ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2015. október __
2015.10.07. Szerda
18 óra

2015. októberi programajánlat _ _

XVIII. évf. 8. szám

„Baalbek”- ÁLMOS KIRÁLY AKADÉMIA
Kubínyi Tamás író-m velődéstörténész-m sorvezető előadása
..űsontváry a Űaalbeket mindenképpen legfőbb m vének tartotta. Büszkén hirdette, hogy ez a kép a világ legnagyobb, 32
"quadrátméteres" napút/plein air festménye (tulajdonképpen
"csak" 28 m2). Büszkén írja 1912-ben az Energia és M vészet cím brosúrájában, hogy sikerült "... a világ legnagyobb (...)
napszín festményét a helyszínen olajba festenem."

2015.10.08. Csütörtök
16 óra

A „poétai mozgást leíró görög philosophia”
S mivel a „philosophia tárgya a lélek, lelkünk gondolkozik és akar”. Végcélja
pedig az érzés általi tapasztalás és velünk született ideákon épült okoskodás, mely
a jó és rossz feletti pört ítéli. A természetfilozófiai ismeretek mellett Zénon és
Epicuros ethikai irányit aktualizálja – a sztoikusoknak nyújtja a pálmát. Vallás
terén a pálmát Rómának nyújtja – mégis a collégiumi tradíció megőrzi a calvini
„csámpós” örökségben Kölcseyt. Érzés és magyarázat.
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.10.10. Szombat

CIVILEK ÉJSZAKÁJA

13 órától
Résztvevő szervezetek: ClubNetCet Internetes Ismeretterjeszt Egyesület
Erdélyi Magyarok Egyesülete
Keresztény Alkotók Közössége - KEK – Egyesület
PROGRAM
Tollal.hu - kulturális közösségépít portál
13.00 óra

Gyülekez

14.00 óra

A Keresztény Alkotók Közösségének csoportos kiállítása
Megnyitó beszédet mond Kiss Sándor a KEK elnöke
Résztvevő m vészek: Bonkáló Éva, Csillag L zsu, Juhász Erzsébet-Bp;,
Kiss Sándor, Mándoki Halász Zsóka-Csepel, Murár Terézia, Szigety Ilona,
Pet Emerencia, V Hegedűs Zsuzsanna-Debrecen, Zsombori Árpád-Erdély

14.30 óra

Irodalmi karaoke
Az idén is megrendezzük népszer vetélkedőnket, melyen bárki részt vehet aki
több vagy kevesebb tehetséggel rendelkezik egy irodalmi m (vers vagy próza)
előadására. A fellépések jelentkezési sorrendben követik egymást és 5-10 percig
tarthatnak. A bemutatásra szánt alkotás kiválasztása tetszőleges, akár saját írás
vagy költemény is lehet. A legsikeresebb előadók könyvjutalomban részesülnek.
A rendezvény ideje alatt gazdag könyvválasztékkal állunk az érdeklődők rendelkezésére. Űöngészni, válogatni lehet a különböző kiadványok között megkeresve
a kedvenc, felolvasandó sorokat és természetesen vásárlásra is van lehetőség.

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

...........................................................................................................................................................................
Résztvevők: Aldobolyi Nagy Etelka író-Eger, Barabás Tilda költő-Erdély, Beck
Zoltán költő-Budafok, Bonkáló Éva költő-Bp; Domokos László költő-Szigethalom, Hidegkúti Zita költő Űp; Hronyec Zsuzsa író-Bp; Hitka Anita Dévi költőBp; Hoffman Katalin költő-Csepel, Csillag László és Csillag L zsu költőkSoroksár, Halasi László Antal költő-Bp; Kiss Sándor író-Bp; Murár Terézia
költő-Szigetszentmiklós, Stancsis Erzsébet író-Bp; Szántai Sándor költő-Bp,
Szigeti Ilona költő-Szigethalom, Pet Emerencia előadóm vész-Gyula, Pet
István költő-Szigetszentmiklós
Várjuk a további jelentkezéseket a következő telefonszámon: 06-20-9956159.
16.00 óra

EME kirándulások képekben – diavetítés
Összeállította B. Kis Béla

16.30 óra

Záróbuli
Vendégek és házigazdák közös és kötetlen együttléte időkorlátok nélkül.
Étel, ital batyus alapon, zene, tánc, karaoke!
Aki nem hozott ételt, italt attól 500 Ft hozzájárulást kérünk!

2015.10.12. Hétfő
18 óra

Bagosi Hajnal vetítéssel egybekötött el adása K rösi Csoma Sándorról,
arról, hogy milyen volt Kőrösi űsoma Sándor az ember…, melyek azok a
legendák és elhallgatott tények, amelyek alakját még misztikusabbá teszik?
Hogyan élt és alkotott Tibet kolostoraiban első európai emberként? Milyennek
látták őt az angolok, kortársai, és milyennek látjuk mi, kései utódok?
Megnyitja: Gaal Gergely, a KDNP országos szervezője
Bagosi Hajnal történelem szakon végzett Delhiben, az Indira Gandhi Egyetemen.
Idegenvezetőként csoportot vezetett Kalkuttába ahol megnézték Csoma szobáját
és a tibeti-angol szótárat, majd tisztelettel adóztak sírjánál Dardzsilingben.
Magyarországon már több helyen tartott előadást ebben a témában, mint ahogy
Erdélyben, Délvidéken, Svédországban és New Yorkban is.

