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: Október 15. 15 óra Marlotkerk
Az istentisztelet alatt gyermekistentiszteletet tartunk és gyermekfelügyeletről gondoskodunk.
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. október 1-jén (vasárnap) , 12.30 órai kezdettel Hágában, az Onbevlekt Hart van Maria
Templomban (Marlotkerk) szentmise lesz.
Cim: Bloklandenplein 15, 2594 CK Den Haag.
A szentmise után szeretetvendégséget tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk.
(Magyaros) süteményeket lehetőség szerint szívesen fogadunk.
A templom megközelíthető 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.
Vianeni Magyar Otthon
Havonta kétszer, vasárnap 14.30 órakkor (délutáni kultúrprogram esetén 13.30 órakkor)
Istentisztelet a Vianeni Magyar Otthonban: Szeptember 24-én 13.30kor lesz Istentisztelet
a Magyar Otthonban. Tüski Márti szolgál.
Utána a Mikes Kelemen Kör tart öszejövetelt a Magyar Otthonban.
További információkról az alábbi email-en keresztül érdeklődhetnek.
Cim: Vianeni Magyar Otthon cime: Panoven 17 A, 4133 NG, Vianen
(Bejárat a Langeweg 145. számú házzal szemben)
Email: vianenimagyarotthon@gmail.com
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) MIKES KELEMEN KÖR
Következő összejövetel Szeptember 24-én, vasárnap kerül megtartásra, hagyományosan
VIANENBEN a Magyar Otthonban (bejárat a Langeweg 145. számú házzal szemben).
Összejöveteleink 14.30 órakor kezdődnek.
„Kónya Ilona, körünk tagja tart előadást
IRÁSTUDATLAN EURÓPÁN KÍVÜLI BEVÁNDORLÓK POLGÁROSÍTÁSA
HOLLANDIÁBAN címmel.
Kónya Ilona már ismert körünkben. Ez az előadása az előző folytatása lesz. Saját
tapasztalatairól fog beszélni az integrációs munkában. Nagyon tanulságos és édekfeszítő téma
a jelen körülmények között.”

Továbbá Október 29-én vasárnap hagyományosan a Hollandiai Magyar Szövetséggel
karöltve megemlékezünk az 1956-os MAGYAR FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC-ról, amelynek keretében
Hoeks-Györki Zsuzsa tart ünnepi beszédet.
Az összejövetel második részében
Matuska Márton tart előadást
REJTETT VESZTÖHELYEK ÉS TÖMEGSÍROK VIDÉKE
- Magyar jelleg törlése Tito Jugoszláviájában címmel.
Matuska Márton Újvidéken élő történész. Előadása témáját így írja körül: „Azt gondolom,
hogy átfogó képet kell adnom a Délvidéken lezajlott magyarellenes atrocitásokról. A
magyarok tömeges legyilkolásának, az ennek nyomán támadt tömegsíroknak a helye jórészt
ma is jelöletlen, ismeretlen, vagy pedig sikerült a tetteseknek nyomtalanul eltüntetniük őket.
Előadásomat arra építem, hogy a vérengzés központi irányítással lett levezetve, később pedig
államérdek volt az egészet nem megtörténtként kezelni.”
További Mikes-összejövetelek dátumai ezévben:
November 26 és december 10.
3) AMSZTERDAMI MAGYAR SZALON
Film: Anyám és más futóbolondok a családból
MIKOR 2017. szeptember 24. vasárnap, kapunyitás 14.00 órakor, a vetítés pedig 14:45kor kezdődik.
MI
Fekete Ibolya ANYÁM ÉS MÁS FUTÓBOLONDOK A CSALÁDBÓL című
2015-ös filmje magyar nyelven, angol felirattal. Előtte/utána finomságok a kávézóban.
HOL
Goethe Intézet Amsterdam, Herengracht 470
MENNYI Hozzájárulás: 9 euró, 18 éves korig: 7 euró (belépő és egy ital)
A magyar színjátszás legnívósabb képviselőin kívül (Básti Juli, Csomós Mari, Spolarics
Andrea, Ónodi Eszter, Gáspár Tibor)..a Szalon korábbi vendégét, Szabó T. Annát is láthatjuk!
A filmet a jogtulajdonos Cinemafilm szíves engedélyével vetítjük. 12 éven felülieknek.
Az elmúlt évek egyik legkedveltebb, kiváló kritikákat kapott filmjével nyitjuk az évadot. A
következő dátumok: október 15, november 12, december 10. Megtalálhatóak vagyunk a
www.magyarszalon.nl címen és a Facebookon is.
Szeretettel várunk!
Alföldy Mari és a szervezők
Az Amszterdami Magyar Szalon magyar témájú, magyar nyelvű kulturális összejövetelekre
várja az érdeklődőket havonta egyszer vasárnap délután a Goethe Intézetbe. Műsorunkon
filmvetítés és élő program (színház, pódiumbeszélgetés, előadás) szerepel, lehetőleg
váltakozva. A szervezés önkéntes alapon zajlik, a bevételeket a költségek fedezésére
fordítjuk. A programok előtt és után a Goethe Intézet kávézójában lehetőség van
beszélgetésre, mérsékelt áron kávé, tea, bor, üdítő kapható, magyar süteményekkel,
harapnivalókkal. Hírlevelünkre az info@magyarszalon.nl címen lehet jelentkezni. Információ:
www.magyarszalon.nl. Adományokat szívesen fogadunk a következő számlaszámon: NL58
ABNA 0406 6848 20, ABN AMRO, Stichting Hongaarse Salon Amsterdam.
HONGAARSE SALON AMSTERDAM
FILM: My mother and other loonies in the family

