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TISZTELT OLVASÓ!
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Düsseldorf, 2018. július 4.

Szeretettel köszöntjük a Düsseldorfi Magyar Főkonzulátus hírlevelének olvasójaként,
melyben Észak-Rajna-Vesztfália és Hessen tartományokban megrendezésre kerülő
magyar vonatkozású rendezvényeket, közérdekű információkat hirdetünk meg.
2018. július 7-én Magyar Napot tartanak Schwertében, melyen magyar ételekkel,
kiállítással és kulturális műsorokkal várják az odalátogatókat. További információkat júliusi
programjainknál talál.

Amennyiben úgy gondolja, az Ön szervezetének magyaros programjait (pl. irodalmi est,
koncertek, táncház, egyházi rendezvények stb.) a minél szélesebb körben való
terjesztés érdekében érdemes lenne a körlevelünkben feltüntetni, kérjük, jelezze az
info.dus@mfa.gov.hu címen.

A továbbiakban olvashatják a programértesítőnket dátum szerinti sorrendben.

Magyarország Düsseldorfi Főkonzulátusa
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2018. JÚLIUS
___________________________________________________________________________________
július 5.

Dalkör felnőtteknek – 19:00
Magyar népdalok éneklése, hangszeres kisérettel, korhatár nincs, minden
daloskedvűt szeretettel várunk! Cím: St.Josef Gemeindehaus, Schmalestr.
18-20, 58097 Hagen. Bejárat az épület mögötti udvarról nyíló üvegajtón
van, aminél parkolhatunk is.
Érdeklődni, jelentkezni vadrozsa@web.de címen lehet.

július 7.

Magyar nap Schwertében – 8:30
A programon magyar ételekkel, kiállítással és kulturális műsorokkal várják
az odalátogatókat.
10:30 és 13:00 órakor fellép a Vadrózsa néptáncegyüttes és dalkör.
Helyszín: 58239 Schwerte, Postplatz
További információk: vadrozsa@web.de

2018. SZEPTEMBER
___________________________________________________________________________________
szeptember 9.

Gemeindefest – 16:00
Helyszín: St Josef Gemeindehaus, 58097 Hagen, Schmale Str.20
(Altenhagen)
További információk: vadrozsa@web.de

szeptember 14-16. A Vadrózsa néptánccsoport hétvégi tánctábora
További információk és jelentkezés: vadrozsa@web.de
szeptember 20-23. dr. Kocsis Károly előadás sorozata
Dr. Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi
Intézetének az igazgatója 2018 szeptemberében előadássorozatra érkezik
Németországba. Az előadások német, illetve magyar nyelven zajlanak
majd az alábbi helyszíneken:
Bonn – 2018. szeptember 20., csütörtök, 18.00 Uhr
DUG-DACH
Elsa-Brändström-Straße 74
53227 Bonn (Beuel-Süd)
Az előadás nyelve: német
Az előadás címe: „Sprachen und Ethnien in Europa: Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft”
Előzetes jelentkezés a peterspary@gmx.de e-mail címen szükséges
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Dortmund – 2018. szeptember 21., péntek, 19.00 óra
Auslandsgesellschaft NRW e.V.
Steinstr. 48
44147 Dortmund
Az előadás nyelve: német
Az előadás címe: „Sprachen und Ethnien in Europa: Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft”
Hamburg – 2018. szeptember 22., szombat, 19.00 óra
Hamburgi Magyarok Egyesülete e.V.
AlsterCity Weidestrasse 122 b, ill. Osterbekstrasse 90 b (két oldalról
megközelíthető)
22083 Hamburg
Az előadás nyelve: magyar
Az előadás címe: „Kárpát-medence nyelvi-etnikai arculata: múlt-jelenjövő"
Frankfurt – 2018. szeptember 23., vasárnap, 17.00 óra
BUOD
Ludwig-Landmann-Str. 365
60487 Frankfurt am Main
Az előadás nyelve: magyar
Az előadás címe: „Kárpát-medence nyelvi-etnikai arculata: múlt-jelenjövő"
Frankfurt – 2018. szeptember 24., hétfő, 17.00 óra
Deutsche Gesellschaft für Kartographie Stadtvermessungsamt
Kurt-Schumacher-Straße 10, Raum A 504
60311 Frankfurt am Main
Az előadás nyelve: német
Az előadás címe: „Sprachen und Ethnien in Europa: Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft”
szeptember 27-30. Düsseldorfi Magyar Napok
További részletek hamarosan

2018. NOVEMBER
___________________________________________________________________________________
november 10.

Őszi bál a hageni magyar közösség rendezésében
További információk: vadrozsa@web.de
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NÉMETORSZÁGI MAGYAR ÖSSZEFOGÁS
_________________________________________________________________________
BUOD – Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége –
Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland (BUOD)
A BUOD lehetőséget nyújt németországi magyar szervezetek összefogására, segítésére,
magyarországi pályázatok, támogatások közvetítésére.
Bővebb információ a honlapon olvasható: http://www.buod.de

