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A.

Hírek

A Magyar Nıi Karrierfejlesztési Szövetség 2011. szeptember 29-én Budapesten
konferenciát tartott „Nık a családban, a munkahelyen és azon túl - Közép-európai
együttmőködés a nıi esélyegyenlıségért” címmel - a magyar és a lengyel európai
uniós elnökségi év tiszteletére - a lengyel Centre for the Advancement of Women
Foundation valamint a szlovák Professzionális Nık Klubja civil szervezetekkel.
Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) 2009 óta szervez
Európában regionális humanitárius fórumokat, amelyek célja a nemzetközi
humanitárius koordinációs rendszer alapjainak tudatosítása, az OCHA szerepével
kapcsolatos tájékoztatás, valamint az aktuális humanitárius kihívások és válságok
áttekintése. Az idei rendezvényt „European Humanitarian Partnership Forum –
Responding in a changing world” címmel a Külügyminisztérium társszervezésében
2011. október 6-án Budapesten tartották. A rendezvény résztvevıi négy panelben
vitatták meg a humanitárius rendszer általános helyzetét, a humanitárius válságok
során kialakítandó katonai-polgári kapcsolatokat, a katasztrófákra történı felkészülést
és a társadalmi szervezetek szerepvállalását.
A 2011. július 4-11. között megrendezett Önkéntesek Hete programsorozat
alkalmából az Önkéntes Központ Alapítvány pályázatot hirdetett, amelyre közel 600
pályázat érkezett, amelybıl a zsőri 66 programnak ítélt támogatást. A szervezetek által
benyújtott beszámolók alapján megállapítható, hogy az események helyi szinten
mozgatták meg a lakosságot, jellemzıen kisközösségek vettek részt az akciókban. A
statisztika alapján egy-egy kezdeményezésben átlagosan 20-30 önkéntes szerepelt.

F. Tájékoztató
Brazíliaváros
G. Impresszum
2011. szeptember 17-én 55. alkalommal rendezték meg a Segélyegylet szervezésében
a hagyományos sao paulo-i jótékonysági Szeretetbált. Az esemény népszerőségét
mutatja a több mint kétszáz résztvevı. A bál bevételét az idén 50 éves fennállását
ünneplı Balázs Péter Idısotthon modernizálására használják fel.
Beregszász
2011. szeptember 11-én adták át a Külügyminisztérium támogatásával felújított
zápszonyi iskolát. A település „testvértelepülése”, Budapest XVI. kerülete anyagilag
is hozzájárult a felújításhoz az önrész biztosításával.
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2011. szeptember 29-én tartották a Napkelte Közhasznú Alapítvány és a Viski
Kölcsey Ferenc Középiskola közös programja keretében a „Határon átnyúló
pedagógiai tapasztalatcsere és fejlesztés” záró szakmai fórumát. A rendezvényen a
középiskola igazgatója elmondta, hogy a pályázaton elnyert összegbıl többek között
számítógépeket, a legújabb W7 operációs rendszert, digitális oktatótáblát, valamint
projektort vásároltak.
Bern
Schmitt Pál köztársasági elnök a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje
kitüntetést adományozta Kiss-Borlase Andreának, a Genfi Magyar Egyesület
alelnökének, a Genfi Magyar Iskola megalapítójának. Az iskola nagyban hozzájárul a
másod- és harmadgenerációs gyerekek, valamint a kivándorolt családok gyermekei
Magyarországhoz való kötıdésének erısítéséhez, az ıket befogadó Svájc jobb
megértéséhez, a két ország közötti kapcsolatok elımozdításához.
Fogyatékkal élı gyermekek részvételével nemzetközi kulturális fesztivált
rendeztek Fribourgban június 16-19. között „Sans tache – makellos” címmel.
Budapestrıl a vakok és csökkentlátók diákcsoportja vett részt, kézmőves munkák,
kerámia, virágkötészeti alkotások, szıttesek kiállításával.

