ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2016. március __
2016.03.09. Szerda
18 óra

2016. márciusi programajánlat _ _

XIX. évf. 3. szám

„Asztali beszélgetés” - ÁLMOS KIRÁLY AKADÉMIA
Kérdező Kubínyi Tamás író-művelődéstörténész-műsorvezető
ÁKTV élő közvetítés:
www.almoskiralytelevizio.hu

2016.03.10. Csütörtök
16 óra

„Bartók estéi a székelyeknél”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2016.03.10. Csütörtök
18 óra

„Erdélyi magyar emlékek Krakkó környékén” – diavetítéses előadás
Előadó: Horváth Zoltán György

2016.03.12. Szombat
15 órától

VIDÁM HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
A rendezvényre a ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesülettel közös
szervezésben kerül sor és mindenkit szeretettel várunk.

MŰSOR:
15 óra - Közösségi vásár a Civil Börze Club szervezésében
16 óra - Fellépnek Keresztúri Gyöngyi, Bodnár Ferenc a Boglárka citerazenekar
tagjai
17 óra - Húsvéti Finomságok versenye
Bárki benevezhet. Az otthon elkészített és elhozott különlegességeket, kitesszük az
asztalra és mindegyik kap egy számot. A közönség kóstolgat és a szavazó cédulára
felírja a szerinte legjobb hármat. Az nyertesek díjat kapnak és a recept megjelenik az
Erdélyi Hívogatóban. A versenyzők részvétele a rendezvényen ingyenes.

18 óra - Winczheim Tibor többkötetes író humoros írásaiból hallhatunk
18:30 óra - Szitárral a zene szárnyán - Tóth Csaba, a DzsinnKalaDzsi zenekar tagja
játszik
19 óra - Irodalmi karaoke
Várjuk mindazok jelentkezését, akik több vagy kevesebb tehetséggel rendelkeznek egy
irodalmi mű (vers vagy próza) előadására. A fellépések jelentkezési sorrendben követik
egymást és 5-10 percig tarthatnak. A bemutatásra szánt alkotás kiválasztása tetszőleges, akár saját írás vagy költemény is lehet. A legsikeresebb előadók könyvjutalomban
részesülnek.

19:30 óra - Záróbuli zenei karaoke-val
Vendégek és házigazdák közös és kötetlen együttléte időkorlátok nélkül.
Étel, ital batyus alapon, zene, tánc, jó hangulat!
Rendezvénytámogatás: 500 Ft, egyesületi tagoknak, meghívottaknak ingyenes,
batyus részvétel, aki nem hoz ételt, italt annak +500 Ft hozzájárulás a svédasztalhoz.
2016.03.17. Csütörtök
16 óra

„Március 15-e in anno – Erdélyben”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész

2016.03.18. Péntek
19 óra

Az ALBINONI KAMARAZENEKAR és KAMARAKÓRUS nyilvános főpróbája

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

............................................................................................................................................................................
MŰSOR
Pergolesi-Bach: Stabat Mater
Antonio Lotti: Crucifixus
Francesco Geminiani: d-moll concerto grosso Op. 3/4.
Francesco Venturini: Ouverture in a op.1/5
Közreműködnek az Albinoni Kamarazenekar énekes és hangszeres szólistái
Antonio Lotti

A műsort vezeti és vezényel: Zsigmond Balassa

2016.03.19. Szombat
9 - 12 óra között

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

2016.03.23. Szerda
18 óra

ÁLMOS KIRÁLY AKADÉMIA

2016.03.30. Szerda
18 óra

„Új-Zéland” – Alpár Pál diavetítéses útibeszámolója

2016.03.31. Csütörtök
16 óra

„A szkíta – hun – székely régmúltról”
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2016.04.02. Szombat
9-19 óráig

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

Kubínyi Tamás író-művelődéstörténész-műsorvezető, ÁKTV élő közvetítés:
www.almoskiralytelevizio.hu
Új-Zéland!... a páratlan természeti szépségek e távoli szigete
Földünk túlsó oldalán. Azonban nemcsak ezen értékei, de
lakóinak életszeretete segítőkészsége, és polgári társadalma
egy olyan országot hozott létre a Csendes Óceán eme szegletében, amely könnyedsége ellenére mégis egy fegyelmezett
társadalmat és tiszta környezetet tudhat magának.

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
T. Tomka Mária, Kölnei Lívia:
A titokzatos égi szekér
Jelképek az
őrszigeti
Szent László
templom
falfestményein.
márc.16 – ápr.5. között:
1.680Ft helyett 980 Ft

Berki Mihály:
Pufajkások

Franka Tibor:
Hídverés

A hídfoglalás
igaz története.

márc.16 – ápr.5. között:
980 Ft helyett 200 Ft

A fegyveres erők
sorsa ’56
november 4-e
után.

márc.16 – ápr.5. között:
800Ft helyett 500 Ft

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

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

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!

