ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2017. február_
2017.02.22. Szerda
18 óra

2017. februári programajánlat _ _

XX. évf. 2. szám

„Pozsony 907” - ÁLMOS KIRÁLY AKADÉMIA
Kérdező Kubínyi Tamás író-művelődéstörténész-műsorvezető
Meghívottak Nyers Csaba, Herceg Ferenc, Poór Miklós
ÁKTV élő közvetítés:
www.almoskiralytelevizio.hu

2017.02.23. Csütörtök
18 óra

„Itália - Zarándokúton Pisa környékén” – diavetítéses előadás
Előadó: Horváth Zoltán György

2017.02.23. Csütörtök
20 óra

TÖBBNYELVŰ TEAKLUB (Polyglot Club)
Minden csütörtökön 20 órától kifulladásig nyelvgyakorló Polyglot Club az EMEben. A résztvevők bármilyen nyelven kommunikálhatnak, amit ismernek és
találnak hozzá ott helyben társat. :-) A klub beszédközpontú, nem hasonlít
nyelvórára vagy nyelvvizsgára, a cél a társalgás. Anyanyelvi beszélők is
látogatják. Célcsoport: fiatalok. Belépő: 250 Ft, korlátlan tea- és zsíros kenyér
fogyasztással.
Házigazda: Kardos Boglárka

2017.03.02. Csütörtök
20 óra

TÖBBNYELVŰ TEAKLUB (Polyglot Club)
Házigazda: Kardos Boglárka

2016.03.05. Vasárnap
9-19 óráig

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

2017.03.08. Szerda
18 óra

„A Petőfi ügy” - ÁLMOS KIRÁLY AKADÉMIA
Kérdező Kubínyi Tamás író-művelődéstörténész-műsorvezető
Meghívottak Kéri Edit és Hankó Ildikó
ÁKTV élő közvetítés:
www.almoskiralytelevizio.hu

2017.03.09. Csütörtök
18 óra

„Dél-itáliai különlegességek” – diavetítéses előadás
Előadó: Horváth Zoltán György

2017.03.09. Csütörtök
20 óra

TÖBBNYELVŰ TEAKLUB (Polyglot Club)
Házigazda: Kardos Boglárka

2017.03.11. Szombat
13 óra

HORVÁTH PIROSKA: GÁBRIEL, AZ ÖRDÖG ÉS A NŐ

Amalfi

című színdarab ősbemutatója
A színdarab, a szerző- és alkotótársak előadásában látható, hallható!
Zongorán közreműködik, P. NAGY LÁSZLÓ
Énekkel, CS. HAJDÚ ILONA
A műsor után interjú és kötetlen beszélgetés a szerzővel!
Belépődíj nincs, de támogatást köszönettel elfogadunk.

Horváth Piroska

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

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

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 (feb.22 – márc.15.)
Illyés Gyula Emlékkönyv

Magyar Adorján:
A lelkiismeret aranytükre

A neves
költő, író
tiszteletére
készült írások
gyűjteménye
1.500 Ft helyett 900 Ft

Adatok a
magyar ősvallás
erkölcstanából

900 Ft helyett 700 Ft

Orbán Balázs:
Torda város és környéke I-II.
E „ kis hazarészt…
régi fényében
mutatja” be a
szerző
1.500Ft helyett 800 Ft

Kedves Barátaink!
Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 241.429 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!

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

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

Székely Szabadság Napja – Változatlanul a szabadság a tét
A Székely Szabadság Napjára, március tizedikére készülve nem hagyhatjuk szó nélkül azt, az egész
Romániát átfogó, erkölcsi, politikai válságot, amely rövid idővel a választások után százezreket vitt az
utcára. Huszonhat évvel a rendszerváltás után olyan súlyosak és mélyek a demokrácia, a jogállam
hiányosságai, hogy a társadalmi elégedetlenséget teljes mértékben indokoltnak lehet tekinteni. A román
politikai osztály ebben a hosszú időszakban nem arra használta a rendelkezésére álló törvényhozói és
végrehajtó hatalmat, hogy a jogállam törvényi és intézményi kereteit megteremtse és működtesse, hanem
ellenkezőleg, a torz, múltból örökölt hatalmi struktúrák megtartását, megerősítését is vállalta, hogy saját
politikai hatalmát konszolidálja.
A mi számunkra 2017-ben változatlanul a szabadság a tét. Mi, székelyek az autonóm Székelyföldön meg
fogjuk tudni teremteni a korrupciómentes közélet feltételeit, a közintézmények átlátható működését és
Székelyföld minden polgárának teljes és tényleges jogegyenlőségét. Nekünk nem lesz szükségünk
titkosszolgálati eszközökkel működő árnyékhatalomra, és erre elegendő bizonyíték a rendtartó székely
falu ma is élő hagyománya és a számunkra mintának tekintett európai autonómiák.
Március 10-én, 16 órakor a marosvásárhelyi Postaréten kezdődik a megemlékező rendezvény, onnan
vonulunk a hagyománynak megfelelően a város főterére a kormányhivatal elé. Ismételten elmondhatjuk:
ezen a napon fog megmérettetni az az erkölcsi erő, amely tizenötödik éve szembesíti a román hatóságokat
és a közvéleményt a székely nép akaratával, autonómia követelésével. Alkotmányos eszközökkel,
erőszakmentesen, de szívós kitartással igényeljük a szabadságot: az államon belüli önrendelkezést.
Kérjük Székelyföld lakóit, hogy emlékezzenek meg ismét a Székely Szabadság Napjáról, aki pedig teheti,
jöjjön Marosvásárhelyre, hogy békésen, méltósággal nyilvánítsuk ki közösségünk autonómiaigényét.
Kérjük a magyar pártokat, civil szervezeteket, a magyar történelmi egyházak gyülekezeteit, legyenek
részesei az előkészületeknek, és ösztönözzék részvételre a székelyeket és egész Erdély magyarságát.
Kérjük a nagyvilágban élő magyarok szervezeteit, hogy 2017. március 10-én vonuljanak Románia
külképviseletei elé, és fejezzék ki szolidaritásukat a székely autonómiamozgalommal.
Fontos, hogy minél többen legyünk, hogy megértessük mindenkivel, bármerre tart a világ, bármilyen mély
az egész Romániát átfogó bizalmi válság, a mi küzdelmünknek változatlanul a székely szabadság a tétje.
Marosvásárhely, 2017. február 16.
Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

