.

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) LÉTREJÖTT A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG FACEBOOK
OLDALA
Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy elindult a Hollandiai Magyar Szövetség facebook
oldala: https://www.facebook.com/HollandiaiMagyarSz/
Itt, a hírlevélhez hasonlóan, igyekszünk hírekkel, programajánlóval szolgálni, valamint
lehetőséget biztosítani a hollandiai szervezetek és csoportok számára, hogy népszerűsíthessék
a magyar közösség összetartását szolgáló tevékenységüket. Szeretettel várjuk ’követőink’
közé.

2) ISTENTISZTELETEK
Vianeni Magyar Otthon

Vasárnap, november 26-án 13.30-kor Istentisztelet. Utána a Mikes Kelemen Kör tart
összejövetelt.
December
Ádvent 1. vasárnapja, december 3, 14.30-kor. Úrvacsorás Istentisztelet.
Ádvent 2. vasárnapja, december 10, 13.30-kor Istentisztelet. Utána a Mikes Kelemen kör tart
összejövetelt.
Ádvent 3. vasárnapja, december 17, 14.30-kor Istentisztelet.
Ádvent 4. vasárnapja, december 24. A Magyar Otthon zárva van.
December 25-én, Karácsony első napján, (hétfőn) lesz 14.30-kor Karácsonyi Istentisztelet
Úrvacsora osztással, szeretetvendégséggel. Süteményt, harapnivalót szívesen fogadunk és
megosztjuk egymással. Ünnepeljünk együtt.
Zwolle - magyar református istentisztelet
„Ezúton értesítjük a mélyen tisztelt olvasókat, hogy a Refo 500 megemlékezéseinek a
sorozatában először 2017 október 22-én tartottunk istentiszteletet, most pedig a második
alkalommal tartunk magyar istentiszteletet Zwolléban.
Helyszín: Zwolle lutheránus temploma, Koestraat 2-4, a Fundatie múzeum mellett.
Időpont: 2017 november 26, délután 15 órai kezdettel.
Jelezzük, hogy megtekinthető a "Soli Deo Gloria - a magyar reformáció öt évszázada" című
roll-up kiállítás, amelynek a rendelkezésünkre való bocsátásáért a Hágai Magyar
Nagykövetségnek mondunk e helyen is köszönetet.
Igét hirdet drs. Kelemen Csongor Attila, a gyülekezetet Lucius de Graaff holland lelkipásztor,
a Fundament/ Iránytű Alapítvány egykori elnöke köszönti.
Istentisztelet után hagyományos szeretetvendégségre kerül sor. Mindenkit hívunk és várunk a
magyar-holland nyelvű istentiszteletre.
A december 24-i zwollei magyar istentisztelet szintén 15 órakor kezdődik a jelzett
zwollei lutheránus templomban.
A szervezők nevében áldást, békességet kíván: dr. Hermán M. János nyugalmazott
lelkipásztor
Hongaarse Protestantse eredienst in Zwolle
Hierbij delen wij mee aan U, geliefde lezer, dat in het kader van Refo 500
op 22 oktober 2017 de eerste Hongaars Gereformeerde eredienst in Zwolle kon worden
gehouden.
Graag maken wij u er op attent, dat de tweede dienst zal worden gehouden.
Plaats: Zwolle Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, (ingang aan de achterkant Potgietersingel, naast
Museum De Fundatie).
Tijd: 26 november 2017 om 15.00 uur.
Het Woord zal verkondigd worden door drs. Kelemen Csongor Attila,
Ds. Lucius de Graaff, emeritus predikant, gewezen voorzitter van Fundament, zal de
gemeente begroeten.
Na de dienst is er gelegenheid tot bezichtigen van om de ’roll-up’ tentoonstelling
getiteld:"Soli Deo Gloria” Vijf eeuwen Hongaarse Reformatie” . Deze tentoonstelling is
beschikbaar gesteld door de Hongaarse Ambassade in Den Haag, waarvoor wij zeer
erkentelijk zijn.