Engels ondertiteld
Wanneer
24 september 2017, vanaf 14.00. Programma begint om 14.45.
Wat
Film van Ibolya Fekete (2015), 113 min. Ervoor/erna: cafetaria open, koffie,
thee, gebak, wijn, fris hapjes verkrijgbaar.
Waar
Goethe Instituut Amsterdam, Herengracht 470
Hoeveel
Bijdrage: 9 euro, tot 18 jaar: 7 euro (inclusief één drankconsumptie)
Naast een aantal grootheden (Juli Básti, Mari Csomós, Andrea Spolarics, Eszter Ónodi, Tibor
Gáspár) acteert ook dichteres Anna Szabó T., die in 2013 in de Salon te gast was! De film
wordt vertoond met toestemming van rechthebbende Cinemafilm. Vanaf 12 jaar.
Als opening van het seizoen een vrij recente film die zowel bij bioscoopbezoekers als bij
critici enthousiaste recensies heeft uitgelokt.
De volgende data zijn 15 oktober, 12 november en 10 december.
Zie ook www.hongaarsesalon.nl
Mari Alföldy en de organisatoren

4) HÁGAI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA
Az iskola tanítási dátumai a 2017-es esztendőben a következőek: szeptember 9, szeptember
23, október 7, október 28, november 4, november 18, november 25, december 9
Cím: Buurthuis’t Lindenkwadrant művelődési központ
2e Braamstraat 6, 2563 HJ Hága / Den Haag
A (Verlengde) 2e Braamstraat a nagy, kéttornyú templom mögötti kis utca.
A bejárat csak a Goudenregenstraat, Kamperfoeliestraat felől közelíthető meg.
Továbbra is szeretettel várunk minden új jelentkezőt!
További információ: http://www.federatio.org/hmoi.html
Üdvözlettel,
Csanády Ágnes
5) MTK HÍRLEVÉL
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának szeptemberi hírlevelét
csatolva küldjük.

