.

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://hongaarsefederatie.nl/
https://www.facebook.com/HollandiaiMagyarSz/
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!
St. Hongaarse Federatie, Utrecht
IBAN: NL81 INGB 0002304058.

1) MEGJELENTIK A 2018-AS HOLLANDIAI MAGYAR HÍREK
Hamarosan postázásra kerül az új, 2018-as Hollandiai Magyar Hírek kiadvány, valamint
elektronikus formában is elérhető lesz a Szövetség honlapján., kérjük Aazokat, akik eddig
postai úton nem kapták éves kiadványunkat és szeretnék, hogy postán is kiküldjük számukra,
legyenek kedvesekírják meg az alábbi e-mail címre postai címüket. elküldeni számunkra.
federatio_hollandia@yahoo.com
Továbbá ezúton is kérjük kedves olvasóinkat, hogy a jövőbeli lakcím és e-mail cím
változásukatmódosulásokról fölösleges portóköltség elkerülése és a gördülékeny
tájékoztatás érdekében, szintúgy jelezzék e-mail címünkre.tájékoztassanak bennünket.
2) ISTENTISZTELETEK
Vianeni Magyar Otthon

Február 11-én 13.30-kor lesz DV Istentisztelet. Ifj. Paál Károly szolgál. Mindenkit
szeretettel várunk!
Utána a Mikes Kelemen Kör tart nálunk öszejövetelt.
Február 25, 14.30 kor. Böjt 2. vasárnapján Istentisztelet és Úrvacsoraosztás lesz a
Magyar Otthonban. Szolgálnak nt. Éles Ferenc és nt. Éles Éva, Melegföldvári lelkipásztorok.
Utána beszélgetünk, teázunk s kávézunk. Süteményt, kekszet szívesen fogadunk.
Meghívó magyar református istentiszteletre: Zwolle, 2018 febr.11-én, 15. órai kezdettel
Olvasóinknak és híveinknek ezúton hozzuk szíves tudomására, hogy a Refo-500 keretében
tartott alkalmi istentiszteleteket követően Zwolleban lehetővé vált a havi rendszerességű
magyar protestáns istentiszteletek tartása, éspedig minden hónap második vasárnapján, kivéve
július és augusztus hónapját.
Igehirdető lelkész 2018 február 11-én: drs. Kelemen Csongor Attila, aki családjával Urk
városában él. Az istentisztelet keretében új szolgálattevőinket iktatjuk be a presbiteri tisztség
hivatalába.
Helyszín: Zwolle lutheránus temploma, Koestraat 2-4, a Fundatie múzeum mellett. (A
templom udvarán a parkolás ingyenes.)
A hagyományos szeretetvendégség keretében a magyardécsei származású, jelenleg
Ausztriában élő Horváth Piroska képzőművész virág-festményeinek a kiállítását Hermán M.
János nyitja meg. A kiállítás zenei közreműkődői: Astrid Krause és Hermán Mostert Dániel
Otto.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a magyar-holland nyelvű istentiszteletre.
D.V. a márciusi zwollei istentiszteletet 2018 március 11-én tartjuk.
A szervezők nevében áldást, békességet kíván: dr. Hermán M. János nyugalmazott
