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2014.12.06.   Szombat 
19 óra 

     

 

 

 

 

                

            Arcangelo Corelli 

      

 

                

                                                  

 

 

AZ  ALBINONI  KAMARAZENEKAR ADVENTI-KARÁCSONYI 
BAROKK HANGVERSENYE 

M SOR  

Heinrich Schütz (1585-1672): Rorate caeli desuper 
– Kleines geistliches Konzert – három szólóhangra 

Giuseppe Torelli: Pastorale per il S.S. Natale 
– concerto grosso Op. VIII./6 

Bassani, Giovanni Battista (1647-1716): Ad arma volate  
– kantáta tenor szólóra és zenekarra 

Arcangelo Corelli: Karácsonyi concerto grosso Op.6. No.8. 

 Szólót énekel:  
Nyeste Erzsébet, Nagy Tibor István és Benda György 

Közreműködnek 

 az Albinoni Kamarazenekar heged s szólistái és 
Pesti Monika – gordonkán; 
Rigó Éva – csembalón 

A műsort vezeti és a zenekart vezényli:  Zsigmond Balassa

2014.12.10.  Szerda 
18 óra 
 
 
 
 
 
 

„Civil kurázsi a régészetben”                                                         
Civil kezdeményezésre és magántámogatások segítségével 
elkezdődött a Pálos rend egyik még régészetileg érintetlen 
kolostorának, a balatonszemesi Mindszent egyházának a 
szakszer  feltárása. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
régészeti tanszékével együttm ködve bepillantást nyerhetünk 
 a "fehér barátok" életébe, gazdálkodásába, mindennapjaiba.  
És ki tudja mit rejt még ott a föld... 
Előadó: Papp Attila a Civil Régészeti Alap Egyesület vezetője

2014.12.11.  Csütörtök 
18 óra 

„Marosvásárhely és környéke szecessziós és középkori műemlékei”  
– diavetítéses előadás                                                                          
Előadó: Horváth Zoltán György és Gondos Béla

2014.12.19.  Péntek 
 
 

                           13 óra 
 
 
 
 
 
 

„KARÁCSONYI   ÜNNEPSÉG” 
A ClubNetCet Internetes Ismeretterjeszt  Egyesülettel  
közös szervezésében 

Az Adományozás Napja 

Meghívottak a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és    
                        Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, akik első helyen végeztek a            
                        "Majd én megmutatom!” cím  rajzversenyen             
- közösségi vásár - hasznos dolgok cseréje, adás-vétele. Ha mindenki hoz                    
                                valamit, senki nem távozik üres kézzel.                        
- játszóház - kézm ves foglalkozás gyerekeknek Kosó Jánosné vezetésével 
- karácsonyfa-állítás – a saját kez leg készült díszek elhelyezése

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159 
 ********************************************************************************  

http://tkiki.hu/wordpress/
http://tkiki.hu/wordpress/
http://www.csili.hu/honlap/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=153
http://www.csili.hu/honlap/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=153
http://www.csili.hu/honlap/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=153
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                         15 óra 

                    15.30 óra 

   

                          

                        16 óra                           

 
 

 
                              

                             17 óra                            

 

                   18.30 óra    

                        19 óra 

- a Boglárka citerazenekar ünnepi m sora 

- a rajzverseny győzteseinek,  ClubNetCet egyesület nevében  
  Mozga Márta Anna  átadja a díjakat  

- adományosztás, beszédet mond Fr. Ungvölgyi János a  
  Templárius Alapítvány elnöke 

Sütiverseny 

Bárki benevezhet. Az otthon elkészített és elhozott finomságokat, 
kitesszük az asztalra és mindegyik kap egy számot. A közönség kóstolgat 
és a szavazó cédulára felírja a szerinte legjobb hármat. Az nyertesek díjat 
kapnak és a recept megjelenik az Erdélyi Hívogatóban. A versenyzők 
részvétele a rendezvényen ingyenes. 

Zenés délután 
- Vajda Gyula és cigányzenekara muzsikál 
- Szvoboda Péter karácsonyi dalokat énekel és gitározik 
- a „Virággyöngy”  Moldvai Csángó Kisegyüttes karácsonyi m sora 

A gyerekek m sora, ajándékosztás, tombolahúzás 

Záróbuli

                                      Rendezvénytámogatás: 500 Ft, egyesületi tagoknak, meghívottaknak ingyenes,  
                                      batyus részvétel, aki nem hoz ételt, italt annak +500 Ft hozzájárulás a svédasztalhoz  

2014.12.20.   Szombat  
9 - 12 óra között  

„Képes levelez lap-gyűjt k országos cserenapja”  
Szervező: Gondos Béla
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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 

  Magyar Zoltán: 
  Szent György a magyar  
  kultúrtörténetben 

A lovagszent 
emléke a szakrális 
szféra és a 
néphagyomány  
területén.  
 

   december 10 – 23. között:           
  3.800 Ft helyett 1.500 Ft 
 

Kéki Béla:  
Az írás története  

 
Az erdélyi 
születés  szerző 
hiánypótló m vé-
nek harmadik 
kiadása.  
 

december 10 – 23. között:: 
800Ft helyett 500 Ft 
 

Kovács András: 
Kés  reneszánsz építészet 
Erdélyben 
                          A m ben az er-             
                          délyi reneszánsz 
                          emlékanyag 
                          legjelentősebb       
                          épületegyüttesei 
                          szerepelnek.  

   december 10 – 23. között:: 
   3.450 Ft helyett 1.500 Ft
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Kedves Barátaink! 
Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 137.693 Ft támogatáshoz jutott. Ez 
az összeg nagyban hozzájárult m ködésünk 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! 
 

