Tisztelt Olvasók! Kedves Barátaink!
Felhívjuk szíves figyelmüket a Hollandiai Magyar Szövetség lent közölt híreire. Amennyiben
barátaik, ismerőseik között vannak olyanok, akik szívesen olvasnák a Hírlevelet, kérjük
küldjék 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.

AUGUSZTUS 20. / 20 AUGUSTUS - ÁLLAMALAPÍTÓ KIRÁLYUNK
SZENT ISTVÁN NAPJA
ÚJ HELYSZÍNEN
A Hollandiai Magyar Szövetség,
a Hollandiai Magyar R. K. Egyházközségi Tanács és
a Hollandiai Magyar Protestáns Keresztyén Lelki-gondozói Szolgálat
- szeretettel hívnak és várnak mindenkit Szent István királyunk napjának megünneplésére.
Időpont: augusztus 19. vasárnap 12 óra, – ökumenikus istentisztelet.
Figyelem! Új Helyszín!
Szent József templom - Sint Jozefkerk
Parklaan 28 2241 XN Wassenaar

Az ökumenikus istentisztelet után közös lunch a gyülekezeti teremben.
15 óra – ünnepélyes előadás a templomban
Ünnepi beszédet mond Havas István r.k. lelkész
Dag Heilige Koning Stephanus
Zondag 19 augustus om 12 uur oecumenische kerkdienst in de R.K. Kerk te Wassenaar.
Nieuwe Adres!
Sint Jozefkerk
Parklaan 28 2241 XN Wassenaar
Vervolgens – volgens de plannen – gezamenlijke bijeenkomst
om 15 uur feestelijke bijeenkomst. Herdenkingstoespraak: István Havas r.k.pastor
......................................................................................................................................................
1) ISTENTISZTELETEK

Vianen
„2018. július 1-én, 14:30-tól nyári istentiszteletet tartunk a Vianeni Magyar Otthonban. Tüski
Márti prédikál. Utána jó idő esetén tábortűz és szalonnasütés.
Ezt követően a Magyar Otthon nyárra bezár.
Mindenkit szeretettel várunk!”
Vianeni Magyar Otthon címe: Panoven 17 A, 4133 NG, Vianen
(Bejárat a Langeweg 145. számú házzal szemben)
Tel: + 31 (0)347-375040

Rotterdam
Kedves Testvéreink! Kedves Barátaink!
Szeretettel várunk Benneteket a következő istentiszteletre Rotterdamban. Múlt hónapban
tartottuk az első összejövetelt, s reméljük, hogy akik júniusban velünk voltak, újra jönnek és
mások is csatlakoznak a közösségünkhöz. Mindenkit szeretettel várunk felekezeti
hovatartozástól függetlenül.
IDŐPONT:
2018 július 1, vasárnap, 15 óra
HELYSZÍN:
Gebouw De Heuvel

Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam
A ´De Heuvel´ nevű keresztyén alapítvány épületének a kápolnájában jövünk össze, ami
Rotterdam központjában található a Laurenskerk főbejárata előtti téren. Ha szemben állunk a
Laurenskerk-kel, a bal kéz felőli saroképület a ´De Heuvel´.

SZOLGÁLÓ LELKÉSZ:
Van Bolhuis – Szabó Emőke, ref. lelkész
SZERETETVENDÉGSÉG
Az istentisztelet után szeretetvendégségre, kötetlen, baráti beszélgetésre várunk és
marasztalunk mindenkit. Megköszönjük, ha egy kis (házi) süteményt, harapnivalót hoztok a
szeretetvendégségre.
A kápolna MEGKÖZELÍTHETŐ:
Rotterdam központja viszonylag könnyen elérhető.
Tömegközlekedéssel
a Rotterdam Központi Pályaudvartól (Rotterdam CS - Centraal Station):
Villamos – Tramlijn 21 vagy 24 (De Esch irányába), kiszállás a Blaak megállónál
Metro – Station Blaak (A/B/C) vagy Station Beurs (D/E)
Vonat – Stoptrein richting het zuiden, kiszállás a Blaak NS megállónál
A hatalmas Laurenskerk irányába kell indulni, az előtte levő tér a Grotekerkplein.
Autóval:
Két közeli parkolóházban is lehet parkolni.
Parkeergarage (Stadsgarage) MEENT (Binnenrotte utca), ez az olcsóbbik, 50 cent / 15 perc.
A parkolóház mögötti Oppert nevű utcán kell végigmenni a Grotekerkplein-ig.
Parkeergarage MARKTHAL, ez a drágábbik 3 euro / 1 óra.
Kijőve a parkolóból látszik már a hatalmas Laurenskerk. Azt kell megcélozni.
Utazási info Rotterdamban: www.ret.nl vagy www.9292ov.nl
Június 3-án szeretettel várunk mindenkit (felekezeti hovatartozástól függetlenül) az első,
rotterdami egyházi alkalmunkra.
Áldás, békesség!
Üdvözlettel,
A hágai gyülekezet lelkészeinek nevében

