ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2012. január __

2012. januári programajánlat _ _

XV. évf. 1. szám

2012.01.19. Csütörtök
16 óra

„Prohászka Ottokár Szent Tamás képe”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2012.01.19. Csütörtök
18 óra

„Nyárádmenti műemlékek” – 3.rész
- diavetítéses előadás
Előadó: Gondos Béla és Horváth Zoltán György

2012.01.21. Szombat
9 - 13 óra között

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

2012.01.25. Szerda
18 óra

„Rió de Janeiro és Brazilia” – diavetítéses előadás
Előadó: dr.Sibalszky Zoltán

2012.01.26. Csütörtök
16 óra

„Az antológia entis és a lét participációja”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2012.01.26. Csütörtök
18 óra

„Rovásegyetem”
Előadó: dr. Bene Ferenc

2012.01.27. Péntek
17 óra

„RENESZÁNSZ HANGVERSENY”
Játszik a Musica Rediviva kamaraegyüttes reneszánsz jelmezben és reneszánsz
hangszerekkel. Hangszerbemutató! Találós kérdések!
Műsor:
1) „Itt a farsang, áll a bál...”
Németalföldi, francia és olasz muzsika a XVI.századból
Thylman SUSATO, Adriano BANCHIERI és Luca MARENZIO művei
2) „Ó, én édes hazám!... „
Régi magyar zene a KÁJONI és a VIETÓRISZ kódexből (XVII.század)
a Magyar Kultúra Napja tiszteletére
Előadók:

Radics Zsuzsa - ének
Sándor Júlia– furulya, ütőhangszerek
Szak Cecilia – viola da gamba, lant
Nyitó fanfár: Lévai Gábor – reneszánsz trombita
www.musicarediviva.altervista.org

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159
********************************************************************************
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2012.01.28. Szombat
9-19 óráig

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

2012.02.02. Csütörtök
16 óra

„Nekünk ma mit jelent Comenius”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2012.02.02. Csütörtök
18 óra

„Felvidéki freskós templomok” – 1.rész
- diavetítéses előadás
Előadó: Gondos Béla

Heti Könyvböngészde az EME-ben
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 KÖNYVAJÁNLAT
Bakk István-Bakk ErzsébetElső magyar ábécés könyvem
latin betűkkel és rovással
Gyárfás Ágnes: Pálos Passió
A könyvből az ősi
A Bolíviában
A középkori pálos
és mai írásunkat
bebörtönzött székely
szerzetesek világát
egyszerre
fiatal az elzárás első
hozza közelebb ez
tanulhatják meg a
évéről ír a
a kötet.
gyerekek.
könyvében.

Hargittai Gábor:
Mi a madzsar

január 18-24. között:
2.900 Ft helyett 2.500 Ft

január 25-31. között:
850 Ft helyett 700 Ft

február 1- 7. között:
1.500 Ft helyett 1.200 Ft

Tisztelt egyesületi tagok, tisztelt érdeklődők!
Az Erdélyi Magyarok Egyesülete csaknem egy negyed évszázada működik és még soha nem volt ilyen
nehéz helyzetben mint most. Az elmúlt évben pályázati lehetőségeink a minimálisra csökkentek, a bérleti díj
majdnem a duplájára emelkedet és egyre többe kerül a fűtés és a világítás is, nem beszélve az egyéb
költségekről. Mostanra már minden tartalékunkat feléltük és komoly veszélybe került székhelyünk
megtartása. A Molnár utca 5. szám az idők folyamán méltán tett hírnévre szert, mint erdélyi központ,
határon innen és túl, de fenntartása, működtetése szélesebb körű összefogás nélkül a továbbiakban
lehetetlen.
- Takarékossági intézkedéseink eredményeként rendezvényeinket a téli időszakban négy napra sűrítettük.
- Az éves tagdíjat kénytelenek voltunk 5.000 Ft-ra emelni, ez a rendezvények nagyrészén ingyenes részvételt biztosít és két részletben is befizethető.
- A tagsággal nem rendelkezőktől programjaink látogatásakor, esetenként 500 Ft támogatást kérünk
- Kérünk mindenkit akinek van lehetősége, az 1%-os felajánlások során támogatottként jelölje meg
egyesületünket.
- Szívesen vesszük az adományokat, a szponzori megkereséseket, tevékenységünk népszerűsítését és a
személyes segítséget

**************************************************************************
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Kedves Barátaink!
Ez évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 212.368 Ft támogatáshoz jutott. Ez az
összeg nagyban hozzájárult működésünk biztosításához. Kérjük jövőre 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!