Ook zal er naar oud gebruik een ontvangst zijn, waar onder het genot van een kopje
koffie/thee ontmoeting kan plaats vinden..
We nodigen u hartelijk uit om deze Hongaars-, Nederlands-talige dienst mee te maken.
De volgende Hongaarse dienst in Zwolle van 24 december zal ook om 15.00 aanvangen in
genoemde Lutherse Kerk.
Namens de organisatie wens ik u allen zegen en vrede,
dr. Hermán M. János emeritus predikant.”
Hágai Magyar Református/Protestáns Gyülekezet - Hongaarse Protestants Christelijke
Gemeente Den Haag
Kedves Testvéreink! Kedves Barátaink!
A Hágai Magyar Református Gyülekezet szeretettel hív és vár mindenkit a KARÁCSONYI
istentiszteletre:
Időpont: 2017. december 17, vasárnap, 12:00 óra
Helyszín: Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, Den Haag
Igét hirdet: Dr. Tóth Miklós, ref. lelkész
Az úrvacsorai szertartást végzi: Van Bolhuis-Szabó Emőke, ref. lelkész
Gyermekistentisztelet: Paál Károly, ref. lelkész
Kántor: Hegyi Barnabás
Gyermekfelügyeletről gondoskodunk.
Karácsonyi betlehemes játékot ad elő:
Horváth Márta, bábjátékos és a Hegyi-Markolt család gyermekei.
A Hágai Magyar Kórus karácsonyi énekeket ad elő.
Az istentisztelet után rendszerint együtt maradunk egy kis beszélgetésre, ismerkedésre. Addig
a gyerekek a templomkertben biztonságban játszanak. Minden alkalommal
SZERETETVENDÉGSÉGET tartunk. Kávé, tea helyben van, a harapnivalót mi magunk
visszük. Megköszönjük, ha egy kis süteményt hoztok.
Info: csanady@federatio.org

Katolikus Szentmisék
Hága
2017. december 3-án (vasárnap), 12.30 órai kezdettel Hágában, az Onbevlekt Hart van
Maria Templomban (Marlotkerk) szentmise lesz, amit Ton Peters ofm atya celebrál.
Cím: Bloklandenplein 15, 3594 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 autóbusszal Leiden irányába,
a 24-es autóbusszal Mariahoeve irányába illetve a 6-os villamossal.
A 43-as autóbuszról a Hofzichtlaan megállónál kell leszállni.

Karácsonyi Szentmise – Hága
2017. december 26-án Főünnepi Nagy Szentmise lesz 12.30 órai kezdettel az "
Onbevlekt Hart van Maria" templomban (Marlotkerk), amit Havas István piarista atya
celebrál.
Cím: Bloklandenplein 15, 3594 CK DEn Haag.
Rotterdam
2017. december 3-án (vasárnap), 15.00 órai kezdettel szentmise lesz, amit Ton Peters ofm
atya celebrál.
Cím: Una Sancta, Karel Doormanstraat 337. 3012 GH Rotterdam Centrum.

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/
3) HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR
„November 26-án, vasárnap, Blitzné Nagy Ilona, körünk volt elnöke tart előadást
’Gróf Apponyi Albert emlékiratai’ címmel.
Gróf Apponyi Albert a 20. század elején fontos szerepet játszott a magyar politikai életben.
Legismertebb tevékenysége a Trianoni ’békeszerződést’ megelőző ’megbeszéléseken’ folyt
le, ha gyümölcstelenül is. Előadónk Apponyi Albert emlékiratait behatóan tanulmányozta s
így számíthatunk egy klasszikus Mikes-elöadásra.
December 10-én, vasárnap Baranyai András, körünk vezetőségi tagja tart előadást
’A 185 éves kataszter Hollandiában - A telekkönyv és a földhivatal az elmúlt években és a
közeljövőben’ címmel.
Amint ismeretes, előadónk életútját a kataszternél építette ki. Ő ott nem csupán tevékeny
munkát végzett, hanem egyben az egész kataszteri rendszerről átfogó képet szerzett, amelyet
meg szeretne osztani velünk. Előadása ily módon elméleti és gyakorlati betekintést nyújt ebbe
a speciális, sokunkat érintő különös munkaterület kérdéseibe.
További két első Mikes-összejövetel a következő évben:
2018. január 14 és február 11 (egyben évi közgyűlés)
Kérünk, légy szíves, jegyezd fel ezeket a napokat naptáradba.
Évi anyagi hozzájárulás Az évi anyagi hozzájárulás összege: 50 euró, ez 4,17/hó euró. Kérünk
mindenkit, hogy lehetőségei szerint további adományokkal támogassa Körünket.
A vianeni Magyar Otthon megközelíthető: Utrechtből a 74-es távolsági autóbusszal, amely
vasárnaponként minden óra 26 és 56 perckor indul a pályaudvar melletti állomásról.
Vianenben a Mariënhof megállónál kell leszállni.
4) AMSZTERDAMI MAGYAR SZALON
„Kedves Hírlevélolvasók,
Az alábbiakban az Amszterdami Magyar Szalon következő programjáról olvashatnak.
KARÁCSONYI KONCERT

