
ERDÉLYI HÍVOGATÓ 
2014. szeptember   __      2014. szeptemberi  programajánlat  _ _         XVII. évf. 7. szám 

2014.09.11.  Csütörtök 
16 óra 
 
 

„Felemelni a világot Isten felé és belülr l átalakítani azt” 
Az Opus Dei katolikus jellegű mozgalom és a magyar civil társadalom 
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2014.09.15 – 26 között 

 

„Az Újrahasznosított Mesék Társasága Brüsszelben (Belgium)” 

  
 A REmese 

Környezettudatos 
Gyermekdivat 
projektünk 
legszellemesebb, 
legmesésebb termékei 
kerülnek bemutatásra 
az itt rendezett 
vásáron, 
melyek a helyszínen 
meg is vásárolhatók.

2014.09.18.  Csütörtök 
16 óra 

    „Magyarságunk, emberségünk önképe” 
 dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2014.09.20.   Szombat  
9 - 12 óra között  

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

2014.09.20.   Vasárnap 
9-19 órái 
 
 

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

 

 
2014.09.25.  Csütörtök 
16 óra 

    „Jób kiáltozásai” 
 dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2014.09.25.  Csütörtök 
18 óra 
 
 
 
 
 
 
 

                              Székelyderzs 

„Szent László legenda ábrázolások a Kárpát-medencében” 
 – diavetítéses előadás 
Előadó: Horváth Zoltán György és Gondos Béla 

 

 

 

                                                                                                    Gelence

2014.10.02.  Csütörtök 
16 óra 

    „Gyászolni nemesülve – Arad” 
 dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

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



 

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

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 

  Ignác Rózsa: 
  Ünnepi férfiú 

   
Regény Szent  

László királyról a 
múltban, a jelen-
ben és a jövőben. 
 

 

  szeptember 10 – 16. között:           
  1.500 Ft helyett 800 Ft 

Csoma Gergely:  
Az elhagyott id  
  
Csoma Gergely szobrász és fotómű-

vész csángó-
földi beszá-
molóiból 
 és fényké-
peiből állí-
tották össze 

                                         ezt a kötetet. 

szeptember 17 –23. között: 
6.500Ft helyett 1.800 Ft 

 Karczag Ákos, Szabó Tibor:  
Erdély, Partium és a Bánság 
erõdített helyei                 
                             Több száz vár és      

                          templomvár                   
                          képekkel,            
                          rajzokkal,            
                          térképmellék-   
                          letekkel egy  
                          kötetben.               

   szeptember 24 - 30. között: 
   14.000 Ft helyett 4.000 Ft

 

ELŐZETES  EZ  ÉVI  PROGRAMJAINKBÓL 

Dr. Rászlai Tibor eszmetörténész el adásai 
2014. október 9.      csütörtök, 16 óra  Emlékezet politika – a megmaradás esélye 

2014. október 16.    csütörtök, 16 óra  Kodály közöttünk 

                                                          Közreműködik az Albinoni Kamarazenekar 
                                                          Vezényel: Zsigmond Balassa 

2014. október 23.    csütörtök, 16 óra  A forradalom teljessége, ahogyan a MTVA-ban 

                                                          nem akarják látni, láttatni  

2014. október 30.    csütörtök, 16 óra  A reformáció és a katolikus egyház önrefor-                  

                                                          málása  

2014. november 6    csütörtök, 16 óra  Babits Mihály katolicizmusa  

2014. november 13. csütörtök, 16 óra  Libériás és liberális katolicizmus  

2014. november 20. csütörtök, 16 óra  Dogma nélküli kereszténység?  

2014. november 27. csütörtök, 16 óra  Szent Ágoston a létigéről – a platonizált 

                                                          hitről  
2014. december 3.   csütörtök, 16 óra  Aquinói Szent Tamás kérdése: Vajon miért                

                                                          mondjuk Qui est a legmegfelelőbb név, ami              
                                                          Istenre adható? 

