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Hírek, beszámolók
Külügyminisztérium
A Külügyminisztérium bekapcsolódott a Budapest 100 - százéves budapesti
épületek fesztiválja című rendezvénysorozatba, 2012. április 14-én
építészettörténeti kiállítással és pódiumbeszélgetéssel köszöntöttük a századik
születésnapját ünneplő épületet. Prőhle Gergely helyettes államtitkár Térey
Jánossal, a Protokoll című darab szerzőjével és Bálint András
színházigazgatóval, a Külügyminisztérium volt számvevőszéki épületét
tervező Bálint Zoltán unokájával, továbbá Würz Csilla protokollfőnökkel és
Ódor Bálint helyettes államtitkárral beszélgetett a diplomáciai munkáról. A
beszélgetést a műből vett részletek színesítették Bálint Zoltán előadásában. A
rendezvény során a két helyettes államtitkár négykezes zongorajátékkal, a
protokollfőnök pedig egy Donizetti-dal előadásával szerzett meglepetést a
közönségnek.

Algír – Nagykövetség
2011 decemberében megalakult a Magyarországon Tanult Algériai
Öregdiákok Egyesülete. Az egyesület célja a magyar-algériai gazdasági,
kulturális, tudományos, és sportkapcsolatok előremozdítása. A szervezet tagjai
Algéria-szerte elismert szakemberek és üzletemberek, akik a mai napig
kötődnek hazánkhoz, és a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésén dolgoznak. Az
egyesület hasznos szerepet játszhat a magyar szervezetek algériai
kapcsolatépítésében, de a vállalatok érdekeinek szolgálatában is (fordítások,
jogi tanácsadás, partnerkeresés). Az egyesület elnöke dr. Malek MENZOU, email címe: drmenzou@hotmail.fr.

Almati – Főkonzulátus
Az Almati Nemzetközi Jazz Fesztivált 11. alkalommal rendezték meg 2012.
április 12-15. között. Többéves kihagyás után idén ismét volt magyar
résztvevője az eseménynek, a Bacsó Kristóf Quartet lépett fel a rendezvényen.

A koncertet követően a kvartett mesterkurzust is adott az Almati Jazz Iskola
növendékeinek.

Athén – Nagykövetség
Jótékonysági faültetést szervezett a nagykövetség Penteli város (Athén egyik
északi elővárosa) önkormányzatával és a Penteli Önkéntesek Szövetségével
együttműködésben 2012. március 31-én Penteli külterületén, ahol az elmúlt
években többször is erdőtűz pusztított. A vendégeket és a helyi önkénteseket
nagykövetségünk bográcsgulyással és magyar borokkal vendégelte meg. A
begyűjtött adományoknak köszönhetően több mint 1.000 facsemete elültetése
és gondozása biztosítható 2 éven keresztül. Nagykövetségünk az így
megszületett Diplomáciai közösség erdeje gondozásában a jövőben is
kezdeményező szerepet kíván vállalni.

Barcelona – Főkonzulátus
A kulturális hagyományőrzés céljával alakult, barcelonai kisgyermekes
családokat tömörítő Aranyalma kör 2012. március 31-én tartotta soros
összejövetelét. A rendezvény meghívott előadói, Gulyás Anna és Keresztes
Nagy Árpád népművelők, valamint Kő Boldizsár iparművész palóc legendákat
és népi bábjátékokat adtak elő a gyerekeknek.

Bécs – Nagykövetség
Nagykövetségünk 2012. február 23-án a határ menti magyar települések
önkormányzati találkozójának, március 19-én pedig az Osztrák Magyar
Társasággal közös szervezésben a Magyar Tavasz Bécsben címmel
jótékonysági estnek adott otthont. Az est bevételét a Társaság Böjte Csaba
ferences rendi szerzetes Arad melletti gyermekmentő szervezetének ajánlotta
fel.
Március 29-30-án követségünk külgazdasági részlege az EURES-T Pannónia
éves konferenciáján tartott előadás keretében számolt be a határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás terén a 2011. május 1-i munkaerő-piaci nyitást követő
tapasztalatokról.
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Április 13-án adták át az osztrák adományokból (171.000 euró) felújított
devecseri óvodát. Magyar részről Réthelyi Miklós miniszter, osztrák részről
Voves stájer és Niessl burgenlandi tartományfőnökök, valamint a gyűjtést
kezdeményező két tiszteletbeli konzulunk, Rudi Roth és Peter Németh is részt
vett az ünnepségen.

