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Finnországi Magyarok Egyesülete — FME
Akik eddig még nem ismerkedtek meg valamilyen mértékben a
Finnországi Magyarok Egyesületének (FME) tevékenységével,
azok az összefoglaló végén található két címen szinte naprakészen követhetik azt. Ezek az oldalak arra is lehetőséget adnak,
hogy visszamenőleg is ismerkedhessetek az elmúlt évek
munkájával.
Az alábbi pár sorban azt foglalom össze röviden, hogy az FME
életében 2017-ben milyen fontosabb hagyományos és új programok valósultak meg. Emellett a végén felsorolásszerűen
megtaláljátok a 2018-ra tervezett fontosabb programjainkat is.
1. A hivatalos ﬁnn nyilvántartások közel 3000 magyar
anyanyelvűt tartanak nyilván Finnországban. Közülük jelenleg
immáron 10 %-ot meghaladó létszámot, közel 350 főt tudhat
tagjai között az FME.
2. A megvalósult programok többsége objektív okokból
meglehetősen a Helsinki régióra koncentrálódott.
3. Januárban az éves közgyűlés örömmel állapíthatta azonban meg, hogy az új regionális képviselők Tampere mellett
immáron Turkuban és Vaasaban is sikeresen mozgatták meg
az ottani magyar közösségeket, egy sor magyar nyelvvel és kultúrával kapcsolatos programmal. Ebben komoly szerepe volt
az új KCSP ösztöndíjasunk, Somhegyi Kata igen aktív és ötletgazdag munkájának is.
4. A hagyományos sikeres nagyrendezvényeink stabil gerincet biztosítanak a munkánkhoz, amit azután néha egészen
hirtelen jött lehetőségekkel ki tudunk egészíteni. A januári
közgyűlést követően terven felül nem is egy programunk valósult meg már eddig is.
5. A legnagyobb létszámot megmozgató országos rendezvényünk továbbra is a Gulyás Grand Prix gulyásfőző versenyünk.
Erre 2017-ben az esős idő ellenére közel 200 fő látogatott el a
vidéki Karjaa városába. A második alkalommal megrendezett
Magyar bál a reméltnél is nagyobb érdeklődést kapott, nem
is fért be minden érdeklődő a 110 fős terembe. A tomboláját
pedig elsősorban magyar művészek és vállalkozók nagyértékű
ajándékokkal is segítették. A bált összekapcsoltuk a függetlenségének 100. évfordulóját ünneplő Finnország köszöntésével
is. És a hagyományos Farsangi mulatságot is nagy érdeklődés
és a beöltözés tekintetében minden eddigit meghaladó aktivitás jellemezte. Erre is sikerült sokszáz eurónyi tombola ajándékot összegyűjteni. Utóbbi apró szervezési trükkje az volt, hogy
aki nem vett fel legalább egy krumpliorrt vagy bohócsapkát,
vagy akármi jelmeznek nevezhetőt, az nem kapta meg az ahhoz kapcsolódó kedvezményt.
6. 2018-ban két remek új kezdeményezés is gyökeret vert.
‒ Egyik az Társadalomtudományi Klub Helsinkiben, amelyik általános társadalom vagy nemzetpolitikai témák beszélgetés formájában történő feldolgozását teszi lehetővé
az érdeklődőknek. Vezetője dr. Miklóssy Katalin, a Helsinki
Egyetem Aleksanteri intézetének vezető kutatója, aki tudományos megalapozottságú bevezető után moderálja a
témától néha messze elkalandozó, de mindig igen kulturált
és pártpolitika mentes beszélgetéseket.
‒ Emellett az FME 2017-ben megalapított Paprika
FC elnevezésű focicsapata új lehetőséget teremtett a
focikedvelőknek.
7. A közgyűlés döntött az FME Tiszteletbeli Tagja címről
is. Egyhangú szavazással tiszteletbeli taggá fogadtuk

Halonen Hajnalkát, aki a Tamperei Közösség egyik kiemelkedő
szervezője már sok-sok éve, és aki pótolhatatlan munkát végzett az FME vezetésében is az utóbbi 12 évben.
8. A magyar nyelv oktatása jelenleg hat városban számottevő.
Az ott dolgozó tanárok munkáját idén is nagyban segítette a
KCSP ösztöndíjasunk, aki kiváló munkát végez, sajnálattal engedjük haza.
9. A Bethlen Gábor Alapítvány támogatása igen fontos anyagi
bázist biztosít a költséges Magyarországról meghívandó programjaink megvalósításához. Valamennyi felsorolt nagyrendezvényünk megvalósításában jól tudtuk hasznosítani ezt a támogatást.
10. Együttműködésünk a helsinki magyar nagykövetség
Balassi Intézetével kiváló, nem egy közös programokat is
kidolgoztunk.
11. A közgyűlés elfogadta a 2018. év programjainak gerincét.
Ahogy az korábban is volt, csak vázat fogadunk el, hogy az alkalmi lehetőségeket kellő rugalmassággal tudjuk beilleszteni
a programjaink közé. Tervezett új programjaink között van a
Filmklub beindítása.
Tervezett programok – 2018
• Kabóca Bábszínház vendégszereplése január 19-22,
Helsinki, Turku, Tampere,
• Táncház élő zenével az Alberga kartanoban.
• Farsangi Mulatság - február 17.
• Húsvéti tojásfestés
• Versmondó délután - április 14.
• Gryllus Vilmos koncertjei
• Tavaszi családi piknik
• Egy szavaló és daloló bohóc vendégszereplése.
• Gulyás Grand Prix 2018 - augusztus 18 - Karjaa
• Magyar Bál 2018 - november 17.
Ez lesz egyben az FME 25. születésnapi rendezvénye is.
•Mikulás ünnepség
•Mézeskalács díszítés - december
•Filmklub
•Közös prózai (színház) program(ok) a Balassi intézettel.
•Stand-up komikus meghívása
•Gombaszedő kirándulás ősszel
•Egész évben TT Klubfoglalkozások
•FME Paprika FC - Egész évben, de minimum szabadtéri
rendszeres foci
•Egész évben Táncház
•Mátyás király évi programok
Megjegyzések
•Az FME honlapján nyomon követhetitek a nagyobb
eseményeinket. Címe: http://www.magyarutca.org/
•További információk rólunk, részben átfedéssel a
honlapunkkal a Facebook oldalunkon található:
https://www.facebook.com/FinnorszagiMagyarok
Egyesulete?fref=ts
Jelinkó Árpád, az FME elnöke
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Észtországi Magyarok „Munkácsy Mihály” Egyesülete
A legutóbbi NYEOMSZSZ közgyűlés óta
történt legfontosabb magyar vonatkozású
események Észtországban:
1. A kulturális évet március 4-én farsangi
KI-MIT-TUD ünnepséggel kezdtük, ami első
sorban gyerekeknek volt összeállítva. Az
utóbbi években kialakult hagyományoknak
megfelelően, ez alkalommal is felkértük az
egyik Finn-Ugor társszervezetet, hogy meséljen nekünk saját
farsangi szokásaikról, tartson népzenei ízelítőt. Az Udmurt Pavel Kutergin zenekarával „Jumsan Gur” látogatott el hozzánk.
Tartottak előadást az Udmurt farsangi szokásokról, zenéltek,
énekeltek es táncházat is tartottak. Ezt kivetően a gyerekek fellépései következtek, amit kisebb ajándékokkal jutalmaztunk.
Farsangnak megfelelően a gyermekek mind jelmezben voltak.
2. Következő rendezvény, amiben egyesületünk társszervezőként részt vett, a március 15. tiszteletére megrendezett koncert, versest volt. Petőﬁ Sándor és Kristjan Jaak Peterson versei kerültek előadásra. Petőﬁ verseit észt fordításban
Tõnu Oja ismert észt színész, az észt költő verseit pedig Tóth
Tünde, az akkori Tallinni Magyar Intézet igazgatója szavalta el.
A rendezvényen jelen volt Magyarország Helsinkii nagykövete,
Szalay-Bobrovniczki Vince is.
3. Május 20.-án, október 21.-én és december 16.-án
Molnár-Veress Pál, a Svédországi Magyar Protestáns Gyülekezetek lelkipásztora tartott istentiszteletet a Tallinni Dóm templomban. Ezt a régi szokásunknak megfelelően rövid szeretetvendégség, együttlét követett a Tallinni Magyar Intézetben.
4. Már évtizedes hagyomány, hogy augusztus 20.-át az
Észt-Magyar Társasággal együtt szervezzük, ünnepeljük, mivel
ez a neves nap nem csak számunkra, de az észtek számára is fontos ünnepnap. 1991. augusztus 20.-án kiáltották ki
Észtország újra-függetlenségét a szovjet hatalom alól. Így volt
ez 2017-ben is. Mint az elmúlt években már többször, a rendezvénynek Kadriorg kertvárosrész egyik csodás kertje adott
otthont. Szintén több éves hagyomány, hogy a Szent István ünnepen gulyáslevessel várjuk a vendégeket.
5. Szeptember 9.-én dr. Fabinyi Tamás evangélikus lelkész,
teológus, püspök tartott magyar nyelvű istentiszteletet Tallinnban. Püspök úr egy, az Észt Evangélikus Egyház által szervezett
konferencián vett részt Tallinnban, és szívesen tett eleget egyesületünk felkérésének, tartani egy szolgálatot.
6. Októberben a Tallinni Magyar Intézet felkérte az egyesületünket, hogy vegyünk részt egy „Magyar Nap” közös lebonyolításában. Erre október 20.-án került sor Tallinnban a
Salme kultúrházban. A Tallinni Magyar Intézet a Bóbita bábszínházat hívta meg vendégségbe, az egyesületet vezetőnk
Bán István képkiállítása „Budapestet a Dunán keresztül” képviselte. Több iskolának, óvodának is lett küldve meghívó, amit
szívesen fogadtak és nagy számban vettek részt a rendezvényen. A kiállítás később még 2 hétig volt megtekinthető a kultúrházban, ingyenesen.
7. November 25.-én a Tallinni Magyar Intézettel együtt
az egyesület gyermekmatinét rendezett. Itt Nagy Gabriella,
Nagy Andrea és Orosz-Simon Judit tartottak gyermekfoglalkozásokat. A karácsonyi várakozást szem előtt tartva építettük fel a foglalkozásokat. Voltak közös játékok, körtánc majd
kézműveskedtünk. Képeslapot, fenyődíszt készítettünk a gyerekekkel és Judit a gyertyamártás titkaira is megtanította az
érdeklődőket.
8. December 9.-én délután, a Tallinni Magyar Intézettel
együttműködve szervezte meg egyesületünk a magyar kará-

csonyi- és Mikulás-ünnepséget. Az est karácsonyfa díszítéssel kezdődött. A gyermekmatiné ügyes kezeinek köszönhetően
a fára kerültek saját készítésű díszek és az intézet igazgatója, Orosz Tamás révén érkezett Tallinnba szaloncukor, amivel
magyaros fát tudtunk díszíteni. Ezután megérkezett a Mikulás
is, aki hatalmas ajándékzsákot hozott magával. Az észt hagyományoknak megfelelően minden gyerkőc készült valami
kis verssel, dallal, amivel meghálálta a Mikulás fáradalmait
és ajándékát. Az ajándékosztást követően volt játék és tánc,
lehetőség volt kézműveskedni, a szülőknek alkalmuk nyílt a
társalgásra, eszmecserére.
9. Ugyancsak december 9.-én délelőtt, a Tallinni Magyar
Intézettel és a Tallinni Piparkoogimaania (Mézeskalács
mánia) fesztivál szervezőivel karöltve egy „illatos” rendezvényben segédkeztünk. Seregély Mirtill, a híres magyar mézeskalács készítő tartott bemutatót a mézeskalács hagyományáról Magyarországon, majd két workshopra is sor került.
Csodálatos ütőfáival, pecsétjeivel készítettünk ﬁnomabbnál
ﬁnomabb mézeskalácsot. A rendezvényt nagy érdeklődéssel
fogadták a helyiek is, mivel az említett Piparkoogimaania jól
ismert és több éve népszerű rendezvény Tallinnban.
10. December elején a Tallinni Városi Múzeum megkereste
egyesületünket egy együttműködési tervvel kapcsolatosan.
Különböző országok karácsonyfáit volt a terv kiállítani a múzeum belső udvarában. Ebben is szívesen részt vettünk.
11. 2017-ben egyesületünk talán legjelentősebb eseménye
jelenlegi otthonunk, Észtország 100 évessé válásával kapcsolatos. 1918. február 24.-én kiáltották ki az Észt Köztársaságot.
Ennek nagyszabású ünneplése folyik az egész centenáriumi
évben. Egyesületünk is megtalálta módját, hogyan köszöntse
Észtországot. A Tallinni Magyar Intézettel együtt egy kisﬁlmet
készítettünk, ajándékként Észtországnak, aki nélkül ma nem
lenne Munkácsy Mihály Egyesület. Az észt uniós elnökség ideje alatt több magas rangú hazai politikus fordult meg Tallinnban. Többen találtak lehetőséget arra, hogy találkozzanak a
helyi magyarokkal és egyesületünk képviselőivel. Érdeklődtek
a magyarság gondjai, örömei iránt. Szijjártó Péter külügyminiszterrel és Kövér László házelnökkel is sikerült kellemes beszélgetést folytatnunk a Tallinni Magyar Intézet könyvtárában.
Bán István, elnök

Munkácsy M.nimeline Eestimaa Ungarlaste Ühing
Piiskopi 2, Tallinn 10130
E-mail: IBAN@RG.EE

Magyarságismereti Tanításmódszertani
folyóirat szórványban élőknek
A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek
Szövetségének negyedévenkénti online-lapja

www.nyeomszsz.org/orszavak
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Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetsége — CSMMSZ
Az elmúlt esztendő tevékenységben gazdag volt
mind
országos,
mind pedig a helyi
egyesületek szintjén. A CSMMSZ munkája alapszabályzatunknak megfelelően három egymáshoz kötődő területet ölel fel,
dokumentációs, kulturális és ismeretbővítő tevékenységünket
az elmúlt évben is sikerrel folytattuk. Szövetségünkön belül
2017-ben hét városban működött helyi egyesület: Prágában,
Brünnben, Ostravában, Pilzenben, Teplicében, Lovosicében és
Karlovy Varyban. A tavaly még különálló olomouci alapszervezet egybeolvadt az ostravaival. Idén két egyesület ünnepelte
fennállásának jeles évfordulóját: az ostravai a huszonötödiket,
a pilseni pedig a huszadikat.
Tagságunk száma az utóbbi évben jelentősen nem változott,
ugyanakkor minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a ﬁatalabb generációt is bevonjuk tevékenységünkbe.
Beszámolóm első részében a CSMMSZ országos tevékenységét szeretném ismertetni, a második részében pedig kitérnék
a helyi egyesületek aktivitására, továbbá a CSMMSZ Központi
irodájának ügyvitelére.
Az év első hónapjában minden egyesület és az országos
tanács is megtartották évzáró és évértékelő gyűléseiket.
Valamennyi Csehországban működő magyar szervezet
számára létfontosságú a klubtevékenység. A találkozók Prágában, Pilzenben, Teplicében, Lovosicén, Karlovy Varyban és
Olomoucban havonta egyszer, Ostravában és Brünnben pedig
hetente egy alkalommal kerülnek megrendezésre. Lehetővé
teszik tagjaink számára a rendszeres együttlétet, anyanyelvünk aktív gyakorlását, így klubtalálkozóink pótolhatatlan
szerepet játszanak nyelvünk megőrzésében. Rendezvényeink
látogatottsága jelentős, az általában szép számban megjelenő
tagságot gyakran elkísérik a családtagok, de nem egyszer a
magyar kultúrára kíváncsi barátok, szimpatizánsok is. A klubesteket rendszerint különböző témájú előadásokkal is gazdagítjuk, megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről, jeles évfordulók kapcsán felidézzük a magyar történelem, zene, irodalom
képzőművészet nagyjait, s klubtalálkozóink során alkalom nyílik tagjaink jeles életjubileumainak megünneplésére is. Mivel
a magyar kisebbség diaszpórában él, így a megyei és városi
hatóságok is kiemelkedő érdeklődést mutatnak a velünk való
együttműködésre, gyakran bevonják helyi egyesületeinket rendezvényeik szervezésébe, a magyar kultúra és gasztronómia
megismertetésébe.
Az országos szövetséget összefogó eseményeink a március 15-i megemlékezés Prágában, a második világháborúban elesett magyar katonák sírjának koszorúzása Zlatá korunában, Esterházy János emléke előtt való tisztelgés a Mírovi
temetőben. Ezeket az alkalmakat a Prágai Magyar Nagykövetséggel együttműködve valósítjuk meg.
Nyár végén kerül megrendezésre az Országos Művelődési
Tábor, mely nagy népszerűségnek örvend tagjaink körében.
Ősszel kerül sor a hagyományos Magyar Kulturális Napok
rendezvénysorozatra, melybe valamennyi helyi egyesület bekapcsolódik. Kitűnő alkalmat nyújt arra, hogy bemutassuk
kultúránkat Csehországnak, s az itt élő kisebbségnek, megoszszuk egymással a tapasztalatainkat. Arra törekszünk, hogy a
kulturális napok keretében minden alkalommal helyet kapjon
a kortárs művészet is. Ezen programokat alább ismertetem.
Fontosnak tartom megemlíteni továbbá az országos
szervezőtitkár-váltást: Farkas Éva az elmúlt év végén nyugdíjba vonult, 2018. januárjától munkáját Tarics Adrienn folytatja.
Következzenek az egyes alapszervezetek tevékenységei a
2017-es év folyamán.

