MEGHIVÓ A HOLLANDIAI SZÖVETSÉG 60 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA SZOMBATON,
MÁJUS 27-ÉN 12.30-KOR
ADELBERT COLLEGE, DEILERWEG 163, 2241 AE WASSENAAR
Kedves Barátaink!
Amint ismeretes, a Hollandiai Magyar Szövetség ez évben ünnepli magalapításának 60 éves
jubileumát. A Szövetséget 1957. május 10-én jegyeztették be az Amszterdami Kereskedelmi
Kamaránál.
Ennek alkalmából a Szövetség vezetősége jubileumi összejövetelt szervez, amelyre szívesen hívunk
és várunkminden érdeklődőt. Különösen örülnénk azok jelenlétének, akik az elmúlt 60 év alatt a
hollandiai magyar kulturális és társadalmi életben a Szövetség, annak tagszervezetei és/vagy a
hétvégi iskolák keretében tevékeny szerepet töltöttek be.
Az ünnepség kezdete: 2017. május 27. (szombat) 12.30 óra, érkezés 12 órától
Nagy öröm számunkra, hogy ebből az alkalomból megtisztel bennünket látogatásával dr. Szilágyi
Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki beszédében kitér a magyar
világszórványra is, amelynek része a hollandiai magyarság. Egyben beszédet fog tartani Kocsis
András Magyarország hollandiai nagykövete. Tóth Miklós, a Szövetség egyik alapítója képet ad a
Federáció történetéről. Az összejövetelt vezeti Urbán Ákos, a Szövetség elnöke.
A jubileumi formális megemlékezés után az ünnepség Gyermek Majálissal folytatódik, ahova
mindenkit családjával együtt szeretettel várunk.
A programok alatt bemutatkoznak a hétvégi magyar iskolák, a gyerekeknek szervezett
akadályversenyekkel, kézműves asztalokkal, kreatív foglalkozásokkal.
Hozzánk érkezik a Kuttyomfitty Társulat, akik zenés, mesés előadást tartanak Kukorica Jancsi, a
Vitéz címmel. A műsorok magyar nyelven fognak játszódni.
Az előadásokból részlet megtekinthető: https://www.youtube.com/watch? v=G-ROXn2WD5E
A rendezvény idejére kivonul a Hungarian Corner, hágai magyar étterem szakácsai, akik magyaros
ételeket és italokat (gulyást, lángost, rétest...) kínálnak majd. Az ételek árait az étterem határozza
meg, csak készpénz fizetési lehetőség adott.
A programokra a belépés ingyenes.
Az egész napos ünnepség részletes programja mellékletben megtalálható.
Illetve még több információ a Facebook eseménynél: https://www.facebook.com/
events/1493600633991836/
Helyszín: Adelbert College, Deijlerweg 163, 2241 AE Wassenaar
Az iskola megközelíthető a 43/44-es autóbusszal Den Haag Centraal állomásról (Van
Duivenoordelaan megálló), illetve az iskola előtt található parkoló ingyenesen használható.
Minden kedves barátunkat, érdeklődőt, családot, kis és nagy gyereket szeretettel várunk!
Sok szíves köszöntéssel,
A Hollandiai Magyar Szövetség vezetősége