NÉMET-MAGYAR SZERVEZETEK ÉS KÖZÖSSÉGEK
___________________________________________________________________________________
Észak-Rajna-Vesztfália
Aacheni Magyar-Német Baráti Kör –
Ungarisch-Deutscher Freundeskreis Aachen e.V.
Az Aacheni Magyar-Német Baráti Kör 52068 Aachenben a Tal Strasse 2. Sz. alatt a saját
önálló klubhelységében minden vasárnap 11:15 -13:00 óráig klubfoglalkozást tart felnőttek és
gyermekek számára. A programok közt szerepelnek a magyar hagyományok, tudományok,
kultúra, irodalom, zene és tánc különböző ágai, a magyar nyelv tanulásával és gyakorlásával
egybekötve.
A gyerekeknek korhatár nélkül különböző csoportokban vidám játékos formában való
oktatásáról minden héten egyszer, a Galagonya Klub gondoskodik.
További információ: www.magyarokaachenben.de , illetve Dobrovka Józsefnél: jdobrovka@tonline.de
A Kölni Érsekség Római Katolikus Magyar Lelkészsége –
Katholische Ungarische Gemeinde im Erzbistum Köln
A Kölni Római Katolikus Magyar Lelkészség Németország Észak-Rajna-Vesztfália
tartományának területén belül három egyházmegyén (Köln, Essen és Aachen) átívelő
lelkipásztori munkát lát el. A katolikus közösség rendszeresen találkozik szentmisék, kulturális
programok, ünnepek alkalmával.
További információ: http://ungarnzentrum.de/
Kulturhaus Villa Zsuzsa
A Kulturhaus Villa Zsuzsa célja egyszerű, de annál szebb: zenével kíván hidat építeni két
nemzet között.
További információ: www.villa-zsuzsa.de
Magyar Katolikus Misszió Münster
Ungarische Katholische Mission Münster
További információ: https://sites.google.com/view/ungarisch
Magyarnyelvű Beszélgető Kör
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Német-Magyar-Baráti Társaság Paderborn Deutsch-Ungarischer-Freundeskreis-Paderborn e.V.
Az egyesület célja a német-magyar kapcsolatok fenntartása és ápolása Paderbornban és
környékén.
További információ: www.deutsch-ungarischer-freundeskreis-paderborn.de
Német-Magyar Társaság Köln-Bonn –
Deutsch-Ungarische Gesellschaft Köln-Bonn e.V.
A Köln és Bonn környékén élő magyarok valamint Magyarországot szerető, az országhoz
valamilyen formában kapcsolódó németek összefogása rendszeres találkozók, kirándulások
és kulturális programok keretében.
További információ: dug-koeln-bonn@gmx.de
Német-Magyar Társaság Düsseldorf
Német-Magyar Társaság Dortmund
Német-Magyar Társaság Németország –
Deutsch-Ungarische Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.
A társaság 1994 óta működik. Az német-magyar társaságok ernyőszervezeteként az egyesület
célja a német-magyar kapcsolatok erősítése politikai, gazdasági, kulturális, tudományos és a
sport területén egyaránt.
További információ: http://www.dug-dach.de/
Német-Magyar Társaság Rajna-Ruhr –
Deutsch-Ungarische Gesellschaft Rhein-Ruhr e.V.
A Deutsch-Ungarische Gesellschaft Rhein-Ruhr e.V. német és magyar nyelven járul hozzá a
magyar kultúra, irodalom, művészet és gazdaság területein az új kapcsolatok létrehozásához
és támogatásához.
További információk és kapcsolat: Dr. Elisabeth Szörényi, e.szoerenyi@googlemail.com
Német-Magyar Vállalkozók Klubja –
Deutsch-Ungarischer Unternehmerclub e.V.
A Német-Magyar Vállalkozók Klubja német és magyar vállalkozásokat hoz össze.
A klub egy országokon átnyúló egyesület, melynek célja a közös tapasztalatcsere, ami
lehetőséget nyújt a kapcsolatfelvételhez, a bizalomteljes jövőbeli üzleti együttműködés
érdekében.
További információ: office@unternehmerclub.biz
Rajna-Ruhr-vidéki Magyar Baráti Kör (UFRR) –
Ungarischer Freundeskreis Rhein-Ruhr
A Rajna-Ruhr-vidéki Magyar Baráti Kör (UFRR) egy önkéntes, non-profit alapon működő baráti
társaság, mely Németország Észak-Rajna-Vesztfália tartományában élő magyarul beszélők és
a magyar kultúra iránt érdeklődők közössége. A hét alapító tag által létrehozott társaság célja
a magyar kultúra ápolása, a kint élő magyarok számára fontos információk, programok
szervezése, egységesítése. A Baráti Kör alapgondolata, hogy senki ne maradjon le az őt
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érdeklő rendezvényekről és ne érezze magát segítség nélkül a kinti élete során. Céljaik:
információk egységesítése, programok szervezése és szervezésének segítése, meglévő
programszervezők közötti párbeszéd elősegítése és fenntartása, meglévő programok esetleg
