
ERDÉLYI HÍVOGATÓ 
2014. február   __      2014. februári  programajánlat  _ _         XVII. évf. 2. szám 

2014.02.27.  Csütörtök 

16 óra 

„Az én Istenem Spinozáé” (A. Einstein) – 2.rész  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2014.02.27.  Csütörtök 

18 óra 

 

„Erdély szász templomai” – diavetítéses előadás 

Előadó: Gondos Béla és Horváth Zoltán György 

 

                                                                                                      Szászfehéregyháza

2014.03.06.  Csütörtök 

16 óra 

„Plótinosz sunnyogó diadala” – avagy fáradt filozófiánk 

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2014.03.08.   Szombat 

15 órától 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Clara Zetkin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NŐNAPI  VIGASSÁG 

1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a 

béregyenlőségért és munkaidő csökkentésért. Erre emlékezve 1910 augusztusában, 

Koppenhágában Clara Zetkin javaslatára elhatározták, hogy Nemzetközi Nőnapot 

tartanak. Magyarországon 1914-ben ünnepelték először. Most, száz év múltán, megem-

lékezünk az eseményről. Mára már a Nőnap elvesztette eredeti munkásmozgalmi jellegét, 

helyette a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja lett. A rendezvényre a 

ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesülettel közösen készülünk és a válto-

zatos programra egyaránt várjuk a nőket és a férfiakat is. 

MŰSOR: 

15:00 | Közösségi vásár  

            Hasznos dolgok cseréje, adás-vétele. Ha mindenki hoz valamit,  

            senki nem távozik üres kézzel. 

16:30 | Citerán  Keresztúri Gyöngyi,  tárogatón Dr.Bene Ferenc játszik 

17:00 | Vicha Ferencné Éva és Csapó Lajos festők kiállításának megnyitója 

            Megtekinthető április 5-ig a rendezvények ideje alatt. 

17:30 | Tóth Viktor zongorakoncert klasszikus és könnyű műfajban 

18:00 | Süti verseny 

            Bárki benevezhet.  Az otthon elkészített és elhozott finomságokat,    

            kitesszük az asztalra és mindegyik kap egy számot. A közönség kóstolgat     

            és a szavazó cédulára felírja a szerinte legjobb hármat. Az elsők díjat     

            kapnak és a recept megjelenik az Erdélyi Hívogatóban. A versenyzők       

            részvétele a rendezvényen ingyenes. 

19:00 | Tombola húzás 

19:30 | Zenés, táncos buli 

Rendezvénytámogatás: 500 Ft, egyesületi tagoknak 200 Ft, batyus részvétel, aki  

                                      nem hoz ételt, italt annak +500 Ft 

2014.03.09.   Vasárnap 

8.45-19 óráig  

 

 

 „Kirándulás Isaszegre”  

Találkozás 9 órakor a Keleti pályaudvar pénztáránál 

Figyelem! A vonat 9.35-kor indul.

  

 

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



 

 

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

2014.03.13.  Csütörtök 

16 óra 

„Dogma és hokma”  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2014.03.13.  Csütörtök 

18 óra 

  

 

„Észak-Spanyolország középkori templomai” – diavetítéses előadás 

Előadó: Gondos Béla és Horváth Zoltán György 

 

 

2014.03.15.   Szombat  

9 - 12 óra között  
„Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”  
Szervező: Gondos Béla

                                                                                                                                                                               Santillana del Mar 

Heti Könyvböngészde az EME-ben 

Minden szerdán 11 - 16 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:                                                              Pelzo:             

                                Árva Bethlen Kata                                                      Géza fejedelem Esztergoma 

                                Öt dráma egy kötetben, amelyek                                  Az esztergomi vár korai törté- 

                                a magyar történelem  érdekes                                       netének az összefoglalása. 

                                epizódjait mutatják be. 
 

 
  március 5-11. között:  890 Ft helyett 500 Ft               március 12-18. között:  600 Ft helyett 400 Ft  
 

   

 

 

Kedves Barátaink! 
Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 150.686 Ft támogatáshoz jutott. Ez 

az összeg nagyban hozzájárult működésünk biztosításához. Kérjük ez évben 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! 

 

  

Szeretettel meghívjuk a pátyi Pilvax Kávéház – ba, 

az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére, 

a Pátyi Székely Kör szervezésében. 

„Föl, föl vitézek…” 

Fellépnek: Danhauser Zoltán, Jánosi András népzenészek és vendégeik 

Szabó András előadóművész 

Időpont: 2014. március 14., 18 óra, Helyszín: Művelődési Ház (Páty, Kossuth L. u. 77.) 

A műsort támogatja: Páty Önkormányzata, a helyi Művelődési Ház, 

a Pátyi Székely Kör, Gábor Ákos, Szeitz Zsolt. 

A belépés díjtalan, de támogatást elfogadunk. 

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



 

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

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: 

16.00-17.00 - gyülekező. Fellép a Kárpátia zenekar és az Árpád Hős Magzatjai együttes. 

17.00 - Himnuszok eléneklése, műsor megkezdése 

Műsorvezetők: Erdélyi Klaudia és Endrédy Gábor 

Beszédet mond: György-Mózes Árpád, a Székelyföldért Társaság elnöke, Gergely István, a 

Csibész Alapítvány elnöke és Dudás Katalin felvidéki tanítónő. 

