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2015. februári programajánlat _ _

XVIII. évf. 2. szám

2015.02.26. Csütörtök
16 óra

„A II. világháború vége tájt” - 2. rész
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.02.26. Csütörtök
18 óra

„Isztriai műemlékek” – 3.rész - diavetítéses előadás
Előadó: Horváth Zoltán György

2015.02.28. Szombat
9-19 órái

„Kirándulás a Budai-hegyekbe”
Találkozás 9 órakor a 61-es villamos jelenlegi
végállomásánál, a Szilágyi Erzsébet fasor elején.
Telefonszám bonyodalmak esetén: 06-20-9956159

2015.03.04. Szerda
18 óra

Domonkos László előadása:
„Elsüllyedt földön – Szerémi szerelem” cím könyve alapján
A képeket Kemény András, a szerző munkatársa vetíti
Szeptemberben kirándulást tervezünk erre a vidékre
A Szerémség történeti-földrajzi régió az egykori Magyar Királyság, illetve a mai
Horvátország és Szerbia területén; a Duna és a Száva között elterülő nagytáj. A
Szerémségben található a Tarcal - hegység. A lejtőin terült el Magyarország legismertebb és leghíresebb borvidéke. Már Nagy Lajos és Mátyás korában is nemzetközileg
ismert volt az itteni bor.
Szerémség múltjának és jelenének ismertetését a szerző különös láttató erővel oldotta
meg. A délvidéki összefüggésekből kirajzolódik az itteni szórvány magyarság sorsa,
történelme pedig előre vetíti a jövőt.
„Aki elolvassa ezt a könyvet, nem lesz túl boldog, de megismeri magyar sorsunk egy
szívszorító részletét.”
Domonkos László 1951-ben született Szegeden..

Apai nagyszülei a trianoni diktátum következményeként menekültek el Bácskából. Tanulmányait szülővárosában Szegeden
végezte, 1976-ban szerzett
bölcsészdiplomát és még ebben az évben újságíró lett, a Délmagyarországnál
majd a Délvilágnál dolgozott. 1992 elején kerül Budapestre, a Magyarok
Világszövetségének lapjához, később a Duna Televízió szerkesztője.
1990 tavaszától jelennek meg könyvei, Rendszeresen publikál a Magyar Hírlap,
a Magyar Nemzet, a Hitel, a Nagy Magyarország és a délvidéki Aracs hasábjain.
A Trianoni Szemle folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
2015.03.05. Csütörtök
16 óra

„A hazaszeretet bölcseleti alapjai”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.03.05. Csütörtök
18 óra

„Bemutatkozik Bogdán Tibor aki a csángóföldi
Magyarfaluból származik”

A beszélgetést Gondos Béla vezeti,
László Ildikó moldvai énekeket ad elő

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159
********************************************************************************
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2015.03.08. Vasárnap
15 órától

N NAPI VIGASSÁG
A rendezvényre a ClubNetCet Internetes Ismeretterjeszt
közösen készülünk és mindenkit szeretettel várunk.

Egyesülettel

M SOR:
15:00 | Közösségi vásár vidám zenével, karaoke lehetőség
17:00 | 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.
18:00 | Meglepetés, tombola húzás
18:30 | Zenés, táncos buli
Rendezvénytámogatás: 500 Ft, egyesületi tagoknak 200 Ft, batyus részvétel, aki
nem hoz ételt, italt annak +500 Ft
2015.03.12. Csütörtök
16 óra

„Mi az ami szent? (amiért érdemes életünket feláldozni)
- mi az ami, csak (?!) tiszteletre méltó”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2015.03.12. Csütörtök
18 óra

„Budapest környéki műemlékek (Zsámbék, Pécel, Ócsa, Budajen )
- diavetítéses előadás
Előadó: Gondos Béla és Horváth Zoltán György

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

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
Mihálykó Ferencné Györffi Ilona:
Régi id k szép napjai
E könyv a Máréfalvi hiedelmek,
szokások, szólások, tájszavak
gy jteménye.

febr. 26 – márc.17. között:
1.200 Ft helyett 900 Ft

Ignácz Rózsa:
Anyanyelve magyar
„Ebben a
regé ybe … ott
reszket sok olyan
érzés, amit mi
idehaza nem
soka is erü k.”

febr. 26 – márc.17. között:
1.250Ft helyett 900 Ft

Képek a középkori Itália
magyar emlékeib l
Könyv a magyar
múlt iránt
érdeklődőknek, az
itáliai utazások
kedvelőinek..
febr. 26 – márc.17. között:
3.500 Ft helyett 2.000 Ft

