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.

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT AUGUSZTUS 20-ÁT ÁLLAMALAPÍTÓ KIRÁLYUNK
SZENT ISTVÁN NAPJÁT
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.
Az ökumenikus istentisztelet után közös lunch a gyülekezeti teremben.
15 óra – ünnepélyes előadás a templomban
Ünnepi beszédet mond Havas István r.k. lelkész
Figyelem! Új Helyszín!
Szent József templom - Sint Jozefkerk

Parklaan 28 2241 XN Wassenaar

Dag Heilige Koning Stephanus
Zondag 19 augustus om 12 uur oecumenische kerkdienst in de R.K. Kerk te Wassenaar.
Vervolgens – volgens de plannen – gezamenlijke bijeenkomst
om 15 uur feestelijke bijeenkomst. Herdenkingstoespraak: István Havas r.k.pastor
Nieuwe Adres!
Sint Jozefkerk
Parklaan 28 2241 XN Wassenaar

Október 23. / 23 OKTOBER
Az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc emléknapja.
Következő állami ünnepünk, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 62. évfordulóját
2018. október 28-án délután fél 3-kor ünnepeljük Vianenben, a Magyar Otthonban, a
Hollandiai Magyar Szövetség és a Hollandia Mikes Kelemen Kör közös rendezésében.
Ünnepi beszédet mond Kónya Ilona
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A részleteket lásd majd az évközi hírlevelünkben.

Vrijheidsstrijd 1956
Herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van het 62ste jubileum van de Revolutie en
Vrijheidsstrijd van 1956, op 28 oktober a.s. om 14.30 uur in het Hongaars
Ontmoentingscentrum te Vianen georganiseerd door de Hongaarse Federatie in Nederland en
de Kelemen Mikes Vereniging in Nederland. Herdenkingstoespraak Ilona Kónya
......................................................................................................................................................
.
1) ISTENTISZTELETEK
Református Istentisztelet - Összefoglaló táblázat
Rotterdam
Vianen
Zwolle
Amszterdam
Hága

Amszterdam
Kedves Testvéreink! Kedves Barátaink!

szeptember 2. 15:00
szeptember 2, 14:30
szeptember 9, 15:00
szeptember 9, 15:00

szeptember 16, 12:00

Örömmel értesítünk Benneteket arról, hogy a havonkénti hágai és rotterdami istentiszteletek
mellett – Isten segedelmével – szeptembertől Amszterdamban is tartunk magyar református
istentiszteleteket. A Hágai Magyar Református Gyülekezeten belül már korábban is felmerült
a kérdés, hogy más nagyvárosban is lehetne egyházi alkalmakat szervezni az ott élő magyar
keresztyéneknek. Így most örömmel és Isten iránti hálával osztjuk meg veletek ezt a hírt, s
várunk Benneteket az első amszterdami istentiszteletre.
Hágában (Den Haag) és Rotterdamban minden ugyanúgy folytatódik tovább, minden hónap 3.
(Hága) és 1. (Rotterdam) vasárnapján tartjuk az istentiszteletet.
Az amszterdami adatok:
IDŐPONT:
a tervek szerint minden hónap 2. vasárnapján 15 órakor
2018 szeptember 9, vasárnap, 15 óra
2018 október 14, vasárnap, 15 óra
2018 november 11, vasárnap, 15 óra
2018 december 9, vasárnap, 15 óra

HELYSZÍN:
Vrijburg Templom Amszterdam
Herman Gorterstraat 31
1077 WE Amsterdam
A templom a Beatrixpark mellett található. Könnyen megközelíthető.
Mi nem a templom főbejáratát használjuk, hanem az OLDALBEJÁRATOT, a Herman
Gorterstraat 31 alatt.
SZOLGÁLÓ LELKÉSZEK:
Paál Károly, ref. 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 templom MEGKÖZELÍTHETŐ:
Tömegközlekedéssel
Busz 612, a Vossius Gymnasium megállónál kell leszállni. Jobbra már látszik a templom. A
templom oldalbejáratát használjuk, ez jobbra az első kis utca, a Herman Gorterstraat 31.
Autóval:
A templom körüli utcákban bőven van parkolóhely.
Vasárnap a parkolás INGYENES.
Szeptember 9-én szeretettel várunk mindenkit (felekezeti hovatartozástól függetlenül) az első,
amszterdami egyházi alkalmunkra.
Áldás, békesség!
Üdvözlettel,
A hágai gyülekezet lelkészeinek nevében

