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2014.11.20.  Csütörtök 
10 - 14 óráig 

 

 

 

 

 

„Nemzetiségek Zuglóban – Sokszínű azonosság - Határhelyzeteink” 

A Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete  
22. Nyílt Tudományos Ülése 

Egyesületünk bemutatkozó részvételének programja: 

1. Az Erdélyi Magyarok Egyesületének huszonhat éve – B. Kis Béla 
2. Az EME és az erdélyi sajtó – Spaller Árpád 
3. Középkori templomok Erdélyben – diavetítéses előadás – Gondos Béla 
Helyszín: Zuglói Civil Ház (11Ő1 Budapest, Csert  park 12.) 
Megközelíthet  az rs vezér terét l a 82-es trolival 
Támogatók: „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány 
                     Budapest F város XIV.ker., Zugló Önkormányzata

2014.11.20.  Csütörtök 
16 óra 

„Dogma nélküli kereszténység?”                                                         
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész el adása

2014.11.27.  Csütörtök 
16 óra 

„Szent Ágoston a létigér l – a platonizált hitr l” 
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész el adása

2014.11.27.  Csütörtök 
18 óra 
 

„Bihar vármegye északi részének középkori templomai”  
– diavetítéses el adás                                                                           Szent Ágoston 
El adó: Horváth Zoltán György és Gondos Béla                             

2014.11.28.  Péntek 
18 óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Oltszakadáti kakasütés” 
Kiállítás Ádám Gyula (Csíkszereda) és Kovács László Attila (Sepsiszentgyörgy) 
fényképeib l. Megnyitó beszédet mond Haris László fotóművész, a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja 

A legismertebb dél-erdélyi magyar szórványközösség  a Szeben megyei Oltszakadáton él. 
Az Olt folyó jobb partján a magyar királyság Dél-Erdély határainak védelmére egy 
magyar falusort  hozott létre, melynek Oltszakadát is szerves részét képezte. A település a 
16. század idején protestánssá vált, s egészen a 19. századig szász lelkészek vezették a 
szakadáti magyarság hitéletét. 15. századtól a törökök inváziója miatt a faluba 
Havasalföldr l román családok is betelepedtek, és az id k folyamán a románság száma 
egyre n tt. Jelenleg a dél-erdélyi település 650 lakosa közül körülbelül 120 magyar. A 
szórványhelyzetben él  maroknyi magyar lakosság h sies er feszítésekkel igyekszik 
meg rizni nyelvét, kultúráját, azonosságtudatát. A napjainkban is él  kakas-ütés népi 
táncjátéka Húsvét másodnapjához kapcsolódik. A kiállítás fotók segítségével err l az 
eseményr l igyekszik minél átfogóbb képet adni. 
Ádám Gyula: „Hallottunk felvételr l egy Domokos Pál Péter-beszédet arról, hogy aki 
csak teheti, menjen át a hegyeken, még az utolsó órában, és gyűjtse be, ami ma még 
létezik, mert holnap már nem lesz mit. Tetszett ez a mentésre való felszólítás...” 

Kovács László Attila: „Meggy z désem, hogy az igazi értékek többnyire a falun 
egyszerű sorban él  id s emberekben lelhet k fel. Hétvégenként ezért is járok nagyon 
szívesen falvakra, nyakamban a fényképez géppel sétálok, bemegyek udvarokra, 
házakba, beszélgetek az emberekkel és közben fotózom ket.” 

A kiállítás megtekinthet  a rendezvények ideje alatt, illetve bejelentkezéssel telefonon. 
Létrejöttét segítették a HÍD - Szebeni Magyar Egyesület és a budapesti Polgárok Háza.   

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159 
 ******************************************************************************** 
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2014.11.29.   Szombat 
9-19 órái 
 
 

„Kirándulás a Pilisbe”  
Találkozás 9 órakor a Battyhány téri HÉV pénztárnál 

 

 
2014.12.04.  Csütörtök 
16 óra 
 

„Aquinói Szent Tamás kérdése: Vajon miért mondjuk 
 Qui est a legmegfelel bb név, ami Istenre adható?”                                                         
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész el adása

 

Heti Könyvböngészde az EME-ben 

Minden szerdán 11 - 16 óra között nyitva tartunk és ez id  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 

  Horváth Zoltán György: 
  Képek a középkori Itália  
  magyar emlékeib l 

Izgalmas 
képekben gazdag 
könyv a magyar 
múlt iránt 
érdekl d knek.  
 

   november 19 – 25. között:           
  3.500 Ft helyett 2.000 Ft 

Lissák György:  
Az aranykígyó  

 
A regény  
Fráter György 
életét és korát 
eleveníti fel.  
 
