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
Sok kicsi sokra megy!
Továbbra is várjuk hozzájárulásukat munkánk folytatása érdekében.
St. Hongaarse Federatie, Utrecht
IBAN: NL81 INGB 0002304058.

KITÜNTETÉS
Március 23-án Wassenaarban, a nagyköveti rezidencián Kocsis András Magyarország hágai
nagykövete a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át Csanády Ágnesnek, a
Hágai Magyar Iskola alapítójának és vezetőjének, a hágai magyar református gyülekezet
gondnokának, a hollandiai magyarságért végzett több évtizedes munkájának elismeréseként.
Csanády Ágnes 20 évnyi odaadó titkársági munkájával központi része volt a Hollandiai Magyar
Szövetség vezetőségének. 17 évig a Hollandiai Mikes Kelemen Kör titkáraként és 10 évig a
cserkészet titkáraként és pénztárosaként is tevékenykedett.
Ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez.
ÖSSZEURÓPAI ALÁÍRÁS GYŰJTÉS A NEMZETI KISEBBSÉGEK JOGAINAK
BŐVÍTÉSÉÉRT
Önnek egy percet, a határon túl élő magyaroknak egy életre szóló jogokat jelent:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/

A fenti linken található polgári kezdeményezéssel arra kérjük az EU-t, hogy javítsa a nemzeti
és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét nyelvi, oktatási, kulturális kérdésekben,
a regionális politikában, a kisebbségek európai parlamenti jelenlétének kérdésében, a
diszkriminációellenesség, a médiaszabályozás és a támogatáspolitika területén.
Mit jelent ez az Erdélyben, a Délvidéken, Kárpátalján, Felvidéken, a Kárpát-medencében
kisebbségben vagy szórványban/diaszpórában élő magyarok számára? Többek között
lehetőséget az anyanyelvi oktatásban való részvételre, a regionális jogi és politikai képviseletre
és szabad anyanyelv használatot. Mindezt az egyenlőség jegyében. Tegyünk érte együtt!
2018. MÁJUS 26. CSALÁDI NAP, WASSENAAR
A nagysikerű, tavalyi családi nap folytatásaként, idén is megrendezésre kerül az esemény
Wassenaarban. Mindenkit szeretettel várunk családi és gyermekprogramokkal magyaros
finomságokkal!
Bábszínház premier Horváth Mártával.
Öröméneklés a Hágai Magyar Énekkarral Kovács Katával és Kirkósa Orsolyával.
Bemutatkoznak a hollandiai magyar iskolák: kézműves programok, ügyességi vetélkedő,
drámafoglalkozás
Családi foci és kültéri játékok
Cserkészbemutató
Gyermektáncház és néptánc bemutató a Het Karpaten Ensemble táncosaival, ahol a talpalávalót
a Marcsi Banda húzza.
A magyar piknikhez a finomságokat a Monarchia Vendéglő és Meretei Gábor készíti.
Mindenki hozzon magával egy plédet és egy kis napfényt!
2018 Mátyás király emlékév, ezért az igazságos, álruhás uralkodót és a reneszánsz kultúrát is
megelevenítjük a programok során.
Ráadásul! A rendezvény és a parkolás ingyenes!
További részletekről hamarosan tájékozódhatnak a Hollandiai Magyar Szövetség honlapján
www.hongaarsefederatie.nl,
az
esemény
facebook
oldalán
https://www.facebook.com/events/199419360818031/ , illetve hírlevelében.
MÉG MINDIG LEHET JELENTKEZNI A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG DIASZPÓRA
PROGRAMJÁRA.
Ingyenes magyarországi élménytáborok, aminek még az időpontját is önök
választhatják!
Örömmel értesítjük önöket, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a program
jelentkezési határidejét 2018. április 4-ig meghosszabbították. Valamint további
lehetőségekkel bővült a program! Tekintettel arra, hogy több országban az iskolai szünetek nem
feltétlenül esnek egybe a meghirdetett programidőszakokkal, szeretnének segítségükre lenni
azoknak, akik emiatt nehézségbe ütköznek. Amennyiben egy-egy diaszpóra közösség legalább
10 fővel jelentkezik, abban az esetben a hivatalosan meghirdetett időszakon kívüli időpontban
is fogadni tudják jelentkezésüket. Az elektronikus felületen ez esetben ne jelöljenek be a
legördülő programidőszakok közül egyet sem, hanem a Megjegyzés rovatba jelezzék
igényüket.