Beregszász – Konzulátus
A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a Rákóczi
Napok elnevezésű rendezvénysorozat keretében ünnepélyes keretek között
átadták a Felnőttképzési Központ által szervezet tanfolyamok végzőseinek az
okleveleit 2012. március 26-án. A Bethlen Gábor Alapból finanszírozott
tanfolyamokat – angol nyelv, számítógép-kezelés, energetika – követően több
mint 300 hallgató tette le sikerrel a vizsgákat.
A konzulátus Barátság évszázadokon keresztül címmel konferenciát
szervezett a magyar-lengyel barátság napja alkalmából a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2012. március 23-án. A konferencia a második
világháború alatt Kárpátaljára – vagy azon keresztül máshova – menekült
lengyelek sorsával és a két ország rendszerváltás utáni kapcsolatainak
alakulásával foglalkozott.

Berlin – Nagykövetség
A berlini nagykövetségen folytatódott a magyar városok-tájegységek
bemutatkozásának sorozata. A nagykövetség március 15-i ünnepségén Pécs
városa volt a vendég. A baranyai megyeszékhely a berliniek számára
beruházási és turisztikai célpontként, valamint a jó sör és a finom borok
városaként mutatkozott be. A berlini nagykövetség tavaly Sopront, a villányi
illetve a tokaji borvidéket mutatta be. A nagykövetség továbbra is várja a
lehetőség iránt érdeklődő önkormányzatok jelentkezését. Bővebb információ:
www.mfa.gov.hu/emb/berlin
2012. február 16-án megalakult a berlini magyar nagykövetségen a Dennis
Gabor Gesellschaft zur Förderung wissenschaftlicher Zusammenarbeit
e.V. közhasznú egyesület. Az egyesület célja elsősorban a német-magyar K+F

kapcsolatok bővítése, illetve a német-magyar együttműködésen alapuló közös
munka révén a magyarországi innováció felgyorsítása. Az egyesület hivatalos
fórumot kíván biztosítani a Németországban élő magyar tudósok, kutatók
egymás közötti, valamint a magyarországi kollégákkal megvalósuló
találkozóihoz.
Emellett
tevékenységével
mobilizálni
kívánja
a
Magyarországgal jó kapcsolatokat ápoló német tudósokat, kutatókat is.
A Német-Magyar Társaság a német-magyar kapcsolatok ápolásáért odaítélt
Otto Schlecht díjjal az idén Arndt G. Kirchhoffot, a Német Iparszövetség
alelnökét, a szervezet középvállalati bizottságának vezetőjét ismerték el.
A Berlini Magyar Egyesület áprilisban tartotta éves közgyűlését, amelynek
alkalmából megjelent kétnyelvű újságuk, Berlini Híradó 34. száma.
Elérhetősége: http://www.ungarn-in-berlin.de/u_hirado_h.htm.
A berlini Brunszvik Egyesület gyermekfarsangjának első alkalommal adott
otthont ez év februárjában a magyar nagykövetség. Az egyesület iskolája
szombatonként ugyancsak a nagykövetség épületében működik. Bővebb
információ: http://www.brunszvik.de/
A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD), a Nyugat-Európai
Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) és a Dél-Tiroli
Népcsoportok Intézete (SVI) együttműködésével, valamint az Észak-RajnaVesztfáliai Német-Lengyel Parlamenti Képviselőcsoport támogatásával
Nemzetközi Kisebbségügyi Konferenciát tartott Düsseldorfban 2012. február
23-24-én. A konferencia témái közt szerepelt az európai kisebbségvédelem, a
nemzeti kisebbségek védelmének eddigi tapasztalatai, illetve kihívásai.
Bővebb információ: http://www.nyeomszsz.org/

Bern – Nagykövetség
2012. február 26. – március 2. között a TPPA/2011/03/12 svájci-magyar
partnerségi program keretében az egri Agria Universitas Egyesület 30 főből
álló csoportja tanulmányúton vett részt Svájcban. A delegáció a svájci politikai
kultúra megismerése, a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése és a közéletben
való megismerésének erősítése érdekében több svájci település civil
szervezetével és önkormányzatával vette fel a kapcsolatot.
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Buenos Aires – Nagykövetség
Buenos Aires város kormánya gasztronómiai és kulturális bemutatót
szervezett a helyi külföldi kolóniák részvételével március 10-én. A
rendezvényen mintegy ötven nemzetiség képviselői vettek részt. A Buenos
Aires-i magyarság az Argentínai Magyar Intézmények szervezésében állított
standot a gasztronómiai vásáron.
A Buenos Aires-i Magyar Idősotthon 2012. március 30-án a Magyar
Segélyegylet ünnepség keretében avatta fel új mosodáját, amelyhez jelentős
pénzügyi támogatást nyújtott a Bethlen Gábor Alap.