lelkipásztor. Elérhetőség: jhermanm@gmail.com
Gyermekfoglalkozás - Kindernevendienst: ds. Éles-Molnár Éva, (Katona-Kampen)
Uitnodiging voor de Hongaarse protestantse eredienst in Zwolle, op 11 februari om 15 uur
Het Woord zal verkondigd worden door drs. Kelemen Csongor Attila uit Urk. In deze dienst
zullen ook nieuwe ambtsdragers bevestigd worden.
Plaats: Zwolle, Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, (ingang en gratis parkeren aan de achterkant:
Potgietersingel, naast Museum De Fundatie.)
Ook zal er naar oud gebruik een ontvangst zijn, waar onder het genot van een kopje
koffie/thee ontmoeting kan plaats vinden. Tijdens het koffiedrinken zullen de
bloemschilderwerken van Piroska Horváth (Roemenië - Oostenrijk) tentoongesteld zijn. De
tentoonstelling wordt geopend door ds. Hermán M. János. Een muzikale bijdrage bij de
opening wordt verzorgd door Astrid Krause en Daniel Hermán Mostert.
We nodigen u hartelijk uit om deze Hongaars-, Nederlands-talige dienst mee te maken.
De volgende Hongaarse dienst in Zwolle (11 maart 2018) 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 jhermanm@gmail.com
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 februári
istentisztelére.
Időpont: 2018. február 18, vasárnap, 15 óra
Helyszín: Marlotkerk, Bloklandenplein 15, 2594 CK Den Haag / Hága
Igét hirdet: van Bolhuis-Szabó Emőke, ref. lelkész
Gyermekistentisztelet: Paál Károly, ref. lelkész
Gyermekfelügyeletről gondoskodunk.
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.
A templom elérhető:
A Hágai Központi Pályaudvarról (CS Den Haag) a 24, 43, 44-es busszal. A 43, 44-es buszról
leszállás a Hofzichtlaan megállónál. Autósoknak: a parkolás ingyenes.
Szeretettel várunk mindenkit (felekezeti hovatartozástól függetlenül)!
Üdvözlettel,
Csanády Ágnes
L.S.,
Hierbij nodigen wij je uit voor de Hongaarse kerkdienst te houden op 18 februari om 15:00
uur.
Plaats: ’Onbevlekt Hart van Maria’ rooms katholieke kerk
Bloklandenplein 15, 2594 CK Den Haag (wijk Marlot).
Kindernevendienst en kinderopvang tijdens de kerkdienst.
Met vriendelijke groeten,
Ágnes Csanády
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
Hága
Tisztelt Olvasó!/Kedves Barátunk!
Szeretettel meghívjuk a 2018. február 4-én, vasárnap 12.30-kor kezdődő szentmisére, melyet
Ton Peters atya celebrál az Onbevlekt Hart van Maria templomban (Marlotkerk).
Cím: Bloklandenplein 15, 2594 CK Den Haag.
A szentmise után AGAPE-t, szeretetvendégséget tartunk, melyre mindenkit szeretettel
várunk. Ilyenkor lehetőség van egy csésze kávé mellett személyes beszélgetésre,

