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Kedves Hamburgi Magyarok!

Szeptembertől indul Egyesületünk harmadik évharmada, továbbra is szeretettel várunk
mindenkit rendezvényeinkre.

Az év első felében szerzett tapasztalataink arra vezettek, hogy a havi klubesteket csak
közkívánatra tartsuk meg. Tehát továbbra is meg van ezekre havonta a lehetőség, ezért a
programunkban is feltüntetjük ezeket mint műsorpontot, de csak akkor kerülnek megtartásra, ha
egy héttel az aktuális klubest előtt minimum 20 személy jelentette be a részvételi szándékát a
Facebook-csoportban, e-mailen, vagy telefonon keresztül.

Tekintettel arra, hogy az utóbbi évek során sok magyar érkezett Hamburgba és környékére, és
ezek közül esetleg többen bekapcsolódnának Egyesületünk életébe, összefoglaltunk
Egyesületünkről egy rövid tájékoztatót. Ez hívatott lenne helyesbíteni Egyesületünk mivoltáról
keringő téves információkat, elvárásokat, melyekről több ízben értesültünk, és melyek
ismételten félreértéseket eredményeztek.

A Hamburgi Magyarok Egyesületének alapvető célja, otthont teremteni a magyar nyelv és
kultúra számára Hamburgban.
Egyesületünk önhordozó műhely, mely lehetőséget kínál bárki számára olyan rendezvények
kezdeményezésére, illetve megszervezésére, mely a Hamburgban élő magyarok számára
érdekes lehet: szórakozás, kirándulás, irodalmi vagy tudományos jellegű előadás, sport, zene,
tánc, gyerekfoglalkozás. Mindezek kezdeményezése, megszervezése és lebonyolítása a
tagokon és nemtagokon áll.
A HME csupán a keretet és a lehetőséget biztosítja. Ezen túlmenően Egyesületünk
Vezetősége koordinálja ezen rendezvényeket, illetve önerőből műsorokat szervez, előadókat
hív meg, termet biztosít stb. A tagok és nemtagok önkéntes munkával tölthetik meg ezt a
keretet, hogy mindannyiunk számára érdekes műsorokra és rendezvényekre kerülhessen sor. A
HME, mint egyesület, anyagi keretein belül támogatja ezeket.
Rendezvényeink nyilvánosak, tehát tagok és nem tagok is részt vehetnek. Bárki Egyesületünk
tagjává válhat, így évi 20,- euró tagdíjjal személyenként, vagy 30,- euró tagdíjjal családonként
támogatva rendezvényeink kiadásait, Egyesületünk működését.
Az HME termében lehetőség van zenehallgatásra illetve táncra is. Rendelkezésünkre áll MP3,
CD-lejátszó, erősítő és hangdobozok. A hanganyagot az Egyesület nem biztosítja, ez a
résztvevők feladata. Arra kérünk Benneteket, ha bulizni szeretnétek, hozzatok magatokkal
olyan zenét, amit szerettek!

Félreértések elkerülése végett tudatni szeretnénk az érdeklődőkkel, hogy mi NEM vagyunk:
- nem vagyunk szórakozóipari egység, sem cirkusz, sem mozi, sem operett, ahová belépődíj,
vagy puszta részvétel ellenében személyének a szórakoztatását várhatja el a megjelenő.
- nem vagyunk étterem illetve kocsma, ahol kiszolgáljuk a kedves vendéget. Rendezvényeink
batyus alapon működnek, tehát amit oda visznek a résztvevők, azt eszik-isszák. A HME itt is
biztosítja a tányérokat és evőeszközöket, ezek használata után a részvevőkre marad ezek
elmosása, a terem kitakarítása.
- Külön szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem a Vezetőség feladata hajnalig ott maradni és
elmosogatni illetve takarítani.
- nem vagyunk sem társkereső, sem munkaközvetítő intézet. Rendezvényeinken ugyanakkor
megannyi lehetőség van kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre, magyar környezetben.
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Kommunikációs felületünknek tekintjük a honlapunkat www.hamburgi-magyarok.de, a
címtárunkban jelenlévő tagok és nemtagok számára kiküldött e-maileket, a „Hamburgi
Magyarok Egyesülete“ nevű Facebook-csoportot. Ezeken folyamatosan tudósítjuk az
érdeklődőket rendezvényeinkről, elérhetőségeinkről. A hamburgi-magyarok@web.de címre
várjuk mindazok leveleit, akik a HME életében részt szeretnének venni, illetve ezzel
kapcsolatban kérdéseik vannak.
Továbbá Egyesületünk következetesen megpróbálja bevonni munkásságába azokat a Hamburg
és környékén élő magyarokat, akik valamilyen tevékenységet vállalnának Egyesületünk
vezetésében vagy a kommunikációs felületeink aktív szerkesztésében. Biztosítani szeretnénk
ezáltal immár 100 éves Egyesületünk elhívatottságának folytonosságát és időszerűségét.