Igazi magyar táncház, szüret, fürdő látogatás, vidéki és budapesti körutak, anyanyelvi
programok - csak néhány példa a magyarországi élménytáborok programjából, amiben a
diaszpóra fiataljai (10-29 év között) vehetnek részt egész évben.
Ráadásul! „A Rákóczi Szövetség a sikerrel pályázók számára a Program időszakában
fedezi a szállás, az ellátás, a balesetbiztosítás, a magyarországi utazások teljes költségét,
valamint a Programmal kapcsolatos foglalkozások, rendezvények, belépők kiadásait.”
További
részletek
az
alábbi
linken
olvashatóak:
http://www.rakocziszovetseg.org/hu/diaszporaprogram/felhivas
Egy kis kedvcsináló az eddigi táborokról:
https://www.youtube.com/watch?v=eEPYX1SFy_Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=5h1x4uU118M
1) ISTENTISZTELETEK
Vianeni Magyar Otthon
„Kedves Olvasó!
Március 25-én 14.30-kor Virágvasárnapi Istentisztelet.
Április 1-én 14.30-kor nt. Tüski Márti tart Húsvéti Istentiszteletet. Úrvacsora osztásnál szolgál
nt. Sólyom Uzonka.
Délután lehetőség lesz a gyerekeknek a kertben tojást kereseni. Szeretetvendégséget tervezünk,
így egy kis sós vagy édes finomságot szívesen fogadunk.
Április 22-én 13.30kor lesz Istentisztelet. Utána a Mikes Kelemen Kör tart nálunk
összejövetelt.
Vianeni Magyar Otthon címe: Panoven 17 A, 4133 NG, Vianen
(Bejárat a Langeweg 145. számú házzal szemben)
Tel: + 31 (0)347-375040
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 az áprilisi
istentiszteletére.
Időpont: Április 15. 15 óra
Helyszín: Marlotkerk, Bloklandenplein 15, 2594 CK Den Haag
Igét hirdet: van Bolhuis-Szabó Emőke, ref. lelkész
Gyermekistentiszteletről és 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.

Szeretettel várunk mindenkit (felekezeti hovatartozástól függetlenül)!
Üdvözlettel,
Csanády Ágnes

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
L.S.,
Hierbij nodigen wij je uit voor de Hongaarse kerkdienst te houden op 15. april om 15:00 uur.
Plaats: Marlotkerk Bloklandenplein 15, 2594 CK Den Haag
Kindernevendienst en kinderopvang tijdens de kerkdienst.
Met vriendelijke groeten,
Ágnes Csanády
Zwolle református istentisztelet
“Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül...”
Meghívó húsvét másod napján magyar református istentiszteletre: Zwolle, 2018 ápr.2-án,
de.11 órai kezdettel
Igehirdető lelkész dr. Hermán M. János ny. lp.
Helyszín: Zwolle lutheránus temploma, Koestraat 2-4, a Fundatie múzeum mellett. (A
templom udvarán a parkolás ingyenes, behajtás a Potgietersingel felől.)
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a magyar-holland nyelvű istentiszteletre és az azt követő
szeretetvendégségre..
D.V. a következő zwollei istentiszteletet 2018 április 8-án tartjuk, vasárnap délután 15 órakor.
Igehirdető: Gáll Zoltán Zsolt lugosi református lelkész a temesvári egyházmegyéből.
Lásd még: https://www.facebook.com/refistentiszteletzwolleban/
A szervezők nevében áldást, békességet kíván: dr. Hermán M. János nyugalmazott lelkipásztor.
Elérhetőség: jhermanm@gmail.com
Katolikus Szentmisék
Hága
Tisztelt Olvasó!/Kedves Barátunk!
2018. április 2-án, Húsvét második napján, 12:30-tól Nagymisét tart Havas István atya
Helyszín: Onbevlekt Hart van Maria templom (Marlotkerk).
Cím: Bloklandenplein 15, 2594 CK Den Haag.
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.

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
A következő Mikes-összejövetelek dátumai: április 22, május 13 és junius 10. Az
összejövetelek tartalmára vonatkozó információt később közöljük.
3) 2018-AS ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS
A 2018-as országgyűlési választással kapcsolatban az alábbi honlapon tudnak tájékozódni
http://www.valasztas.hu/
A legfontosabb információk hollandiai magyaroknak:
A szavazóhelyiség címe: 't Lindenkwadrant Művelődési központ 2e Braamstraat 6, 2563 Hága
A szavazás ideje: 2018. április 8. 6-19 óra között
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolni tudja a helyszínen (személyigazolvány,
útlevél, jogosítvány).
4) HUNGARIA CLUB 1929
A 'Hungaria club 1929' következő táncos-zenés klubestje, vacsorával, zenével április 21-én lesz
19.00 órai kezdettel 24.00 óráig. A következő hírlevélben részletes információt olvashatnak az
erdeklődők.
A 'Hungaria club 1929' és a Hollandiai Magyar Szövetség március 17-én az Országos Magyar
Bált nagy sikerrel megtartotta. Fényképeket a Facebookon és a Hungaria club honlapján
láthatnak. Illetve csatolmányként megosztunk önökkel egy képet az eseményről.
A rövid összefoglaló film pedig az alábbi linken található:
https://drive.google.com/file/d/16O6U7hfMXC9etFJ7xT830D66PM91Ca0t/view
Ezúton hívjuk fel a figyelmüket a következőkre: a nagy érdeklődésre való tekintettel az áprilisi
rendezvényünk nem évadzáro klubest; erre majd május 19-én

