Tisztelt Olvasó! Kedves Barátunk!
Felhívjuk szíves figyelmét a Hollandiai Magyar Szövetség lent közölt híreire. Amennyiben
barátai, ismerősei között vannak olyanok, akik szívesen olvasnák a Hírlevelet, kérjük küldje
nekik tovább ezt az emailt.
Feliratkozás: küldjön egy emailt a következő email címre:
federatio_hollandia@yahoo.com
Szíves üdvözlettel,
A Hollandiai Magyar Szövetség Vezetősége
http://www.federatio.org
KÉRJÜK TÁMOGASSA A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG MUNKÁJÁT
Köszönjük Kedves Olvasóinknak a Hollandiai Magyar Szövetség számára elküldött
adományokat. Ezen anyagi támogatásuk teszi lehetővé, hogy munkánkat évről-évre tovább
folytassuk.
Továbbra is várjuk támogatásukat munkánk folytatása érdekében. Sok kicsi sokra megy!
A ’bijdrage’ megnevezéssel átutalt összegek levonhatók az adóalapból.
St. Hongaarse Federatie, Utrecht
IBAN: NL81 INGB 0002304058.

1) ISTENTISZTELETEK
Hágai Magyar Református/Protestáns Gyülekezet - Hongaarse Protestants Christelijke
Gemeente Den Haag
Két templomban vannak havonkénti istentiszteletek, a hónap 3. vasárnapján:
1) Kloosterkerk, 12 órakor, Lange Voorhout 4, Den Haag, kétnyelvű istentisztelet (magyarholland), úrvacsoraosztás
VAGY
2) Marlotkerk, 15 órakor, Bloklandenplein 15, Den Haag, magyar nyelvű istentisztelet
Következő időpont: Június 18., 12 óra Kloosterkerk
Az istentisztelet alatt gyermekistentiszteletet tartunk és gyermekfelügyeletről gondoskodunk.
Információ:
Tóth Miklós, református lelkész.

Postbus 10.249, 2501 HE Den Haag. Tel: 070-3587248. Fax: 070-3584983.
fidelitas@miklostoth.nl
Van Bolhuis – Szabó Emőke, református lelkész. Email: emokeneszmely@vtxmail.ch Tel.:
078-6824873.
Csanády Ágnes, gondnok, református lelkész. Email: csanady@federatio.org
Katolikus Szentmisék
2017. július 2-án, 12.30 órai kezdettel Hágában, az Onbevlekt Hart van Maria Templomban
(Marlotkerk) Pünkösdi szentmise lesz, melyet Havas atya fog celebrálni.
Cim: Bloklandenplein 15, 2594 CK Den Haag.
A szentmise után szeretetvendégséget tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk.
(Magyaros) süteményeket lehetőség szerint szivesen fogadunk.
A templom megközelithető a hágai Centraal Station-tól a 43-as, 44-es autóbusszal Leiden
irányába, illetve a 24-es autóbusszal Mariahoeve irányába.
A 43-as és a 44-es autóbuszról a Hofzichtlaan megállónál kell leszállni.
Hollandiai Magyarok Gyülekezete
Szeretettel várunk minden vasárnap délelőtt 10:00 órától az istentiszteleti alkalmainkra!
Cím: Krabbendijkestraat 520, ROTTERDAM 3084 LP (Muziekgebouw De Schalmei)
http://www.hmgy.nl/
2) TOLMÁCS KÉPZÉS
Június 26-tól két hetes intenzív tolmácsképzést indít a Talentum Nyelviskola Budapesten.
A végén szakvizsga van, melynek bizonyítványát széles körben elfogadják Európában.
Érdeklödni lehet:
Boelensné Csákány Tündénél emailben: tboelenscsakany@hotmail.com
vagy telefonon: 00-32-47408-4229
3) MIKES KELEMEN KÖR
Június 11-én vasárnap ÉVADZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL BATYUSBÁLLAL.
Körünk hagyományai szerint irodalmi szövegeket olvasunk fel, zenélünk kedvünk szerint és
élvezzük egymás konyhaművészeti alkotásait fatányérossal (BBQ).
4) NAGYKÖVETSÉGI HIREK
Building of Consulate and Embassy renovated
The building of the Consulate and Embassy on the Hogeweg 14 in The Hague will be
renovated from 1 July 2017. The renovation may affect consular opening hours. More
information will follow soon on our website and Facebook.
Celebration of 25 Years City Partnership Maassluis and Hatvan
Thursday 8 - Saturday 10 June
Maassluis