Prága
A cseh főváros helyi egyesületének tevékenysége nagyon
széles skálán mozgott 2017-ben is. Az egyik legnagyobb
szabású reprezentatív rendezvény a Prágai Magyar Bál, amelyen kétszázan vettek részt. A bál nemcsak a magyar ajkúak
körében népszerű, hanem más nemzetiségű vendégek is
örömmel jönnek. Az eseményre rendszeresen meghívást kapnak a cseh hivatalok, továbbá a cseh nemzeti kisebbségek
képviselői is. A bál szervezésében szorosan együttműködünk
az prágai Ady Endre Diákklubbal és a Nyitnikék Néptánccsoporttal. Több képzőművészeti kiállítást (Mayer Éva, Gyarmati
Mária, Tiszai Nagy Menyhért), koncertet (Galagonya, Nyisztor
Ilona és a pusztinai csángó gyerekkórus), kirándulással egybekötött megemlékezést szerveztünk (többek között Zlatá
korunába, ahol a második világháborúban elesett magyar katonákra emlékezünk; Karlovy Varyba, ahol Arany János volt a
téma az emlékév kapcsán). Az Egyesület aktívan részt vett a
prágai Múzeumok Éjszakáján is, ahol a Nyitnikék néptánccsoporttal együtt ízelítőt nyújtott a közönségnek a magyar hagyományból. A ﬁatalokat megszólítandó adott elő Gazdag József a labdarúgásról és az irodalomról, bemutatta a könyvét is
(Egy futballfüggő naplójából). A gyerekeknek szánt programok
közül kiemelnénk az ádventi játszóházat és táncházat, melyet
a Petőﬁ ösztöndíjas Nagy Ildikó és a Nyitnikék vezetője, Bohuniczky Annamária vezetett.
A Prágai Magyar Kulturális Napok rendezvénysorozat alkalmai Nyisztor Ilona és a pusztinai csángó gyerekkórus hangversenye, Tiszai Nagy Menyhért posztumusz kiállítása és Gazdag
József előadása volt.

Brünn
A Brünni Helyi Egyesület gazdag programkínálata is minél több érdeklődési kört kívánt felölelni. Ilyenek voltak az
ismeretterjesztő történelmi előadások, pl. Az Őshazától a Kárpát-medencéig – előadás és könyvbemutató; Madagaszkár:
Benyovszky Móric szigetén jártam – előadás és élménybeszámoló (Vendég: Szeles Pál Ildikó); A reformáció háttere röviden –
előadás a reformáció 500. évfordulója alkalmából (Éles György
református lelkész, Prága); irodalmi estek és író-olvasó találkozók (vendégeink voltak többek közt Benedek Szabolcs, Haklik
Norbert, Szomolai Tibor, Lanczkor Gábor, továbbá Gyukics Gábor költő és Robert Svoboda műfordító, valamint Gyenge Veronika, György Ádám és Varga Bianka slammerek); a műveltségi
vetélkedők, a komolyzenei koncertek (pl. Debreceni Kodály
Kórus, Vojtek János zongorakoncertje); a képzőművészeti
kiállítások (CONCORDIA 2010, Valami – Štefunková-Szabó Erzsi); színházi előadások (Demencia: a budapesti Proton Színház
előadása, Páratlan páros – a kassai Thália Színház előadása);
ﬁlmtörténeti előadás: A magyar ﬁlm jelenkori irányzatai és sikerei (előadó: dr. Jaromír Blažejovský ﬁlmtörténész). Sor került
továbbá népzenei és néptáncos előadásokra és táncházakra
(Pásztortűz Néptánccsoport, Fakutya népi zenekar, Besenyői
citerások, valamint a Gajmesz Band).
A Magyar kultúra bemutatkozására a legnagyobb teret a
BABYLONFEST – a brünni nemzeti kisebbségek fesztiválján
kapjuk, amelyet idén már 10. alkalommal rendeztek meg.
Szeptember 12-16. között az alábbi alkalmakra került sor:
Nemzetek fái; Szabadtéri koncertek (Kumbalu, Čankišou);
Nemzetek meséi – workshop az iskolások számára; Irodalmi műhely: nemzetek meséi; Komolyzenei koncert (vendég:
Kodály Kórus, Debrecen); A nemzeti kisebbségek csapatainak
teremfoci-bajnoksága; Babilon a Špilberk alatt – népviseletes
felvonulás, a kisebbségek hagyományőrző csoportjainak és
szólistáinak fellépése (a programban közreműködött az ostravai Csalogányok népdalcsoport).
A Magyar Kulturális Napok rendezvénysorozaton belül
sor került a Magyar kultúrával Európába(n) avagy „A magyar
stafírunk” című előadásra (Romhányi András), folklórestre,
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slam poetry és táncházra, a Kodachrome, az I Love You Honey
Bunny és a ZSEB zenekarok koncertjeire, a brünni nemzeti
kisebbségek képviselőinek találkozójára és kulturális estjére,
A magyar ﬁlm jelenkori irányzatai és sikerei című előadásra,
magyar nyelvű istentiszteletekre és szentmisékre. A rendezvénysorozatot a Magyar Kulturális Napok gálaestje zárta.
A Brünni Helyi Egyesület több generációt szólít meg sikeresen, ami biztosítja az egyesület kontinuitását.

Ostrava
Csehország harmadik legnagyobb városában két magyar
csoport működik egymást kiegészítve: a CSMMSZ Helyi Egyesülete és a Fiatal Magyarok Klubja (továbbiakban FMK). A
CSMMSZ keddenként tartja meg a klubtalálkozóit, melyeken
megemlékeznek a jelentős történelmi évfordulókról (például március 15., augusztus 20., október 6., október 23.)
ünnepekről, valamint a tagok egymást is felköszöntik egy-egy
jelentős életesemény alkalmából. A történelmi alkalmakra
lehetőség szerint vendégelőadót is szoktunk hívni, az október 23-i megemlékezésen a Petőﬁ ösztöndíjas, Nagy Ildikó
tartott nekünk vetítéssel egybekötött előadást. Rendszeresen
megtartja próbáját az Ostravai Csalogányok népdal-együttes
is, akik több csehországi rendezvényen képviselik nyelvünket
és folklórkincsünket. Felléptek többek között a Brünni Babylonfest kisebbségi fesztiválon és a Pilseni Helyi Egyesület jubileumi ünnepségén is. A 2015-ben megkezdett Receptek a magyar
konyhából rendezvénysorozat 2017-ben is sikeresen folytatódott. Nagy népszerűségnek örvendett nemzetközi körökben
is, hat alkalommal 40 vendég kóstolhatott meg összesen 23
magyar ételt. Külön kiemelnénk, hogy az érdeklődők főként
ﬁatal felnőttek voltak, akik közül többen ily módon találkoztak
először a magyar kultúrával. Jenei János videói a gasztro-alkalmakról megtekinthetőek az egyesület Youtube csatornáján.
Június 10-én került sor a gróf Esterházy János tiszteletére
celebrált magyar nyelvű szentmisére az olomouci Szent Vencel
székesegyházban, valamint Esterházy János jelképes sírjának
megkoszorúzására a mírovi rabtemetőben. Ezen az alkalmon
valamennyi csehországi magyar szervezet részt vett.
A Magyar Kultúra Napjai országos rendezvénysorozat keretén belül Ostravában az alábbi programok kerültek megrendezésre: a magyar konyha napjai – ételkóstoló, magyar nyelvű
szentmise, történelmi előadás az 1956-os forradalomról, hagyományos Katalin bál, gálaest az Ostravai Helyi Egyesület
megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. A gálaesten az
Ostravai Nemzeti Operaház előadói, továbbá az Ostravai Csalogányok léptek fel. A jeles alkalmon tiszteletét tette az est
fővédnöke, ing. Zbyněk Pražák Ostrava város polgármestere,
Potápi Árpád Nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Magyarország Prágai Nagykövetségét pedig Márvány Miklós képviselte.

Lovosice
Az esztendő első negyedében a Lovosicei Helyi Egyesület rendszeres klubtalálkozókat tartott, melyek az év végéig
különböző helyszíneken kerültek megrendezésre. Április 19-én
Ph dr. Aleš Navrátil Liszt Ferenc életművéről tartott előadást. A
lovosicei alapszervezet következő nagyobb volumenű alkalma
a Folklór-együttesek 7. Fesztiválja volt, ahol a magyar Galagonya citerazenekaron, a Nyitnikék néptánccsoporton és az Ostravai Csalogányokon kívül lengyel, vietnámi és ír vonatkozású
csoportok is bemutatkoztak. A nagyszabású rendezvényen magyar ételkóstolóra is alkalom nyílt. Szeptember 28-án, Szent
Vencel napján immár hagyományosan a magyar gulyáskirály,
Csányi Sándor főzte a népszerű magyar ételeket, továbbá
magyar fűszereket is vásárolhatott a cseh közönség. Erre a
rendezvényre közel kétezren látogattak el. Novembertől az
egyesület régi álma valósulhatott meg: elkezdődött a magyar
nyelvtanfolyam, melyet Nagy Ildikó Petőﬁ ösztöndíjas tart, aki
magyar mint idegen nyelv szakos végzettséggel rendelkezik.

Mind a gyerekeknek, mind pedig a felnőtteknek heti rendszerességgel tart órákat. Az általa megtanított versekkel és mondókákkal a gyerekek irodalmi délutánon léptek fel. December
25-én J. Koch koncertjével zárult a Lovosicei Magyar ház 2017es rendezvénysorozata.

Teplice
A német határ mentén fekvő város Mosti ünnepségek gasztronómiai rendezvénye elképzelhetetlen lenne a helyi magyar
közösség részvétele nélkül. Az elmúlt év rendezvénye olyanynyira sikeres volt, hogy a Teplicei Helyi Egyesületet felkérést
kapott, ismételje meg bemutatóját Most városában a Szeniorok napján. Novemberben Balázs Árpád festőművész kiállítását nyitották meg, melyet egy hónapig tekinthettek meg az
érdeklődők. Több mint hatvanan jöttek el a teplicei magyar irodalmi estre, melyet a közkedvelt Katalin bál követett.

Pilzen
A Pilzeni Helyi Egyesület 2017-ben ünnepelte fennállásának
20. évét, melyet nagyszabású gálával ünnepelt október 21-én.
Csehország valamennyi magyar alapszervezetéből és a közeli
Drezdából is érkeztek vendégek, hogy köszöntsék a pilsenieket, elsősorban az alapszervezet alapítóját, Kuczman Miklóst.
Az ünnepi vacsorán a Nemzetpolitikai Államtitkárságot dr. Kádár Zoltán, a Prágai Magyar Nagykövetséget pedig Szesztai
Dávid képviselte.

Karlovy Vary
2017. június 3-án a Prágai és Karlovy Vary-i Helyi Egyesület
kétnapos emléktúrát szervezett az Arany János-emlékév keretében Karlovy Varyba, legnagyobb balladaköltőnk tiszteletére.
Arany János a híres fürdőváros, az akkori Karlsbad gyakori látogatója volt. Látogatásainak nyomát volt lakóhelyén emléktábla
őrzi, mely előtt a túra résztvevői virágot helyeztek el és meghallgatták dr. H. Tóth István, egyetemi tanár előadását, továbbá a Prágai illetve Karlovy Vary-i egyesület tagjainak szavalatát.
Az eseményen közel nyolcvanan vettek részt, a kiránduláson
jelen volt a Balassi Intézet igazgatónője, Kelemen Gertrud is, s
a CSMMSZ további alapszervezetei is képviseltették magukat.

Országos Művelődési Tábor
A maga nemében egyedülálló esemény Szövetségünk életében az 1999 óta minden év augusztusának utolsó hétvégéjén
megrendezésre kerülő Országos Művelődési Tábor, melynek megszervezéséről a CSMMSZ Központja, mindenekelőtt
a szervezőtitkár gondoskodik. A 19. Országos Művelődési
Tábor 2017. augusztus 25. és 27. között valósult meg helyi
egyesületeink tagjainak, s azok családtagjainak részvételével.
Helyszíne immár 2007-től a Cseh-Morva dombvidéken fekvő
festői Kouty. A tábor célja minél gazdagabb programot kínálni anyanyelvünkön a résztvevőknek, s ily módon lehetőséget
nyújtani szórakoztató formában az irodalom, kultúra, történelem, népi hagyományok, zene és a népművészet újabb és
újabb területeinek megismerésére. Programunkat minden
alkalommal igyekszünk oly módon megszervezni, hogy az a
résztvevők számára élményt jelentsen, s ilyeténképpen méltóan járuljunk hozzá kulturális örökségünk terjesztéséhez.
A 2017-es művelődési anyanyelvi tábor programja rendhagyó volt, mivel hosszú éves munkáját követően elbúcsúzott a
tagságtól Farkas Éva lelépő szervezőtitkár. Tette ezt egy szép
Menyasszony búcsúztató, azaz Régi népszokások felelevenítése elnevezésű program keretében, mely a 2017-es tábor egyik
fő rendezvénye volt. A tábor programjából szemelgetve szeretném kiemelni továbbá dr. H. Tóth István egyetemi docens
kitűnő előadását, aki az Arany János-emlékév keretében zseniális 19. századi költőnkről emlékezett meg. A népzene múltja
és jelene címmel Kutas Ágnes hegedűművész, népzenész és
kortárs képzőművész előadásában színvonalas koncertet élvezhetett a közönség. A művelődési tábor kellemes színfoltját
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alkották lelkes tagjaink által a tábortűznél előadott jelenetek
Arany János Toldi című műve nyomán. Nagy érdeklődést keltett
Csergő Attila motivációs oktató Személyiségtípusok Hippokratész alapján, avagy ismerjük meg önmagunkat és a környezetünkben lévőket című előadása is. Nem hiányzott Balga Zoltán
atya és Éles György református lelkész vezetésével a közös ima
sem. A tábor zárónapján ismét H. Tóth István tartott előadást
Szent László királyunkról, az előadást Weszely Éva versmondása egészítette ki. A 19. Országos Művelődési Tábort Minden jó,
ha ... – Emlékezés a legnagyobb magyar komikusokra (folytatás
2016-ból) címmel Vida Péter színművész nagy sikert aratott fellépése zárta.

Prágai Tükör
A CSMMSZ Központjának kiemelkedően fontos feladata a
Prágai Tükör című közéleti és kulturális lap kiadása. Lapunkat
1993-tól jelentetjük meg rendszeresen, kéthavonta ezer példányban, színes változatban, kb. 80 oldalas terjedelemmel. A
Csehország területén élő magyarság számára gyakorlatilag a
Prágai Tükör az egyetlen elérhető magyar nyelvű kiadvány, így
jelentős szerepet játszik anyanyelvünk írásbeli megtartásában,
hagyományaink ápolásában, önazonosságunk megőrzésében.
Tagságunk a Prágai Tükör iránt nagy érdeklődést mutat. A
lap koncepcióját tekintve elsősorban a csehországi magyar
kisebbség életének bemutatására, a magyar-cseh kapcsolatok múltjának és jelenének feltérképezésére összpontosít.
Kiemelt ﬁgyelmet fordít a csehországi magyar vonatkozások-

ra, azok dokumentálására. Célunk, hogy a Prágai Tükör egyfajta dokumentumként szolgáljon, legyen mintegy híradás
utódaink számára a Csehországban élő magyarokról. Lapunk
főszerkesztői posztját 2017-ben is Kokes János újságíró töltötte be.
Végezetül szeretném megemlíteni, hogy Szövetségünk kitűnő
kapcsolatokat ápol a csehországi Központi intézményekkel, jelen vagyunk a Cseh Kormány mellett működő Nemzetiségi Kisebbségi Tanácsban, valamint annak albizottságaiban. Kiváló
az együttműködés Magyarország prágai Nagykövetségével és
a Balassi Intézettel. Helyi szinten gyümölcsöző együttműködést
folytatunk a helyi és megyei önkormányzatokkal. Ami működésünk anyagi hátterét illeti, rendszeres bevételünk a tagsági
díjakból származik. Ám tevékenységünk elképzelhetetlen lenne
a Cseh Kulturális Minisztérium, a megyei, valamint városi önkormányzatok, s magyarországi Bethlen Gábor Alapítvány segítsége nélkül, mely kulturális, dokumentációs és ismeretbővítő
projektjeink hathatós anyagi támogatását jelenti.
Rákóczi Anna, elnök

Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, z.s.
Svaz Maďarů žijících v českých zemích
K Botiči 2, 101 00 Praha 10
telefon: (+420) 271 746 932,
telefon + fax: (+420) 271 746 913
e-mail: csmmsz@volny.cz

