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ERDÉLYI HÍVOGATÓ 
2013. október   __      2013. októberi  programajánlat  _ _         XVI. évf. 8. szám 

2013.10.17.   Csütörtök 

16 óra 

 „A Karamazov testvérek mintázatai"  

 dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2013.10.17.   Csütörtök  

18 óra 

 „Rovásegyetem”  

 Előadó:  dr. Bene Ferenc 

 

2013.10.19.   Szombat 

9 - 12 óra között 

                                                                                                                                                                           

 „Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”                               Énlaka 

 Szervező: Gondos Béla

2013.10.24.   Csütörtök 

16 óra 

 „Európa démona" és az európai szellem  

 dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2013.10.24.   Csütörtök 

18 óra 

 

 

 

 

 „Középkori templomok Szászrégentől északra a Maros mentén " 

 - diavetítéses előadás,  

 Előadó: Horváth Zoltán György 

 

 

2013.10.26.   Szombat 

9-19 óráig 

 

 

 

 „Kirándulás a Gödöllői-dombságra"                                                Disznajó 

Találkozás 9 órakor az Őrs vezér téri HÉV pénztárnál 

 

 

2013.10.31.   Csütörtök 

16 óra 

 „Luther és a széthulló magyarság megítélése" 

 dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2013.10.31.   Csütörtök  

18 óra 

 „Szól a tárogató" – zenetörténeti előadás  

 Előadó:  dr. Bene Ferenc

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

ELŐZETES  EZ  ÉVI  PROGRAMJAINKBÓL 

Dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadásai 

2013. november 7.   csütörtök, 16 óra  "A nyílvessző suhogása" - gondolatok a  

                                                          halálról 

2013. november 14. csütörtök, 16 óra  Olvastam egy terminusról: liberál-fasizmus 

2013. november 21  csütörtök, 16 óra  A szegénység szépsége - Árpádházi Szent               

                                                          Erzsébet 

2013. november 28. csütörtök, 16 óra  A glossolalia (nyelvekenszólás)  

2013. december 5.   csütörtök, 16 óra  Át- vagy belépni a delphoi jósda kapuján  

2013. december 12. csütörtök, 16 óra  Vergilius IV. eclogájáról  

2013. december 19. csütörtök, 16 óra  Ki incarnálódott karácsonykor - "a testet     

                                                          használó lélek"? 

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

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



 

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

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 

                                Dr.Gexa Gyula: 

                                   A Csaba-monda és a székely                          
                                   hunhagyomány 

                                   A székelyek hun hagyományát  

                                   sokan támadják, de a szerző  

                                   érveit nehezen lehet figyelmen  

                                   kívül hagyni. 

                                    október 23 –29. között: 

                                    1.250 Ft helyett 990 Ft 

                              

                              Kőrösi Csoma Sándor 

                              és a nyelv 

                              Tanulmányok a magyar 

                              őshagyományokról 

 

                              okt. 30 – nov. 5. között: 

                              1.500 Ft helyett 900 Ft

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

EGY  FALATKA  ERDÉLY 

Sztána a szüreti  mulatságok idején –egy pesti lány szemével 

Épp, hogy felocsúdtam abból a csodálatos élményből, hogy Andrásom megmutatta 

nekem gyönyörű kis  mézeskalács házunkat a Gyimesekben, a következő hétvégén 

már Sztánán, egy kedves kis Kalotaszegi faluban találtam magam.  

Sztána, édes Istenem, emléke máig elevenen bennem él. 

A csendes kis házikóban már nagyon vártak minket. Kati néni és unokája tüsténke-

dett, hogy semmiben ne szenvedjünk hiányt, az ágy szépen megvetve várjon, a 

kályha melegen duruzsoljon, mosdani kellemes körülmények között lehessen és a 

hasunk is tele legyen mindenféle finomsággal. 

Pompás vacsorát kaptunk töltött tojás volt és jófajta szilva pálinka. Én mint 

szerény menyecske eddig nemigen ittam tömény ital, de az akkor ott olyan jól esett, és annyira finom volt…  

A töltött tojás, mi tagadás magával ragadott, sosem ettem még ennyire finomat, no nem az éhség beszél 

belőlem, az íze máig a számban van. Tálalása a maga egyszerűségében is pazar volt, a kínálási mód pedig, 

előző erdélyi utazásunk alkalmával is megfigyelt már-már kihalófélben lévő, szóhasználatok természetes 

összessége: tessék fogyasztani!!!!! 

Fáradtak voltunk, de mégis csodálattal nézegettem a Kalotaszegi varrottasokat. Andrásom rögtön 

kedveskedése jeléül vásárolt nekem a gyimesi házunkba három párnát, két fehéret és egy pirosat. Az 

egyiken volt egy madárka pár ami egymásra néz. Akkor még nem tudtam, hogy ez jellegzetes kalotaszegi 

írásos varrottas minta. Később, pár pálinka után, a dunyhákkal megrakott tiszta szobában, ahol jó meleg volt, 

kellemes és nyugalmas álomra hajtottuk fejünket. Holnap szüreti mulattság lesz. 

Töltött tojás 
 8 db tojás,  

2 doboz májkrém,  

15 dkg vaj,  

3 dl tejföl,  

1 csokor petrezselyemzöld,  

bors, mustár, só, citrom 

leve, majonéz. 

 A tojásokat keményre főzzük. Mindegyik tojást széltében kettévágjuk, kiskanállal kiemeljük a 

sárgájukat, majd az üres fehérjéket félretesszük. A tojássárgákat, egy kivételével villával 

apróra törjük, hozzáadjuk a májkrémet, a vajat, 1 evőkanál majonézt és a nagyon apróra 

vágott petrezselyemzöldet. Ízesítjük sóval, borssal, mustárral. 

Megtöltjük a félbevágott fehérjéket, és ízlésesen a tálba helyezzük. 

A majonézt simára dolgozzuk a keményre főtt egy tojássárgájával. Felöntjük a tejföllel, kevés 

citromlével habosítjuk, majd a tálon lévő töltött tojásokra és körébe öntjük.  Jól behűtve 

tálaljuk korondi 30 cm-es szép tányérban. 

Geyer Anikó Gyöngyi
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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 kötelezett-

séggel nem jár, mindössze előzetes időpont egyeztetés szükséges, hogy  kizárólag 

Önnek szentelhessük figyelmünket. 

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/ 

 

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. Kérjük tekintse meg az oldalt és ha van javaslata a bővítésre írja meg nekünk. 
.

SZÁLLÁS  BUDAPESTEN 

 

Az erdélyi kulturális és hagyományőrző szövetségeket, 

alapítványokat, egyesületeket, egyleteket (színjátszás, 

irodalom, tánc stb.) akciós árakkal várjuk Budapesten a 

Premium Apartmanházban. 

A 133 tágas lakás (35-45 nm) mindegyike konyhával 

felszerelt, lehetővé téve az önellátást. Munkaasztal, in-

gyenes vezetékes és WI-FI internet elérés, saját par-koló, 

kávézó és étterem egészíti ki szolgáltatásainkat. 

Kedvezményes áraink nem csak hivatalos utazás esetén 

vehetők igénybe, ezen túlmenően még családi akciós árakat 

is kialakítottunk.Büszkék vagyunk, hogy a Hargita Népi 

Együttes és a Kolozsvári Állami Operaház is nálunk szállt 

meg!      http://premiumapartman.hu/erdely/ 

        Szeretettel várjuk erdélyi honfitársainkat! 

   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 

Adószám: 19025575-2-41 

 

   Egyesületünk támogatói 
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