ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2016. június __
2016.06.08. Szerda
17 óra

2016. júniusi programajánlat _ _

XIX. évf. 6. szám

„1984 George Orwell” - ÁLMOS KIRÁLY AKADÉMIA
- élő beszélgetés kontinensek összekapcsolásával
Kérdező Kubínyi Tamás író-művelődéstörténész-műsorvezető
ÁKTV élő közvetítés:
www.almoskiralytelevizio.hu

2016.06.09. Csütörtök
16 óra

„Ázsia és az iszlám”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2016.06.17. Péntek
15 órától

NYÁRELŐI TALÁLKOZÓ
A rendezvényre a ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesülettel és a
Torockó Kulturális, Természet- és Egészségvédő Egyesülettel közös szervezésben kerül sor
Mindenkit várunk szeretettel!
MŰSOR:

15 óra - Közösségi vásár a Civil Börze Club szervezésében
17 óra - Erdély kincsei – Takács Rudolf diavetítéses előadása
18 óra - Szitárral a zene szárnyán – Tóth Csaba, a DzsinnKalaDzsi zenekar tagja
játszik
18:30 óra - Kötetlen beszélgetés, étel, ital batyus alapon, háttérzene, jó hangulat!
Rendezvénytámogatás: 500 Ft, egyesületi tagoknak, meghívottaknak ingyenes,
batyus részvétel, aki nem hoz ételt, italt annak +500 Ft hozzájárulás a svédasztalhoz.
2016.06.18. Szombat
9 - 12 óra között

„Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”
Szervező: Gondos Béla

2016.06.22. Szerda
17 óra

„Fekete Istvánra emlékezünk” - ÁLMOS KIRÁLY AKADÉMIA
- élő beszélgetés kontinensek összekapcsolásával
Kérdező Kubínyi Tamás író-művelődéstörténész-műsorvezető
ÁKTV élő közvetítés:
www.almoskiralytelevizio.hu

2016.07.13. Szerda
19 óra

EGY DALLAMRA ÍRT ÓRA – Klasszikus zenei est
Zongorakísérő: Srajber Zsolt
Előadók:
Zoboki Balázs: - Caro mio ben ( Giuseppe Giordani)
- Jancsi belépője ( Kacsóh Pongrác)
- Öreg édesanyám ( Edvard Grieg)
- Azért, hogy én huszár vagyok ( Kodály Zoltán, Népdal)
Harsányi Ildikó: - A gyulai kert ( Bartók Béla)
- Májusi dal ( Gabler)
- Szerelmes óhajtás ( Joseph Haydn)

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

..............................................................................................................................................................................
Fábián Norbert: - Bolhadal ( Beethoven)
- Öreg vagyok már én ( népdal)
- Minden csak komédia ( Zerkovitz Béla)
Dobay Miklós: - Nem messze van ide Kismargita ( Bartók Béla)
- Megelégedettség ( Joseph Haydn)
- Jöjj drága lantom ( Mozart)
Zerkovitz Béla

2016.08.06. Szombat
15 órától

NYÁRI, VAKÁCIÓS TALÁLKOZÓ
A rendezvényre a ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesülettel közös
szervezésben kerül sor. Mindenkit várunk szeretettel!
MŰSOR:

15 óra - Közösségi vásár a Civil Börze Club szervezésében
17 óra - "Sok van, mi csodálatos" c. rajzverseny vándorkiállításának megnyitója
A rajzversenyt a ClubNetCet Egyesület írta ki gyermekek számára. Mintegy 100
alkotás tekinthető meg egyesületünkben augusztus végéig rendezvényeink ideje
alatt, illetve telefonos bejelentkezés alapján. A mai napon közönségszavazásra is
sor kerül, a nyertes különdíjat kap. Tombolasorsolás.
A műsort vezeti: N. Pető Szigethy Ilona
18 óra - „Az élet megpróbáltatásai” – Társas kapcsolatok és kommunikáció az
állatvilágban” -- Filmvetítés
Minden idők egyik legátfogóbb természetfilmjében David Attenborough az
állati viselkedés végtelen változatosságát mutatja be, miközben a legelragadóbb
állati személyiségek mellett megismerhetjük a legfélelmetesebbeket is. A szülök
elhagyása, az élelem keresése, az otthon építés, a párkeresés, drámai és megható
pillanatok, születés és halál.
- Kötetlen beszélgetés, étel, ital batyus alapon, háttérzene, jó hangulat!
Rendezvénytámogatás: 200 Ft, mely egyben tombolajegyet is tartalmaz, batyus
részvétel, aki nem hoz ételt, italt annak +500 Ft hozzájárulás a svédasztalhoz.

Figyelem, júliusban és augusztusban a szerdai Könyvböngészde szünetel!

Itt a nyár, legközelebb szeptemberben jelentkezünk Erdélyi Hívogatóval. Egyesületünk természetesen
továbbra is működik, rendezvényeinkről e-mailben és telefonon értesülhet. A nagyrészt spontánul szerveződő
programokra (pingpongozás, diavetítés, videózás, zenehallgatás, kirándulás stb.) telefonon várjuk a jelentkezőket,
ugyanakkor minden erdélyi vonatkozású témában is igyekszünk tájékoztatást nyújtani az érdeklődőknek.
Jó időt és kellemes nyaralást kívánunk!