több helyszínen történő megvalósulása, a kint élő magyarok összetartozás érzésének
növelése, a magyar kultúra bemutatása más nemzetek részére, a kint élő magyarok
integrációjának segítése, magyar kultúra megőrzése és továbbadása gyermekeink részére
illetve kívülről érkező új ötletek támogatása, megvalósulásának segítése. Alapítók: Bozsóki
Lilla, Förster Jörg, Kiss Eszter, Kovács Eszter, Lázár Andrea, Pacsi Anna és Romhányi
András.
További információk: http://www.hunrheinruhr.de/ és e-mail cím: info@hunrheinruhr.de
Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet –
Ungarische Evangelische Gemeinde in NRW
Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet rendszeresen tart magyar nyelvű
istentiszteletet Kölnben, Aachenben, Düsseldorfban, Bochumban, Münsterben, Bielefelden és
Koblenzben.
További információ: http://ungarische-gemeinde.de/
Semmelweis Orvos-, Fogorvos- és Gyógyszerésztársaság Düsseldorf –
Semmelweis Gesellschaft e.V. für Ärzte-, Zahnärzte – und Apothker
Az egyesületet a német és magyar egészségügy közös témái, kapcsolatai foglalkoztatják.
Vadrózsa Néptáncsoport Hagen –
Vadrózsa ungarische Folkloregruppe
A hageni Vadrózsa Néptánccsoport tagjai hetente próbálnak, céljuk tánchagyományaink
ápolása, továbbadása. A gyermekek számára havonta magyar nyelvű, zenés-táncos
foglalkozást szerveznek, ezenkívül alkalmanként táncházat, táncworkshopot, bált! A Dalkör
havonta találkozik. További információ: http://www.vadrozsa.de/
Hessen
"Bokréta", Gross- Zimmern-i Gyerekcsoport
A közösség egy pedagógus szülők által létrehozott és működtetett gyerekcsoport.
Gyerekeinkkel a magyar nyelv és kultúra ápolását tűztük ki célul. Kapcsolatot ápolunk a
Griesheim-i Katolikus Magyar Egyházzal illetve a Darmstadt-i Deutsche Ungarische
Gesellschaft-tal. Foglalkozásokat szombaton délelőttönként tartjuk.
További információ: szantozita@aol.com
Burg Kastl Alumni Egyesület
Cifra Tánccsoport Egyesület
A Cifra Tánccsoport Egyesület csoportjaiba szeretettel várja az érdeklődőket magyar
népzenével, néptáncokkal és népi játékokkal. Péntekenként Frankfurtba öt korcsoportban 3-tól
25 éves korig.
Érdeklődni a honlapunkon, illetve az info@tsv-cifra.de mail címen.
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Csodaország e.V., Frankfurt –
Csodaország Spiel- und Lernklub zur Förderung der ungarischen Sprache und Kultur
e.V. Frankfurti Csodaország Spiel- und Lernklub e.V. óvodás gyermekeknek minden
pénteken egész napos (8-16 óráig) óvodai programot biztosít, valamint utána 1-6. osztályos
iskolás gyerekeknek magyar írás-olvasás és irodalom oktatást tart. További információ:
lupoczt@yahoo.com
Danubius Sprach - und Kulturverein Darmstadt e.V.
A DANUBIUS Egyesület hetente, keddenként magyar származású gyerekeknek
korcsoportonként és felnőtteknek magyaroktatást tart. Továbbá szabadidős, kulturális
rendezvényeket szervez minden korosztálynak. További információt honlapunkon olvashat:
www.danubius-darmstadt.de
Frankfurti Német-Magyar Társaság –
Deutsch-Ungarische Gesellschaft Frankfurt 1970 e.V.
Lingua Hungarica Lehrerverein Frankfurt e.V.
Egyesületünk szombatonként 10:00-12:30-ig óvodai és iskolai csoportokat működtet
Frankfurtban a magyar nyelv és kultúra megőrzésének céljából.
Bővebben honlapunkon: www.lingua-hungarica.de
Magyar Katolikus Egyházközség Frankfurt
Katolische Ungarische Gemeinde Frankfurt
További információk: http://www.magyar-katolikusok-frankfurt.de
Magyar Szent György Lovagrend
A rendet 1326-ban Károly Róbert király alapította Visegrádon. A török és később a
kommunista idők után, 1991-ben "ébredt" újra, és ma a történelmi Magyarországon kívül több
európai országban tevékenykednek, templomok, iskolák, diákok, szegények megsegítésén,
valamint a hagyományok őrzése és ápolása is a feladatuk.
Bővebb információ a honlapon olvasható: http://www.szentgyorgylovagrend.eu/
Mainzi Magyar Kultur Egyesület
Német-Magyar Egyesület Darmstadt –
Deutsch-Ungarische Gesellschaft Darmstadt e.V.
A darmstadti Német- Magyar Egyesület célja a magyar kultúra megismertetése, terjesztése és
ápolása Németországban. Programjaink magyar vonatkozásúak német nyelven. További
információt a honlapunkon olvashat: www.dug-darmstadt.de
Rezeda e.V. - Hagyományos Magyar Tánc és Zenetámogatók Egyesülete és
Néptánccsoport, Frankfurt am Main –
8

