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2012.05.17.   Csütörtök 

16 óra 

„A székely örökség”  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2012.05.17.   Csütörtök  

18 óra 

„Szól a tárogató” – zenetörténeti előadás 

Előadó:  dr. Bene Ferenc

2012.05.19.   Szombat 

 9 - 13 óra között 

 „Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”  

Szervező: Gondos Béla

2011.05.20.   Vasárnap            

19 óra 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A XX. SZÁZAD KOZMOLÓGIÁJA DIÓHÉJBAN 

Áz Albinoni Kamarazenekar csillagászati sorozatának VI. előadása 

MŰSOR:   

Tomaso Albinoni: B-dúr concerto – Op. 10 n. 1 

Antonio Vivaldi: Et exultavit – ária a Magnificat-ból 

Antonio Vivaldi: g-moll concerto grosso – Op. 3 n.  

Zsigmond Balassa csillagászati-kozmológiai előadása 

J. S. Bach: Erbarme dich – ária a Máté passióból 

Antonio Vivaldi: d-moll concerto grosso – Op. 3 n. 11 

Szólót énekel: Barlay Zsuzsan 

Közreműködik: Szacsvay Marianne és Vincze Zsuzsanna – hegedűn; 

                         Pesti Monika és Kwaysser Bianca – gordonkán; 

                         Réthy Judit – csembalón  

Az Albinoni Kamarazenekart vezényeli Zsigmond Balassa 

2012.05.24.   Csütörtök 

16 óra 

 

 

 

 

 

„Maria-hilfe”  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

Mindenkor Segítő Szűz Mária, Segítő Mária, Segítő Boldogasszony (ném. 

Mariahilf) neve eredetileg a török elleni harcokban (1571: Lepantó, 1683: Bécs, 

1686: Buda) megtapasztalt segítségére utal. Idővel azonban a minden rászorulón 

és oltalmát keresőn segítő Istenanya megszólítása lett. Úgy tartották, hogy a 3 

legnagyobb csapást, háborút, járványt, éhinséget egyedül a Segítő Mária keze 

tudja távol tartani. A 17-18. századi pestisjárványok elhárításáért is a Segítő 

Máriához folyamodtak. 

2011.05.25.   Péntek            

15 - 19 óráig 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                          

 

 

 

 GYEREKNAPI  KÖZÖSSÉGI  VÁSÁR 

A rendezvényre a ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület által 

létrehozott CBC-vel (Civil Börze Club) együttműködve kerül sor, Ez egy 

"értékes" csere-bere klub, ahol az igényeket és a szükségleteket 

harmonizáljuk egymással. „Árucikk” lehet bármely holmi, ruha, játék, 

sütemény, de akár munkavégzés, szórakoztató műsor is. 

PROGRAM: 15.00-16.00: A látogatók fogadása, árusító standok elfoglalása,               

                                            bemutatkozás, csere-bere 

                     16.00-17.00: Játék,  gyerekprogram  

                     17.30-19.00: Közösségi vásár, csere-bere, tombola húzás 

Érdeklődni a szervezőknél: Fenyvesiné Kolos Katalin: 20-931-4589 

                                            Kiss Anna: 30-932-3617 

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

******************************************************************************** 



 

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

2012.05.27.   Vasárnap       

 

 

 

 

 

 

 

„Az Újrahasznosított Mesék Társasága (EME)” fellépései 

11 óra   - ReMese gyermek divatbemutató – Akvárium (Deák tér) 

11.30 ó. - ReMese előadás az újrahasznosításról – Akvárium (Deák tér) 

15 óra   - „Színes Remese” divatbemutató  a ClubNetCet Egyesület rajzverseny       

                díjátadóján, a Duna Pláza 2. emeletén a Dunakert Gyermekközpontban. 

                Előtte és utána további gyermeknapi programok lesznek 

                (Bábszínház, bűvész, Karda Beáta és tehetséges növendékei). 