Csanády Ágnes és Tóth Miklós

Hága
2018. szeptember 16-án, 12:00-i kezdettel istentisztelet a Hágai Kloosterkerkben.
Cím: Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag
SZOLGÁLÓ LELKÉSZ:
Van Bolhuis-Szabó Emőke, ref. lelkész
Szeretettel várunk mindenkit az istentiszteletre és utána a szeretetvendégségre! Az
istentisztelettel párhuzamosan gyermekistentisztelet és az egészen kicsiknek
gyermekfelügyelet is van.

Rotterdam
Kedves Testvéreink! Kedves Barátaink!
Szeretettel várunk Benneteket a következő istentiszteletre Rotterdamban.
Mindenkit szeretettel várunk felekezeti hovatartozástól függetlenül.
IDŐPONT:
2018. szeptember 2. 15:00
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
Áldás, békesség!
Üdvözlettel,
A hágai gyülekezet lelkészeinek nevében
Csanády Ágnes és Tóth Miklós
Zwolle
Meghívó a szeptember 9-i zwollei magyar református istentiszteletre
A zwollei magyar protestáns gyülekezetben minden hónap második vasárnapján tartanak
istentiszteletet, délután 15 órai kezdettel.
A magyar és holland nyelvű szolgálatot mindenkor szeretetvendégség követi.
Cím: Koestraat, 2/4, a Fundatie Muzeum mellett. (Hátsó bejárat a Potgietersingel felől,
ingyenes parkolás.)
A gyülekezet tisztségviselői – Ambtsdragers: Urbán Ákos - curator; Presbiterek – ouderlingen:
dr. Bertha Balázs, Némethné Scherman Piroska, Truczkai József. Lelkészek – Predikanten:
dr. Hermán M. János en drs. Kelemen Attila Csongor.
Októberi istentiszteletünk dátuma: 2018 okt. 14. – Datum volgende Hongaarse dienst:
14.10. 2018
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a XIII. zwollei magyar istentiszteletre.
Érdeklődni lehet - informatie: 00 31 38 4233 247
jhermanm@gmail.com https://www.facebook.com/refistentiszteletzwolleban/
A viszontlátásig áldást és békességet kíván:
dr. Hermán M. János nyugalmazott lelkipásztor

Vianeni Magyar Otthon
„Kedves Olvasó!
-Szeptember 2-án 14.30-kor lesz Istentisztelet.

Vianeni Magyar Otthon címe: Panoven 17 A, 4133 NG, Vianen
(Bejárat a Langeweg 145. számú házzal szemben)
Tel: + 31 (0)347-375040

Katolikus Szentmisék
Összefoglaló táblázat
Amszterdam
Hága
Vianen
Helmond

szeptember 1, 17:00
szeptember 2, 12:30
szeptember 8, 14:00
szeptember 9, 13:00

Amszterdam
Tisztelt Olvasó!/Kedves Barátunk!
Szeretettel meghívjuk a szeptember 1-én, szombaton, 17:00-i kezdettel tartandó
Szentmisére, amit Szőcs Csaba atya fog celebrálni.
Helyszín: Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30 1071 KM Amsterdam

Hága
Szeretettel meghívjuk a Szeptember 2-án, vasárnap 12.30-kor kezdődő Szentmisére, amit
Szőcs Csaba atya fog celebrálni az Onbevlekt Hart van Maria templomban (Marlotkerk) Hága
Marlot negyedeben. Cím: 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.
Vianen
Szeretettel meghívjuk a Szeptember 8-án, szombaton, 14.00 órai kezdettel tartandó
Lelkigyakorlatra, és a 16:00-kor kezdődő Szentmisére, amit Szőcs Csaba atya fog
celebrálni a Vianeni Magyar Otthonban, bejárat a Langeweg 145. sz. házzal szemben.
Helmond
Szeretettel meghívjuk a Szeptember 9-én, vasárnap, 13:00-kor kezdődő Szentmisére, amit
Szőcs Csaba atya fog celebrálni.

