ERDÉLYI HÍVOGATÓ
2017. december
2017.12.07. Csütörtök
20 óra
2017.12.09. Szombat
14 óra

2017. decemberi programajánlat _ _

XX. évf. 10. szám

TÖBBNYELVŰ TEAKLUB (Polyglot Club)
Házigazda: Kardos Boglárka
A „NÉPI ŐSGYÓGYÁSZAT KÖZÖSSÉG” találkozója
Az álom, azaz december havi ismeretterjesztő találkozó kicsiknek és nagyoknak,
egészségeseknek és betegeknek
Vezeti: Szakács-Pancea Margit
- Az ismeretterjesztő előadáson kiemelünk néhány hagyományos magyar karácsonyi ételt,
fűszert melyek bizonyítottan gyógynövényként is alkalmazhatóak.
- Szó esik olyan ünnepek előtti ételekről melyek könnyen, gyorsan elkészíthetők,
energetizálnak és mindeközben segítenek a szervezet tisztításában, méregtelenítenek,
serkentik a gyomor-, bélműködést.
- Néhány tippet adunk hogyan készíts otthon fillérekből, ételmaradékokból zsíroldót,
mosogatószert, légfrissítőt kiemelve az illatok fontosságát, gyógy-, és mellékhatásait
- Megtudhatod mi a hasonlóság a modern adventi koszorú és az ősi varázskör között,
honnan indult a Mikulás kultusz és kit tisztelhetünk a Mikulás személyében.
Gyerekeidet sem kell otthon hagynod mert a rendezvény ideje alatt Gyermek Kuckó
működik, játékok, mesekönyvek, kifestő lapok és alkotási lehetőségek várják őket.
Stresszoldó Alkotó Műhelyünkben:
- ünnepi díszek készítése papírból és a természet kimeríthetetlen kincsesládájából
- karácsonyi textillai, ruha díszítés festéssel (ehhez kérünk hoz egy festésre szánt
ruhadarabot, anyagot). Egyes alkotások esetében anyagköltségek is felmerülhetnek ezek
maximum 1000-1500 Ft körüliek.
A rendezvény fergeteges évzáró bulival végződik.

2017.12.12. Kedd
18 óra

Charles Taze Russell

Beszélgessünk erről-arról...
„Jehova Tanúi „
Ezúttal egy sokak által hallott, ámde közelebbről nem nagyon ismert vallási csoport
egyik képviselőjével fogunk beszélgetni. Ez az egyik legtöbb vitára s egyben sok
félreértésre is okot adó egyházi szervezet, amellyel egy érdekesnek mutatkozó vita
során fogunk megismerkedni. Ez alkalommal, talán néhány olyan kérdésre is sor
kerül, amely a Bibliában hívőket, illetve az abban kételkedőket kicsit közelebb
hozza egymáshoz, de legalábbis eltérő véleményeik hangot kapnak.
Meghívott vendég: Jankovics Tibor egyházi szóvivő
Programvezető: Alpár Pál

2017.12.14. Csütörtök „Középkori templomok a Mura vidékén” – diavetítéses előadás
18 óra
Előadó: Horváth Zoltán György
2017.12.14. Csütörtök
20 óra

TÖBBNYELVŰ TEAKLUB (Polyglot Club)
Házigazda: Kardos Boglárka

2017.12.15. Péntek
19 óra

BAROKK KARÁCSONY AZ ALBINONI KAMARAZENEKARRAL
MŰSOR:

Henry Purcell: Nyitány és ária a Fairy Queen-ből
Tomaso Albinoni: Adagio a B-dúr oboaversenyből (Hadady László)
J. S. Bach: Bereite dich Zion a karácsonyi oratóriumból
............................................................................................................................................................................

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

G. Fr. Händel: Rejoice – ária a Messiásból
Vincenzo Bellini: Casta diva (Hadady László)
Arcangelo Corelli: Karácsonyi concerto grosso Op.6. No.8.
Heinrich Schütz: Karácsonyi kantáta
Szólót énekel:
Szilárdi Katalin, Karsai Ildikó, Lehoczky Hajnalka
és Nagy Tibor István
Hangszeres szólisták:
Hadady László – oboa; Adorján Ferenc és Nagy Anita – fuvola
Szacsvay Marianne és Bajmóczi Katalin – hegedű;
Kaposvári Tamás – gordonka
Vezényel: Zsigmond Balassa
2017.12.16. Szombat
9 - 12 óra között

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

2017.12.16. Szombat

„KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG”
A ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesülettel és a Keresztény
Alkotók Közössége Egyesülettel közös szervezésében

13 óra

Irodalmi összeállítás, a KEK alkotóinak a műsora és a
Rózsaszentmártoni Versbarátok bemutatkozása

14 óra

Dévai Nagy Kamilla a KEK tiszteletbeli elnökének a koncertje

15 óra

Közösségi vásár - hasznos dolgok cseréje, adás-vétele.

16 óra

A Boglárka citerazenekar ünnepi fellépése Bodnár Ferenc vezetésével
Karácsonyfa-állítás – a saját kezűleg készült díszek elhelyezése

17 óra

KARÁCSONYI HANGVERSENY
A CONCENTUS CONSORT reneszánsz kamaraegyüttes előadása
Műsor: A reneszánsz hajnala

(XIV. század)

Trubadúrok és főurak dallamai
A reneszánsz fénykora

(XVI. század)

Híres olasz, francia, lengyel és németalföldi mesterek művei
Régi magyar muzsika

(XVII. század)

Erdélyi dallamok a Kájoni kódex
A kamaraegyüttes tagjai: Mátlé Éva - ének
Sándor Júlia – furulya,
Szak Cecilia – lant, viola da gamba
A hangversenyt támogatja:
Belváros-Lipótváros Önkormányzata
............................................................................................................................................................................

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

18 óra Süti verseny
Bárki benevezhet. Az otthon elkészített és elhozott finomságokat, 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.
Tombolahúzás
19 óra Záróbuli
Vendégek és házigazdák közös és kötetlen együttléte időkorlátok nélkül.
Étel, ital batyus alapon, zene, tánc, jó hangulat!
Lemezlovas: Dombi Ferenc
Műsorvezetők: Erdeiné Kiss Ilona, Domokos László,
N. Pető ’Szigethy Ilona
Rendezvénytámogatás: 200 Ft, amiért egy tombolajegy is jár, batyus részvétel, aki nem hoz ételt, italt
annak +500 Ft hozzájárulás a svédasztalhoz
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