18 óra   - ReMese felnőtt divatbemutastó – Akvárium (Deák tér) 

Az esetleges programváltozásokról érdeklődjön a 06-70-7035739-es telefonon

2012.05.30.   Szerda      

18 óra  

„Indonézia – Bali szigete” – diavetítéses előadás  

Előadó:  dr.Sibalszky Zoltán

2012.05.31.   Csütörtök 

16 óra 

„Őrző-védő szolgálók: az angyalok”  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2012.06.03.   Szombat  

9-19 óráig 

 „Kirándulás a Budai-hegyekbe”  

Találkozás 9 órakor a Széll Kálmán (Moszkva) téri metró kijáratnál 

2012.06.05.   Kedd             

18 óra  

 

 

„Vasvári Pál emléke Kalotaszegen” – könyvbemutató diavetítéssel egybekötve 

Okos Mártonnal a szerzővel Pécsi L. Dániel jelképművész beszélget 

Vasvári Pál alól kilőtték a lovát, nem sokkal később a hős márciusi ifjú is életét 

áldozta a magyar szabadságért. A csata Kalotaszeg vidékén, a Mócföldtől nem 

messze folyt le 1849. július 6-án. A Rákóczi szabadcsapatot, melyhez Vasvári 

őrnagyi rangban tartozott az Avram Iancu vezette, a környéket fosztogató román 

felkelők kerítették be. A gyűrűből a többség kitört, de Vasvári négyszáz társával 

együtt itt lelte halálát.  Okos Márton erdélyi újságíró nemcsak a márciusi ifjúból 

Erdélyt védő hőssé lett Vasvári életének, halálának, kultuszának dokumentumait 

gyűjtötte össze, hanem beszámol az 1989 után Körösfőn állított kopjafa sorsáról, 

a kezdeményezőket ért retorziókról is. 

2012.06.07.   Csütörtök 

16 óra 

„Kortársunk: Verne Gyula”  

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2012.06.07.   Csütörtök  

18 óra 

„Rovásegyetem”  

Előadó:  dr. Bene Ferenc

***************************************************************************************

   

 

 

Kedves Barátaink! 
Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 212.368 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!

,.......................................................................................................................................................................... 
 



 

ÁLLÁSKERESŐ 

Középkurú hölgy telefonos, takaritói állást keres. 

Bármilyen más állás is érdekel: pl.egy énekarba 

mint kórustag, szólóénekes, könnyűzene vagy 

népdalénekes. Telefon:06303747067 

 

 

ÁLLÁSKERESŐ 

Fiatal lány elhelyezkedne eladó pénztárosnak vagy 

bármilyen munkát elválall . 

Telefon: 06705768219 

                Email: ritukacica@citromail.hu . 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Heti Könyvböngészde 

Minden szerdán 11 - 18 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 KÖNYVAJÁNLATOK

  

Netye Zoltán Pál: 

Kövek a Pilisben 
 
 

Ősi kultuszhelyek a Kárpát-

medencében.  

 

 

 

  

 

Juhász László: 

Bécs magyar emlékei 

 

A császárváros magyar  

emlékeinek legteljesebb 

gyűjteménye. 

 

 

 

 

Telepes népség 
Erdélyi szász 
olvasókönyv 
 

A tanulmánykötet sok 

ismeretet ad az erdélyi 

szászok évszázadairól. 

 

 

 

 

Hajdú Farkas Zoltán:  

Csíki kaláka 

  

A csíki székelyek 

hétköznapjairól szól  

ez a kötet.

Pünkösdi erdélyi utazás --  Gondos Béla vezetésével      2012.május 24-29.      

  

Utazás: autóbusszal (kb 45 fő) 

Indulás: Bp., Batthyány tér május 24 5.30 órakor 

Érkezés: Bp., Batthyány tér 29-én este 

Ellátás: fél panziós 

Szállás: 1-1 éjszaka Nagypetrin és Nyárádszentlászlón 

Ár: 57.000 Ft/fő 

Hatnapos zarándoklatunkat a trianoni határt elhagyva és varázslatos bihari tájakat átszelve, szilágysági 

programokkal kezdjük. Már az első nap felkeresü zőségi műemlékeket tekintünk meg. Ezt követően 

Csíkszékbe megyünk, ahol - hagyományainkhoz híven – részt veszünk a Csíksomlyói Búcsún. Útunkat 

innen nyugat felé folytatjuk. Hazafelé tartva a Székelyföldnek nk egy nevezetes szent helyet is. az utóbbi 

évek Mária jelenések okán, hiressé vált Szilágynagyfalu melletti Szentháromság hegyet, a kápolnával és 

forrással. Ezután Kalotaszeg északi szélét érintve, me előbb udvarhelyszéki, majd marosszéki területén 

található kultúrtörténeti emlékeinek gyöngyszemeiből szemezgetünk. 

