ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2016. január __

2016. januári programajánlat _ _

XIX. évf. 1. szám

2016.01.28. Csütörtök
16 óra

„Budai Nagy Antal lázadása”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2016.01.28. Csütörtök
18 óra

„Újabban felfedezett középkori épületek és magyar
emlékek Rómában, III.rész” – diavetítéses előadás
Előadó: Horváth Zoltán György
Szent István Ház, Róma

2016.01.30. Szombat
9-19 óráig

„Kirándulás a Pilisbe”
Találkozás 9 órakor az Árpád hídi HÉV pénztárnál

2016.02.04. Csütörtök
16 óra

„Báthori lengyel szíve” – Erdély 3B-ben (Báthori, Bocskay, Bethlen)
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

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
Bayer Zsolt:
Hol a pofátlanság határa?

Új idők
rövid,
történetei.

jan.27 – feb.9. között:
1.980 Ft helyett 1.000 Ft

Ezernyolcszáznegyvennyolc,
te csillag

A forradalom és
szabadságharc
olvasókönyve.

jan.27 – feb.9. között:
980 Ft helyett 700 Ft

Keményfi Béla:
Magyar leventék a sarkkörön túl

Megrázó
dokumentum a
háború és az azt
követő évek
időszakáról.

jan.27 – feb.9. között:
990Ft helyett 600 Ft

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159
********************************************************************************
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ELŐZETES EZ ÉVI PROGRAMJAINKBÓL
Gondos Űéla és Horváth Zoltán György el adásai
2016. február 11. csütörtök, 18 óra Krakkó középkori és magyar emlékei - I.rész
(H.Z.GY.)
2016. február 25. csütörtök, 18 óra Krakkó középkori és magyar emlékei - II.rész
(H.Z.GY.)
2016. március 10. csütörtök, 18 óra Erdélyi magyar emlékek Krakkó környékén
(H.Z.GY.)
2016. április 7.
csütörtök, 18 óra PUGLIA olasz tartományról szóló könyv
bemutatója (Hibernia kiadó), vetítés
(H.Z.GY., G.B. és a kiadó )
2016. április 21. csütörtök, 18 óra Szerémségi műemlékek /Horvátország,
Szerbia/ (G.B.)
2016. május 5.
csütörtök, 18 óra Barangolás a moldvai csángóknál, csángók
Csíksomlyón (G.B.)

Dr. Rászlai Tibor eszmetörténész el adásai
2016. február 11. csütörtök, 16 óra „Bocskay a „törökök réme” – Erdély 3B-ben
(Báthori, Bocskay, Bethlen)
2016. február 18.

csütörtök, 16 óra „Bethlen Gábor armalisa” – Erdély 3B-ben
(Báthori, Bocskay, Bethlen)

2016. február 25. csütörtök, 16 óra Bartis Ferenc Márton Áron verséről
2016. március 3.

csütörtök, 16 óra Széchenyi István a tökéletes „kiméráiról”

2016. március 10. csütörtök, 16 óra Bartók estéi a székelyeknél
2016. március 17. csütörtök, 16 óra Március 15-e in anno – Erdélyben
2016. március 31. csütörtök, 16 óra A szkíta – hun – székely régmúltról
2016. április 7.

csütörtök, 16 óra „Két Szicília királysága” mint Erdély
történelmi analógónja

2016. április 14.

csütörtök, 16 óra Guelf- és Ghibellin hatalmi szerkezet

2016. április 21.

csütörtök, 16 óra A tagliacozzai csata után – a szicíliai lázadás

2016. április 28.

csütörtök, 16 óra A „Bosszú” mint íratlan jogszokás a Balkánon

2016. május 5.

csütörtök, 16 óra Boldog Márton Áron?

2016. május 12.

csütörtök, 16 óra A kolozsvári Keresztény Szó

2016. május 19.

csütörtök, 16 óra Lánchíd – részvények Sina György birtokában

2016. május 26.
2016. június 2.

csütörtök, 16 óra Miért és mióta kerüli el Székelyföldet a vasút?
csütörtök, 16 óra Tamási Áron olvasatai

2016. június 9.

csütörtök, 16 óra Dsida Jenő „átkozódása”
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XX. Csángó Bál
Helyszín: Budapest, Syma Rendezvény és Kongresszusi Központ
"C" Csarnok, (1146 Budapest, Dózsa György út 1)
2016. január 30. (szombat)
A csángó magyarok hagyományos budapesti fesztiválja egész estés
- tizenkét óra hosszat tartó -, párhuzamosan futó programokból
álló rendezvénysorozat. A színpadi m sort több helyszínen zajló
táncház, koncertek, énektanítás és más programok egészítik ki. A
m sort követ , hajnalig tartó táncházban a néz közönség is
tevékeny részesévé válhat e kultúrának. A rendezvény alapvet
célja a moldvai és a gyimesi csángó magyarok rendkívül régies és
páratlanul gazdag népm vészetének és hagyományainak bemutatása a hazai és a nemzetközi közönség számára. Vendégeink
lesznek a hagyományokat jól ismer id sek, fiatalok Pusztinából,
Magyarfaluból, Forrófalvából, Klézsér l, Somoskáról, Trunkból,
Gyimesb l, Setétpatakáról, Hétfaluból.
Részletes program: http://www.prominoritate.hu/ren_csa.html
Ül jegy: 3500 Ft, Állójegy: 2000 Ft, A rendezvény napján: 10.00 és 00.00 közt lesz nyitva a pénztár.

