Aktuális hírlevelünk
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.
ING Bank 2304058 St. Hongaarse Federatie, Utrecht
IBAN: NL81 INGB 0002304058. BIC: INGBNL2A
Megjelent a Hollandiai Magyar Hírek 2017 száma, amit postára adtunk azok számára, akik
kérték. Amennyiben szeretne belőle egy példányt, vagy postacíme megváltozott kérem küldje
el számunkra az új címet.
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(magyar-holland),
úrvacsoraosztás
VAGY
2) Marlotkerk, 15 órakor, Bloklandenplein 15, Den Haag, magyar nyelvű istentisztelet
Következő időpont: Április 16 (Húsvét vasárnap)., 15 óra Marlotkerk
Az istentisztelet alatt gyermekistentiszteletet tartunk és gyermekfelügyeletről gondoskodunk.
Információ:
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.chTel.: 0786824873.
Csanády Ágnes, gondnok, református lelkész. Email: csanady@federatio.org
Katolikus Szentmisék

2017. április 17-én, Húsvét Hétfőn 12.30 órai kezdettel Hágában, az Onbevlekt Hart van Maria
Templomban (Marlotkerk) Szentmise lesz, melyet Havas István atya fog celebrálni. Cím:
Bloklandenplein 15, 2594 CK Den Haag. Hollandiában ez az egyetlen magyar nyelvű húsvéti
szentmise!!!
A szentmise után szeretetvendégséget tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk. (Magyaros)
süteményeket lehetőség szerint szívesen fogadunk.
A templom megközelíthető a hágai Centraal Stadiontól 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 Istentiszteletei:
Április 16-án (Húsvétvasárnap)14.30-kor Istentisztelet a Magyar Otthonban.
Szeretettel várunk mindenkit.
Cím és elérhetőség: Panoven 17 A, 4133 NG, Vianen (Bejárat a Langeweg 145. számú házzal
szemben) Tel: + 31 (0)347-375040 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) PÁLYÁZATI FELHIVÁS
Intézetünk a Nemzetstratégiai Kutatóintézet idén második alkalommal rendezi meg a Kós Károlyról
elnevezett szülőföldkutató és honismereti táborát.
Pályázati felhívásunk nyomán 50 olyan fiatalt szeretnénk a Kárpát-medencéből és a nagyvilág
magyar közösségeiből kiválasztani, akik elkötelezettek a magyarság ügyei iránt, különös tekintettel
a megmaradás és gyarapodás kérdésére.
A levélhez csatolom a tábor felhívását, valamint a kötődő honlapokat.
http://kostabor.com/
http://nski.hu/kos-karolyKedv csináló videó:
https://www.youtube.com/watch?
3) KALÁRIZS TÁNCHÁZ
2017. június 17.-étőla táncház helyszíné megváltozik.
Az új cím: Herculesplein 343, 3584 AA Utrecht.
Ezen a napon tartjuk ünnepélyes évadzánkat, ahol a Karpaten Ensemble-el együtt fogunk fellépni,
új még nem látott műsorral.
A program este 20 órától kezdődik élő zenével . Lehet szabadon táncolni, de lesz egy kis lehetőség
a tanulásra is.
Ezeken kívül lesz még egy csárdás verseny, aminek részletei a facebookon
elérhetőkek: https://www.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
További információ: karpatenensemble@gmail.com
4) AMSZTERDAMI SZALON

FILM: Az állampolgár (2016)
+ANTIKVÁR KÖNYVVÁSÁR
MIKOR2017. április 9. vasárnap, kapunyitás 14.00-tól (az előadás 14.45-kor kezdődik).
MIAz állampolgár - Vranik Roland filmje ANGOL FELIRATTAL, időtartam: 109 perc.
Előtte/utána antikvár könyvvásár, és a szokásos finomságok a kávézóban (Facebook esemény
linkje.)
HOLGoethe Intézet Amsterdam, Herengracht 470
MENNYIHozzájárulás: 9 euró, 18 éves korig: 7 euró (belépő és egy ital)
Az állampolgár főszereplője az ötvenes évei végén járó afrikai Wilson (Dr. Cake-Baly Marcelo), aki
évek óta menekültként él Magyarországon. Wilson Budapesten dolgozik biztonsági őrként, legfőbb
vágya és célja, hogy megszerezze a magyar állampolgárságot, de folyamatosan megbukik az
alkotmányos alapismeretek vizsgán. A felkészülésben a vele egykorú, magyar-történelem szakos
tanárnő, Mari (Máhr Ági) segít neki, de a tanulás közben tanár és tanítvány között mély szerelem
szövődik. Mari hatalmas döntést hoz: elhagyva férjét a fekete férfihoz költözik. Wilson élete
megoldódni látszik: társra, sőt családra talál, az állampolgársági vizsgája is sikerül, úgy tűnik, hogy
hamarosan minden tekintetben magyarnak mondhatja magát. A történetben azonban megjelenik
Shirin (Arghavan Shekari), a fiatal iráni bevándorló lány is, akinek egyetlen esélye a túlélésre, ha
névházasságot köt egy magyar állampolgárral. Wilson szolidaritásból a lakásukban bújtatja Shirint.