6) AMSZTERDAMI MAGYAR KÓRUS
Oproep van het Hongaarse Koor Amsterdam
Het in 2014 opgerichte Hongaarse Koor in Amsterdam zoekt nieuwe leden. Ben je van
Hongaarse afkomst of geïnteresseerd in de Hongaarse cultuur en koormuziek, en vind je het
leuk om in een koor te zingen, dan ben je van harte welkom. Hongaars kunnen spreken is
geen vereiste, maar je moet wel bereid zijn in het Hongaars te zingen. Alle leeftijdsgroepen en
stemsoorten zijn welkom, bassen en tenoren in het bijzonder!
Over ons koor:
Stukken van Hongaarse componisten (Kodály, Bárdos etc.) domineren ons repertoire, toch
zingen we ook regelmatig koorwerken in andere talen van Gregoriaans en klassiek tot

spirituals en wereldmuziek. We geven enkele malen per jaar een concert, vaak als onderdeel
van een Hongaarse culturele evenement.
De repetities zijn op vrijdag avond van 19:00 tot 21:00 in Amsterdam Slotervaart.
Heb je interesse, neem vrijblijvend contact op met dirigent Máté Lachegyi via de
mail mate.lachegyi@hotmail.com of telefonisch 06-13978111.

Az Amszterdami Magyar Kórus felhívása
2014-ben alakult vegyeskarunk várja tagjainak sorába mindazokat a hollandiai magyarokat,
vagy a magyar kultúra és kórusmuzsika iránt érdeklődő más nemzetiségű érdeklődőket, akik
szeretik vagy szeretnék megtapasztalni a közös éneklés örömét. Életkori megkötés nélkül,
mindkét nemből várjuk a jelentkezőket, de különösen örülnénk férfikarunk bővülésének. A
kórus repertoárjában a magyar szerzők (Kodály, Bárdos, stb.) művei dominálnak, de a
nemzetközi kórusirodalom remekeiből is válogatunk, a gregoriántól a klasszikus zenén át a
spirituálékig vagy balkáni népzenei feldolgozásokig. Érdeklődni és jelentkezni lehet Lachegyi
Máténál, a kórus vezetőjénél az alábbi elérhetőségeken: mate.lachegyi@hotmail.com,
0613978111
7) BÁLINT GÁBOR FELLÉPÉSEI
Bálint Gábor operaénekes Verdi Traviata c. operájában látható és hallható a Nederlandse
Reisopera színpadán. Előadások októberben és novemberben lesznek országszerte. További
információk és jegyrendelés: http://www.reisopera.nl/ tickets/?pr=1315

8) FURULYA ÓRÁK HÁGÁBAN
”Szeretettel várok mindenkit, aki szeretne mélyebben megismerkedni a furulyával, a
furulyarepertoárral, a régizenével.
Király Dóra vagyok, jelenleg a hágai Királyi Zeneakadémián tanulok. Alapképzésemet
Bécsben, illetve a lipcsei zeneművészeti főiskolán végeztem furulya, illetve barokk fagott
szakon. Minden korosztályt örömmel tanítok, akár kezdő, akár haladó, akár zeneművészeti
pályára készülő diákról van szó, németül, magyarul vagy angolul.
Bármi kérdés esetén állok rendelkezésre E-mailben vagy telefonon.
kiralyd@gmail.com vagy +31619824673”
9) TUDÓSÍTÁS AZ ’ESTERHÁZY-ZARÁNDOKHELY’ ÜNNEPÉLYES
FELAVATÁSÁRÓL
Olvasóink figyelmébe ajánljuk az alábbi cikket: egyházi szertartás keretében helyezték végső
nyugalomra szombaton Esterházy János felvidéki mártír politikus hamvait az alsóbodoki
Szent Kereszt Felmagasztalása-kápolnában. A kegyeleti megemlékezésre Esterházy János
halálának 60., halálra ítélésének 70. évfordulóján került sor.
http://felvidek.ma/2017/09/esterhazy-zarandokhely-unnepelyes-felavatasa/

10) 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.