kerül sor, amire elsősorban fiatalokat várunk. Családokat nagyobb gyerekekkel nagy örömmel
látnánk.
Terveink között szerepel például táncóra gyerekeknek, szüleikkel. Minden ötletet szívesen
látunk.
További információ a későbbiek folyamán.
5) 10 ÉVES AZ AMSZTERDAMI MAGYAR SZALON
ÜNNEPI MŰSOR: a HANEM együttes koncertje
MIKOR
MI
HOL

MENNYI

2018. ápr. 22., vasárnap 14.00-től
(Az előadás 14.45-kor kezdődik.)
Koncert, előtte/utána magyar finomságok a kávézóban!
Goethe Intézet Amsterdam, Herengracht 470
útleírás: www.goethe.de/ins/nl/ams/knt/anf/nlindex.htm
Hozzájárulás: 9 euró, 18 éves kor alatt: 7 euró, (belépő és egy ital)

A HANEM zenekar 2011-ben alakult öt nő részvételével. Zenéjük a sokszínű városi folklórból
merít, a tagok kedve és ízlése szerint. Játszanak tangót, kuplét, sanzont, klezmert, magyar
népzenét, klasszikusokat, kabarédalt, de nem idegen tőlük a 80-as évek undergroundja és az
aktuális világslágerek világa sem. A dalokat a maguk képére formálva, saját hangszerelésben
adják elő új, gyakran a közéletre rezonáló, bátor, szókimondó szövegekkel.
A zenekar tagjai: Bíró Kriszta, Murányi Márta, Nádori Lídia, Rick Zsófi, Sváb Ági.
Pontosan 10 éve, 2008 áprilisában volt az első magyar kulturális program a Goethe Intézetben!
Nagy öröm számunkra, hogy ezt az alkalmat a Hanem együttes fogja emlékezetessé tenni
vidám, bulis, de elgondolkodtató programjával. Tagjai között viszontláthatjuk Bíró Kriszta
színésznőt, aki 2016 szeptemberében Parti Nagy Lajos: Ibusár című darabját adta elő a
Szalonban, elképesztő virtuóz előadás keretében.
Az évfordulóra reményeink szerint elkészül és honlapunkon megtekinthetővé válik a
fotóarchívumunk, kiváló alkalom a nosztalgiázásra mindenkinek, aki ott volt, a többiek pedig
megnézhetik, mi mindenről maradtak le.
Május 27-én a Brazilok című filmet vetítjük, utána pedig évente visszatérő antikvár
könyvvásárunkat tartjuk meg. Június 24-én pedig Morcsányi Géza, a Testről és lélekről
főszereplője lesz a vendégünk, nem mellesleg kiadóvezetői minőségében is!
Megtalálhatóak vagyunk a www.magyarszalon.nl címen és a Facebookon is.
Alföldy Mari és a szervezők
HONGAARSE SALON AMSTERDAM
WE BESTAAN 10 JAAR! JUBILEUMPROGRAMMA
concert ensemble HANEM
WANNEER zondag 22 april 2018 vanaf 14.00.
Het concert begint om 14.45!
WAT
Concert, ervoor en erna Hongaarse lekkernijen,
WAAR
Goethe Instituut Amsterdam, Herengracht 470

routebeschrijving: www.goethe.de/ins/nl/ams/knt/anf/nlindex.htm
HOEVEEL

Bijdrage: 9 euro, t/m 18 jaar: 7 euro, inclusief 1 drankje!

Ensemble HANEM is in 2011 opgericht door 5 vrouwen. Bij hun gevarieerde muziekkeuze
volgen ze de smaak van de individuele leden met de nadruk op de folklore van de stad: ze spelen
tango’s, chansons, klezmer, Hongaarse volksmuziek, klassieke stukken, cabaretliedjes, maar
ook jaren ’80 underground en hits van nu. Ze geven vaak een eigen draai aan de liedjes, maken
eigen arrangementen en gebruiken hun eigen teksten, waarin ze ingaan op het leven in
Hongarije.
De leden zijn: Kriszta Bíró, Márta Murányi, Lídia Nádori, Zsófi Rick, Ági Sváb.

