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2015.09.16.  Szerda 

18 óra 

 

 

 

 

 

 

 

„Bartók – Boldogasszony kegyelmében”-  ÁLMOS KIRÁLY AKADÉMIA                   

 „Ez alkalommal Kubínyi Tamás író-művelődéstörténész-műsorvezető a vendégünk. 

Bartók munkásságával régóta foglalkozik és „Bartók – Boldogasszony kegyelmében” 

címmel könyve is megjelent. Azt kutatta, amivel a Bartók–kutatás könyvtárnyi irodalma 

kevéssé foglalkozik. Véleménye szerint a születés utáni első néhány év alatt minden 

eldőlt, ami utána Bartók Béla egész életét, gondolat- és érzésvilágát meghatározta. Ez a 

rejtélyes időszak a kulcsa a bartóki életmű megszületésének, ami az emberiség magas-

kultúrájának legjavát, évezredekből merítő és évezredre mutató tudást és tapasztalatot 

hordoz. 

A rendezvény nem egy egyszerű könyvbemutató, hanem egy izgalmas beszélgetés, 

amelyben Kubínyi Tamás maga is zongorához ül, hogy zenével is illusztrálja mondani-

valóját.” 

                                                                                                                     Bartha Katalin 

                                  

2015.09.17.  Csütörtök 

16 óra 

 

 

„Miért tanult (ó)görögül Kölcsey?”              

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2014.09.19.   Szombat  

9 - 12 óra között  

„Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”  

Szervező: Gondos Béla 

 

2015.09.24.  Csütörtök 

16 óra 

 

Kölcsey ”bohó betűszedői” – Mit értenek meg a költői szán- 

dékból, „Homérosz titkából”, akik a teljesedést nehezen látják?  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

 

    

2015.09.26.  Szombat 

18 óra 

 

 

 „Bartók mikrokozmoszától a kozmosz Bartókáig”  

 Bartók Béla halálának 70. évfordulóján (1945. szeptember 26.)  

amerikai  éveiről emlékezik Rászlai Tibor eszmetörténész  

és Réthy Judit zongoraművész 

 

2015.09.27.  Vasárnap 

9-19 óráig 

 

„Kirándulás a Pilisbe” 

Találkozás 9 órakor a Battyhány téri HÉV pénztárnál 

2015.10.01.  Csütörtök 

16 óra 

 „Az „iliászi pörös” Kölcsey  

 dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

 

2015.10.01.  Csütörtök 

18 óra  

 

 

 

                 

„Műemlékvároskák Németországban Stuttgart és 

 Frankfurt között - erdélyi vonatkozásokkal”  

Előadó: Horváth Zoltán György 

 

                                                                                                                                                                     Heidelberg 

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

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



 

 

 

 

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

 

2015.10.05.  Hétfő 

18 óra  

 

 

 

„Negyedszázada gyalog vittük Erdélyt Európába”  

Okos Márton könyvének a bemutatőja 

Megnyitja: dr. Grezsa István miniszteri biztos, 

a Petőfi program koordinátora 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ELŐZETES  EZ  ÉVI  PROGRAMJAINKBÓL 

Gondos Béla és Horváth Zoltán György előadásai    

2015. október    15. csütörtök, 18 óra  Szepességi és Árva megyei műemlékek (G.B.) 

2015. október    29. csütörtök, 18 óra  Brassó polgári és egyházi építészete,          

                                                          Szászhermány temploma (H.Z.GY. és G.B.)    

2015. november 12. csütörtök, 18 óra  Újabban felfedezett középkori épületek és  

                                                          magyar emlékek Rómában - I.rész (H.Z.GY.) 

2015. november 26. csütörtök, 18 óra  Újabban felfedezett középkori épületek és  

                                                          magyar emlékek Rómában - II.rész (H.Z.GY.)    

2015. december 10. csütörtök, 18 óra  Grúziai utazás (G.B.)   

  

Dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadásai 

2015.október 8.      csütörtök, 16 óra A „poétai mozgást leíró görög philosophia” 

                                                        Vallás terén a pálmát Rómának nyújtja   

                                                        – mégis a collégiumi tradíció megőrzi a calvini      

                                                        „csámpós” örökségben Kölcseyt.  

2015.október 15.    csütörtök, 17 óra Bocskay erdélyi fejedelemségének európai  

                                                        jelentősége 

2015.október 22.    csütörtök, 17 óra Vér és vers – az 1956-os forradalom  

                                                        emlékezete a rezonáló tudatban 

2015.október 29.    csütörtök, 16 óra Az Osztrák-Magyar Monarchia „közös minisz- 

                                                      tertanácsa, mint akaratképző hely 1914/15-ben 

2015.november 5.   csütörtök, 16 óra Gróf Tisza István miniszterelnök az olasz  

                                                        semlegességért 

2015.november 12. csütörtök, 16 óra A háborús sajtó irányítása hogyan kerül át s 

                                                        szabadkőműves kezekbe? 

2015.november 19. csütörtök, 16 óra A Monarchia teljes politikai függősége  

                                                        Németországtól 

2015.november 26. csütörtök, 16 óra Birodalmi törvények hiányában lehet-e egysé-          

                                                        ges katonai irányítás? – avagy mit értsünk a  

                                                        „közvetlen véleménycsere” fogalmán? 