ismerkedésre. A vendéglátásról magunk gondoskodunk. (Magyaros) harapnivalót szívesen
fogadunk!
A templom elérhető: A Hágai Központi Pályaudvarról (CS Den Haag) a 24, 43, 44-es
autóbusszal. A 43, 44-es autóbuszról leszállás a Hofzichtlaan megállónál.
Autósoknak a parkolás ingyenes.
Üdvözlettel:
Tápai Katalin
elnök
Korcsma István
Titkár
Rotterdam
Rotterdamban februártól sajnos nem lesz mise, mert az Una Sancta Kápolnát bezárták. Ezért
minden rotterdami és a régióban lakó hívőt szerettettel várunk a hágai misékre.

Magyar Nyelvű Keresztyén Gyülekezet, Rotterdam
„Kis rotterdami gyülekezet vagyunk, óriási tervekkel. Olyan hollandiai magyaroké, akik
hajlandóak, sőt, akarnak változni. Akik nem azért jönnek össze, hogy kapjanak, hanem, hogy
adjanak. Pont úgy, ahogy azt Jézus Krisztus tette és mondta:
“Aki nem hordozza a maga keresztjét, és nem követ engem, nem lehet a tanítványom.”
Lukács 14;27
Ha te úgy érzed jól magad, ahogy vagy, ha szeretsz kényelembe helyezkedni míg mások
szolgálnak, akkor nem lehetsz Jézus tanítványa – és köztünk sem fogod jól érezni magad. De
ha ég benned a tűz, hogy tegyél másokért, hogy embereket szolgálj, hogy nyomot hagyj
magad után ebben a világban, akkor gyere el vasárnap! Várunk szeretettel!
Hely: Rotterdam, Krabbendijkestraat 520, 3084 LP (Muziekgebouw De Schalmei)
Időpont: vasárnap 11:00 óra
E-mail: magyar.gyulekezet@gmail.com "
Weboldal: www.hmgy.nl
Üdvözlettel,
Kriszt Barnabás
Hollandiai Magyarok Gyülekezete”
2) HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR
Február 11-én, vasárnap
A Dohnanyi vonóstrio hangversenye
Műsor:
W.A. Mozart – Wilhelm Friedmann Bach: Preludium és fuga
(1756-1791)
(1710-1784)
Ignaz Pleyel: Esz dur vonóstrio
(1757-1831)
Max Reger: d moll vonóstrio
(1873-1916)

A trio tagjai: Fettich Mária hegedü, Palle Fuhr Jorgensen mélyhegedü, Bally György
gordonka.
Ezután kerül sor ÉVI KÖZGYŰLÉSÜNK-re, melyen a vezetőség jelentést tesz az elmult év
munkájáról és új vezetőséget választunk. A vezetőség javasolja a következő összeállítást:
Szilágy Árpád elnök, Balla Ferenc titkár, Roestné Nagy Teréz pénztáros, Kónya Ilona,
Baranyai András és Tóth Miklós vezetőségi tagok. Más javaslatok benyujthatók a
vezetőségnél a gyűlés kezdetéig.
Helyszín: A vianeni Magyar Otthon, ami 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.
Az összejövetel előtt, 13.30-kor Istentisztelet, Ifj. Paál Károly szolgál.
Szeretettel várunk Benneteket.
Op zondag, 11 februari
Vindt het Concert van het Dohnanyi Strijktrio plaats met het volgende Programma:
W.A. Mozart – Wilhelm Friedmann Bach: Preludium en fuga
(1756-1791)
(1710-1784)
Ignaz Pleyel: Strijktrio in Es gr.t.
(1757-1831)
Max Reger:
Strijktrio in d kl.t.
(1873-1916)
Leden van het trio: Maria Fettich, viool, Palle Fuhr Jorgensen altviool, György Bally cello.
Vervolgens vindt gewoontegetrouw onze jaarlijkse LEDENVERGADERING plaats, met het
jaarverslag van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar en verkiezing van een nieuw
bestuur. Het bestuur stelt de volgende samenstelling van het bestuur voor: Voorzitter: Árpád
Szilágyi, secretaris: Ferenc Balla, penningmeester: Teréz Roest-Nagy, bestuursleden zonder
portefeuille: Ilona Kónya, András Baranyai en Miklós Tóth. Voorstellen voor nieuwe
bestuursleden kunnen bij het bestuur worden ingediend tot het begin van de vergadering.
3) AZ AMSZTERDAMI HUNGARIA CLUB - FARSANG/CARNIVAL
Farsang az amszterdami Hungaria clubban.
Hol: Buurtcentrum De Evenaar
Kometensingel 189
1033 BE Amsterdam-Noord
Mikor: 2018.február 17.
A parkolás ingyenes
Carnaval in de Hungaria club te Amsterdam:
Waar: Buurtcentrum De Evenaar
Kometensingel 189
1033 BE Amsterdam-Noord

Wanneer: 17 februari 2018
Hoe laat? : vanaf 19.00 uur tot 24.00
Parkeren is gratis
4) AMSZTERDAMI MAGYAR SZALON
FILM: Ernelláék Farkaséknál
MIKOR
kezdődik.)
MI