We zijn blij dat we deze ronde verjaardag van de Salon met deze bijzondere muziekgroep. Het
wordt een feest, of je Hongaars verstaat of niet.
Voor het jubileum hopen we het fotoarchief op onze website www.hongaarsesalon.nl klaar te
hebben, kijk al die bijzondere bijeenkomsten van de afgelopen 10 jaar terug!
Op 27 mei hebben we de film Brazilians, en op 24 juni.hebben we een Hongaarstalig gesprek
met Géza Morcsányi, uitgever, en tevens hoofdrolspeler van Ildikó Enyedi’s film On Body and
soul .

Mari Alföldy en de organisatoren
6) KÖLDÖKZSINÓR PROGRAM – A KÜLHONI MAGYAR CSALÁDOK
TÁMOGATÁSA
Mellékelve küldjük önöknek a programleírást, melyből tájékoztatást kaphatnak a Köldökzsinór
Programról: a Magyarország közigazgatási határain kívül született magyar gyermekek családjai
számára is elérhető anyasági támogatásról és a fiatalok életkezdési támogatásáról
(Babakötvény).
A Köldökzsinór Programmal kapcsolatos további részletes tájékoztatást itt találnak:
https://haga.mfa.gov.hu/page/koeldoekzsinor
7) DEBRECENI NYÁRI EGYETEM
Magyar nyelv- és és kultúrakurzus. 2018 július 15 - augusztus 11.
„Early bird” kedvezmény a Nyári magyar nyelv- és kultúrakurzusra 2018. május 15-ig.
Részletes információk: http://nyariegyetem.hu/hasznosinfo.php
Early Bird Discount for the Hungarian Language and Culture Summer Course until 15 May,
2018.
For
further
information,
visit
our
website
(Useful
information).
http://nyariegyetem.hu/hasznosinfo.php
8) ZENEI AJÁNLÓ

Április 21-én, 20:00-tól De Lierben, a Priva kampuszban (Zeilweg 2, 2678 LC, De Lier)
közös koncertet tart Kirkósa Orsolya, Kovács Katalin, Bálint Gábor, Hegyi Barnabás.
Műsoron: Erkel, Mascagni, Bernstein, Verdi, Kálmán, stb. áriák, duettek, tercettek.
Jegyek (15€) a helyszínen vásárolhatók.
https://www.facebook.com/events/203232006923481/
9) KÖNYVAJÁNLÓ
Ajánljuk figyelmükbe az alábbi holland nyelvű, de magyar témájú könyvet:
’Het huis op de heuvel’
„Het verhaal laat zien hoe de tienjarige Eva in 1957 als pleegkind uit Hongarije naar
Nederland komt.
De vertelster, enig kind in het pleeggezin, probeert haar aan zich te binden. Maar Eva, die
gebukt gaat onder het oorlogsverleden van haar Joodse familie, durft zich niet te hechten in
haar nieuwe omgeving. Zij voelt zich schuldig tegenover haar ouders, die in Hongarije zijn
achtergebleven, en ze komt in een loyaliteitsconflict.
Beide hoofdpersonen kijken per hoofdstuk om de beurt terug op hun gedeelde jeugd. Aan de
hand van korte anecdotes worden hun tegengestelde karakters zichtbaar en volgen we de
ontwikkelingen binnen hun relatie...”
A könyv megvásárolható: https://www.bol.com/nl/f/het-huis-op-de-heuvel/39913320/
10) TÁNCHÁZ 2018. JÚNIUS 9-ÉN UTRECHT MELLETT (DE BILT)
The dancehouse will be organised Saturday the 9th June 2018
As usual the dancehouse will be organised in Cultureel Centrum H.F. Witte, Henri Dunantplein
4, De Bilt (zie Route). There is a cafe and restaurant where small meals are served.
Prior to the dancehouse there will (tentatively) be a short lesson starting at 19:00 of
Magyarpalatka that will be given by Celine Lepouter and Oskar Peeters.
The orchestra that will play is Hajnali.
It is not allowed to bring your own soft or hard drinks. Palinka is sold at the counter of the bar!
ATTENTION: The entrance fee for ALL visitors, whether they are just listening to the music
or are students, friends, dancers or musicians, is €12,50 and can be paid at our bank account (to
Stichting Tanchaz, NL14 INGB 0008 4856 19) or at the location itself.
The provisional programme is as follows: Szék, Kalotaszeg, Gyimes, Balázstelke en
Magyarpalatka (Mezőség). There will be short breaks between the dance series.
11) MTA MÁRCIUSI HÍRLEVELE
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának márciusi hírlevelét csatolva
küldjük.

12) A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉGRŐL KÉSZÜLT ADÁST AZ
ALÁBBI LINKEN TEKINTHETIK MEG:
https://www.mediaklikk.hu/cikk/2018/03/17/ot-kontinens-osszetarto-kozosseg/
13) 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.