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a Vietnami Kis- és
Középvállalkozások Szövetségével. Az együttmőködés célja a két ország vállalkozói
közötti kooperációs lehetıségek feltérképezése, a szövetkezeti és vállalkozói pénzügyi
rendszerek fejlesztése, valamint a tapasztalatcsere.
Hága
A PortAgora civil szervezet szervezésében, valamint Tilburg város önkormányzata és
a Hágai Magyar Nagykövetség támogatásával 2011. szeptember 8-án Tilburgban
rendezték meg az „Innohelix” gazdasági szemináriumot. Az eseményen a szervezık
beszámoltak az „INNOHELIX – Ideas that create business” projekt elindításáról,
amelynek keretében Tilburg város és háttérintézményei (PortAgora, Midpoint
Brabant, RTE Adviesgroup) finanszírozásával az Innova Észak-Alföldi Regionális
Innovációs Ügynökséggel kötött együttmőködés alapján innovációt támogató program
lebonyolítását kezdték meg Tilburg és Debrecen városok között.
A haarlemi Institute for Migration Issues 2011. szeptember 9-14. között magyar
napokat szervezett, ahol Benkı Marianne festımővész alkotásait, és Almási Tamás
„Puskás” címő filmjét mutatták be, valamint népzenei és turisztikai elıadást tartottak.
Az esemény keretében irodalmi beszélgetést folytattak Alföldy Mari mőfordítóval.
Kassa

Svájc legnagyobb magyar rendezvényét 2011. szeptember 10-én tartották
Zürichben. Az egésznapos rendezvény lehetıséget nyújtott a Zürich közelében
élıkön túlmenıen szinte az egész Svájc területérıl érkezett magyar közösségek,
iskolák, óvodák, cserkészcsapatok tagjai, valamint amatır zenész együttesek,
képzımővészek, mőkedvelı színjátszó csoportok bemutatkozására, a magyar kultúra
ápolására, egymás megismerésére, a svájci magyarok összetartozásának erısítésére.
Hanoi
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2011. május 11-én megalakította a
Gazdasági Kapcsolatok Vietnammal Szakmai Osztályt, amelynek feladata, hogy
intézményes keretet biztosítson a már meglévı gazdasági együttmőködéseknek, illetve
elımozdítsa a magyar-vietnami gazdasági kapcsolatok fejlıdését és szervezıdését,
elısegítse a tagok általános, együttes érdekeinek érvényesítését.

A perbenyíki Jó Pásztor nonprofit szervezet vezetıje és lelkésze levélben köszönte
meg a kassai fıkonzulátusnak a Kárpátalja Express utasaitól a perbenyíki Jó Pásztor
anya és gyermekotthon javára összegyőjtött anyagi támogatást. Az adomány összege:
146.550.- Ft és 229.- Euró, amelyet egy új gázkazán vásárlásához használnak majd
fel. http://www.jopasztor.eu/
Kassa, Miskolc testvérvárosa 2011. szeptember 22-24. között ötödik alkalommal
szervezte meg a kassai borünnepélyt. 2007-ben a borhagyományok felelevenítése és
a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése céljából Kassa város és Abaújszántó
polgármestere együttmőködési megállapodást írt alá. A szlovák-magyar határon
átnyúló együttmőködés erısítése és az uniós források adta lehetıségek jobb
kihasználása érdekében a kassai fıkonzulátus továbbra is együttmőködik a két
város vezetésével.

2011. május 31-én Budapesten Együttmőködési Megállapodást kötött az Országos
Takarékszövetkezeti Szövetség a Vietnami Központi Hitelalappal, valamint a
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Madrid
A két-, illetve háromévente megrendezett Katolikus Ifjúsági Világtalálkozónak idén
Madrid adott helyet augusztus 16-21. között. Az eseményre a világ minden tájáról
érkeztek keresztény fiatalok, a rendezvényen mintegy 1800 magyar fiatal vett részt, de
sokan érkeztek Spanyolországból, Franciaországból, Portugáliából, Németországból,
Lengyelországból, sıt a távolabb esı Egyesült Államokból, Brazíliából, Mexikóból,
Argentínából, Venezuelából, és Kanadából is. http://www.madrid11.com;
http://madrid2011.hu

vajdasági magyar civil szféra milyen fejlesztési stratégiát szeretne. Dr. Zsoldos
Ferenc, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, a Civil Konzultatív Testület
elnöke és a szabadkai fıkonzulátus illetékes diplomatája szakmai megbeszélést tartott
az együttmőködés lehetıségeirıl.
Szentpétervár