2013. szeptember

01.
vasárnap
16 óra

Katolikus szentmise minden hónap első vasárnapján 16.00 órakor a poppenbütteli
St. Bernhard plébániatemplomban; Langenstücken 40.
Lelkész: Rasztovácz Pál (040-250 77 83)

07.
szombat
19 óra

Klubest. Alkalom kötetlen, személyes beszélgetésekre, közös szórakozásra,
borozgatásra, vacsorára "batyus" alapon.
(csak előzetesen bejelentkezett, min. 20 résztvevő esetén kerül megtartásra)

15.
vasárnap
17 óra

Református istentisztelet minden hónap harmadik vasárnapján 17.00 órától a finn
tengerésztemplomban, Landungsbrücken közelében, a Dietmar-Koel-Str. 6 sz. alatt.
Református lelkésznő: Menkéné Pintér Magdolna

2013. október

06.
vasárnap
16 óra

Katolikus szentmise minden hónap első vasárnapján 16.00 órakor a poppenbütteli
St. Bernhard plébániatemplomban; Langenstücken 40.
Lelkész: Rasztovácz Pál (040-250 77 83)

20.
vasárnap
17 óra

Református istentisztelet (Ùrvacsorával) minden hónap harmadik vasárnapján 17.00
órától a finn tengerésztemplomban, Landungsbrücken közelében, a Dietmar-Koel-Str.
6 sz. alatt. Református lelkésznő: Menkéné Pintér Magdolna

25.
péntek
19 óra

Október 23-i megemlékezés:
Kilyén Ilka „Őszi csoda“ című előadása

2013. november

02.
szombat
19 óra

Klubest. Alkalom kötetlen, személyes beszélgetésekre, közös szórakozásra,
borozgatásra, vacsorára "batyus" alapon.
(csak előzetesen bejelentkezett, min. 20 résztvevő esetén kerül megtartásra)

03.
vasárnap
16 óra

Katolikus szentmise minden hónap első vasárnapján 16.00 órakor a poppenbütteli
St. Bernhard plébániatemplomban; Langenstücken 40.
Lelkész: Rasztovácz Pál (040-250 77 83)

15.
péntek
19 óra

Dr. med. Kerekes Medárd Ferenc "Miért szárad le, hogyha újra nő?" című
előadása.
Dr. Kerekes Medárd Ferenc Braunschweig-ban dolgozó erdélyi pszichiáter gondolatai
életről, szakmáról, kultúráról.
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17.
vasárnap
17 óra

Református istentisztelet minden hónap harmadik vasárnapján 17.00 órától a finn
tengerésztemplomban, Landungsbrücken közelében, a Dietmar-Koel-Str. 6 sz. alatt.
Református lelkésznő: Menkéné Pintér Magdolna

29.
péntek
19 óra

Őszi taggyűlés (csak Egyesületünk tagjai számára)

2013. december

01.
vasárnap
16 óra

Katolikus szentmise minden hónap első vasárnapján 16.00 órakor a poppenbütteli
St. Bernhard plébániatemplomban; Langenstücken 40.
Lelkész: Rasztovácz Pál (040-250 77 83)

07.
szombat
15 óra

Gyerektalálkozó: Mikulás buli a Mikulással

07.
szombat
19 óra

Klubest keretén belül karácsonyi évzáró ünnepség "batyus" alapon.

13.
péntek
19 óra

Mády Katalin előadása: „Nyelvtanóra idősebbeknek és haladóknak“

15.
vasárnap
17 óra

Református istentisztelet (Ùrvacsorával) minden hónap harmadik vasárnapján 17.00
órától a finn tengerésztemplomban, Landungsbrücken közelében, a Dietmar-Koel-Str.
6 sz. alatt. Református lelkésznő: Menkéné Pintér Magdolna

Kérjük azokat a tagokat, akiknek még tagdíjhátralékuk van 2012-re, a 2013. évi tagdíjjal együtt
átutalással azt befizetni szíveskedjenek.
Kétévi (vagy többévi) tagdíjhátralék esetén Egyesületünk Alapszabálya szerint az érintett
személy elveszíti tagságát. Ezt azonban egy felszólító levélnek kell még megelőznie. Akire ez
vonatkozik, az további bürokratikus ejárások mellőzése érdekében e levelet tekintse annak.

Vereinigung der Hamburger Ungarn e.V.
Postbank
BLZ 200 100 20,
Girokonto: 35 867 202
IBAN . DE 50 20010020 0035 8672 02
BIC . PBNKDEFF

Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre.

A HME Vezetősége


