
ERDÉLYI HÍVOGATÓ 
2012. március    __      2012. márciusi  programajánlat  _ _         XV. évf. 3. szám 

2012.03.22.   Csütörtök     „Alkotmány és gazdasági alkotmányozás”  

16 óra                                dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2012.03.22.   Csütörtök     „Szól a tárogató” – zenetörténeti előadás 

18 óra                                Előadó:  dr. Bene Ferenc 

2012.03.28.   Szerda      

18 óra  

„Skandinávia” – diavetítéses előadás  

Előadó: dr.Sibalszky Zoltán

2012.03.29.   Csütörtök 

16 óra 

„A történelem értelme”  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2012.03.29.   Csütörtök            

18 óra 

 „A Szepesség műemlékei” - diavetítéses előadás 

Előadó: Gondos Béla és Horváth Zoltán György 

  

2012.03.30.   Péntek          „Kamarazenei est” 

18 óra                                Műsor:     Bartók Béla: Román népi táncok (Molnár Boglárka, Camille Jauvion) 

Bartók Béla: 44 duó hegedűre (Molnár Boglárka, Valkó Béla) 

Johannes Brahms: Scherzo in c minor (Molnár Boglárka, Camille Jauvion) 

Johannes Brahms: Sonata in e minor (Camille Jauvion, Valkó Béla)  

                                          Fellépnek: 

 Molnár Boglárka – hegedűművész Hét évesen kezdtem hegedülni a Győri 

Liszt Ferenc Zeneiskolában. Felsőfokú tanulmányaimat 2006-2011 között végeztem a 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Jelenleg ugyanitt az intézmény 

doktoriskolájában vagyok első éves hallgató. Rendszeresen járok hazai fesztiválokra 

(Balassagyarmat, Kaposvár, Győr, stb), de számos külföldi szerepléseken is részt vettem 

(Bécs, Graz, Ljubljana, Zágráb..A 2010/11-es tanévben a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériuma Köztársasági Ösztöndíjban részesített.                                                

 Camille Jauvion – zongoraművész (Franciaország) a Montpellier-i 

Konzervatórium tanulóévei alatt döntött a zongoraművészi pálya mellett. A Nimes-i 

Egyetemen szerezte meg   zongoraművészi és kamaramuzsikusi diplomáját 2003-ban. 

Egy évvel később már a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián folytatta 

tanulmányait.Nemzetközi és hazai fesztiválok állandó meghívottja (Nimes, Lorraine, 

Párizs, Szeged, stb.) Camille Jauvion évek óta duózik, partnerével Valkó Bélával, a Duo 

Lontano együttest alkotva és sok sikeres koncert fűződik nevükhöz, nem cask 

Magyarországon, hanem Franciaországban is 

                Valkó Béla - gordonkaművész tanulmányait már fiatalon elkezdte, 10 

éves korában országos versenyen díjazott volt. 2004-ben a Liszt Ferenc Zeneakadémián 

Déri György osztályába került. Ezzel párhuzamosan sok magyarországi és külföldi 

zenekarnál dolgozott. 2008-től tanulmányait Szegeden folytatta, és itt szerezte meg a 

művész, és tanári mester diplomáját is. Fellépett a Szegedi, és a Tatabányai Szimfonikus 

Zenekarok élén, mint szólista, A kamarazene repertoár erős vonzása miatt évek óta 

duózik Camille Jauvion-nal. 

 

 Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159 
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2012.03.31.   Szombat 9-

19 óráig 

 

 

 

 

„Kirándulás a Gödöllői-dombságra”  

Találkozás 9 órakor az Örs vezér téri HÉV pénztárnál 

 

2012.04.05.   Csütörtök  

18 óra 

„Rovásegyetem”  

Előadó:  dr. Bene Ferenc 

2012.04.12.   Csütörtök 

16 óra 

 

„A kommunista gondolati struktúrák” - Kibeszéletlen ügyeink, - 2. rész  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2012.04.12.   Csütörtök            

18 óra 

 „Sziciliai műemlékek” – 1. rész 

- diavetítéses előadás 

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

  

Muszbek Zoltán: 

Műemlék templomok 
Észak-Magyarországon 
 
 

Az északi tájak jórészt 

felfedezetlen műemlékeihez 

kalauzolja el a könyv a 

kirándulókat.  

 

  

 

 

Dr.Henkey Gyula: 
A magyarság és más 
Kárpát-medencei népek 
embertani vizsgálata 

 

A szerző több évtizedes 

kutatásainak összegzése ez 

a kötet.  

 

 

 

 

 

Bartha Júlia: 

Lale 
 
 

 

Hagyományok,a mai török 

társadalomban, az 

emberélet fordulóinak 

népszokásai. 

 

 

 

 

Magyar Adorján:  

A lelkiismeret 
aranytükre 

  

A szerző, Kárpát-medencei 

őshonosságunk hírdetője. 

 

 

 

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!

,.......................................................................................................................................................................... 

                             március                                 március                               márc.28-                            április 

                             14-20 között                         21-27 között                        ápr.3. között                      4-10. között 

                             1.800 helyett                        1.500 helyett                        3.500 helyett                     1.000 helyett 

                             1.400 Ft                                1.000 Ft                               2.500 Ft                             750 Ft 
 



 

 

 

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

 

 

Pünkösdi erdélyi utazás --  Gondos Béla vezetésével      2012.május 24-29.      