Peking

A szentpétervári fıkonzulátus rendszeres kapcsolatban áll a Memorial TudományosTájékoztatási Központtal. 2011. júniusában a fıkonzulátus részt vett egy, a
Memorial által szervezett, a kommunista rendszer vezetıi elszámoltatásának
kérdésérıl tartott konferencián.

A Kínai Népköztársaság külügyminiszterének felesége által, a helyi diplomáciai
testület tagjai közremőködésével rendezett jótékonysági vásáron a Magyar
Köztársaság pekingi nagykövetsége kiemelkedıen szerepelt. A nagykövetség - a
munkatársak által készített magyar kulináris különlegességek eladásából származó
bevétellel - két Szecsuan tartománybeli falunak segített.

2011. május elején az Élet Harcosai abortuszellenes mozgalom felvette a kapcsolatot
a szentpétervári fıkonzulátussal. A mozgalom tagjai szimpátiatüntetést szerveztek a
fıkonzulátus elıtt az új magyar alkotmány védelmében, és kérték, hogy a
fıkonzulátus juttassa el Schmitt Pál köztársasági elnöknek a mozgalmuk vezetıje által
írt levelet.

2011. június 17-19. között sikeresen lezajlott a 8. Pekingi Nemzetközi Oktatási Expo.
A háromnapos vásár során a nagykövetség népszerősítette a magyar felsıoktatást által
nyújtott lehetıségeket.

Zágráb

A pekingi nagykövetség támogatásával 2011. június 1-én a pekingi Dongcheng
Kerületi Speciális Nevelési Igényő Iskolában tartott ünnepséggel és táblaavatással
megkezdıdött a Kodály-módszeren alapuló kísérleti zenei oktatás bevezetése az
iskolában. A Kodály-módszer oktatásával kapcsolatos szakmai segítséget Yang Limei
professzor asszony nyújtja, aki korábban Magyarországon sajátította el a módszert, és
könyvet, valamint több más kiadványt is publikált a témában.

A Varasd megyei Cestica járásban megrendezett az „Európai identitás kialakítása a
közös kulturális- és sporthagyományok által” elnevezéső konferencia
zárórendezvényeként 2011. október 15-én Cestica városában a magyar Molnári, a
szlovén Cirkulane, a német Heiningen és a horvát Cestica városok testvérvárosi
megállapodást írtak alá.

B.

Kapcsolat-felvételi szándékok

Prága
Ankara
A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szervezete idén 20. alkalommal rendezte meg
a „Prágai Magyar Kulturális Napok” címő programsorozatot. A programsorozat
nyitórendezvénye szeptember 23-án egy Liszt-emlékelıadás volt.
Szabadka

Az ankarai magyar nagykövetség és Antalya város Kepez negyedének önkormányzata
2012 tavaszán magyar napokat szervez, amelyre a nagykövetség várja
elıadómővészek, továbbá a magyarországi önkormányzatok és civil szervezetek
együttmőködésével kapcsolatos tapasztalatok bemutatását vállaló civilek
jelentkezését.

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács Civil Konzultatív Testülete széleskörő
véleménykutatást tervez az ısz folyamán annak érdekében, hogy megtudja, a
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2012 májusában a kütahyai Dumlupinar Egyetemen kulturális fesztivált rendeznek. Az
ankarai magyar nagykövetség várja magyar egyetemi kulturális produkciók
megvalósítására vállalkozók jelentkezését.
A nagykövetség elérhetısége: mission.ank@mfa.gov.hu
Canberra
Ausztrál népszámlálási adatok a magyar civil szervezıdések számát Ausztráliában
mintegy 50-re, Új-Zélandban fél tucatra becsülik. A közösség tagjait érzelmileg ma is
szoros szálak főzik az óhazához, igénylik a hazulról érkezı figyelmet, egyúttal
szeretnének is segíteni Magyarországnak. A legtöbb magyar szervezıdés Sydneyben
és Melbourne-ben található. A szervezetek igénye, hogy aktívabban
bekapcsolódhassanak Magyarország törekvéseinek tevékeny támogatásába, és
bıvítsék tevékenységük társadalmi bázisát.

