
ERDÉLYI HÍVOGATÓ 
2013. december   __      2013. decemberi  programajánlat  _ _         XVI. évf. 10. szám 

2013.12.12.   Csütörtök 

16 óra 

 

„Vergilius IV. eclogájáról”  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

  

2013.12.12.   Csütörtök 

18 óra 

 „Rovásegyetem”  

Előadó:  dr. Bene Ferenc                                                                        

2013.12.19.   Csütörtök 

16 óra 

Ki incarnálódott karácsonykor - ”a testet használó lélek”?               Vergilius 

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2013.12.20.   Péntek 

19 óra 

 

 

 

„CARMEN" - néma opera  

A ClubNetCet színház előadása 

A jól ismert Carmen c. opera némajátékos verziója 

Támogatói jegy: 1.000 – 1800 Ft 

Érdeklődni lehet a 06-30-3075184-as telefonszámon

2013.12.21.   Szombat 

9 - 12 óra között 

„Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”  

Szervező: Gondos Béla

2013.12.21.   Szombat 

                       

 

 

                         12 óra 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

                         15 óra 

                          

 

  

 

 

 

 

 

 

                         17 óra 

           

„KARÁCSONYI   ÜNNEPSÉG” 

A ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület és az  

Újrahasznosított Mesék Társasága – Erdélyi Magyarok Egyesülete 

 közös szervezésében 

Az Adományozás Napja 

Meghívott szervezetek: Háromhatár Kulturális Egyesület, Kup 

                                      Boldog Állatok Alapítvány, Tura 

                                      Oltalom alapítvány, Budapest 

                                      Keresztény Alkotók Közössége, Budapest 

- közös karácsonyfa díszítés 

- a Boglárka citerazenekar ünnepi műsora 

   közreműködik Gulyás Forró Anna népdalénekes 

- adományosztás 

  beszédet mond Fr. Ungvölgyi János a Templárius Alapítvány elnöke 

Az Újrahasznosított Mesék Társasága (REmese) évzáró programja 

- RE-műhelyfoglalkozás (karácsonyi díszek készítése szalvéta 

  technikával, mécses készítése használt és természetes anyagok  

  feldolgozásával, textil és karton kis karácsonyfák készítése ) 

- Mesehallgatás - Orbán Ferenc Mesemorzsáiból.  

- Kis modellek megajándékozása, oklevél kiosztás.  

- REmese bazár kicsiknek és nagyoknak, design termékekkel 

  Minden REmese termék megvásárlásával az Újrahasznosított 

  Mesék Társaságát is támogatja!  

Ünnepi verselés, dalolás (karaoke) 

  A vállalkozó kedvű jelentkezők Karácsony Ünnepére írt alkotásokat adnak elő

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

 



 

 

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

17 óra               18 óra   

 

 

                         19 óra 

 

 

 

 

 

                       21,30 óra 

Kóstoló, szünet 

 - a gyergyószentmiklósi Benedek cég húsipari termékeinek bemutatója 

 - kávészünet, svédasztal 

 - a terem átrendezése, előkészítése a következő programra 

„CARMEN" - néma opera  

  A ClubNetCet színház előadása 
  A jól ismert Carmen c. opera némajátékos verziója 

  Főszerepben:  Genetheim Richárd, Erdélyi Noémi, 

  Moravek Márta, Rajner Dániel, Szabó Katalin 

  Rendező: Genetheim Richárd 

Záró buli reggelig

             500Ft belépő – egyesületi tagoknak, meghívottaknak ingyenes  
             500Ft hozzájárulás a svédasztalhoz – ha ételt, italt hoztál nem kell fizetned 

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

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 
 

                             Romhányi Attila:                                                           Izrael Samir: 
                             Barangolás az ősi Amerika földjén                              Rasszista állam? 

                                A könyv írója hosszú évek óta fog-                                 A kötetben összegyűjtött tanul- 

                                lalkozik az indián kultúrák hagyomá-                              mányok a Szentföldön folyó 

                                nyaival, ebből kapunk a könyv olda-                               háborút az eszmék közötti harc 

                                lain ízelítőt.                                                                      színtereként mutatja be. 