MAGYARORSZ ÁG DÜSSELDORFI FŐKONZULÁTUSA

Rezeda e.V. Verein zur Förderung traditioneller Ungarischer Tanz und Musikkultur,
Frankfurt am Main.
A Rezeda e.V. a magyar nép táncait és zenéjét népszerűsíti a Rajna-Majna völgyi hesseni
régióban. Gyerekeket és kezdő felnőtt táncosokat változatos programokkal várjuk! Aki
szeretne, nálunk hamar megtanulhat táncolni! Népi játszóház és gyermek néptáncfoglalkozás
szombatonként 15.00 – 17.00 két korcsoportban 3-5 ill. 6-10 éveseknek.
Kezdő felnőtt/ ifjúsági táncosok próbái minden pénteken 18.00-19.30.
Haladó tánccsoport próbái minden kedden és pénteken 19.30-22.00 (koreográfia próbák).
Frankfurti családi táncházunkban szeretettel várunk minden táncos lábú kicsit és nagyot!
További információ: www.rezeda.de, verein@rezeda.de
Vajdasági Magyarok Németországi Szövetsége
Virnheimi Magyar Kultur Egyesület
56-os Hagyományőrző Társaság, Frankfurt
84. sz. Lehel Vezér Cserkészcsapat
A lista a szervezetek visszajelzésével párhuzamosan, folyamatosan frissül.