A helyzet lassan, de biztosan tarthatatlanná válik.
„Képzeljenek el egy magyar filmet” írja egy kritikus, „amiben a főszereplő (sőt senki) nem maníros,
nem modoros, nem ripacskodik, nincsenek béna teátrális gesztusai, nem üvöltözik, trappol
feleslegesen, csak szimplán folyamatosan hiteles és elképesztően érdekes.” A film nem a legfrissebb
aktualitáshoz szól hozzá, az ötlet évekkel korábban született. Talán ezzel is függ össze, hogy nem
közhelyes menekültfilmet látunk, a szereplők emberi története áll középpontban, és ezért is
különösen elgondolkodtató.
A filmet a produkciós iroda/jogtulajdonos szíves engedélyével vetítjük. 12 éven felülieknek.
Egy nagyon új és nagyon aktuális magyar filmmel várunk benneteket.
Az antikvár könyvvásárra, amely könyvmentő akciónak is tekinthető, és egyben a Szalon
támogatására szolgál, szeretettel várjuk kiolvasott, „kinőtt” magyar könyveiteket. Aki könyvet
szeretne felajánlani, lépjen kapcsolatba Bozona Elenivel (06-34440445) vagy Alföldy Marival (
m.alfoldy@gmail.com). Előre is köszönjük.
Következő program: május 14 Lackfi János irodalmi műsora, Sinha Róbert gitárossal
együttműködve, június 11-én pedig az Amszterdami Zsidó Múzeummal (Joods Historisch Museum)
tervezünk közös rendezvényt: a május végén nyíló zsidó származású magyar avangárd festők
képeiből összeállított kiállítást látogatjuk meg, magyar nyelvű tárlatvezetéssel.
Megtalálhatóak vagyunk a www.magyarszalon.nl címen és a Facebookon is.
Alföldy Mari és a szervezők
HONGAARSE SALON AMSTERDAMFILM: The citizen (Engels ondertiteld)
Wanneer9 april 2017, vanaf 14.00 - Programma begint om 14.45
Wat"The citizen" - film van Roland Vranik (2016), 80 min. (Facebook event) Ervoor/erna:
cafetaria open, koffie, thee, gebak, wijn, fris, hapjes verkrijgbaar.
WaarGoethe Instituut Amsterdam, Herengracht 470

HoeveelBijdrage: 9 euro, tot 18 jaar: 7 euro (inclusief één drankconsumptie)
Een recente Hongaarse film met een verrassend onderwerp. De hoofdpersoon van The citizen is een
wat oudere Afrikaanse man, Wilson (Dr. Cake-Baly Marcelo), die als vluchteling in al jaren
Hongarije woont. Hij werkt als beveiliger in een supermarkt en wil graag Hongaars staatsburger
worden maar zakt steeds voor de Hongaarse versie van het inburgeringsexamen, met gedetaillerde,
schoolse vragen over de Hongaarse geschiedenis.
Hij neemt bijles van Mari , een gepensioneerde lerares, en de sympathie tussen beiden slaat naar
verloop van tijd om in verliefdheid. Mari neemt het besluit om haar man te verlaten en bij Wilson in
te trekken. Alles lijkt ten goede te keren, Wilson slaagt zelfs voor het examen. Maar er speelt nog
iemand een rol in het verhaal: Shirin (Arghavan Shekari), een jonge Iraanse voor wie de enige kans
om te overleven een schijnhuwelijk met een Hongaar is. Wilson neemt de illegale vluchteling in zijn
huis op maar de situatie wordt met de dag onhoudbaarder.
De film is niet gemaakt naar aanleiding van de actualiteiten van de afgelopen tijd, de makers
hadden het idee voor het verhaal al eerder opgevat en zijn als het ware ingehaald door de actualiteit.
Toch is de flim geen voorspelbaar vluchtelingenverhaal, het gaat over echte mensen, geen
clichépersonages. De film kreeg zeer goede kritieken in Hongarije, met name de acteurs, en in het
bijzonder de amateur Dr. Cake-Baly Marcelo, worden geprezen om hun natuurlijke spel.
Na de film vindt onze jaarlijkse antiquarische Hongaarse boekenmarkt plaats ten bate van de
Salon, voor het aanbieden van overbodig geworden Hongaarse boeken kun je contact opnemen met
Eleni Bozona (06-34440445) of Mari Alföldy ( m.alfoldy@gmail.com).
