ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2014. június __

2014. júniusi programajánlat _ _

XVII. évf. 6. szám

2014.06.19. Csütörtök
16 óra

„Konstantin, a neoplatonikus filozófus” – 2. rész
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2014.06.21. Szombat
9 - 12 óra között

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

2014.06.24. Kedd
18 óra

KÖNYVESPOLC AVATÓ
Tán szokatlan és furcsa, de mégis kiemelkedő eseményről van szó. Egyesületünk több
mint 25 éve dolgozik egy Erdélyi Könyvtár létrehozásán. Szakmai körökben is elismert
gy jtő és kutatómunkánk eredményeként egy 30.000 egységet (könyv, periodika, mikrofilm, digitalizált anyag stb.) tartalmazó kollekció állt össze. Mindeddig ezt „láthatatlan”,
dobozolt formában tároltuk. Most a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány támogatásának köszönhetően egy 95 m összhosszú polcrendszer kialakítására nyílt lehetőség.
Ez érzékelhetővé teszi az eddig lappangó gy jteményt és lendületet adhat a további
munkának is. Úgy gondoljuk a könyvespolc átadása, egyben az Erdélyi Könyvtár megalapozását is jelenti. Egyrészt felhívja a figyelmet egy ilyen intézmény szükségszer ségére, másrészt arra ösztönöz, és ez kérésként is elhangzik részünkről, hogy járuljunk
hozzá könyvvel, újsággal, dokumentumokkal stb. adományként, csereként, eredetiben vagy másolatban az összegyűjtött könyvtári állomány bővítéséhez.

M SOR
- Köszöntőt mond meghívottunk Szávay István a Jobbik
Magyarországért Mozgalom alapító tagja, országgy lési
képviselő.
- Előadást tart Spaller Árpád egyesületünk alelnöke, aki az erdélyi és különösen
a külerdélyi (Erdély határain kívül megjelent, erdélyiek által kiadott újságok)
sajtó kiváló ismerője. Mondanivalójának tárgya az a most már nyugodtan
mondhatjuk évtizedek óta tartó sajtókutatói tevékenység, mely egyesületünkben
zajlik és melynek eredményeként ritkaságok sorát sikerült megőrizni, közkincsé
tenni. Ez alkalommal egy kiállítás megnyitójára is sor kerül, melynek anyaga az
ismertetett sajtókiadványokból állt össze.
- Vendégünk, Udvardyné Somkuti Zsuzsa, aki nagynénjéről, a neves könyvtárosról Somkuti Gabrielláról fog megemlékezni a nemrég megjelent „Mindennapok Lépcsőfokain” c. verseskötete kapcsán.
Somkuti Gabriella Szegeden született 1929. november 11-én. Szülei
mindketten erdélyi származásúak. 1957-ben az ELTE bölcsészettudományi karán könyvtár szakos egyetemi diplomát nyert. 1961-től
nyugdíjazásáig az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa. Kutatási
területe a m velődéstörténeten belül a könyvtártörténet, különös
tekintettel a 18-19. századi magyarországi könyvtárakra (Széchényi
Könyvtár, a marosvásárhelyi Teleki-téka, Ráday Könyvtár stb.) Költői
tevékenysége végigkísérte pályáját, de csak a kilencvenes években lépett
a nyilvánosság elé.
A most bemutatásra kerülő kötetének várt megjelenését már nem érhette meg. Úgy
gondoljuk rendezvényünk méltó alkalom az emlékezésre és tisztelgésre munkássága előtt. Somkúti Gabriella egyesületünk tagja volt, képes levelezőlap gy jteménye
kívánsága szerint, adományként az Erdélyi Magyarok Egyesülete könyvtárát gazdagítja.
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2014.06.25. Szerda
18 óra

Szabógallérleves
Hozzávalók:
1 tojás,
3 marék liszt,
1 fej vöröshagyma,
2 l húsleves, só, bors,
petrezselyemzöld,
1 marék gríz

