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XIV. évf. 9. szám

2011.11.08. Kedd
17 óra

„A vallási türelemről és a vallásszabadság határairól”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2011.11.10. Csütörtök
18 óra

„Rovásegyetem”
Előadó: Dr. Bene Ferenc

2011.11.15. Kedd
17 óra

„Kakukkmarxizmus” – a Rákosi-éra irodalomirányítása
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2011.11.17. Csütörtök
18 óra

„Nyárádmenti műemlékek” – 1.rész
Illyés Emese (Nyárádszentlászló) bevezetőjével
Előadó: Gondos Béla és Horváth Zoltán György

2011.11.19. Szombat
9 - 13 óra között

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

2011.11.19. Szombat
17 óra

„Száz éve született Lakatos Demeter, a Moldvai magyarok
legnagyobb költője”
Az emlékműsor fellépői:
Csoma Gergely verseket ad elő, László Ildikó énekel:
Tampu Stelian, történelmi ismertető a moldvai magyarságról
Gondos Béla, diavetítéses beszámoló a Lakatos Demeter emlékútról
Bogdán Tibor, rövid előadás az idegenforgalmi tervekről
A rendezvény ideje alatt csángó könyvkiállításra kerül sor

Lakatos Demeter
Messze, ott, hol a nap szentül le
Megfog vala apóm sokszor
kezemtül,
Mutassa vala, hol a nap
leszentül.
Mangya vala: gyermek, látod
ott nini,
Messze ott, hol nap lebújíik
most nini,
Ott vagyand egy nagy, szép ország,
tudd meg te is,
Megjárd ott az világot,
hát legyék rész.
Én elmenek mast, vén vagyak,
nem ura.
Ne felejtsd el, én tanítlak
csak jóra!
Det meghalt, akkor is mondta
halálnál:

Mit mondta életembe ne
felejtsd el!
Rítt, de mondta bácsu nékem
örökké,
Mintha most is látom, mint folynak
könnyűi,
Mondta nékem, én nem tudtam
mostanig,
Elég, hogy az ő tüze most
belém ég.
Nem felejtem el soha sem
apómat,
Kicsike det voltam nékem mit mondott:
Ott vagyand a mük országunk,
tudd meg jól,
Ott, hol a nap minden este
leszentül.

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159
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2011.11.22. Kedd
17 óra

„Kelés a közjó testén” – az uzsorakamat természete
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2011.11.24. Csütörtök
18 óra

„Hagyományörző nóta- és dalest”
Rendezvényünk célja népdalaink, dalaink megismerése. A daltanuláshoz,
a közös énekléshez alkalmanként tárogató- és citera szó is társul.
Vezeti: dr. Bene Ferenc és Szabó Juliet

2011.11.26. Szombat
9,30-19 óráig

„Kirándulás a Börzsönybe”
Találkozás 9,30 órakor a Nyugati pályaudvar főbejáratánál

2011.11.29. Kedd
17 óra

„Per reformationem Ecclesia semper reformanda”
– Luther forradalma és a forradalmár elkárhozása
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2011.11.30. Szerda
18 óra

„Észak-Nyugati Felvidék”
Előadó: dr.Sibalszky Zoltán

2011.12.01. Csütörtök
18 óra

„Nyárádmenti műemlékek” – 2.rész
Előadó: Gondos Béla és Horváth Zoltán György

Heti Könyvböngészde
Minden szerdán 11 - 18 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 KÖNYVAJÁNLATOK
Du Yaxiong:
A kínai zene
zeneelméleti alapjai és
kulturális háttere
november
10-16 között
1.200 helyett
1.000 Ft
A kínai professzor, magyar
feleségével együtt kutatta a
magyar nyelvterületet és a
zenében is rengeteg
hasonlóságot talált a kinai
kulturával

Zarathustra:

Radics Géza:

Zend-Avesztája

Olvasmányok múltunkról

Magyar történelmi
kitekintő
Felvidéki várak I.