Csanády Ágnes és Tóth Miklós

Katolikus Szentmisék
Hága
Tisztelt Olvasó!/Kedves Barátunk!
Szeretettel meghívjuk a 2018. július 1-én, 12:30-kor kezdődő Szentmisére, Iskolai évzáró
ünnepségre, amit Ton Peters ofm.atya fog celebralni az Onbevlekt Hart van Maria
templomban (Marlotkerk) Hága Marlot negyedeben. Cim: Bloklandenplein 15, 2594 CK Den
Haag.
A mise után szeretetvendégséget/AGAPE-t tartunk, amelyre a harapnivalót magunk
készítjük. Kérjük, lehetőség szerint járuljanak hozzá süteményekkel, finomságokkal!
A templomot a hágai CS-től a 24-es es 43-as autóbuszokkal, valamint a 6-os villamossal
lehet megközelíteni. A 43-as buszról a Hofzichtlaan megállónál kell leszállni. A parkolás
ingyenes.
A vasárnapi viszontlátás reményében szeretettel üdvözli:
Tápai Katalin
elnök
Korcsma István
Titkár

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) AMSZTERDAMI MAGYAR SZALON

Vendégünk: Morcsányi Géza
- MIKOR: 2018. június 24. vasárnap, kapunyitás 14.00 órakor, a vetítés pedig 14:45-kor
kezdődik.
- MI: Pódiumbeszélgetés Alföldy Mari vezetésével, vendégünk: Morcsányi Géza (magyar
nyelvű program). Előtte/utána a szokásos finomságok a kávézóban.
- HOL: Goethe Intézet Amsterdam, Herengracht 470
- MENNYI: Hozzájárulás: 9 euró, 18 éves korig: 7 euró (belépő és egy ital)
Bajban van a beharangozóíró, mert Morcsányi Géza neve alá eleve legalább azt kellene írnia,
hogy könyvkiadó, dramaturg, műfordító, és akkor még mindig nem derülne ki, hogy az
utóbbi időben leginkább színészi teljesítménye révén lett híres, miközben profi színésznek
nem tartja magát. Kiadóigazgatóként felvirágoztatta a ma már a legrangosabb szépirodalmi
kiadónak számító Magvetőt, amit 1995-tól 2015ig vezetett, szerzői közé tartoznak a magyar
irodalom legnagyobbjai, többek között Kertész Imre és Esterházy Péter , Bodor Ádám, Spiró
György, Krasznahorkai László, Nádasdy Ádám, Rakovszky Zsuzsa, Tóth Krisztina, számos
ma már híres szerzőt ő fedezett fel. Sokukkal szoros emberi, baráti kapcsolatot is ápolt.Maga
is műfordító, Ulickaja, Gogol Csehov, Paszternak és mások műveit ültette át –kiválóan –
magyarra, és kiadói munkájával párhuzamosan a Radnóti színház dramaturgjaként is
dolgozott, rengeteg színdarabot is fordított.
2017-ben Enyedi Ildikó felkérésére elvállalta a Testről és lélekről című film főszerepét,
amelyben egy szerelmi történetben egy vágóhíd zárkózott, gátlásos igazgatóját játssza. A film
többek között Arany Medve-díjat nyert, és sokan méltatták Morcsányi Géza alakítását
Borbély Alexandra színésznő mellett. Egy ilyen életpálya elég kérdést vet fel egy érdekes
beszélgetéshez.
Évek óta szerettük volna körünkben látni Morcsányi Gézát, még amikor ”csak” a magyar
irodalom szürke eminenciásaként tarthatott számot az érdeklődésre. Nagy öröm számunkra,
hogy ez most megtörténik.,és hogy időközben filmes sikereiről is beszélgethetünk vele.
Szeretettel várunk minden irodalom- és filmkedvelőt.”
*********
HONGAARSE SALON AMSTERDAM
Géza Morcsányi - uitgever, literair vertaler, dramaturg, acteur
(HONGAARSTALIG gesprek)
- Wanneer: Zondag 24 juni 2018, vanaf 14.00. Programma begint om 14.45.
- Wat: Podiumgesprek IN HET HONGAARS, ervoor en 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)

Géza Morcsányi, lange tijd directeur van de meest gerenommerde Hongaarse literaire
uitgeverij Magvető, daarnaast vertaler en dramaturg, speelde als amateuracteur de
mannelijke hoofdrol in Ildikó EnyediÍs bekroonde film On body and soul. Over deze
uiteenlopende activiteiten wordt hij geïnterviewd door Mari Alföldy. IN HET HONGAARS!
Het programma is er dit keer helaas alleen voor Hongaarsssprekenden.
Wat er ook in het Nederlands is, is de verklaring over ons privacybeleid op onze website,
waarmee we voldoen aan de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG).
Een fijne zomer allemaal, in september zijn we er weer!

3) KONCERT AJÁNLÓ
Beste muziekliefhebber,
Aanstaande zondag 24 juni, aanvang 15.00 uur, geven Shermaine Velasco en Florence van
der Does in onze galerie een pianoconcert. Dit pianistenduo speelt, zowel solo als quatre
mains, werken van Mozart, Ravel, Janecek, Scriabin en Tschaikowsky.
De toegang bedraagt €12,50.
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,

Andries Tóth & Gerhild van Rooij
GBV Kunst- en Concertzaal
Galerie Bloemrijk Vertrouwen
Van Sminiaweg 70
9064 KE Aldtsjerk
tel 058-2561176

4) SZEPTEMBER 1.: EMBASSY FESTIVAL / NAGYKÖVETSÉGEK
FESZTIVÁLJA
Augusztus 31. péntek és szeptember 1. szombat
Lange Voorhout, Hága
Magyar együttessel és magyar ételekkel.
További információ: http://embassyfestival.com/

5) MTA JÚNIUSI HÍRLEVELE
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának júniusi hírlevelét
csatolva küldjük.

6) 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.