2015.10.15. Csütörtök
16 óra

„Bocskay erdélyi fejedelemségének európai jelent sége”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.10.15. Csütörtök
18 óra

„Szepességi és Árva megyei műemlékek”
Előadó: Gondos Béla

2015.10.17. Szombat
9 - 12 óra között

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

2015.10.20. Kedd
18 óra

1956 – NEMZETÜNK „LEGTISZTÁBB ÁLDOZÁSA”
Ünnepi megemlékezésünket dr. Kiss-Vámosi József emlékének ajánljuk
tisztelettel.
Előadók: Valter Ferenc a Magyar Állami Operaház magánénekese
Uzsaly Bence zongora, L. Nagy Attila
Szeptember 14-én hunyt el dr. Kiss-Vámosi József, a szentgotthárdi, majd az intapusztai
intézet pszichiáter főorvosa. Ez utóbbi az idők folyamán, irányítása alatt a művészeti
terápiák gazdag tárházává vált, mely egyben a Magyar Zeneterápiás Egyesület bölcsője
is volt. Kapuváron született, és az ott újra felállított Országzászló számára ereklyeként
odaadományozta a birtokában lévő ércpecsétet. Az ércpecsét ritkaság, bekeretezve
Trianon után készült és hatvanhárom vármegye földjéből egy-egy porszemet őriz.

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

..............................................................................................................................................................................
2015.10.21. Szerda
18 óra

„Királypuccs 1921.”- ÁLMOS KIRÁLY AKADÉMIA
Kubínyi Tamás író-m velődéstörténész-m sorvezető előadása
1921. október 20-án tért vissza második alkalommal IV. Károly király Magyarországra,
azzal a céllal, hogy – ezúttal akár erővel is – visszaszerezze elveszített trónját. Az
esemény a későbbiekben „második királypuccs” néven vonult be a történelembe, ez az
elnevezés ugyanakkor – tévesen – arra utal, hogy Károly jogtalanul követelte vissza
országát. A nyugatról érkező erők szembekerültek Horthy kormányzó csapatával amely
könny szerrel bekerítette Károly seregeit. Az uralkodót őrizetbe vették, és Madeira
szigetére internálták, ahol fél év múlva meghalt. Az országgy lés pedig „betömte a jogi
hézagot”, és kimondta a Habsburg-ház végleges trónfosztását.

2015.10.22. Csütörtök
16 óra

„Vér és vers – az 1956-os forradalom emlékezete a rezonáló tudatban”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.10.22. Csütörtök
19 óra

AZ ALBINONI KAMARAZENEKAR SZI KONCERTJE
(Nyilvános főpróba a hétvégén esedékes TV-felvételre.)
M SOR

Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi: e-moll concerto 4 heged re
Tomaso Albinoni: Adagio
J. S. Bach: d-moll concerto két heged re
W. A. Mozart: D-dúr és A-dúr Templomi Szonáta
Antonio Vivaldi: d-moll concerto grosso Op.3. N.11.
Antonio Vivaldi: a-moll concerto fuvolára
J. S. Bach: d-moll concerto oboára és heged re
Szolót játszik::
Girgás Ágnes – oboán
Bajmóci Katalin, Vincze Zsuzsanna, Kiovics Okszána,
Berki Vilmos és Locsmándi Gábor – hegedűn
Nagy Anita – fuvolán, Pesti Monika - gordonkán
Réthy Judit – elektromos csembalón
A műsort vezeti és a zenekart vezényli: Zsigmond Balassa

2015.10.29. Csütörtök
16 óra

„Az Osztrák-Magyar Monarchia „közös minisztertanácsa, mint akaratképző hely 1914/15-ben”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.10.29. Csütörtök
18 óra

„Brassó polgári és egyházi építészete,
Szászhermány temploma”
Előadó: Horváth Zoltán György és Gondos Béla

2015.10.31. Szombat
9-19 órái

„Kirándulás a Budai-hegyekbe”
Találkozás 9 órakor a 61-es villamos jelenlegi
végállomásánál, a Szilágyi Erzsébet fasor elején.
Telefonszám bonyodalmak esetén: 06-20-9956159

Szászhermány

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

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

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
Ignácz Rózsa:
Avádlott

Szabó József János:
Az Árpád - vonal
Az könyv
bizonyítéka az írói
ellenállás
lehetőségének egy
adott korban.

okt.14 – nov.1. között:
1.300 Ft helyett 900 Ft

László Mihály:
Keleti testvéreink

A szerző e
kiadványban a
Keleti-Kárpátok
védelmi rendszeréről ad átfogó
képet.
okt.14 – nov.1. között:
1.500 Ft helyett 1.000 Ft

E könyvben a
bukovinai székelyek és a mőldvai
magyarok életéről
kapunk h képet.
okt.14 – nov.1. között:
900 Ft helyett 400 Ft
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ELADÓ
Az USA-ból importált GREAT -SKATES márkájú
egysoros Vadonat új 44-es Arany /fekete és pirosfekete mintázatú görkorik eladók
A minősége megegyezik a Roces
meg a Fila márkával.Európában
kevés van belőle.12.000ft az ára.
Tel.: 06-30-617-3352
e-mail.: dombiferi@gmail.com

Egyesületünk támogatói
BelvárosLipótváros
Önkormányzata

Erdélyi
Gyülekezet
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