De volgende data zijn 14 mei (Hongaarstalig programma van dichter János Lackfi, m.m.v. Robert
Sinha,gitaar) 11 juni (in voorbereiding: bezoek aan tentoonstelling Hongaarse avant-garde Joods
Historisch Museum). Zie ook www.hongaarsesalon.nl
Mari Alföldy en de organisatoren
5) NAGYKÖVETSÉGI PROGRAMOK ÁPRILISRA
The LIFE I LIVE Festival - King's Day with Hungarian band Blahalousiana
Thursday 27 April
City Center, The Hague
Inspired by the beat-movements of the 60s, present indie music, and singer-songwriters from the
American South, Blahalouisiana delivers a fresh, energetic performance that soon became the
favorite of
thousands of musically conscious fans in Hungary. The LIFE I LIVE festival has selected
Blahalouisiana for its King's Day line-up! In the afternoon of Thursday 27 April the band will
perform in the City Center of The Hague.
Imagine Film Festival with Hungarian film 'Loop'
Tuesday 18 & Friday 21 April
EYE Amsterdam
Ijpromenade 1, Amsterdam
Imagine Film Festival shows fantastic films and brings together filmmakers, guests, journalists and
a general audience. For this year's edition, the festival has selected the Hungarian film 'Loop'

(Hurok, 2016) by director Isti Madarász. The film will be screened at EYE Amsterdam on Tuesday
18 April at 17.25h and on Friday 21 April at 11.10h. The first screening will be attended by director
Isti Madarász, who will participate in a Q&A afterwards. In 'Loop', drug dealer Adam and his
girlfriend Anna plan to scam their boss and start a new life abroad. When they discover that Anna is
pregnant, Adam decides to go alone and leave Anna behind. Before long, he ends up in a mysterious
time loophole until he makes the right decision.
Seminar 'Enabling NATO-EU Strategic Partnership in Turbulent Times'
Tuesday 11 April, 12.30
Europe House
Korte Vijverberg 5/6, The Hague
On behalf of the Visegrad group, the Embassy of the Republic of Poland presents a security policy
seminar organised in collaboration with the Embassy of Hungary, the Embassy of the Czech
Republic and the Embassy of the Slovak Republic. Speakers include Prof. Rob de Wijk of the The
Hague Centre for Strategic Studies, Mr. Jacek Durkalec of the Polish Institute of International
Affairs and Mr. Márton Ugrósdy of the Hungarian Institute for Foreign Affairs and Trade. The
seminar will be moderated by Mr. Dušan Fischer of the Slovak Foreign Policy Association
Exhibition 'The Beauty of Everything! Krisztián Horváth's Domburg Design'
Sunday 9 April - Sunday 2 July
Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg
Ooststraat 10a, Domburg
Everywhere in the Netherlands, 100 years De Stijl and 100 years of innovation is celebrated with
exhibitions, culture walks and events, also in Zeeland! The MTVP Museum Domburg presents in its
Spring Exhibition 2017 the Zeeland work of the Hungarian-Dutch artist Krisztián Horváth (1976),
who à la Mondrian underwent a Zeeland inspiration-experience and development.The exhibition
will be officially opened on 8 April by Ambassador Kocsis.
6) RÁDIÓMŰSOR AJÁNLÁS
Zangers van Hongaarse liederen en operette uit de diaspora in de populaire Dankó Rádió.
Op vrijdag, op 21 april 2017 in het progragramma „Leuke muziek bij een lekkere lunch” tussen
12.30 en 13.00 uur worden zangers uit de diaspora geintroduceerd. Nederland wordt
vertegenwoordigd door Agnes Visser, zangeres onderscheiden met de gouden krans. Haar liederen
worden niet alleen in dit programma, maar voortaan in verschillende muziekprogramma’s van de
Dankó Rádió uitgezonden.
U kunt de Dankó Rádió via de volgende link beluisteren: http://www.mediaklikk.hu/
A diaspórában élő magyarnóta- és operetténekesek a népszerű Dankó Rádióban.
Pénteken, 2017. április 21-én a „Jó ebédhez szól a nóta” című műsorban 12.30 és 13.00 óra között
diaspórában élő énekeseket mutat be a Dankó Rádió.
Hollandiát Visser Ágnes aranykoszorús énekesnő képviseli, akinek dalait a továbbiakban más
műsorokban is rendszeresen közvetíteni fogja a Dankó Rádió. A Dankó Rádió a következő
honlapon keresztül hallgatható: http://www.mediaklikk.hu/
7) KONCERT
Hongaars in hart en snaren, Ágnes Visser en orkest
Ágnes Visser en haar orkest trakteren u voor de derde keer op een muzikale avond met sfeervolle en
uitbundige muziek uit de Hongaarse koffiehuizen, salons en theaters. Voor deze derde editie mag u
rekenen op een geheel nieuwe selectie van Hongaarse liederen en operette, afgewisseld met

instrumentale stukken, waarin nostalgie en virtuositeit de boventoon voeren. Op het programma
staan onder meer werken van Imre Kálmán, Ferenc Lehár, Ferenc Erkel, Franz Liszt, János Bihari,
Zoltán Kodály, Johannes Brahms en Johann Strauss.
