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„Baalbek”-  ÁLMOS KIRÁLY AKADÉMIA                   

Kubínyi Tamás író-művelődéstörténész-műsorvezető előadása  

..Csontváry a Baalbeket mindenképpen legfőbb művének tartot-
ta. Büszkén hirdette, hogy ez a kép a világ legnagyobb, 32 
"quadrátméteres" napút/plein air festménye (tulajdonképpen 
"csak" 28 m2). Büszkén írja 1912-ben az Energia és Művé-
szet című brosúrájában, hogy sikerült "... a világ legnagyobb (...) 
napszín festményét a helyszínen olajba festenem." 
 

2015.10.08.  Csütörtök 
16 óra 
 
 
 
 
 
 

A „poétai mozgást leíró görög philosophia” 

S mivel a „philosophia tárgya a lélek, lelkünk gondolkozik és akar”. Végcélja 
pedig az érzés általi tapasztalás és velünk született ideákon épült okoskodás, mely 
a jó és rossz feletti pört ítéli. A természetfilozófiai ismeretek mellett Zénon és 
Epicuros ethikai irányit aktualizálja – a sztoikusoknak nyújtja a pálmát. Vallás 
terén a pálmát Rómának nyújtja – mégis a collégiumi tradíció megőrzi a calvini 
„csámpós” örökségben Kölcseyt. Érzés és magyarázat. 
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása

 
2015.10.10.   Szombat      CIVILEK ÉJSZAKÁJA   

13 órától                             

                                           Résztvevő szervezetek:  ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület 
                                                                                   Erdélyi Magyarok Egyesülete 
                                                                                   Keresztény Alkotók Közössége - KEK – Egyesület 
                                           PROGRAM                    Tollal.hu - kulturális közösségépítő portál 

                      13.00 óra     Gyülekező  

 14.00 óra     A Keresztény Alkotók Közösségének csoportos kiállítása  

                     Megnyitó beszédet mond Kiss Sándor a KEK elnöke 
                                          Résztvevő művészek:   Bonkáló Éva,   Csillag Lőzsu,   Juhász Erzsébet-Bp;,  
                                          Kiss Sándor, Mándoki Halász Zsóka-Csepel, Murár Terézia, Szigety Ilona,   
                                          Pető Emerencia, V Hegedűs Zsuzsanna-Debrecen, Zsombori Árpád-Erdély   

                      14.30 óra     Irodalmi karaoke  

                     Az idén is megrendezzük népszerű vetélkedőnket, melyen bárki részt vehet aki     
                     több vagy kevesebb tehetséggel rendelkezik egy irodalmi mű (vers vagy próza)   
                     előadására. A fellépések jelentkezési sorrendben követik egymást és 5-10 percig  
                     tarthatnak. A bemutatásra szánt alkotás kiválasztása tetszőleges, akár saját írás   
                     vagy költemény is lehet. A legsikeresebb előadók könyvjutalomban részesülnek. 
                      A rendezvény ideje alatt gazdag könyvválasztékkal állunk az érdeklődők rendel-                    
                      kezésére. Böngészni, válogatni lehet a különböző kiadványok között megkeresve  
                      a kedvenc, felolvasandó sorokat és természetesen vásárlásra is van lehetőség. 

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



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

                     Résztvevők: Aldobolyi Nagy Etelka író-Eger, Barabás Tilda költő-Erdély, Beck  
                     Zoltán költő-Budafok, Bonkáló Éva költő-Bp; Domokos László költő-Szigetha-   
                     lom, Hidegkúti Zita költő Bp; Hronyec Zsuzsa író-Bp;  Hitka Anita Dévi költő-    
                     Bp; Hoffman Katalin költő-Csepel, Csillag László és Csillag Lőzsu költők-  
                     Soroksár, Halasi László Antal költő-Bp;   Kiss Sándor író-Bp;  Murár Terézia  
                     költő-Szigetszentmiklós, Stancsis Erzsébet író-Bp;  Szántai Sándor költő-Bp,  
                     Szigeti Ilona költő-Szigethalom,  Pető Emerencia előadóművész-Gyula, Pető  
                     István költő-Szigetszentmiklós 
                     Várjuk a további jelentkezéseket a következő telefonszámon: 06-20-9956159. 

16.00 óra     EME kirándulások képekben – diavetítés 

                     Összeállította B. Kis Béla 

16.30 óra    Záróbuli 

                     Vendégek és házigazdák közös és kötetlen együttléte időkorlátok nélkül. 
                     Étel, ital batyus alapon, zene, tánc, karaoke! 
                     Aki nem hozott ételt, italt attól 500 Ft hozzájárulást kérünk! 

2015.10.12.  Hétfő 
18 óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagosi Hajnal vetítéssel egybekötött előadása Kőrösi Csoma Sándorról, 
arról, hogy milyen volt Kőrösi Csoma Sándor az ember…, melyek azok a 
legendák és elhallgatott tények,  amelyek alakját még misztikusabbá teszik? 
Hogyan élt és alkotott Tibet kolostoraiban első európai emberként? Milyennek 
látták őt az angolok, kortársai, és milyennek látjuk mi, kései utódok? 

Megnyitja: Gaal Gergely, a KDNP országos szervezője 

Bagosi Hajnal történelem szakon végzett Delhiben, az Indira Gandhi Egyetemen. 
Idegenvezetőként csoportot vezetett Kalkuttába ahol megnézték Csoma szobáját 
és a tibeti-angol szótárat, majd tisztelettel adóztak sírjánál Dardzsilingben. 
Magyarországon már több helyen tartott előadást ebben a témában, mint ahogy 
Erdélyben, Délvidéken, Svédországban és New Yorkban is.

2015.10.15.  Csütörtök 
16 óra 

„Bocskay erdélyi fejedelemségének európai jelentősége”  
dr. Rászlai Tibor eszmetörténész előadása 

2015.10.15.  Csütörtök 
18 óra  

„Szepességi és Árva megyei műemlékek”  
Előadó: Gondos Béla
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