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2015.12.02.  Szerda 
17 óra 

 

 

 

 

 

 

 „Asztali beszélgetés Bertha Szilviával”-  ÁLMOS KIRÁLY AKADÉMIA 

Kérdező Kubínyi Tamás író-művelődéstörténész-műsorvezető   

Bertha Szilvia foglalkoztatási és munkaügyi szakpolitikus. 1977-ben született 
Budapesten. Két diplomát is szerez vállalkozási, valamint menedzsmenti 
szakirányon. 1999-ben Isaszegre költözik, ahol családot alapít. Politikával az  
őszödi beszédet  követően kezd el foglalkozni.  Részt vesz a Jobbik Isaszegi 
Szervezetének megalapításában, melynek elnöke lesz. 2010 - 14 között a Jobbik 
országgyűlési képviselője és a  Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság tagja. 
2014-ben felhagy a pártpolitizálással és A Munka Becsületéért Alapítvány 
elnökeként folytatja szakirányú tevékenységét. 

2015.12.03.  Csütörtök 
16 óra 

„Történeti analógiák, mai genealógiák az EU és az Osztrák-Magyar Monar-
chia mechanizmusai”  
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2015.12.05.  Szombat 
19 óra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Francia teaszalon” 
- francia sanzonok es versek eredeti nyelven  
Kardos Boglárka előadásában 
- eredeti francia teakülönlegességek 
- teaházi hangulat, kötetlen társalgás 

belépő: nassolnivaló / teakísérő, :) 
részvételi szándék jelzése a következő címen: 
 senoritaflamenco@vipmail.hu 

„ Salon de thé français” 
- poèmes et chansons françaises en langue originelle,  
interprétées par Boglárka Kardos 
- tisanes françaises originelles et spéciales 
- bonne ambiance d'un salon de thé,  
conversation spontanée 

entrée : biscuit / quelque chose à grignoter :) 

écrivez jusqu'au si vous y venez : 
senoritaflamenco@vipmail.hu

2015.12.10.  Csütörtök 
16 óra 

A „részekké es ” magyarság közt hiányainak mai haszonélvez i  
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2015.12.10.  Csütörtök 
18 óra  

 

 

„Grúziai utazás” – diavetítéses előadás  
Előadó: Gondos Béla 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          Kutaiszi (Grúzia) 

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

http://parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.biz_adat_uj?P_Ckl=39&P_Biz=A399
http://parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.biz_adat_uj?P_Ckl=39&P_Biz=A399
http://parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.biz_adat_uj?P_Ckl=39&P_Biz=A399
mailto:senoritaflamenco@vipmail.hu
mailto:senoritaflamenco@vipmail.hu
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2015.12.12.  Szombat 
19 óra  

 
 
 
 

„Szonett…este” 
Faludy György válogatott szonettjeit előadja:  
Kardos Boglárka  
Egész este bio vaníliás, vörös fokföldirekettye 
(rooibos) tea kóstolás! 
Kötetlen társalgás!    

2015.12.13.  Vasárnap 
17 óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 

A „DRAMAT RÖK” SZÍNTÁRSULAT ŰEMUTATJA 

Parti Nagy Lajos:    Sárbogárdi Jolán  –  A test angyala 
                                                       „Habszódia” egy felvonásban   című darabját 

A „Dramat rök” csoport 2015-ben lelkes fiatalok közreműködésével jött létre. Első 
színre vitt darabjukat látjuk, mellyel a Székesfehérváron megrendezett PIF-en (Paál  
István Fesztivál) is sikeresen szerepeltek elhozva a közönségdíjat és a főszereplő  
Pintér Szilvia elnyerte a legígéretesebb els  el adó címet. 

„Margittay Edina (a Test Angyala) gépírókisasszony és Balajthy Dénes fiatal tévérendező között 
szenvedélyes szerelem gyúl. A főszereplők plátói érzései mindig belül maradnak a jó ízlés határain. 
Sosem lépnek át semmilyen etikai korlátot, szerelmük tiszta, bár nem mentes a félreértésektől. Útjuk 
összefut, majd szétválik, de közben az érzések nemhogy lanyhulnának, hanem annál tüzesebbek 
lesznek. Végül lelkileg teljesen összetörve, remény vesztve, egy szanatóriumban találnak ismét 
egymásra e mély érzésű, és igazán sokat tűrt szerelmesek – hogy érzéseiket a házasság szent 
kötelékében pecsételjék meg. 

 Ami igazán érdekes Parti Nagy művében, az a stílus. Sárbogárdi Jolán egyszerű gondolkodású, 
kiműveletlen, felettébb sznob hölgy. Stílusára a leányregények negédeskedő – jóság, szépség, 
kifinomultság, érzékenység – paneljeinek alkalmazása jellemző. Gondjai vannak a helyesírással, az 
alany és az állítmány összeegyeztetésével, az idegen szavakat helytelenül használja, szövege 
képzavarok tömkelegével terhes. Éppen ebben áll szövegének utolérhetetlen bája és komikuma.” 
                                                                                                                                                                          Vasné Tóth Kornélia 

SZEREPOSZTÁS: Sárbogárdi Jolán – Pintér Szilvia, Margittay Edina – Böjthy Bar- 
bara, Balajthy Dénes – Szuromi Dániel, Dr. Havas Tamás – Hegedűs Péter, Kótay Mercé- 
desz, Maci – Timár Ágnes, Dr. Oromkövi-Sík Albert – Mátrai Gábor, Pincér – Mátrai Gábor 
RENDEZTE: Halász Sándor 

