ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2013. június __

2013. júniusi programajánlat _ _

XVI. évf. 6. szám

2013.06.06. Csütörtök
16 óra

„A kereszténység és zsidóság közti ökumenikus kapcsolat "
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2013.06.08. Szombat
18 óra

„Falakat törtem"- Baka Dorottya grafikai kiállítása
"Minek is nevezzem magam? Talán az álmodó a legjobb szó
arra, hogy kifejezzem, ki is vagyok valójából. Szándékosan nem
az „álmodozó” jelzőt használtam, mert az olyan érzést kelt
bennem, mintha valamit nem végeznének el rendesen. Az
álmokat meg csak teljes odaadással lehet és kell is megálmodni.
Ezen a kiállításom álommunkám gyümölcsét tárom a közönség
elé. Jó étvágyat hozzá!
Erdélyi, székely álmodó vagyok. 1986. szeptember 7.-én
születtem Kézdivásárhelyen. 2005-ben költöztem Budapestre,
ahol felsőfokú tanulmányaimat végeztem és végzem még most is. 2011-ben angol tanári
és esztéta diplomát szereztem az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, jelenleg a Wesley
János Lelkészképző Főiskola képzőművészeti terapeuta szak
első évét zárom. Jövőre felvételizek a Magyar Képzőművészeti
Egyetem doktori iskolájába.
Immár 12 éve írok és alkotok grafikákat, olajképeket. Most
nyílik az 5. egyéni tárlatom. Megérte álmodni, és bízok, hiszek
benne, hogy megéri álmodni tovább."

Megnyitó beszédet mond Marciniak Klára
Közreműködnek: Kovács Gergely gitár
Lehotka Lilla ének
A kiállítás megtekinthető július 15-ig.
Nyitva az EME rendezvényeinek ideje alatt, valamint telefonos egyeztetés alapján
(06-20-9956159).

2013.06.13. Csütörtök
16 óra

„Hát zsidó vagyok én?"
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2013.06.13. Csütörtök
18 óra

„Rovásegyetem”
Előadó: dr. Bene Ferenc

2013.06.15. Szombat
9 - 12 óra között

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

2013.06.20. Csütörtök
16 óra

„A tiszta logika alapkérdései"
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2013.06.27. Csütörtök
16 óra

„Lovagi tisztesség - lovagi tisztaság:
Szent László király"
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159
********************************************************************************
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Dr. Rászlai Tibor eszmetörténész "Egy nyári (egynyári) egyeteme"
2013. július 4. csütörtök, 16 óra A klasszikus műveltség értéke
2013. július 11. csütörtök, 16 óra Az igazság kultuszának megnyilvánuló ideáljai
2013. július 18. csütörtök, 16 óra Az erkölcs vallási dimenziója - ismeretelméleti,
metafizikai, ideálfilozófiai aspektusa
2013. július 25. csütörtök, 16 óra Az esztétikum fogalma
2013. augusztus 1. csütörtök, 16 óra XVI. Benedek pápa zeneesztétikája
2013. augusztus 8. csütörtök, 16 óra Az esztétikai eszmény és norma
2013. augusztus 15. csütörtök, 16 óra A metafizika alapfogalma: szubsztancia
2013. augusztus 20. kedd, 16 óra Az államiság személyessége
- Szent István, Szent Száva
2013. augusztus 22. csütörtök, 16 óra Keletkezés és elmúlás
2013. augusztus 29. csütörtök, 16 óra Alkalmazott metafizika

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 12-18. között:
2.000 Ft helyett 1.400 Ft

Pelzo:
Géza fejedelem Esztergoma
Az esztergomi
vár korai történetének az
összefoglalása.

június 19 – 25. között:
600 Ft helyett 400 Ft

Muszbek Zoltán:
Műemlék templomok ÉszakMagyarországon
Az északi tájak
jórészt
felfedezetlen
műemlékeihez
kalauzolja el a
könyv a
kirándulókat.
jún. 26 – júl.2. között:
1.800 Ft helyett 1.400 Ft

Kedves Könyvbarátok!
A Heti Könyvböngészde rendszeres nyitva tartása július – augusztusban szünetel. Könyvek, újságok,
folyóiratok beszerzésére telefonos egyeztetés alapján van lehetőség. Tel.: 06-20-486-4736
.............................................................................................................................................................................
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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 pótolja 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
nagy részét, 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.