A megemlékezés során fellépnek a Magyar Állami Operaház és a Nemzeti Színház székely 

származású művészei, szavalatot mond Wittner Mária és Kézdivásárhelyről Sebestyén Rita, 

táncosokkal érkezik Juhász Zoltán és családja a Békás zenekar közreműködésével, énekel 

Baricz Gergő és a Historica zenekar frontembere, Ézsiás Péter. 

Ha az időjárás megengedi, a rendezvény alatt 9.600 mécsesből kirakunk egy 8x12 méteres 

székely zászlót tiltakozva az ellen, hogy a román hatóságok továbbra is üldözik a székely 

jelképeket! 

A tüntetés  előtt és alatt a rendezvény költségeinek fedezésére adományokat gyűjtünk, egy 

jelképes 100 forintért cserében adunk 1 teamécsest, amivel mindenki hozzájárulhat a 

székely (mécses)zászló kirakásához. (az őszi tüntetéshez hasonlóan a jelszó: "Százas, 

hogy ott leszek"). 

Egy 1.000 Ft-os adományért cserében bárki tulajdonosa lehet a Székelyek Nagy Menetelése 

alkalmából kiadott 2014-es, A3-as méretű falinaptárunknak. 

19.00 körül a tömeg a marosvásárhelyi vonulás betiltása elleni tiltakozásképpen 

(mindenki kezében egy-egy mécsessel) a román nagykövetség elé vonul, ahol letesszük a 

mécseseket és elénekeljük a Székely Himnuszt. 

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



Erdélyi  

Gyülekezet 

 

 

 

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

Székely Előfutár Ösztöndíj 

A Székely Előfutár Ösztöndíjak célja a Székelyföldről származó, alkotó tehetségek 

támogatása tudományos munka tanulásában, melyet választott tanácsadó 

segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek. Az alapítvány 

egyaránt érdeklődik természet- és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és 

székely nép sajátos hagyományait ápoló pályázatok iránt. A támogatás teljes 

összege nyertes pályázónként $1000, ezer amerikai dollár. Megfelelő számú 

alkalmas jelenkező esetén, az alapítvány 6-8 ösztöndíj kiadását tervezi 2013-ban.  

Az elbírálásban az alábbi követelményeknek megfelelő pályázók részesülnek: 

• Kizárólag székelyföldi születésű és ott lakóhellyel rendelkező személyek részesülhetnek az ösztöndíjból. 

• Egyetemre felvett hallgató vagy olyan egyetemet végzett pályázó, aki kutatómunkában vesz részt. 

• Bizonyította sikeres tanulmányi előmenetelét és/vagy vezetői képességeit a közösség szolgálatában. 

• Továbbfejlődéséhez és a kutatáshoz anyagi támogatásra van szüksége. Tandíj fedezésére azonban pályázni nem 

lehet. 

• A nyári időszakban legalább egy hétig Erdélyben tartózkodik, mert az esetleges ösztöndíj átutalás kizárólag ott 

  vehető fel június és augusztus között. 

Székely Előfutár Ösztöndíj pályázatot magyarul vagy angolul lehet beadni: (i) jelentkezési formanyomtatvány; (ii) 

Európai Unió szabványa szerinti önéletrajz; (iii) tanulmányi/kutatási terv (kb. 3 oldal); (iv) írásos támogató nyilatkozat 

a választott tanácsadótól; (v) egy vagy több ajánlólevél jelenlegi, vagy egykori tanártól, munkahelyi vezetőtől, vagy 

közösségi vezetőtől; (vi) iskolai bizonyítványok másolata az utolsó 3 évről (középiskola és/vagy egyetem). 

Jelentkezési határidő: 2014. április 30. gyergyói idő szerint éjfél.  

A pályázatot emailen keresztül kell beadni pdf formátumban és a 8 Mbyte méretet nem meghaladva. A jelentkezési 

formanyomtatvány és a pályázat benyújtási útmutató letölthető az internetről az alapitvány weboldalán.  

Beküldési email cím: ffapplications@gmail.com. Minden beérkezett pályázat visszajelzést kap 48 órán belül. 

 

 
 
 
 
 
 

  MEGHÍVÓ 

  ELVESZETT MAGYAR KRÓNIKÁK 

 
 
 
 

   Horváth Zoltán György előadásai 

            az Aranytízben (V. ker. Arany J. u. 10.) 

   2014. február 26., 18 óra 

          Mariazell és környéke magyar emlékei 

           

 
 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 

Számlaszám:  

10200830-32310353-00000000 

   Adószám: 19025575-2-41 

 Egyesületünk támogatói 

  hazaindulás kedden (11-én) a délelőtti órákban. 

  Költsége: 25.000.- 

  2.busz indul 10-én (hétfő)-reggel 6.00 Keleti pu.  

  szállás 1 éjszaka, reggeli. Költsége: 19.500.- 

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

 

http://cts.vresp.com/c/?ForerunnerFederation/58d0956aec/a13d41d8d5/dedf3bcd8b
http://www.erdelyime.org/