Belépődíj 800 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben

2015.12.16.  Szerda 
18 óra 

 „Magyar advent”-  ÁLMOS KIRÁLY AKADÉMIA 

Kubínyi Tamás író-művelődéstörténész-műsorvezető előadása 

  

 
2015.12.18.   Péntek 
19 óra 

 

 

 

 

 

AZ  ALBINONI   KAMARAZENEKAR  CSILLAGÁSZATI - 
KOZMOLÓGIAI  SOROZATÁNAK  IX. EL ADÁSA 

„Évfordulók kapcsán a feltáruló, kitáguló Világegyetemr l” 
(Einstein, Hubble, Friedmann és Fred Hoyle munkásságán keresztül) 

 J. S. Bach zenéjével körítve. 

 Előadó: Zsigmond Balassa fizikus 

Fuvolán közreműködik: Adorján Ferenc fizikus

2015.12.19.   Szombat  
9 - 12 óra között  

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

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



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

2015.12.19.  Szombat 
                         

                             

                            13 óra 
 

                            15 óra  
 
 
 

„KARÁűSONYI   ÜNNEPSÉG” 

A űlubNetűet Internetes Ismeretterjeszt  Egyesülettel és a Keresztény 
Alkotók Közössége Egyesülettel közös szervezésében  

 A 'SZIGETHY Irodalmi és M vészkör (Szigethalom)  2015- ös évi, ZÁRÓ 
Antológiájának a bemutatója         

Közösségi vásár - hasznos dolgok cseréje, adás-vétele. Ha mindenki hoz                    
                                valamit, senki nem távozik üres kézzel.                        

Karácsonyfa-állítás – a saját kezűleg készült díszek elhelyezése

                         17 óra 

                          

                          18 óra                 

 
 

 

 
                              

 

 

                    

 

 

                          19 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Boglárka citerazenekar ünnepi fellépése 

A gyerekek m sora, ajándékosztás  

 „Szállj közénk szép titok, gyermekarcú Isten!” 

A Göncölszekér zenés vándorszínház karácsonyi előadása 

Előadásunkban jelen korunk nehéz, és sokszor kilátástalannak 
tűnő helyzetéből kiindulva keressük a fényt, a szabadulást, a reménységet - a 
művészet eszközeivel. A Karácsony a fény és a szeretet ünnepe. Megpróbáljuk a 
várakozás örömét, az ünnep hangulatát, egy-egy pillanatát elővarázsolni, 
különböző megközelítésben megjeleníteni. 
Irodalmi részleteket, verseket, zenéket, éneket és jeleneteket fűztünk össze, 
többféle műfajból válogatva, ismert és kevésbé ismert szerzőktől. Az előadást 
jelmezek és kellékek teszik még elevenebbé.  

Előadók:  Valter Ferenc   -   a Magyar Állami Operaház magánénekese 
                 Srajber Zsolt     -   zongora, fuvola  
                 Szász Zsófia 
Elérhetőség:  T.: 06-30-252 2050, E- mail: valterferenc@t-online.hu   
 
Bejgli süti verseny 
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.   

A KeKe duó (Keczely Gaby és Kemény Jani) bemutatkozása 

Irodalmi karaoke 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik több vagy kevesebb tehetséggel rendelkeznek egy 

irodal i ű vers vagy próza  előadására. A fellépések jele tkezési sorre d e  követik 
egymást és 5-  per ig tarthat ak. A e utatásra szá t alkotás kiválasztása tetszőleges, 
akár saját írás vagy költe é y is lehet. A legsikerese  előadók kö yvjutalomban 

részesülnek.  

Záróbuli zenei karaoke-val 
Vendégek és házigazdák közös és kötetlen együttléte időkorlátok nélkül. 
Étel, ital battyus alapon, zene, tánc, jó hangulat!

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

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

  Farkasinszky Tibor: 
  Magyar störténet új alapokon  

 
Az ősiség iránt 
érdeklődőknek az 
eredeti könyv 
rövidített és kiegé-
szített változata. 
  

   dec.9 – dec.16. között:             
   1.800 Ft helyett 900 Ft 
 

Hajdú Farkas-Zoltán:  
Csíki kaláka 

 
A csíki székelyek 
hétköznapjairól szól  
ez a kötet. 
  
 
             

dec.9 – dec.16. között:                  
1.600 Ft helyett 900 Ft 
 

Bene Gábor: 
  Emelkedjünk magyarrá! 

                          
                           A Szent Korona 
                           eszme és egy kis 
                           jogtörténeti  
                           áttekintés. 
                          
 
 dec.9 – dec.16. között:             
 1.500 Ft helyett 1.000 Ft

       ELADÓ BUDAPEST BELVÁROSÁBAN  
EGY 30M2-ES 
FÖLDSZINTI 
űSENDES, ŰELS  
UDVARI, KISREZSIJ  
ÖSSZKOMFORTOS 

GALÉRIÁZHATÓ LAKÁS. 
(szoba+konyha+fürd szoba)  
IRODÁNAK, RAKTÁRNAK 

IS HASZNÁLHATÓ 
Ár: Ő2.000€uro 

Kapcsolat:  f.shoothingstar@gmail.com 

 1%  Kedves Barátaink! 
 

Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai 
révén 210.886 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! 
  

   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 

                           FIGYELEM! 
   Festést mázolást vállalok téli id szakra is,      
   akár azonnal. Érdekl dni lehet 12-18 között 
   a következ  telefonszámon: 06-20-5893779 

 

       Egyesületünk támogatói 
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Erdélyi  

Gyülekezet 
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