
 

ERDÉLYI HÍVOGATÓ 
2015. március __      2015. márciusi  programajánlat  _ _         XVIII. évf. 3. szám 

2015.03.21.   Szombat 

9 - 12 óra között 

„Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”  

 Szervező: Gondos Béla

2015.03.26.  Csütörtök 

16 óra 

„Az erdélyi lélek”  

 dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.03.26.  Csütörtök 

18 óra  

„Zala megye középkori műemlékei” - I.rész 

  - könyvbemutató                                                                          

Előadó: Horváth Zoltán György és Gondos Béla

2015.03.29.  Vasárnap 

9-19 óráig 

 

 

„Kirándulás a Börzsönybe (Verőce)”  

Találkozás 9 órakor a Nyugati pályaudvar főbejáratánál 

 

 

2015.04.01.  Szerda 

15 – 19 óra között 

 

 

 

 

 

 

 

 VIDÁM   HÚSVÉTI   VÁSÁR 

A rendezvényre a ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesülettel 

közösen készülünk és mindenkit szeretettel várunk. 

MŰSOR: 

-  Közösségi vásár a Civil Börze Club szervezésében  

-  Kreatív műhely: Minden ami Nyuszi! 

    Hozzatok Nyuszihoz kapcsolódó tárgyakat, ábrázolásokat  (vicceseket is) és a     

    helyben készült alkotásokkal együtt Húsvét idejére kis kiállítást rendezünk. 

-  Ismeretterjesztő filmvetítés pénzügyeinkről 

 

2015.04.02.  Csütörtök 

16 óra 

„Nagycsütörtök – szünnap!”  

 dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.04.09.  Csütörtök 

16 óra 

 

„Verbum solemne: kimondható és kimondhatatlan igéink!”  

 dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

 

2015.04.09.  Csütörtök 

18 óra 

 

 

„Zala megye középkori műemlékei” - II.rész 

  - könyvbemutató                                                                          

Előadó: Horváth Zoltán György és Gondos Béla 

                                                                                                                                                                           A bödei templom 

1%   

 

 

Kedves Barátaink! 
Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 137.693 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!

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

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

http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6de


 

       

 

 

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

   

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

Kolumbán Sándor: 

Kiáltó kövek  

Egy könyv az 

önkényuralmi 

elnyomás ellen, a 

magyar nemzet 

kirekesztése ellen. 

 

   április 1 – 14. között:             

   1.500 Ft helyett 1.000 Ft 

 

     Ignácz Rózsa:  

     Ünnepi férfiú 

Regény Szent 

László királyról 

a múltban, a 

jelenben és a 

jövőben.      

 

 április 1 – 14. között:             

     1.200 Ft helyett 700 Ft 

 

Balla D. Károly 

A hontalanság metaforái  

                         Publicisztikák,  

                         esszék, vallomá-                

                         sok  

                         1988-2000. 

                                            

 

április 1 – 14. között:    

1.490 Ft helyett 1.000 Ft 

A nőnapi süti verseny győztese Nagy Ágnes 
                             Íme a recept: Magyar szelet 

Hozzávalók: 

Tészta 

- 6 csapott evőkanál     

  finomliszt 

- 6 evőkanál cukor 

- 6 tojás 

- ½ cs. sütőpor 

- 2 kávéskanál zöld    

  ételfesték 

Töltelék: 

- 20 dkg tehéntúró 

- 20 dkg porcukor 

- 25 dkg Mascarpone 

- 2 cs.vaníliás cukor    

- 1 citrom héja 

- 1 csomag   

  zselatinfix 

Tetejére 

- 2 tasak epres  

  pudingpor 

- 8 dl málnás szén- 

  savas üdítő ital 

 

Elkészítés:

Tészta: A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét kemény habbá verjük, apránként hozzáadjuk a cukrot, majd 

egyesével beleforgatjuk a tojások sárgáját, és óvatosan beledolgozzuk a sütőporral elkevert lisztet, végül a zöld 

színezőt. Sütőpapírral bélelt, közepes tepsibe öntjük, és előmelegített sütőben sütjük, amíg kezd pirulni a teteje. 

