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2014.10.16. Csütörtök
16 óra

„Kodály közöttünk”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása
Közreműködik az Albinoni Kamarazenekar
Vezényel: Zsigmond Balassa

2014.10.16. Csütörtök
18 óra

„Pálos emlékek a Kárpát-medencében”
– diavetítéses előadás
Előadó: Horváth Zoltán György és Gondos Béla

2014.10.18. Szombat
9 - 12 óra között

„Képes levelez lap-gyűjt k országos cserenapja”
Szervező: Gondos Béla

2014.10.23. Csütörtök
16 óra

„A forradalom teljessége, ahogyan a MTVA-ban nem akarják látni, láttatni”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2014.10.25. Szombat
9-19 órái

„Kirándulás a Budai-hegyekbe”
Találkozás 9 órakor a Széll Kálmán téri metró kijáratnál

2014.10.29. Szerda
17 óra

„Úton a halállal I-II. - Portréfilm Polcz Alaine-r l”
- filmvetítés és beszélgetés a rendezővel Jelenczki Istvánnal

Dr. Polcz Alaine Kolozsváron született pszichológus, írónő, a tanatológia (a halál és
gyász kutatása) magyarországi úttörője, a Magyar Hospice Mozgalom
majd alapítvány életre hívója.
A második világháborúban megsérült, a klinikai halál állapotába
került. Előtte borzalmas szenvedéseken ment keresztül szovjet
katonák folyamatos, csoportos erőszaktétele, kínzása és a nélkülözés miatt. Gyakorló
pszichológusként írásaiban és könyveiben a haldokló beteggel való törődést, a halál
elfogadását előkészítő terápiás munkát, valamint a halál utáni gyászmunka elvégzését
helyezi fókuszba. Megfogalmazhatatlan, közvetlen viszony - természetesség - kötötte a
halál, a pusztulás, a szenvedés legborzalmasabb élményeihez.
Jelenczki István

filmrendező, képzőművész, fotográfus 1974 óta foglalkozik képzőművészettel, írással,
fotózással, filmkészítéssel. Munkáiban az emberi élet, létezés alapkérdéseit mutatja be
az élet és halál körforgásában, a létezés és az élet szentségét fogalmazza meg a halál,
elmúlás tükrében, kiállításai egyre mélyülő stációk a halálhoz vezető úton,
dokumentumfilmjeiben és írásaiban a magyar szellemi kultúra nagyságaival,
társadalomtudományi kérdésekkel, a magyarság múltjának hiteles feltárásával, a nemzet
sorskérdéseivel foglalkozik.
A film készítői: Jelenczki István – producer, rendező; Hortobágyi László - zeneszerző
Csukás Sándor – operatőr; Komjáti "Toto" Ferenc – gyártásvezető; Bándi Molnár
László – vágó;

2014.10.30. Csütörtök
16 óra

„A reformáció és a katolikus egyház önreformálása”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2014.10.30. Csütörtök „Isztriai barangolás”- 1.rész – diavetítéses előadás
Előadó: Horváth Zoltán György és Gondos Béla
18 óra
2014.11.06. Csütörtök „Babits Mihály katolicizmusa”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása
16 óra
..............................................................................................................................................................................
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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
Marton Veronika:
I. András király
korabeli imák

Dr. Timon Ákos:
A Szent Korona elmélete

A szerző 20.
század elején
megjelent
kötetének
millenniumi
kiadása.
október 22 – 28. között:
2.100 Ft helyett 1.500 Ft

Du Yaxiong:
A kínai zene zeneelméleti
alapjai és kulturális háttere

A Halotti Beszéd
előtt 150 évvel
bőrhártyára írt két
ima ismertetése,
elemzése.
okt. 29 – nov. 4. között:
1.500 Ft helyett 900 Ft

A Kinai
Zeneművészeti
Főiskola
professzorának
könyve.
november 5 - 11. között:
1.200 Ft helyett 900 Ft

ELŐZETES EZ ÉVI PROGRAMJAINKBÓL
Gondos Béla és Horváth Zoltán György el adásai
2014. november 13. csütörtök 18 óra Isztriai Barangolás – 2. rész
2014. november 27. csütörtök 18 óra Bihar vármegye északi részének középkori
templomai
2014. december 11. csütörtök 18 óra Marosvásárhely és környéke szecessziós és
középkori műemlékei

