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Kedves Hamburgi Magyarok! 
 
 
A következő negyedév műsorát ismét táblázatba foglalva olvashatjátok. 
 
Mivel az Alster City, legtöbb programunk színhelye mellett más helyeken is lesznek ren-
dezvények, ezeket itt külön kiemelem. 
 
Áprilisban folytatjuk a Henneberg Burg-gal az együttműködést. Többen dr. Georg Hefty 
március 18-án tartott, sikeres előadása alkalmával ismerkedtek meg Poppenbüttelben 
„a világ legkisebb várával“, ahogyan ezt az Alster folyó partján található építményt az 
„Alster-Schlösschen“ honlapján nevezik. Ebben a romantikus környezetben április 19-
én és 20-án két koncertet tart Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint. Helyfoglalás 
elengedhetetlen, direkt a www.burg-henneberg.de oldalán. 
 
Május 1-én Hannoverbe kirándulunk a Hannoveri Magyar Egyesület hagyományos 
majálisára. Itt külön kiemelném Egyesületünk gyerekcsoportjának a hannoveri 
gyerekcsoporttal együtt tartott anyáknapi köszöntőjét. 
 
Május 5-8-ig a Hamburgi Kikötő-ünnep –„Hafengeburtstag“ -- partnerországa Magyar-
ország. A rendezvények keretében a magyar sátorban Egyesületünk is helyet kap a 
bemutatkozásra. 
 
Júniusban a gyerekcsoport kirándul az Ellernhofba. Bővebben erről szintén a táblázat-
ban olvashattok. Az előzetes bejelentkezés május 25-ig lehetséges (minimális létszám 
8 gyerek) a részvételidij átutalásával együtt, melyen a gyermek neve, valamint „június 
4“ feltűntetése fontos. 
 
Június utolsó szombatján a Stadtparkban tartjuk hagyományos évadzáró grillezésünket. 
 
Szeretettel várunk mindenkit! 
 
A HME Vezetősége nevében 
Friedrich Ireghy Annamária 
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2016. április 
 

03. 
vasárnap 
16 óra 
 

Katolikus szentmise 
a poppenbütteli St. Bernard plébániatemplomban 
Langenstücken 40, 22393 Hamburg 
Lelkész: Rasztovácz Pál (T. 040-250 77 83) 
 

09. 
szombat 
15 óra 
 

Gyerektalálkozó 
Helyszín: Alstercity Hamburg. 
 

16. 
szombat 
10 óra 
 

Református istentisztelet  
Az április istentiszteletünket kivételesen nem Hamburgban, hanem a  
gyülekezeti napon tarjuk ápr. 16-án, Brémában, ahol egy egész napos program 
keretében (10-19 óráig) találkozik Észak-Németország hat magyar ref.  
gyülekezete. 
Helyszín: Bréma, Neukirchstr. 86.,  Martin Luther Gemeinde termei 
Téma:  "Szórványban". Erről tart nekünk előadást 10:30-kor Hermán János, 
Kolozsvárról származó, Hollandiában élő református lelkész, teológiai tanár, 
egyháztörténész. 
Jelentkezés: április 12-ig Dózsa Évánál: emdozsa@gmx.de   
telefonon:fix: 0511-510 61 916       mob.: 0152-53604 430 
vagy Menkéné Pintér Magdolnánál : m.p.magdolna@gmail.com  
fix telefon: 05171 80 24 44 45        mobil: 0173 352 4 852 
 

19. és 20. 
 

Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint Duo koncertje 
a poppenbütteli Henneberg Burgban. 
Fontos: . helyfoglalás a  www.burg-henneberg.de  oldalán,  ahol a cím és  
megközelítés is megtalálhatók. 
 

23. 
szombat 
15 óra 
 

Gyerektalálkozó 
Helyszín: Alstercity Hamburg. 
 
 

23. 
szombat 
17 óra 

 

Varrótanfolyam Csepregi Andreával.  (I. rész) 
 
Betekintés a gépvarrás rejtelmeibe, valamint patchwork technikák elsjátítása. 
Mindazoknak, akiknek eddig nem volt alkalmuk profiktól mindezt eltanulni. 
Hozzatok varrógépet és pár méter hosszabító-elosztót, valamint batyus 
inni-ennivalót magatokkal. Igazi csajos buli lesz, de várjuk az ügyesebb 
férfiakat is. 
 

  

2016. május 
 

01. 
Péntek 
 

Közös kirándulás Hannoverbe a Hannoveri Magyar Egyesület 
hagyományos majálisára. 
 
11 órától Hannoverben közösen majálisoznak a Hannoveri és a Hamburgi 
Magyar Egyesület Gyerekcsoportjai, anyáknapi műsorral. 
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01. 
vasárnap 
16 óra 
 

Katolikus szentmise 
a poppenbütteli St. Bernard plébániatemplomban 
Langenstücken 40, 22393 Hamburg 
Lelkész: Rasztovácz Pál (T. 040-250 77 83) 
 

05. és 08. 
 
 

Hamburgi Hafengeburtstag 
 
Május 5-8-ig a Hamburgi Kikötő-ünnep –„Hafengeburtstag“ -- partnerországa 
Magyarország. A rendezvények keretében a magyar sátorban Egyesületünk is  
helyet kap a bemutatkozásra. 
 