 

nov. 26 – dec. 2. között: 
2.100 Ft helyett 1.000 Ft 

Telepes népség  
Erdélyi szász olvasókönyv 
 
                          A könyv egy  
                          néhai erdélyi            
                          nép történetének   
                          állomásait követi  
                          nyomon.            
                           

   december 3 - 9. között: 
   1.800 Ft helyett 1.000 Ft

 

  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 érdekl d  és könyv 
egymásra találását el segíteni. Célunk minél több min ségi olvasnivalót összegyűjteni, majd azokat 
érdekl dési köröknek, igényeknek megfelel en szétosztani.  

  Az otthoni elosztóhelyek működtetését civil szervezetek, kulturális, oktatási, egyházi intézmények, 
könyvtárak, szerkeszt ségek, kávéházak, stb. vállalják. Elképzeléseinket az Anyaországban is sokan 
támogatják, egyéni adományozók, civil szervezetek, kiadók, antikváriumok, könyvkeresked k, 
könyvtárak, stb. felajánlásaikkal segítenek a csomagok összeállításában. 

  Külön említést érdemel az az összefogás és segít készség, melynek eredményeként Erdélyben is elindult 
az ottani kiadványok gyűjtése és eljuttatása Budapestre, mellyel az itt létrehozandó Erdélyi Könyvtár 
gyűjteményének kialakításához, b vítéséhez kívánnak hozzájárulni. 

  Kérünk mindenkit, aki segíteni tud adományozással, csomagolással, szállítással vagy a kapcsolatok 
kiépítésével jelentkezzen a következ  telefonszámon: 06-20-9956159. Köszönjük! 

 
 
       .............................................................................................................................................................................. 
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    Erdélyi Gyülekezet                                   
                                     Meghívó 

a 2014. november 23-án az Örökkévalóság Vasárnapján  
tartandó istentiszteletére és a ’89-es forradalom emlékezete című programjára 

    10–11.30 Istentisztelet (Igét hirdet: Zalatnay István) és megemlékezés a ’89-es forradalom mártírjainak   

                  kopjafájánál A ’89-es forradalom mártírjainak 2013-ban elhelyezett kopjafájánál minden évben egy-      

                  egy város egy magyar és egy román áldozatát felidézve történik emlékezés az összes áldozatra. 

                  Az idén a kopjafára fölkerülő marosvásárhelyi áldozatok neve: 

                                            Bodoni Sándor (1955-1989) és Adrian Hidoş (1968-1989). 

    11.30–13 A ’89-es forradalom emlékezete: 

                  Köszöntő beszédet mond Smaranda Enache, a marosvásárhelyi Pro Európa Liga társelnöke. 

                  ’89 emlékezete az azt követő negyed évszázadban (Veres Emese Gyöngyvér etnográfus, történész). 

                  Beszélgetés a már említett és további két áldozat, Pajka Károly és Tamás Ernő hozzátartozóival. 

                       Helyszín: Reménység Szigete, 1106 Budapest, Gyógyszergyári út.3. Tel.: 06-1-3416602 
                         Az Örs vezér terei metró-kijáratától jobbra 50 m-re nyíló parkolóban ½ 10-t l Erdélyi Gyülekezet              
                         feliratú mikrobusz várja az érkez ket..
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   KÖNYVAJÁNLÓ   
 

si János A Lovagkirály keresztje című kötetében Szent László 
életét dolgozza fel ifjúkorától a legendás látomásig, amelyben

                                           angyal hozza neki a koronát.  
                                         A könyv megvásárolható az alábbi elérhet ségeken keresztül: 
                                                Horváth Zoltán György - Nagyfejeõ Rita 
                                                Romanika Kiadó, H-1205 Budapest, Sas u. 44. 
                                                Tel.: (+36 1) 285-1923,  Email: horvi@evt.bme.hu 
 

   Erdélyi Hívogató 

      Információs havilap ISSN 1419-2330 

     Kiadó: Erdélyi Magyarok Egyesülete  
     Felel s szerkeszt : 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 

 
                  A friss, napi 

                információkért keresse fel 

                 facebook oldalunkat: 

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

 

       Egyesületünk támogatói 
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Erdélyi  

Gyülekezet 
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