Mexikóváros
Dr. Ujj Emıke, a mexikói Cancúnban élı és dolgozó zongoramővész és tanár hatodik
alkalommal rendezte meg a „Magyar Fesztivált” Cancúnban 2011. október 3-7.
között. Idén a kulturális rendezvénysorozat Liszt Ferenc életének és mőveinek
bemutatására épült. A mővésznı várja azok jelentkezését, aki szívesen
hozzájárulnának a következı, VII. „Magyar Fesztivál” sikeres megrendezéséhez. Email címe: Bartokpiano@gmail.com
Sanghaj

Canberrai nagykövetségünk kész elısegíteni a magyar és ausztrál, illetve új-zélandi
civil szervezetek közötti együttmőködést, a kapcsolatok kialakítását, fenntartását. A
nagykövetség elérhetısége: mission.cbr@mfa.gov.hu

A sanghaji fıkonzulátus kiemelten kezeli a magyar és kínai városok közötti
testvérvárosi kapcsolatok kialakításának folyamatát. Zala Megye mellett Kiskırös,
és Miskolc lépett kapcsolatba kínai partnereivel. A legújabb kezdeményezést Sanghaj
Changning kerülete és Óbuda önkormányzata tette. 2010-ben a kínai fél tett egy rövid
látogatást Óbudán, és a tervek szerint 2011. novemberében Óbuda képviselıi utaznak
Sanghajba egy polgármesteri szintő delegációval. A két kerület kezdetben szociális és
kulturális témakörben kíván együttmőködni. A fıkonzulátus elérhetısége:
mission.shg@mfa.gov.hu

Hága

Tunisz

A Hague Academic Coalition Dag Hammarskjöld néhai ENSZ-fıtitkár emlékét
idézı konferenciát szervez 2011. november 9-10-én Hágában. A rendezvényre
elıadók jelentkezését várják, az érdeklıdık az alábbi oldalon találhatnak bıvebb
információt:
http://us1.campaignarchive2.com/?u=da8617f3eb8a6817337cd8799&id=884e865669&e=6df2e624bd

Tuniszi nagykövetségünk érdeklıdés esetén az alábbi két tunéziai civil szervezettel
javasolja a kapcsolatfelvételt:

Kisinyov
A moldovai Kelet-Nyugati Stratégiai Elemzı és Elırejelzı Központ magyar
tudósokkal, tudományos mőhelyekkel, tanszékekkel való kapcsolat-felvételi
lehetıséget keres, különös tekintettel a moldovai identitástudat, a moldovai államiság
fejlıdése és az ország európai integrációja közötti összefüggés kutatására történelmi,
politikai, gazdasági és kulturális szempontból. Kontakt személy: Sergiu Nazaria,
Directorul executiv al Centrului de Analizá Strategica Si Prognoza „Est-Vest”, Email: sergnazar@mail.ru

Association Tunisienne des Femmes Démocrates - ATFD
Ahlem Belhaj, Présidente
112 avenue de la liberté
1002 Tunis
Tunisie
Tel : 21671890011
Fax : 21671890032
Email : Femmes_feministes@yahoo.fr
http://femmesdemocrates.org
Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme
M. Abdessatar Ben Moussa, Président
11 AVENUE HABIB THAMEUR
TU-1069 TUNIS TUNISIE
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Tel : 216 71 959 596
Fax : 216 71 255 351
http://ltdh-tunisie.org/

C.

