ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2014. március __

2014. márciusi programajánlat _ _

XVII. évf. 3. szám

2014.03.27. Csütörtök
16 óra

„Az én Istenem Spinozáé” (A. Einstein) – 2. rész
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2014.03.27. Csütörtök
18 óra

„A magyarországi romanika különleges szépségei” – 1. rész
- diavetítéses előadás
Előadó: Horváth Zoltán György

2014.04.03. Csütörtök
16 óra

„A dolgok keleti szemlélete Nyugaton”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2014.04.10. Csütörtök
16 óra

„A székely-kérdés mai állása”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2014.04.10. Csütörtök
18 óra

„A magyarországi romanika különleges szépségei” – 2. rész
- diavetítéses előadás
Előadó: Horváth Zoltán György

2014.04.11. Csütörtök
16 óra

Pódiumkötet – bemutató: „Istenem, félve”
Rászlai Tibor katholikus versei
Közreműködik: Réthy Judit zongoraművész

2014.04.17. Csütörtök
16 óra

„Élő antikvitás” – Görög géniusz 1. rész
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2014.04.19. Szombat
9 - 12 óra között

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

A bélapátfalvi apátsági templom

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1%

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!

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159
********************************************************************************
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Dr. Rászlai Tibor eszmetörténész további előadásai
2014. április 24. csütörtök,16 óra „Nevelési eszményünk: paideia”
- Görög géniusz 2. rész
2014. május 01. csütörtök,16 óra „Ember és étosz az individualizmus kezdetei”
- Görög géniusz 3. rész
2014. május 08. csütörtök,16 óra „Szókratész és a szofizmus” - Görög géniusz 4. rész
2014. május 15. csütörtök,16 óra „A lét és érték szintéziskísérlete: Platón”
- Görög géniusz 5. rész
2014. május 22. csütörtök,16 óra „A lét és érték valósítási kísérlete: Arisztotelész”
- Görög géniusz 6. rész
2014. május 29. csütörtök,16 óra „A sztoa életszemlélete” - Görög géniusz 7. rész
2014. június 05. csütörtök,16 óra „Ember és sors. Klasszikus emberarc: Aiszkülosz,
Szophoklész” - Görög géniusz 8. rész
2014. június 12. csütörtök,16 óra „A diadalmas ember – a diadalmas Christus”
- Görög géniusz 9. rész

A nőnapi süti verseny győztese Fent Klára
Íme a recept: DUNA HULLÁM
Hozzávalók:
- 25 dkg margarin
- 20 dkg porcukor
- 6 tojás
- ½ cs. sütőpor
- 2 ek. kakaópor
- ½ üveg magozott meggy
Elkészítés:
1.A tojásokat habosra keverjük a cukorral, majd a margarinnal.
Hozzáadjuk a lisztet, a sütőport, és simára dolgozzuk.
2. Kettévesszük a masszát, az egyik felét beletesszük a kikent, lisztezett tepsibe.
A másik felébe elkeverjük a kakaót, majd ráöntjük a tepsiben lévő masszához.
3. Megszórjuk meggyel, és előmelegített sütőben 180 fokon
tűpróbáig sütjük.
4. A tejjel, a pudingporral sűrű pudingot készítünk, s amikor kihűlt, elvegyítjük a
margarinnal habosra kikevert porcukorral.
5. Ezt a krémet rákenjük a kihűlt tésztára. Bevonjuk a tetejét a csokival.

Krém:
- 3 dl tej
- 1 cs. puncs pudingpor
- 25 dkg margarin
- 20 dkg porcukor
Csoki máz:
- 1 tábla tortabevonó
- 2 ek. olaj

Részvétel az emlékünnepségen
A Fáspuszta Művelődési és Kulturális Egyesület
meghívására Kovács László Levente az Erdélyi
Magyarok Egyesülete Békés Megyei szervezetének
képviselője részt vett a Bélmegyeren tartott március
15.-i ünnepségeken. A rendezvényen sor kerül egy
márványtábla avatására is, amely báró Wienckheim
Béla Magyarország Miniszterelnökének állít emléket.
Wenckheim Béla részt vett a szabadságharcban, emiatt menekülnie kellett. 1860-ban amnesztia révén hazakerült,
1865-ban újra békési főispán lett, majd a kiegyezés után gróf Andrássy Gyula kormányában belügyminiszteri
tisztséget töltött be. A kiegyezés utáni ötödik magyar kormány miniszterelnöke volt. Ő építtette a romantikus, és
eklektikus Bélmegyer - Fáspusztai vadászkastélyt 1855-1862 között Ybl Miklós tervei szerint a község határában.
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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
Oláh Ilona:
Emlékeim szárnyán
A könyv az erdélyi
származású, ma
már Münchenben
élő írónő emlékeit
foglalja magába.

április 2 - 8. között:
1.500 Ft helyett 800 Ft

Muszbek Zoltán:
Műemlék templomok
Észak-Magyarországon
A kötet útikalauz középkori templomok
felfedezéséhez.

április 9 - 15. között:
1.800 Ft helyett 1.200 Ft

Képek a középkori
Itália magyar emlékeiből
Az író az európai
kissebbségek
sorsának
változásairól ír
az eltelt fél
évszázad alatt.
április 16 - 22. között:
2.000 Ft helyett 800 Ft

A friss, napi információkért keresse fel facebook oldalunkat:
https://www.facebook.com/erdelyimagyarok.egyesulete
..............................................................................................................................................................................

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

1114 Budapest, Villányi út 5-7.

„Nyirő József munkássága”
Meghívott vendég: Medvigy Endre irodalomtörténész
Idöpont: 2014. április 7. (hétfő) délután 3 óra

Meghívó

Erdélyi Hívogató

A Jancsó Alapítvány meghívja Önt
Jancsó Benedek születésének 160.
évfordulóján a

Információs havilap ISSN 1419-2330

Pusztába kiáltott szó? - Jancsó Benedek
breviárium
című könyv bemutatójára,

2014. április 9-én 18.00 órakor
Helyszín: Barabás Villa
(Budapest, XII. kerület Városmajor utca 44.)

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

Közreműködnek:
Egyesületünk támogatói
Raffay Ernő történész
Jancsó András, a kötet szerkesztője
Petrás Mária énekművész
Rekita Rozália és Jancsó Miklós kolozsvári
színművészek
Erdélyi
Gyülekezet
Jancsó Antal kuratóriumi elnök
Erdélyi
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Gyülekezet