A Voice Drops énekegyüttes és az
Amszterdami Magyar Kórus közreműködésével + könyvvásár
MIKOR: 2017. december 10., vasárnap 14.00-től
(Az előadás 14.45-kor kezdődik.)
MI: Koncert, előtte/utána könyvvásár és magyar karácsonyi finomságok a kávézóban!
HOL: Goethe Intézet Amsterdam, Herengracht 470
útleírás: www.goethe.de/ins/nl/ams/knt/anf/nlindex.htm
MENNYI: Hozzájárulás: 9 euró, 18 éves kor alatt: 7 euró (belépő és egy ital)
„ A Voice Drops a cappella énekegyüttes jazz, pop, világzenei és klasszikus darabokat ad elő.
Tagjai a Szalon régi ismerőse, Burján Orsi, valamint Bencze Janka , Csernus Szilvia Tasner
Levente és Zajkás Boldizsár. A Voice Drops kizárólag énekhangokkal tárja hallgatósága elé a
zene különböző műfajait. Az a cappella számukra a végtelen variációk játéka, az öröm és az
önkifejezés eszköze...
A koncert második részében az Amszterdami Magyar Kórus mutatja be az ünnephez illő
kibővült repertoárját, ami várhatólag a szokásos közös éneklésbe torkollik majd. Vezényel
Lachegyi Máté.”
További információ a Magyar Szalon weboldalán olvasható: http://magyarszalon.nl/
„2018. január 21-én a magyar irodalom holland fordítóival tervezünk pódiumbeszélgetést,
kivételesen holland nyelven.”
KERSTCONCERT
met a capella ensemble Voice Drops en het
Hongaars Koor Amsterdam + boekenmarkt
WANNEER: zondag 10 december 2017. vanaf 14.00.
Het concert begint om 14.45!
WAT: Concert, ervoor en erna Hongaarse lekkernijen,
met bijzondere aandacht voor de kerstspecialiteiten!
WAAR: Goethe Instituut Amsterdam, Herengracht 470
routebeschrijving: www.goethe.de/ins/nl/ams/knt/anf/nlindex.htm
HOEVEEL: Bijdrage: 9 euro, tot 18 jaar: 7 euro (inclusief één drankconsumptie)
„Na het succes van de kerstconcerten van de voorafgaande jaren krijgt ook bij tijdens deze
decemberbijeenkomst muziek de hoofdrol. Uit Boedapest is het a capella ensemble Voice
Drops. te gast, met Orsi Burján, een oude bekende van de Salon. De andere leden zijn Janka
Bencze, Szilvia Csernus Levente Tasner és Boldizsár Zajkás. Met uitsluitend de menselijke
stem als instrument brengt Voice Drops jazz, pop, wereldmuziek en klassiek. De zangers
willen zich zich niet aan één muziekstijl verbinden, maar bewijzen dat de menselijke stem
elke stijl, sfeer en emotie kan overbrengen.

Ook het Hongaars Koor Amsterdam, dat in zijn driejarig bestaan al ruime bekendheid heeft
verworven, zal weer van de partij zijn. Het Koor Amsterdam heeft zijn repertoire verder
uitgebreid met nieuwe Hongaarse en internationale koorwerken. De muzikale leiding is in
handen van Máté Lachegyi.”
Meer informatie: http://magyarszalon.nl/
„De volgende Salon is gepland voor 21 januari, met Nederlandse vertalers van Hongaarse
literatuur, in het Nederlands.”
5) HÁGAI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA
Az iskola következő tanítási dátumai a 2017-es esztendőben: 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

6) MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE ÁLLAMI KITÜNTETÉS
ÁTADÓ
„Kedves Barátaink!
Örömmel jelentjük, hogy Áder János köztársasági elnök úr augusztus 20-i nemzeti ünnepünk
alkalmából Magyarország pozitív hollandiai megítélésének erősítése mellett a hollandiai
magyar vállalkozások sikerét is aktívan szolgáló tevékenysége elismeréseként a Magyar
Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Szabó Zsolt, a Capgemini The
Netherlands B.V. alelnöke, a Hungarian Business Network tanácsadó testületének tagja
részére.
A kitüntetést 2017. november 21-én ünnepélyes keretek között Kocsis András nagykövet adta
át.
Az elismeréshez szeretettel gratulálunk!
A rendezvényről az alábbi képes bejegyzésben tudósítottunk:
https://haga.mfa.gov.hu/hun/news/a-magyar-erdemrend-lovagkeresztje-kituentetes-atadasaszabo-zsolt-reszere ”
„Nagy örömmel írjuk, hogy Áder János köztársasági elnök úr Urbán Ákos, a Hollandiai
Magyar Szövetség elnöke részére a hollandiai magyar közösség összetartása érdekében
végzett jelentős szervező tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztje
kitüntetést adományozta, amelynek átadására 2017. november 8-án került sor
Magyarországon.
Az elismeréshez szeretettel gratulálunk!