Net als in de voorgaande jaren kunt u genieten van de vrolijke en temperamentvolle zang van Ágnes
Visser-Szendi en de bruisende klanken van het zigeunerorkest, vermaak op z’n Hongaars. Een
muzikale reis langs het romantische Boedapest van weleer, de levendige herbergen op het
platteland, de golven van het Balatonmeer, de Hongaarse zon en warmte van de Poesta.
In de Hongaarse traditie zijn het vooral de snaren van de viool en altviool, de cello, de contrabas en
natuurlijk de cimbaal die een breed palet aan indrukken en gemoedstoestanden in beweging kunnen
zetten en zo bij menig toeschouwer de gevoelige snaar raken. Het orkest wordt samengesteld uit de
muzikanten van het beroemde 100 Leden Zigeunerorkest en Rajkó Orkest.
Locatie: THEATER DILIGENTIA, Den Haag, Lange Voorhout 5
Datum: vrijdag, 12 mei 2017, 20.00
Entree: €19,50 (inclusief garderobe en een pauzedrankje)
Kaartverkoop:www.diligentia- , 070-3610540
Impressie van de voorstelling van vorig jaar: https://www.youtube.com/watch?
“A szívem is magyarul muzsikál”
című koncertjével szórakoztatja a kedves közönséget Visser Ágnes aranykoszorús énekesnő és
zenekara 2017. május 12-én pénteken 20.00 órakor a hágai Diligentia Színházban. Nosztalgia és
virtuozitás jellemzi a műsorra kerülő magyarnótákat, operettrészleteket és zenekari darabokat.
Elhangzik majd Erkel Ferenc Palotása, Kodály Kállai kettőse, Brahms magyar táncai,
operettrészletek a Csárdáskirálynőből, a Marica grófnőből, a Cigányszerelemből, de nem fog
hiányozni Johann Strauss "Éljen a magyar"-ja és Liszt Ferenc II. magyar rapszódiája sem. A
nyolctagú cigányzenekarunk a világhírű Száztagú Cigányzenekar és a Rajkó Zenekar tagjaiból
tevődik össze. Prímásaink Sicki Farkas Jenő a Margitszigeti Nagyszálló prímása, valamint Fehér
Gyula a Rajkó Zenekar vezető prímása.
Az előző évekhez hasonlóan most is felejthetetlen hangulatban, vidám énekkel és
temperamentumos muzsikával tölthetnek el bő két órát.
Helyszín: THEATER DILIGENTIA, Hága, Lange Voorhout 5
Dátum: péntek, 2017. 5. 12. 20.00 óra
Belépőjegy: €19,50 (tartalmaz egy italt valamint a ruhatári díjat)
Jegyelővétel:www.diligentia- tel. 070-3610540
Részlet a tavalyi műsorunkból: https://www.youtube.com/watch?
8) RAJZPÁLYÁZAT
A Kőrösi Csoma Sándor Program keretében április folyamán „Túl az Óperencián” címmel
rajzpályázatot hirdetünk a diaszpórában élő gyerekek körében. A pályázat célja, hogy megtudjuk és
bemutassuk, a hazánktól távol élő gyermekeknek mit jelent a magyarságuk.
További információ: http://magyarokegyhelyen.hu/
9) MIKES KELEMEN KÖR
Körünk fennállásának 66. esztendejében összejöveteleinket hagyományosan VIANENBEN a
Magyar Otthonban tartjuk (bejárat a Langeweg 145. számú házzal szemben). Összejöveteleink
14.30 órakor kezdődnek.
• Április 23-án vasárnap Tóth Miklós, körünk vezetőségi tagja tart előadást: HIT ’Mindnyájan
szentek vagyunk’ címmel

Korunk forrongó vallásos történelmi időszak az emberiség – és különösen a nyugat-európai
emberiség – történetében. Tulajdonképpen vallásháborúk folynak a huszadik és huszonegyedik
században, csak más-más névvel fémjelezzük őket. Ezekre a kérdésekre keres választ előadónk.
• Május 28-án, vasárnap Balláné Rózsa Katalin, körünk titkára előadását hallgatjuk meg NYUGDÍJ,
HOGYAN ÉS MIKÉNT? címmel.
A nyugdíj szinte mindannyiunk fontos kérdése. Ugyanakkor keveset tudunk róla. Előadónk próbál
szakszerű és érthető módon betekintést adni a holland nyugdíjrendszerbe, és hogy ez mit jelent a
Hollandiában élő magyarok számára.
10) 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.