Helyszín: H Pauluskerk, Paulus Potterlaan 2, 5702 CW Helmond
Üdvözlettel
az EKT hágai csoport nevében
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) SZEPTEMBER
FESZTIVÁLJA

1.:

EMBASSY

FESTIVAL

/

NAGYKÖVETSÉGEK

Augusztus 31. péntek és szeptember 1. szombat
Lange Voorhout, Hága
Magyar együttessel és magyar ételekkel.
További információ: http://embassyfestival.com/

3) HUYGENS FESZTIVÁL
Ajánljuk figyelmükbe az alábbi, 3 napos, komolyzenei fesztivált, ahol nagy örömünkre
magyar fellépők is közreműködnek.
Szeptember 7-8-9, Voorburg
Részletek: https://huygensfestival.nl/
Het Huygens Festival is hét klassieke muziekfestival in de gemeente LeidschendamVoorburg. Het is een driedaags festival in het weekend waarin ook de Open Monumenten Dag
plaatsvindt. Drie dagen met verschillende optredens van solisten en gezelschappen (amateur
en professioneel) in het Huygenskwartier Voorburg.
https://huygensfestival.nl/

4) HONGARIJE PLAZA
De nationale Hongarije ontmoetingsdag. Az országos magyar-holland találkozó
29 september 2018, Veluwehal, BARNEVELD
Az elmúlt években nagy sikerrel megrendezett ’Hongarije Plaza’ idén ismét megrendezésre
kerül. Magyar témájú hollandnyelvű előadások és bemutatók, magyarnyelvű előadások,
magyar vonatkozású szervezetek és üzletemberek bemutatkozása, magyar zene, magyar tánc,
magyar konyha.
Idén az immár nagyon híres MARGARET ISLAND együttes ad koncertet a Hongarije Plaza
rendezvényen!
Ha hirdetni, ismertetni szeretné cégét, alapítványát, üzletét, stb., béreljen standot a Hongarije
Plaza vásáron! A vásár négy témára épül: kultúra, turizmus, gasztronómia és üzlet. Emellett a
gyermekek sem fognak unatkozni, játék, workshop és babafoglalkozás is lesz számukra.
A színházteremben több koncert és előadás megnézhető: Hollandiában a tévéből is ismert Tóth
Valentina zongorán bemutatja a szeptember végén piacra kerülő új cd-jét, amely – hasonlóan
az első, a Diapason d’Or nemzetközi díjjal jutalmazott Hungarian Horizon című cd-jéhez –
magyar zeneszerzők műveit tartalmazza. .
Ezután Kocsány Marianna ugyancsak zongorán közreműködve, de egy egészen más műfajt
képviselve: jazz, impró dallamokra szabott magyar költészetet énekel, illetve saját
szerzeményeket és magyar népdalt is. A tavalyi Most Magyarul! draait doorrendezvényen
már bemutatkozott és a nagy sikerének köszönhetően a Hongarije Plazára is hívták. Idén
magyar néptáncra is sor kerül, a Raalte városban működő Ralda nevű néptáncegyesület bemutat
néhány koreográfiát, amelyet Ferry Corbet írt, a Családi Néptánc Együttes táncosa és
koreográfusa.
Számos előadás illetve workshop is lesz, vegyes témákról. Lsd. a weboldalt vagy a következő
hírlevelet.
Természetesen egy magyar vásárt magyar ’kaja’ nélkül nem lehet elképzelni. Jó néhány
Hollandiában tevékenykedő magyar étterem és kifőzde képviseli magát a Plazán: Az
ínysimogató Paprika Csárda, a fincsi lángost sütő Lángos Expressz, a szimpatikus és
kellemes leeuwardeni Hongaarse winkel, valamint az ismert Rotterdami Magyar bolt. Együtt
fognak gondoskodni arról, hogy üres gyomorral ne kelljen bebarangolni a Vásárt.
Ha standbérlőként szeretne részt venni a Hongarije Plazán, vagy önkéntesként segítene, keresse
meg a szervező csapatot a weboldalon lévő űrlapon ill. írjanak emailt
az info@hongarijeplaza.org e-mail
címre.
További
információ
awww.hongarijeplaza.org weboldalon, illetve a Hongarije Plaza Facebook-csatornán.
A belépő ára 5 euró. Gyermekeknek 13 év alatt a belépés ingyenes. Teremnyitás 10.00
órakor, zárás 18.00 órakor várható.
Cím: Veluwehal, Nieuwe Markt 6, Barneveld. Megközelítés (parkolás, közlekedés): lsd a
weboldalt
5) TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ A KEZDET JEGYÉBEN

