ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2015. május __
2015.05.14. Csütörtök
16 óra

2015. májusi programajánlat _ _

XVIII. évf. 5. szám

„Fatima fizikája”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása
„Tudományosan az állapítható meg, hogy nem csoda történt, fizikai
okai voltak a Nap táncolásának, de ezt a három látnok prófétaként
előre megjövendölte, s ez a napjelenség természetfölötti hátterét
még jobban igazolja.” Jáki Szaniszló

2015.05.16. Szombat
9 - 12 óra között

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

2015.05.21. Csütörtök
16 óra

„Jáki Szaniszló OSB tudománytörténész
emlékezete”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.05.28. Csütörtök
16 óra

„A csángók papja: Jáki Teodóz OSB”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.05.30. Szombat
9-19 óráig

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

Fatima - Jelenési kápolna
Fatima - Jelenési kápolna

Három testvér: Jáki Zénó, Szaniszló és Teodóz

Most pompázik a Budatétényi Rózsakert (1223 Budapest, Nagytétényi út 188. )
Még két hétig teljes virágzásban a rózsák, a kert egész nap nyitva és ingyenesen látogatható.
Az egykori Kertészeti Kutatóintézet 1950-ben alakult meg budatétényi
központtal. A rózsával foglalkozó munkatársak – elsősorban Márk
Gergely - legfontosabb feladata az akkor Magyarországon fellelhető és
beazonosítható rózsafajták beszerzése volt. Az első rózsabemutatót is itt
rendezték meg 1958-ban. Egyik alkalommal Kádár János személyesen
kereste fel a kiállítást. Ekkor Márk Gergely felvetette neki álmát, hogy
egy „igazi” rózsakertet szeretne létrehozni. Az akkori vezetésnek
megtetszett az ötlet, és egy őszibarack ültetvény és szántóföldek helyén
1964-65-re létrejött a budatétényi rózsakert. A rózsakert (latinosan rozárium) teljes területe 3 hektár, az itt
kiültetett fajták száma jelenleg 1200 ez mintegy 7000 tő rózsát jelent. Kiemelkedő a kertben a magyar
nemesítésű rózsák gyűjteménye: Márk Gergely mintegy 200 fajtáját lehet itt megismerni.
Márk Gergely 1923. október 27-én Magyarrégenben született. 1937-től 1940-ig
Marosvásárhelyen kertésztanuló. A bécsi döntés után Bajára költözik.
Budapesten, az
Agártudományi Egyetemen szerzett diplomát, majd a
Kertészeti Kutatóintézetben kezdett el dolgozni. Végső célja az volt, hogy létrehozza a nagy magyar rózsagyűjteményt – az első Rozáriumot. Nemesítői munkásságát fémjelzi a több mint 600 törzskönyvezett fajta. Fajtáit a Trianonban
elszakított és a jelenlegi Magyarország városairól, földrajzi helyekről, történelmi személyiségekről, a magyar szentekről és híres emberekről nevezte el.
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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
Bene Gábor:
Emelkedjünk magyarrá

Domonkos László:
Folytatódó titkos történetünk

Könyv a magyar
jogfejlődésről
és az alkotmányos jogtudatról.

június 10 – 23. között:
3.000 Ft helyett 2.000 Ft

Esszé kötet
félremagyarázott
történelmünk egyegy eseményéről.

június 10 – 23. között:
600 Ft helyett 300 Ft

Kocsis István:
A szentkorona-eszme id szerűsége
A Szent Korona
misztériuma és
tana kérdésköreinek rövid
áttekintése.
.
június 10 – 23. között:
2.000 Ft helyett 1.400 Ft

