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Ha van másfél óra szabadidõd megtudhatod, hogy kell-e félni 
a Kárpátok hatalmas fenevadjától a barnamedvétõl. Hogy 

milyen Erdély télen, tavasszal, nyáron és õsszel! 
Hogy milyen a magasból és mit rejt a 

föld mélye. Sok-sok fénykép és 
mozgóképfelvétel természeti

 kincsekrõl, hegyekrõl, völgyekrõl, tenger-
szemekrõl, ásványokról, növényekrõl,  

állatokról, épületekrõl, emberekrõl! 

várunk szeretettel a 
Mogyoróssy János Városi Könyvtár 

Simonyi Imre olvasótermében!

Marksteiner Tibor 
geográfus  

A belépés ingyenes!
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16 óra 30 perctõl,
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A Boróka Magyar - Székely Kulturális Közhasznú Egyesület 
és a Mogyoróssy János Városi Könyvtár szervezésében ,

30 éve az erdélyi tündérkert csúcsain
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Egy igen neves turisztikai magazin és útikalauz 
a Lonely Planet 2016-ban Erdélyt választotta 

a világ legszebb, leginkább utazásra ajánlott térségének. 

Erdély egy kis önálló világ. Földje rendkívül gazdag 
változó formájú hegyekben, völgyekben, dombokban, medencékben. 

Egy-egy utazás során az élõ magyar kultúra máig kitartó szigetei, 
az ezeréves múlt emlékei és szeretett jelképei, a románok 

apró és szórt hegyvidéki falvai, az új honfoglalók 
hagymakupolás építményei, a szászok hátra-

hagyott erõdtemplomai jönnek szembe. 

Több nép, egy haza! 
Ezernyi önálló darabból felépülõ sajátos, öntudatos világ!

.

Ismerd meg! Várunk szeretettel!Ismerd meg! Várunk szeretettel!

A Boróka Magyar - Székely Kulturális 
Közhasznú Egyesület és a 

Mogyoróssy János Városi Könyvtár 
szervezésében , 

Marksteiner Tibor geográfus

sok-sok fényképpel és mozgókép - 
felvétellel színesített elõadása 

Helyszín: 
a Mogyoróssy János Városi Könyvtár

Simonyi Imre olvasóterme,
Gyula, Városház utca 13.

A belépés ingyenes!
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2017. április 10-én hétfõn 
16 óra 30 perctõl ,

Erdélyrõl, Székelyföldrõl !
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2017. április 10-én hétfõn 
16 óra 30 perctõl,

Erdélyrõl, Székelyföldrõl!

 

 

„ ... bárhova lépek, otthon vagyok, 
Felettem a csillagösvény ragyog, Köszönt a nap, köszönt a hold ...”

30 éve az erdélyi tündérkert 
csúcsain
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