In the context of the 25th anniversary of the city partnership between Maassluis and Hatvan, a
delegation of approximately 60 inhabitants from Hatvan will visit Maassluis this week.
Various music, poetry, folk dance, culinary and sport events will be organized between 8 and
10 June. Ambassador Kocsis will participate in the program on Friday 9 June.
Gallery Walks through exhibition 'From Fauvism to Surrealism. Jewish Avant-Garde
Artists from Hungary'
Sunday 11 June, 14.45-16.15
Jewish Historical Museum
Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam
On Sunday 11 June, the Jewish Historical Museum organizes Gallery Walks through the
exhibition 'From Fauvism to Surrealism. Jewish Avant-Garde Artists from Hungary', in
collaboration with the Hongaarse Salon/Magyar Szalon in Amsterdam. The tour is available
in Hungarian (14.45-15.30h) and English (15.30-16.15h) and will be given by Zsófia Farkas,
conservator of the Jewish Museum of Hungary in Budapest. Partipation is free, with a valid
entry ticket to the museum.
Minister of State for Culture Péter Hoppál to Kampen for conference on 'HungarianDutch Reformed Relations through the Centuries'
Thursday 22 June, 13.30-17.15
Theological University Kampen
Broederweg 15, Kampen
On Thursday afternoon 22 June, the Theological University of Kampen, Refo500 and the
Embassy of Hungary will present the conference 'A Shared Heritage: Hungarian-Dutch
Reformed Relations through the Centuries. Commemorating 500 years Reformation’. Starting
at 13.30h, at the university in Kampen, six high-level speakers will take the floor, focusing on
religious and ecclesial relations between Hungarian and Dutch Protestants.
5) KÉRÉS
Kedves Magyar Szovetseg!
Különleges elöadást tart Putnoki Tibor Amszterdamban és Eindhovenben. A 9 perces
halálközeli élményéröl magyarul holland fordítással.
Kérem, hogy segítsen , hogy az itteni magyarokhoz is eljusson a hír, a weboldaluk vagy
Facebook oldaluk révén.
Szívesen fogadok más ötletet is, miként érek el több magyart.
Köszönettel.
Vavrinecz Éva
www.negen-minuten.nl
www.facebook.com/negenminuten/
6) PÁLYÁZATI FELHIVÁS

