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2011. decemberi programajánlat _ _

XIV. évf. 10. szám

2011.12.08. 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

2011.12.10. Szombat
17 óra

„Fejér Tündérrszág” – divatbemutatóval egybekötött Projektterv bemutató,
amely a Zöldág Karácsonyváró Nap keretén belül kerül megrendezésre a
Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Budapest, Templom u. 2-10) épületében.
A kollekciót az Újrahasznosított
Mesék Társaságának tehetséges
fiataljai készítik. A csapatban erdélyi
és magyarországi alkotók is jelen
vannak. A tervezett projekt célja,
hogy mesés hangulattal ruházza fel
Fejér Megye kastélyait, hogy
felhívja a figyelmet Magyarország
turisztikai és kulturális értékeire és,
hogy tudatosítsuk gyerekeinkben
szükebb- és tágabb környezetünk
védelmének szükségszerűségét.
Meghívott fellépők: az erdélyi Kreakids Studió és a Musica Rediviva
reneszánsz kamaraegyüttes
A Zöldág Karácsonyváró Nap további programjai:
12.00-14.00: Kincsestár öko-kézműves műhely: karácsonyfadíszek,
ajándékok készítése, ( anyagköltség: 200 Ft )
14.00-19.00: Kézműves karácsonyi vásár: ékszerek, kiegészítők,
használati és dísztárgyak és sok ajándék ötlet
14.00-19.00: Fair Trade karácsonyi vásár:
kávé, tea, csokoládé és sok más finomság
17.00-18.00: Fejér Tündérország gyerekdivat bemutatóval
egybekötött Projektterv bemutató
Újrahasznosított Mesék Társasága ( Erdélyi Magyarok Egyesülete)
18.00-19.00: A maják kultúrája és jövendölésük 2012-re
Csörgő Zoltán kutató képes előadása:Az ismert időszámítási rendszerek
közül a majáké a legpontosabb, a NASA számításai szerint is.

Partnerek: Móri Borvidék TDM Egyesület, Klebelsberg Kultúrkúria
2011.12.13. Kedd
17 óra

„Az önmagát „kiüresítő” Isten” – a kenózis teológiája
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása
„Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert Ő Isten
formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,
hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett,
és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” Fil 2, 5-8

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159
********************************************************************************
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2011.12.14. Szerda
17 óra

„Trianon árnyékában (cikkek, tanulmányok, beszélgetések” – könyvbemutató
Vendégünk: Spaller Árpád a könyv szerzője
A tanulmányok főleg az erdélyi menekültekkel foglalkoznak. Az írások nagy
részét olvasni lehetett a különböző lapokban. Az újdonságot az a tanulmány
képviseli mely igyekszik fényt deríteni a Trianoni békediktátum
következményeként Erdélyből elmenekültek társadalmi összetételére. A könyv
több tanulmányt is közöl az erdélyi menekültek sajtójának történetéről. A
dolgozatok felölelik a két világháború között, valamint a második világháború
után megjelent újságokat, folyóiratokat. Igyekeztünk bemutatni a nyugaton
megjelent sajtótermékek nagy részét is. A mellékletben e sajtótermékek
fényképeit helyeztük el. A könyv záradékaként egy a szerzővel készített interjút
tettünk be, mely eredetileg angol nyelven jelent meg és a menekültek helyzetét
igyekezett megvilágítani. A kötet az Erdélyi Szövetség kiadásában jelent meg

2011.12.15. Csütörtök
18 óra

„Róma magyar emlékei”- 2.rész - diavetítéses előadás
Előadó: Horváth Zoltán György

2011.12.16. Péntek
18 óra

„Fél év Farkas Mihály táborában”
Beszélgetés a Két és fél év az őshazában - a hadifogságról másként- c. könyv
szerzőjével, volt hadifogollyal, Tóth Józseffel, a most készülő új könyvéről,
ismételt bevonulásról, katonaéletről, na és persze a hadifogságról.
Az írót faggatja: Kaich Károly

2011.12.17. Szombat
9 - 13 óra között

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

2011.12.17. Szombat

„KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG”

