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2012. júniusi programajánlat _ _

XV. évf. 6. szám

2012.06.14. Csütörtök
16 óra

„Iskoláink államosítása (1948)”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2012.06.14. Csütörtök
18 óra

„Szól a tárogató” – zenetörténeti előadás
Előadó: dr. Bene Ferenc

2012.06.16. Szombat
9 - 13 óra között

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

2012.06.20. Szerda
18 óra

„Az alapjövedelem – egy igazi harmadik út a gyakorlatban”
Előadó: Szabó Erik az FNA budaörsi munkacsoport tagja
A feltétel nélküli alapjövedelem (FNA) egy közösség minden tagja számára
alanyi jogon járrna, munkateljesítmény vagy munkára való készség követelése,
a jogosultság vizsgálata, fölösleges bürokrácia nélkül. Ezen elképzelést
már sok, különböző területen dolgozó ember támogatja például: filozófusok,
szociológusok, közgazdászok.
Brazília elsőként a világon elkötelezte magát, hogy 2022-től be is vezeti az
alapjövedelmet. Közben megalakult és megerősödött a magyarországi
alapjövedelem bevezetésével foglalkozó mozgalom is. A legerősebb és
legaktívabb jelenleg az ún. budaörsi FNA munkacsoport. A budaörsi FNA
munkacsoport abból indul ki, hogy mindenkinek az emberi mivoltához tartozik a
létfenntartás biztosítása. Csak ha megtörtént az erre vonatkozó pozitív döntés,
akkor jelenik meg az ökonómia számára az a feladat, hogy meg keresse a
megvalósítás optimális útját. Magyar vonatkozások is akadnak bőven ebben a
témában, híres magyar közgazdászokról is szó lesz, mint Polányi Károly,
Friedmann Milton, Liska Tibor, Siklaky István, stb., hogy csak néhányat
említsünk.A előadás német nyelven lesz megtartatva, de magyar tolmácsolással.

2012.06.21. Csütörtök
16 óra

„A székelyek eredete”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2012.06.28. Csütörtök
16 óra

„A székelykérdés mai állása”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2011.06.30. Szombat
9.30 - 19 óra között

„Kirándulás a Börzsönybe”
Találkozás 9.30-órakor a Nyugati pályaudvar főbejáratánál

2012.07.05. Csütörtök
16 óra

„A román etno-genezisről”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159
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Előzetes Dr. Rászlai Tibor nyárvégi előadásaiból
2012.08.16. 16 óra „Szent-é, ha az, miért Szent István?”
2012.08.23. 16 óra „Miért szeretik önmagukat és oly nagyon a franciák?”
2012.08.25. 18 óra „Piarista barokk Vácott és Kolozsvárt”
Közreműködik az Albinoni Kamarazenekar
Vezényel: Zsigmond Balassa

2012.08.30. 16 óra „A "tigris" (= Clemencau) bajszának rángatása”
2012.09.06. 16 óra „A cselekvés (= action) francia filozófusa Maurice Blondel”
2012.09.13. 16 óra „A "garonnei paraszt" Jacques Maritain”
2012.09.20. 16 óra „Blaise Pascal pőrén”
2012.09.27. 16 óra „Az anonymitás szlgálója, Kis Szent Teréz”

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
Szabó IldikóBajomi-Lázár Dávid:
Párizs
Magyarok
nyomában
külföldön.
Rendhagyó
útikönyv.

június 13-19. között:
2.000 Ft helyett 1.400 Ft

Romhányi Attila:
Barangolás az ősi Amerika
földjén
Történeti
előzmények, mai
látnivalók. Útikönyv
és történelemkönyv.

június 20-26. között:
3.100 Ft helyett 2.400 Ft

Dsida Jenő:
Magyar karaván Itálián keresztül
Művészeti
emlékek
bemutatása
különleges
nézőpontból.
Válogatás az író
itáliai élményeiből.
jún. 27- júl.15. között:
2.100 Ft helyett 1.500 Ft

Kedves Könyvbarátok!
A Heti Könyvböngészde rendszeres nyitvatartása július – augusztusban szünetel. Könyvek, újságok,
folyóíratok beszerzésére telefonos egyeztetés alapján van lehetőség. Tel.: 06-20-486-4736
..............................................................................................................................................................................

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

Kedves Tagtársaink!
Elérkezvén ez év feléig azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy aki még nem, vagy csak részben fizette
be az éves tagdíjat (5.000 Ft) most pótólja a lemaradást. 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”.
Együttműködésüket és segítségüket köszönjük és továbbra is szeretettel várjuk egyesületünkbe.
Megragadva az alkalmat, köszönetünket fejezzük ki a szervezőknek, előadóknak és meghívottaknak
önzetlen munkájukért, valamint mindazoknak akik az adó 1%-val minket támogattak, hogy ránk gondoltak.

Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
Fővárosi Örmény Önkormányzat
Könyvbemutató
Murádin Jenő:
Kolozsvár képzőművészete
(ART printer Könyvkiadó,
Sepsiszentgyörgy)

A könyvet vetítettképes
előadás során mutatja be a szerző
Darkó István festőművészről szóló
kisfilm levetítése
Időpont: 2012.június 19. kedd 16 óra

Időpont: 2012.június 21.

Helyszín: Litea Könyvesbolt és Teázó

Helyszín: Magyarok Háza

(Budapest, I.ker., Hess Anrás tér 4.)

(Budapest, V.ker., Semmelweis u.1-3.)

Itt a nyár, legközelebb szeptemberben jelentkezünk Erdélyi Hívogatóval. Egyesületünk természetesen
továbbra is működik, rendezvényeinkről e-mailben és telefonon értesülhet. A nagyrészt spontánul zerveződő
programokra (pingpongozás, diavetítés, videózás, zenehallgatás, kirándulás stb.) telefonon várjuk a
jelentkezőket, ugyanakkor minden erdélyi vonatkozású témában is igyekszünk tájékoztatást nyújtani az
érdeklődőknek.

Jó időt és kellemes nyaralást kívánunk!

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

FONTOS INFORMÁCIÓ!
Együttműködő üzleti partnereket,
kulcsembereket, vezetőket keresek egy
5 csillagos cég 5 csillagos termékének
európai bevezetéséhez, elsősorban
Erdélyben, Romániában, Ukrajnában,
piacnyitás előtti szervezésre,
Magyarországon a piac elindítására.

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

Amennyiben részese akar lenni egy
innovatív, sikeres csapatnak, vagy ismer
olyan embereket akik megoldást keresnek
a válság okozta anyagi problémájukra ne
habozzon, keressen meg!
Kovács Zsuzsanna
Tel:
+36 20 583 4648
e-mail: kovzsuzs@t-online.hu
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