Érdeklődni: Gondos Bélánál, szerdánként 11-18 óra között a Molnár u.5-ben,  

                     illetve telefonon: 06-20-4864736. 

 

 

  

 

 

 
     
 

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

                              május                                 május                                   máj.30-                                június 

                             16-22 között                       23-29 között                         jún.5. között                       6-12. között 

                              990 helyett                        1.200 helyett                        1.500 helyett                       1.600 helyett 

                              700 Ft                                800 Ft                                  1.000 Ft                               900 Ft 
 

mailto:Email:%20ritukacica@citromail.hu
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A  Hétboldogasszony  Kör  és a csömöri 

Szent Korona Közösség zarándoklata 

Pilisszántóra 

Szeretettel várunk a Hétboldogasszony Kör zászlaja 

alatt, hogy a Lélek-hídon együtt lehessünk 

csíksomlyói zarándoktársainkkal. 

Találkozás, gyülekező pilisszántói parkolóban, a 

faluhoz közelebbi részen 8:00-8:20 között, 

Tervünk Boldog Özséb sírjának felkeresése, a 

templomban a Keresztes Kő megtekintése, majd a 

Csillagösvényen megyünk föl a Boldogasszony 

Kápolnához. 

A szentmise 11:00-kor kezdődik, a Pilis Keresztnél, 

várjuk a Pünkösd szombatján, május 26-án ( 2012.) 

csíksomlyói zarándok társaink üdvözletét és a 

Szentlélek kiáradását. 

Isten áldásával:  Zöld Veronika ( +36-20-2263864) 

Sportárverés a Bástya Egyesület 

támogatására 

 Mintegy száz magyar olimpiai bajnok és számos 

legendás sportoló által felajánlott relikviára, köztük 

sporttörténeti jelentőségű ereklyékre lehet licitálni a 

Nemzeti Sportárverés az Erdélyi Szórványmagyar-

ságért elnevezésű internetes aukció keretében. 

A www.licit.hu/sportarveres oldal látogatói május 

31-ig tehetik meg tétjeiket.. 

A Mezőségi Őrzőkör Alapítvány a befolyt összeget 

a Bástya Egyesület támogatására fordítja. Az 

egyesület az erdélyi mezőségben található magyar 

falvakban, Vicén és Magyardécsén alapított 

szórványkollégiumokat. A kollégiumok lényege, 

hogy moldvai csángó és erdélyi szórvány magyar 

falvakban élő gyerekeket fogadnak be bentlakásos 

formában. 

Rendszeres járat Budapest-Kolozsvár 

között nyolcszemélyes mikrobusszal 
S.C. VEFAM IMPEX S.R.L.  

Kolozsvár, Malom 

(Gh. Baritiu) u. 20. 

Telefon:  

0040-264-593942, 

0036-20-4526173, 

0036-1-3793128 

Indulás: 

Kolozsvárról - Magyar Színház, reggel 7 óra  

Budapestről - Nyugati Pályaudvar, reggel 7 óra 

 

  Magyarországon letelepedettek számára 

  ingóság szállítását vállaljuk 
 

  Akár négy szoba plusz      

  konyha berendezését is!  

  Nyolcszemélyes    

  kisbusz isbérelhető! 

  A szállítás és bérlés   

  ára: 100 Ft/km 

  Érdeklődni lehet: 0036-30-9497792 

 

 

Székelyudvarhelyen temetik újra 

Nyirő Józsefet  

Május 27-én, 

a Nyírő-villa előtti tiszteletadást követően, 

a koporsót a város központjában, a 

Márton Áron téren ravatalozzák fel, majd 

a Szent Miklós-hegyi temetőben, 

római katolikus szertartás szerint 

helyezik sírba 
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