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2011.02.15. Kedd
17 óra

„Hogyan vesztettük el Horvátországot?”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2011.01.16. Szerda
18 óra

Érintő Filmklub: SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT VONATOK - cseszlovák
filmszatíra
A Bohumil Hrabal regénye alapján forgatott film a kisember szemszögéből
láttatja a háborús hősiességet és a lehetséges túlélési technikákat. A főhős Milos
vasúti segédtisztként leginkább a szüzességétől szeretne megszabadulni, ám
mindeközben akaratlanul is belekeveredik az ellenállásba.
Jiri Menzel alkotása 1968-ban elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó
Oscar-díjat.
Jó szórakozást kíván a filmklub vezetője:
Magyar Judit

2011.02.18. Péntek
19 óra

A BETHLEHEMI CSILLAG ÉS AZ IDŐSZÁMÍTÁSUNK
Áz Albinoni Kamarazenekar csillagászati sorozatának V. előadása
MŰSOR:
Giovanni Battista Riccio: Jubilent Omnes (1621)
(szólókantáta hangszerszólistákkal)
énekes szólista: Barlay Zsuzsanna
Francesco O. Manfredini: Karácsonyi Concerto Grosso
Alessandro Marcello: d-moll oboaverseny
oboa szólista: Kárász Péter
Zsigmond Balassa csillagászati előadása
J. S. Bach: Szonáta fuvolára és gordonkára
szólisták: Adorján Ferenc és Pesti Monika
Antonio Vivaldi: Clarae stellae RV625
énekes szólista: Barlay Zsuzsanna
Közreműködik az Albinoni Kamarazenekar, vezényel Zsigmond Balassa

2011.02.19. Szombat
9-13 óra között

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

2011.02.19. Szombat
9-19 óráig

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

2011.02.21. Hétfő
18 óra

„Hagyományörző nóta- és dalest”
Rendezvényünk célja népdalaink, dalaink megismerése, a közös éneklés. A
találkozók citera és tárogató kisérettel, borozgatással egybekötve zajlanak.
Törekszünk más hangszerek bemutatására és a dalok keletkezésének, történelmi
környezetének ismertetésére is.
Vezeti: dr. Bene Ferenc és Szabó Juliet

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159
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2011.02.22. Kedd
17 óra

„Hogyan vesztettük el Erdélyt?”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2011.02.23. Szerda
18 óra

„Hollandia” – diavetítéses előadás
Előadó: dr.Sibalszky Zoltán

2011.02.24. Csütörtök
18 óra

„Írország” – diavetítéses előadás
Előadó: Gondos Béla

2011.03.01. Kedd
17 óra

„Szabadkőműves „fúgák”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2011.03.04. Péntek
17 óra

„Szerelmes szeretetben”
Rászlai Tibor költői estje

Heti Könyvböngészde
Minden szerdán 11 - 18 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 KÖNYVAJÁNLATOK
Romhányi Attila:
Barangolás az ősi Amerika
földjén

Kovács Sándor:
Máramarosi bércek között

Kalandos Dél-Amerikai
utazásokról szól ez a könyv.

Kárpátaljai kalandozás az
Ukrajnának „ajándékozott”
máramarosi területeken

február 10-16. között:
3.100 Ft helyett 2.200 Ft

február 17-23. között:
3.990Ft helyett 3.200 Ft

Trianon

Dr. Szilvay Gyula:
A besenyők története

A két világháború között
megjelent írások és versek,
Molnár V. József ajánlásával

február 24- március 2.. között:
600 Ft helyett 500 Ft

A Temetetlen múlt sorozat
legizgalmasabb kötete, amely
cáfolja az „eleink a besenyők elöl
menekültek” elméletet
március 3-9. között:
1.250Ft helyett 1000 Ft

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159
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FELHÍVÁS
TISZTELT TAGTÁRSAK, TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!
Az elmúlt évben a fenntartási költségek növekedése, a pályázati bevételek csökkenése érzékenyen
érintették egyesületünket. Életbemaradásunk érdekében szükségessé vált a tagdíj megemelése, így idén
4.000 Ft éves tagdíj befizetésére kérjük Önöket. Hogy enyhítsünk a kiadás terhelőségén februárban és
júniusban is kiküldünk egy-egy csekket, így az összeg két részletben is elküldhető. Természetesen
rendezvényeinken bárkit szívesen látunk, de attól aki nem tagja szervezetünknek alkalmanként 400 Ft-os
belépői támogatást kérünk. Aki postán kapja hírlevelünket, annak csatoljuk a csekket, aki interneten értesül
programjainkról, azt arra kérjük, elektronikus levélben vagy telefonon jelezze befizetési szándékát! Az
egyesületi tagoknak több kedvezmény is jár: ingyen látogathatják rendezvényeink nagyrészét,
kedvezményesen fénymásolhatnak stb.
Sokat jelentett azoknak a segítsége akik a tagdíjnál nagyobb összeggel támogattak. Adományaikat ez úton
is, valamint a továbbiakban a lap hasábjain név szerint feltüntetve is megköszönjük. Amennyiben valaki
ismeretlenségének megőrzését kéri, a csekk közlemény rovatába írja be, hogy “Névtelenül”. Fontos a tagság
tevékenyebb részvétele is a munkában. Már az is nagyon sokat jelent, ha rendszeresen befizeti a tagdíjat, ha
másokat is elhoz az egyesületbe, ha az adó 1%-val szervezetünket támogatja.
Köszönjük mindazoknak, akik anyagiakkal és tettekkel eddig is segítségünkre voltak!

