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2015.04.16.  Csütörtök 

16 óra 

 

 
„Kányádi Sándor költészete”  
 dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

 

 

2015.04.18.   Szombat 
9 - 12 óra között 

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

2015.04.23.  Csütörtök 
16 óra 

„Dsida Jenő „átokzsoltára” (Psalmus Hungaricus)”  
 dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2015.04.23.  Csütörtök 
18 óra  

„Magyar emlékek Fiuméban és környékén”  
Előadó: Horváth Zoltán György 

2015.04.26.  Vasárnap 
9-19 óráig 
 
 
 

„Kirándulás a Pilisbe”  
Találkozás 9 órakor a Battyhány téri HÉV pénztárnál 
 
 
 

2015.04.30.  Csütörtök 
16 óra 

„Reményik Sándor evangéliumi katholicitása”  
 dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.04.30.  Csütörtök 
19 óra 

     

 

 

 

 

                

                       
            G. Fr. Händel   

   

 

 

 

AZ  ALBINONI  KAMARAEGYÜTTES  TAVASZI  HANGVERSENYE 

M SOR  

Tomaso Albinoni: Sonata da Chiesa Op.4.n.1 és n.4. 

W. A. Mozart: IV. és VIII. Templomi Szonáta 

Tomaso Albinoni: Adagio 

G. Fr. Händel: g-moll oboaverseny  

G. Fr. Händel: Sit nomen Domini  

Joseph Haydn: C-dúr heged verseny 

Közreműködő szólisták: 
 Horváth Melinda és Vincze Zsuzsa– hegedűn 

Adorján Ferenc– fuvolán 

Pesti Mónika – gordonkán  

Szólót énekel: Karsai Ildikó 

A műsort vezeti és a zenekart vezényli:  Zsigmond Balassa 

 

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159  
********************************************************************************   
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2015.05.06.  Szerda 
18 óra  

 

 

 

 

„Latin-Amerika gyöngyszemei: Costa Rica és Panama”  
Előadó: Alpár Pál 

Costa Rica a Csendes-óceánnal és a Karib-tengerrel hosszú partszakaszon 
érintkező ország Közép-Amerikában. Az ország területének legnagyobb része, 
t zhányókkal t zdelt hegyvidék. Egyharmadát még most is erdő borítja tele 
különleges állat- és növényfajokkal. 
Panama természetes hidat képez Dél- és Észak-Amerika között. A  főleg a 
csatornájáról híres ország az emberi beavatkozások káros hatásai ellenére is az 
amerikai trópusok legváltozatosabb ökoszisztémájával rendelkezik, erdőségei, 
a világörökség részét képezik.

 
2015.05.07.  Csütörtök 
16 óra 

„Boldog Gizella történelmi alakja”  
 dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.05.07.  Csütörtök 
18 óra 

„Műemlékek Kolozsvár és Marosvásárhely között”  
Előadó: Horváth Zoltán György és Gondos Béla

..............................................................................................................................................................................  
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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!

   

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 

  Tony Judit: 
  Európa – a nagy ábránd?  

A szerző köte-
tében az Európa 
eszme viszás-
ságait veszi 
számba. 
 
   

 május 6 – 19. között:             
 2.200 Ft helyett 1.200 Ft 
 

Tóth János:  
Nyerésre állunk! 

Érdekes könyv 
 az asztrológia 
 és politika 
kapcsolatáról.                                              
 
 
                    

május 6 – 19. között: 
1.500Ft helyett 900 Ft 
 

Kerényi Imre: 
Média-egyensúly 

                         Vélemények a  
                         választási ered- 
                         ményeknek 
                         megfelelő média- 
                         egyensúly meg- 
                         teremtéséről. 
.  

 május 6 – 19. között:    
 2.500 Ft helyett 1.500 Ft

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

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csendes-%C3%B3ce%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Karib-tenger
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p-Amerika
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l-Amerika
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak-Amerika
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96kosziszt%C3%A9ma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g
http://moly.hu/alkotok/netye-zoltan-pal
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P ü n k ö s d i   e r d é l y i   u t a z á s   

Gondos Béla vezetésével  2015. május 21. - 27. 

Idei hétnapos zarándokutunkon folytatjuk Szent László nyomainak felderítését. Ezúttal a Mezőség és a Szászföld 
egy-egy jeles helyszínét érintve jutunk el Székelyországba. Kiemelt programként, hagyományainkhoz híven, 
résztveszünk a Csíksomlyói Búcsún. Csíkszéket elhagyva felkeressük Háromszék székely kultúrtörténeti emlékeit.  