  

Utazás: autóbusszal (kb 45 fő) 

Indulás: Bp., Batthyány tér május 24 5.30 órakor 

Érkezés: Bp., Batthyány tér 29-én este 

Ellátás: fél panziós 

Szállás: 1-1 éjszaka Nagypetrin és Nyárádszentlászlón 

Ár: 57.000 Ft/fő 

Hatnapos zarándoklatunkat a trianoni határt elhagyva és varázslatos bihari tájakat átszelve, szilágysági 

programokkal kezdjük. Már az első nap felkeresü zőségi műemlékeket tekintünk meg. Ezt követően 

Csíkszékbe megyünk, ahol - hagyományainkhoz híven – részt veszünk a Csíksomlyói Búcsún. Útunkat 

innen nyugat felé folytatjuk. Hazafelé tartva a Székelyföldnek nk egy nevezetes szent helyet is. az utóbbi 

évek Mária jelenések okán, hiressé vált Szilágynagyfalu melletti Szentháromság hegyet, a kápolnával és 

forrással. Ezután Kalotaszeg északi szélét érintve, me előbb udvarhelyszéki, majd marosszéki területén 

található kultúrtörténeti emlékeinek gyöngyszemeiből szemezgetünk. 

Érdeklődni: Gondos Bélánál, szerdánként 11-18 óra között a Molnár u.5-ben,  

                     illetve telefonon: 06-20-4864736. 

 

 

Budapesti Székelykör 

TOROCKÓ-TORDA 

 Ápr.13-15. 

  

Az újonnan megnyitott sóbánya és a nagyon rég„nyitva 

lévő” hasadék (mármint Szent László óta) megnézése 

közben Torockó és vidéke, Torockószentgyörgy, 

Nagyenyed és ősi kollégiumának meglátogatása. 

Hazafelé Kolozsváron is sétát teszünk, a Házsongárdi 

temetőben is.(Torockószentgyörgyön sajtüzemi látoga 

tást is teszünk, ahol vásárolni lehet) 

Szállás 2 éjszaka világörökség házakban Torockón, bő- 

séges vacsorával, reggelivel. Útközben Déva, Vajdahu 

nyad, Gyulafehérvár  

3 nap, utazással: 37.000.-Ft/fő + belépők. (kb. 30 lei) 

Iskolás csoportok, többágyas elhelyezéssel -30% kedv. 

UNGVÁR-MUNKÁCS-VERECKE 

2012. ápr.29-máj.1. 

Minden ami fontos számunkra a Tisza-háton és a Lator 

ca mentén Husztot-Rahót-Tatár-hágót is meglátogatjuk 4 

napban.3 éjszaka szállással, félpanzió.:45.000.-Ft/fő + 

belépők(kb.40 gr)Szállás 2 Munkácson,1 Huszton !  

3 napos változat a Tisza-vidék nélkül: 35.000.-Ft, mun-

kácsi szállással:félpanzióval. 2012.04.29-05.01. 

 

Jelentkezni a Székely Kör hétfőn (Bp.Semmelweis u. 1-3. III 328) tel: 267-4510/201, 

szerdán az Aranytíz Kultúrház-ban 5-7 ig. mobil. 30-2731020 lehet. 

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



 

                     Naptárvásár 
 

A 2012-es Székelyföld Anno, Erdély Anno, Felvidék 

Anno és Erdélyi Várak Anno kalendáriumok 

az Anima és a Bookline internetes könyváruházaiból 

is elérhetőek Magyarországról, valamint a határon 

túli területekről - immár féláron: 

 

http://www.animakonyv.hu/index.php?BODY=BookInfo

&OP=details&ID=108545&VISIT=1 

http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Sze

kelyfold_Anno_2012_naptar&id=110900&type=1000 

 

http://www.animakonyv.hu/index.php?BODY=BookInfo

&OP=details&ID=108544&VISIT=1 

http://www.animakonyv.hu/index.php?BODY=BookInfo

&OP=details&ID=108549&VISIT=1 

 

Erdély: http://www.konyvabc.ro 

Felvidék: http://www.madachkonyv.com/madach/eshop/

22-1-Egyeb/0/5/674-Felvidek-Anno-falinaptar-2012 

 
 

 

 

 

,  

  

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

Gyűjtés a háromkúti iskola számára 

A múlt pénteken hajnalban tűz ütött ki a 

közismerten hátrányos helyzetben levő 

háromkúti 

iskolában, és az 

porig éget. A tűz 

okát nem lehet 

tudni, de az 

épületnek nincs 

kéménye. 

 Az információk Imre Anna tanítónőtől 

származnak, aki szerint az ok lehetett, akár 

elektromos szikra a belső villanyhálózatban, 

akár egy a padlástérbe kipattant parázs is. A 

tanítónő nem feltételez szándékosságot. 

Adomány-felajánlási lehetőség az új iskola 

számára:  http://erdely.ma/adomany.php?ad_id=5 

 

 

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  

    is bérelhető! 

    A szállítás és bérlés ára:  

    100 Ft/km 

 

    Érdeklődni lehet: 0036-30-9497792 

 

 

Székelyudvarhelyen temetik újra 

Nyirő Józsefet  
Május 27-én, 

a Nyírő-villa előtti tiszteletadást követően, 

a koporsót a város központjában, a 

Márton Áron téren ravatalozzák fel, majd 

a Szent Miklós-hegyi temetőben, 

római katolikus szertartás szerint 

helyezik sírba 

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

Egyesületünk támogatói 
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