Lettországi Magyarok „Balaton” Társasága
Társaságunk feladata és célja, hogy egyesítsük az itt élő magyarokat, őrizzük meg a magyar nyelvet, adjuk át az ifjú nemzedéknek a magyar hagyományokat és szokásokat, ismertessük
meg velük Magyarország történelmét és kultúráját.
Lettországban kb. 300 magyar él, sajnos szétszórva az országban. Közülük 35–40 fő aktív tagja a társaságunknak.
Örömmel közölhetem, hogy a tavalyi évben is gyarapodtunk.
Három új tagunk is lett, akik magyar gyökereik révén szeretnék
felvenni a magyar állampolgárságot és ennek érdekében magyarul is szeretnének megtanulni.
Társaságunk, mint mindig, a múlt évadban is megrendezte
a húsvéti és karácsonyi találkozókat. A karácsonyt nagyon várják a gyerekek, mert az idén is, ajándékokkal kedveskedünk
nekik. Az összejöveteleinken már hagyomány a közös éneklés
és tánc. Ezeken az összejöveteleken mindig meghívottak – és
nagyszámban részt is vesznek – a Magyarország Rigai Nagykövetségének munkatársai is. Velük közösen ünnepeltük a nemzeti ünnepeinket is: március 15-ét, augusztus 20-át és október
23-át.
1. 2017. május 27-én az évente megrendezett közös autóbusz kiránduláson vettünk részt Liepájába, egy városban a
Balti tenger partján . A „TEJ” múzeumban érdekes előadást
hallhatunk a tej történetéről és magunk ki is próbálhattuk a
tehénfejés, valamint a vaj- és a fagylaltkészítés művészetét is.
A liepájai városnézés előtt a kirándulást egy éppen ünneplő
VIKING faluban folyattuk, ahol megismerkedhettünk a Vikingek életével, öltözködésével, harcol modorukkal és étkezésük
jellegzetességeivel. Lehetőség volt kipróbálni a viking hajókat,
csónakokat és az általuk használt íjakat is.
2. Társaságunk 2017. szeptember 23-án tartotta az éves
gulyáspartiját, amely a hagyományoktól eltérően tavaly nem
„Nyárcsalogatóra”, hanem „Nyár búcsúztatóra” sikerült és a

második autóbusz kirándulásunkkal lett egybekötve egy festői
kisvárosban Livániban. A kirándulást barátunk, Kovcsi József,
kickbox világ- és európabajnokunk szervezte, aki bemutatta
nekünk Livániban az edzőtermét és a környék nevezetességeit
is. Egyes ﬁataljainknak annyira megtetszett ez a sportág, hogy
azóta is edzésre járnak, igaz nem Józsihoz, hanem Ottó ﬁához
Rigában. Ki tudja, lehet, hogy belőlük és világbajnokok lesznek! A családtagokkal, barátokkal és a rigai magyar nagykövetség munkatársaival együtt 53-an voltunk, amely szám mutatja
a rendezvény nem csökkenő nagy sikerét.
3. 2017-ben is folyatta működését a vasárnapi magyar nyelvoktató iskolánk. A kis, szombati vagy vasárnapi, mikor hogy, iskolánkba 3-4 fő járt tavaly. A 2018/19-as évfolyamtól kezdve
nagymértékben szeretnénk segíteni azoknak a magyaroknak is,
akik egyáltalán nem beszélik, vagy nem jól beszélik a magyar
nyelvet, de szeretnék felvenni a magyar állampolgárságot. Az
ilyen barátaink száma – nagy örömünkre – évről évre nő! Ezen
nebulóknak külön programot dolgozott ki Giber Tamás, aki a
tanfolyam szervezője és egyben magyar nyelv, valamint történelem tanár is.
4. Társaságunk tagjai, a NYEOMSZSZ vezetőségének felhívására, aktívan részt vettek a nemzeti kisebbségvédelmi
kezdeményezés támogatásában. Ahhoz, hogy az aláírásgyűjtés
sikerrel járt, kis közösségünk is, erejének megfelelően
hozzájárult.
5. Októberben az 1956-os forradalom 61. évfordulójára
szervezett megemlékezések részeként a rigai magyar napok
egyik kiemelkedő eseménye a NYÍRSÉG – Folk dance Group
szereplése volt, Magyarország Rigai Nagykövetségének szervezésében. Az eseményen majdnem teljes létszámmal jelen
voltunk.
Molnár Sándor, elnök
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Hollandiai Magyar Szövetség
Mint ismeretes, első számú
feladatunk nemzeti ünnepeink: március 15., augusztus 20. és október 23. méltó
megünneplése. Tesszük ezt
alapító szervezeteinkkel közösen. Lásd honlapunkat is
www.hongaarsefederatie.nl
A 2017-es esztendő számunkra ismét jubileumi esztendő
volt; az ’56-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 61. évfordulója után következett Szövetségünk alapításának 60.
évfordulója.
A Hollandiai Magyar Szövetséget az Amszterdami Hungaria
Club 1929 és az 1951-ben alakult Hollandiai Mikes Kelemen
Kör alapította 1957-ben az 1956-os menekültek megérkezése
után. Közjegyzői alapítványi okiratát 1957. május 10.-én jegyezték be az Amszterdami Kereskedelmi Kamaránál, és mint
olyan, mindmáig a hollandiai magyarság központi keretszervezeteként működik.
Erröl az alkalomról 2017 május 27.-én Wassenaarban, az
Adelbert College épületében, ünnepélyes keretek közt emlékeztünk meg, kezdve egy formális emlékünnepéllyel, amit a
délután folyamán gyermekmajális követett. Az ünnepségen, a
nap folyamán, több mint 300 személy vett részt.
Urbán Ákos elnök üdvözlő szavai után dr. Tóth Miklós megemlékezett a Szövetség történetéről és megnyitotta az emlékkiállítást.
Dr. Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki a magyar kormány nevében gratulált a Szövetségnek,
köszöntötte a megjelenteket. Emlékokiratot nyújtott át dr. Tóth
Miklósnak, a Szövetség egyik alapító tagjának és Urbán Ákosnak, a Szövetség elnökének, valamint egy íróasztali üveg emléktáblát adott át a Szövetség 60 éves fennállása alkalmából.
Jelen volt és üdvözlő beszédet mondott dr. Kocsis András,
magyar nagykövet.
A megemlékezésen elhangzott Reményik Sándor verse,
„A Templom és az iskola”, Horváth Márta tolmácsolásában. A Hágai Magyar Énekkar Kodály Zoltán és Bárdos Lajos
kórusműveivel lépett fel.
A délutáni program az ifjúság számára rendezett majálissal
folytatódott a hollandiai hétvégi magyar iskolák (Maarssen,
Utrecht, Amsterdam/ Amstelveen és Hága) tanulóinak eredeti
és változatos műsorával, valamint a 70. számú Attila cserkészcsapat bemutatójával. A felvidéki Kuttyomﬁtty Társulat „Jancsi, a Vitéz“ című színdarabjával lépett fel, majd ezt követően
gyermek-táncházával. A „Karpaten Dance” színes néptáncelőadással járult a műsorhoz.
Köszönet Bánkuti Dalma, KCSP- ösztöndíjas, kitűnő szervezéséért.
A 60 éves jubileumi megemlékezés keretében dr. Szilágyi
Péter, helyettes államtitkár, a következő napon, május 28.-án
a vianeni Magyar Otthonban a Hollandiai Mikes Kelemen Kör
rendezésében képekkel illusztrált előadást tartott a magyar
kormány diaszpóra politikájáról.
A Hollandiai Magyar Szövetség és az Amszterdami „Hungaria Club 1929” 2017 március 18.-án Haarlemben rendezte
meg a hagyományos Országos Magyar Bált díszvacsorával,
amelynek keretében az 1848-49-es magyar Forradalomra
és Szabadságharcra emlékeztünk. Ünnepi beszédet mondott
dr. Kocsis András, Magyarország nagykövete, valamint Bally
György, a Mikes Kelemen Kör elnöke. Petőﬁ Sándor: Nemzeti
dalát az elmúlt évek szokását követve, Hoeks Györky Zsuzsa, a
Hungaria club 1929 titkára tolmácsolta. Az Amszterdami Hungaria Club1929 a legrégibb, mindmáig aktív nyugat-európai
magyar kulturális és társadalmi egyesülete, a grazi magyar
egyesület mellett.

2017. augusztus 20. Vianen, ahol a közös mise/istentisztelet után Tápai Katalin asszony előadásában történelmi
áttekintést adott a Szent István nap megünnepléséről az
elmúlt évszázadokban.
2017 október 29. ünnepi megemlékezés Vianenben. HoeksGyörky Zsuzsa asszony ünnepi beszédében 1956 októberének személyes élményeiről lenyűgöző beszámolót adott, majd
Márai Sándor: Mennyből az angyal című versét adta elő.
2017 szeptember 1-től Szvák Anna személyében új KCSPösztöndíjas segíti munkánkat. Neki köszönhetően, már saját
Facebook-kal is rendelkezünk; elérhető honlapunkon keresztül
is. A 2017 áprilisában beindított új honlapunk a www.hongaarsefederatie.nl is jól halad Szvák Anna munkájával. Ebben
is élvezzük és köszönjük a magyar nemzetpolitika KCSP-n
keresztüli támogatását.
Részletes információ végett szíves ﬁgyelmükbe ajánljuk honlapunkat, ahol többek között az olvasó megtalálhatja éves kiadványunkat és programunkat, amelyet
3500 példányban jelentetünk meg, 1800 címre postázva.
http://hongaarsefederatie.nl/hollandiai-magyar-h-rek-2018.

A 2017 novemberében Bethlen Gábor Alapkezelő által meghirdetett, a diaszpórában élő magyarság szervezetei és az
anyanyelvi oktatásra irányuló nyílt pályázatokkal élve Hollandiából négy pályázatot honorált a BGA Zrt. Ebből szövetségünk,
nem „regisztrált”, jól működő szervezeteink érdekében, egyegy pályázatban sikeres.

Vezetőségi változások.
2017-ben két új vezetőségi tag kezdte meg munkáját.
Júniustól Mustó Sándor több évtizedes munkája után átadta
pénztárosi feladatait Paál Ildikó asszonynak. Kónya Melinda
alelnököt munkaköri változása az elmúlt decemberben kényszerítette funkciójáról való lemondásra. Örömünkre szolgál,
hogy Hoeks-Györky Zsuzsanna asszony, aki az Amszterdami
Hungaria Club 1929 titkára, elvállalta az alelnöki tisztséget és
az ezzel járó feladatokat.
Mindkét új vezetőségi tagot a 2018 február 3.-án tartott éves
közgyűlés megerősíttette tisztében.
A vezetőség jelen összetétele.
Elnök: Urbán Ákos
Alelnök: Hoeks-Györky Zsuzsanna
Titkár: dr. Tóth Miklós
Pénztáros: Paál Ildikó
Kitüntetések.
2017.november 8-án, a Magyar Diaszpóra Tanács ülésének
előestjén a Domonyvölgyben a diaszpóra tanács meghívottainak tartott konferencia keretében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár átadta Áder János köztársasági
elnök kitüntetését, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét,
Urbán Ákosnak a hollandiai magyar közösség összetartása
érdekében végzett jelentős szervező tevékenysége elismeréseként.
További magyar állami kitüntetettekről a Hollandiai Magyar
Hírek 2018 kiadványunkban számolunk be. http://hongaarsefederatie.nl/hollandiai-magyar-h-rek-2018
2017. októberétől rendszeres időközömként feltettük
Szövetségünk honlapjára, a kéthetenként megjelenő Magyar Hírlevélre, valamint a Facebookra a MINORITY SAFEPACK
aláírásgyűjtő kezdeményező felhívást, amely aláírás-gyűjtést
egyik legfontosabb feladatunknak tekintettük.
Hoeks Györky Zsuzsa, alelnök
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OLASZ – MAGYAR KULTÚRÁLIS EGYESÜLET — OMKE
ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO – UNGHERESE
Természetesen nem kerülheti el az olvasó
ﬁgyelmét az a tény, hogy Bolognában 38 éve
működik az Olasz–Magyar Kulturális Egyesület ‒ OMKE (www.aciuer.com Facebook,
Twitter) és 18 éve a Magyar T. B. Konzulátus,
tehát egy szilárd alapokra épült kapcsolattal
rendelkezik úgy az Egyesület, mint a Konzulátus. Az évtizedek során kialakult egy tartós
együttműködés, főleg azok között, akik hasonló célokat szeretnének a „kinti hazában” elérni, mint például a magyar kultúra sok ágazatának megismertetése és a
magyar nyelv és hagyományok ápolása, megőrzése és terjesztése az olasz közegben.
Az Egyesület 2010 óta működtet hétvégi magyar anyanyelviés hagyományőrző iskolát gyerekek és felnőttek részére.
Ami a felnőtteket illeti, elsősorban a magyar nyelvet, kultúrát,
hagyományokat, közös történelmet, gasztronómiát szerető
olaszokról van szó. A Bolognában és Emilia – Romagna Tartományban élő magyarok a „Bononia docet” szellemében meg
kell hogy védjék a nemzetközi tudomány és a nemzetközi kultúra területére vonatkozó évszázados hagyományokat, még ha
„szerényebben” is, mint a nagy történelmi múltban, de mindent elkövetünk azért, hogy országunk, kultúránk, nyelvünk és
történelmünk híre ne „kopjon”, hanem minél több közösséget
és intézményt nyerjen meg.
Természetesen az Egyesület és a Konzulátus aktívan
együttműködik több olasz szervezettel. Elsősorban a Bolognai
Tudományegyetemmel, az Önkormányzatokkal, Bologna Megyével, az Emilia Romagna Tartománnyal, az Operaházakkal,
más országok konzulátusaival, más országok kulturális intézményeivel (pl. Goethe, angol, francia, lengyel, cseh intézményekkel, a Club Atlanticoval, mely a Nato helyi Clubja; melyekkel évente több eseményt szervez és/vagy részt vesz a már
megszervezett programokon); a San Domenico Központtal,
a Circolo degli Ufﬁciali-val, a Liszt Alapítvány-Intézettel (melynek egyik alapító tagja az Egyesületünk), a CARISBO Bank
Alapítványával,az „Impegno Civico” Mozgalommal, különböző
állami és privát múzeumokkal, a Cineteca-val és így tovább.
Az Egyesület aktív együttműködést folytat az Olaszországban
működő többi olasz–magyar egyesületekkel is.
2017-ben az Egyesületben tevékenykedett egy KCSP magyar
ösztöndíjas is.
A testvérvárosi kapcsolatok egy külön fejezetet képeznek az
Egyesület és a Konzulátus tevékenységében: a tartományon
belül sok önkormányzatot segítünk a kapcsolatfelvétel és/vagy
a már kialakult kapcsolat ápolását illetően, de példaként 4
olyan – évtizedek óta kialakult kapcsolatokra hivatkozunk –,
melyek esetében az olasz testvérvárosok egyesületi tagokká is váltak, tehát évről-évre, „lépésről-lépésre” követjük és
segítünk a kapcsolatok ápolását, nemcsak a ﬁatal generációk
között (iskolai cserekapcsolatok), hanem általában a lakosság
és az idős korosztály közötti cserekapcsolatok területén is.
Ez a 4 testvérvárosi kapcsolat Budrio – Gyula, Mordano –
Mezőhegyes, Vigarano Mainarda – Salgótarján és Fornovo di
Taro – Siklós városok között létezik évtizedek óta.
Ami a 2017 év folyamán lezajlott programokat illeti, a következő
kiemelkedő programokat említjük meg:
‒ Január 24: Vernissage magyar művészek részvétele az évente megszervezendő ARTE–FIERA-n. 2017-ben az Erika Deák
Galéria mutatott be néhány magyar művészt.
‒ Március 9: Gilberto Martinelli MCMLVI (1956) dokumentum

ﬁlmjének bemutatása a Bolognai Egyetem előadó termében:
előadók, Gilberto Martinelli, Carla Corradi és Miliczky Erzsébet – rövid megemlékezés követte a programot a március 15-i
nemzeti ünnepről.
‒ Március 1O–én a fenti program Mordano város színházában
is lezajlott.
‒ Március 25: az OMKE Főtitkárának részvétele és előadása
a magyar hétvégi iskoláról a Cseh Kormány által szervezett
anyanyelvi Konferencián.
‒ Április 3-6.: Nemzetközi Gyermek Könnyvásár Bolognában
magyar kiadók részvételével. A kiadókat a magyar T. B. Konzul, az OMKE Főtitkár és a Római Magyar Akadémia igazgatója,
Puskás István fogadta és köszöntötte.
‒ Április 9.: Húsvéti hagyományőrző tevékenység gyerekekkel
és felnőttekkel.
‒ Április 27.: Sala Atelier Sala Borsa Könyvtár: „I tre volti della
pluripremiata scrittrice ungherese Szabó Magda” Mónika Szilágyi (Anfora Kiadó) és Matteo Marchesini irodalmár és a magyar T. B. Konzul közreműködésével.
‒ Május 25.–28. között: Konferencia – Koncert a Kodály évforduló tiszteletére 3 városban: Parma, Bologna és Mordano a
MENTE Folk Együttes részvételével.
‒ Június 21.-23.: KCSP zárókonferencián való részvételem –
Magyarság Háza, Korvin tér.
‒ Október 18.: Csiszár Jenő Főkonzul Úr bolognai látogatása
során Lercaro Biboros sírjának megkoszorúzása a Szent Péter
Bazilikában (az 56-os forradalomhoz kapcsolódik a neve és
tevékenysége nekünk, magyaroknak) és Mons. Zuppi Matteo
Maria, Bologna város érseke fogadta a magyar delegációt.
‒ Október 22.: a Bolognai Liszt Intézet évadnyitó koncertjén
való részvétel.
‒ Október 25.: Bologna – Cappella Farnese – az 1956-os Forradalom megünneplése: Cím: „Az az Ősz Budapesten. 1956
október: Magyarország és Európa” Liliana Martissa Mengoli
könyvének a bemutatója: cím: „Quell’autunno a Budapest”
Sándor Márai „Menyből az Angyal” felolvasása (Koch Piroska), valamint néhány Kodály dallam eléneklése Fógel Fanny, a
Bolognai Operaház magyar énekesnője részéről.
‒ Október 26.: Mordano város – magyar jótékonysági vacsora
a testvérvárosi kapcsolat keretében kialakult diákok cserelátogatásának megvalósítására.
‒ November 8.–9.-1O.: Részvétel a Magyar Diaszpóra Tanács
VII. ülésén Budapesten.
‒ November 8.: a Bálványok Bukása (5OO éves a reformáció
– 5O rajz Sárkány Győző graﬁkus részéről és 5O gondolat a
művészet és a kultúra kiemelkedő személyiségei részéről –
Miliczky Erzsébet T. B. Konzult és az Egyesület Igazgatóját is
felkérte a művész egy gondolat megírására és a teljes anyag
kiállításának a meghívójára.
‒ December 3.: Részvétel a Romániai nemzeti ünnepen a
Romániai Főkonzul meghívására, mely Bolognában zajlott le.
‒ December 9.: Mikulás ünnepség a Hétvégi Magyar Iskola
tanulóinak szereplésével.
Természetesen a röviden felsorolt program az év folyamán
lezajlott programok kiemelkedő részét képezi és nem az év
folyamán megvalósított összes tervet/programot.
Miliczky dr. Erzsébet, OMKE Főtitkára
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Lengyelországi Magyar Egyesület
A Lengyelországi Magyar Egyesület bejegyzett, apolitikus
civil társaságként működik folyamatosan 1995 óta Magyarország Varsói Nagykövetségével, a Konzulátussal és a Magyar
Kulturális Intézettel együttműködve. Tevékenységéhez a Kulturális Intézet helyiségeit veheti igénybe. A magyarok többnyire
házasságkötés révén kerültek Lengyelországba, de a globalizációval már egyre többen jönnek tanulni és multinacionális
cégeknél munkát vállalni is. Az Egyesület nyitott az egész magyar közösség felé, tagságtól és állampolgársági hovatartozástól függetlenül. A Lengyelországban élő magyarok és azok
leszármazottai közötti kapcsolatok fenntartását, a kölcsönös
segítségnyújtást, a magyar nemzeti identitástudat, a kultúra és
az anyanyelv megőrzését, valamint a magyar-lengyel barátság
hagyományainak folytatását tekinti legfontosabb feladatának.
Programjaira meghívja a magyarul beszélő lengyel szimpatizánsokat és a Varsói Egyetem Magyar Tanszékének diákjait
is. A tagok társadalmi munkában járulnak hozzá az egyesület
működéséhez, alkalmazott nincs. Immár harmadik éve PSP
ösztöndíjas is segíti az egyesületi tevékenységet. A ﬁatal ösztöndíjasok közösségépítő szerepe a ﬁatalok összefogásában
rendkívül fontos. Szükség van a magyar állam pénzügyi támogatására is, hogy vonzó, színvonalas magyar programokkal lehessen gazdagítani a hétvégi magyar iskolát, ill. az egyesületi
tevékenységet.
Az egyesületi aktivitás alapelemei a nemzeti ünnepi megemlékezések, részvétel a nemzeti ünnepekkel kapcsolatos,
a nagykövetség által szervezett vagy a lengyel intézményekkel közösen szervezett rendezvényeken (mind március 15nek, mind pedig október 23-nak van jelentős lengyelországi
kötődése), továbbá Mikulás- és karácsonyi ünnepség, farsangi
összejövetel szervezése, kolóniatalálkozó, a tagok és az egyesület lengyel és magyar szimpatizánsainak integrációja tavaszi kirándulás, nyárnyitó és egyben iskolaév záró piknik, közös
múzeumlátogatás, városi és erdei séták, nyugdíjas találkozók,
tánctanulás, társasjáték, elsősorban a ﬁatalokat összefogni
szándékozó, 2-hetente összejövő magyarklub, ﬁlmklub szervezése, hozzájárulás a magyar-lengyel barátság erősítéséhez
közös programokkal, magyar nyelvű szentmise látogatásának
biztosítása, ismeretterjesztés, hétvégi magyar iskola fenntartása.
A hétvégi magyar iskola 1999 óta folyamatosan működik
honismereti szakkör jelleggel, önkéntes alapon, a szülők szerény anyagi támogatásával és pályázat útján szerzett szerény
magyar támogatással, kéthetente szombaton 3-3 órás keretben, a varsói Magyar Kulturális Intézet helyiségeiben. A tanárok
magyarok, részben a Varsói Egyetem Magyar Tanszékéről, az
aktuális lehetőségektől függően. Az iskolát minden Lengyelországban élő magyar és magyar származású gyermek látogathatja, főleg vegyes családokból származó óvodáskorú,
kisiskolás és 10-13 év körüli gyerekek a tanulói, de járnak a
diplomata gyerekek is, összesen kb. 30 gyerek.
Ez a tevékenység az Egyesületünk legfontosabb missziója.
Lengyelországban is érvényes az, hogy azok vallják magukat
magyarnak, magyar származásúnak, azok érdeklődnek Magyarország és kultúrája iránt, akik beszélik a magyar nyelvet.
Ebben segít magyar dalok, versek, a fontosabb történelmi
események megismertetése, egy-egy magyar író bemutatása,
a magyar nemzeti ünnepek közös megünneplése. Négy csoportban tanulnak: a 2-5 év közötti gyerekek a szülőkkel együtt
játékos foglalkozásokon vesznek részt, az 5-7 évesek gyermekverseket, meséket olvasnak, előadnak, a betűvetők megtanulnak magyarul írni, olvasni, a nagyok pedig Magyarország tájaival, történelmével és irodalmával ismerkednek. A gyerekek
szeretik az iskolát, szívesen beszélnek magyarul. Igyekszünk
lehetőség szerint mindig meghívni magyarországi vendéget az
október elejei évnyitóra.
Patronálunk magyarokról (Báthory, Kossuth, Szt. Hedvig
királynő) elnevezett lengyel iskolákat vagy más, magyar kap-