Budaörsi Polgári Kaszinó (BPK)

MEGHÍVÓ
Előadó:
KUSZTOS TIBOR,
az Erdélyi Református Egyházkerület ny. lelkipásztora,
esperes, a Magyar Kultúra Lovagja, a Német Teológusok
Társaságának tagja.

Szálfaegyenesen a román
kommunista diktatúra viharában
Az előadó beszélgető-társa: Éhn József
Helyszín: ADLER Kávéház és Panzió nagyterme
(Budaörs, Szabadság u. 2)

Időpont:2016. január 29., péntek, 18:00 óra
Helyfoglalásukat küldjék Éhn József
e-mail címére: ehn.vizinter@hu.inter.net küldjétek el

KERESZTSZÜL K A MOLDVAI
CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET
Ez évben is megszervezzük a moldvai magyar oktatás
ta árai ak és a keresztszülők ek összejövetelét, elyre
tisztelettel hívjuk a keresztszülőket, egyesületü k tagjait,
moldvai barátainkat és minden kedves érdeklődőt.
- beszámoló a múlt évi tevéke ységről
- a moldvai magyar oktatás helyzete
- találkozó a keresztgyermekek tanárával,
Időpo tja: ja uár 3 , szo bat, délelőtt -óra
Helye: a budapesti XII. kerületi Németvölgyi úti Általános
Iskola (1126 Budapest, Németvölgyi út 46.)

Egy hagyományos jótékonysági bálra, Rákosligetre
hívunk mindenkit szeretet-tel! A KAFA 2016 (a
hatodik rákosmenti Katolikus Farsang) rendezői
idén a bál programját egy moldvai blokkal színesítik, neves művészek önzetlen részvételével (Kóka
Rozália, Kiss Tampu Tatiana, Benke Grátzy és
zenésztársai és még sokan mások). A bevételt a
moldvai magyar oktatás megsegítésére ajánlják fel a
rendezők.
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HÁROMSZÉK
TÁNCEGYÜTTES
Erdély-menyegző
Ének a reményhez
Színpadi világunkban Erdély és
a e yegző fo ódik össze, az
otthon, a haza és a házasság.
A házasság és a történelmi emlékezet töredékeinek végtelenbe találkozó párhuza a e szőttes. A keletkező élet házasság - halál - újjászületés körforgásában magunkról kívá u k szól i, az értékekről, iket hordozu k
és a jele ről, it érzékelü k.

Időpont: 2016.február 19. péntek 19 óra
Helyszín: Várkert Bazár
(1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6)
Kapcsolat: http://www.varkertbazar.hu/hu/programok/erdely-menyegzo-enek-a-remenyhez

ELADÓ BUDAPEST BELVÁROSÁBAN
EGY 30M2-ES
FÖLDSZINTI
űSENDES, ŰELS
UDVARI, KISREZSIJ
ÖSSZKOMFORTOS
GALÉRIÁZHATÓ LAKÁS
(szoba+konyha+fürd szoba)
IRODÁNAK, RAKTÁRNAK
IS HASZNÁLHATÓ
Ár: Ő2.000€uro
Kapcsolat: f.shoothingstar@gmail.com

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

Tamási Áron

Csalóka szivárvány

színmű

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,
Czintos Bálint özvegyember, aki minden vágya ellenére,
nem tanulhatott tovább. Műveli a birtokot, de álmai
nyugtalanítják, miként törhetne ki sorsából? A véletlen
lódítja meg képzeletét és bátorítja cselekvésre. Egykori
barátja, Kund Ottó, bolyongó filozófus toppan a házba,
akit Czintos hiába marasztal, elmúlik az életből is, mert a
gazda ruhájában az örvénybe veti magát. Ebből szökken
Bálint gondolata: megholt barátjának öltözetében eltűnik
a házból és a faluból, hogy új életet kezdjen. Másik
ember lehessen.

Időpontok: 2016. február 7., 19 óra
2016. március 14., 19 óra
Helyszín: József Attila Színház
(1134 Budapest, Váci út 63.)
Jegyrendelés: Gyepesi Zsuzsanna közönségszervez nél T.: 06-30-2467535, Egységár: 1.500 Ft

1% Kedves Barátaink!
Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai
révén 210.886 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!

FIGYELEM!
Festést mázolást vállalok téli id szakra is,
akár azonnal. Érdekl dni lehet 12-18 között
a következ telefonszámon: 06-20-5893779
Egyesületünk támogatói

Erdélyi
Gyülekezet
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