 
 

  december 11-17. között:  3100 Ft helyett 2000 Ft        december 18-24. között:  3800 Ft helyett 2000 Ft  
 
.............................................................................................................................................................................. 

 

Budapesti Székely Kör 

SZILVESZTER  ERDÉLYBEN A  SZÉKELYFÖLDÖN 

2013.dec.29 -2014. jan.2. 

Autóbuszos kirándulás, vidám szilveszteri mulattsággal, 
programmal Gyergyószentmiklós székely városkában. 
Elszállásolás a Szilágyi és a Maros szállodákban 2-3 
ágyas, fürdőszobás szobákban Ellátás 4 félpanzió 
(reggeli, vacsora+ szilveszteri vacsorasor, italfogyasz-
tással, újévi ebéd) utazással együtt 5 nap/4 éjszaka. 

A részvétel  költsége:  53.000.-Ft/fő  (szállás, busz, 
ellátás, +szilveszteri vacsora 2x pezsgővel, buli) 
-  egyéni utazással: 36.000.-Ft 

 

MADÉFALVA 250’  
Megemlékezés és zarándoklat az 1764.jan.7.-én 
történt „SICULICIDIUM”–ról. 

2014.jan.6-8.   

Látogatás a SZÉKELYFÖLD és a székelység autonóm jogai-
nak az idegen hatalom által történő véres eltiprásának 
emlékhelyére, MADÉFALVÁRA. Utazással együtt: a lét-
számnak megfelelő busszal. min. 8 fő, 3 nap/ 2 éj, fél-
panziós ellátás magánházaknál.  

 A részvétel költsége: 28.000.-Ft/fő, 
 - egyéni utazással: 11.000.-Ft/fő (szállás, étkezés, 
kíséret)  

Érdeklődni lehet a 06-30-273-1020 telefonszámon

..............................................................................................................................................................................
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Kedves Barátaink! 
 

Az elmúlt évben Egyesületünk az 

Önök felajánlásai révén 150.686 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 Egyesüle-

tét és írják be adószámunkat: 

19025575-2-41 
Kérjük tájékoztassanak másokat is 

tevékenységünkről és a támogatás 

ezen lehetőségéről! 
 

Létrejött a  

Magyarországon  működő, külhoni ma-

gyarokkal foglalkozó szervezetek közös 

honlapja: www.erdely.org.hu Az oldalon 

megtalálja az egyes szervezetek legfon-

tosabb adatait, elérhetőségeit és a honlap 

címekre kattintva közvetlenül kapcso-

lódhat az önálló internetes felületekhez. 

Az összefogás, együttműködés ezen új 

formája még építés alatt áll kérjük, 

tekintse meg és véleményét, javaslatait 

írja meg nekünk. 

Kiadásra került a Székelyek Nagy Menetelésének  
2014-es naptára, képekkel 17 helyszínről.  

Budapesten a következő üzletekben vásárolható meg: 

- Cibere Erdélyi Étkezde - XIII. ker. 
  Csanádi - Hegedűs Gyula u. sarok 
- Pengő Élelmiszerüzlet 
   XIII. ker. Jászai Mari tér 5. 
   XIII. ker. Dunyov István u. 9. 

       Ára 2.000 Ft.                      XIII. ker. Váci út 132. 
                                                    XIII. ker. Szt. István park 21. 
                                                    XIII. ker. Pozsonyi út 32. 
 

                                 Megjelent Gidó Attila: 

                            Oktatási intézményrendszer és diákpopuláció Erdélyben 1918-1948 között  

Az erdélyi oktatási rendszer 1918 után gyökeresen átalakult. Az állami iskolákat ománosították, 
az iskolák jelentős részében megváltozott a tanítási nyelv. Az 1940-es második bécsi döntés, 
majd Észak-Erdély ismételt román fennhatóság alá kerülése újabb kihívások elé állította az 
erdélyi oktatásügyet. Harminc év adatait összesíti ez a könyv, amely alapján részletes betekin- 
tést nyerhetünk az 1918 és 1948 között működő tanintézmények statisztikai változásaiba. 