A Magyar Patrióták Közösségének felhívása
Az észak-erdélyi Magyarberkesz a rossz állapotú A banki átutaláshoz szükséges adatok:
régi magyar iskola épületéből közösségi házat
 Kedvezményezett neve: Magyar Patrióták
szeretne kialakítani a kővárvidéki szórványKözössége
magyarság számára. Ehhez építeni kell, amihez
 Bankszámlaszám: 63200171-11070966
segítségre van szükségük, hiszen a kicsiny közös-ség
 Megjegyzésnek írja be: „Magyarberkesz”
önerőből nem képes a források előteremtésére, a
 Nemzetközi számlaszámunk (IBAN): HU12
román államra meg nem számíthatnak. De a tenni
6320 0171 1107 0966 0000 0000
akaró falu nem csüggedt el, és küzdenek a
 SWIFT-kód: TAKBHUHB
közösségi ház megvalósulásáért, ahol a gyermekek
 Bank neve: Pannon Takarék Bank Zrt.
remélhetőleg évtizedek múltán is anyanyelvükön A beérkezett adományokat a Magyar Patrióták
fedezhetik fel a szülőföld és kultúrájuk kincseit. Közössége tavasszal fogja eljuttatni a közösségi ház
Támogassa minden magyar honpolgár ezt a nemes épületének
tulajdonosa,
a
magyarberkeszi
célt lehetőségeihez mérten, akár csak egy kicsinyke református egyházközség részére. A bevételről a
összeggel.
nyilvánosságot is tájékoztatni fogjuk.
..............................................................................................................................................................................
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AVE Kiállítóház
(1065 Budapest, Hajós utca 21.)

Pálosok emlékei – titokzatos pálos
kolostorok
2017. február 27. hétfő 18 óra
A Boldog Özséb által a XIII. században
megalapított magyar szerzetesrend templomai, kolostorai nagyon sok helyen
megtalálhatók a Kárpát-medencében.
A sok esetben romossá vált templo-mok,
kolostorok maradványai mostaná-ban
válnak ismét láthatóvá.
Előadó: Gondos Béla
Belépő: Elővételben az előadás napjáig 1.000 Ft
A helyszínen aznap 1.500 Ft
Helyfoglalás érkezési sorrendben!
Jegyrendelés: info@avekiallitohaz.hu
Információ: 20/312-5925

Wass Albert Kulturális Egyesület
MEGHÍVÓ
Hunok, Hungárok, Magyarok
Előadó: Dr. Obrusánszky Borbála
Időpont: 2017. 02. 23-án 17 00 óra
Időtartama: kb. 90 perc
Helyszín: Tiszaújváros, Hamvas Béla Könyvtár
(3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2)

FELHÍVÁS
A Romániai Falugondnokságok Szövetsége
használt vagy új kisbuszokat kér munkájához:
 az anyanyelvű ügyintézője az időseknek;
 tolmács;
 egy-egy magyar iskola központba viszi
naponta a környék magyar gyermekeit,
ami kettős az áldás, mert magyar nyelvű
oktatást ment meg, s az összevont iskolaközpontban a magyar nyelvű oktatásban részesülő gyermek a családban
marad;
 szervezi a közösség hagyományápoló rendezvényeit, falunapokat, nemzeti ünnepeinket;
 szállítja az ott élőket a csíksomlyói búcsúra, a dévai zarándoklatra, ökumenikus istentiszteletekre stb;
Kapcsolatfelvétel: Romániai Falugondnokságok
Szövetsége e-mail: sbalazs @lorinfo
vagy: Erdélyi Szövetség e-mail cím:
erdelyiszovetseg@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
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