A Székelyföldért Társaság kezdeményezései
Kérünk csatlakozz hozzá, használd, írd alá, közvetíts!
Székelyföldi Autonómia Alap (http://supportszeklerland.hu/index.php/mozgalom/autonomia-alap) célja az
autonómiamozgalom anyagi hátterének a biztosítása, kitűzött cél egy strasbourgi székely lobbiiroda megalakítás. Csatlakozz hozzá, légy rendszeres havi befizetője még akkor is, ha csak 100 forintot tudsz erre áldozni!
Székely tartománynév (sic.hu) Székelyföld megjelenítése az internet virtuális világában. Ingyenes levelezés (mail.sic.hu) és ingyenes honlapnév foglalási lehetőség, amivel kifejezheted székely származásodat vagy
a székely üggyel való szolidaritásodat. Használd!
Aláírásgyűjtés, amiben kérjük a magyar kormány határozottabb fellépését a román kormány az egyre szaporodó magyarellenes lépései ellen, párbeszéd elindítását a magyar és román kormány között Székely-föld
státuszának a rendezéséről, illetve az Európa Tanács közvetítését. Írd alá akár online
(http://www.peticiok.com/szekelyfoldert_-_pentru_tinutul_secuiesc_-_for_szeklerland) vagy nyomtasd ki
(http://supportszeklerland.hu/docs/felkeres-ket-kormanynak_.pdf) és gyűjts aláírásokat a környezetedbe,
majd az ívet szkennelve küldd el a Székelyföldért Társaság e-mail címére (szekelyfoldert@sic.hu). Az aláírásokat március végén összesítjük és elküldjük a magyar és a román kormánynak meg az Európa Tanácsnak.
A Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetségének megalakításának
elindítása (http://supportszeklerland.hu/index.php/esemenyek/19-esemeny1), amelynek segítségével az Európa Tanács Kongresszusában megfigyelői státuszt kaphatnak a székely önkormányzatok, illetve ha gyűl elég
pénz az Autonómia Alapba, akkor egy székely lobbiirodát is kialakíthatnak. Magyarországi polgármestereket keresünk, akik támogatják a kezdeményezést és hajlandók a szövetség elindításában, megalakításában
részt venni, és ezzel egy olyan keretet biztosítani a székely önkormányzatok részére, amely azok jogérvényesítését segíti. Közvetíts saját településed önkormányzata fele, ismertesd a kezdeményezést a polgármesterrel!

EMLÉKVONAT KOCSORDRA
Az Indóház és a MÁV Nosztalgia Kft. a Kratochvil Károly- emlékév
alkalmából emlékvonatot indít a Székely Hadosztály utolsó honvédő
csatájának színhelyére, Kocsordra.
Emlékvonatunk a Nemzeti Összetartozás Napjának másnapján indul útnak Budapest-Nyugati pályaudvarról. Érkezés a késő délelőtti órákban Kocsordra, ahol
a hadosztály Kraszna parti emlékművéhez sétálunk. A nagyváradi Szigliget Színház művészeinek ünnepi műsora,
megemlékezések nagyváradi és partiumi magyar civilszervezetek szervezésében, emléktábla-avatás, koszorúzás,
egyházi avatás. A megemlékezések után a Székely Hadosztály Futárvonat visszaindul Budapestre. A programról
bővebben: http://www.mavnosztalgia.hu/hu/programs/show/824

Részvételi díjak:
Korabeli nosztalgia kocsikban
• Fapados: 11.900 Ft/fő
• Párnás:
13.900 Ft/fő

Jegyvásárlás: MÁV Nosztalgia Jegyiroda
Budapest- Nyugati pályaudvar 10. vágány mellett
Telefon/Fax: (+36 1) 269-5242
Email: jegyiroda@mavnosztalgia.hu

.............................................................................................................................................................................
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ELADÓ
Többféle női prémes kabát és jó minőségű irhabunda és kisebb tárgyak haláleset miatt alkuképes összegért sürgősen
eladók Budapesten.
Érdeklődni lehet:
Földvári Sándor, Tel.: 06-30-6709134
FIGYELEM!
Festést mázolást vállalok téli időszakra
is, akár azonnal. Érdeklődni lehet 12-18
között a következő telefonszámon:
06-20-5893779

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

A Budapesti Székely Kör erdélyi útjaiból

TOROCKÓ és Szent György nap
2016. április 22-24.
Kirándulás a Székelykőhöz, valamint Torockó és vidékére
Torockószentgyörgy, Nagyenyed és ősi kollégiumának
meglátogatása. Közben Gyulafehérváron az érseki épület
megtekintése, visszafelé Kolozsváron (Házsongárdi
temetőben) sétát teszünk.
Szállás 2 éjszaka világörökség házakban Torockón, bőséges vacsorával, reggelivel.
3 nap, utazással: 29.000 Ft/fő + belépők, kb. 40 lei
Foglaló: 10.000 Ft március 18-ig.

Észak-Erdély Máramaros
2016. július 22-24.
Észak-Erdély, Máramaros és a szatmári részek
meglátogatása: Nagykároly, Zilah, Zsibó, Szamosújvár,
Dés, Nagybánya, Máramarossziget, Misztótfalu érintésével
Szállás: 3 nap 2 éjszaka, faluturizmus félpanzióval
Koltón.
Ára: 33.000 Ft/fő + belépők
Nyugdíjas klub min. 25 fős csoportjának 28.000 Ft/fő
(+2 fő gratis) Foglaló: május.18-ig 10.000 Ft
Érdeklődni lehet: 06 (30) 2731020
Egyesületünk támogatói

Erdélyi
Gyülekezet
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