KÖNYVBEMUTATÓ
Dr. Pethő Mária Anna: Kalotaszeg népi táplálkozása és szokásai
A könyvet a Püski Kiadó jelentette meg az Ünnepi Könyvhétre.
Ismerteti meghívottunk, a szerző.
Kalotaszeg elsősorban népm vészetéről, gyönyör hímzéseiről és fafaragásairól ismert, e
könyv segítségével szeretnénk rámutatni arra, milyen felbecsülhetetlen értékek rejtőznek
ezen vidék hagyományos táplálkozásában is. Rónay Egon, az angol konyha megújítója, a
"világ nagy konyhái" közé sorolja az erdélyit, a kínaival és a franciával együtt.
Erdély területének konyhája több ponton is eltér az anyaországitól. Ennek egyik
magyarázata az ételek elterjedésének nyugatról kelet felé haladó iránya. A korábban az
egész országra jellemző ízlés visszaszorult és archaizálódott Erdélyben, ahol különleges
politikai, társadalmi fejlődés ment végbe és a kulturális keveredés is közrejátszott a
sajátos, gazdag étkezési szokások kialakulásában. Az erdélyi magyar népi táplálkozás
természetesen önmagában sem egységes. Határozott különbségek mutatkozhatnak a
kelet- és nyugat-erdélyi kulturális elemek között, melyeket szintén igyekszünk feltárni. A
kiadvány nagyszámú recept közlésével kívánja segíteni a tájegységre jellemző ételek
elkészítését.
Egy tojásból és lisztből levestésztát gyúrunk, vékonyra nyújtjuk és letakarjuk, míg a
tölteléket elkészítjük, nehogy kiszáradjon. A hagymát apróra vágva megpirítjuk, egy
marék grízt, kevés aprított petrezselyem zöldjét, sózzuk, paprikázzuk. A gríznek
aranybarnára kell pirulnia.A tölteléket a kinyújtott tészta egyik felére sorban kis
kupacokba rendezzük, majd ráhajtjuk a tészta másik felét. A sorok között ujjunkkal
óvatosan lenyomkodjuk kocka alakúra, aztán derelyevágóval kiszabdaljuk. Az így lett kis
„gallérokat” kifőzzük a húslében. Apróra vágott petrezselyemzölddel díszítjük.
A könyvbemutató alatt kóstoló, előtte pedig fél 4-től adok-veszek civil börze a
ClubNetCet egyesülettel közös szervezésben!

2014.06.26. Csütörtök
16 óra

„A dákoromán kontinuitás problémái”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2014.07.03. Csütörtök
16 óra

„A hun – avar azonosság kérdése”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2014.07.05. Szombat
9-19 órái

„Kirándulás a Börzsönybe”
Találkozás 9 órakor a Nyugati pályaudvar főbejáratánál

Dr. Rászlai Tibor eszmetörténész „nyári egyeteme"
2014. július 10. csütörtök, 16 óra Magyar és rokon népek letelepedése Erdélyben
2014. július 17. csütörtök, 16 óra Bolgár kapcsolatunk – Zalán vezér
2014. július 24. csütörtök, 16 óra Jászok és oszétok
2014. július 31. csütörtök, 16 óra Mi késztette Bethlen Miklóst a Noé galambja
megírására (1704)? „Gyermeki pipogyaság”
mint „magatartás – typos”
2014. augusztus 7. csütörtök, 16 óra Bethlen Gábor mint művelődéspolitikus
2014. augusztus 14. csütörtök, 16 óra Bethlen Gábor „humánerő – forrásai”
2014. augusztus 21. csütörtök, 16 óra Szent István jogara, életszentsége
2014. augusztus 28. csütörtök, 16 óra „Isten államáról” Augustinus-szal
PÓTNAGYMAMA KERESTETIK!
Többgyermekes család keres igazi "pótnagyit" az apróságok terelgetésére, ha kell, főzéshez,
rendtartáshoz akár ottlakással. Keresztény háttér és jogosítvány előny. Bemutatkozó levelet
várunk az uregidi@gmail.com címre vagy jelentkezést a +36303415359 telefonszámon.
..............................................................................................................................................................................
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Heti Könyvböngészde az EME-ben
Minden szerdán 11 - 16 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
Du Yaxiong:
A kínai zene zeneelméleti
alapjai és kulturális háttere

Szabó Mária:
Életállomásaink a Tarot-ban

A könyv egy
egzotikus zenei
világba enged
betekintést és egyben
zenei múltunkat is
másként láttatja.

jún. 25 – júl. 8. között:
1200 Ft helyett 900 Ft

A kiadvány Tarot
kártya szimbólumainak kultúrtörténeti
elemzésén túl a
kirakás módjaival is
megismerteti az
olvasót.

Magyar Adorján:
A lelkiismeret aranytükre
Az író a magyar
ősvallás erkölcstanáből közöl
adatokat.

júl. 23 - 30. között:
júl. 9 - 22. között:
1200 Ft helyett 990 Ft
3500 Ft helyett 2000 Ft
Figyelem, augusztusban a Könyvböngészde szünetel!