csolatokat fenntartó iskolákat oly módon, hogy képviselőnk
részt vesz magyar témájú iskolai rendezvényeiken, szükség
esetén segítséget nyújt a program betanulásában.
Az egyesület elnöke, volt nagykövet számos kulturális és
történelmi témájú rendezvényen tart előadást Magyarország
képviseletében, különösen október 23-a alkalmából kap sok
vidéki városba meghívást.
Fontosnak tartjuk, hogy az egyesületi honlap, Facebook oldal
és levelező lista révén nem csak az egyesületi szervezésű, hanem egyéb magyar témájú programra is felhívjuk honﬁtársaink
ﬁgyelmét.
A Petőﬁ Sándor program keretében kapott személyi támogatás rendkívül hasznos. Segít közösségünk összefogásában,
a programok megszervezésében, továbbá besegít a hétvégi
magyar iskolának és a Varsói Egyetem Hungarológiai Tanszékén is. A 2018. szeptembertől induló időszakra is beadtuk
ösztöndíjas kérelmünket. Nagy örömünkre Lengyelország továbbra is szerepel a kedvezményezett országok között.
2017/18-ra is sikeresen megpályáztunk szerény összegű
magyar kormánytámogatást, amelyet elsősorban a hétvégi magyar iskolába Magyarországról meghívott programok, valamint
egyesületi integrációs programok ﬁnanszírozására fordítottunk.
Ennek keretében varrattunk Magyarországon néptáncruhát a
hétvégi iskolásoknak, vendégül láttunk magyar szakembert a
kicsik foglalkozásvezetésének fejlesztésére, meghívtunk Magyarországról egy népi zenekart, amely foglalkozott a gyerekekkel az iskolában és koncertet adott a felnőtteknek is. Természetesen a Mikulás csomagok sem maradhattak el.
2018. januárban beadtuk a „Diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek támogatása” címszó
alatt meghirdetett, a hétvégi magyar iskolánk tevékenységének támogatására irányuló pályázatot. A szerződéskötés folyamatban van. Célunk a rendszeres néptánc foglalkozások fejlesztése, az oktatás színvonalának emelése, amit az eszköztár
bővítésével, az oktatók továbbképzésével, valamint vendégoktatók és előadók meghívásával szeretnénk elősegíteni. Ennek
megfelelően az iskola foglalkozásait négy nagyszerű, magyar,
ill. Magyarországról érkező vendég-eladó gazdagíthatja majd
(egy részük a felnőtteknek is tart előadást), a krakkói gyerekeknek is lesznek különleges foglalkozások, lesz ismeretbővítő
állatkerti biológia óra, az iskolások – még Krakkóban is – kapnak Mikulás csomagot, a foglalkozásvezető tanárok részt vehetnek magyarországi képzésen. Lehetőségünk lesz továbbá
a néptáncruhák készletének bővítésére és a tanuláshoz szükséges eszközök beszerzésére. Mindennek a ﬁnanszirozása a
magyar kormány támogatása nélkül lehetetlen lenne.

FONTOSABB RENDEZVÉNYEINK 2017-18
Állandó programok
‒ Ösztöndíjasunk aktivitásának köszönhetően a Varsóban
tanuló és dolgozó magyar ﬁatalok, ill. magyarul beszélő lengyelek egy pubban kéthetente magyar klubestet tartanak,
amelynek külön Facebook oldala is van.
‒ Havi 1-2 alkalommal összejön a magyar nyelvű serniorklub, legtöbbször előadással, ﬁlmvetítéssel egybekötve.
‒ Szeptember–június között rendszeresen havonta magyar
mise hallgatható egy magyarul tudó ﬁatal lengyel pap jóvoltából. A mise után kávé-sütemény mellett tartott, időnként
aktuális témájú kiselőadással, ﬁlmvetítéssel gazdagított találkozók, beszélgetések hozzájárulnak a kapcsolatok fenntartásához, új kapcsolatok létesítéséhez.
Minden évben jön a Mikulás az iskolába a magyar támogatásból ﬁnanszírozott csomagokkal, majd a karácsonyi műsoros
összejövetelen a gyerekek magyar könyveket kapnak.
2017 és 2018. februárban nagy sikerű farsangi vacsorát
szerveztünk a helyi magyar, ill. KundK étteremben. 2018-ban
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Lengyelországi Magyar Egyesület
az est folyamán fellépett a magyar kormány támogatásának
köszönhetően a magyar BARA népi zenekar.
A tagok részt vesznek minden évben a március 15-i hagyományos magyar-lengyel ünnepi emlékműsoron és fogadáson, továbbá megkoszorúzzák a nagykövetség delegációjával
együtt a Petőﬁ szobrot és Bem József szobrát. 2017-ben egy
egyesületi tag tartott történelmi előadást, és a magyar tanszék diákjai ünnepi műsorát nézhettük meg. Ezen túlmenően
a hétvégi magyar iskola vendégül látott 2 magyar népzenészt,
akik az ünnepi alkalomhoz illő gyerekműsort adtak. Emellett
táncházat is tartottak a ﬁataloknak. 2018-ban a Nagykövetség
szervezésében ünnepi koncertre került sor, amelyre a diaszpóra-magyarok is kaptak meghívót.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulója Lengyelországgal mindig közös ünnep, tekintettel az
áldozatokkal is járt 1956. júniusi poznani megmozdulásra,
majd a magyarokban is reményt keltő októberi gyökeres politikai változásra. A fegyveres harcok hírére a lengyelek gyűjtő
pontokat szerveztek a forradalmárok megsegítésére. Varsóban egyik ilyen hely a legexponáltabb óvárosi utcában levő
Képzőművészeti Akadémia falánál volt, amelyre emléktáblát
helyzetek el az 50. évforduló alkalmából egy tehetséges ﬁatal
lengyel graﬁkus hallgatónak a forradalom elbukására reagáló
akkori könnyező galamb rajzával. Ezt az emléktáblát minden
évben megkoszorúzzuk, 2017-ben a ﬁatalok felhívására helyeztük el a kegyelet virágait és gyújtottunk mécseseket.

A varsói Szt. István templom minden évben lengyel-magyar
ünnepi szentmisével emlékezik 1956. októberéről. A misére
meghívja a nagykövetség képviselőit és a magyar egyesület
tagjait.
2017. októberében a Szent László év alkalmából a varsói
Wyszyński katolikus egyetemen számos magyar egyetemi
előadó részvételével tudományos konferenciára került sor,
amelyre meghívást kaptak az egyesület tagjai is.
2017-ben és 2018-ban vendégül láttunk hazai szakembereket, akik foglalkozást tartottak a gyerekeknek és tanfolyamot
tartottak a tanároknak. Másrészt pedig a hétvégi iskola tanárai
több továbbképzésen is részt vettek: a győri tanári továbbképzésen, a „Kerekítő” és „Igy tedd rá” foglalkozás vezető képzéseken.
A Rákóczi Szövetség által kedvező anyagi feltételekkel meghirdetett magyarországi táborozási lehetőség nagyon pozitív
fogadtatásra talált a gyerekek és ﬁatalok körében és 2017.
júniusban az utazás sikeresen megvalósult. A 2018. évi táborozáson is részt fognak venni a gyerekek/ﬁatalok.
Pasternak Éva alelnök
www.lengyelorszagimagyarok.weebly.com
e-mail: magyar.egyesulet.pl@gmail.com
www.facebook.com/lengyelorszagimagyaregyesulet
eva.pasternak@wp.pl
pasternak.eva@gmail.com

Norvég-Magyar Egyesület
A 2017-es év folyamán, röviden összefoglalva, a következő
programokat szerveztük meg.
Megrendezésre került, szokásunk szerint, a „Januári családi
napok”, amire szép számmal jöttünk össze ezen alkalommal is
az Uránienborg nagytermében. A programban fellépett a gyönyörű hangú opera-énekesnőnk, Gáspár Tünde, a zongoraművész, Nagy Gábor kíséretében. Ezt kísérte a hagyományos
gulyásleves, sok más ﬁnomsággal együtt. A gyermekek nagy örömére ez alkalommal is volt tombola, bevételét a magyarországi
Caritás támogatására fordítottuk.
Február 25-én zenés előadói estet adott az Egri Pinceszínház társulata. A Párterápia című oslói vendégjátékot a magyar
nagykövetség termében és a Café Mestizoban láthatták az
érdeklődők 17 órai kezdettel. A gyerekek ugyanaz nap Ágacska
című mesés zenejátékot láthattak a Deichmans bibliotékban.
Nagyon szép számmal jöttek össze a gyermekek.
Április 13-án a Magyar Nagykövetségen rendeztük meg a húsvéti tojásfestést, amit úgy a felnőttek mint a gyermekek nagy
élvezettel csináltak.
Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából,
október 5-ére 18.00 órai kezdettel ﬁlmvetítésre szép számban
gyűltünk össze a Magyar Nagykövetségen. A Szabó István által
rendezett, Az ajtó című regényből készült ﬁlm-adaptációval emlékeztünk meg az írónő munkásságáról.
Október 23-án ez alkalommal is tisztelettel megemlékeztünk
a forradalom és szabadságharc 61. évfordulójáról. Ugyanakkor
megünnepeltük a Norvég-Magyar Egyesület fennállásának 80dik évét is az oslói Uranienborg Nagytermében.
December 16-án történt Budapesten Hubay Jenő, zeneművész/virtuóz posztumusz „Magyar Örökség Díj”-ának átadása a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében.

A Hubay családnak fontos szerepe volt egyesületünk megalapításában. Tudniillik, Hubay Jenő ﬁának, Andornak az apósa
volt a Norvég Magyar Egyesület alapító tagja és első vezetője
1937-ben. A nagyon megérdemelt díjra egyesületünk elnökasszonya, dr. Nagy Lucia terjesztette fel a zeneművészt és vett
részt a díjátadásban.
Keresztény hitünk megőrzésére komoly erőfeszítéseket kell
tennünk, hogy a norvégiai magyarokat összegyűjtsük. Magyar
nyelvű lelkipásztor hiányában ez sem könnyű feladat. Jelen pillanatban évente 4-8 alkalommal sikerül katolikus szentmisét
ünnepelnünk, amihez Magyarországról hozunk papi segítséget
és a szükséges anyagi hátteret is mi látjuk el.
A rózsafüzért havi 2 alkalommal imádkozzuk az Árpád-házi
Szent Erzsébet kápolnában.

Anyanyelvű oktatás és foglalkoztatás:
Ennek keretében az óvodás és kisiskolás gyermekek részére
kéthetenként ‒ a szombati napokon ‒ a Deichmans biblioték
(Majorstuen ﬁlial) kistermében rendezzük továbbra is ezt meg.
A foglalkoztatásokat szeptember és június között tartjuk, az
ünnepköröknek megfelelő témával.
Jelenlegi KCSP-s ösztöndíjasunk, dr. Erdő Andrea Anna szorgalmasan dolgozik a nagyobb korú gyermekek magyar nyelvű
oktatásának elindításával is. Máris szépen körvonalazódik az
őszi szemeszter oktatásának a lehetséges elindítása. Ha a továbbiakban is ilyen tehetséges és ügyes KCSP-s asszisztenst
kapunk országunktól, bizakodóan nézhetünk a jövő szemeszter
elébe is. Remélem így folytathatjuk!
Nagy Lucia Mária elnök és Pintyi Dezső vezetőségi tag
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Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége
Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland (BUOD)
A folyamatos munka mellett mi történt az eltelt 1 évben?
Kezdem azzal, hogy tagszervezeteink létszáma gyarapodott, jelenleg 33 tagegyesületünk van.
2017 novemberében közgyűlést
és konferenciát tartottunk Frankfurtban. Ez 2 évente kerül megrendezésre, s ad alkalmat az
új tagszervezetek bemutatkozására, munkájuk ismertetésére,
egymás személyes megismerésére. Az elnökség újraválasztására is sor került: ifj. dr. Klement Kornél, elnök (Frankfurt),
Szilágyi Szabolcs, alelnök (Hannover), Baczur Magdolna, pénztáros (Ulm), – ők NYEOMSZSZ tisztségviselők is – dr. Barabás
György (Hagen), dr. Barcsay Ákos (Mainz), Friedrich Ireghy
Annamária (Hamburg), Jablonkay Péter (Stuttgart). Új elnökségi tag lett – Tamás Péter helyett - dr. Lengyel Zsolt, a Müncheni Magyar Intézet igazgatója.
A közgyűlésen részt vett dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért
felelős helyettes államtitkár. A berlini Magyar Nagykövetséget
dr. Izsák András követ képviselte, s jelen voltak a németországi főkonzulátusok képviselői is; Szegner Balázs düsseldorﬁ főkonzul, Szedlák Viktória konzul asszony Stuttgartból,
Spiller Krisztina a magyar közösséggel való kapcsolattartásért
felelős konzul asszony Münchenből, valamint Deák Ernő, a
NYEOMSZSZ elnöke.
A konferenciát színesítette prof. dr. Kocsis Károly, a MTA
Földrajztudományi Kutatóintézet igazgatója a Kárpát-Pannon
térség változó etnikai és demográﬁai folyamatairól tartott előadásával.
A Nemzetpolitikai Államtitkárságtól kapott támogatási öszszeg jelentős része kerül azegyesületi rendezvények kivitelezésének kiﬁzetésre. (Ezt én, mint a Hamburgi Magyarok Egyesülete elnöke, csak megerősíteni tudom. Számos rendezvényünket
csak BUOD segítséggel tudtuk megvalósítani.)
Az elnökség rendszeresen Skype-konferenciát tart. Több
levelezőlistát is működtet, melyekkel a tagszervezeteket tájékoztatja a legfrissebb eseményekről, pályázati kiírásokról, s
egyben kommunikációs felületet is nyújt a listatagok számára.
Továbbra is megjelenik a BUOD naptár, amely 2017-ben
a 10. kiadását érte meg. 5 éven keresztül magyar feltalálók
képezték a naptár anyagát. Az utóbbi 2 év témái a „Hungarikumok”, 2017-ben könyv formájában is kiadásra került. Itt kell
megjegyeznem, hogy mindezek Szilágyi Szabolcs, a BUOD alelnöke, NYEOMSZSZ Alapszabály Bizottsági tagjának nevéhez
fűződnek. Szabolcsot a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki a közgyűlésen ünnepélyes átadás keretében a magyar közösségek érdekében végzett több évtizedes
munkájáért. A kitüntetést dr. Izsák András, a Berlini Magyar
Nagykövetség követe nyújtotta át, felolvasva Áder János köztársasági elnök méltató levelét.
A BUOD a Kőrösi Csoma Program németországi koordinátora. Változást a KCSP ösztöndíjasok létszáma jelentett, 2017ben 14 ösztöndíjas érkezett Németországba. Munkájukról
szorgalmasan számolnak be írásaikban, melyek az évente kétszer nyomtatásban, valamint online megjelenő BUOD INFÓban, továbbá a levelezőlistánkon rendszeresen olvashatók.
Tovább folytatja a BUOD a sajtómegﬁgyelést, Magyarország
a német sajtó és a közvélemény tükrében, adott esetben tiltakozik a valótlan állítások ellen. Az egyoldalú hírközlés Magyarországról változatlanul uralja a német médiumokat.
A tavaly elhunyt, a Magyarországot nagyon kedvelő német
kancellár, Helmuth Kohl halálára Barcsay Ákos elnökségi tag
megfogalmazásában a BUOD INFÓ-ban emlékeztünk meg.
Levelet küldtünk dr. Norbert Lammertnek, a Bundestag elnökének, valamint Helmuth Kohl özvegyének.

