ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2015. november __

2015. novemberi programajánlat _ _

XVIII. évf. 9. szám

2015.11.04. Szerda
18 óra

„Mágia”- ÁLMOS KIRÁLY AKADÉMIA

2015.11.05. Csütörtök
16 óra

„Gróf Tisza István miniszterelnök az olasz semlegességért”

Kubínyi Tamás író-m velődéstörténész-m sorvezető előadása

Az olaszok hadba lépését az osztrák uralom alatt álló területek felszabadítása iránti vágy
ösztönözte. Az 1914-1915 telén a Kárpátokban elszenvedett kudarcok is arra
kényszerítették a Monarchia politikusait, hogy a hadüzenettől való félelem miatt
Olaszországgal területi engedmények segítségével próbáljanak megegyezni. Tisza István
veszélyesnek és értelmetlennek tartott mindenféle engedékenységet, amely a románokat
is követelésekre késztethette volna. Olaszország 1915. április 26-án megkötötte a titkos
londoni egyezményt majd 1915 májusában felmondta a Hármas Szövetséget és hadat
üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának. A budapesti képviselőházban Tisza István
május 26-án jelentette be az eseményt és az ellenzék nagy része támogatásáról
biztosította a kormányt.

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása
2015.11.06. Péntek
17.30 órakor

„Erd k-mez k gyógynövényei”
Németh Gyöngyi gyerekeknek szóló ismeretterjesztő könyvének és
munkafüzetének bemutatója.
A könyvet ismerteti B. Kis Béla az EME elnöke.
A könyvbemutatót követően játszóház lesz: ismerkedés a könyv okos manóival,
a gyógynövényekkel, levendula-baba és falevél képek készítése, színezés.
A játszóházat vezeti Takács Éva.
Közben teát iszogatunk, természetesen gyógynövényekből készítve.
A kiadvány a helyszínen megvásárolható lesz

2015.11.12. Csütörtök
16 óra

„A háborús sajtó irányítása hogyan kerül át a szabadk műves kezekbe?”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.11.12. Csütörtök
18 óra

„Újabban felfedezett középkori épületek és agyar emlékek Rómában - I.rész”
Előadó: Horváth Zoltán György

2015.11.15. Vasárnap
19 óra

AZ ALBINONI KAMARAZENEKAR TÉLI KONCERTJE

Arcangelo Corelli

M SOR
Antonio Vivaldi: Concerto in e - Op3.N4.
J. S. Bach: Air
Tomaso Albinoni: Adagio
W. A. Mozart: Templomi szonáta
Martin A. Gebhard: Salve Regina
Arcangelo Corelli: Karácsonyi concerto grosso
Antonio Vivaldi: Concerto in la minore per flute
J. S. Bach: d-moll kettősverseny heged kre

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

............................................................................................................................................................................
Szólisták:
Halmágyi Judit – ének, Adorján Ferenc – fuvola
Papp Katalin, Kiovics Okszána, Horváth Melinda
Mihályi András és Corradi Gábor – heged
Dormán Emese és Salgó Márta – gordonka
Réthy Judit – elektromos csembaló
A m sort vezeti és vezényel: Zsigmond Balassa
2015.11.17. Kedd

MEGEMLÉKEZÉS DR. KOSZTIN ÁRPÁD JOGÁSZ-, TÖRTÉNÉSZR L
Dr. Kosztin Árpád Erdélyben, a Kolozs megyei Bonchidán született. Kolozsváron
megkezdett egyetemi tanulmányait Magyarországon fejezte be. Az 1947-ben
Magyarországra menekült ifjú az erdélyi magyarság kiszolgáltatottságának elkötelezett
szószólója lett. Folyékonyan beszélt angolul és románul.Dr. Kosztin Árpád a
kutatásaival, tudásával, szívével-lelkével tevő-legesen küzdött a magyarság történelmi
igazságáért, és egyben jelenlegi érdekeiért. Tagja volt az Összmagyar Testületnek. 2012ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki.

12 óra
13 óra

Gyülekezés a Farkasréti temető bejáratánál, majd virág elhelyezése a sírnál.

14 óra

Emlékezés Dr.Kosztin Árpád munkásságára az Erdélyi
Magyarok Egyesületének székhelyén (1056 Budapest, Molnár utca 5.).
/ a templom és székház közötti út kb. 2o-25 perc../

Szentmise a tanár úr emlékére a Farkasréti temető bejáratával szembeni
templomban A szentmisét tartja Ver czei Gábor katolikus lelkész aki
1970-be Zsámbékon végzett üzemgazdász.