Töltelék: A túrót kikeverjük a porcukorral, vaníliás cukorral, mascarponével, reszelt citrom héjával és a zselatin 

fixszel. A kihűlt tésztára rákenjük. 

Tetejére: A pudingporokat elkeverjük az üdítővel, és állandó keverés mellett sűrűre főzzük, majd a sütemény tetejére 

kenjük. 2-3 órára hűtőbe tesszük, és felszeleteljük

   PéterPál Könyvkiadó                                                                                                                                                    

Szeretettel hívjuk Önöket a KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából az alábbi irodalmi 

estekre:  

2015. április 8. szerda 18 óra – Budapest, Magyar Asszonyok 

Érdekszövetsége (I. Hunyadi u. 9.) 

2015. április 9. csütörtök 18 óra – Kiskunfélegyháza, Városi Könyvtár 

2015. április 10-én, pénteken 18 óra - Városlőd, Művelődési Ház 

2015. április 15. szerda 17 óra - Veszprém, Padányi Gimnázium 

A Reményik Sándorról szóló irodalmi fotóalbum a helyszínen kedvezményes áron 

megvásárolható.                                      

                                                                                                 További információk:   www.erdelykincsei.com 

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

 

http://www.erdelykincsei.com/
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Erdélyi Gyülekezet  
                                Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója 

Időpont:2015. április 19.  Helyszín: Reménység Szigete (1106 Budapest, Gyógyszergyári út 3.) 

P R O G R A M 

10 óra        Istentisztelet (igeliturgia: Gergely István /Csíksomlyó/, úrvacsora: Zalatnay István) 
11.30 óra   Ismerkedés a Reménység Szigetével - a gyülekezet területének bemutatása, az Erdélyi Emlékkertben vagy a kopjafáknál     
                  (’56-os erdélyiek, a ’89-es forradalom mártírjainak és a gyülekezetalapító lelkész Németh Géza egymás mellett elhelyezett  
                  három kopjafájánál) elhelyezhető egy-egy szál virág vagy koszorú. 
12.30 óra   Ebéd (500 ft-os ebédjegy váltható és vásárolható kürtöskalács) 
13.30 óra   Kerekasztal-beszélgetés: Identitás- és hagyományőrzés Magyarországon. Mit tudunk és akarunk őrizni, mit jelent  
                  erdélyinek lenni? - a vitaindítóban részt vesz András Orsolya és Szabó Tímea. Itt az egyes egyesületek és csoportok is  
                  bemutatkoznak. Szakmai tanácsokkal Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója látja el az érdeklődőket. 
15 óra        (I. helyszín): "Kelj fel és járj!" - a Helikon költőinek versei Incze Ildikó és Szersény Gyula előadásában utána: A marosvécsi  
                  Kemény várkastély - Kemény Endre vetített képes előadása, illetve beszélgetés az érdeklődőkkel 
15 óra        (II. helyszín): Bálint László: A mezőségi Angyal és Gergely István "Tiszti". Filmvetítések és beszélgetések a karitatív  
                  tevékenységekről 
A színpadon az Üsztürü zenekar lép fel. 
A könyvsátorban Szabó T. Annával (Kolozsvár), Papp Sándor Zsigmonddal (Radóc) és Nagy Koppány Zsolttal(Marosvásárhely), 
valamint Lázár Annával (Lövéte), Veres Emese-Gyöngyvérrel (Hétfalu) lehet beszélgetni, könyveiket megtekinteni. 
A kiállító térben az Erdélyi Alkotótábor munkáiból rendezünk kiállítást. 
A gyerekekkel Szabó Tímea foglalkozik. 
Óránként egy-két percre elcsendesedünk egy rövid imádságra. A rendezvény végén Erdélyi Csaba evangélikus lelkész tart áhítatot. 
A találkozót táncházzal zárjuk. 
A gyerekeknek korlátlan játszóterület, nem kell otthon maradniuk. 