Konferenciákon történő részvétel:
A Düsseldorﬁ Magyar Főkonzulátus által szervezett két
Iskolaügyi Konferencián Friedrich Ireghy Annamária, dr. Lengyel Zsolt az idén januárban Budapesten szervezett Iskolatalálkozón. Tusványosi Nyári Találkozón dr. Klement Kornél
és Szilágyi Szabolcs pódiumbeszélgetésen vett részt, Szilágyi
Szabolcs könyvbemutatót is tartott.
További terveink:
Még aktívabban összehangolni az egyesületi rendezvényeket, több helyszínen megrendezett előadásokkal, fellépésekkel, szeptemberben pl. prof. dr. Kocsis Károly németországi
előadókörútja.
A BUOD fontos célkitűzése a németországi magyar nevelés és oktatás támogatása és koordinálása, hogy minél több
helyen működjön magyar iskola és óvoda, a magyar nyelv a
német oktatási intézményekben mindenhol választható idegen nyelvvé válhasson, a magyar kultúra, történelem, népi hagyományok, népzene és néptánc oktatása és gyakorlása minél
több helyszínen váljon lehetővé.
Eddig két iskolaügyi konferenciát tartottunk e célból, s további fogja ezeket követni.
A meglévő cserkészpark bővítésének terve. Több város
cserkész egyesülete is tagszervezeteink közé tartozik, értékrendszerük és emberi nevelésük tartóoszlopai az előbb felvázolt pontoknak, s egyben fontos hosszútávú cél is egy németországi magyar központ kialakítására.
Friedrich Ireghy Annamária, elnökségi tag

NYEOMSZSZ elnöksége
Elnök:

Deák Ernő

Alelnökök:

Bihari Szabolcs
Klement Kornél

Vezetőségi tagok: Aluuan Gabriella
Baczur Magdolna
Dabizs Mercedesz
Lukácsfy Kristóf
Rákóczy Anna
Szennyessy László
Urbán Ákos
Wurst Erzsébet
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Portugál-Magyar Együttműködési Egyesület
A Portugál-Magyar Együttműködési Egyesület 2014-óta működő, bejegyzett civil
szervezet. Alapítása óta közéleti szerepvállalása fokozatosan bővül. Míg kezdetben elsősorban a fatimai Magyar Kálvária
kiépítésére és hírül vitelére fókuszált, mára
a magyar diaszpóra széles rétegei számára szervez közösségi, oktatási és kulturális
programokat. Elsődleges célunkká vált a magyar kultúra ápolása és átadása a ﬁatalabb generációk számára, a Portugáliában
élő magyarok közötti építő kapcsolatok kialakítása és fenntartása, a diaszpórán belüli közösségi élet dinamizálása, az anyanyelv és magyar identitás megőrzése, valamint híd szerep felvállalása a magyar-portugál barátság jegyében.

A lisszaboni Magyar Konzulátus 2018-as adatai alapján a
portugáliai magyarok száma mintegy 1000 főre becsülhető. A
diaszpóra elsősorban lisszaboni koncentrációjú, de az egész
ország területén elszórtan élnek magyarok. Egyesületünk a
fővárosban működik, programjaink döntő többsége itt valósul
meg. Mindemellett igyekszünk fokozatosan szélesíteni tevékenységünk sugarát, szervezünk családi programokat Mafra
térségében (lovas napok), illetve közreműködünk az alentejoi
Terras Sem Sombra zenei fesztivál és koncertsorozat lebonyolításában, amelynek tiszteletbeli elnöke idén Magyarország. Egyesületünkhöz hasonlóan a portugáliai magyar
diaszpóra egy ﬁatal, ugyanakkor fokozatosan bővülő közösség.
Az itt élő magyarok között családosokat és egyedülállókat is
találunk, az előbbiek többsége párkapcsolat révén telepedett
le Portugáliában, az utóbbiak esetében pedig megﬁgyelhető a
szakmai, tanulmányi, illetve személyes motiváció egyaránt. A
magyar származású gyermekek száma évről-évre gyarapodik,
a Nagykövetséggel közösen megrendezett Mikulás ünnepségen tavaly 50 gyermek kapott mikuláscsomagot.
Egyesületünk 2018-as programstruktúráját átfogó és nyitott
szemlélettel alakítottuk ki, biztosítva ezzel, hogy mind szélesebb köröket elérjünk és be tudjunk kapcsolni a diaszpóra
közösségi életébe. Sokszínű kulturális évadot terveztünk
változatos eseményekkel, amelyek között mindenki találhat
számára vonzó alternatívát. Programjaink egy része kifejezetten a családosokra koncentrál (hétvégi magyar iskola, családi
lovas nap, családi kirándulások), más része a ﬁatal felnőttekre,
egyedülállókra (főzőest, táncház, mentálhigiénés női kör, tematikus beszélgető estek, társasjáték estek, festő és borestek).
De vannak olyan események is, amelyben az említett csoportok együttesen is részt vehetnek (természetjárás, biciklitúra,
ﬁlmklub, ünnepekhez kötött hagyományőrző foglalkozások –
tojásfestés, mézeskalács sütés –, szabadtéri sportprogramok,
jeles napokhoz kapcsolódó nagykövetségi találkozók).
Egyesületünk nem rendelkezik alkalmazottal, vezetősége
társadalmi munkában járul hozzá a szervezet működéséhez.
Munkánkhoz jelentős segítséget nyújt a magyarországi KCSP
program, amelynek keretében immár 2 ösztöndíjas is érkezett hozzánk. Ösztöndíjasaink tevékeny szerepet vállalnak a
programok kialakításában, megvalósításában, a működésünk
fejlesztésére lehetőséget adó pályázatok lebonyolításában és
a hétvégi magyar iskola működtetésében. Hálásan fogadtuk a
helyi diaszpóra-tagok alkalmankénti önkéntes szerepvállalását
is, aminek köszönhetően színesíthettük és színvonalasabbá tehettük programjainkat. Az elmúlt évben például fellépett magyar népdalénekes a táncházban és az október 23-i
hétvégi iskolai megemlékezésen; önkéntes néptánc oktatók
közreműködésével tartjuk a táncházakat; a hétvégi iskolában vendég előadóként részt vett már magyar mesemondó,
magyar lovas-kultúra oktató, magyar mudi fajtaspecialista
kutyakiképző, Erasmusos történész hallgató, valamint egy
cukrászmester, aki a karácsonyi kézműves mézeskalácsok
és a farsangi csörögefánk készítésében, valamint húsvéti tojásfestésben volt segítségünkre). Kölcsönös együttműködést

ápolunk a portugáliai Magyar Nagykövetséggel is, elsősorban
a jeles napokhoz és megemlékezésekhez kapcsolódóan (pl.
október 23, Mikulás ünnep, március 15).
Működésünkhöz fontos segítséget biztosít a Bethlen Alap
támogatása. Az Alapkezelő 2017/2018. évi pályázati támogatása révén lehetőségünk nyílt egy könyv kiadására a fatimai
Magyar Kálváriáról magyar és portugál nyelven, valamint
hozzájárult programjaink működési költségének részbeni
fedezéséhez. 2018 januárjában 4 pályázatot adtunk be a
Bethlen Alaphoz, amelyek célja egy komplex magyar kulturális portál kialakítása a weben (tudástár és kapcsolatépítési
funkciókkal kibővítve), a hétvégi iskola hatékonyságának és
szakmaiságának emelése, a kulturális programok hatókörének és lehetőségeinek kiszélesítése, valamint az Egyesület
fejlődéséhez és működéséhez nélkülözhetetlenül eszközök
beszerzése.
Szervezetünk non-proﬁt tevékenységet folytat, ennek tükrében programjaink részben ingyenesek, részben önkéntes vagy
minimális tagi hozzájárulással valósulnak meg. A rendezvények helyszíne programfüggő, mivel egyesületünk nem rendelkezik saját közösségi házzal, különböző egyházi szervezetekkel és civil helyszínekkel működünk együtt.
2016 óta egyesületünk életében központi szerepet kapott
a Hétvégi Magyar Iskola. Jelenleg a Skót egyház lisszaboni
közösségi termében tartjuk a foglalkozásokat, amely kerttel és
konyhával is rendelkezik, így lehetővé teszi a kinti és benti programok kombinálását és az iskola utáni közös ebédeket (amelyet a szülők készítenek el a foglalkozások alatt).
Az iskola kezdetben 4-5 fős kiscsoporttal indult, ami azóta
sokszorosára nőtt. Hetente tartunk foglalkozásokat, amelyeket elsősorban a vegyes házasságban élők gyermekei
látogatnak rendszeresen (hétről-hétre), számuk mintegy 1520 főre tehető. Számukra a magyar iskola a nyelvgyakorlás,
a kulturális ismeretek elsajátításának és a magyar identitás
megerősítésének kulcsfontosságú bázisa. A magyar-magyar
szülők is elhozzák gyermekeiket az iskolába, esetükben azonban az előbbi szerep megoszlik a család és az iskola között, így
számukra kevésbé fontos az, hogy minden órán részt vegyenek. A havonta néhányszor, illetve alkalmaként iskolába járó
gyerekek száma mintegy 20-25 főre tehető. 2017-2018-ban
két osztályt indítottunk, egy magyar nyelv szempontjából kezdő
csoportot (magyarul nem beszélő magyar származású gyerekeknek) és egy haladó csoportot. Az iskola híre és látogatottsága
fokozatosan nő, de sok munka áll még előttünk.
A foglalkozások tervezését és megtartását ezidáig elsősorban KCSP ösztöndíjasaink biztosították. A gyerekek számának emelkedésével, az iskola diaszpórában betöltött szerepének erősödésével, illetve az iskolai gyermekösszetétel
jellegéből adódóan a jövőben az intézményesülés irányába
tervezünk továbblépni, szülői munkaközösség létrehozásával.
A haladó csoport szakmai oktatása komoly kihívást jelent, hiszen igen vegyes korosztályt kell egyszerre megszólítanunk (3-9
év). Mindez egyetlen oktatóval nehezen megoldható, éppen
ezért a jövő évben forgószínpad jellegű foglalkozásszerkezetre
térünk át a szülők bevonásával. Az iskola az élménypedagógia
módszereit követi, komplex és átfogó megközelítést ad a gyermekeknek a magyarság meghatározó témáira fókuszáltan (pl.
játékos földrajz óra élő térképpel; magyar állatfajták és a pusztai élet bemutatása igazi mudi kutya és magyar kutyakiképző
meghívásával az iskolába; Szent László lovagi torna rendezése,
magyar lovas-kultúrás nap lovas-kultúra oktató meghívásával,
a Honfoglalás eljátszása, Mátyás király meséinek életre keltése, stb.). Iskolánk előre kidolgozott tematikát követ, amelyet a
szülők hétről hétre megkapnak, otthon külön is feldolgozhatják
a gyerekekkel. A foglalkozások során kiemelt szerepet kapnak
a népdalok, a mozgásos népi játékok, a magyar történelem,
a földrajz, a legendák és a mesék, a szókincsbővítés, a hagyományok és az értékek átadása.
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Portugál-Magyar Együttműködési Egyesület
Rendszeres programjaink között szerepel:
• Magyar táncház, táncoktatással és főzőprogramokkal.
• Magyar ﬁlmklub (pl. Szabadság Vihara, Kincsem, Testről és
Lélekről, Amerikai Rapszódia című ﬁlmek kerültek bemutatásra). A ﬁlmestekhez kapcsolódóan baráti beszélgetéseket szoktunk szervezni, illetve az Amerikai Rapszódia c. ﬁlm aprópóján
tevékeny szerepet vállaltunk egy nemzetközi szociológiai felmérés kidolgozásában és lisszaboni megvalósításában a migráció és a külföldi magyar diaszpórák identitása témájában.
• Tematikus „Pilvax beszélgető estek” magyar szakértők meghívásával (pl. A többnyelvűség pszichológiája, Kétnyelvű gyerekek nevelésének kérdései; Magyar lovas-kultúra – Miért lovas
nemzet a magyar, vajon még mindig az?)
• Bor, mámor, festés, gasztro-művészeti estek (pl. majd 20
magyar résztvevővel lefestettük a Magányos Cédrust).
• Mentálhigiénés Női Kör, aminek keretében átbeszéljük a külföldi élet nőket érintő aspektusait. A foglalkozásokat pszichológus vezeti, nagy hangsúlyt kap a játékos önismeret fejlesztés.
• Társasjáték-kör, amelyre bárki hozhatja a portugál vagy más
nemzetiségű párját, barátját, barátnőjét.
• Szabadtéri programok, pl. biciklitúra, zöldtúra, tengerparti
piknik, frizbizés.
• Jeles napokhoz kapcsolódó megemlékezések (Mikulás,
karácsony, húsvét, pünkösd, nemzeti ünnepek) hagyományőrző
foglalkozásokkal (táncház és májusfa állítás, tojásfestés, mézeskalács sütés, stb.).
Egyedi programok
• Magyar nyelvű karácsonyi szentmise, amelyen karácsonyi
énekekkel felléptek a magyar iskola diákjai is.
• Lovas kultúrás családi nap egy lovasfarmon.
• Kerti party magyaros ételekkel.
• Népdaloktatás magyaroknak és portugáloknak.

Kommunikációnk legfőbb pillére a közösségi média, Facebook oldalaink. Ezen kívül kéthavonta e-hírlevelet/programajánlót küldünk a címlistánkon szereplő egyesületi tagoknak
és a Magyar Nagykövetségnek. Továbbá idén őszre tervezzük
egy komplex webes magyar portál kialakítását.
Az idei év fontos történése számunkra, hogy házigazdaként
fogadhatjuk a NYEOMSZSZ 2018. évi közgyűlését Fatimában.
Lukács Antoinette alelnök
www.facebook.com/portugal.hungria.lisboa
https://www.facebook.com/portugal.hungria
E-mail: antoinette@netcabo.pt