Köszönet az adományozóknak
Albert Éva.........................Budapest......3.000 Ft

Sipos Karsai Gyula, Rozália...Bp...........3.000 Ft

Gulyás Imre......................Kecskemét....2.000 Ft

Dr. Skultéty Csaba............Budapest......2.000 Ft

Gyurkáné Urbán Eszter...Budapest......3.000 Ft

Tóth József.........................Budapest......2.000 Ft

Orbán István......................Cegléd.........2.000 Ft

Névtelenül ................................................2.000 Ft

Budapesti Székely Kör
Hagyományőrző Farsangi Bál
2011. február19.-én (szombaton),
a Fészek Klubban(Kertész út 36.)
A bál kezdete 19 óra
Díszvendégek
Bács Ferenc és Tamás Gábor,.
Érdeklődni lehet:
Ferencz Vilmos: 06-30-273-10-20

Wass Albert – maraton
A következő felolvasás 2011. február 18-án, pénteken este
hat órakor kezdődik 38 településen. Várunk szeretettel
minden épülésre vágyót, felolvasóként és hallgatóként egyaránt! Az érdeklődők a http://www.wassalbertfelolvasas.hu/
című honlapon találják meg a tudnivalókat.

Film .
február 17-én, csüt 15h-tól látható (ingyen)
a IX.ker. Bp., Ráday u. 18-ban, a DocuArt-ban,
Füredi Zoltán: "Székelyföldi szolgasors" c. filmje
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Kedves Barátaink!
A tavaly Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 345.883 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!

Rendszeres járat Budapest-Kolozsvár
között nyolcszemélyes mikrobusszal
S.C. VEFAM IMPEX S.R.L.
Kolozsvár, Malom
(Gh. Baritiu) u. 20.
Telefon: 0040-264593942,
0036-20-4526173,
0036-1-3793128
Indulás:
Kolozsvárról - Magyar Színház, reggel 7 óra
Budapestről - Nyugati Pályaudvar, reggel 7 óra

Eladó uradalmi parasztház Verpeléten
a Mátrában gyógyfürdők közelében,
3 szobás, fúrt kúttal,
gazdasági épülettel,
kissebb felújításra
szorul.
Irányár: 3.000.000 Ft,

Érd.: ( +36)20-267-86-73

Erdélyi Hívogató
Kiadó:
Erdélyi Magyarok Egyesülete
Felelős szerkesztő:B. Kis Béla
A szerkesztőség címe:
1056 Budapest, Molnár u. 5.
Telefon: 06-20-995-6159
E-mail: erdelyime@gmail.com
Honlap: www.erdelyime.org
Adószám: 19025575-2-41
Bankszámlaszám:
10200830-32310353-00000000
Információs havilap ISSN 1419-2330

Magyarországon letelepedettek számára
ingóság szállítását vállaljuk
Akár négy szoba plusz konyha berendezését is!
Nyolcszemélyes kisbusz
isbérelhető!
A szállítás és bérlés ára:
100 Ft/km
Érdeklődni lehet:
0036-30-9497792

Eladó Gyergyószentmiklós főterén
levő, emeleti, felújításra
szoruló, 5 éve lakatlan,
2 nagyszobás lakást.
Összesen 87 nm,
és tartozik hozzá osztatlan
közös tulajdonban
udvarrész, padlás, pince.
Fűtése cserépkályhás,nincs gáz a lakásban.Surgősen
eladó, 50000 euróért már elvihető.
Az utca felőli ablakok az eladó lakás ablakai! Lakás és
iroda céljára is alkalmas.
=============================================

Szintén eladó, a Gyilkos-tó közelében,
Gyilkostó helység közigazgatási határain belül
3400nm-es erdő, 10euro/nm!

Érd.: +40-733562294; +40-741096114

Egyesületünk támogatói

=============================================================================