12 - 15.30 óra
14.30 óra
15.30 óra

16.30 óra
17 óra

17.30 óra
18 óra

Civil Börze Club (karácsonyi csere-bere)
Játszóház (karácsonyfa díszek, játékok készítése)
Ünnepi irodalomi percek,
Kriston András bűvész előadása
A Boglárka citerazenekar játszik
Ünnepi irodalmi percek,
Dávid Viktória gospelénekes műsora, ajándékosztás
Ünnepi irodalmi percek,
Karácsonyfa díszítés,
A gyerekek műsora, ajándékosztás
Szünet, teremrendezés, evés-ivás, tombolaárusítás
Ünnepi irodalmi percek
Az Albinoni Kamarazenekar hangversenye
Műsoron: Vivaldi: d-moll oboaverseny
Esterházy Pál: Puer natus est
Vivaldi: Magnificat - szoprán ária
Manfredini: Karácsonyi concerto grosso

Közreműködnek az Albinoni Kamarazenekar hangszeres szólistái
Szólót énekel Kecskés Barbara, Vezényel Zsigmond Balassa
,..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
18.30 óra
19 óra
19.30 óra
20 óra
20.30 óra
21óra

Szünet, evés-ivás, tombolahúzás
Ünnepi irodalmi percek
Kecskés Barbara és Seres Veronika műsora
Ünnepi irodalmi percek
Ifj. Vajda Gyula és cigányzenekara muzsikál
Ünnepi irodalmi percek
Hastánc Szabó Kata előadásában
Szünet, teremrendezés
Záró buli reggelig

A részvétel batyus, aki ételt- italt nem hozott, attól 500Ft hozzájárulást kérünk!
Társszervezők:
A ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület és a Tollal.hu Közéleti és Kulturális Magazin
_______________________________________________________________________________________

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
Zichy-expedíció
Bíró József:
Kaukázus, Közép-Ázsia A magyarság szabironogur eredete
1895
december
08-14 között
2.200 helyett
1.500 Ft
A kíutazó tudóscsoport
egyik tagja SzádeczkyKardoss Lajos történész
útinaplója.

december
15-21 között
1.900 helyett
1.400 Ft
A Mezopotámia eredetű
szabir népcsoport alkotta
Árpád honvisszafoglalóinak
zömét, roluk szól a könyv.

Hajdú Farkas-Zoltán:
Csíki kaláka

december
22-28 között
1.600 helyett
1.000 Ft
A kötet két szociógráfikus
hitelességű írást tartalmaz a
székelyföldi csíkmenaság
hagyományairól.

Előadások Padányi
Viktorról

dec.29 jan.4. között
600 helyett
400 Ft
Az Ausztráliában
letelepedett történészről
tartott konferencia
előadásait tartalmazza a
kötet.

Kedves Barátaink!
Ez évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 212.368 Ft támogatáshoz jutott. Ez az
összeg nagyban hozzájárult működésünk biztosításához. Kérjük jövőre se feledkezzenek
meg rólunk és adóbevalláskor az 1%-os rendelkező lapon támogatottként nevezzék meg az
Erdélyi Magyarok Egyesületét és írják be adószámunkat: 19025575-2-41.
Kérjük tájékoztassanak másokat is tevékenységünkről és a támogatás ezen lehetőségéről!
,..........................................................................................................................................................................
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KERESZTSZÜLŐK A MOLDVAI
CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET
Meghívó decemberi klubdélutánunkra
Időpontja: 2011. december 10, szombat 14-18 h
Helyszíne: Böszörményi Irodaház előadóterme
1026 Budapest, Böszörményi út 24.
A programot ezúttal a Lakatos Demeter Csángómagyar
KulturálisEgyesülettel közösen szerveztük,
művészvendégeink az ő elnökségük tagjai:

Kóka Rozália, énekes és mesemondó mesékkel fog
megörvendeztetni bennünket
Csoma Gergely, szobrász és fotóművész méltatja
Lakatos Demeter munkásságát.
Énekel majd Orbán Borika, Kovács Krisztián és
MátyásMónika is.
A helyszínen megvásárolható lesz a Naputánjáró
társasjáték,karácsonyi és csángó témájú könyvek és
CD-k is.

Hír a Belvárosból
Jobbikos javaslatra, Fideszes támogatással a kerületi Képviselő-testület úgy
döntött,hogy az Október 6. utca végén
lévő díszkövön kerüljön megjelenítésre
a BELVÁROS felirat
székely - magyar rovásírással is.
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

Magyarországon letelepedettek számára
ingóság szállítását
vállaljuk
Akár négy szoba plusz
konyha berendezését is!
Nyolcszemélyes kisbusz
isbérelhető!
A szállítás és bérlés ára: 100 Ft/km
Érdeklődni lehet: 0036-30-9497792
,
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