PÁLYÁZATOK, VERSENYEK, LEHETŐSÉGEK
___________________________________________________________________________________
1. Nemzeti Regiszter oldala
A Nemzeti Regiszter célja, hogy egységesen szóljon valamennyi magyarhoz, éljen bárhol
a világon. Az oldal lehetőséget biztosít a Magyar Kormánnyal való kapcsolatfelvételre,
bemutatkozásra a diaszpórában élő magyar közösségeknek, a nyilvánosságra a
diaszpórában tevékenykedő magyar szervezetek eseményei számára. Különböző
pályázati lehetőségek is megtalálhatóak felületen.
Az oldal elérhetősége: http://www.nemzetiregiszter.hu/
Pályázati lehetőségek: http://www.nemzetiregiszter.hu/palyazati-lehetosegek
2. Az egyszerűsített honosítási eljárás honlapja
A honlapon minden szükséges információ megtalálható a magyar állampolgárság
kérelmezésével kapcsolatban.
Az oldal elérhetősége: http://allampolgarsag.gov.hu/
3. Bethlen Gábor Alap
A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, melynek célja a határon túli
magyarságnak, illetve a határon túli magyarok anyaországgal és egymással való
kapcsolatának a támogatása.
További információ, további pályázati lehetőségek: http://bgazrt.hu/tamogatasok/
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4. Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság
A Nemzetpolitikai Államtitkárság feladata a diaszpórában és szórvány területeken élő
magyarokkal, magyar közösségekkel való kapcsolattartás, támogatásuk. Az államtitkárság
oldalán a diaszpórában és szórvány területeken élő magyarokat érintő hírekről értesülhet
az olvasó.
További információ: http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnokhelyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar
5. Magyarság Háza
A minden magyar összetartozását jelképező intézmény célja a Magyarország határain
innen és túl élő magyar közösségek közötti kapcsolatok erősítése, a pozitív magyarságkép
kialakulásának segítése.
Tovább információ: http://bgazrt.hu/magyarsaghaza/
6. Mikes Kelemen Program
Az elmúlt években a tengerentúli magyarság képviselői jelezték, hogy a diaszpóra
tagjainak az évtizedek alatt gondos munkával összegyűjtött könyvei, levéltári anyagok,
levelezések, a közösségek életét bemutató folyóiratok, aprónyomtatványok egyre nagyobb
veszélyben, sok esetben a megsemmisülés határán vannak. Ennek nyomán 2013
októberében a Magyar Diaszpóra Tanács elfogadta a Mikes Kelemen Programot. Az
állományok Magyarországra történő szállítását követően az Országos Széchényi Könyvtár
munkatársainak részvételével zajlanak a munkálatok, a tételeket egyesével behasonlítják,
és rendszerezik. Az anyagok hiánypótló része bekerül az Országos Széchényi
Könyvtárba, a fennmaradó tételek pedig határon túli és magyarországi
közgyűjteményekben, iskolákban kerülnek elhelyezésre.
Amennyiben olyan magyar nyelvű könyvei, dokumentumai vannak, amelyeket
felajánlana a Magyar Állam javára, keresse a Mikes Kelemen Program munkatársait
a mikes@oszk.hu email címen.
További információ: http://www.oszk.hu/mikes-program
7. Julianus Program
A Magyar Diaszpóra Tanács 2012-ben döntést hozott a magyar örökségek és emlékhelyek
kataszterének megalkotásáról. A program célja, hogy bemutassa a diaszpórában fellelhető
magyar értékeket, és ezáltal betekintést nyújtson a világban szétszórtságban élő magyar
közösségek identitásmegőrző munkájába, mellyel hozzájárultak az egyetemes magyar
kultúra gyarapításához.
A program sikeres megvalósítása érdekében szükségünk van a diaszpóra magyar
közösségeinek és szervezeteinek a segítségére is, hogy a kataszter minél átfogóbb képet
mutasson a magyar emlékekről és azok fellelhetőségéről. Minden jelentős örökség
feltérképezése segíti munkánkat, legyen szó magyar házakról, központokról, oktatási
intézményekről, templomokról, magyar tulajdonú temetőkről, múzeumokról, avagy
szobrokról és emléktáblákról. Ahhoz, hogy egy érték bekerüljön a program kataszterébe,
nem kell mást tenni, mint az alábbi linken található adatlapot kitölteni és néhány fotó vagy
egy rövid videó dokumentációval elküldeni a julianus@kim.gov.hu e-mail címre.
Adatlap linkje:
http://www.nemzetiregiszter.hu/download/d/6c/00000/Julianus%20Program%20adatlap.do
cx
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A feldolgozott emlékhelyeket az alábbi linken és az oldalsó menüsorban kontinensenként
tekintheti meg:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11ROZe4Sxen_z9Q1AL6wBm1kb_ZQ&ll=18
.663741109577888%2C0&z=2
8. Buchstube
Magyar nyelvű könyvek, illetve magyar írók német nyelven megjelent könyveinek
terjesztése Németországban.
További információ: www.buchstube.eshop.t-online.de
9. Nemzetközileg elismert ECL nyelvvizsgák magyar nyelvből
A Lingua Hungarica e.V. szervezésében évente két alkalommal, decemberben és
júniusban. Információ és jelentkezés: www.lingua-hungarica.de
10. OTTHONI TV
Az OTTHONI TV egy online televíziós szolgáltatás, mely segítségével magyarországi
televíziós csatornák adásait folyamatosan közvetítve (streaming) nézhetjük az internethez
csatlakoztatott eszközeinken, bárhol a világon.
Eurocable Magyarország Kft. jelenleg az egyetlen szolgáltató, aki legális, magyar nyelvű
televíziós streaming szolgáltatással rendelkezik Magyarország határain túl. A most
elindított OTTHONI TV szolgáltatása – igen kedvező áron – pár perc alatt igényelhető, és
a megrendelést követően azonnal elérhetővé válnak a magyarországi televízió műsorok
folyamatosan közvetített adásai. Mindössze szélessávú internet és egy okostelefon,
számítógép vagy televízió kell hozzá.
Az OTTHONI TV-t előfizetés nélkül is ki lehet próbálni, a próbaidőszak 24 óra.
A www.otthonitv.hu oldalon – egy egyszerű regisztrációt követően – tudjuk megrendelni a
szolgáltatást. 1, 3 vagy 6 hónapra fizethető elő, előre, egy összegben. Az előfizetés nem
újul meg automatikusan.
Az általános szerződési feltételek, pontos technikai leírás valamint további részletes
információk megtalálhatók a www.otthonitv.hu oldalon.
11. NETkönyvtár NRW
A NETkönyvtár egy hagyományos elveken működő könyvtár; melynek tagjai könyveket
választhatnak, kölcsönözhetnek ki a könyvtár adatbázisából. A könyvek egy bizonyos
része a tagok sajátja és kölcsönzésük fizikailag nem magában a könyvtárban történik,
hanem a könyv tulajdonosával történő egyeztetés során. A NETkönyvtárban nincsen
tagdíj, teljesen önkéntes alapon működik, illetve a kikölcsönzött könyv visszaadásának
határideje is szabadon egyeztethető. A Magyarországtól távol élők számára
felértékelődnek az anyanyelven íródott könyvek, így az alapítók másodlagos célja a
kidobásra ítélt könyvek megmentése. Ezek tárolása egyelőre az alapítók saját otthonaiban
történik, így megoldott a további hagyatékok befogadása is. Továbbiakban lesznek
rendszeres találkozók, ahol a finom sütemények és kávé mellett a tagok jobban
megismerhetik egymást és megvitathatják a kiolvasott könyveket is. A NETkönyvtár
tagjává válni, illetve az alapítókat elérni az alábbi e-mail címen keresztül lehetséges:
netkonyvtar3@gmail.com
Bővebb információ és a használati útmutató a NETkönyvtár NRW Facebook csoportban
található: https://www.facebook.com/groups/177048452814353/?fref=ts
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12. Önkénteseket keres a Csilla von Boeselager Alapítvány
Elisabeth Fessl de Alemany a Csilla von Boeselager Alapítvány tagjaként 27 éve végez
segélyező tevékenységet és indít Magyarországra és a Kárpát-medencébe
adományszállítmányokat. Ezek az utóbbi időszakban többször Észak-Rajna-Veszfáliából
(pl: Gelsenkirchen-Buerből, Rheinbergből, Bottropból) indultak, és bár az adományok
összegyűjtése lelkes munkájának köszönhetően mindig rendben zajlik, azonban a
teherautók rakodásához segíteni tudó önkéntesekre van szüksége. A teherautók
érkezése kapcsán többnyire a rakodás előtt 1-2 nappal érkezik csak értesítés, így az
időpontokkal előre tervezni nem mindig lehet – mindazonáltal az alkalmankénti segítség is
nagymértékben megkönnyítené az adományok szállítását.
Kérjük, amennyiben Ön is segítene az adományok rakodásában, legyen szíves
telefonon egyeztetni a rakodások szervezőjével, Szaklkainé Erzsébettel: 0204122788 ill. 017697994285

