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2013.04.04.   Csütörtök 

16 óra 

 

 

 

 

 

 

 

„Shaftesbury esztétikája"  

- A korai felvilágosodás emberképe, filozófiájában. 

Shaftesbury (1671-1713) angol filozófus, aki nagy hatást 

gyakorolt a tizennyolcadik és tizenkilencedik században zajló 

esztétikai, erkölcsi és vallási vitákra. Filozófiájában, mely szerint 

minden dolog egy harmonikus kozmikus rend része, az erős 

teleologikus megközelítést az emberi természet éles megfigye-

lésével kombinálta. 

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 
                                                                                                                                                                   Lord Shaftesbury

2013.04.04.   Csütörtök 

18 óra 

„Szól a tárogató” – zenetörténeti előadás 

Előadó:  dr. Bene Ferenc

2012.04.08.   Hétfő            

18 óra  

 

 

 

Balás András "Tudomány és helytállás" című könyvének a bemutatója 

Meghívottunk a szerző, aki a helyszínen dedikálja könyvét 

A rendezvényre az Erdélyi Magyarok Egyesülete és a Budapesti Székely Kör 

közös szervezésében kerül sor.  

A szerző Amerikában élő székely-magyar származású egyetemi tanár, dékán. Akadémiai 

munkáját megszakítva egy évig az Egyesült Államok szenátusának is dolgozott. 

Napjainkban, több országban szerzett tapasztalatait és családja büszke hagyományait 

ötvözve vizsgálja a kisebbségi lét kihívásait Erdélyben és világszerte.  

Édesapja, néhai dr. Balás Gábor jogtörténész professzor, őstörténet kutató, a Bp. Székely 

Kör örökös  Tiszteletbeli Elnöke,  egyik alapítója. 

Balás András az Előfutár Szövetség megalapítója. Ez ösztöndíjakat ad tehetséges 

székelyföldi fiataloknak és konferenciákat szervez a kisebbségi oktatás erősítésére. 

Ezt a könyvet azért írta, hogy a tanulás örömét, a tudomány  szeretetét,  a  

felsőoktatáshoz  való jogot és a kisebbségi sors becsületét népszerűsítse. A könyv 

megvásárolható több erdélyi és magyarországi könyvesboltban, valamint megrendelhető 

a www.tortoma.ro honlapon is. 

2013.04.11.   Csütörtök 

16 óra 

 

„A Kassai egyezmény 700 éve"  

- Kassa, Európa kulturális fővárosa 2013 eseményhez kapcsolódva 

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2013.04.11.   Csütörtök 

18 óra 

 

 „Bécs magyar emlékei"- diavetítéses előadás,  

 Előadó: Horváth Zoltán György

 2013.04.18.   Csütörtök 

16 óra 

„II. Rákóczi Ferenc Kassája"                                        Széchenyi István szülőháza Bécsben 

- Kassa, Európa kulturális fővárosa 2013 eseményhez kapcsolódva 

dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

2013.04.18.   Csütörtök  

18 óra 

„Rovásegyetem”  

Előadó:  dr. Bene Ferenc

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

 

http://cts.vresp.com/c/?ForerunnerFederation/26b4262dce/a13d41d8d5/ebcf1bf472

