
ERDÉLYI HÍVOGATÓ 
2012. november   __      2012. novemberi  programajánlat  _ _         XV. évf. 9. szám 

2012.11.15.   Csütörtök 

16 óra 

„A székely örökség”  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2012.11.15.   Csütörtök 

18 óra 

„Szól a tárogató” – zenetörténeti előadás 

Előadó:  dr. Bene Ferenc 

2012.11.16.   Péntek 

18 óra 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 
        Fotó:  Vásárhelyi Tamás 

 

 

„LAKATOS DEMETER EMLÉKEST” 

A legnagyobb moldvai magyar költő születésének 101. évfordulójára emlé-

kezünk a Lakatos Demeter Egyesülettel közösen szervezett rendezvényen 

Az est programja: 

 –  Csoma Gergely Lakatos Demeter verseket szaval 

 –  „A 1831. évi szabófalvi magyar felkelés története” 

     A törökök kiűzése után katonaságot toboroztak Moldvában. A falu lakói   

     azonban csak császári behívóra voltak hajlandóak berukkolni. Lázadásukat 

     katonaság verte le. Erdős Szászka Péter összeírása szerint közel 300 szabó-       

     falvi és környékbeli lakos esett áldozatul a vérengzésnek. 

     Beszélgetés Laczkó Mihály nyugalmazott katonatiszttel,  

     aki a moldvai Lábnyikon született 

 –  A beszélgetés után gyönyörű moldvai énekek is elhangzanak 

Házigazda: Gondos Béla 

2012.11.17.   Szombat 

9 - 13 óra között 

„Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”  

Szervező: Gondos Béla 

2012.11.17.   Szombat 

16 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Erdély és Románia lepkéi a természetvédelem tükrében" 

Vetítőképes előadás a Fóti Boglárka Egyesülettel közös szervezésben 

Vendégünk  Dr. Székely Levente lepkész,  

aki Románia legnagyobb lepkegyűjteményét mondhatja a magáénak. 1960-ban 

született Brassóban. Kora gyermekkorától kezdve gyűjtött mindenféle növényt  és 

állatot. A hetvenes években már szenvedélyesen foglalkozott a lepkék gyűj-

tésével. Fő vadászterülete Brassó környéke volt, de később Románia egész 

területéről és külföldről is kerültek ritka példányok a kollekciójába. Románia 

faunájára 25 új fajt talált, több mint 80 tudományos dolgozata és 7 könyve jelent 

meg.  

Mint hétfalusi csángó mindig büszke volt származására,  a szakmai kitüntetések 

mellett a Zajzoni Rab István díjat is megkapta. 

Előadásának főbb témái: 

 - Rövid bemutatkozás 

 - Miért is gyűjtenek egyes emberek lepkéket?  

- Erdély és a Kárpátok lepkéi 

- A Bánság lepkéi  

- Románia többi részének lepkéi (Dobrudzsa, Munténia stb) 

- A lepkék védelme  

- Romániai természetvédelem 

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

 



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

2012.11.22.   Csütörtök 

16 óra 

„Széchenyi nemzetiségi politikája”  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2012.11.22.   Csütörtök  

18 óra 

„Magyar emlékek Máriacelltől Bécsújhelyig” - diavetítéses előadás 

Előadó: Gondos Béla és Horváth Zoltán György

2012.11.23.   Péntek 

18 óra      

 

 

 

 

 

 

  

 „A Heraldika Könyvkiadó estje”- 1. rész 

Műsor: 

– Bevezetőt mond Dr. Tellér Tivadarné a Heraldika tulajdonosa. 

– Sütő Gábor író bemutatja legújabb könyvét, melynek címe: 

   „Élet és halál- véges és végtelen” 

– Vincze B. András a ’70-es  évek dalaiból énekel gitár és szájmuzsika kísérettel. 

   Magyar költők megzenésített verseit valamint saját szerzeményeit adja elő.  