PÉTERPÁL KÖNYVKIADÓ KFT.
Okt.1-jén jelenik meg új, (4 kötetes) sorozatunk 1. kötete, a
Kárpátok koronája – Déli-Kárpátok – Ősvárak 1.
c. honismereti fotóalbum, a mellékelt tájékoztató szerint:
Aki a Déli-Kárpátok- Ősvárak 1. kötetét szeptember 15-ig megrendeli, 5000 Ft-os
kedvezményes áron kaphatja meg okt.1-től. Szeptember 16-tól 5 900 Ft-os kiadói
áron rendelhetik meg. A további 3 kötetre előrendelést felveszünk.
8200 Veszprém, Malom u. 22. • Tel.: 88/563-463, • Mobil: 30/288-5154,
ppkiado@erdelyalbum.hu • http://www.erdelyalbum.hu/

Látogasson Magyarremetére!
Magyarremete festői környezetben, közel a magyar
határhoz a Belényesi medencében helyezkedik el.
Kiváló kiindulópont a Bihar hegység látnivalóinak
felfedezésére. A környéken Magyarremete az
egyetlen magyar település, ahol élénk turisztistikai
élet folyik. Magyarremetéről számos kirándulási
lehetőség adódik a környékre.
Szálláslehetőségek :
Néhány látnivaló a környéken:
A Meziadi cseppkőbarlang
Felszíni karsztjelenségek és
barlangok Erdődámosnál
A várasfenesi Bélavára
A Jád völgye
A Pádis fensik

Falusi környezetben, családi házaknál,
fürdőszobás elhelyezés,
Ár: 10 euro/nap/fő reggelivel,
Ebéd: 6 euro/fő, Vacsora: 5 euro/fő
Gyerekeknek 4 éves korig ingyenes,
12 éves korig 50% kedvezmény.

Érdeklődni: Gergely Károly: 00 –36-06-309-428-488, www.erdelyiturizmus.hu, www.remetea.ro
..............................................................................................................................................................................
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SZÁLLÁS BUDAPESTEN

Az erdélyi kulturális és hagyományőrző szövetségeket,
alapítványokat, egyesületeket, egyleteket (színjátszás,
irodalom, tánc stb.) akciós árakkal várjuk Budapesten a
Premium Apartmanházban.
A 133 tágas lakás (35-45 nm) mindegyike konyhával
felszerelt, lehetővé téve az önellátást. Munkaasztal, ingyenes vezetékes és WI-FI internet elérés, saját parkoló, kávézó és étterem egészíti ki szolgáltatásainkat.

A Székelyföld Szerelmesei Egyesület
Dunaharaszti, Körösladány, Szigetvár és Székelyföldön
Gyergyószentmiklós székhellyel jelentős számú tagsággal rendelkező szervezet. Egyesületünk egyik kiemelt
célja az ott élő emberek, támogatása. Ennek keretében
ápolunk barátságot a Gyergyószentmiklóshoz tartozó
Háromkúttal. Támogatásként köszönettel fogadnánk
könyveket, játékokat, tanszereket, használaton kívüli, de
működőképes informatikai eszközöket, stb. (Ruhaneműt
köszönjük, nem kérünk!)
Részletesebb információval készséggel állunk minden
érdeklődő, támogató rendelkezésére!
Elérhetőségünk:
Dr. Aracsi József,
Horváth László
egyesületi elnök,
elnökhelyettes
Telefon: 30/9566039, 30/9593846
e-mail: draracsi.jozsef@gmail.com, melio@dravanet.hu

Erdélyi Hívogató

Kedvezményes áraink nem csak hivatalos utazás esetén
vehetők igénybe, ezen túlmenően még családi akciós
árakat is kialakítottunk.

Információs havilap ISSN 1419-2330
Kiadó: Erdélyi Magyarok Egyesülete
Felelős szerkesztő: B. Kis Béla

Büszkék vagyunk, hogy a Hargita Népi Együttes és a
Kolozsvári Állami Operaház is nálunk szállt meg!

Cím:1056 Budapest, Molnár u. 5.
Telefon: 06-20-995-6159
E-mail: erdelyime@gmail.com
Honlap: www.erdelyime.org

http://premiumapartman.hu/erdely/

Szeretettel várjuk erdélyi honfitársainkat!
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Egyesületünk támogatói

