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2018.02.08. Csütörtök „„Stájerország középkori templomai” – diavetítéses előadás
18 óra
Előadó: Horváth Zoltán György
2018.02.08. Csütörtök
20 óra

TÖBBNYELVŰ TEAKLUB (Polyglot Club)
Házigazda: Kun Tibor

2018.02.15. Csütörtök
20 óra

TÖBBNYELVŰ TEAKLUB (Polyglot Club)
Házigazda: Kun Tibor

2018.02.17. Szombat
9 - 12 óra között

„Képes levelezőlap-gyűjtők országos cserenapja”

2018.02.22. Csütörtök
20 óra

TÖBBNYELVŰ TEAKLUB (Polyglot Club)
Házigazda: Kun Tibor

2018.02.24. Szombat
13 órától

VALLOMÁSOK …
AZ IRODALOM ÉS A MŰVÉSZETEK BŰVKÖRÉBEN
MŰSOR:
- A jelenlévő szerzők, alkotók, zene- és táncművészek vallanak életútjukról,
elhivatottságukról és elért eredményeikről
- „Széktárlat” képzőművészeti alkotásokból
Várjuk mindazok jelentkezését, akik maximum 3 mű kiállításával szeretnének
bemutatkozni. Ezek a körbe tett székekre lesznek kihelyezve és a rendezvény
ideje alatt megtekinthetők
- A zenés divatbemutatóra a helyszínen is lehet jelentkezni, saját készítésű- és
konfekció ruhák bemutatásával és rövid, kézzel írt életrajzzal
Műsorvezető: Horváth Piroska és N. Pető ’Szigethy Ilona

Szervező: Gondos Béla
Oberwölz
2018.02.22. Csütörtök „„Prága középkori és magyar emlékei 1.rész” – diavetítéses előadás
18 óra
Előadó: Horváth Zoltán György

A belépés díjtalan, de adományt az egyesület és a közösség működtetésére szívesen
elfogadunk és a közös asztalra üdítőt, kávét, esetleg gyümölcsöt, vagy házi „sütit” is lehet
hozni

2017.02.25. Vasárnap
9-19 óráig

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

2018.03.01. Csütörtök
20 óra

TÖBBNYELVŰ TEAKLUB (Polyglot Club)
Házigazda: Kun Tibor

2017.03.03. Szombat
15 óra

„NÉPI ŐSGYÓGYÁSZAT KÖZÖSSÉG” találkozója
Kikelet, azaz március havi ismeretterjesztő találkozó
Vezeti: Szakács-Pancea Margit
- a Villőzés eredete, villőzési vidámságok, valamint a húsvét és húsvéti szokások közötti
hasonlóságok
- az ősi székely Babba Mária és Gyümölcsoltó Boldogasszony, Boldogságos Szűzanyánk
Mária tisztelete közötti hasonlóságok
- a szláv népeknél ma is ismert Márciuska viselésének eredete és ismertetése

Helyszín: Erdélyi Magyarok Egyesülete, 1056 Budapest, Molnár u.5., Telefon: 06-20-9956159
********************************************************************************
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- márciushoz fűződő jeles névnapok, időjárás jóslatok, szokások, Gergely-járás és Gergely,
Sándor, József, Benedek napi népszokások, időjóslások, vidámságok tánccal és zenével
Margit Baba Gyógynövényes Tanodájában:
- melyek a tavaszra legjellemző betegségek és milyen gyógynövényekkel, gyógyhatású
élelmiszerekkel enyhítsük a tüneteket
- egyes márciusi gyógynövények veszélyes mérgező hasonmásai
- ártatlannak tűnő ám kisgyermekek számára nagyon erősen mérgező közkedvelt
szobanövények, parki és játszótéri márciusi zöldek
- stresszoldó tanfolyamunkon: modern ruhadíszítés festéssel, vasalható swarovszkival
matrica készítése házilag ismerkedés a színek, formák, motívumok gyógyhatásaival
- a tanfolyam végeztével vidám zene, kötetlen beszélgetés és ha valakinek kedve támad akár
táncra is kerekedhet
Hozz magaddal egy olyan ruhadarabot, amit díszíteni szeretnél és 2000 ft-ot anyagköltségre
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Kedves Barátaink!

1%

Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 260.883 Ft támogatáshoz
jutott. Ez az összeg nagyban hozzájárult működésünk biztosításához. Kérjük a
következő 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!

Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés

(Minority SafePack európai polgári kezdeményezés)

Felszólítjuk az EU-t, hogy fogadjon el olyan jogi aktusokat, amelyek javítják a nemzeti és nyelvi
kisebbségekhez tartozó személyek védelmét, és megerősítik az Unió kulturális és nyelvi
sokszínűségét. Tartalmaznia kell a regionális és kisebbségi nyelvek, az oktatás és a kultúra, a
regionális politika, a részvétel, az egyenlőség, az audiovizuális és egyéb médiatartalmak, valamint a
regionális (állami) támogatás területét érintő politikai intézkedéseket .
Írd alá Te is: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/
A polgári kezdeményezést a 28 uniós tagország közül legalább 7-ből származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak
kell támogatnia. A 7 tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni a minimálisan szükséges számú aláírást.

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 (febr. 15. – márc.1.)
„a ’Magyar Nemzetnek utolcsepp vérig háládatos fija…”

Holecz László:
Szent Lászlónak édesapja:
Verhetetlen I. Béla

Petrás Incze
János élete és
munkássága

Költemény
minden
csatáját
megnyerő
királyunkról

Sára Péter:
A minden titkok költője
Tanulmányok
Ady Endréről

1.500 Ft helyett 800 Ft
880 Ft helyett 500 Ft
1.000 Ft helyett 800 Ft
..................................................................................................................................................................................
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MAGYARSÁG HÁZA (1051Budapest, Zrínyi u. 5.)
A Székely Határőrök nyomában c.
konferencia és a Határjárók a
Kárpátokban túrakalauz sorozat
Fogarasi-havasok c. kötetének bemutatója keretében emlékezünk
mindazon székely és magyar katonákra, határőrökre, akik önfeláldozó hazaszeretet tanúsítva védték a magyar állam keleti és déli
határait.
Részletek:
https://www.facebooúk.com/events/7
73950126126858/

A rendezvény ingyenes, de az
ülőhelyek korlátozott száma
miatt javasoljuk az előzetes
regisztrációt:
magyarsaghazainfo@gmail.com

Panoráma Világklub Iroda
Örökségkönyv
Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a nagyvilágban
Meghívott díszvendég: dr. Wass Endre (Wass Albert fia)
Időpont: 2018. február 16. (péntek), 17 óra
Helyszín: OKISZ-székház, (1146 Budapest, Thököly út 60.)
- Az Örökségkönyvet bemutatja: dr. Tanka László főszerkesztő;
- Wass Albert Örökség Díj átadása: Bartha Kata, a Wass Albert honlap szerkesztője részére;
- Wass Albert Emlékút Erdélybe– Mező Tibor, a Kárpáteurópa Utazási Iroda ügyvezetője.
- Wass Albert emlékszobor készül - Szilágyi Árpád, a Csongrád Megyei Társklub elnöke;
- Wass Albert: Voltam című művéből részletek –Meister Éva, Magyar Művészetért Ex Libris Díjas színművész
- Erdélyi népdalcsokor Kovács Krisztina (Székelyudvarhely) előadásában (ének, gitár);
- Versek: Szalóczy Pál Kazinczy-díjas és Tarics Péter előadóművészek tolmácsolásában;
- Wass Albert megzenésített versei Vincze B. András előadásában (ének, gitár, szájharmonika);
- Vallomások Wass Albertről: rövid interjúk a könyvben szereplőkkel;
- Bemutatjuk a Duna Palotában rendezett ünnepségről készített kisfilmet:

Műsorvezetők: Nagyváradi-Kis Anna és Joó Géza
Részvételi díj: 1000 Ft, a Világklub-tagok számára ingyenes. A könyv ára: 5.000 Ft.
.................................................................................................................................................................................
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Tisztelt Vásárlónk! Ön Erdély legnagyobb könyváruházának újdonságairól szóló értesítőjét
olvassa. Rendelhet tőlünk bizalommal, Magyarországon, Erdélyben és a világ további 228
országában, ki tudjuk szolgálni bármivel, amit webáruházunkban talál. Ha további kívánsága is
van, írja meg nekünk (erdelyikonyv.hu@gmail.com), és igyekszünk megszerezni Önnek. Ajánlataink:
Varga E. Árpád:
Erdély etnikai és
felekezeti
statisztikája I.

Béldi Miklós:
Európa
vízimadarai

10.000 Ft

555 Ft

Kováts István:
Bajtársaimmal a
fronton –
1914-1918

3.290 Ft

Bartos Erika:
Kádár Annamária:
Bogyó és Babóca Mesepszichológia énekel –
Az érzelmi intelliCsillagha-jó, A
gencia fejlesztése
hangyák kórusa
gyermekkorban

2.000 Ft

Kuszálik Péter:
Mörfi újabb
szövegei

2.980 Ft

600 Ft

l

KÖNYVAJÁNLÓ
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam nemrég megjelent új könyvem,
mely a bolti 7000 Ft-os ár helyett, nálam kedvezményesen 5000 Ft-ért
vásárolható meg. Szép napot kíván a könyv szerzője:
Pataki János, T.: 06 70 242 54 25
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