Beszédet mond:
Domokos Kázmér a zsámbéki Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum tanára,
Dr.Kosztin Árpád volt munkatársa
Dr. Koji Ferenc aki Zsámbékon végzett, tanítványa,.majd a Mezőgazdasági
Minisztériumban munkatársa volt Dr.Kosztin Árpádnak
Dr.Bándi Kund az Összmagyar Testület elnöke
A család nevében felszólal fia, Dr. Kosztin Árpád
A megemlékezés főszervezője Laki Andrásné, volt tanítvány
2015.11.18. Szerda
18 óra

„Horthy”- ÁLMOS KIRÁLY AKADÉMIA

2015.11.19. Csütörtök
16 óra

„A Monarchia teljes politikai függ sége Németországtól”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.11.21. Szombat
9 - 12 óra között

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

2015.11.26. Csütörtök
16 óra

Birodalmi törvények hiányában lehet-e egységes katonai iráyítás?
– avagy mit értsünk a „közvetlen véleménycsere”fogalmán?”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.11.26. Csütörtök
18 óra

„Újabban felfedezett középkori épületek és agyar emlékek Rómában – II.rész”
Előadó: Horváth Zoltán György

Kubínyi Tamás író-m velődéstörténész-m sorvezető előadása

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

............................................................................................................................................................................
2015.11.28. Szombat
19 óra

„Oldás és Kötés”
Kardos Boglárka verses-zenés előadói estje
A vácrátóti gyönyör botanikuskert közelében töltöttem a gyermekkorom. A természettől
azt tanultam, hogy a szokatlan, össze nem illő, egymással ellentétes jelenségek
ugyanolyan csendes harmóniában jutnak kifejezésre. A fehér rózsa nem fedi el egyszer
báját, a tigrisliliom és a bíborvörös kardvirág uralkodói pompája nem halványul.
Ami a szívemen, az a számon – és ami a szívemben, az a kezemben, a lábamban.
Ugyanolyan közel állnak hozzám a népdalok, mint a klasszikus zongorajáték, a tangó vagy
a nagy költők versei. Ezen az esten a csángó daloké, a klasszikus és tangómuzsikáé, s
főként Ady és Szabó Lőrinc költeményeié lesz a főszerep. Kulcsszavak: odaadás–
elfogadás, állandóság– dinamizmus, csend–dinamika, kötés–oldás.

2015.11.29. Vasárnap
9-19 órái

„Kirándulás a Börzsönybe”
Találkozás 9 órakor a Nyugati pályaudvar főbejáratánál

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
Hernádi Tibor:
1956
A szerző e
könyvben az
1956-os szabadságharcvalódi indítékait tárja fel.
nov.25 – dec.1. között:
3000 Ft helyett 2000 Ft

Ignácz Rózsa:
Keleti magyarok nyomában
Három könyv egy
kötetben attól aki,
erdélyiként élt
Magyarországon.

nov.25 – dec.1. között:
2000 Ft helyett 1400 Ft

Hernádi Tibor:
A második világháború
igaz története
A könyv a II.
világháború politika- és diplomáciatörténetét
dolgozza fel.
nov.25 – dec.1. között:
4000 Ft helyett 3000 Ft

Az ERDÉLYI GYÜLEKEZET

szeretettel látja 2015. november 22-én, az Örökkévalóság Vasárnapján
tartandó istentiszteletén és a '89-es forradalom emlékezete cím programján
10.00-11.30 Istentisztelet (Igét hirdet: Zalatnay István) és megemlékezés a ’89-es forradalom
mártírjainak kopjafájánál
· A ’89-es forradalom mártírjainak 2013-ban elhelyezett kopjafájánál minden évben egyegy város egy magyar és egy román áldozatát felidézve történik emlékezés
· Az idén a kopjafára fölkerülő temesvári áldozatok neve:
Csizmarik László (1939-1989) és Octavian Ţintaru (1968-1989).
11.30-13.30 A temesvári forradalom fölidézésénél különösen is szeretnénk végigkövetni azt a lelki-szellemi
utat, amely az egész város felkeléséig vezetett.
Előadóink: ·Tőkés László püspök, Európa Parlamenti képviselő
· a Vox Domini baptista gyülekezet képviselői
· Florian Răzvan-Mihalcea, a Temesvár Társaság elnöke
· Felkért hozzászólók a temesvári református gyülekezet részéről
Helyszín: Reménység Szigete (1106 Budapest, Gyógyszergyári út 3.), T.: 06-1-260-9455
............................................................................................................................................................................

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

BUDAPESTI SZÉKELY KÖR

Meghívó

HONISMERETI ESTRE és KÖNYVBEMUTATÓRA
2015. november 25.-én 17,30 órára
KOVÁCS SÁNDOR
„ VERECKE A HONFOGLALÁS KAPUJA ”
HORVÁTH ZOLTÁN GYÖRGY író, könyvkiadó, egyetemi oktató
vetített képes el adásával egybekötve
Helyszín: ARANYTÍZ KÚLTÚRHÁZ (Budapest,V.ker., Arany J.u.10.)
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FIGYELEM!
Festést mázolást vállalok téli id szakra is,
akár azonnal. Érdekl dni lehet 12-18 között
a következ telefonszámon: 06-20-5893779
Egyesületünk támogatói

Erdélyi
Gyülekezet
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