A 86. ünnepi könyvhétre jelent meg a Gondolat Kiadói Kör gondozásában
Kaszás Veronika: Erdélyi menekültek Magyarországon című könyve
A rendszerváltozás éveinek meghatározó témakörét, a magyarországi
menekültügy történetének egy fontos fejezetét dolgozza fel a könyv. Az 1980-as
évek végén érkezett erdélyi menekültek helyzetére olyan korban kellett
Magyarországnak megoldást keresnie, amikor szükséges volt a Varsói Szerződés
tagállamainak egységét demonstrálni, ahol a szocialista tábor országainak
viszonyát a hivatalos retorika szerint az internacionalista testvériség szellemisége
hatotta át, és a nemzeti kisebbségekre mint a népek közötti barátság építőköveire
hivatkoztak. Így Románia és Magyarország viszonylatában menekültkérdésről
beszélni sem lehetett. A magyar állam ilyen körülmények között, intézményi és
jogszabályi háttér hiányában és a nemzetközi kötelezettségvállalásaival ütközve
igyekezett rendezni a Magyarországon hosszabb ideig tartózkodó külföldi
állampolgárokként körülírt menekültek helyzetét. Milyen szerepet játszottak e folyamatban a különböző
társadalmi és ellenzéki szervezetek, valamint az egyházak? Mennyiben használta ki az ország a diplomáciai
mozgásterét, hogy felhívja a nemzetközi közvélemény figyelmét a Romániát elhagyók és az ottmaradók
problémáira? Hogyan vált végül Magyarország a Varsói Szerződés tagállamai közül elsőként az 1951. évi
genfi menekültügyi egyezmény részesévé, és mennyiben állt valóban készen az abban vállalt kötelezettségek
teljesítésére? Egyebek mellett e kérdéseket tárgyalja a gazdag történeti forrásanyagot feldolgozó és az
események élő résztvevőivel készült interjúkra támaszkodó kötet.
A szerz , a jún. 6-án, szombaton 16 órától dedikál a Vörösmarty téren, a Gondolat Kiadó standjánál.
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Kedves Barátaink!
Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 137.693 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!
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SZÉKELY FÓRUM

KERESZTSZÜL K A MOLDVAI
CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET

A Nemzeti Összetartozás
jegyében
2015. június 13-án 16 órakor
a Békásmegyeri Közösségi Házban

Tel.: 06/30-9605919 email:
pakozdi.judit@keresztszulok.hu , www.keresztszulok.hu

(Budapest, III. Csobánka tér 5.)

Előadók:
Gazda József író (könyvbemutató)
Domonkos László író
V. Majzik Mária szobrászművész
Dr. Papp Lajos

Műsorvezető:

Perjés Klára újságíró
Az eseményt rendezi:
Budapesti Székely Kör

MEGHÍVÓ A JÚNIUSI
KLUBDÉLUTÁNUNKRA,
A yári szü et előtti utolsó klu délutá u ko Sebő
Ferenc, a Ne zet Művésze í
el kitü tetett,
Kossuth-díjas é ekes, gitáros, tekerőla tos,
dalszerző, épze e-kutató lesz a vendégünk, aki
Domokos Pál Péter és saját moldvai népzenei
gyűjtései ől tart előadást sok ze ével fűszerezve.
Elhozza édesapja könyvét, melyet az 1944-es gyimesi harcokról írt. A könyv megvásárolható lesz.
Munkatársaink beszámolnak a hétvégén a SYMA
Csarnokban a Magyarok Világtalálkozója keretében
egre dezett Világfalu ese é yeirőlId pontja: 2015. június 13. szombat 14-16 h
Helyszíne: Böszörményi „B” Irodaház
1126 Budapest, Böszörményi út 24.

„Magyar sorskérdések” - előadások
a Szent Margit Gimnázium Apor-termében
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2015. Június 8-án hétf n du. 3 órakor Gazda József kovásznai író,
szociográfus új könyvét mutatjuk be.

Gazda József kifejtette: A téma számára nem új, egész életében foglalkoztatta a
nemzet sorsa. Százszor és ezerszer feltette magának a kérdést, miért történt az, ami
törté t. A korra rálátást szerzett. 97 óta, a ikor az első ag ót egvásá-rolta, a
múlt század utolsó évtizedeinek tanúival kezdett beszélgetéseket rögzíteni. Sok
emberrel mondatta el sorsát, legalább háromezer interjút készített, olyanokkal is,
akik az első világhá orú a har oltak, a vörös forradalo a , a
agyar
forradalomban, a Székely Hadosztályban. Egy ozsdolai bácsi, aki 103 évesen mondta
el történetét, azzal kezdte, 1901-ben finánc volt Fiuméban. Ezeket a vallomásokat
Gazda József felhasználta írásaiban.