Az „Erdélyi Gyülekezet” jelzésű 18 személyes különbusz egész nap jár az Örs vezér tere (Metró kijárattól jobbra 50 

m-re lévő megálló) és a Reménység Szigete között; 

 

 

Köszönjük, ha adója 1%-val támogatja az 

 

ERDÉLYI GYÜLEKEZET 

 

tradícióból megújuló hitéletét,  

 

Kárpát-medencei kapcsolatépítését, 

 

 karitatív és kulturális szolgálatát. 

 

Az Örs vezér tere melletti központunkban templom 

található emlékkerttel, urnatemetővel, 

gyűjteményekkel.  

       Csend várja, hogy befelé és fölfelé tekintsen, 

        értékek, hogy gazdagodjon, 

lehetőség, hogy másokon segítsen. 
 

     Technikai szám: 0334 

   www.erdelyigyulekezet-budapest.hu 

KERESZTSZÜLŐK A MOLDVAI 

CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET 

 Tel.: 06/30-9605919 email: 

pakozdi.judit@keresztszulok.hu , www.keresztszulok.hu 

MEGHÍVÓ AZ ÁPRILISI    

 KLUBDÉLUTÁNUNKRA, 

 Áprilisi klubdélutánunkon két filmet vetítünk le. 

 Császár Tamás rendező filmje, a Rejtőzködő 

világ sorozatból a Gyimesekben, a Széphavason 

2014-ben újonnan felépített és felszentelt 

zarándokkápolna történetét mutatja be. 

Szentes László, keresztszülő társunk filmjét a 

novemberi kosteleki népdalvetélkedő alkalmával 

készítette, amelyen a helyi magyar oktatásban 

résztvevő gyerekek énekelnek, valamint egy 

hagyományos vidám lakodalmi jelenetet adnak  

Időpontja: 2015. április 11. szombat 14-16 óra 

Helyszíne: Böszörményi „B” Irodaház 

előadóterme 

1126 Budapest, Böszörményi út 24. 

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

http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/


 

 

   

 

 

 

 

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

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottsága áthallgatást 

hirdet Marosvásárhelyre 

2015. április 27. és május 3. között. 

Az áthallgatás során a kiutazó hallgatóknak lehetősége nyílik bejárni a 

fogadó egyetem óráira, megismerkedni a fogadó egyetemen működő 

oktatással, a város kultúrájával! 

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ:  április 15. 10:00 
        Bővebb indormáció: https://www.sztehap.hu/posts/2015/03/30/athallgatas-Marosvasarhelyen              

                                              E-mail: szteehokkb@gmail.com, kb@ehok.u-szeged.hu, Tel.: 62/546 - 689 

 

KÖNYVAJÁNLÓ 

      Babucs Zoltán:  

      A Kárpátok őrei - székely vitézség ezer éve 

     Csaba királyfi népének,    

     a székelyeknek   

     történelmi hivatása volt   

     a Magyar Királyság  

     keleti határainak   

     védelme. Jelen kötet a  

     első ízben igyekszik  

     bemutatni a magyar  

     történelem kevéssé  

     ismert fejezeteit. 

      Ár: 18 lej (5EU)+postaköltség 

     Megrendelés:   E-mail:laszlokonyvek@gmail.com  

                            Telefon: +40 0756 513 968  

 

   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 

                  A friss, napi 

                információkért keresse fel 

                 facebook oldalunkat: 

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

 

       Egyesületünk támogatói 
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Erdélyi  

Gyülekezet 

     

                       

Gyülekezet 

http://bookline.hu/szerzo/babucs-zoltan/32307
mailto:laszlokonyvek@gmail.com
mailto:erdelyime@gmail.com
http://www.erdelyime.org/
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