14. 
szombat 
19 óra 
 

Német adóbevallás 2015 - Schmees Éva előadása  
 
Önadózók figyelem! 
Ha saját magad készíted el az adóbevallásodat, (Elster Online-on keresztül ill.  
egyéb Steuererklärung programmal) akkor a leadási határidő 2016. május 31-e. 
Az adóbevalláskor felmerülő kérdésekről általános tájékoztatást ad Schmees  
Éva adótanácsadó. 
Gyakori kérdések: 
 
- mennyi adót kaphatok vissza? 
- megéri adótanácsadóhoz fordulnom? 
- mit érvényesíhetek, mint adót csökkentő tétel? 
- meddig tudom visszamenőleg benyújtani az adóbevallásomat? 
 
Gyere és tedd fel a kérdéseidet! Segítség, ha magaddal hozod a 
„Lohnsteuerbescheinigung”-ot, ill. előző évi „Steuerbescheid”-ot. 
 

15. 
vasárnap 
17 óra 
 

Református istentisztelet  
a finn tengerész templomban, Ditmar-Koel-Straße 6, 20459 Hamburg 
Lelkész: Menkéné Pintér Magdolna (T. 05171- 80244445) 
 

21. 
szombat 
15 óra 
 

Varrótanfolyam Csepregi Andreával.  (II. rész) 
 
Betekintés a gépvarrás rejtelmeibe, valamint patchwork technikák elsjátítása. 
Mindazoknak, akiknek eddig nem volt alkalmuk profiktól mindezt eltanulni. 
Hozzatok varrógépet és pár méter hosszabító-elosztót, valamint batyus 
inni-ennivalót magatokkal. Igazi csajos buli lesz, de várjuk az ügyesebb 
férfiakat is. 
 

28. 
szombat 
19 óra 
 

„GONDOLTAM FENÉT!” - Dr. Fűzfa Balázs, a Szombathelyi Egyetem  
tanárának két rendkívüli előadása: 
 
1.Jelek és jelrendszerek a költészetben és a világban 
 
Rohanó világunkban egyre újabb fajta jelrendszerek vesznek körül minket. 
Az előadás  igyekszik rávilágítani a versjelentés születésének lényegére, 
illusztrálja a mai reklámok világából, hogy posztmodern szellemi-fizikai 
környezetünk pontos megértése éppoly komoly feladat, mint (például) egy 
klasszikus versé, vagyis mindkettő világértés. 
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29. 
vasárnap 
17 óra 

 

2. Dr. Fűzfa Balázs ismerteti „A 12 legszebb magyar vers” című projektjét. 
 
Ez a vállalkozás egyrészt abból áll, hogy a 12 kiválasztott vers mindenikéről 
egy konferenciát tartottak, s az ott elhangzottakat kötetbe foglalva 
megjelentették, másrészt eddig már több helyen, mind az országban, mind a 
határokon kívül, a költők szülőhelyén, de másutt is nagy sikert aratott közös 
vershallgatásokhoz és -mondásokhoz vezetett. Ez az egyedülálló rendezvény 
mindenkit meg szeretne szólítani, akinek a magyar költészetről bármennyi 
fogalma is van, de mindenképpen érdekes és kihagyhatatlan a vers 
szerelmesei számára. 
A verseket elmondja: Horváth Tibor 
 
 

  

2016. június 
 

04. 
szombat 
15 óra 
 

Gyerektalálkozó, kirándulás az Ellernhofba 
 
Szeretettel várunk benneteket az Ellernhof Gyermekprogramjára. 
Póni-, szamár-, tyúk- és nyuszi-etetéssel kezdünk 15.30-kor. Azután 
tojáskeresés következik, majd közösen rakunk egy nagy tábortüzet, amin 
elkészítjük a gyerekeknek a palacsintát és a popcornt. A közös étkezés után 
elbúcsúzunk egymástól. 
A program ára gyermekenként 12,50 EUR, a szülőket süteménnyel, kávéval és 
hideg üdítőkkel várjuk, melyek fogyasztás alapján kerülnek felszámolásra. 
Az előzetes bejelentkezés május 24-ig lehetséges (minimális létszám 8 gyerek) 
a részvételidíj átutalásával együtt, melyen a gyermek neve, valamint „június 
4“ feltűntetése fontos. A bankszámlaszámot időben közöljük a honlapunkon és 
Facebookon.  
 

05. 
vasárnap 
16 óra 
 

Katolikus szentmise 
a poppenbütteli St. Bernard plébániatemplomban 
Langenstücken 40, 22393 Hamburg 
Lelkész: Rasztovácz Pál (T. 040-250 77 83) 
 

18. 
szombat 
15 óra 
 

Varrótanfolyam Csepregi Andreával.  (III. rész) 
 
Betekintés a gépvarrás rejtelmeibe, valamint patchwork technikák elsjátítása. 
Mindazoknak, akiknek eddig nem volt alkalmuk profiktól mindezt eltanulni. 
Hozzatok varrógépet és pár méter hosszabító-elosztót, valamint batyus 
inni-ennivalót magatokkal. Igazi csajos buli lesz, de várjuk az ügyesebb 
férfiakat is. 
 

19. 
vasárnap 
17 óra 
 

Református istentisztelet  
a finn tengerész templomban, Ditmar-Koel-Straße 6, 20459 Hamburg 
Lelkész: Menkéné Pintér Magdolna (T. 05171- 80244445) 
 

25. 
szombat 
11 óra 

Hagyományos grillezés a Stadtparkban. 
A részletekről időben tájékoztatunk a honlapunkon és Facebookon. 

 