MAGYAR NYELVŰ OKTATÁS
________________________________________________________________________________________________________

Düsseldorf
A 17 éve működő Petőfi Sándor hétvégi magyar óvoda és iskola Düsseldorfban szeretettel
várja az érdeklődő szülőket és gyermekeiket a kéthetente szombatonként sorra kerülő
foglalkozásain 9.30-12.30 között.
További információk:
Ovi: Romhányi Ivett: 015222779842
Suli: Beulich Agnes: 017225874877
Frankfurt am Main
Gyermek-klub óvodásoknak péntekenként – 8:00-16:00
Gozolits Andrea: gozolits@yahoo.de
Magyar írás-olvasás oktatás péntekenként
1.+ 2. osztály: 16:10 – 16:55 │3.+ 5. osztály: 16:45 – 17:30
Történelem óra minden második szombaton – 13:30-15:00
Kusztor Mónika: kusztorm@yahoo.de
Magyar ének-zenei és nyelvi csoportok gyerekeknek
0-10 éves korig Frankfurtban
Ludwig-Landmann-Str. 365. Kedd du. 15.00-18.00 óráig: zenebölcsi 0-3 éves korig,
zeneovi 4-6 éveseknek, furulya kezdő 6 évtől, furulya haladó 7 évtől.
Magyaroktatás: iskola előkészítő csoport (5 éves kortól), 1.-4. osztály.
Zenei csoportvezető: Gerencsérné Várkonyi Lenke, ének-zene szakos tanár, tel.:
061967795948; 01746170441
Magyar csoport: Schnaus Gabriella, tanítónő tel.: 06959676799
Gyermek és ifjúsági néptánc
Cifra Tánccsoport Egyesület csoportjaiba szeretettel várja az érdeklődőket a magyar
népzenével, néptáncokkal és népi játékokkal. Péntekenként 3-5év: 16:30-17:15, 5-7 év:
17:15-18:00, 8-10 év:18:00-18:45, 11-13 év: 18:45-19:30, 14 év felett 19:30-20:30
12
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Érdeklődni Klementné Kecskeméti Beátánál 01785149441 vagy Klement Nándornál
(nandor@nandor-net.de) lehet.
Frankfurt Népi játszóház és gyermek néptáncfoglalkozás
Kéthetente szombatonként 15:00-17:00
Rezeda e.V. - Hagyományos Magyar Tánc és Zenetámogatók Egyesülete és Néptánccsoport
verein@rezeda.de; http://rezeda.de
Ringató-Miniklub
Péntek délutánonként 17:00 órától a Haus der Volksarbeit épületében, jbk Eschenheimer
Anlage 21, Haus B/Raum 113. Gerencsérné Várkonyi Lenke, tel.: 061967795948
Szombati magyar oktatás
Szombati Magyar Iskola és Óvoda Frankfurtban a Lingua Hungarica e.V, szervezésében!
Szombatonként 10:00- 12:30-ig több különböző (életkor szerinti) csoport
Helyszínek: Martktsrt. 11-13, 60388 Frankfurt (Bergen-Enkheim)
A 2016/17-es tanévben működő csoportjaink: Manók (0-3év), Óvodások (Csicsergő és
Suliváró csoport),
Általános iskolai csoportok: 1.oszt.,2.oszt.,3.oszt,4.oszt.,Felsősök: 5.oszt., 6.oszt., 7.oszt.,
Gimnazisták: 9-12. osztály
Információ és jelentkezés:
Hollstein Barbara elnöknél: webmaster@lingua-hungarica.de
www.lingua-hungarica.de
Hittanos foglalkozás
A Frankfurti Magyar Katolikus közösség szeretettel várja a kicsiket és nagyokat minden
hónap 2. és 4. vasárnapján hittanos foglalkozásra. Akik már voltak elsőáldozók, azokkal
14:15-kor van találkozó, énekeléssel, kézműveskedéssel történik a készülődés a
szentmisére. Aki ministrálni szeretne, azoknak van lehetőség gyakorlásra, a feladatok
megbeszélésére. Az elsőáldozás előtti korosztály számára 15:30-tól kezdődik az igeiistentisztelet, ahol az aktuális evangéliumi rész feldolgozása történik bábokkal, énekekkel,
színezéssel.
A foglalkozások bejelentkezéshez kötöttek, amelyet az alábbi elérhetőségeken lehet
megtenni: info@magyar-katolikusok-frankfurt.de , tel:0151-58719831
Groß-Zimmern
Magyar gyermekcsoport
Szeretettel várnak minden érdeklődőt a bölcsődei, óvodai és iskolai csoportokba, ahol 3
pedagógus és egy zenepedagógus foglalkozik a gyerekekkel.
A foglalkozások szombatonként de. fél 10-től a Groß-Zimmern-i Mehrgenerationshaus,
(Otzbergring 1-3, 64846 Groß-Zimmern) termeiben vannak.
Érdeklődni: 06071302582; szantozita@aol.com
Baba-mama foglalkozás
Kedd délelőttönként 10 órától a Groß-Zimmern-i Mehrgenerationshaus-ba., (Otzbergring 13, 64846 Groß-Zimmern)
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Köln
Babusgató
Éneklős-mondókázós-dobbantós-zenélős foglalkozás 3 év alatti babáknak és szüleiknek.
Utána beszélgetés, kávézás, teázás a szülőknek. Hozzájárulás 3€/ alkalom
Kedd délelőttönként 10:30-11:30
Helyszín: Internationale Katholische Seelsorgestelle (IKS), Am Rinkenpfuhl 10, 50676 Köln
További információ és jelentkezés: Bartha Mónika: 017696534515 és Varga-Juszcyk Vali
(015781513021), facebook: www.facebook.com/groups/babusgatokoln
Népi és klasszikus hegedű oktatás Kölnben
Herbert Schneider ,Kaktusz’
E-mail: schneider@webpc.de │Tel.: 0220382277 / Mobil: 01713146873
http://www.markt.de/koeln/musikunterricht/geige+violin+unterricht+im+koelner+raum/recor
dId,5b77f874/expose.htm
Münster
Fekete Olga: feketeolga@hotmail.com
Hagen
Gyermekfoglalkozás havonta két alkalommal. Az időpontok az alábbi honlapon érhetők el:
http://www.vadrozsa.de; Münnichné Ákontz Ildikó: vadrozsa@web.de
Aachen
Sokpettyes Magyar Játszóház Aachenben
Péntek délutánonként, 16:30-tól magyar játszóházat tartunk a DRK épületében, a
Robensstraße 20 szám alatt, Aachenben. Ének, zene, tánc, gyerek torna, kreatív
foglalkozás, meseolvasás és szabad játék szerepel a spontán kialakított programban.
További információk: Kiss Vivien: ksvivien@gmail.com
Galagonya Klub
Kézműveskedés gyerekeknek minden kedden (minden 4. alkalom szerdán!) 16:45-től.
Minden 4. kedden zenés-táncos foglalkozást tartunk. A foglalkozások díja családonként
5€. Cím: Talstr. 2, 52068 Aachen
További információk: Napsugar Dickmann Tel.: 02406-8039943 Erika Büker Tel.: 0151 153
20890 und Josef Dobrovka Tel.: 0241- 9319333.
Zeneovi
Minden pénteken 16 órától a Magyar-Német Baráti Kör Klubtermében (Talstr. 2, 52068
Aachen)
További információk: Júliánna Karácsonyi; Tel.: 0241-94315679 u. Josef Dobrovka Tel.:
0241- 9319333.
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MAGYAR ÉTTERMEK ÉS BOLTOK
________________________________________________________________________________________________________