2014. december 10. csütörtök, 16 óra  Mozart szabadsága és a szabadkőművesség 

                                                          Közreműködik az Albinoni Kamarazenekar 
                                                          Vezényel: Zsigmond Balassa 

2014. december 17. csütörtök, 16 óra  Emberi jogaink jézusi fundamentuma 

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

      ******************************************************************************** 



 

 

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

 

  Kedves Barátaink! 

  Egyesületünk széleskörű könyvgyűjtési akciót kezdeményezett, melynek eredményeként több 10.000 
kiadványt kívánunk eljuttatni a legeldugottabb határon túli vidékekre is. Folyamatos könyvgyűjtéssel, 
könyvtárak feltöltésével, ingyenes könyvespolcok felállításával igyekszünk érdeklődő és könyv 
egymásra találását elősegíteni. Célunk minél több minőségi olvasnivalót összegyűjteni, majd azokat 
érdeklődési köröknek, igényeknek megfelelően szétosztani.  

  Az otthoni elosztóhelyek működtetését civil szervezetek, kulturális, oktatási, egyházi intézmények, 
könyvtárak, szerkesztőségek, kávéházak, stb. vállalják. Elképzeléseinket az Anyaországban is sokan 
támogatják, egyéni adományozók, civil szervezetek, kiadók, antikváriumok, könyvkereskedők, 
könyvtárak, stb. felajánlásaikkal segítenek a csomagok összeállításában. 

  Külön említést érdemel az az összefogás és segítőkészség, melynek eredményeként Erdélyben is elindult 
az ottani kiadványok gyűjtése és eljuttatása Budapestre, mellyel az itt létrehozandó Erdélyi Könyvtár 
gyűjteményének kialakításához, bővítéséhez kívánnak hozzájárulni. 

  Kérünk mindenkit, aki segíteni tud adományozással, csomagolással, szállítással vagy a kapcsolatok 
kiépítésével jelentkezzen a következő telefonszámon: 06-20-9956159. Köszönjük! 

         

 

MEGHÍVÓ 

           A Svájci Keresztény Munkavállalók Szövetsége és a PRO HUNGARIS  

Alapítvány meghívja Önt és kedves családját, barátait a  

 Böröcz József 
      által vezetett, zürichi székhelyű segélyszervezet áldozatos tevékenységét feltáró 

 55 év a magyarság szolgálatában c. könyv bemutatójára 
         A könyvet bemutatja Sz cs Géza író, költ  

                                   Id pont: 2014. szeptember 19-én (pénteken) délután ½ 7 órai kezdettel 
                                     Helyszín: Domus Hungarica épülete 1146. Bp., XIV. ker. Abonyi utca 10. 

 

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



 

   

 

 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERESZTSZÜL K A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET 
 Tel.: 06/30-9605919 email: pakozdi.judit@keresztszulok.hu , www.keresztszulok.hu 

MEGHÍVÓ A SZEPTEMBERI KLUBDÉLUTÁNUNKRA, 

Diavetítéses beszámoló a nyári eseményekr l, de lesz versmondás és ének,  
Csoma Gergely és Kis Tampu Tatjána vendégszereplésével.  

László Ildikó vezetésével ismét tanulunk egy szép csángó népdalt 
 

Id pontja: 201Ő. szeptember 13, szombat 14-16 h 
Helyszíne: Böszörményi „B” Irodaház el adóterme 

1126 Budapest, Böszörményi út 24. 
 

   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 
 

 
                  A friss, napi 

                információkért keresse fel 

                 facebook oldalunkat: 

    https://www.facebook.com/erdelyimagyarok.egyesulete 

 

       Egyesületünk támogatói 
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Erdélyi  

Gyülekezet 

     

mailto:erdelyime@gmail.com
http://www.erdelyime.org/
https://www.facebook.com/erdelyimagyarok.egyesulete

