi-kon építésziro-    

   dával közösen, Kőrösi Csoma Sándor halálának 170.    

   évfordulója alkalmából egy fenntartható, környezetba-   

   rát szolár iskolát tervezett. 

  10.000 Ft-ért lehet egy olyan vályogtéglát vásárolni, 

amibe beleírják a támogató nevét. 

Részletes információk: 
www.csomasroom.org 

www.facebook.com/csomasroom 

www.youtube.com/csomasroom 

Támogatóink

 

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