november
17-23 között
2.500 helyett
1.500 Ft
Az ősi iráni vallás szent
könyvének fohászait
olvashatjuk ebben a
könyvben

november
24-30 között
500 helyett
400 Ft
A nyugaton élő szerző
rövid összefoglaló könyve
őseink kultúrájáról.

december
1-7 között
750 helyett
500 Ft
33 felvidéki vár rövid
történrtét ismerhetjük meg
ebből a könyvből.
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Lipcsey Ildikó
(1945-2011)
Megrendüléssel tudatjuk, hogy az Erdélyi Szövetség Lipcsey Ildikó szerkesztésében egy régi-új lap lát
elnöke, történész, szerkesztő és könyvkiadó, életének napvilágot. Az új kiadvány csak a címében és a
66-ik évében elhunyt.
megjelenés gyakoriságában változott. Formátuma,
szellemisége hasonlatos az Erdélyi Magyarsághoz.
Mind erdélyi szárma- Az Erdélyi Szövetség időszaki kiadvány, mert
zása, mind felkészültsé- pénzügyi alapja nagyon labilis. Évente csak két
ge (román - történelem alkalommal jelent meg. 2011-ben megváltozik a
szakot
végzett
az formátum (a tördelés) és a cím: Mártírsorsok
ELTE-n) a román-ma- Közép-Európában. Az új formátumban eddig
gyar kapcsolatok, az egyetlen szám látott napvilágot.
erdélyi magyarság sorsának kutatása felé Az Erdélyi Szövetség, civil szervezetként az elmúlt
terelte munkásságát. Az évtizedekben, a folyóirat szerkesztése mellett
erdélyi
magyarság könyvkiadással is megpróbálkozott. 1993 és 1995
történetének alakulásá- között Az Erdélyi Szövetség Füzetei sorozatcímmel
ról összefoglaló értékelést ad az „Utak és tévutak az összesen öt kis esszékötetet adtak ki. Ezt a
erdélyi magyarság huszadik századi történetében” hagyományt elevenítette fel Lipcsey Ildikó, „Az
(Budapest, 2008) című nagyszabású elemzésben. A Erdélyi Szövetség műhelyében” sorozatcímmel,
könyv angol nyelven is megjelent.
amikor több könyvben összegyűjtötte írásait. Az ,
első három kötet Lipcsey Ildikó cikkeit,
Érdeklődése, az értelmiségi pályát választókra tanulmányait, beszélgetéseit tartalmazza „Felelősséjellemzően más területek felé is kiterjed. Írói
günk a máért, a holnapért felelősségünk Trianonért
tehetségéről tanúskodik a Kráter kiadó gondozásában 1”, „Arcképvázlatok 2” és „Szomszédolás 3” címemegjelent „Nemzedéksirató” című vallomása ken. Ezt követte Takács Ferenc „Mihály Arkangyal
barátságról, betegségről, halálról, emberhez és Légiója – azaz, amit a vasgárdáról tudni kell” című
Istenhez való viszonyról, egy nemzedék életérzé- kötete. Az ötödik könyv „Trianon árnyékában”
seiről.
címet viseli és az erdélyi menekültekről készített
Lipcsey Ildikó tevékenysége társadalmi téren is tanulmányaimat teszi közzé.
megmutatkozott. Az Erdélyi Szövetség megalakulásától kezdve aktív szerepet vállalt a
szervezetben és 2002-től, mint elnök irányítja a
szervezet
működését.
Nevéhez
számtalan
könyvbemutató,
tanácskozás,
tudományos
összejövetel fűződik. Említésre méltó, hogy az
szövetség égisze alatt, 1990-es kezdettel indult meg
az ERDÉLYI MAGYARSÁG című lap, melynek a
szerkesztését 1996-óta Lipcsey Ildikó végezte. A lap
62 számot ért meg. Anyagi gondok miatt először a
ritkább megjelenés majd címváltozás következett be.
ERDÉLYI SZÖVETSÉG címmel, 2008-tól új,

