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Felhívás!

Kéríink minden csoportvezetőt, hogl a leendő jubileumi kiadvdnyunkhoz csoportjórót egjt köríilbetül 25

mondatnyi, moximum féI oldal csoporttöfténeti összefoglatót eÉprm lormátumban juttasson el a

Szövetséghez e-mailben, vagl postai úton, de legkésőbb a kíildöttgyliílés napjóig. Ha rendelkeznek jó minőségíÍ

digittÍlk fényképpel a csoportról szkennelt jpg-formótumban, azt is szívesen fogadjuk! Ez egy lehetőség a

csoportok szómóra, hogl megjelenhessenek e9, a Szövetség húsz éves munkdjdt összefoglaló kiadvónyban!

Örömmel értesítünk minden múltja iránt érdeklődő bukovinai székelyt, hogy két - a népcsoportunkkal

kapcsolatos szakirodalomban alapműnek számító - könyv keríil újra kiadásra:
.s Sántha Álajos: A bukovinai székelység c. ]942-es kiadósú műve, me|y csátaljai kezdeményezésre kerül majd

kiadásra, körülbelül 1.200 Ft-os áron' Kérjük a csoportvezetőket, hogy a tagságuk körében végezzenek

igényfelmérést, majd annak eredményét' egy esetleges név szerinti megrendelő listat a következő e-mail.

címre: nf.franciska@freemai1.hu legkésőbb 2008. december 31-ig továbbítsák, YIEY a küldotts^ilésen adjrák

át Nászainé Fazekas Franciska (6523 Csátalja, Jókai M. u. 45.) számáaa. Szintén a csátaljaiaktól lehet

megrendelni egy betlehemes DVD.t' melyre a 2005. januári l5-én, a Csátaljai Népdalkör istensegítsi

betlehemes játékot adott elő. Kérdésekkel szintén Nászainé Fazekas Franciskához lehet fordulni.

Sebestyén Ád,im: Á bukovinai székelység tegnap és ma c, I989-es kiadású mű, me|y Áaam bácsi fa'
Sebestyén Dezső jóvoltából átdolgozott és bővített kiadásban fog megjelenni. Bővebb információkkal később

jelentkezünk.

2008-ban és korábban meeielent. kapható kiadviínyok

* Rudolf László: Józseffalvifenyképalbum cimmel. Aszerző elérhetősége: 30/913-87|4; rudolf.laszlo@gmail'com

B Sebestyén Ádám: Gyógító praktiktik címmel' A könyv megrendelhetó: www.adlibrum.hu; sebiborze@citromai].bu (4

példány a Székely Háu;ban is kapható)

s Péter László: Vándorfecske hazatalál? Kalandozások Mádéfalvótól Bukovináig, Bukovinótól az AI-Dunáig.

(korlátozott számban a Székely Háabanis kapható)

s Szintén korlátozott sziímban kapható még A bukovinai székelyek táncai 8 táncéIete címri oktatási segédanyag DVD.n.

A következő éwe vonatkazóan szivesen várunk információkat hirdethető székely rendezvényekről' kiadványokról'

megemlékezésekről. Beszerkesztve elektronikus formában tudjuk terjesáeni az információkat, ha időben érkezik a hír'

honlapunkon is meg tudjuk jelentetni. Ha valakinek igénye van hírlevelünkre' és nem szerepel még elektronikus levelezési

listánkon, kérjiik jelezze felénk közvetlenül (info@bukovina.hu) , vagy csoportvezetőjén keresztiil!