Chisinau – Nagykövetség
2012. február 27-én az ukrajnai Vinnyica városban tartották a Dnyeszter
Eurorégió Tanácsának alakuló ülését. A résztvevők elfogadták az eurorégió
alapokmányát és címerét, megválasztották az eurorégió tanácsát, melyben héthét tag kapott helyett Ukrajnából és Moldovából, valamint meghívást kapott és
taggá választották Köles Sándor magyar szakértőt, aki 2009 óta segítette
munkájával az eurorégió létrejöttét.
A Külügyminisztérium támogatásával a moldovai Soroca városában
Összefogás a Dnyeszter-vidék fejlesztéséért címmel 2012. április 10-12. között
konferenciát rendezett a Demokratikus Átalakulások Nemzetközi Intézete
(ICDT). A projekt célja a Dnyeszter-menti civil szervezetek kapacitásainak
növelése, a regionális fejlesztés európai modelljeinek megismertetése, ezáltal a
Dnyeszteren-túli terület reintegrációjához való hozzájárulás volt.

Csíkszereda – Főkonzulátus
A magyarországi Sziltop Oktatási Nonprofit Kft. Kölcsey Ferenc
Gimnáziumában ingyen tehetik le érettségi vizsgájukat székelyföldi, magyar
állampolgársággal rendelkező személyek. A magyar közhasznú társaság
szeptembertől Csíkszeredában levelező felkészítőt szervez azoknak, akik a
magyar állam által finanszírozott programot igénybe veszik. További

információ:
allampolgaroknak

http://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-erettsegi-magyar-

Csungking – Főkonzulátus
2012. április 12-13-án a 10. Csungkingi Hi-Tech Fair és a 6. Kínai
Nemzetközi Kettős Felhasználású Technológiai Kiállítás nagyszabású
rendezvényeken hazánkat a főkonzulátus és a régióban egyedüli magyar
érdekeltségű Tradeland vállalat képviselte.

Hanoi – Nagykövetség
A saigoni Szépművészeti Egyetemen 2012. február 16-án kiállítás nyílt Le
Thuong Magyarországon élő vietnami festőművész, a Kárpát-Medencei
Művészek Alkotóközössége művészeti vezetője alkotásaiból és felesége, Elek
Erzsébet magyar népművészeti hagyományokat bemutató tárgyaiból.

Kairó – Nagykövetség
2012 az EU-Egyiptom Tudományos Együttműködés és Innováció Éve
Egyiptomban. Ennek keretében március 20-án a kairói Magyar Kulturális
Intézetben Fábián Zoltán, a Károli Gáspár Református Egyetem professzora
mutatta be a Luxorban zajló magyar régészeti ásatásokat, Rosanna Pirelli, a
kairói Olasz Régészeti Hivatal vezetője pedig a Keleti-sivatagban idén
megkezdett munkájuk első eredményeiről számolt be. A nagykövetség április
2-án iszlám kalligráfia kiállítást rendezett, amelyhez kapcsolódóan Dr. Fodor
Sándor, az ELTE arabisztika szakos professzora tartott előadást Hogyan
javítható az iszlámról alkotott kép a kalligráfia által címmel.

Kassa - Főkonzulátus
A főkonzulátuson március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából tartott
fogadáson adta át Czimbalmosné Molnár Éva kassai főkonzul Gyüre Lajos
költőnek a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét.
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Koppenhága – Nagykövetség
Az EU Régiók Bizottsága és Koppenhága városa szervezésében 2012. március
22-23. között rendezték meg Koppenhágában a Régiók és Városok V.
Európai Csúcstalálkozót, amelyen közel 700 képviselő vett részt, köztük
számos
magyar
polgármester.
Bővebb
információ:
http://cor.europa.eu/en/news/summits/Pages/copenhagen-2012.aspx.

Kuwait – Nagykövetség
Nagykövetségünk továbbra is segítséget nyújt az országban élő magyar
közösségnek kulturális kötődése fenntartásában és magyar öntudata
megőrzésében. Ennek érdekében Magyar Klub elnevezéssel havonta egy
alkalommal közösségi találkozót szerveznek, ahol alkalom nyílik nyelvünk és
kultúránk ápolására.