Pályázatok

A Külügyminisztérium aktuális pályázatai
A „Külpolitikai közgondolkodás elısegítése” címő pályázat célja, hogy a pályázók
közvélemény tájékoztatását célzó tevékenységek megvalósításával, rendezvények
szervezésével, tájékoztató anyagok készítésével és terjesztésével, filmek és videóanyagok készítésével, képzések szervezésével erısítsék a civil társadalom, az ifjúság
külpolitika iránti érdeklıdését. A pályázat keretösszege 5 millió forint, benyújtási
határideje 2011. november 18.
„Az ember jogok, demokrácia és külpolitika” tárgyában kiírt pályázat a magyar
történelem során példamutató magatartást felmutatott személyek életútjának
bemutatásán keresztül az emberi jogok, a demokrácia és a külpolitika kapcsolatának
vizsgálatára, valamint Magyarország emberi jogi és külpolitikai tevékenységének,
szerepvállalásának megismertetésére helyezi a hangsúlyt. A pályázat keretösszege 5
millió forint, benyújtási határideje 2011. november 18.
„A közkönyvtárak uniós programjának 2011. évi támogatása” címő pályázat az
uniós dokumentum-állomány folyamatos fejlesztésére, jól látható elhelyezésére,
számítógépes nyilvántartására és népszerősítésére, a dokumentum-állomány különgyőjteményi kezelésére, valamint Magyarország uniós tagságával kapcsolatos aktuális
kérdésekrıl lakossági fórum, rendezvény, elıadás szervezésére kíván támogatást
nyújtani a helyi igényeknek és adottságoknak megfelelıen. A pályázat keretösszege 8
millió forint, benyújtási határideje 2011. november 15.

Palesztin Hatóság, Szerbia, Ukrajna, Vietnam. A pályázat keretösszege 10 millió
forint, benyújtási határideje 2011. november 10.
„A NATO Kommunikációs Stratégiához kapcsolódó támogatások és a civil
szervezetek mőködési költségeihez nyújtható vissza nem térítendı támogatások
igénybevételére” kiírt pályázat célja az Észak-atlanti Szerzıdés Szervezetének az
európai és a globális biztonságpolitika alakításában játszott szerepével kapcsolatos
ismeretek terjesztésének elısegítése, és ezáltal hazánk NATO-tagsága társadalmi
támogatottságának erısítése. A Külügyminisztérium a 2011. évi elıirányzatból olyan
civil szervezetek mőködését, illetve projekteket kíván támogatni, amelyek az alábbi
témák valamelyikének feldolgozását vállalják. A pályázat keretösszege 7 millió forint,
benyújtási határideje 2011. október 26.
A Külügyminisztérium fentiekben ismertetett pályázataival kapcsolatos konkrét
kiírások
az
alábbi
internetes
oldalon
tekinthetık
meg:
http://www.kormany.hu/hu/dok?page=1&type=206#!DocumentBrowse
Nemzetközi fejlesztési pályázatok
A nemzetközi fejlesztési célok elérése érdekében az Európai Unió külkapcsolati
eszközöket hozott létre különbözı földrajzi és tematikus bontásban, amelyek az adott
régióval való fejlesztési együttmőködést finanszírozzák. A források pályáztatás útján,
90%-ban vissza nem térítendı támogatásként érhetıek el. A pályázatok aktuális listája
az Európai Bizottság fejlesztésért felelıs intézményének (EuropeAid) elektronikus
portálján (http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm) található, ahol földrajzi és
tematikus bontásban is böngészhetünk a lehetıségek között.
A pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókról szükség esetén a Külügyminisztérium
Nemzetközi Fejlesztési Együttmőködési Fıosztálya nyújt további tájékoztatást a 4583460 vagy a nefefo@mfa.gov.hu elérhetıségeken.
A NATO pályázata

A Külügyminisztérium civil szervezetek részére az Európai Unió által pályázati
úton támogatott nemzetközi fejlesztési (NEFE) projektjeihez szükséges önrész
támogatására írt ki pályázatot. A hazai civil szervezetek azon nemzetközi fejlesztési
projektjei részesülhetnek támogatásban, amelyek a magyar NEFE-tevékenység
partnerországaiban valósulnak meg. A megvalósítás célországai: Afrika szub-szaharai
régiójának országai, Afganisztán, Bosznia-Hercegovina, Irak, Jemen, Kambodzsa,
Kirgizisztán, Koszovó, Laosz, Macedónia, Moldova, Mongólia, Montenegró,