2015.december 3.   csütörtök, 16 óra Történeti analógiák, mai genealógiák az EU és                                                       

                                                        az Osztrák-Magyar Mönarchia mechanizmusai 

2015.december 10. csütörtök, 16 óra A „részekké eső” magyarság közt hiányainak  

                                                        mai haszonélvezői 

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



                            

 

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

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 

  Farkasinszky Tibor: 

  Magyar őstörténet új alapokon  

 

Az ősiség iránt 

érdeklődőknek az 

eredeti könyv 

rövidített és kiegé-

szített változata. 

  

   szept.23 – okt.6. között:             

   1.800 Ft helyett 1.500 Ft 

 

 

Pelzo:  

Géza fejedelem Esztergoma 

 

Egy könyv  

Géza fejedelem 

és Esztergom 

közös múltjáról.  

 

                    

szept.23 – okt.6. között:             

600 Ft helyett 500 Ft 

 

 

Bene Gábor: 

  Emelkedjünk magyarrá! 

                          

                           A Szent Korona 

                           eszme és egy kis 

                           jogtörténeti  

                           áttekintés. 

                          

 

 szept.23 – okt.6. között:             

 1.500 Ft helyett 1.200 Ft

A ’80-as évek menekülthulláma nyomán létrejött budapesti  

Erdélyi Gyülekezet  

Magyar Támogatás a Szerbiai Migránskrízisben  

névvel segélyakciót indít, melynek célja: 

enyhíteni az egyre nehezebb helyzetbe jutó emberek szenvedését, 

segíteni a legtöbb terhet hordozó helyi közösségeket, 

erősíteni a két nép közötti szolidaritást a feszültségek közepette. 

Ennek érdekében 

az év végéig a gyülekezet pénzeszközeinek egytizedét erre fordítja, 

Erdélyi Gyülekezet „Migránskrízis Szerbia” 11784009-20212155 számlán gyűjtést indít, 

természetbeni adományt fogad egyeztetés alapján, 

Információk: Magyar Támogatás a Szerbiai Migránskrízisben FB oldal, 

tel: 30/1988925 e-mail: migranskrizis@erdelyigyulekezet-budapest.hu. 

Támogatást kér   

„jobboldaliaktól”, akik áldozatkészek, ha látják a segítség értelmét, 

 „baloldaliaktól”, akik a realitásokat fölmérve akarnak segíteni, 

különösen azoktól, akik egykor elveszítették erdélyi vagy vajdasági szülőföldjüket.  

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

mailto:migranskrizis@erdelyigyulekezet-budapest.hu
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Meghívó 

A Bocskai István Társaság, 

Nagykereki Község Önkormányzat, 

Nagykereki Református Egyházközség, 

2015. október 4-én vasárnap  

11:00 órától ünnepi megemlékezést tart 

a nagykereki református templomban 

a szabadságharc első győztes csatája – 1604. 

október 5-i kereki győzelem – évfordulóján 
 

     A programból:  

- A megemlékezés ünnepi istentisztelettel kezdődik, 

melyen igét hirdet Nt. Mikló Ferenc Nagyszalon-

táról  

- A vendégeket, a gyülekezetet köszönti Sárkány 

Viola, a Bocskai István Társaság elnöke; 

- Zászlószentelés 

- A szabadságharc kezdetéről előadást tart Dr. 

Nyakas Miklós történész 

- Hálaadó imádság: Vida Máté kismarjai ref. lelkész 

- 15 órakor hangverseny a Bocskai Várkastélyban 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-ik Csipkebogyó fesztivál Kalotaszentkirály-Zentelkén, okt. 23-25. 
Okt. 23-án. pénteken reggel 7-kor indulás Bp-ről, érkezés a du. órákba Kalotaszentkirály-Zentelkére.  
Megállás Csúcsán, illetve Sebesváralján. Szállás elfoglalása, vacsora.  

20:00 órától előadások a helyi művelődési házban:  

Dr. Körösi Mária: HIT és KÖTELESSÉG gróf Széchenyi István szellemiségében 

Okt. 24-én, szombaton reggeltől részvétel a Csipkebogyó fesztiválon. 

 Szent István Park, az Ady Emlékszoba és a Gyarmathy Zsigmond szobor  

Látogatás Körösfőre a Vasvári Pál emlékházba. Este Csipkebogyó fesztivál bálja 

Okt. 25-én, környékbeli látogatás: Vasvári-havas, jósikafalvi 

 duzzasztógát, aztán indulás vissza. Bp-i érkezés az esti órákban. 

Jelentkezési határidő  okt. 5-ig: okosmarton@gmail.com 

Részvételi költség: utazással, félpanzióval (két éjszaka szállás, plusz vacsora reggeli kétszer) kb. 23.000 Ft  

   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 

 
ÁLLÁSKERESŐ 

Rat Ramona Alina vagyok pszichológus asszisztensi 

képzettséggel és állást keresek Budapesten, irodai 

munkát is vállalok.  

E-mail: rat.ramona@citromail.hu 
Tel.: 06-20-2511556 

 

       Egyesületünk támogatói 

 
                                      Belváros- 

                              Lipótváros 

                             Önkormányzata 

 

 

  

 

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

Erdélyi  

Gyülekezet 

mailto:erdelyime@gmail.com
http://www.erdelyime.org/