 

 

2012.11.24.   Szombat  

9-19 óráig 

 „Kirándulás a Budai-hegyekbe”  

Találkozás 9 órakor a Széll Kálmán (Moszkva) téri metró kijáratnál 

2012.11.29.   Csütörtök 

16 óra 

 

„Pázmány Péter és a szlovákok”  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

 

2012.11.29.   Csütörtök  

18 óra 

„Rovásegyetem”  

Előadó:  dr. Bene Ferenc

******************************************************************************** 

Heti Könyvböngészde az EME-ben 

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 KÖNYVAJÁNLAT 

Kocsis István: 

Árva Bethlen Kata  

 

Öt dráma egy 

kötetben, amelyek 

a magyar 

történelem  

érdekes epizódjait 

mutatják be. 

november 14-20. között:                 

890 Ft helyett 500 Ft 

Radics Géza:  

1956 

 

A forradalom és 

szabadságharc 

valamint 

történelmi 

előzményei. 

 

                                           

november 21-27. között: 

600 Ft helyett 400 Ft 

Szekeres Imre Gyula:  

Nyolc év rabmunka a Szovjetunió 

vorkutai lágereiben 1945-1953  

                     Az szerző a                    

                     vorkutai táborban  

                      töltött évek          

                      történéseit írja le. 

 
 

 

   

 nov. 28-dec.4. között: 

1.000 Ft helyett 800 Ft

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

******************************************************************************** 



 

 

 

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

 

Kedves Barátaink! 

Létrejött a Magyarországon  működő, határon túli magyarokkal foglalkozó szervezetek közös 

honlapja: erdely.org.hu Az oldalon megtalálja az egyes szervezetek legfontosabb adatait, 

elérhetőségeit és a honlap címekre kattintva közvetlenül kapcsolódhat az önálló internetes 

felületekhez. Az összefogás, együttműködés ezen új formája még építés alatt áll kérjük, tekintse meg 

és véleményét, javaslatait írja meg nekünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívó 
Szeretettel várunk mindenkit felolvasóként és hallgatóként egyaránt a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom pilisvörösvári tagszervezetének soron következő rendezvényén. December 5-re immáron 

sokadik éve megemlékezünk valamilyen formában. Idén felolvasóesttel készülünk Wass, Nyírő, Kós, 

Tamási, Kemény és a többi nagyszerű erdélyi írónk műveiből.  

 

Időpont: 2012. december 5. 18:00-20:00 

Helyszín: Mű-hely Galéria, Pilisvörösvár, Hunyadi u. 70. 

 

A felolvasásra jelentkezni ezen a címen lehet: galeria@czegledigizella.hu 

 

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

https://groups.google.com/forum/?hl=hu&fromgroups=#!forum/civil-erdely


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 

Táőmogatóink                    
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A József Attila Színház tisztelettel meghívja a 
2012/2013 - as évadra összeállított határon túli 

magyar nyelvű színházak decemberi 
előadásaira. 

Az előadásra a jegy árak: 1500 Ft / fő 

Frank L. Baum – Zalán Tibor – Puskás 

Zoltán: Óz, a nagy varázsló 
Zenés játék két részben 

Az ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ vendégjátéka 

2012. december 17. hétfő, 15 óra 
RENDEZŐ: PUSKÁS ZOLTÁN 

Ingmar Bergman: Fanny és 

Alexander 
Színmű egy részben 

Átdolgozta: Gyarmati Kata 

Az ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ vendégjátéka 

2012. december 18. kedd, este 7 óra  

RENDEZŐ: VIDOVSZKY GYÖRGY 

                      Jegyvásárlás:  06 1 320 58 77 
 kerpen.kati@jozsefattilaszinhaz.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Szeretettel meghívjuk 
   a ZETELAKI hagyományőrző együttes 

      Adventi műsorára 

      13-án 18 órakor az 

      Aranytíz Kultúrházba 
     (V.ker. Budapest, Arany J. u.10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatóink
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