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

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

ELÉRHETŐSÉGEK:
Email: fovarosiormeny2014@gmail.com
Telefon: 00-36-70-4098888, üzenet: 06-1-3321791

PROGRAM:
Augusztus 12-én Kirándulás a környéken.
16.30-18.30 Hivatalos megnyitó, szarukürt ünnepélyes
megfújása.
Művészek Kertjében: Kabdebó János fotóművész tárlata,
kézműves vásár.
19.00-20.00 Szentmise a Kotumáci Kápolnában.
20.00-20.30 Fáklyás körmenet a Keresztúton, 15 kereszt
érintésével.
21.00-22.30 Berecz András Kossuth-díjas ének és mesemondó
önálló estje.
Augusztus 13-án Magyar Kollégium neves előadókkal:
közösségpolitikai, kultúrtörténeti, valamint a Rákóczi-vár
felújításáról szóló előadások.
15.00-16.30 Az Artashat Színház társulatának előadása a
szabadtéri színpadon.
17.00-18.30 Vaszi Levente csángó énekest, az MTVA Felszállott
a Páva című tehetségkutató műsorának közönség-díjasát, valamint tanítványait köszönthetjük a színpadon.
20.00 A keleties hangzású zenét játszó Örmény Trió koncertje.
22.00 Máglyarakás és a szarukürt ünnepélyes megfújása.
Augusztus 14-én
12.00 A Márton Áron emlékév jegyében mise a nagytemplomban.
Az ételeket a magyarörmény és csángó konyha legjeit fémjelzik a
helyszínen. A programokon való részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött.

MEGHÍVÓ

Tóth József Szépmíves Céh nyári táborának előadásaira
Helyszín: Budapest XV. Páskomliget utca 47. Kiállító terem
Időpont: 2016.07.17 - 07.21.
07.17. Vasárnap

07.18. Hétfő
07.19. Kedd

10
Ki is volt Tóth József?
10.30 Tóth József képeiről
- előadás
17-19 Előadás a videózásról
10-12 Márc. 15.-i ünnepség Erdélyben
17-19 Zenés irodalom óra
10-12 Kirándulás a Fóti tóra
17-19 Wass Albert

Tóth Csaba építész
Horváth Zoltán György
egyetemi oktató, könyvkiadó
Nagy Imre geofizikus
Horváth Kálmán diák
Dinnyés József daltulajdonos
Simó József a
Czegei Wass Alapítvány elnöke

07.20. Szerda

10-12 Szt. László pénze a Kalotaszegi
Magyargyerőmonostoron
Horváth Árpád diák
17-19 Ijászkodás
Pataki András íjász oktató
07. 21. Csütörtök 10-12 Zenés rovásírás
Dr. Bene Ferenc tárogatós
17-19 Tábori élmények videóról
Résztvevők
A program folytatása a Balatonnál
07.22. Péntek
Utazás a Balatonra, fürdés Zánkán
Szállás Mindszentkállán
07.23. Szombat
Kirakodóvásár Taliándörögdön
07.24. Vasárnap
Látogatás az állatfarmon, Hegyes tű, hazajövetel

Tóth József képei

A táborra 10-15 éves gyerekeknek lehet jelentkezni Tóth Csaba T.:+36-30-476-1907
A délelőtti és délutáni programokon mindenki részt vehet, akit ez érdekel.
...........................................................................................................................................................................
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Erdély társasjáték
Izgalmas, több módon játszható, ismeretbővítő,
ismeretterjesztő társasjáték. A játékosok bebarangolják
Erdélyt miközben próbára teszik, mélyítik tudásukat,
valamint új ismereteket szereznek. A játék során a
bátorságnak, a stratégiának és a szerencsének is fontos
szerep jut. Irodalom, művelődés, földrajz, helyismeret,
történelem, építészet, sport, gasztronómia, szokások –
egy izgalmas, csodákkal teli világ megannyi
érdekessége.

A játékdoboz tartalma:
1 db játéktábla, 275 db kártya, 4 db játékbábu, 1 db
játékleírás.
Játékosok:2-4 fő vagy csapat. Korosztály: 14-99 év
Várható megjelenés: 2016. július
Előrendelhetőség: erdelytarsasjatek@gmail.com

Ára: 6.500.-Ft,5-9
darab rendelése
esetén 10%
kedvezményt adunk
A társasjátékkal az EJKE-nek hosszútávú tervei
(5.850.-Ft/ darab))
vannak:
10 darab rendelése
- versenyek szervezése;
- pályázatokat kívánunk kiírni a kérdéssor bővítéséhez; felett 20%
kedvezményt adunk
- szeretnénk ingyenes példányokat eljuttatni erdélyi
(5.200.-Ft/darab)
iskolákba;
- távlati célunk, hogy minden érettségiző, erdélyi
magyar diák megkaphassa;
- online változat fejlesztése.

LEGYEN ÉLMÉNY A
SZEMÜVEGVÁLASZTÁS!
Kedves Honfitársam!
Simó Klára vagyok, az
Optistyle optikai szalon
tulajdonosa. Engedje meg,
hogy bemutassam, az
országban
egyedülálló,
különleges művész optikai szalont, ahol a látása
mellett a hallása is figyelmet kap, élő zongorajátékkal, kávéval, és egy ajándék látásvizsgálattal
kedveskedjek Önnek, mint Erdélyi Honfitársamnak.
A vizsgálaton való részvétel semmilyen kötelezettséggel nem jár, mindössze előzetes időpont
egyeztetés szükséges, hogy kizárólag Önnek
szentelhessük figyelmünket.

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

Üdvözlettel:
Simó Klára
ügyvezető-tulajdonos, optometrista
Cím: 1024 Budapest Retek u.33-35.,
Nyitvatartás: H-P 09-18 , Sz 09-13,
Telefon: 20/438-8468,
E-mail: simo.klara@optistyle.hu,
Honlap: www.optistyle.hu,
http://www.optistyle.virtualisseta.hu/

Egyesületünk támogatói

Erdélyi
Gyülekezet
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