Négy évtizedre tekintenek a székelyudvarhelyi ünnepsorozaton
„Negyven évvel ezelőtt, 1978-ban Székelyudvarhelyen tartották a legelső táncháztalálkozót a
világon. A seregszemlének ezúttal ismét a Nagy-Küküllő menti város ad otthont 2018.
szeptember 14-16. között.
Szeptember közepén a népzene és a néptánc ünnepére készülnek Székelyudvarhelyen: 14-16.
között rendezik meg az Erdélyi Táncháztalálkozót. A résztvevők ezúttal kerek évfordulót is
ünnepelnek, hiszen negyven évvel ezelőtt az első nagy együttlétre is Udvarhelyszék
anyavárosában gyűltek össze a hagyományok tisztelői. Az egykori legendás eseményre a
táncházmozgalom erdélyi elindulását követő évben került sor.
Az elmúlt évi kedvező tapasztalatokat is felhasználva, a szervezők, a Hagyományok Háza
Hálózat és a Kaszaj Kulturális Egyesület idén is önfeledt táncra, kulturált együttlétre,
szórakozásra várja az érdeklődőket Nagyváradtól Sepsiszentgyörgyig, a Kárpát-medencétől a
diaszpóráig. A találkozás és az örömzenélés kiinduló helyszíne az egykori Felső-Piactér,
közismert nevén, a Patkó. A rendezők minden korosztályra gondolnak, a tánc mellett kézműves
foglalkozások, meseelőadás és sok más érdekesség színesíti a programot.
Az idei találkozó vendégei és az egybegyűltek a szombat esti gálaműsorral az ebben az évben
elhunyt Kallós Zoltán emléke előtt tisztelegnek, emlékezve egyben arra, hogy a néprajzkutató
és népzenegyűjtő tavaly még a rendezvény fővédnöke is volt.
Az eseménysorozat részletes programja hamarosan elérhető. Addig is az érdeklődők
figyelmébe
ajánljuk
az
Erdélyi
Táncháztalálkozó
közösségi
oldalát
(www.facebook.com/ErdelyiTanchaztalalkozo), illetve az alábbi címen kaphatnak további
információt:
kaszajegyesület@gmail.com”
6) MTA JÚLIUSI HÍRLEVELE
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának júliusi hírlevelét
csatolva küldjük.

7) KÖNYVAJÁNLÓ
Tisztelt Olvasó,
Felhívjuk szíves figyelmüket az alábbi könyvre:
ZIEDSES DES PLANTES:
HET HUIS OP DE HEUVEL
„A "Ház a dombon" kétféle perspektíva kiindulópontja: az egyik a magyar származású
zsidó Eva szemszögéből elmondott történet; a másik az őt befogadó holland család egyetlen
gyermekének perspektívájából leirt anekdoták csokra, kettőjük kapcsolatának alakulása.
Magány és család, politika és érzelmi konfliktusok az 1950-es 1960-as évek
Hollandiájában és Magyarországon.
A könyv megrendelhető a Bol.com.-on”

8) HIRDETÉS
Németh Gábor, Erasmus ösztöndíjas, lakást keres:
„Szeptember 2-tól február 10-ig leszünk Groningenben. Max. 800 Eurót tudunk
fizetni rezsivel együtt, bútorozott stúdiót, apartmant keresünk.
Mindketten a Prince Claus Conservatoire-on fogunk tanulni Erasmus ösztöndíjjal
hegedű, illetve brácsaművész szakon. Rendszerető, csendes, megbízható emberek vagyunk.'
elérhetőség: g.nemeth95@gmail.com
9) 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.