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159
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A Székelyföldért Társaság közleménye
A Székelyföldért Társaság a korábbi évekhez hasonlóan a Székely Szabadság Napján, 2015. március 10én megemlékezést szervez Budapesten az 1854-ben kivégzett és várfogságra ítélt Habsburg-ellenes
szabadságharcosok, székely vértanúk tiszteletére. A rendezvénnyel ugyanakkor tiltakozunk az ellen, hogy
Románia hatóságai, immár nem is burkoltan, betiltva a Székely Nemzeti Tanács által tervezett
marosvásárhelyi felvonulást, lábbal tiporják a romániai magyarokat, székelyeket is megillető
demokratikus jogokat, de tiltakozunk a román kormány Székelyföldet felosztani szándékozó régiósítási
terve ellen is.
A rendezvényünk és a világ több pontján szervezett megemlékezéssel egybekötött tiltakozások
létjogosultságát még jobban alátámasztja a román hatóságok Marosvásárhelyen elkövetett jogtiprása.
A 2015. március 10-i budapesti megemlékezésre a Hősök terén - az előző évhez hasonlóan - a Tér
Szépművészeti Múzeum felőli oldalán felállítandó színpad körül kerül sor, kedden délután 18:00 órakor.
A rendezvény időtartama: 60-75 perc. A megemlékezés szervezésében és lebonyolításában részt vesznek a
Magyarországon bejegyzett székely társegyesületek többsége is.
Jöjjenek el mindazok, akik együtt éreznek a székelyföldi magyarok megmaradásának egyetlen közjogi
lehetőségével, a Románia keretén belüli, székelyföldi autonómia jogos követelésének ügyével!
Hozzanak egy-egy gyertyát (mécsest), amelyet a színpad előtt színes mécsesekből kirakott Székelyföld
határait körülállva, helyzetüket mélyen átérezve, velük szimpatizálva, örömtüzekként, erős bizakodással
fogunk közösen, azonos időpontban, meggyújtani.
A rendezvény költségeihez 100 illetve 200 Ft-os érmékkel lehet a helyszíni gyűjtőhelyeken hozzájárulni.
2015.02.26
.

A Székelyföldért Társaság elnöksége

1%

Kedves Barátaink!
Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 137.693 Ft támogatáshoz jutott. Ez
az összeg nagyban hozzájárult m ködésünk 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!

KERESZTSZÜL K A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET

Meghívó a márciusi klubdélutánunkra és könyvbemutatóra
amelyre szeretettel várjuk a keresztszülőket és minden kedves érdeklődőt!
Időpontja: 2015. március 14, 14-17 h
Helyszíne: Böszörményi „B” Irodaház (1126 Budapest, Böszörményi út 24.)
Vendégeink: Iancu Laura író, költő és néprajzkutató legújabb verses kötetéről:
„Míg kabátot cserél Isten” beszélget Deme Tamással
Kovács Krisztián népdalénekes, furulyás, aki tavasszal Észak-Amerikában
járt beszámolót tart az útjáról, énekel és furulyázik.
Tel.: +36/30-960-5919, e-mail:pakozdijudit@gmail.com, www.keresztszulok.hu
..............................................................................................................................................................................

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”””’’’’’’’’’

Erdélyt Járók Közhasznú Egyesülete
Székely Szabadság Napja Debrecenben - 2015. március 10., 18.00
Debrecen, Hatvan utca 24.
Egyesületünk kulturális és turisztikai egyesület, mely egyesület azonban nem mehet el szó nélkül a 2015. március
10-re Marosvásárhelyre tervezett, a Székely Szabadság Napi megemlékezést követő, tiltakozó felvonulás és
nagygyűlés betiltása mellett.
Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület az alábbi közleménnyel tiltakozik a román hatóságok eljárása ellen:
Civil szervezetként, Erdélyre, az erdélyi magyarságra figyelő, demokratikusan gondolkodó emberek egyesüléseként
- tiszteletben tartva a román állam szuverenitását, törvényhozási szabadságát - támogatjuk Székelyföld területi
autonómiatörekvését, mint az egyetlen ésszerű, nemzetközi jogi normáknak megfelelő megoldást, mellyel
álláspontunk szerint a román-magyar békés együttélés biztosítható. Tiltakozunk a Románia tervezett közigazgatási
átalakítása ellen, melynek egyik legfőbb célja nem más, mint a még tömbben élő magyar közösségek megmaradt,
természetes kapcsolatrendszerének a felszámolása, maradék erejének a megtörése. Álláspontunk szerint az Európai
Unió területén, egy magát demokratikusnak tituláló államban, nem engedhető meg, hogy átlátszó, légből kapott
indokok alapján betiltsanak egy békés demonstrációt, melyen egy őshonos, nemzeti kisebbség véleményt akar
nyilvánítani egy a jövőjét alapvetően befolyásoló kérdésben.
Kérjük az egyesület tagjait és minden a magyarság jövőjéért felelősséget érző debreceni, Debrecen környéki embert,
hogy vegyen részt 2015. március 10-én, kedden, a Debrecen Hatvan utca 24. szám alatt, 18.00 órától tartandó
megemlékezésen és tiltakozáson, békés jelenlétével támogassa az erdélyi magyarok törekvését, hogy nemzeti
identitásukat megtartva, szülőföldjükön boldogulhassanak. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a megemlékezésre
székely zászlón és egy szál gyertyán kívül egyéb jelvényt, zászlót, kitűzőt ne hozzanak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Székelyföldért Társaság, a debreceni rendezvénnyel egy időben, Budapesten, a Hősök Terén tartja megemlékezését.
Debrecen, 2015. február 27.

EJKE (www.ejke.hu)

Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány
Szeretettel váru k i de kedves érdeklődőt a március 27-29. között „Mese i t életre szóló él é y” címmel
egre deze dő irodal i hétvégé kre.
Program: márc. 27., helyszín: a Szent Margit Gimnázium (Budapest XI., Villányi út 5-7., Apor Vilmos terem).
15:00 Beszélgetés Kányádi Sándor költővel
16:30 Farkas L. Rozália eseszakértő és irodalo ta ár előadása a ép esével törté ő evelésről,
felolvas: László Gizella pedagógus és mesemondó
18:00 Hagymás István, pszichiáter Lendváról: Az „Álo látó fiú” c. népmese pszichológiai olvasata
A márc. 28-29-i űsor egteki thető a www.mfhnalap.org honlapon

Erdélyi Hívogató

A friss, napi
információkért keresse fel
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