 

   Magyarok Világszövetsége-Magyarok Háza    

              (1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.)  

                       Emberek aranyban -  
            „Szkíta fejedelmek hagyatéka” 

Krym 
Altynbekov professzor 
szkíta aranykincseket 
bemutató kiállítása 

 
Dec. 7. és jan. 15. között, 

minden nap 10-20 óra 

között egteki thető 

A elépőjegyek a Ti ketpro 
rendszerén keresztül és az 

MVSZ székházában  megvá-

sárolhatók.  A jegy ára: 2000 Ft, diákok és nyugdíjasok  szá-

mára: 1000 Ft, 6 éves kor alatt ingyenes. Érdeklődni lehet a 
06-20-456-7703 telefonszámon. 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ A 
DECEMBERI KLUBDÉLUTÁNUNKRA, 

 Vendégünk lesz Szűcs Balázs atya, a Budapest-
Jézus Szíve Plébánia lelkipásztora 

A Virággyöngy  Moldvai Csángó Kisgyüttes  
Kóka Rozália  énekes és  mesemondó vezeté- 
sével, karácsonyi m sorral lép fel 

Átadjuk a továbbtanulóknak a szokásos év végi 
pénzjutalmat és köszöntjük önkéntes segítőinket 

Időpont: 2014. december 13. szombat. 16 óra  

Helyszín: Böszörményi B Irodaház el adóterme 
1126 Budapest, Böszörményi út 24. alagsor

 
        TILTAKOZZ AZ IGAZSÁGTALANSÁG ELLEN! 
                              Itt: Mikó ügy - 13020-as dosszié - Tiltakozz 
Köszönjük, hogy csatlakozik ahhoz az egyre gyarapodó közösséghez, amely elítéli az igazságtalanságot. 
Aláírásával Ön is szót emel a Székely Mikó Kollégium erőszakos visszaállamosítása, Markó Attila és Marosán 
Tamás igazságtalan elítélése ellen! 
Egyre többen értesülnek a Mikó-ügyről, annak részleteiről, és rendkívül veszélyes következményeiről. Azonban 
mindenkire szükség van, aki a tájékoztató munkát segíteni tudja.  
Amennyiben ideje engedi, és segíteni szeretne, kérjük, népszer sítse honlapunkat és a facebook-oldalt, hogy minél 
többen tájékozódjanak. Ossza meg a linket saját profilján, küldjön e-mailt ismerőseinek, vagy csupán beszéljen az 
ügyről barátainak. Néhány perc alatt több száz embernek felhívhatja a figyelmét 
a közösségünk ellen elkövetett támadásra. 
A Mikó-ügy fejleményeiről lehetőségeink szerint rövid időn belül értesítjük. De 
addig is, kérjük, kövesse folyamatosan a www.13020.ro honlapot, a legfrissebb 
hírekért, információkért. 
Köszönjük a támogatását! 
a Kezdeményező űsoport nevében,  
Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere 
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspök-helyettese 

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

http://www.13020.ro/tiltakozz/100
http://www.13020.ro/
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Olvasd az Erdélyt Járók 
Közhasznú Egyesülete (EJKE) 

negyedéves 
kiadványának, 
a Tisztásnak 
decemberi 
számát! 
 
 
 
 

A tartalomból: 
- Olthévízen jártunk  
- A skót „nem” visszhangja 
- Elképzelt Erdély 
- Vagyok, aki vagyok  
- Vannak vidékek 

- Kürti László Erdély könyve 

- A „szembejövő ember” 

Kattints ide: 

www.ejke.hu/doku/Tisztas-IV.-evf-

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 el zetes id pont 
egyeztetés szükséges, hogy kizárólag 
Önnek szentelhessük figyelmünket.  
Üdvözlettel:  
Simó Klára ügyvezet -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/ 

 

 
 

 
 
 

Személyszállítással foglalkozó partnercégünk 
számára keresünk AUTÓBUSZVEZET KET 

budapesti munkavégzésre 

Elvárás: 
- Autóbuszvezet i engedély 
- Kétműszakos munkarend (állandó délelőttös 
vagy délutános m szak) vállalása 
- Egészségügyi alkalmasság 

Amit megbízónk kínál: 
- Hosszú távú, biztos munkalehetőség 
- Korszer  autóbuszokon történő munkavégzés 
- Versenyképes fizetés 
- GKI tanfolyamra való beiskolázás  
- Szállástámogatás  

Kérjük, küldje el önéletrajzát csatolva, vagy 

elérhetőségeit (név, telefonszám, e-mail cím) a 

buszsofor@pannonjob.hu címre 

      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 
 
 
 
 

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

Erdélyi  

Gyülekezet 

     

http://www.ejke.hu/doku/Tisztas-IV.-evf-4.szam.pdf
http://www.ejke.hu/doku/Tisztas-IV.-evf-4.szam.pdf
mailto:simo.klara@optistyle.hu
http://www.optistyle.virtualisseta.hu/
mailto:erdelyime@gmail.com
http://www.erdelyime.org/
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