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.federatio.org
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
Hágai Magyar Református/Protestáns Gyülekezet - Hongaarse Protestants Christelijke
Gemeente Den Haag
Két templomban vannak havonkénti istentiszteletek, a hónap 3. vasárnapján:
1) Kloosterkerk, 12 órakor, Lange Voorhout 4, Den Haag, kétnyelvű istentisztelet (magyarholland), úrvacsoraosztás
VAGY
2) Marlotkerk, 15 órakor, Bloklandenplein 15, Den Haag, magyar nyelvű istentisztelet
Következő időpont: Szeptember 17. 12 óra Kloosterkerk
Az istentisztelet alatt gyermekistentiszteletet tartunk és gyermekfelügyeletről gondoskodunk.
Az istentisztelet résztletes meghivóját mellékletben találják.
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
Katolikus Szentmisék
2017. október 1-jén (vasárnap) , 12.30 órai kezdettel Hágában, az Onbevlekt Hart van Maria
Templomban (Marlotkerk) szentmise lesz.
Cim: Bloklandenplein 15, 2594 CK Den Haag.
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.
Vianeni Magyar Otthon
Havonta kétszer, vasárnap 14.30 órakkor (délutáni kultúrprogram esetén 13.30 órakkor)
Pontos időpontokról a hollandiai magyar hircsatornákon keresztül értesitik az olvasókat.
További információkról az alábbi email-en keresztül érdeklődhetnek.
Cim: Vianeni Magyar Otthon cime: Panoven 17 A, 4133 NG, Vianen
(Bejárat a Langeweg 145. számú házzal szemben)
Email: vianenimagyarotthon@gmail.com
Hollandiai Magyarok Gyülekezete
Szeretettel várunk minden vasárnap délelőtt 10:00 órától az istentiszteleti alkalmainkra!
Cím: Krabbendijkestraat 520, ROTTERDAM 3084 LP (Muziekgebouw De Schalmei)
http://www.hmgy.nl/
2) NAGYKÖVETSÉGI INFORMÁCIÓK
Building of Embassy under renovation, address of Consulate remains the same
The building of the Embassy is currently being renovated. During the renovation the Embassy
will be moved to a new location on a temporary basis. The Consulate continues to operate on
the same location, i.e. on Hogeweg 14, 2585 JD, The Hague. Visitors should experience
as little hinder from the renovation works as possible.
Hungarian afternoon in the Jewish Historical Museum
Sunday 10 September, 12.00-16.00
Jewish Historical Museum
Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam
As a side program of the exhibition 'From Fauvism to Surrealism. Jewish Avant-Garde Artists
from Hungary', the Jewish Historical Museum in Amsterdam presents a Hungarian afternoon
on Sunday 10 September. A day full of Hungarian film, music, bites and art, with free tours
through the exhibition starting at 14.30h. Entrance is free with a museum ticket.

Concert by Amsterdam Klezmer Band & Söndörgő
Sunday 10 September, 20.30
Bimhuis
Piet Heinkade 3, Amsterdam
Exciting klezmer and balkan music will be played in this unique concert by the Amsterdam
Klezmer Band together with the popular Hungarian folk band Söndörgő. The Amsterdam
Klezmer Band started 20 years ago as a street orchestra playing traditional Jewish songs. The
ensemble quickly became internationally known for its contagious mix of klezmer with old as
well as new dance music. Now the orchestra joins forces with Söndörgő, the Hungarian
formation that sheds new light on lost music from the Balkans. Söndörgő conquers festivals
throughout Europe with explosive performances on acoustic stringed instruments from the
tamburitza family.
Closing Concert Klassiek op het Amstelveld
Sunday 17 September, 19.00-20.00
De Duif
Prinsengracht 756, Amsterdam
Klassiek op het Amstelveld is an annual open-air festival that focuses on making and
experiencing classical music through youth. Especially for this year's anniversary of the
festival, an extra night will be added to the festival, in the form of a unique closing
concert. On Sunday evening 17 September, the Netherlands Female Youth Choir and
the Netherlands Mixed Youth Choir will perform together, under the direction of the famous
Hungarian choral conductor and music educator László Norbert Nemes. The concert is made
possible by the Embassy of Hungary.