Észak-Rajna-Vesztfália
Restaurant - Café Klosterhof
Am Varenholt 17
D-44797 Bochum
Tel: (0234) 79 55 53
Fax: (0234) 33 25 55
Mail: restaurant@klosterhof-stiepel.de
http://www.klosterhof-stiepel.de/
Düsseldorf – Zum Csikós
Andreasstrasse 7-9, 40213 Düsseldorf
info@zumcsikos.com
http://www.zumcsikos.com/
Emsdetten – AJ Ungarische Weine
(Jegenyés Export Import Handels- und Vertretungsbüro Alpár Jegenyés)
Vennweg 110, 48282 Emsdetten
Tel.: +49 (0) 2572 / 94 35 62
info@jegenyes.hu
www.jegenyes.de
Essen – Die Süße Ungarin
A "die süße Ungarin" egy hangulatos mini kávézó, ahol mindenki otthon érzi magát. A bájos
pékség illatozik friss helyben sütött süteményektől, mint például: kürtőskalács, kakaóscsiga,
túróstáska...stb.
Pékáruk mellett torták megrendelésére is van lehetőség.
45128 Essen Zindelstr. 14
die.suesse.ungarin@gmail.com
www.facebook.com/suesseungarin
Gaststätte Vollmond
Magyar étterem és kávéház
Kirchplatz 20, 45525 Hattingen
Tel.: +49 170 61 78 710
Hamm – Gasthaus zum Klosterfeld
Unnaer Straße 15, 59069 Hamm-Rhynern
Tel.: +49 (0) 2385 / 92 03 64
info@klosterfeld.de
www.klosterfeld.de
Neuss – Magyar Közért
Rheinfährstr 132, 41468 Neuss
Tel.: 017661493850
15
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Az üzlet webshopként üzemel, amely az alábbi honlapon érhető el:
http://www.ungarischeladen.eu/
Neuss – Gaststätte Pullen
Bergheimer Str. 68, 41464
Tel.: +49 (0) 2131 5259977
Wetter/Wengern – Landhaus Robbert
Am Jakob 20, 58300 Wetter-Wengern
Tel.: +49 (0) 2335 974606
Hessen
Friedrichsdorf – Restaurant "Paprika"
Ungarische und Balkanspezialitäten
Hugenottenstr. 58. 61381 Friedrichsdorf
Tel.: +49 (0) 6172 / 711 01
Hattersheim-Okriftel – Gasthaus "Zur Wildsau"
Sandstr. 3, 65795 Hattersheim-Okriftel
Tel.: +49 (0) 6190 2135
Kassel – Restaurant Regenbogen
Werner-Hilpert-Str. 3, 34117 Kassel
Tel.: +49 (0) 561 14127 vagy +49 (0) 561 72989743
E-mail: info@restaurant-regenbogen.de
www.restaurant-regenbogen.de/
Langen – Hungarium international (im Achat Hotel)
Ungarisches Spezialitätenrestaurant & internationale Gerichte
Robert-Bosch-Str. 58, 63225 Langen
Tel.: +49 (0) 6103 / 75 69-25, Fax: -99
E-mail: langen@hungarium.de | www.hungarium.de
Langen – Hungarium Sport
Berliner Allee 91, 63225 Langen
Tel.: +49 (0) 6103 - 469 3356
E-mail: sport@hungarium.de
Mainhausen – Restaurant Paprika
Brüder-Grimm-Str. 33, 63533 Mainhausen
Tel.: +49 (0) 6182 / 82 50 40
Niedernhausen – Zum Engenhahner Kochkessel
In der Lei 6, 65527 Niedernhausen
Tel.: +49 (0) 6128 9373373
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MAGYAR NYELVŰ SZENTMISÉK ÉS ISTENTISZTELETEK
________________________________________________________________________________________________________