Lisszabon – Nagykövetség
A lisszaboni nagykövetség magyar táncházat szervezett a néptáncok iránt
érdeklődő helyi magyar közösség valamint portugál családtagok és barátok
számára. A nagykövetség közbenjárására a tánctanfolyamot térítésmentesen a
skót egyház lisszaboni St Andrews Church templomában szervezik meg
hetente, immár Paprika táncegyüttes név alatt. A táncokat társadalmi
munkában Gönczi Attila és Vogel Rita, Portugáliában élő magyar
állampolgárok oktatják.

Ljubljana – Nagykövetség
A muravidéki magyarság fontosabb programjait a lendvai Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet minden hónapban rövid műsorfüzetben
foglalja össze, amely az alábbi linken érhető el: http://www.mnmizkmn.si/index.php?key=programme&func=list
2012. április 12-én a költészet napja alkalmából a ljubljanai magyar
nagykövetség szalonjában a lendvai Bánffy Központ és a ljubljanai József
Attila Kulturális Egyesület közös szervezésében Göncz László magyar

nemzetiségi parlamenti képviselő, történész, író beszélgetett Pomogáts Béla
irodalomtörténésszel, a határon túli magyar irodalom elismert szakértőjével. A
moderált beszélgetést követően az este „irodalmi klubként” folytatódott, az
érdeklődő közönségnek így további eszmecserére volt lehetősége az elismert
irodalomtörténésszel.

Madrid – Nagykövetség
A madridi Kongresszusi Palota épületében rendezték 2012. április 14-én
Nagykövetségek és Diplomaták Jótékonysági Napját KERMÉS 2012 címmel.
A KERMÉS-t 1991-ben azzal a kettős céllal hozták létre, hogy a Reina Sofia
Alapítvány számára minél több adományt gyűjtsenek össze, illetve lehetőséget
biztosítsanak a spanyolországi képviseleteknek a megjelenésre. A magyar
standon ételt-italt, népművészeti tárgyakat árusítottak, továbbá turisztikai
információkat is nyújtottak. A bevételt az alapítvány jótékonysági célokra
fordítja. Részletek: http://aidemadrid.org/SP/SP-Kermes.html

Nairobi – Nagykövetség
A Fővárosi Vízművek pénzügyi támogatásával (30.000 EUR) Nairobiban
Afrika egyik legnagyobb (Kibera) nyomornegyedében, a Máltai
Szeretetszolgálat és kenyai partnere (Maji Na Ufanisi) együttműködésével egy
közösségi zuhanyzót, WC-t és tiszta vízvételi helyet magában foglaló
higiéniai központ épült.

Ottawa – Nagykövetség
Közel egyéves előkészítő munkát és szervezést követően 2012. március 3-án
Ottawában megalakult a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége. Az
alakuló ülésen 54 szervezet képviseltette magát; időközben mintegy tucatnyi
további szervezet csatlakozott, vagy jelezte csatlakozási szándékát. Az őszre
tervezett közgyűlésig még további szervezetek, valamint egyének alapító
tagként történő jelentkezését várják. A Szövetség céljai között szerepel a
magyar nemzeti érdekek pártatlan képviselete Kanadában és másutt, a kanadai
magyarság nemzeti tudatának megőrzése, nyelvének és hagyományainak
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ápolása, a hazai és a kárpát-medencei magyarság támogatása. Információ:
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150598601180893

Párizs – Nagykövetség
A Confrontations Europe nevű think tank gondozásában magyar filmvetítést,
azt követően pedig Magyarországgal kapcsolatos vitaestet szervezett a
nagykövetség 2012. április 12-én. A közönség Tarr Béla Magyarország 2011
című filmjét tekinthette meg. A vitát Claude Fischer, a Confrontations Europe
elnöke vezette.

Pozsony – Nagykövetség
A pozsonyi magyar nagykövetség megemlékezett Esterházy Jánosról 2012.
március 8-án. A Külügyminisztérium anyagi támogatásával megvalósult
rendezvényen Boráros Imre Jászai Mari-díjas színművész előadásában
mutatták be Síposhegyi Péter Hantjával sem takar című monodrámáját.
A Csemadok Országos Tanácsa a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
megbízásából nyílt információs napot szervezett a Bethlen Alap 2012. évi
pályázati lehetőségeivel kapcsolatban 2012. március 20-án Dunaszerdahelyen,
illetve
2012.
március
23-án
Rozsnyón.
Bővebb
információ:
http://www.felvidek.ma/idopont/esemenyek/details/1456-a-bethlen-gaboralap-es-a-csemadok-2012-evi-oktatasi-es-kozmuvelodesi-palyazata
A több tucatnyi civilszervezet ernyőszervezeteként is működő Szlovákiai
Magyarok Kerekasztala 2012. március végén megjelentette az anyanyelv
használati útmutatójának második, módosított kiadását, melyet a magyar
nyelvű napi- és hetilapok segítségével ingyenesen jutatott el a felvidéki
magyarokhoz.