2018. február 18. vasárnap, kapunyitás 14.00-tól (a vetítés 14.45-kor

Hajdu Szabolcs filmje (2016)
ANGOL FELIRATTAL, időtartam: 81 perc
előtte/utána a szokásos 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 korig: 7 euró (belépő és egy ital)

Régi és új konfliktusok törnek felszínre Hajdu Szabolcs filmjében, mikor két egymástól
eltávolodott testvér családja hosszú idő után ismét találkozik: Eszter nővére, Ernella
családjával egy év után hazatér Skóciából, és Eszterék kénytelenek őket befogadni. A
kényszerű együttlét szembesíti a családtagokat egymással, a közöttük feszülő ellentétekkel és
saját magukkal is.
A film 2016-ban elnyerte a Karlovy Vary Filmfesztivál fődíját, Hajdu Szabolcs pedig elhozta
a legjobb férfi színészi alakításért járó díjat is. A filmet a rendező (egyben jogtulajdonos)
szíves engedélyével vetítjük.
További információ: www.magyarszalon.nl
A következő dátumok: március 18., április 22., május 27., június 24.
Megtalálhatóak vagyunk a www.magyarszalon.nl címen és a Facebookon is.
Szeretettel várunk!
Alföldy Mari és a szervezők

HONGAARSE SALON AMSTERDAM
FILM:
It’s Not the Time of My Life
Engels ondertiteld
Wanneer
18 februari 2018, vanaf 14.00. Programma begint om 14.45.
Wat
film van Szabolcs Hajdu (2016), 81 min.
ervoor/erna: cafetaria open, koffie, thee, gebak, wijn, fris,hapjes verkrijgbaar
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)

Twee zussen ontmoeten elkaar na lange tijd en moeten noodgedwongen met hun gezinnen
onder één dak verblijven. als Eszters zus Ernella na een verblijf in Schotland terugkeert naar
Hongarije. Eszter voelt zich gedwongen hen op te nemen maar het samenwonen gaat niet
zonder problemen, oude en nieuwe conflicten spelen op. De situatie confronteert de
familieleden met elkaar, maar ook met zichzelf.
De film draaide met veel succes in Hongarije. In 2016 werd de film bij het festival van
Karlovy Vary met de hoofdprijs bekroond en Szabolcs Hajdu werd gelauwerd als beste
mannelijke acteur. De film wordt vertoond met toestemming van de regisseur, tevens
rechthebbende.
Meer informatie: www.hongaarsesalon.nl
De volgende data zijn 18 maart, 22 april, 27 mei, en 24 juni.
Zie ook www.hongaarsesalon.nl
Mari Alföldy en de organisatoren
5) RÁKÓCZI SZÖVETÉG DIASZPÓRA PROGRAMJA
A Rákóczi Szövetség – a Magyar Diaszpóra Tanács kérése alapján, a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával – 2018 januárja és decembere közt
mintegy 1 000, 10-29 éves, diaszpórában élő magyar fiatalnak teremt lehetőséget
anyaországi tanulmányútra DIASZPÓRA PROGRAMJA keretében.
A program célja többek között:
- Személyes kapcsolatok által elősegíteni a diaszpóra magyar fiataljainak egymás és az
anyaország közötti, valamint a Kárpát-medencei magyar fiatalokkal való összetartozás
tudatának erősítését.
- Magyarországi szakemberek bevonásával a diaszpóra fiataljai magyarságtudatának és
anyanyelvtudásának fejlesztése.
- A diaszpórában megvalósuló, nemzeti kötődést célzó minőségi ismeretátadás
hatékonyságának növelése. Továbbá a hazai környezetben történő széleskörű
tapasztalatszerzés, valamint az ezt szolgáló szellemi, kulturális és módszertani tudás bővítése.
A februári, farsangi programidőszakra január 15-éig lehet jelentkezni. További
programidőszakok és részletek a csatolmányban olvashatóak, illetve az alábbi weboldalon:
http://www.rakocziszovetseg.org/diaszporaprogram