Az Erdélyi Tudományos Füzetek 276. száma az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadásá- 

ban jelent meg, online megvásárolható a www.eme.ro/kiado oldalon. 

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

 

https://groups.google.com/forum/?hl=hu&fromgroups=#!forum/civil-erdely
https://groups.google.com/forum/?hl=hu&fromgroups=#!forum/civil-erdely
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eme.ro%2Fkiado&h=IAQGcc2kPAQGDksKaVmW6Oh2RGmcPAGRqKoIxVKGiSoqm0Q&s=1


Erdélyi  
Gyülekezet  

  

  

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

Olvasd az Erdélyt Járók 

Közhasznú Egyesülete (EJKE) 

negyedéves 

kiadványának, 

a Tisztásnak 

decemberi 

számát  
 

 

 

 

A tartalomból: 

- Európai autonómiák összehasonlító 

elemzése 

- Szabédi László vallásos költészete 

- Székely menetelés, Bereck 

- Könyvajánlók: olvasnivalók Tamási 

Áron tollából 

- Képzelt Erdély - Erdély-képek régen 

és most 

Kattints ide: 
http://ejke.hu/doku/Tisztas_III_evfolya
m_4_szam.pdf 

LEGYEN  

           ÉLMÉNY A SZEMÜVEGVÁLASZTÁS! 

Kedves Honfitársam! 
Simó Klára vagyok, az Optistyle 

optikai szalon tulajdonosa. Engedje 

meg, hogy bemutassam, az országban 

egyedülálló, különleges művész 

optikai szalont, ahol a látása mellett a 

hallása is figyelmet kap, élő zongo-

rajátékkal, kávéval, és egy ajándék 

látásvizsgálattal kedveskedjek Önnek, mint Erdélyi 

Honfitársamnak. 

A vizsgálaton való részvétel semmilyen kötelezettséggel nem 

jár, mindössze előzetes időpont 

egyeztetés szükséges, hogy kizárólag 

Önnek szentelhessük figyelmünket.  
Üdvözlettel:  

Simó Klára ügyvezető-tulajdonos, 

optometrista 
 
Cím: 1024 Budapest Retek u.33-35., 

 Nyitvatartás: H-P 09-18 , Sz 09-13,  

Telefon: 20/438-8468, E-mail: simo.klara@optistyle.hu,  

Honlap: www.optistyle.hu, 
http://www.optistyle.virtualisseta.hu/

SZÁLLÁS  BUDAPESTEN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Az erdélyi kulturális és hagyományőrző szövetségeket, 

alapítványokat, egyesületeket, egyleteket (színjátszás, 

irodalom, tánc stb.) akciós árakkal várjuk Budapesten a  
Premium Apartmanházban. 
 
A 133 tágas lakás (35-45 nm) mindegyike konyhával 

felszerelt, lehetővé téve az önellátást. Munkaasztal, in-

gyenes vezetékes és WI-FI internet elérés, saját par-koló, 

kávézó és étterem egészíti ki szolgáltatásainkat. 
 
Kedvezményes áraink nem csak hivatalos utazás esetén 

vehetők igénybe, ezen túlmenően még családi akciós árakat 

is kialakítottunk.Büszkék vagyunk, hogy a Hargita Népi 

Együttes és a Kolozsvári Állami Operaház is nálunk 

szállt meg! http://premiumapartman.hu/erdely/  
Szeretettel várjuk erdélyi honfitársainkat! 

   

 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 

Számlaszám:  

10200830-32310353-00000000 

   Adószám: 19025575-2-41 

Egyesületünk támogatói 

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

http://ejke.hu/doku/Tisztas_III_evfolyam_4_szam.pdf
http://ejke.hu/doku/Tisztas_III_evfolyam_4_szam.pdf
mailto:simo.klara@optistyle.hu
http://www.optistyle.virtualisseta.hu/
http://www.erdelyime.org/