ELŐZETES EZ ÉVI PROGRAMJAINKBÓL
Dr.Sibalszky Zoltán diavetítéses előadásai
2012.
2012.
2012.
2012.

február 29.
március 28.
április 25.
május 30.

szerda, 18 óra A „szlovák paradicsom”
szerda, 18 óra Skandinávia
szerda, 18 óra Kréta
szerda, 18 óra Indonézia – Bali szigete

Gondos Béla és Horváth Zoltán György diavetítéses előadásai
2012.
2012.
2012.
2012.
2012.
2010.

február 16.
március 1.
március 29.
április 12.
április 26.
május 10.

csütörtök, 18 óra Felvidéki freskós templomok – 2.rész (GB.)
csütörtök, 18 óra Róma magyar emlékei – 3.rész (HZGY.)
csütörtök, 18 óra A Szepesség műemlékei (GB. és HZGY.)
csütörtök, 18 óra Sziciliai műemlékek – 1.rész (GB. és HZGY.)
csütörtök, 18 óra Sziciliai műemlékek – 2.rész (GB. és HZGY.)
csütörtök, 18 óra Medgyes (Erdély) környéki műemlékek
Csíksomlyói búcsú (GB. és HZGY.)

Dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadásai
2012.
2012.
2012.
2012.
, Dr.

február 9. csütörtök, 16 óra Nándor falu remetéi (Pálosok Budaszentlőrincen)
február 16.csütörtök, 16 óra A magyar nemzeti öntudat destruálói: Hitler, Marx
február 23.csütörtök, 16 óra A Szent Korona hazatérése
március 1. csütörtök, 16 óra A bolsevizmus, - Kibeszéletlen ügyeink – 1rész.

Bene Ferenc előadásai

2012. február 9.

csütörtök, 18 óra Rovásegyetem

2012. március 8.

csütörtök, 18 óra Rovásegyetem

2012. március 22. csütörtök, 18 óra Szól a tárogató – zenetörténeti előadás
2012. április 5.

csütörtök, 18 óra Rovásegyetem

2012. április 19.

csütörtök, 18 óra Szól a tárogató – zenetörténeti előadás

2012. május 3.

csütörtök, 18 óra Rovásegyetem

2012. május 17.

csütörtök, 18 óra Szól a tárogató – zenetörténeti előadás

2012. június 7.

csütörtök, 18 óra Rovásegyetem

2012. június 14.

csütörtök, 18 óra Szól a tárogató – zenetörténeti előadás
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Hat{ron túli magyar szính{zak vendégj{tékai

Kalotaszegi festett bútorcsalád
eladó.

a József Attila Szính{zban
2012 janu{rj{ban egy kort{rs és egy klasszikus
magyar szerző művével folytatódnak a hat{ron
túli magyar szính{zak vendégj{tékai a József
Attila Szính{zban. A csíkszeredai Csíki J{tékszín
Tasnádi István Finito (Magyar Zombi) című
verses szatír{j{t mutatja be janu{r 22-én, janu{r
23-{n

pedig

a

nagyv{radi

Szigligeti

Szính{z

előad{s{ban Szigligeti Ede Liliomfi című vígj{téka

Megtekinthető előre
egyeztetett időpontban és helyen.

lesz l{tható.
A produkciókra jegyek 2000 forintos {ron a
József Attila Szính{z jegypénzt{r{ban v{lthatók

Tel: +3630-9628-790 ,
email:goldschmied.jozsef@gmail.com

(1134 Budapest, V{ci út 63., telefon: 270-7514,
nyitva tart{s: minden nap 15 és 20 óra között).
Internetes jegyv{s{rl{s:
www.jozsefattilaszinhaz.hu.

Rendszeres járat Budapest-Kolozsvár
között nyolcszemélyes mikrobusszal

A sorozata febru{rban a Szabadkai Népszính{z
Magyar T{rsulat{nak h{rom előad{s{val (Aska

S.C. VEFAM IMPEX S.R.L.
Kolozsvár, Malom(Gh. Baritiu) u. 20.
Telefon:
0040-264-593942,
0036-20-4526173,
0036-1-3793128

és a Farkas, Cseresznyéskert, Nóra) folytatódik.

Indulás:
Kolozsvárról - Magyar Színház, reggel 7 óra
Budapestről – Nyugati Pályaudvar, reggel 7 óra

,
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