Péter Pál Könyvkiadó
Emlékeztetni szeretnénk Önöket, hogy az Ünnepi Könyvhét alatt megtalálhatók
vagyunk a budapesti Vörösmarty téren, a 25. pavilonban. Ez alkalommal
kedvezményesen megvásárolható sorozatunk új kötete, a Magyar Zsoltár - Dsida
Jenő c. irodalmi fotóalbum: 8 300 Ft helyett 5 500 Ft. Természetesen az album postán is
re delhető: utá véttel vagy a ki átutalással lehet fizet i.
Elérhetőségek: Cím: 200 Veszprém Malom u. 22., Telefon: +36 30/288 5154
Enail: ppkiado@erdelyalbum.hu; ppkiado@gmail.com
..............................................................................................................................................................................
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Nemzeti Színház
(1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.)

Kárpát-medencei Magyar Autonómia Gála
Június 8. Nagyszínpad, 19 óra
Itt lesz Erdélyből, Nyárádszeredából a Bekecs Néptáncegyüttes, a csángó dalokat éneklő Petrás Mária, erdélyi
származású operaénekes Kiss B. Atilla, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház színművésze, Győrffy András, a
vajdasági Topolyáról a Cirkalom Táncegyüttes, a Zentai
Magyar Kamaraszínház művészei, fellép a felvidéki Szarka
Tamás a Ghymes együttes tagja, Tóth Tibor, a Komáromi
Jókai Színház színész-igazgatója, Kárpátaljáról a
harmonikás-zenepedagógus Pál Lajos, lányával Pál
Eszter énekessel, valamint Beregszászi Illyés Gyula
Magyar Nemzeti Színház művészei is.
Az est folyamán várjuk a közönség pénzadományait is,
amelyet a nehéz sorsú kárpátaljai magyaroknak juttatunk
el, az ottani katolikus és református egyházon keresztül.
A program ingyenes, regisztrációhoz kötött:
jegy@nemzetiszinhaz.hu

2015. május 17-én elhunyt Dr. Kosztin Árpád jogász, történész
Dr. Kosztin Árpád Erdélyben, a Kolozs megyei Bonchidán született. Kolozsváron megkezdett
egyetemi tanulmányait Magyarországon fejezte be. Az 1947-ben Magyarországra menekült ifjú
az erdélyi magyarság kiszolgáltatottságának elkötelezett szószólója lett. Folyékonyan beszélt
angolul és románul.Dr. Kosztin Árpád a kutatásaival, tudásával, szívével-lelkével tevő-legesen
küzdött a magyarság történelmi igazságáért, és egyben jelenlegi érdekeiért. Tagja volt az
Összmagyar Testületnek. 2012-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki.
Megjelent művei:
1. A dákoromán legenda – keresztény kultuszhelyek Erdélyben. Népszava, 1989.
2. A magyar-román hűbéri-hűbéresi viszony. INTERMIX Kiadó. Ungvár-Budapest, 1993.
3. Magyarellenes román kegyetlenkedések Erdélyben. Bíró family kiadása. Budapest, 1998.
4. Az Erdélyben elkövetett magyarellenes román kegyetlenkedések id rendje és leltára. Szenci Molnár Társaság, Bp., 2000.
5. A Herman Ottó Társaság nyílt levelei Sofronie Drincec gyulai görögkeleti román püspök úrnak és Ireni Comaroschi román
külügyi szóviv nek. Szenci Molnár Társaság, Budapest, 2000.
6. A román nép ellen románok által elkövetett kegyetlenkedések id rendje és leltára. Szenci Molnár Társaság, Budapest, 2001.
7. Magyar térvesztés – román térnyerés Erdélyben. Budapest, 2003. Bíró family kiadása.

Erdélyi Hívogató
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