DIASPORA PROGRAMME
Upon the specific request of the Hungarian Diaspora Council and commissioned by the State
Secretariat for National Policy of the Prime Minister’s Office, Rákóczi Association wishes to
create an opportunity to 1,000 young Hungarian person between the ages of 10 and 29 living
in one of the diaspora-communities all around the world to participate in a study tour to
Hungary within the framework of the ‘DIASPORA PROGRAMME’ in the year 2018.
Further information:
http://www.rakocziszovetseg.org/en/diaszporaprogram/call_for_application
6) MAGYAR NYELVŰ SZÍNHÁZI ELŐADÁS HOLLANDIÁBAN A PÓDIUM
ALAPÍTVÁNY SZERVEZÉSÉBEN.

2018. március 25-én vasárnap délután 3 órakor Amszterdamban.
C. Gundlach - Batang felé - kétszemélyes színpadi játék Koltai Róbert és Szirtes Balázs
előadásában, rendező: Gaál Ildikó
Az előadás után beszélgetés a művészekkel és a rendezővel.
A színházban büfé és a Paprika Csárda várja a közönséget magyar finomságokkal.
Jegyek online elővételben 24 euróért. A helyszínen 29 euró lesz a jegyek ára.
https://vu.iticketsro.com/vu-events/nl-NL/events/batang%20fel%c3%a9/2018-325_15.00/griffioenzaal?back=2&area=39889b3d-deab-42b9-b277-be23cf7bce13&type=ga
Bővebben az előadásről:
Két ember végigéli az idegenségből a legmélyebb férfibarátságig vezető út minden fázisát,
míg végül együtt indulnak egy nagy utazásra.
Hubert: Koltai Róbert
Alex: Szirtes Balázs
Fordította: Pataky Miklós
Látvány: Mucsi Balázs
Rendező: Gaál Ildikó
Koltai Róbert: "Épp 10 éve játszottam először együtt Szirtes Balázzsal Veszprémben Harold
Pinter világhírű drámájában, A gondnokban. Azóta többször összehozott bennünket a sors
partnerként, de jó néhányszor rendezhettem is őt. Ma már rajongója vagyok."
Szirtes Balázs: "Ketten játszani, ketten mesélni egy estén át varázslatos, egész különleges
lehetőség, ajándék a színházban. Nagy színésszel játszani ugyanezt, csoda és felelősség.
Koltai Róbert óriás. Biztos vagyok benne, hogy csodálatos utazás lesz vele ez is. Batang felé."
Gaál Ildikó, rendező: "Hol van Batang? Kimész az ajtón, le a lépcsőn, gyalog a
buszpályaudvarig, onnan a kikötőbe. Aztán tovább, azon is túl. Túl az Óperencián. A fontos
dolgok mindig két ember között történnek. A színpadon és az életben is. Mostanában ezek
engem sorra megtalálnak. Hálás vagyok érte. Ebben a történetben is tükörbe nézünk. Ez fáj.
És közben szívből röhögünk –önmagunkon."
További információ a Pódium - Magyar Kultúra Amszterdamban - Alapítvány Facebook
oldalán. https://www.facebook.com/makulapodium/

7) OLVASÓINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK
Postma-Gosker-Bibliotheek-Expositie
De Expo is tot en met de 31e Maart vrij te bezichtigen in de UB-Erfgoedvitrine, op de 1e
étage, naast de hoofdingang UB.
Verdere informatie is in het attachment.
8) KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK
Hálásan köszönjük Kedves Olvasóinknak a Szövetség számára elküldött adományokat. Ezen
anyagi támogatásuk teszi lehetővé, hogy munkánkat évről-évre tovább folytathassuk.
A Hollandiai Magyar Szövetség vezetősége.

Hartelijk dank voor de ondersteuning van ons werk door Uw giften.
Het bestuur van de Hongaarse Federatie in Nederland.