A NATO közkapcsolati részlege online vetélkedıjének célja a NATO kibernetikai
védelmi politikájának népszerősítése. A programban 2011. október 10. és november
13. között lehet részt venni. Az egyes tagállamokból érkezı legjobb pályázók
tanulmányutat nyernek a NATO-központba. A programról további információk a
http://www.nato.int/cybercompetition honlapon találhatók meg.
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Brüsszel EU Állandó Képviselet
Az EU melletti Magyar Állandó Képviselet segíti a helyi és regionális
önkormányzatokat képviselı Régiók Bizottsága magyar delegációjának munkáját. A
Bizottság DG EAC Fıigazgatósága a „Kultúra 2007-2013” keretprogramra
vonatkozóan Európai kulturális fesztiválok tárgyában hirdetett meg pályázatot. A
pályázat
a
következı
honlapon
érhetı
el:
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_136_2011_en.php#1)
Osló
Az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok
2009-2014-es idıszakáról 2010. július 28-án írták alá a megállapodásokat a donor
EGT-államok, illetve a kedvezményezett EU-tagországok képviseletében eljáró
Európai Bizottság. A donor államok, illetve Magyarország közötti tárgyalások
sikeresen lezárultak, az összesen 153,3 millió euró összegő források allokációjáról,
valamint az intézményi keretekrıl szóló megállapodásokat 2011. október 12-én
Gödöllın írták alá a felek képviselıi.
A program következı fázisában pályázatokat írnak ki, a nem-kormányzati szervezetek
minden programterületen pályázhatnak. A civil programokra alacsonyabb
projektméret-küszöbök vonatkoznak. Civil területen olyan együttmőködés is
támogatható, amely a kedvezményezett állam területén és az EGT területén kívüli,
szomszédos államban mőködı szervezetek közt valósul meg. A témáról további
részletes tájékoztatást kaphatnak a http://www.norvegcivilalap.hu/ weboldalon.
Zágráb
A vinkovci DORF fesztiváliroda kiírta jövı évi pályázatait a 2012 márciusában
megrendezendı „5. DORF könnyőzenei dokumentumfilm fesztiválra”, amelyet
Vinkovciban és Rijekában tartanak. A pályázatok beküldésének határideje 2011.
december 31-e. Az angol nyelvő pályázati formanyomtatványok a következı oldalon
találhatók: www.dorf-vk.com.

D.