A rendezvényről az alábbi képes bejegyzésben tudósítottunk:
https://haga.mfa.gov.hu/hun/news/a-magyar-erdemrend-lovagkeresztje-kituentetes-atadasaszabo-zsolt-reszere
Üdvözlettel,
Embassy of Hungary
Magyarország Nagykövetsége
Laan van N.O.I. 271, 2593 BS Hollandia
Tel. (közvetlen): +31 70 383 8104
Fax: +31 70 352 1749
E-mail: mission.hga@mfa.gov.hu
Honlap: haga.mfa.gov.hu
Facebook: www.facebook.com/EmbassyHUNL”
7) „LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ” – CSALÁDI KARÁCSONYI KONCERT
KODÁLY ZOLTÁN SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL
December 16. szombat, 19.00-21.00 óra
Paleiskerk. Paleisstraat 8, Hága
A legjobb hollandiai magyar zenészekkel, kórusokkal, néptáncosokkal
Belépés ingyenes. Regisztráció szükséges az event.hga@mfa.gov.hu email-címen.
A koncertet a Hágai Magyar Nagykövetség támogatja.
8) VİZILABDA VILÁGLIGA 2017 HOLLANDIA
Szurkoljunk együtt a magyar női és férfi vízilabda válogatottnak a 2017-es VízilabdaVilágligán.
Női: Kedd, 2017. november 21., 19:45
Utrecht (Zwembad de Krommerijn)
Férfi: Kedd, 2017. december 12., 20:45
Alphen aan den Rijn (Zwembad Aquarijn)
További információk és jegyek:
https://www.waterpolo.nl/bericht/kaartverkoop-world-league-oranje-teamsgestart#.WhF_6EqnGM9
https://www.eventbrite.nl/o/knzb-14363833902

9) MTK HÍRLEVÉL
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának novemberi hírlevelét csatolva
küldjük.
10) KLASSZIKUS ÉS JAZZ-ZONGORAÓRÁK AMSZTERDAMBAN

„Lachegyi Máté jazz-zongorista, a Conservatorium van Amsterdam mesterképzésének végzős
hallgatója klasszikus és jazz zongoratanítást vállal Amszterdamban és környékén. Tanári
diplomával és több éves tapasztalattal vállalok minden korosztály számára zongoratanítást,
kezdő szinttől kezdve akár zenei pályára készülőkig. Magyar és angol nyelven tudok
tanítani.” Bővebb információ: mate.lachegyi@hotmail.com, +316 13 978 111,
www.lachegyimate.com

11) MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS VII. ÜLÉS ZÁRÓNYILATKOZAT
„2011-ben a Magyar Diaszpóra Tanács életre hívásával a diaszpórában élő magyarok a
magyar nemzetpolitika alakítóivá váltak. A Tanács VI. ülésén elfogadott Magyar
diaszpórapolitika – Stratégiai irányok című dokumentum célrendszere mentén elindult a
diaszpóra magyarságának támogatásával kapcsolatos rendszerszintű, stratégiai gondolkodás.
A dokumentumban megfogalmazottak alapján – a programok folytatása és bővítése mellett –
2018-ban új kezdeményezések indulnak a diaszpóraközösségek magyarsághoz való
kötődésének további megerősítése érdekében. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy nemzetünk
jövőjét továbbra is együtt alakítsuk, cselekvő szerepet vállalva a magyarság ügyének
képviseletében, a sorsunkat érintő döntések közös meghozatalában.
A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai a következő elvekben és célokban állapodnak meg:
- Sikeresnek ítélik az egyszerűsített honosítás és az állampolgárság-megállapítás eddigi
folyamatát és bizakodóak a tekintetben, hogy még az idei évben leteheti az esküt az
egymilliomodik külhoni magyar állampolgár. Továbbra is elkötelezettek az eljárás a
tagszervezetek és a külképviseletek útján való népszerűsítésében.
- Elkötelezettek a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok választási
regisztrációjának és jövő évi országgyűlési választásokon való részvételének
népszerűsítésében.
- Aggodalmuknak adnak hangot mindazokért a döntésekért, amelyek a Kárpát-medencei
magyar közösségek anyanyelvi oktatáshoz való jogát csorbítják. Szolidaritásukat fejezik ki az
új ukrán oktatási törvény értelmében jogsértést szenvedő kárpátaljai magyarsággal és a
működésében korlátozott marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium
oktatóival és tanulóival.
- Közös érdeküknek tartják, hogy a diaszpóra tagjai magyar állampolgárságukkal, illetve
európai uniós polgárságukkal élve aláírásukkal támogassák és népszerűsítsék a Minority
SafePack – Egymillió aláírás a sokszínű Európáért elnevezésű európai polgári
kezdeményezést, amely arra kéri az Európai Uniót, hogy javítsa az őshonos nemzeti
kisebbségekhez tartozó személyek védelmét.
- Örömüknek adnak hangot annak kapcsán, hogy a diaszpóraszervezetek működésének és
folyamatos fejlesztésének biztosítása érdekében a jövő évtől külön pályázati kiírás keretében
valósul meg a világban működő magyar szervezetek támogatása.
- Üdvözlik, hogy a Magyar diaszpórapolitika − Stratégiai irányok című dokumentumban
foglaltak értelmében a Magyar Kormány megkezdi a diaszpórában folyó oktatás
rendszerszintű fejlesztését. Örömüket fejezik ki, hogy a hétvégi iskolák részvételével zajlott
igényfelmérés eredményei alapján a diaszpórában működő oktatási intézmények számára
önálló pályázati struktúra kerül kialakításra.
- Üdvözlik, hogy 2017-ben 115 ösztöndíjas részvételével folytatódik a diaszpóraszervezetek
munkáját segítő Kőrösi Csoma Sándor Program. Örömmel veszik tudomásul, hogy a program
az ösztöndíjasok létszámának növelésével még több helyszínen tud hozzájárulni a magyar
szervezetek közösségépítő munkájához.

- Meggyőzőnek tartják a Mikes Kelemen Program eddigi eredményeit. Üdvözlik, hogy a
programnak köszönhetően tovább folytatódik a diaszpórában fennmaradt magyar hagyatékok
megmentése, valamint a dokumentumok kiajánlása a Kárpát-medencei iskolák és
közgyűjtemények számára. Örömüknek adnak hangot annak kapcsán, hogy az idei évben is
kutatók segítik a gyűjtést, amely a tagszervezetek kérésének eleget téve Európára is kiterjed.
Bíznak abban, hogy a Magyarországra érkezett dokumentumok szakmai feldolgozásával
tovább bővülhet a diaszpóráról összegyűlt tudás.
- Továbbra is fontosnak tartják a Julianus Program keretében a világban fellelhető magyar
emlékek összegyűjtését és elérhetővé tételét. Elkötelezettek a tekintetben, hogy
adatszolgáltatásukkal, saját gyűjtésükkel a jövőben is segítik a kataszter folyamatos bővítését.
- Üdvözölnek minden olyan kezdeményezést és programot, amely a diaszpórában élő
többgenerációs magyar fiatalokat visszakapcsolja a magyar nemzet közösségébe. Sikeresnek
ítélik a diaszpórában élő magyar gyermekek és fiatalok táboroztatási programját, melynek
köszönhetően eddig a diaszpórából több mint 600 fiatal ismerkedhetett meg az anyaország
hagyományaival és köthetett kapcsolatot Kárpátmedencei társaival. Üdvözlik a Rákóczi
Szövetség lebonyolításában folytatódó programot, a ReConnect Hungary – Magyar Birthright
Programot és a Diákok Határok Nélkül Programot (Students Without Boundaries program –
Magyarságismereti Mozgótábor).
- Örömüknek adnak hangot annak kapcsán, hogy a tagszervezetek kérésének eleget téve a
Magyar Kormány az elkövetkezendőkben az egyházi személyek biztosításával hozzájárul a
magyar diaszpóra egyházi közösségeinek működéséhez, a cserkészprogramok kiterjesztéséhez
és a magyar közösségi terek infrastrukturális fejlesztéséhez.
A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai azon meggyőződésüknek adnak hangot, hogy minden
magyar felelős minden magyarért, ezért arra buzdítják a külhoni magyarságot, hogy éljen
alkotmányos jogaival és vegyen részt a 2018-as országgyűlési választásokon, így is védve az
együtt elért közös eredményeket.
A tagszervezetek tagjai kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben rögzített elvek
érvényre juttatásában, a kijelölt feladatok elvégzésében.
Budapest, 2017. november 9.”

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.