Szentmisék
1. Kölni, Esseni és Aacheni Egyházmegyék
Miséző helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen,
Duisburg, Essen
Miserend: http://ungarnzentrum.de/szentmisek/oesszes-szentmise
További információk:
Ft. Lukács József │Kath. Ungarnseelsorge Köln
Am Rinkenpfuhl 10, 50676 Köln
Tel.: 0049 221/33 778 517
Fax: 0049 221/33 778 520
E-mail: ungarnzentrum@netcologne.de
Honlap: www.ungarnzentrum.de

2. Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye frankfurti székhellyel
Miséző helyek: Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Gießen
Miserend: http://www.magyar-katolikusok-frankfurt.de/miserend/
További információk:
Ft. Takács Pál │Katholische Ungarische Gemeinde
Ludwig-Landmann-Str. 365, 60487 Frankfurt am Main
Tel.: 0049 69 2479 5021 ill. 0049 69 2479 5022, Fax.: 0049 69 9778 2684
E-mail: pal.takacs@magyar-katolikusok-frankfurt.de
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de

3. Münster-Paderborn-Osnabrücki Egyházmegyék
Miséző helyek: Bielefeld, Hagen, Marl, Menden, Münster, Neukirchen-Vluyn, Osnabrück
Miserend:
https://www.facebook.com/notes/magyar-katolikus-misszi%C3%B3-m%C3%BCnsterosnabr%C3%BCck-paderborn/miserend-a-2017-%C3%A9vben/1342928622391458
További információk:
Ft. Simon Péter | Münster Magyar Katolikus Misszió
Middelfeld 24, 48157 Münster
Tel.: 0049 251 9325 7288
E-mail: ungarische-mission@bistum-muenster.de
Honlap: https://sites.google.com/site/magyarkatolikusmisszio
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Istentiszteletek
Észak-Rajna Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet
Prédikáló állomások: Köln, Düsseldorf, Bochum, Bielefeld, Aachen, Münster, Koblenz
Istentiszteletek rendje: http://ungarische-gemeinde.de/istentiszteletek/
További információk:
Gulyás Márta lelkipásztor
Levelező cím: Gulyás Márta, Neusser Straße 866, 50737 Köln
Tel.: 0049 221 1689 7166
E-mail: pistis1@gmail.com
Honlap: http://ungarische-gemeinde.de/
Seres Annamária segédlelkész
Evangelisch-Reformierte Kirche: Frankfurt am Main, Freiherr-vom-Stein Straße 8 – 16:00

Ezt a levelet azért kapta, mert tájékoztatást kért magyar rendezvényekről. A hírlevélben szereplő ismertetők
tájékoztató jellegűek, azok tartalmáért felelősséget nem vállalunk, az elírás és tévedés jogát fenntartjuk.
Ötleteiket, javaslataikat szívesen várjuk az info.dus@mfa.gov.hu címre. Amennyiben a továbbiakban nem
szeretne értesítéseket kapni, kérjük az info.dus@mfa.gov.hu címre küldött levelében LEIRATKOZÁS jeligével
jelezze.
A Főkonzulátus honlapja elérhető a https://dusseldorf.mfa.gov.hu/ címről. A honlapot fokozatosan bővítjük
hasznos információkkal, onnan többek között a hírlevél is letölthető. Észrevételeit, javaslatait szívesen
fogadjuk az info.dus@mfa.gov.hu címen. A főkonzulátus hírleveleit online az alábbi linken érheti el:
https://dusseldorf.mfa.gov.hu/page/hirlevelek

18