NYEOMSZSZ
felügyelő bizottság
Kovásznay Ádám
Molnár Sándor
Nagy Gábor

Litvániai Magyarok Báthory István Kulturális Szövetsége
Közösségünk 2017-ben ‒ a Litvániai Nemzeti Kisebbségek
Hivatalának támogatásával ‒ Magyarok Litvániában c. 25
perces rövidﬁlmet készített, melyben összefoglaltuk eddigi
munkánk eredményeit.
A ﬁlmben több fontos személy nyilatkozik:
‒ a történészek elemzik a litván-magyar közös történelmi
emlékeket és értékelik azok megőrzésének fontosságát;
‒ a korábbi és a jelenlegi magyar lektor, a Vilniusi Egyetem
Filológiai Karának dékánhelyettese valamint a Vilniusi Egyetem rektora elemzi a magyar nyelv oktatásának és a magyar
kultúra további ápolásának lehetőségét a Vilniusi Egyetemen;
‒ a Litvániában élő magyarok nevében a legidősebb, immár
92 éves magyar származású társunk és a ﬁatalok képviselője
mondja el gondolatait;
‒ Litvánia és Magyarország kapcsolatát elemzi Magyarország jelenlegi vilniusi nagykövete;
‒ a szervezet elnöke beszámol a mintegy 30 év alatt elért
eredményeinkről, főbb rendezvényeinkről.
A ﬁlm nagyon sikeres, a Nemzeti Kisebbségek Hivatala bemutatja az idei Litvániai Nemzeti Kisebbségek ünnepi rendezvényén.
2017 októberében közösségünk tagjai több olyan rendezvényen is részt vettek, amelyek nemzeti ünnepünkhöz kötődnek.
Vilniusban részt vettünk a Magyar Nagykövetség hagyományos ünnepi megemlékezésén, melynek során megkoszorúz-

tuk azt a magyar és litván nyelvű emléktáblát, amely az
1956-os magyar forradalom és szabadságharc litván szimpatizánsainak állít emléket. A délelőtti ünnepi megemlékezést
követő esti rendezvényen pedig a Kodály-műveket hallgathattunk meg, kitűnő litván művészek előadásában.
Közösségünk kaunasi tagjai megkoszorúzták a kaunasi
emlékművet, s azt követően pedig a Nyírség Táncegyüttes fellépésében gyönyörködhettek.
Decemberben kiskarácsonyi találkozóra hívtuk közösségünk
minden tagját a Litvániai Nemzeti Kisebbségek Házába. A
jól sikerült rendezvényen mutattuk be először a fent említett
kisﬁlmet.
A rendezvényünkön részt vett a Vilniusi magyar nagykövet és
munkatársai.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a közösség új tagokkal bővült
‒ olyan családokkal, akik gyermekükkel együtt érkeztek Litvániába. Ezért az óvodáskorú gyermekek részére hétvégi foglalkozásokat szervezünk.
Amint előző évben beszámoltunk róla, az egyetemen sikeresen folyik a magyar nyelv oktatása.
A 2017-18 évi tanévben új lektort köszönthettünk, aki pedagógiai munkája mellett lelkesen bekapcsolódik a magyar
közösség életébe és támogatja rendezvényeinket, a kisóvodás
programokat.
R. Homoki Mária, elnök
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Franciaországi Magyarok Szövetsége — FRAMOSZ
Fédération des Magyars en France
2015. május 9-én, Aix-en-Provenceban, 5 francia-magyar egyesület részvételével megalapításra került: a FRANCIAORSZÁGI MAGYAROK SZÖVETSÉGE
(FRAMOSZ), melynek tagjai Strasbourg,
Grenoble, Aix-en-Provence, Lyon, Côte
d’Azur egyesületei.
Munkánkat a Kőrösi Csoma Sándor
Program ösztöndíjasai is segítik, akik elsősorban az öt egyesület között megosztva tevékenykednek Strasbourg, Lyon és
Nizza székhellyel. Kezdetben 1, majd 2 és 2015-től már 3 ösztöndíjas felett vállaltunk mentorságot; 2017 őszétől ismét 3
KCSP-s érkezett hozzánk.
‒ 2017 januárjában elkezdődött a KCSP ösztöndíjasok országjáró turnéja (egyesületekhez közösen látogattak el), ahol
egyszerre mutatták be értékeiket. Ki-ki tudásának megfelelően
vezette be a résztvevőket: a néptánc rejtelmeibe, a magyar
nyelv- és kultúra szépségeibe vagy akár kézműves foglalkozás
alkalmával lehettett nemezelni, körmöcskézni, rongybabát
készíteni, hogy csak néhányat említsek a temérdek lehetőség
közül.
‒ 2016 ősze folyamán előkészítésre került az Országos versmondó pályázat, melynek közhírré tételére 2017 tavaszán
került sor. Költészet napjához kapcsolódóan történt az eredmények nyilvánosságra hozatala, miután Franciaország szerte elkészített, gyerekek szereplésével elmondott versek házi
videók formájában beérkeztek.
‒ I. és II. Nyugat-Európai Családi Népművészeti Tábor
meghirdetése. Az ifjúságot, gyerekeinket jelentősen megcélozza egy ilyen éves rendszerességű rendezvény, hiszen
magasszinten és főleg élőben tesznek szert a magyar kultúra megismerésére. E tábor megvalósításának gondolata már
a FRAMOSZ megalakulásakor megfogalmazodott és nagyon
büszkék vagyunk rá, hogy Európában egyedülállóként sikerült
megvalósítanunk 2017-ben. A hagyományteremtő szándékkal
megrendezett eseményen 7 országból (Franciaország, Németország, Svájc, Magyarország, Románia, Bosznia-Hercegovina,
Belgium), százharmincan vettek részt. A program óriási sikerén felbuzdulva 2018-ban is szerettük volna, hogy a hazánktól távol élő magyar közösségeinket tovább építsük, erősítsük,
többek között zenés, táncos, kézműves örökségünk körül. A
hagyományos népi kultúra mellett, magyarságunk más kincseinek is méltó helyet biztosítottunk a 4 napos programsorozatban. Az április-május-ban lezajló eseménynek, az idén már
150 résztvevője lesz. A táborlakók a festői szépségű Alpokban
szinte a nap 24 órájában válogathatnak a különböző típusú
programok közül; pl. néptánc és daltanulás, furulyaoktatás,
kézműveskedés, néprajzi előadások, koncertek, kirándulás,
gulyás-party. Korosztályhoz és tánctudáshoz mérten, csoportbontásban történnek a foglalkozások előzetes igényfelmérés
alapján. FRAMOSZ tábor nagy médianyilvánosságot kapott, és
külön facebook oldalt is létrehoztunk a folyamatos, és eredményes tájékoztatás elősegítése érdekében.
‒ Az ősz beköszöntével a Francia-Magyar Egyesületek
Országos Találkozójára került sor, a Párizsi Balassi Intézetben. Igazán hasznos szakmai tanácskozás volt, melyre az ország minden részéből érkeztek képviselők. Őszintén örültünk,
hogy nagyon sok, franciákból álló egyesület foglalkozik a magyar kultúra ápolásával.
‒ Október legnagyobb rendezvénysorozata 1956. 61. évfordulójának méltó megünnepléséhez kötődött. Egyesületi és
országos szinten (párizsi diadalívnél koszorú elhelyezése más
nemzetekkel együtt) is megtörténtek a megemlékezések.
‒ A Szent László-emlékévhez kapcsolódóan harangoztunk
be országos pályázatot. Az 5 és 15 éves közötti korosztály
rajzokat, festményeket, bármilyen technikával elkészíthető al-

kotásokat adhattak be a gyerekek, a Szent László legendák valamelyikéhez kapcsolódóan (Szent László csodatettei/pénze/
füve, A Tordai hasadék). A versenynek különlegesen nagy híre
volt, melyre sok pályamű érkezett.
‒ A Nemzetközi Könyvajándék Nap/International Bookgiving Day (február 14.) alkalmából újabb országos pályázatot
indítottunk el 2018-ban: „Franciaországban a magyar regény
éve” A felhívás célja a magyar kultúra, és kiemelten pedig
a magyar irodalom népszerűsítése. A játékban való részvétel módja egy fénykép készítése és elektronikus közzététele
pl. egy magyar regény társaságában a lakóhely kiemelt magyar
vonatkozású helyszínein; magyar írótól származó könyvet hagyni olyan nyilvános helyiségben, amit sokan látogatnak; magyar
regényt ajándékozni, könyvet (francia vagy angol fordításban)
egy ismerősnek; jó állapotú könyvet adni a helyi könyvtárnak,
kórháznak, napközi otthonnak vagy olyan szervezetnek, amely
a magyar kultúra iránt fogékony.
‒ Februárban, a Budapesten megrendezésre kerülő Hétvégi
magyar iskolák találkozóján és a Pedagógus Expo-n képviseltem a FRAMOSZ-t, ahol a diaszpórában és a Kárpát-medencében élő és dolgozó pedagógusok népes tábora vett részt.
Bárhol és bármilyen körülmények között is éljünk a világban,
a magyar nyelv ereje olyan meghatározó és elszakíthatatlan
kapocs, melynek megőrzéséért és átörökítéséért mindanynyiunknak részt kell vállalni, ugyanakkor ebben az egyik legmeghatározóbb feladata a szülőkön kívül a tanároknak, és
ezen belül is a külföldön oktató pedagógusoknak van.
‒ Franciaország a divat hazája is, ezért a magyar Költészet
napjától (április 11.) egész április folyamán versbe öltöztünk,
virtuálisan is. Módosítani lehet a proﬁlképed az erre az alkalomra készített kerettel vagy használni speciális borítóképet.
Mellé bátran csatolni a kedvenc verseket (magyarul vagy fordítását)! Ezen kívül mindenki kreativitására van bízva, milyen
módon öltözik még versbe pl. karszalagon, táskán, kitűzőn,
pólón. A „Viselj verset!” kampánnyal hívjuk fel a ﬁgyelmet
Franciaországban a magyar költészet kiválóságára.
‒ Tokaji Fesztiválra kapott meghívást a FRAMOSZ, melyet
a szlovákiai Borsiban rendeznek június folyamán. A Rákóczi
szellemében megrendezésre kerülő nezmetközi programon, a
Delphina hagyományörző francia tánccsoport is fellép. Az
összes olyan ország képviselteti magát, ahol Rákóczi Ferenc
valaha is megfordult.
Nagyon fontos kiemelni a KCSP ösztöndíjasok óriási és
egyben meghatározó szerepét, akik nélkül ezek a programok
kivitelezhetetlenek lennének. Sajnos egyik ösztöndíjasunk
súlyosan megszegte a KCSP szerződésében meghatarozottakat, ezért a Nemzetpolitikai Államtitkárság szerződést bontott
vele, így a külföldi programszakaszban történő tevékenysége
befejeződött.
Természetesen helyi szinteken is zajlik az élet és mindenki igyekszik minél szélesebbre tárni a kapuit, hogy a lehető
legtöbb korosztályt szólítsa meg. Az elképzelések realizálása
a Nemzetpolitikai Államtitkárság maximális támogatásának
(KCSP és a nyertes pályázatok) köszönhető többek között:
‒ Côte d’Azur-ön a rendszeres OVISULI óráknak óriási szerepe
van; egyik legnépszerűbb rendezvény a Bűvész-Show-val egybekötött Farsang volt, ahogyan Télapókor jazz zongorista és
énekes varázsolt meghitt hangulatot, melyet adventi kézműves
foglalkozás előzött meg; míg Húsvétkor a szabadban történt a
tojásvadászat. Október 23-i ünnepségünkhöz kötődően sikerült elérni, hogy most először valósuljon meg Konzuli Napok
Nizzában. Március 15-e alkalmából Szili Katalin miniszterlnöki
megbízott volt a díszvendég; Költészet Napja a Frei Cafe-ban,
tengerparti piknik és játékos kirándulás, Egyesületek Ünnepén
magyar stand állítása, Rákóczi Szövetség Táborában részvétel,
Nizzai Operaház új magyar karmesterének beiktató ceremóniája, Magyar Zeneakadémisták koncertje a Chagall Múzeumban
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Franciaországi Magyarok Szövetsége — FRAMOSZ
Fédération des Magyars en France
‒ Strasbourg-ban nagy hangsúlyt kapnak a Mesevár magyar foglalkozások 2 csoportban a KCSP-s ﬁatal segítségével, egész évben; megrendezésre került a III. Magyar Bál 130
résztvevővel, ahol a Keleti Táncegyüttes bemutatóját láthatták és magyaros vacsorában részesültek a vendégek; nagyszabású 1848-as megemlékezés és nagysikerű moldvai és
vonos táncház a Hárompatak Együttessel; Belvárosi Betyárok
koncertsorozat Elzászban (3 koncert 3 városban; Kodály emlékév kapcsán koncertsorozat a veresegyházi Cantemus kórus
közreműködésével; Zengő Együttes koncert és táncház Lengyel
Zita vezető konzul asszony részvételével; DUNA Táncműhely
előadása „Tizedik vőlegény” címmel
‒ Aix-en-Provence-i egyesület életében kiemelkedő szerepet
kap a magyar költészet ápolása, melyet a Versek tavasza
jegyében rendezett összejövetelük, és a Vasarely Múzeumban Arany János születésének évfordulója tiszteletére lezajlott
konferencia is alátámasztott, amit magyar népművészeti elemekkel (népdal-zene) is kiegészítettek; Európa Napon magyar
standot működtettek, de említhetném Jean Austin tiszteletére rendezett összejövetelt egy helyi könyvesboltban, ahol saját készítésű mézeskalácsok emelték a program színvonalát,
Európa Nyelvek Napján magyar dalok hangzottak el a stand
mellett; helyi iskolával rendszeres kapcsolat a magyar kultúra
bemutatása réven.
‒ Grenoble-ban megalakult a néptánckör, „Fény éve” képkiállítást és Erdély fénykép/ festészeti kiállítást, bemutatót és
vásárt rendeztek; Hunyadi Péter népzenetörténész előadását
hallgatták és Laoszi nagykövetet látták vendégül; «Népek
barátsága» fesztiválon vettek részt Sassenage-ban magyar
standot állítottak fel, és néptánc bemutatót tartottak; tánctanulások és táncházak Lausanne (Ch) KCSP együttműködésben
és a Lyon-i testvér egyesülettel közösen; Vasarely (és Cézanne)
festőművészek múzeumának látogatása Aix-en-Provene-ban;
magyar nyelv oktatása franciák számára; gyermekfoglalkozások (füszerek, ízek, magyar történelem).
‒ Lyon-ban megalakult a Mákvirág zenekar, melyek tagjait
lelkes gyerekek alkotják, ezen kívül nagyon fontosak a konferenciával egybekötött magyar ebédek és a Cafe Culture
összejövetelei; Konzuli Napokon és az Egyesületek Ünnepén
magyar stand aktív népszerűsítése; Kodály Zoltán tiszeteletére
zenei konferencia megszervezése; Magyar Bál életre hívása;
„Egy falatnyi/Edes Erdély” nagysikerű programja, rendszeres
gyermekfoglalkozások és nyelvoktatás, kéthavonta táncházak
tartása.
A tagegyesületeink tevékenysége új lendületet kapott, így
a beindult akciókból most csak néhányat idéztem. A szövetség megalakulásakor elhatároztuk, hogy évente legalább 1
személyes megjelenéssel járó közgyűlést szervezünk, melyre tavaly Strasbourban került sor, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztályosztályvezető-helyettese, és a Párizsi
Balassi Intézet igazgatója rézvételével. Idén áprilisban pedig
az Alpokban, az országos táborunk idején tarjuk választási
közgyűlésünket, hiszen a 3 évre kapott mandátumok lejárnak.
A Budapesten megrendezésre került Diaszpóra Tanácson
igyekeztünk megfelelő módon képviselni a FRAMOSZ-t. A
Minority Safe Pack aláírásgyűjtő kampányában is próbáltuk
maximálisan kivenni részünket, és mozgósítani a külhoni magyarokat, ahogyan a magyar országgyűlési választáson történő
részvételre is folyamatosan felhívtuk a ﬁgyelmet.
Szövetségünk rendszeres szereplője a Duna World Öt kontinens egy nemzet c. műsorának. A Bécsi Napló is folyamatosan
közli az általam irott cikkeket, ahogyan a Gondola közéleti hírportálon is megjelennek, illetve MTI anyag is sokszor készült
velünk kapcsolatban. Mindezzel azt szeretném jelezni, hogy
a szervezetet egyre többen ismerik és fontosnak tarják tevékenységeit.

NYEOMSZSZ tavaszi közgyűlésén az a megtiszteltetés ért,
hogy beválasztottak az elnökségbe. A tagorszagok közötti
kommunikáció felelőseként tovább folytattam a 2016-ban
elkezdett munkát. Minden hónapban beszámolót készítek a
különböző tagországokban zajló magyar oktatással és kulturális munkával kapcsolatban, illetve tájékoztatást küldök a pályázati lehetőségekről. Nagyon érdekesek és mindenki számára tanulságosak ezek a helyzetképek, hiszen rengeteg módja
van annak, hogyan lehet a magyar nyelvet ápolni és egyben
tanítani.
A FRAMOSZ működéséhez elengedhetetlen a tavaszi éves
közgyűlés megtartása. A személyes találkozás évente nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megfelelő módon működjön a szervezet.
Fontos az is, hogy olyan emberekkel is tárgyalhassunk, akik
hozzá tudnak járulni a fejlődésünkhöz és ahhoz, hogy a szervezet még jobb, minőségibb programokat kínáljon tagjainak.
A közgyűlés és a tábor, e két nagyon fontos esemény a megvalósításához kértük a Nemzetpolitikai Államtitkár Úr segítségét és örömmel jelenthetem, hogy pályázatunk az elmúlt
4 évhez hasonlóan az idén is sikerrel járt. Az I és II. NyugatEurópai Családi Népművészeti Tábor NYEOMSZSZ tagországok bevonásával történő megvalósítása azt szolgálja, hogy egy
kölcsönös együttműködésen alapuló, és hatékony szervezet
válhasson a Franciaországi Magyarok Szövetségéből.
Dabizs Mercédesz, elnök

NYEOMSZSZ
alapszabály bizottság:
Albert László
Mercz László
Szilágyi Szabolcs
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Magyarok Angliai Országos Szövetsége — MAOSZ
A nyugat-európai országok közül köztudottan Nagy-Britanniában él a legnagyobb
magyar kisebbség, amelynek száma az
elmúlt 5-10 évben körülbelül a tízszeresére növekedett. Ez a jelenség mennyiségi
és minőségi változást is hozott, nemcsak
kulturális téren, hanem a közösségépítés
területén is. Ezen növekedés nagy kihívást
jelentett a különböző közösségek és szervezetek számára, így a MAOSZ számára is.
Az előző év legnagyobb kihívását mindenképpen a szervezeti megújulás jelentette, de emellett nagy terhet ró ránk NagyBritannia Európai Unióból való kilépése is, amely minden itt élő
magyar állampolgárt érint.
Meg kell említenünk, hogy a 2017-es évünk az eddigi legnehezebb volt történelmünk során. Jogi problémákkal terhelt
első félévünk rámutatott arra, hogy a MAOSZ megújulás nélkül
a továbbiakban nem tudja betölteni komoly, felelősségteljes
szerepét a magyar közösségben. Ezt felismerve az év végére
újra sikerült visszaállítanunk a stabilitást, és elindulnunk a
megújulás útján.
A MAOSZ többhónapos huzavonát követően 2017. augusztus 14-én hivatalosan is bejegyzett alapítvánnyá alakult, ezzel teljes mértékben megfelelünk a legmagasabb brit (jogi)
követelményeknek is. Mindez csak az első mérföldkő volt a
vezetőség által újraálmodott célok eléréséhez.
2017. október 15-én megtartottuk az éves közgyűlést, amely
egybeesett a MAOSZ 25 éves jubileumi ünnepségével.
A megújult vezetői csapat Norton Éva vezetésével nekilátott
a feladatoknak. A szervezetünk egy időszerű, de mindenképpen pozitív átalakulás kellős közepén jár. Ezen átalakulás két
legfontosabb eleme a belső és külső kommunikáció javítása,
a regionális vezetők földrajzi területeinek meghatározása, feladataik végleges formába öntése. Mivel a munka önkéntes
és az ország nagy, így ennek a rendszernek a felállítása sok
kihívással jár.
A megváltozott körülmények szükségessé tették a kommunikáció teljes megújítását. Szeretnénk elérni Nagy-Britanniaszerte a területi képviselők általi teljes lefedettséget, ami
nemcsak egy egyirányú kommunikációs csatornát jelent, hanem folyamatos párbeszédet nyit a magyar közösségek és a
MAOSZ között. A sok esetben már lassú és korszerűtlen e-mail
kommunikáció kiegészítésére bevezetésre kerül a Trello,
amely nagy segítséget nyújt a különböző projektek rendszerezésénél és megvalósításánál. Emellett a MAOSZ jelenleg
kidolgozza azokat a működéshez nélkülözhetetlen alapvető
szabványokat, működési-követési mintákat, amit közös brainstorminggal szeretne megvalósítani minél jobban bevonva
a résztvevőket. Éppen ezért fontosnak tartottuk egy modern
webes konferenciaterem beüzemelését, ami nem csak a bizottság munkáját könnyíti meg, hanem adott esetben a tagszervezetek egymás közötti kommunikációját is segíteni fogja.
A Körösi Csoma Program keretében hét ösztöndíjas érkezett
2017. szeptemberében, akik különböző kulturális szervezeteknél és hétvégi iskolákban segítik azok működését. Figyelembe véve az ország méretét és az önkéntes magyar szervezetek
számát, ez rendkívül alacsony szám. Bár nagyon hálásak vagyunk ezért a lehetőségért, mindenképp több ösztöndíjasra
van szükségünk a jövőben, ha az országot teljes egészében le
akarjuk fedni.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően módunkban állt támogatni a magyar szervezeteket országszerte. Ezáltal hozzájárultunk rendezvények megvalósításához, mint például Tanári Konferencia, Jelmezes Farsangi Batyus Táncház,
Húsvéti hagyományőrző magyar találkozó és még sok más
rendezvények.