Június 28.,
SZOMBAT
9-12 óra: A Szent
László labdarugókupa elődöntői
12-13 óra: Ebédidő
13 óra: Hivatalos
megnyi-tó: Bukovinai
székely sors - köszöntőbeszédet mond Kóka
Rozália, a Nap
háziasszonya,Ferencz
Vilmos, a Budapesti
Székely Kör elnöke és
Zalatnay István, az

Erdélyi Gyülekezet vezető lelkésze,
közrem ködik az Osztováta Együttes.
Ezt követően a Bukovinai székely szőttesek (Lőrinc Etel)
és Andrásfalvától Tolnáig (fotó)kiállítás-megnyitó
14 óra: Szent László és a Magyar Királyság mint európai
hatalom – Hévizi Józsa, az Erdélyi Szövetség elnökének
előadása
15 óra: Nyírő József Madéfalvi veszedelem: Medvigy Endre
irodalomkutató előadása
16 óra: A Hidas-Bonyhád Székelykör bemutatója
17 óra: Szent László legendája – freskók Erdélyben, Horváth
Zoltán könyvkiadó előadása
18 óra: Római katolikus szentmise – Ft. Csipak Csaba
plébános (Székelykeve)
19 óra: 100 éve tört ki az I. világháború – A Székely
katonarend, egyenruha kialakulása – Bátonyi Pál ezredes
és Demjén Imre előadása
20 óra: „Ó Erdély, szép hazám”- Tamás Gábor koncertje
21:30: Táncház

Június 29., VASÁRNAP
9 óra: Szent László labdarugó-kupa – eredményhirdetés
10 óra: Úrvacsorás református istentisztelet - Igét hirdet: Ft.
Halász Béla püspök (Szerbiai Református Keresztyén Egyház)
11:30-13:00 óra: Székelyföld autonómiája – kerekasztalbeszélgetés neves szakértők részvételével. Résztvevők: Izsák
Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Potápi Árpád
János államtitkár, a Nemzeti Összetartozás Bizottság (NÖB)
elnöke, György-Mózes Árpád, a Székelyföldért Társaság
elnöke, Csóti György, országgy lési képviselő, Kalmár
Ferenc (KDNP – szakértő), Szekeres Lukács Sándor, az
EKOSZ elnöke és Hévizi Józsa, az Erdélyi Szövetség elnöke
13:00-13:30 óra: Psalmus Hungaricus - Magyar Zsoltár - Meister
Éva erdélyi színm vésznő önálló verses, népdalos m sora
13.30-14.00 óra: Nóta-délután és az Érdi Népdalkör m sora
14 óra: A magyar szakrális királyok – Kocsis István erdélyi
magyar író, drámaíró előadása
15 óra: Dévai Nagy Kamilla és növendékeinek zenés m sora
16 óra: Madéfalva és következményei, Tamás Menyhért, József
Attila-díjas író előadása
17 óra: A Monori Strázsa Néptáncegyüttes bemutatkozása
18 óra: A Siculus Együttes koncertje
Támogatói jegyek: 1000, 1500 Ft/nap;
kétnapos belépő: 2000 Ft; 15 év alatt
és 75 év fölött ingyenes! Szállásfoglalás:
info@erdelyigyulekezet-budapest.hu; Telefon:
06-30/506-7384 – „A” kategóriás szállás: 2500
Ft/fő/éj, „B” kategóriás: 1800 Ft/fő/éj; |
Sátorhely: 1500 Ft/éj, kétnapos sátras belépő:
2000 Ft | Étkezés – ebéd menürendszerben:
800 Ft, vacsora-reggeli 400 Ft | Autóparkolás
kapun kívül ingyenes, kerítésen belül őrzéssel:
500 Ft/jármű/nap
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IItttt aa nnyyáárr,, lleeggkköözzeelleebbbb sszzeepptteem
mbbeerrbbeenn jjeelleennttkkeezzüünnkk EErrddééllyyii H
Híívvooggaattóóvvaall.. EEggyyeessüülleettüünnkk tteerrm
méésszzeetteesseenn
ttoovváábbbbrraa iiss m
műűkkööddiikk,, rreennddeezzvvéénnyyeeiinnkkrrőőll ee--m
maaiillbbeenn ééss tteelleeffoonnoonn éérrtteessüüllhheett.. AA nnaaggyyrréésszztt ssppoonnttáánnuull sszzeerrvveezzőőddőő
pprrooggrraam
mookkrraa ((ppiinnggppoonnggoozzááss,, ddiiaavveettííttééss,, vviiddeeóózzááss,, zzeenneehhaallllggaattááss,, kkiirráánndduullááss ssttbb..)) tteelleeffoonnoonn vváárrjjuukk aa
jjeelleennttkkeezzőőkkeett,, uuggyyaannaakkkkoorr m
miinnddeenn eerrddééllyyii vvoonnaattkkoozzáássúú ttéém
máábbaann iiss iiggyyeekksszzüünnkk ttáájjéékkoozzttaattáásstt nnyyúújjttaannii aazz
éérrddeekkllőőddőőkknneekk..
JJóó iiddőőtt ééss kkeelllleem
meess nnyyaarraalláásstt kkíívváánnuunnkk!!

Erdélyi Hívogató

A friss, napi
információkért keresse fel

Információs havilap ISSN 1419-2330

facebook oldalunkat:

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

https://www.facebook.com/erdelyimagyarok.egyesulete

Egyesületünk támogatói

Erdélyi
Gyülekezet
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