Lipcsey Ildikó utolsó kiadványa az Olvasónapló 1 –
3. címet kapta, és olvasásélményeit, ismeretlen vagy
kevésbé ismert magyar és román szerzők műveiről írt
kritikáit, gondolatait tartalmazza.
Lipcsey Ildikó élt hatvanhat évet. Nyugodjék
békében.
Temetése 2011. október 9-én, délután 3 órakor lesz a
lesz a Farkasréti temetőben.
Spaller Árpád
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Újrahasznosított Mesék Társasága
(Erdélyi Magyarok Egyesülete)
Szinte eltelt egy év és teljes megelégedettséggel jelenthetjük ki, hogy ruháink igen nagy
sikert arattak az ország több pontján és Erdélyben is. Alább összefoglalót közlünk idei
szerepléseinkről:
- Május 27-én Teadélután M1Tv. gyermeknapi különkiadásában a Tündérország kis ruhái kaptak
szerepet.
- Május 29-én, Móron a Lamberg-kastély barokk kertjében, Gyermeknapok alkalmából mutattuk
be a csereprogram alkalmából összehozott kollekciót, délután pedig Csókakő Váralatti előadóterén
tartottunk interaktív foglalkozást az újrahasznosított mesék és divat témakörében.
https://picasaweb.google.com/Torella8/Gyermeknapok#5612986651720259538
- Június 25-én Megyekorzó, Székesfehérváron a Megyei Önkormányzat udvarában, itt került
bemutatásra a 2012 évi projektterv, Fejér Tündérország, amelyről a www.remese.hu címre kattintva
olvashattok bővebben.
http://www.youtube.com/watch?v=myJ9c9hB5Ek
http://blog.erdely.ma/meseujrahasznositas/files/2011/06/navtelen-3kicsibe1.jpg
-Június 28-án Magyaralmáson a Csuta táborban kreatív foglalkozással egybekötve mutattuk be a
kiskollekciót. Örömünkre Budapestről is érkeztek le kis modellek, akik nem csak a bemutatót, hanem a
tábort is nagyon élvezték.
- Június 30-án, Székelyudvarhelyen a XII. Míves Emberek Sokadalma
http://blog.erdely.ma/meseujrahasznositas/files/2011/09/dsc_0080.jp - Szeptember 17-én újból a
Budapesti közönségnek okoztunk örömöt, az Autómentes Napok alkalmával az Andrássy úton
szervezett szabadtéri divatbemutatóval, ami a járókelőket mesék világába kísérte.
Legközelebb a Fejér Tündérország kollekcióval lépünk fel a Klebelsberg Művelődési
Központban (1028 Budapest,Templom u. 2-10), december 10-én, délután 5 órakor, ahová
szeretettel várunk minden érdeklődöt.http://www.kulturkuria.hu/címlap

Budapesti Székely Kör
Csángó és bukovinai székely est
PETRÁS MÁRIA Kerámiaművész és moldvai csángó
népdalénekes a kerámia művek készítője.
KÓKA ROZÁLIA A népművészet mestere az Érdi Bukovinai Népdalkör
vezetője mesemondó és gyűjtő „Vétkecskéiből vallomást tesz”
A bemutató során segítségükre lesz DÖBRENTEI KORNÉL költő
Helyszín: ARANTÍZ KULTÚRHÁZ ((Bp. V.ker. Arany J. u.10.), Időpont: 2011.11.09., 17,30

Rendszeres járat Budapest-Kolozsvár
között nyolcszemélyes mikrobusszal
S.C. VEFAM IMPEX S.R.L. Kolozsvár, Malom
(Gh. Baritiu) u. 20.
Telefon:
0040-264-593942,
0036-20-4526173,
0036-1-3793128
Indulás:
Kolozsvárról - Magyar Színház, reggel 7 óra
Budapestről – Nyugati Pályaudvar, reggel 7 óra
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