KITÜNTETÉSEK
Kedves Barátaink!
Nagy örömmel jelezzük, hogy Áder János köztársasági elnök úr augusztus 20-i nemzeti
ünnepünk alkalmából
Gábor Dzsingisz, a holland Mezőgazdasági, Természetgazdasági és Halászati Minisztérium
volt államtitkára, Haaksbergen város volt polgármestere, a Barankovics Alapítvány
Kuratóriumának tagja, a budapesti holland nagykövetség volt agrárattaséja részére a magyar
mezőgazdaság fejlesztése, valamint hazánk külföldi jó hírének erősítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal;
dr. Kovács Péter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a hágai Nemzetközi
Büntetőbíróság bírája, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának
kutatóprofesszora, volt alkotmánybíró részére, a jogtudományok – mindenekelőtt a
nemzetközi jog, az emberi jogok, a kisebbségvédelem, valamint a nemzetközi büntetőjog –
területén elért eredményei, iskolateremtő kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként, a
Magyar Érdemrend középkeresztje;
dr. Bernard Bot, Hollandia volt külügyminisztere, a Meines & Holla partnere részére, a
magyar–holland kapcsolatok fejlesztését, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc
eseményeinek hollandiai megismertetését szolgáló tevékenysége elismeréseként, a Magyar
Érdemrend középkeresztje;

Szabó Zsolt, a Capgemini The Netherlands B.V. elnökhelyettese, a Hungarian Business
Network tanácsadó testületének tagja részére, Magyarország pozitív hollandiai megítélésének
erősítése mellett a hollandiai magyar vállalkozások sikerét is aktívan szolgáló tevékenysége
elismeréseként, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje;
Urbán Ákos, a Hollandiai Magyar Szövetség elnöke, a Nyugat-Európai Országos Magyar
Szervezetek Szövetségének titkára részére, a hollandiai magyar közösség összetartása
érdekében végzett jelentős szervező tevékenysége elismeréseként, a Magyar Érdemrend
lovagkeresztje;
Nagy Lajos vívóedző, a hollandiai Pallós vívóegyesület alapítója, természetgyógyász részére,
a magyar vívósport hollandiai népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként, a
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.
A kitüntetésekhez szívből gratulálunk!
dr. Kocsis András
nagykövet
3) ÚJ TAGOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA A HÁGAI MAGYAR ÉNEKKAR
A Hágai Magyar Énekkar szeretettel várja új tagok jelentkezését!
Kóruspróbák kéthetente szerda este 7-9-ig.
MINDENKI jelentkezhet, akinek van kedve kipróbálni a közös éneklést!
További információ Kovács Katánál kovacs.kata.005@gmail.com címen vagy a +31639618048 számon.
4) ZENEÓRÁK HÁGÁBAN
ZENEÓRÁK HÁGÁBAN KICSIKNEK-NAGYOKNAK!
Kovács Kata vagyok, a Liszt Ferenc Zeneakadémián diplomáztam magénének és szolfézs
szakon. 18 éve tanitok gyerekeket a Kodály módszerrel, Hágában három kiscsoportom van,
három korosztály 6-tól 16 éves korig. Szolmizálunk, énekelünk, kottát írunk-olvasunk és
furulyázunk, mindezt sok játékkal, a magyar dallamkincset felhasználva.
A legkisebbek kéthetente zeneovis foglalkozásokon ismerkedhetnek a zenével. Külön
egyeztetéssel egyéni órákra is van lehetőség.
Szeretettel várok minden jelentkezőt!
Kovács Kata
0639-618048 vagy kovacs.kata.005@gmail.com
5) KAMÉLEON OLVASÓKLUB LEGÚJABB ÉVADA

A Kaméleon Olvasóklub idén már a hetedik évadát kezdi. Ez egy olyan kortárs irodalmat
népszerűsítő, kreatív levelezős játék, amely átfogja a legszínvonalasabb magyar
gyerekkönyvkiadókat és szakmai szervezeteket. További információk és jelentkezés az alábbi
honlapon: http://konyvkozosseg.hu/olvasoklub/
6) MEGKEZDTE KÖVETKEZŐ TANÉVÉT A HÁGAI MAGYAR ISKOLA ÉS
ÓVODA
Az iskola tanitási dátumai a 2017-es esztendőben a következőek: szeptember 9, szeptember
23, október 7, október 28, november 4, november 18, november 25, december 9
Cím: ’t Lindenkwadrant művelődési központ
2e Braamstraat 6, 2563 HJ Hága / Den Haag
A (Verlengde) 2e Braamstraat a nagy, kéttornyú templom mögötti kis utca.