Megjelent a KKM- Balassi Intézet egyetemi előkészitő pályázati felhivása. További
információk mellékletben megtalálhatók.
7) NEMZETI IMAHÉT A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT
AUSZTRÁLIÁBAN
Kedves Barátaim!
Idén Urunk Mennybemenetele és Pünkösd Ünnepe között a Nemzeti Egyházak Tanácsa
Ausztráliában imahetet rendez a keresztények egységééert.
(Íma, a részletek angol nyelven: http://www.ncca.org.au/faith-and-unity-resources.)
8) PILATES ÓRÁK
Örömmel értesítek mindenkit, hogy Pilates órák indultak Amstelveenben a De Meent
mûvelôdési ház tornatermében (Orion 3, 1188 AM Amstelveen).
Szeretettel várok mindenkit 10:30 órától, aki fontosnak érzi testének karban tartását!
Következô foglalkozások június 10 és 24-én. Az órák magyar és holland nyelven vannak
megtartva.
Mi az a Pilates?
A pilates nagyon különbözik a hagyományos aerobik óráktól. Egy speciálisan felépített,
áramló gyakorlatsorozat, erősítő és nyújtó gyakorlatokból áll. Hatása minden téren
érezhető. Az állóképességed, az erőnléted mindenképpen növekszik. Javítja a testtartásod,
a hajlékonyságod. Javítja a vérkeringésed, fokozza az anyagcserédet, erősíti az
immunrendszered. Fejleszti az egyensúlyod, javítja a koncentrációt, kioldja a feszültséget
és leszámol a stresszel is. Elősegíti a feszes izomzat kialakítását. Kortól és nemtől
függetlenül mindenkinek ajánlott!
Hogyan zajlik egy pilates óra?
Egy néhány perces, alapos bemelegítés után a szőnyegen végezzük a gyakorlatokat.
Nincs előre meghatározott koreográfia, sem pontosan betartandó ütemek, minden
mozdulat hozzád igazodik, a saját ritmusodhoz. A mozdulatokat nem kell hosszan
kitartani, hanem folyamatosan követik egymást, ami egy áramló harmonikus
mozdulatsorba megy át, amelyek minden izomcsoportot megmozgatnak. Ha olyan
mozgásformát keresel, ahol a tested és a tudatod összhangba kerül, ahol nincs hangos,
dübörgő zene, kiabáló edző, csak kellemes zene és lassú mozdulatok, akkor a pilates
neked való
Ha részt szeretnél venni az órákon, kérlek írj egy emailt az m.czene@kpnmail.com email
címre.
9) KIÁLLITÁS MEGNYITÓ
Beste kunstliefhebber,
Bijgaand mailen we je de invitatie van de opening op zondagmiddag 11 juni aanstaande om
15.00 uur van de expositie van Marianne Jansen uit Groningen. Iedereen is van harte welkom.

10) PÁLYÁZATI FELHIVÁS
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Egy táborral kapcsolatban jelentkezem, amelyet kifejezetten külföldön élő magyar
gyerekeknek szervezünk Magyarországon. A programban megjelenik a magyar kultúra,
mint komplex egész megélése, a gyerekek lakóhelyének (valószínűleg Európa különböző
országaiból jönnek majd résztvevők) kultúrája, a többnyelvűség, többkultúrájúság.
Nagyon örülnék neki és megköszönném, ha tudnának segíteni a tábor hírének az
eljuttatásában a tagjaikhoz, kapcsolataikhoz akik a tábor potenciális résztvevői lehetnek.
Elképzelhető, hogy Önök is szerveznek hasonló programot, ezért nagyon szívesen
beszélek a rendezvényről személyesen is, esetleg egy Skype beszélgetés keretében, hogy
megtaláljuk a közös kapcsolódási pontokat.
A tábor facebook page-ét megtalálják itt ( https://www.facebook.com/Magyarrejt%C3%A9lyek-nyom%C3%A1ban-2017766896070124194/?view_public_for=766896070124194 )- Magyar rejtélyek nyomában 2017
a lap neve, illetve csatolva küldöm a hivatalos felhívásunkat.
11) KONCERT
Vigh Péter fellépése megtekinthető az Oerol fesztiválon 2017. június 9 és 18 között,
amelyen a ‘Muziektheater’ darabbal és darabban vesz részt, mint társzeneszinházrendezö, zeneszerzö és elöadómüvész.
További részletek: http://oerol.nl/festival/programma-a-z/?categorie=theater
12) KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK
Hálásan köszönjük Kedves Olvasóinknak a Szövetség számára elküldött adományokat. Ezen
anyagi támogatásuk teszi lehetővé, hogy munkánkat évről-évre tovább folytassuk.
A Hollandiai Magyar Szövetség vezetősége.
Hartelijk dank voor de ondersteuning van ons werk door Uw giften.
Het bestuur van de Hongaarse Federatie in Nederland.