       1. nap: Indulás Űudapestről – Nagyvárad – Mezőtelegd – Szamosfalva – Válaszút 
2. nap: Válaszút – Szászivánfalva -- Szászkézd – Felsőboldogfalva -- Székelyudvarhely – Csíkmenaság 
3. nap: Csíkmenaságról 7 órától gyalogos zarándoklat vagy buszutazás Csíksomlyóra; este virrasztás  
             Csíksomlyón vagy busszal vissza Menaságra  
4. nap: Csíkmenaság – Csíkszentgyörgy -- Csíkszereda -- Csíkmenaság 
5. nap: Csíkmenaság – Tusnád – Bibarcfalva – Sepsibodok – Sepsiszentgyörgy – Kilyén – Kökös –       
             Felsőcsernáton – Gelence 
6. nap: Gelence – Szentkatolna -- Zabola – Páva -- űsomakőrös – Szacsva – Lisznyó – Gelence 
7. nap: Gelence – Barcaszentpéter – Halmágy – Oltszakadát – Arad – Budapest 

Ár: 68.000 Ft/fő, foglaló: 35.000 Ft 

Befizetések Gondos Bélánál (szerdánként 11-18°° közt Molnár u. 5-ben /Erdélyi Magyarok    

                      Egyesületében, ill. tel: 06 20 486 4736 egyeztetés szerint). 

    
    Kisalföldi Erdélyi Szövetség, Győr 

                                     Észak-erdélyi körút 2015 júl. 29 – aug. 3 
                                                    Várjuk a budapesti lakosok jelentkezését is! 

   Első nap, júl.29. szerda: indulás Győrből reggel 5,45 -kor  - budapestiek csatlakozása 8 órakor a népligeti    
   parkolóban. Szatmárnémeti - Misztótfalu - Nagybánya - Koltó: szállásfoglalás, Telekiház-Petőfi múzeum. 
   Második nap. júl.30.csüt: Nagybányára, látnivalói: Zazár folyó és a Szőlők hídja, Piac, vásártér, Szt. István torony,    
   Festőm vészeti múzeum, a régi pénzverde, az ásványmúzeum Estebéd Koltón. 
   Harmadik nap. júl.31.péntek: kirándulás a Gutin-hágóra: Kakastaréj - Bódi tó m majd visszatérés Koltóra,  
   vacsora, kívánság szerint szabadprogram. 
   Negyedik nap. aug.1. szombat: Dióshalom és Bajfalú fatemplomai – Kapnikbánya – Aknasugatag 2 órás sósvizes  
   fürdő – Budfalva -  Birsanai kolostor – Borsafüred  
   Ötödik nap. aug.2.vasárnap: kirándulás a Radnai havasokba: séta a gerincen a Ló vízeséshez, vagy a másik   
   irányba séta az alpesi tóhoz, délben szalonnasütés, társasági program.  
   Hatodik nap. aug.3.hétfő: Visó völgye – Szaplonca, vidám temető -  Máramarosszigetre -  Técső, az ukrán határtól,   
   hazafele vesszük utunkat. 

               Az útiköltség ellátással 65.000 Ft. Az előleget 35 e. Ft –ot május 30.-ig kell befizetni:  
           Pintye Tamásnál. Jelentkezni lehet: 20-3961685  vagy Email: pitakor@citromail.hu 

.............................................................................................................................................................................. 
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’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”””’’’’’’’’’ 
 

  

 

 

 

 

                                                                                Meghívó 

                                                                                  A Hidas Néptáncegyesület szeretettel meghív minden kedves                      
                                                                                              érdeklődőt a következő rendezvényére: 

                                                                                         Székely kapu avatás 
                                                                                              a bukovinai székelyek letelepítésének  

                                                                                           70. évfordulója alkalmából. 
                                                                                           Időpont: 2015. május 9-én 14:00 

                                                                                            Helyszín: Hidas, Művelődési Ház (Bányatelep) 

      Bocskai István Társaság 

Egyesületünk minden évben Erdély és Magyarország felséges fejedelmére emlékező ünnepség keretében díjat ad át a 
Közgy lés által választott olyan személynek, vagy személyeknek, akik a legtöbbet tették a nemzet egységének és 

önbecsülésének megerősítéséért. 
2015-től a Társaság kiterjeszti a jelölés lehetőségét a közéletet figyelemmel kísérő és nemzetben gondolkodó 
honfitársainkra, hogy a szélesebb közvélemény tovább erősítse az amúgy is nagy m vészi és szellemi érték   

Bocskai-díj társadalmi támogatottságát. 

Határon inneni és túli személyek jelölését rövid indoklással 2015. május 23.-ig az alábbi e-mail címekre kérjük 
elküldeni: bocskaiistvantarsasag@gmail.com vagy sviolet@hotmail.hu. 

A 2015. május 30-án összeülő Közgy lés a jelöltek közül választja ki az idei év Űocskai-díj várományosát, 
várományosait. Az eredményről honlapunkon keresztül tájékoztatjuk az érdeklődő közvéleményt: 

http://bocskaiistvantarsasag.reformatus.hu/ 

   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 

                  A friss, napi 
                információkért keresse fel 

                 facebook oldalunkat: 

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

 

       Egyesületünk támogatói 

 
 
 
 

  
 

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

Erdélyi  

Gyülekezet 
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