Sikeresen lezárult a pályázati pénzek elszámolása a BGA
felé és reményeink szerint ebben az évben további támogatást
nyújtunk nagy-britanniai magyar iskolák és más szervezetek
működéséhez is.
Az előzőekben taglalt átalakulási folyamatok erősen igénybe
vették az önkéntes munkaóráinkat, de ezzel együtt mi is, mint
ahogy szinte minden országos szervezetnél, megtartottuk legfontosabb nemzeti ünnepeinket.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére megrendezett eseményen beszédet mondott Gulyás József 56-os
szabadságharcos. Versek és népdalok mellett Albert Camus
francia ﬁlozófus 56-ról szóló „A magyarok vére” írásából hallhattunk gondolatokat. Elhangzott Elvis Presley „Peace in the
Valley” című dala. Váci Sándor szintén Nagy-Britanniában élő
‘56-os nem csak az akkori eseményekről osztotta meg élményeit, hanem korabeli napilapokból tartott valami hihetetlenül
érdekfeszítő sajtószemlét. Az eredeti napilapokat a műsor
után megtekinthették a vendégek. A rendezvény végén a katolikus, a református és az evangélikus egyház képviselői is
áldást mondtak.
A március 15-i forradalom és szabadságharc hőseiről a hagyományoktól kissé eltérő műsorral emlékeztünk. A Bartók
Kulturális Társaság önkéntes színészei egy interaktív korabeli
színdarabot adtak elő zenei aláfestéssel, miközben a közönség a korabeli receptek alapján elkészített, és a Pilvax kávéházban felszolgált, süteményeket és teákat fogyaszthatott. Az
ünnepségen Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország londoni nagykövete, és Pataki Eszter, a Balassi Intézet londoni Magyar Kulturális Intézetének igazgatója is részt vettek.
Norton Éva, elnök
http://maosz.org.uk/, info@maosz.co.uk

NYEOMSZSZ
etikai bizottság:
Bán István
Remény György
Szántó-Molnár Teca
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Svájci Magyarház Alapítvány — MHA
A zürichi székhelyű Svájci
Magyarház Alapítvány 2006ban
került
bejegyzésre,
amely feladatul tűzte ki egy
Magyar Ház megvalósítását
Svájcban, és ezzel a több
mint 40 ezer lelket számláló
svájci magyarság összefogását. Célja, hogy összefogja és koordinálja a svájci magyar
szervezeteket.
A Magyarház honlapja a www.magyarhaz.ch nagy sikerrel működik, látogatottsága meghaladja az öt és fél milliót.
A honlap eseménynaptára összegyűjti a legfontosabb magyar
vonatkozású időszerű rendezvényeket egész Svájc területéről,
a honlapon megtalálhatók nemcsak a zürichi, hanem Svájc
más városaiban működő magyar közösségek linkjei is, mely a
svájci magyarok egy valódi, élő közösségbe tartozását jelenti.
A Facebook Svájci Magyarház Alapítvány nevű oldala eseményeinkre vonatkozó meghívókat, beszámolókat közöl.
MHA koordinálásával a svájci városok magyar szervezetei a nemzeti ünnepek szervezésében, neves magyarországi előadók meghívásakor példaértékűen összetartanak, és
előadásokat szerveznek (Zürich, Bázel, Bern, Luzern, St. Gallen, Bodensee, Lugano, Genf stb.), sőt még több délnémet település magyarjaival is együttműködnek.
Társadalmi és kulturális rendezvények közül kiemelkedik
az év eleji zürichi Magyar Bál. Rendszerint magyar zenekart,
és egy magyar kulturális tájegység néptáncegyüttesét hívjuk
meg vendégszereplésre. 2017-ben a horvátországi Alfalusi
Ifjúsági Néptáncegyüttes volt vendégünk. A bál délelőttjén
nagyszabású gyermek-táncházat tartunk a jelenlévő tánccsoport részvételével. Ezen a bálon mutatkozott be hazai nagyközönség előtt a Zürichben alakult Óperenciás Néptáncegyüttes is.
Irodalmi délutánokat, a költészet napjához kapcsolódóan
versmondó és előadói esteket szerveztünk. Áprilisban a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vendégszerepelt.
Sikeresen folytatódott a Zürichi Ifjúsági Klub Vízen című
sorozata, vendégünk volt Rakonczay Gábor, Tóth Tamás
vitorlázók és Gádorfalvy Áron olimpikon, közönségtalálkozón
üdvözölhettük Mónus József íjászt is. A második szemeszterben ﬁatal magyar rendezők történelmi ﬁlmjeit mutattuk be, és
előadás hangzott el Szent Lászlóról is. Az alkalmakat önkéntes
ﬁatalok szervezik, kb. 20-50 ﬁatal látogatja.
Kiemelten fontos feladatnak tartjuk a ﬁatal felnőttek és a
kisgyermekes családok megszólítását Hétvégi magyar iskolák
és óvodák működnek Zürichben, Bázelban, St. Gallenban és
Kreuzlingenben, Langnauban, Liestalban, Bernben, Genfben.
Az iskola bizonyítványába bejegyzett osztályzatok bekerülnek
a tanulók svájci iskolai bizonyítványába is. A gyermekeink
rendszeresen fellépnek az egyesületek és az egyházak rendezvényein, részt vesznek a Zürichben megrendezett nemzetek
felvonulásán.
Bábszínházaink, zenés családi délutánjaink alkalmanként
100-150 látogatót vonzanak. A délnémet városokkal (München, Stuttgart, Ulm) kialakult nagyszerű kapcsolat eredményeként körutak szervezésével tudjuk fedezni a költségeket. A
helyiségbérlet itt is az egyik legjelentősebb gondunk.
Svájcban, a 90-es években és a most újonnan érkezettekkel
reneszánszát éri főként a gyerek és ifjúsági csoportok alakulása, sorra szerveződnek a hétközi gyermek játszócsoportok,
zeneóvodák, mese- és torna délutánok. Fő problémájuk min-

denesetre a helyiségbérlés, az alkalmanként változó létszám
miatt gyakori a kezdeti fellendülés utáni gyors megszűnés.
A zürichi magyar leány és ﬁú cserkészcsapat mintegy 60
ﬁatallal végzi magyarságmentő tevékenységét. A berni és genﬁ magyar cserkészek évente szerveznek közös találkozókat.
Nyaranta a németországi Hárshegy Cserkészparkban táboroznak együtt a nyugati magyar cserkészek. Megkezdődött a
készülődés a 78. sz. II. Rákóczi Ferenc ﬁúcsapat alakulásának
60. évfordulójára
A KCsP ösztöndíjasaival ötödszörre is eredményes időszakot
zártunk. Genfben a magyar iskola és a Genﬁ Magyar Kulturális Központ tevékenységében segédkezett az ösztöndíjas,
míg Zürichben a Zürichi Magyar Egyesület alapításának 150.
évfordulóra tervezett emlékkönyv szerkesztése volt a legfontosabb feladat.
Jótékonysági tevékenységünk egyik kedvezményezettje
az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány, az év eleji
bálon könyvbemutatóval és fotókiállítással, szeptemberben
iskolaszergyűjtési akcióval segítettük a szórványban élő magyar gyermekek tanulását. Decemberben javukra adventi
koncertet tartott a Role zenekar. Ugyancsak hagyományosnak
mondható a zürich-wipkingeni svájci református gyülekezettel közösen rendezett jótékonysági koncert a Göncruszkán
működő Talentum Református Iskola támogatására, Kövecs
Ágnes zongoraművész közreműködésével.
10. Svájci Magyarház Nap, 2017. szeptember 9. Tízedik
alkalommal került sor egész napos rendezvényünkre, amellyel
az együvé tartozásunkat, egymás iránti elkötelezettségünket kívántuk kinyilvánítani. Vendégeink voltak többek között
Berecz András mesemondó, Nagy István és Ódor László nagykövetek, Matus Mihály tárogatós. Erre a napra elsősorban a
Svájcban élő magyarok jönnek, de kapunk nyitva áll a svájci és
más nemzetiségű látogatók előtt is, hogy Svájc soknemzetiségű
lakosságával is megismertessük és megszerettessük kulturális kincseinket. Sajnálatos, hogy a zürichi Hirzenbach Közösségi Ház, mellyel évekig közösen rendeztük a napot, idén
visszalépett társrendezői szerepéből, így az épületet jelentős
összegért bérelnünk kell.
A MagyarHáz Független Hírmondó, nyolcadik évfolyamát
zárta. Büszkeségünk ez a kéthavi rendszerességgel megjelenő, 20 oldalas magyar nyelvű folyóirat, melyben svájci magyaroknak a svájci magyar életről, eseményekről, lehetőleg
svájci magyar írók tollából számolunk be. A lapban négy oldalon külön gyermekrovatunk van Kincsesláda néven. Ezeket
az oldalakat minden alkalommal megküldjük az Őrszavak
szerkesztőségének.
Célunk egy magyar otthon megteremtése.
Egy magyar központot szeretnénk mihamarabb Zürichben
alapítani és nyitni, melyet nemcsak a régi emigránsok és leszármazottaik, hanem a 90-es évektől kezdve Svájcba nagyszámban érkező magyar anyanyelvű munkavállalók is sürgetnek. Elképzelésünk szerint ez a magyar központ a Magyarház
Alapítvány és a magyar kirendeltség közös tulajdona lenne,
melyet Alapítványunk működtetne. Ebben a Magyar Házban
elsősorban a helyi magyar szervezetek, iskolák, történelmi
egyházak kapnának lehetőséget rendezvényeik, programjaik
lebonyolításához, de egy Svájcban újra nyitandó magyar turisztikai iroda, és egy gazdasági iroda is helyet kaphatna. Természetesen a kivitelezésben rugalmasak vagyunk a mindenkori
lehetőségekhez alkalmazkodva. De a magyar otthon megteremtésében elhatározásunk szilárd!
Szennyessy László, kuratóriumi elnök
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Svédországi Magyarok Országos Szövetsége — SMOSZ
Ha röviden akarnánk összefoglalni az elmúlt évet, ezt mondhatjuk: Voltunk, vagyunk és
meggyőződésünk, leszünk is!!
Az eredmények természetesen
nem maguktól jöttek, minden
részeredmény mögött komoly tervezés és sok-sok munka van:
‒ a taglétszám és a tagság konszolidálása,
‒ a pénzügyi helyzetünk stabilizálása,
‒ az anyanyelvi oktatás, a gyerek és ifjúsági programok
ösztönzésszerű támogatása,
‒ a KCSP ösztöndíjasok munkájának integrálása a közösségi
életbe,
‒ képviselni és érvényt szerezni a SMOSZ érdekeinek és
elvárásainak a NYEOMSZSZ-on és a DT-n,
‒ valamint végre hajtani a korábbi közgyűlési határozatokat.
Azt szokták mondani, hogy minden ötlet, javaslat annyit ér,
amennyi megvalósul belőle. Lássuk, mi minden valósult meg
az akkor megfogalmazott terveinkből.
1.) Taglétszám és tagság konszolidálása
2009-től sajnálatos módon csökkent a taglétszámunk.
Ennek több oka volt, de természetesen más okai is vannak:
‒ Az egyik fontos ok, hogy korábbi tagjaink közül sokan már
nincsenek közöttünk, van egy természetes lemorzsolódás.
‒ Egy következő ok, hogy az újonnan jöttek nem oly mértékben kapcsolódtak be a közösségi éltünkbe, ahogyan azt szerettük volna, habár itt örömmel jelenthetjük, hogy az elmúlt
egy-két évben áttörés született, köszönhetően első sorban a
gyerek- és ifjúsági programjainknak.
‒ És arról is beszélnünk kell, hogy van néhány egyesületünk
– első sorban „szakmai” jellegűek – ahol egy-két ember lelkes
munkáján múlik az egyesület működése, fennmaradása. Ha
ők valamilyen okból kifolyólag kiesnek, akkor az egyesület léte
forog kockán.
Ha ﬁgyelmesen kíséri valaki a taglétszám kimutatását, akkor
könnyen megállapíthatja, hogy azoknál az egyesületeknél, ahol
lendületes és eredményes munka folyik, ott nő az érdeklődés,
és ezzel együtt a taglétszám is. Ahol csökkenőben van a lelkesedés, ott ez azonnal jelentkezik a tagság létszámában is.
A leglényegesebb megállapítás viszont a következő: azok az
egyesületek, akiknél van anyanyelvi oktatás, és különféle gyerekfoglalkozások, ott a létszám gyarapszik, és komoly esélyük
van arra, hogy a jövőben is életerős közösségek maradjanak.
Ellenkező esetben azonban a leépülés megállíthatatlan lesz.
Országos Szövetségünk igyekszik a konkrét anyagi támogatáson túl, programokkal is segíteni. A tavalyi évtől kezdve előadókat hívtunk meg egy húsvéti gyerekeknek szóló
előadásra, és ezt szeretnénk rendszeresíteni. Az anyanyelvi
oktatás és a gyerek/ifjúsági programok ösztönzése látszólag
ellentmond az MUCF (svéd hivatal) előírásának, de a gyerekekkel együtt a szülők is eljönnek az egyesületbe, gyakran csak
ezekre a programokra, és így talán ők is jobban bekapcsolódnak a magyar közösségbe.
Az elmúlt években ösztöndíjasok segítettek ebben a munkában. Nekik is sokat köszönhetünk.
2.) A pénzügyi helyzetünk
Gazdasági helyzetünkre mindig nagy hangsúlyt fektettünk,
hisz ez biztosítja működésünkhöz az anyagi keretet.
Az, hogy a jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodjon, az
nem csak elvárás az Országos Szövetségtől, hanem kötelessége is. Jutnia kell mindenre, az anyanyelvi oktatás, az egyesületi
programok, a vendégelőadók, a központi kiemelt rendezvények
támogatására, a Híradóra és természetesen a működésünkre
is. 2017-ben is, hasonlóan a 2015-es és 2016-os évekhez,