Kedves Barátaink!
Egyesületünk széleskörű könyvgyűjtési akciót kezdeményezett, melynek eredményeként több 10.000
kiadványt kívánunk eljuttatni a legeldugottabb határon túli vidékekre is. Folyamatos könyvgyűjtéssel,
könyvtárak feltöltésével, ingyenes könyvespolcok felállításával igyekszünk érdeklődő és könyv
egymásra találását elősegíteni. Célunk minél több minőségi olvasnivalót összegyűjteni, majd azokat
érdeklődési köröknek, igényeknek megfelelően szétosztani.
Az otthoni elosztóhelyek működtetését civil szervezetek, kulturális, oktatási, egyházi intézmények,
könyvtárak, szerkesztőségek, kávéházak, stb. vállalják. Elképzeléseinket az Anyaországban is sokan
támogatják, egyéni adományozók, civil szervezetek, kiadók, antikváriumok, könyvkereskedők,
könyvtárak, stb. felajánlásaikkal segítenek a csomagok összeállításában.
Külön említést érdemel az az összefogás és segítőkészség, melynek eredményeként Erdélyben is elindult
az ottani kiadványok gyűjtése és eljuttatása Budapestre, mellyel az itt létrehozandó Erdélyi Könyvtár
gyűjteményének kialakításához, bővítéséhez kívánnak hozzájárulni.
Kérünk mindenkit, aki segíteni tud adományozással, csomagolással, szállítással vagy a kapcsolatok
kiépítésével jelentkezzen a következő telefonszámon: 06-20-9956159. Köszönjük!
.......................................................................................................................................................................................
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Részvétel a megemlékezésen
A Fáspuszta Művelődési és Kulturális Egyesület székháza előtt
tartották vasárnap azt a megemlékezést, amelyen a jelenlévők az
1849. október 6-án kivégzett aradi vértanúkra, s társaikra
emlékeztek. Az Erdélyi Magyarok Egyesülete részéről megjelentek
és koszorúztak a békésmegyei képviselet tagjai Ugyan Gabriella,
Malatyinszki András és Kovács László Levente.

Magyar - Román Nyugdíjtanácsadó Napok
Figyelem! A jelentkezési határid t meghosszabbították

2014.10.18. szombat 12 óráig
Jelentkezni lehet telefonon (T.: 06-1-2708108) és emailben (konzultacio@onyf.hu) is.
Bejelentkezés nélkül is el lehet menni, de valószínű, hogy akkor várni kell.
Aki személyesen nem tud jelen lenni kérdéseit e-mailben is felteheti, fognak
rá válaszolni.
Az Országos Nyugdíjbiztosítási F igazgatóság és a Casa Naţională de PensiiPublice Romania
– a nemzetközi nyugdíjszakmai együttműködés keretében Magyar- Román Tanácsadó Napokat tart.
2014. október 20-22. között Budapesten
(Nyugdíjbiztosítási Székház épülete, 1081 Budapest, Fiumei út. 19/a)
A szervezők a rendezvényt azoknak ajánlják, akik Magyarországon és Romániában is dolgoztak
alkalmazottként, vagy vállalkozóként, illetve egyébjogcím alapján szereztek/szereznek magyar- és
román
nyugdíjjogosultságot.
A Tanácsadó napokon az érdeklődők személyre szóló tájékoztatást kaphatnak a nyugdíjjogosultságról, a
nyugdíjba vonulás feltételeiről, az ügyintézési teendőkről, illetve – kérésre – a folyamatban lévő
nyugdíjügyről is.
Kérjük, ne felejtse el személyi okmányait magával hozni!
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A Budapesti Székely Kör tisztelettel meghívja
2014.november. -5-én délután 18 órára
A CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZBA
(Bp.,III.. ker. Csillaghegyi út 11-15.)

SZÉKELY - CSÁNGÓ estre.
és a Bukovnai székelység kialakulása, a székely
irtás (SICILIDICIUM) témájában
TAMÁS MENYHÉRT, dr. SZÁSZ JEN és CSOMA GERGELY
közreműködésével
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A friss, napi
információkért keresse fel
facebook oldalunkat:

Kiadó: Erdélyi Magyarok Egyesülete
Felelős szerkesztő: B. Kis Béla

https://www.facebook.com/erdelyimagyarok.egyesulete
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