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.hongaarsefederatie.nl
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) ISTENTISZTELETEK
Katolikus Szentmise
2017. július 2-án, 12.30 órai kezdettel Hágában, az Onbevlekt Hart van Maria Templomban
(Marlotkerk)
Cim: Bloklandenplein 15, 2594 CK Den Haag.
A szentmise során keresztelőre is sor kerül.
A szentmise után szeretetvendégséget tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk.
(Magyaros) süteményeket lehetőség szerint szivesen fogadunk.
A templom megközelithető a hágai Centraal Station-tól a 43-as, 44-es autóbusszal Leiden
irányába, illetve a 24-es autóbusszal Mariahoeve irányába.
A 43-as és a 44-es autóbuszról a Hofzichtlaan megállónál kell leszállni.

2) TOLMÁCS KÉPZÉS
Új idöpontban két hetes intenzív tolmácsképzést indít a Talentum Nyelviskola Budapesten,
már hollandul kiválóan beszélöknek. A tanfolyam augusztus 14-26.ig tart.
Kiscsoportos, csak megfelelö számú jelentkezés esetén indul.
A végén, július 26.án szakvizsga van, melyet a Debreceni Tudományegyetem vizsgáztatói
bírálnak el. Ezt a szakbizonyítványt széles körben elfogadják Európában.
A képzés díja: 180ezer forint, vizsgadíj: 33ezer forint
Érdeklödni és jelentkezni lehet:
Boelensné Csákány Tündénél emailben: tboelenscsakany@hotmail.com
vagy telefonon: 00-32-47408-4229
3) DRUKKULUNK ALFÖLDY MARINAK
Európai Irodalmi dijra jelölték Alföldy Marit, az Amszterdami Szalon vezetőjét
Krasznahorkai László könyvének forditásáért. Ezúton is gratulálunk neki. Bővebb
információk lejebb olvashatóak.
Herewith the announcement of the Dutch Foundation of Literature shortlisting Mari Alföldy’s
translation of De melancholie van het verzet from László Krasznahorkai
(http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/1686/shortlist-europese-literatuurprijs-2017-bekend) for
the Europese Literatuurprijs 2017.
Congratulations and we keep our fingers crossed for Mari.
4) NAGYKÖVETSÉGI HIREK
Building of Consulate and Embassy renovated
The building of the Consulate and Embassy on the Hogeweg 14 in The Hague will be
renovated from 1 July 2017. The renovation may affect consular opening hours. More
information will follow soon on our website and Facebook.
5) LAKÁST KERES A FEDERÁCIÓ KÖVETKEZŐ ÖSZTÖNDIJASA
" Szvák Anna vagyok a Kőrösi Csoma Sándor Program új ösztöndíjasa. Ezúton üdvözlök
minden kedves Olvasót és egyúttal szíves segítségüket kérem hágai, illetve Hága környéki
albérlet ügyében. Egy kisebb, lehetőleg bútorozott lakást szeretnék bérelni 2 fő részére
augusztusi költözéssel. Amennyiben tudnak ajánlani ilyet, köszönettel veszem az alábbi
elérhetőségen: szvaka@gmail.com. Hamarosan találkozunk! "
6) MTA HIRLEVÉL ÉS MECSEK MAGAZIN
Megjelent az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának júniusi
hírlevele, illetve a Mecsek magazin nyári száma, melyek mellékletben elérhetőek.
7) HIRDETÉS

Az OTTHONI TV egy online televíziós szolgáltatás, mely segítségével magyarországi
televíziós csatornák adásait folyamatosan közvetítve (streaming) nézhetjük az internethez
csatlakoztatott eszközeinken, bárhol a világon.
További információk: Az általános szerződési feltételek, pontos technikai leírás valamint
további részletes információk megtalálhatók a www.otthonitv.hu oldalon.
8) 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.