Szövetségünk megfelelt ezeknek az elvárásoknak. Sikerült
előteremteni a tevékenységünkhöz és a működésünkhöz szükséges támogatásokat.
Nagy megnyugvás számunkra, hogy a SMOSZ-nak nincs
semmilyen tartozása. Úgy véljük, nagyon nagy eredmény, hogy
akárcsak annak idején a Magyar Házat, az Ifjúsági Központunkat is ki tudtuk ﬁzetni három év alatt, miközben jelentős
felújítást és fejlesztést is sikerült elvégezni. Köszönet az adakozó tagoknak és köszönet a magyarországi támogatásoknak!
Szintén a Nemzetpolitikai Államtitkárságnál pályáztunk a hällebergai előadóteremnek a megépítésére, amire egy komoly
induló támogatást kaptunk. Ennek köszönhetően tudtuk elkezdeni az építkezést, ami reményeink szerint még a tavasz
folyamán befejeződik.
Köszönet ezért minden támogatónknak: a svéd államnak,
a magyar államnak, tagságunknak és a gazdasági ügyeinket
rendezőknek!
3.) Anyanyelvi oktatás, gyermek-, és ifjúsági programok
Több mint két évtizede támogatjuk anyagilag az anyanyelvi
oktatást és a gyermek- és ifjúsági a programokat. Igyekeztünk mindig a leghatásosabb módját megtalálni a támogatási rendszerünknek, ezért ez az évek során többször változott.
Három évvel ezelőtt új elosztási rendszert vezettünk be. Ez
a rendszer motiválja az egyesületeket, hogy gyakrabban rendezzenek ilyen gyermekfoglalkozásokat és ösztönzőleg hat a
résztvevők számára is. Az egyesületeink megértették ennek a
feladatnak a fontosságát, és köszönhetően a támogatásnak,
az elmúlt három évben szinte megduplázódott azoknak a gyerekeknek és ﬁataloknak a száma, akik ezeken a programokon
részt vesznek. Ez az eredmény nem csak a támogatásunknak köszönhető, hanem elsősorban a helyi szervezeteinkben
tevékenykedő pedagógusoknak, a KCSP ösztöndíjasaink
nagyszerű munkájának és a szülők támogatásának!
A SOMIT megtartotta tavaly is hagyományos, szinte minden
esetben teltházas táboraikat és a harmadik gyerekes családok táborát, ami úgy tűnik, hagyományossá vált. A tavalyi év
újdonsága volt az ősszel megrendezett Iﬁ SOMIT tábor, ami
szintén nagyon sikeres volt. Ez azt jelenti, hogy a SOMIT évente
hat tábort rendez, ami fantasztikus eredmény, az ezelőtti évek
rendezvényeinek a megduplázása.
4.) Szövetségünk ingatlanjai
A SIK–ről, vagy új nevén a Hälleberga-i Tábor Tanyán egy sor
felújítási és bővítési munka lett elvégezve, ezeknek csak az
anyagértéke több mint 150 ezer korona volt és a kimondottan
autorizált szakembert követelő munkák kivételével (pl. villanyszerelés), minden más önkéntes munka keretében történt.
Már említettük, sikerült kiﬁzetni a még meglevő banki kölcsönt.
A Magyar Házról örömmel jelenthetjük, hogy hála a gondos
működtetőknek, rendben van, szépül a ház. Egy sor javítási,
felújítási munka el lett végezve és az anyagi helyzete stabil.
Mindez megnyugtató és örömmel tölt el bennünket. Amiről
nem hallottunk az az, hogy mindez Feldőtő Sándor, a MH gondnokságának a vezetőjének és a Magyar Ház Közössége elnök
asszonyának, Feldőtő Emese munkájának köszönhető!
Összegezve: ingatlanjaink jól működnek, hála a gondos kezeknek, szépülnek, bővülnek. De működtetésük egy sor megoldásra váró kérdést vet fel, amelyeket az elkövetkező évek
kiemelt feladatai közt kell majd kezelnünk!
5.) Központi rendezvényeink, országos programjaink és a
Híradó
Az évről évre sorra kerülő központi rendezvényeink, a már
említett Anyanyelvi és SOMIT táborok mellett, a göteborgi
hu.se.t. Mindhárom rendezvény a korábbi években megszokott
magas színvonalon valósult meg.
A szokásos gyerekprogramjaink a húsvéti és a Mikulás, igen
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népszerűek, talán a legnépszerűbbek a rendezvényeink közül.
Érdemes odaﬁgyelni erre a jelenségre, hisz ezen alkalmakon
olyan honﬁtársaink is eljönnek, akik egyébként máshova nem.
Az elmúlt három évben számos érdekes előadónk volt,
csak néhány neves előadót hadd említsek meg: Nógrádi
György egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, Farkas
Bertalan űrhajós, Hoppál Péter államtitkár úr, Boross Misi ifjú
zongoraművész, Csányi Sándor színművész és nem utolsó sorban az ösztöndíjasaink turnéi a nemzeti ünnepeink alkalmából,
akiknek előadásai élményszámba mentek, nyugodtan elmondhatjuk, hogy „proﬁ” előadóinktól sem kaptunk jobbat!
Említésre méltó szövetségünk negyedévenként megjelenő
lapja, a HIRADÓ és annak online változata. Immáron ötödik éve
végzi a Híradó szerkesztését a jelenlegi szerkesztőgárda Bitay
Zsóka főszerkesztő vezetésével. Munkájukat ugyanolyan lelkiismeretesen és magas színvonalon végezték, mint korábban,
aminek eredménye, hogy a lapot és annak online változatát is
szívesen olvassa a tagság, de szerte a nagyvilágból is elismerő
visszajelzéseket kapunk.
6.) A Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas program
A most zajló 2017/2018-as KCSP program keretén belül
végül hat ösztöndíjas érkezett hozzánk. Akárcsak a korábbi
években, egybehangzó vélemény a fogadó egyesületek
részéről, hogy az ösztöndíjasok nagyon nagy segítséget jelentettek/jelentenek. Sokoldalúak, magas szintű szakmai tudásukat igyekeztek a lehető legjobban kamatoztatni, hozzáállásukban tetten érhető volt a tenni akarás és a nemzeti elkötelezettség, ezért elégedettek vagyunk velük, és reméljük, ők is jól
érzik magukat. Az ösztöndíjasaink, egy kivételével, mindnyájan
újak voltak Svédországban és ez azt eredményezte, egyébként
természetes módon, hogy a beilleszkedésük a helyi közösségekbe kissé tovább tartott. A tavalyi kezdeményezésünk bevált,
miszerint miután megtudtuk, hogy kik lesznek az új ösztöndíjasaink, kihívtuk őket a leendő helyi szervezeteinkhez, hogy
mindkét fél személyesen győződjék meg arról, hogy ki és hová
kerül majd. Ezt a kezdeményezésünket az idén is szeretnénk
folytatni. Ezirányú tapasztalatinkat, melyek hasonlóak a többi
európai és tengeren túli fogadó szervezetével, megosztjuk a
Nemzetpolitikai Államtitkársággal, remélve, hogy közösen sikerül olyan megoldást találni, mely kiküszöböli az esetleges
kezdeti beilleszkedési problémákat.
Véleményünk szerint a KCSP program a legnagyobb segítség,
amit valaha is kaptunk. Hat elkötelezett, komoly szakmai tudású ösztöndíjas segítette munkánkat, elsősorban, a helyi körzetekben. Ittlétük nem minden esetben volt zökkenőmentes,
ezek az alkalmi nehézségek nem voltak kívánatosak, de
velejárói egy ilyen nagyívű programnak. Az ösztöndíjasaink
becsületére szólva, nem riadtak vissza a nehézségektől és
nagyszerűen helytálltak. Köszönet nekik ezért és a helyi fogadó egyesületeknek a segítőkész hozzáállásukért és köszönet a Magyar Kormány nagyszerű kezdeményezésért, reméljük
a jövőben is folytatódni fog a KCSP program.
7.) Magyar-magyar kapcsolat
Az európai országos magyar szervezetek érdekképviseleti
szervezetével, a NYEOMSZSZ-szal és tagszervezeteivel nem
is kapcsolatról kell beszélnünk, hiszen ott aktív, alapító tagok
vagyunk. Az elmúlt évek is bizonyították, mennyire fontos szerepet tölt be a NYEOMSZSZ, mert általa sokkal, nagyobb súllyal
tudjuk képviselni a nyugat-európai magyarság érdekeit. Bővül
a tagok száma, két éve vettük fel sorainkba a FRAMOSZ-t, és
tavaly a portugáliai magyarság képviseletét. A NYEOMSZSZon belül egyeztetjük a nyugat-európai szervezetek javaslatait,
kéréseit, és megfogalmazzuk közös álláspontunkat. Nincs
szükség ecsetelnünk, mekkora különbség van aközt, ha minden ország külön-külön járná ezt az utat, és aközt, ha egységesen, egész Nyugat-Európa közös akarataként terjesztjük

elő. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy a nyugat-európai magyarság élen jár ez ügyben. A DT-n szinte minden elfogadott és
megvalósult javaslat tőlünk eredt, amihez aztán csatlakoztak a
többi kontinens magyar szervezetei!!
A legfontosabb eredménynek azt tartjuk, hogy a Diaszpóra
Tanács nem csupán egy találkozási fórum lett a nyugati diaszpóra és a magyarországi döntéshozók közt, hanem a közös
gondolkodás és döntéshozatal intézményévé vált.
Itt lett bejelentve, hogy korábbi kéréseinket meghallgatva,
a Nemzetpolitikai Államtitkársághoz és a BGA-hoz került az
anyanyelvi oktatásra, a kulturális programokra szánt pályázati
lehetőség, valamint – újdonságként - hogy kiírásra kerül két új
pályázati lehetőség: egy a programok és tevékenységek, egy
másik pedig az anyanyelvi oktatás/gyerekfoglalkozások a helyi
egyesületek részére. Továbbá tájékoztattak bennünket, hogy
a következő évben is lesz KCSP program, egy kissé emeltebb
létszámmal, mint eddig és kiterjesztik a nyugati egyházakra is.
Bejelentésre került, hogy a Köldökzsinór programot 2018-tól
kiterjesztik a nyugati magyar diaszpórára is, valamint, hogy
2018-ban is meg lesz hirdetve a Rákóczi Szövetség Diaszpóra
programja, emeltebb keretösszeggel és egész évre kiterjedő
programokkal. Ez a MDT ülés egyúttal tisztújító volt, ahol Bihari
Szabolcsot újabb két évre választották meg a Nyugat-európai
MDT elnökének.
A MÁÉRT az elsősorban a Kárpát-medencei magyarságot
érintő kérdésekkel foglalkozott. Egy fontos téma volt a kárpátmedencei magyarság szülőföldjén való megmaradásának az
elősegítése és támogatása. Erre több javaslat és ígéret hangzott el. Újdonság volt, hogy az ülésen részt vevő frakcióval
rendelkező parlamenti párt ígéretet tett, hogy teljes mértékben
támogatja a határon túli magyarságot és szervezeteiket.
Mindkét találkozón téma volt a Minority SafePack aláírásgyűjtés, amihez aktív segítségünket kérték. A MDT és a
MÁÉRT is jó hangulatban, feszültségektől mentesen zajlott le.
8.) Kapcsolataink
A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösséggel az
együttműködésünk jónak és korrektnek mondható. Amint
többször elmondtuk, tagságunk nagyjából azonos, céljaink
közösek, és sajnos gondjaink is hasonlóak.
Magyarország Nagykövetségével a rendszerváltozást követően kapcsolatunk állandó és korrekt. A hivatalos kapcsolattartáson túl kapcsolatunk baráti, és ez nagyon nagyban
hozzájárul a sikeres együttműködéshez. 2017-ben nagykövetváltás történt, mert Makkay Lilla nagykövet asszonynak lejárt
a mandátuma.
Magyarország új svédországi nagykövet asszonya dr. Müller Adrien. A nagykövet asszonyt már két nappal a kiérkezése
után sikerült megismernünk és köszöntenünk, amikor eljött
az őszi közgyűlésünkre Hällebergában. Munkájához sok sikert
kívánunk, bízva abban, együttműködésünk továbbra is sikeres
lesz.
9.) Tagegyesületeink tevékenysége
Az Ághegyet Ungvár Tamás képviselte. Kiemelte Tarr Károly
szerepét. Megköszönte a támogatásokat, s terveikről beszélt.
Az Archívum elnöke: sajnos Magyarországon nem tartanak
igényt az Archívum értékes anyagára. A Borlovagok ritkán tartanak borkóstolót a magas költségek miatt. Borås:
kézművességet tanítanak, segítik az újakat a nyelvtanulásban.
Az EKE több év gyengélkedés után remélhetőleg magához
tér, ebben két KCSP ösztöndíjas is segít.
Eskilstuna: Fekete Jenő pezsgő egyesületi életet folytattak,
most viszont gondjaik lesznek a teremmel, mert ahol eddig
voltak, azt, sajnos, a tulajdonosok eladták. Halmstadban lendületes egyesületi élet folyik, sok a ﬁatal. Helsingborg beszámolóját Rosenheim Ilona olvasta fel. A Híradó Baráti Köre azzal
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a nem titkolt szándékkal alakult, hogy a Híradó újság anyagi
támogatását szervezett formában bárki megtehesse. Szeretnénk, ha ennek az egyesületnek minél több tagja lenne.
Jönköpingben egy új vezetőség sikeresen élesztette újra a
magyar életet. Katkör: Havonta egyszer tartanak találkozót, a
témaestek egyre jobbak és új tagjaik is vannak. Kőrösi: ismét
gazdag tevékenységet folytatott, a Göteborgi Magyar Napokat
ezúttal is szép sikerrel rendezték meg.
Az L.T.B.T. Árvákat Támogató egyesület megbízottja Feldőtő
Sándor elmondta: 60 nehéz sorban élő gyermek továbbtanulásának költségeit az összegyűjtött pénzekből oldják meg.
Ljungby: rendkívüli közgyűlésen új vezetőséget választottak,
melynek elnöke Imreh Erika. Lund beszámolóját Aluuan Gabriella olvasta fel: sikeres, jó évet zártak, melynek fénypontja
fennállásuk hatvanadik évfordulójának megünneplése volt.
A Magyar Házban számos rendezvényt tartottak. A Szabadegyetem érdekfeszítő előadásokkal vonzotta a közönséget.
Svéd nyelvtanfolyamuknak köszönhetően sok új tagjuk lett.
Malmö Hungaroclub: számos rendezvényt tartottak, anyagi
helyzetük nagyon stabil, jó a hangulat. A vezetőségi munka
gördülékeny. Malmö Pannónia: az egyesület jól működik, a
tagság növekszik. Rosenheim Ilona kiemelte, nagy segítség
a KCSP ösztöndíjas, aki ügyesen fogja össze a gyermekeket.
Az Őrszavak legfontosabb tevékenysége az anyanyelvi tábor,
erre most is Hällebergán került sor. Az anyanyelvi tanároknak
továbbképző tanfolyamot terveznek. Honlapjuk: orszavak.org.
Az Orvosoknál nem csak orvosok, hanem állatorvosok és
egyéb egészségügyi dolgozók is lehetnek tagok, taglétszámuk
örvendetesen emelkedett. A Segélyszervezet működése tavaly
gyengére sikerült: egyrészt a svédországi kórházak nagyon rövid ideig tárolják a felszereléseket, s így nehéz megszervezni
a szállítást; másrészt: hiányzik egy magyarországi szervező. A
Sisi közgyűlését Hällebergán tartja. Szeretnék, ha Malmőn és
Boråson kívül máshol is alakulnának csoportok.
A SOMIT megtartotta szokásos táborait, anyagilag jó évet
zártak. Hartman Barbara a túlélő vetélkedő előkészítésének
izgalmaiba avatta be a jelenlévőket. Az iﬁ SOMIT-ról Györgydeák Tihamér számolt be, ahol az ismerkedésen volt a lényeg.
A Szenior Klub idén több év szünet után újra kapott támogatást az önkormányzattól, s ez sokat segít nekik a továbbiakban. Palotai Mária kérte a KCSP ösztöndíjasok segítségét.
Södertälje: Nehezen tudják megszólítani a ﬁatalokat, a
tagság átlag életkora magas, ennek ellenére gazdag és sokrétű
a tevékenységük.
Tavaszi Szél: minden hétvégén több csoportban foglalkoznak gyermekekkel. A KCSP ösztöndíjas jó segítséget nyújt.
A GÖFI (Göteborgi Fiatalok) csoportnak találkozási lehetőséget
nyújtanak az általuk bérelt teremben. Az UHU-nál kéthetente
tartanak valamilyen témához kötött foglalkozást a gyermekeknek. Nagy gondjuk magyartanárt találni. Uppsala: a tagok
szívesen járnak rendezvényeikre, kirándulni, de a tagdíjat
nehezen ﬁzetik be.
10.) A vezetőség
A megnövekedett feladatkör, sorsdöntő programok mindmind olyan helyzet elé állították a vezetőséget, amelyekben
mindenkinek ki kellet vennie a részét. Eredményeink önmagukról beszélnek. A vezetőségből mindenki igyekezett a legtöbbet nyújtani mind szakmailag, mind hozzáállásban, pedig
sokszor komoly nehézségekbe ütközött a helytállás, mert a
SMOSZ vezetősége is család és kenyérkereső munkája mellett végzi feladatát. A családi élet, a munkahelyi kihívások és a
helyi egyesületek vezetésének összeegyeztetése nem mindig
zökkenőmentes.
Komoly megnyugvás volt együtt dolgozni ezzel a csapattal,
hisz mindenki a legtöbbet igyekezett nyújtani mind szakmailag, mind hozzáállásban. Döntéseinket mindig úgy hoztuk

meg, hogy mindenki átérezte az éppen napirenden levő kérdés
fontosságát, és megvitatása után legjobb belátása szerint döntött. Természetesen voltak nézetkülönbségek, voltak szakmai
viták, de ezek döntő többségükben, konstruktívak és építőek
voltak.
A SMOSZ tisztújító közgyűlésén a SMOSZ elnöke megköszönte a közösen elvégzett munkát, és úgy vélte, az elvégzett
munka kapcsán mindenki elégedett lehet a vezetőség teljesítményével, három évvel ezelőtt jó kezekre bízta a közgyűlés
szövetségünk irányítását.
A SMOSZ elnöke Bihari Szabolcs, a vezetőség tagjai 2018-tól:
Aluuan Gabriella pénzügyi felelős, Bitay Zsolt, Budai Gábor,
Dézsy Ildikó, Hartmann Barbara, dr. Herczeghné dr. Juhász
Edit, Feldőtő Emese a SMOSZ alelnöke, Feldőtő Sándor, Kádár
Attila, Kovásznay Ádám titkár, Rosenheim Ilona, Vass Attila.
Vezetőségi póttagok: Benkő Ilona, Berecky-Veress Bíborka,
Tompa Anna.
A vezetőségi tagok és póttagok mandátuma 2021-ben jár le.
Bihari Szabolcs, elnök , Kovásznay Ádám titkár

NYEOMSZSZ tagszervezetei:
1. Angliai Magyarok Országos Szövetsége
National Federation of Hungarians in England
2. Ausztriai Magyar Egyesületek és zervezetek Központi
Szövetsége
Zentralverband Ungarischer Vereine und
Organisationen in Österreich
3. Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
Svaz Madaru Žijících v Ceských Zemích
4. Dániai Magyarok Országos Szövetsége *
Sammenslutningen af ungarske foreninger i Danmark
5. Észtországi Magyarok „Munkácsy Mihály” Egyesülete
Mihály Munkácsy nim. Eestimaa Ungarlaste Ühing
6. Finnországi Magyarok Egyesülete
Suomen unkarilaisten yhdistys ry.
7. Franciaországi Magyarok Szövetsége
Federation de Magyars en France (FEMAF)
8. Hollandiai Magyar Szövetség
Hongaarse Federatie in Nederland
9. Lengyelországi Magyar Egyesület
Wspólnota Wêgierska w Polsce
10. Lettországban Élő Magyarok Balaton Társasága
Latvija Dzivojoso Ungaru Biedriba ”Balaton”)
11. Litvániai Magyarok Báthory István Kulturális
Szövetsége
Lietuvos Stepono Batoro Vengru Kulturos Draugija
12. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége
Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland/BUOD
13. Norvég Magyar Egyesület
Norsk-Ungarsk Forening
14. Portugál-Magyar Együttműködési Egyesület
Associação Portugal-Hungria
15. Svájci Magyarház Alapítvány
Ungarnhaus-Stiftung
16. Svédországi Magyarok Országos Szövetsége
Ungerska Riksförbundet