Külképviseleteink felhívásai – rendezvények a közeljövıben

Ankara
2011. október 18-tól kezdıdıen Ankarában a Hacettepe Egyetemen Liszt-fesztivált
tartanak (www.liszt.hacettepe.edu.tr), melyen a világ 20 kiemelkedı Lisztzongoristája vesz részt. A Külügyminisztérium támogatásával Balog József
zongoramővész két koncertet ad, valamint szerepel a Rajk Judit-Wilhelm András
kettıs is. A program Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóján, október 22-én ér
véget.
2011. október 24-27. között turkológus-találkozót tartanak az Ankarai Egyetem
hungarológiai tanszéke szervezésében, amelyre nagy számban érkeznek a világszerte
elismert magyar turkológusok. A tervek szerint a szakmai programok mellett a
Külügyminisztérium támogatásával bemutatják Spiró György „Kvartett” címő mővét
török nyelven, valamint levetítik a Bartók Béla törökországi kutatómunkájáról készült
„Láthatatlan” címő filmet is.
2011. novemberében rendezik az isztambuli Pera Fest elnevezéső nemzetközi
kulturális fesztivált, amelyen a Liszt-évforduló jegyében november 19-én - a
Külügyminisztérium támogatásával - fellép Hauser Adrienne zongoramővész.
Helsinki
2012. június 5-7. között Espoo-ban rendezik meg a XII. Finn-Magyar Testvérvárosi
Konferenciát. Az elıkészületek megkezdıdtek, és elkészült az esemény elızetes
programterve.
2012 ıszén Finnországban 8. alkalommal rendezik meg a magyar iskolai témahetet.
Iskolai témaheteket 1984 óta négyévente tartanak, kétéves váltásban Finnországban és
Magyarországon. A 2012-es témahét célja a Magyarországról szóló ismeretek
terjesztése, bıvítése, az iskolák és fiatalok kapcsolatainak elısegítése lesz. Az
esemény fı szervezıje, koordinátora a Finn-Magyar Társaság.
Madrid
2011. szeptember 29. és december 31. között Zaragozában látható „A fotográfia
magyar mővészei” címő kiállítás. A Magyar Fotográfiai Múzeum győjteményébıl
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Zaragozába érkezett kiállítás az egyetemes fotótörténet öt meghatározó magyar
alakjának (André Kertész, Martin Munkácsi, Robert Capa, Brassai és Moholy-Nagy
László) 1917 és 1970 között készült, összesen 74 alkotását mutatja be.
http://www.campzar.es/obrasocial/detalle.php?id=a213529ee2bffcb2e084684d9c6409
b92354927838c25a9f0fd491f7d59dc0e4
Márai-kiállítás nyílt Gironában. A tárlat a barcelonai Palau Robert palotában április
és augusztus között bemutatott kiállítás második állomása. A kiállítás célja, hogy a
XX. század európai irodalmának egyik legfontosabb személyiségét, Márai Sándort és
alkotásait közelebb hozza a katalán közönséghez. A kiállítás „A XX. század
zarándoka: Márai Sándor” címet viseli és a Generalitat gironai kiállítóhelyén látható
2011. október 17-tıl.
2011. október 21-22-én második alkalommal rendeznek magyar napokat
Salamanca-ban, amelyet két Spanyolországban élı magyar, Molnár Nándor és
élettársa szerveznek. A szervezık többfogásos magyar ételekbıl álló vacsorával,
borokkal,
és
élı
népzenei
bemutatóval
várják
a
látogatókat.
http://www.facebook.com/CafeLaERMITA

Tirana
A European Movement of Albania 2011. november közepén „Verseny a szabad
piacgazdaságban” címmel fórumot rendez a piacgazdasági folyamatok elemzésérıl
állami intézmények és civil szervezetek, NGO-k részvételével. További információ a
www.em-al.org honlapon található.
Az Institute for Democracy and Mediation 2011. november elejére „Albánia EU
csatlakozása: helyi kormányzás EU regionalizmussal” címmel tervez konferenciát,
amelyet a Friedrich Ebert Stiftung és az OSI Think Tank Alapítvány támogat.
http://www.idmalbania.org/
Ugyanez a szervezet 2011. december 9-én „Jogalkotási folyamat és parlamenti
gyakorlat” címmel az albán parlament egyes bizottságai képviselıinek részvételével
tervez konferenciát, amelyen az EU Delegáció és az ENSZ Fejlesztési Programja
(UNDP)
képviselıje
is
elıadást
tart.
shroni@idmalbania.org;
http://www.idmalbania.org/
Stockholm

2011. november 7-én az európai intézmények székhelyén tartják „A Gyermekkor
Európában” elnevezéső rendezvényt, amelyet a Montessori alapítvány (Fundación
Montessori Sin Fronteras) szervez a gyermekek jogairól szóló nemzetközi egyezmény
aláírásának 22. évfordulója alkalmából. Az alapítvány célja, hogy az európai
intézményekkel együttmőködésben olyan javaslatokat fogalmazzon meg a rendezvény
során, amelyekkel a minden gyermeket megilletı jogok jobb megismerését és
szélesebb körő figyelembevételét szolgálja Európában.
2011. november 22-én Liszt-napot tartanak Madridban, amelyeknek keretében a
Teatros del Canal madridi színház több termében mutatják be a magyar mővész
munkásságát. http://www.teatroscanal.com
Prága
A nagykövetség támogatásával és közvetítésével a közeljövıben testvérvárosi
megállapodást ír alá Most és Balmazújváros. A prágai magyar nagykövet
kezdeményezésére és közvetítésével vette fel egymással a kapcsolatot Michal Hašek,
a dél-morvaországi régió kormányzója és Manninger Jenı, a nyugat-magyarországi
régió fejlesztési tanácsának elnöke a két régió partnerkapcsolatainak kiépítése
céljából.