A bejárat csak a Goudenregenstraat, Kamperfoeliestraat felől közelíthető meg.
Továbbra is szeretettel várunk minden új jelentkezőt!
További információ: http://www.federatio.org/hmoi.html
Üdvözlettel,
Csanády Ágnes
7) BABYSITTER MUNKÁT KERES
„A nevem Gulyás Misi, 19 éves vagyok, Budapestről érkeztem, jelenleg Rotterdamban élek.
Az elkövetkezendő 1 évben biztosan az Erasmus University-n fogok tanulni Nemzetközi
Üzlet Média és Kommunikáció szakon.
Hozzá vagyok szokva a nagy családos életmódhoz (6 testvérem van), és elég jól értek a
gyerekek nyelvén. 11 évet fociztam félprofi szinten otthon, alapvetően aktív, barátságos és
nyitott személynek vallom magam.
Zsebpénz kiegészítés céljából Babysitterkednék Rotterdamban és környékén heti maximum 8
órában (leginkább délután/ estefelé, mivel napközben az egyetemen vagyok). Folyékonyan
beszélek angolul, középszinten franciául és alapfokon hollandul.
Más munkalehetőség is érdekel, amennyiben rugalmas időrenddel heti maximum 10 órában
végezhető.
Ha bármilyen kérdés merülne fel, vagy plusz információra lenne szükség kérem forduljatok
hozzám bátran.
Elérhetőségeim:
E-mail cím: gulyas.misi77@gmail.com
Telefonszám: +36308207070
Üdvözlettel: Gulyás Mihály”
8) TUDÓSITÁS GRÓF ESTERHÁZY JÁNOS ZARÁNDOKHELY
AVATÁSÁRÓL
Olvasóink figyelmébe ajánljuk az alábbi két cikket, amelyek gróf Esterházy János
zarándokhely avatásáról szólnak Alsóbodokon, halálának 60. évfordulója alkalmából.
http://felvidek.ma/2017/07/teljesitik-esterhazy-janos-vegakaratat/

http://felvidek.ma/esemeny/esterhazy-zarandokhely-avatasa/
9) VIGH PÉTER FELLÉPÉSEI
A ‘Breaking the Silence’ c. darab létrejöttében és elöadásában Vigh Péter tevékenyen részt
vett. A darabot mind a terschellingi Oerol-fesztiválon, mind az amszterdami
Grachtenfesztiválon telt házzal adták elö.
Bár a téma nem kimondottan magyar vonatkozású, de a keleteurópai zenemüvészek
vívódása a sztalinista elnyomás idején Magyarországra is érvényes. Sjostakovits orosz
zeneszerzö személyes egyensúly keresését a szovjet
diktatúrában zenéjével találóan illusztrálják.
Péter nemcsak mint elöadó zenész vesz részt. Dagmar Slagmolennel együtt gondolták ki a
darab összeállítását. Sjostakovits és Ligeti mellett pedig mint zeneszerzö járult hozzá a darab
létrejöttéhez.
A darab előadásának pontos időpontjairól és helyszineiről részletek az alábbi honlapon:
https://viaberlin.nl/agenda/
10) BESZÁMOLÓ AZ AUGUSZTUS 20-ai ÜNNEPLÉSRŐL
2017. augusztus 20-án tartották Államalapitó királyunk Szent István napját a Hollandiai
Magyar Szövetség és a hollandai magyar egyházak együttesen a Vianen-i Magyar Házban. Az
ökumenikus istentisztelet után ünnepi beszédet mondott Tápai Katalin. Az esemény
részletesen összefoglalóját mellékletben olvashatják.
11) 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.