A stockholmi nagykövetség havi rendszerességgel ad otthont a svédországi magyar
értelmiségieket és diákokat tömörítı Peregrinus Klub rendezvényeinek. A klub célja,
hogy az érdeklıdıket olyan szellemi mőhelybe fogja össze, ahol egymással és a
magyarországi tudományos élettel kapcsolatot tarthatnak. 2011. második
negyedévében Maros Magda világbajnok és olimpiai ezüstérmes tırvívó, Bárány
Tibor fotómővész, Harrach Ágnes svéd nyelvtanár, tolmács, mőfordító és Faragó Iván
sebész fıorvos tartott elıadást az érdeklıdıknek. A programokról bıvebb információ
a www.peregrinusklub.com honlapon található.
Zágráb
2011. november 19-20-án a zágrábi City Center One népszerő bevásárlóközpontban
rendezik meg az elsı horvátországi Rubik-kocka versenyt. A kétnapos
rendezvényen 80 versenyzı, köztük 30 magyar méri össze tudását különbözı
kategóriákban. A versenybe humanitárius szervezeteket is bevontak.
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E.

Egyéb

Hódmezıvásárhely Önkormányzata 2011. július 25. és augusztus 7. között a japán
cunami sújtotta övezetbıl – Fukushima és Iwate prefektúrákból – egy 18 fıs
diákcsoportot látott vendégül. A látogatás az alföldi város önkormányzata által életre
hívott Kizuna projekt keretében valósult meg azzal a céllal, hogy segítsen
feldolgozni a diákoknak a Japánt 2011 márciusában sújtott földrengés, szökıár és
atomerımő-baleset emlékét, és erıt adjon nekik az újrakezdéshez.

G.

Impresszum

Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
Sajtó Fıosztály
Közkapcsolati Osztály
1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Telefon: (36-1) 458-1413, 458-1852
Web: http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium
E-mail: kozkapcsolat@mfa.gov.hu

2011 szeptemberben a Nemzeti Tankönyvkiadó kiadásában a Japán Alapítvány és a
Magyarországi Japánnyelv-Oktatók Társasága közös munkájának eredményeként
megjelent a DEKIRU 1, japán kezdı és középhaladó nyelvkönyv. A DEKIRU 1 a
japán kultúra megismerésén keresztül nyújt segítséget a japán nyelv elsajátításához,
fejlesztve ezzel mind a japán nyelven történı kommunikációt, mind egy eltérı
kulturális közegben történı tájékozódó képességet. A nyelvkönyv folytatása DEKIRU
2 várhatóan 2012-ben jelenik meg.
A Helvetia-Hungaria elnevezéső svájci-magyar baráti társaság többek között
segélyszállítmányokkal segíti a Kárpát-medencében élı rászorultakat és indít
szállítmányokat Magyarországra, Kárpátaljára, Erdélybe és a Felvidékre. A társaság
északnyugat svájci szekciója négy hónaponként egy teherautónyi szállítmányt indít el.
A legutóbbi szállítmány 2011. július 27-én indult a magyarországi Sárszentmihályra.

F.

Tájékoztató

A Külügyminisztérium Civil Hírlevele a tárca fıosztályai és külképviseleteink
jelentései alapján készül. A Civil Hírlevél lehetıséget nyújt a tárca adatbázisába
jelentkezett partner civil szervezeteknek egyes külpolitikai témájú, a
rendezvényeikkel, mőködésükkel kapcsolatos hírek közlésére. Részletesebb
információval a kozkapcsolat@mfa.gov.hu címen állunk rendelkezésre.
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