Prága – Nagykövetség
A csehországi magyar szervezetek 2012. március 8-án tartottak
megemlékezést Esterházy János halálának 55. évfordulója alkalmából a
prágai Motol temetőben.

Az 1990-ben alakult Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
(CSMMSZ) 2012. március 24-én tartotta tisztújító közgyűlését, amelyen a
küldöttek újraválasztották az eddigi elnököt, Rákóczi Annát, a szövetség új
alelnöke pedig Detáry Attila lett. A Közgyűlés határozataiban megerősítette,
hogy a csehországi magyarok számának további csökkenése megállítása
érdekében a CSMMSZ-nek a jövőben az eddigieknél is nagyobb figyelmet kell
szentelnie a nemzeti önazonosság erősítésének, az anyanyelv ápolásának és a
fiatalok
nagyobb
mértékű
bevonásának.
További
információ:
http://www.csmmsz.org
A prágai magyar nagykövetség a Cseh- és Morvaországi Magyarok
Szövetsége (CSMMSZ) tisztújító közgyűlésének kísérő rendezvényeként
2012. március 24-én, a Prágai Magyar Intézetben mutatta be a Magyar
Sportolók – Sportoló Magyarok Európa Közepén című kiállítást.

Rabat – Nagykövetség
Nagykövetünk átadta Bánffy Katalin részére a Magyar Érdemrend
Tisztikeresztje kitüntetést 2012. április 21-én. Bánffy Katalin Bánffy Miklós
külügyminiszter lánya, édesapja Erdélyi Trilógiájának angol, francia és
spanyol nyelvre történő fordításával és kiadatásával nagyban hozzájárult
Erdély történelmének és társadalmi életének külföldi megismertetéséhez.

Riga – Nagykövetség
Szövetség Magyarország Támogatásáért elnevezéssel civil szerveződés
alakult Lettországban a hazánkkal való szimpátia kifejezésre juttatása
érdekében. A csoport konferenciát szervezett Rigában Megváltoztatja-e
Európát az új magyar alkotmány címmel 2012. március 14-én. A civil
összefogás internetes portált is indított a www.aprinkis.lv elérhetőséggel.

Stockholm – Nagykövetség
A nagykövetség havi rendszerességgel ad otthont a svédországi magyar
értelmiségieket tömörítő Peregrinus Klub rendezvényeinek. 2012. február 28-
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án az Ághegy-Magyar Liget Baráti Társaság és a Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társasága bemutatatta az Ághegy skandináviai magyar irodalmi és
művészeti lapfolyam VII. kötetét.
2012. március 1-jén a Raoul Wallenberg évfordulós megemlékezések első,
stockholmi, nagykövetségi rendezvényeként kibővített ünnepség keretében
átadták a Centenáriumi Wallenberg Díjat Jan Lundvik volt budapesti
nagykövetnek.
2012. március 3-án tartották a Svédországi Magyarok
Szövetségének (SMOSZ) tisztújító Közgyűlését Stockholmban.

Országos

A nagykövetség 2012. április 11-én átadta a Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést Francesco Wittorio Kovács részére, aki 1955-ben, 10 évnyi Gulág
után szabadulva, majd Svédországba távozva segített az 1956-os menekültek
beilleszkedésében. Farncesco Wittorio Kovács saját élete példáján 20 éven át
tartott előadásokat svéd fiataloknak az önkényuralom embertelenségéről, a
tolerancia és a demokratikus értékek fontosságáról.
A nagykövetség az első negyedévben a svédországi magyarság körében
meghirdette, valamint honlapján és más fórumokon népszerűsíti a Svédországi
magyar lábnyomok című kezdeményezést, melynek célja, hogy a
beazonosított, pontos földrajzi elhelyezkedéssel megjelölt és tartalmilag
röviden körülírt emléket a szélesebb (magyar) érdeklődő közönség számára is
ismertté tegyék.

Szófia – Nagykövetség
A Nemzetközi Roma Nap alkalmából 2012 áprilisában A romák helyzete
Magyarországon címmel Rostás-Farkas György és Fialovszky Magdolna
újságíró részvételével kerekasztal beszélgetést tartottak a Magyar Kulturális
Intézetben.

Tallinn – Nagykövetség
Az Észt Nemzeti Könyvtárban tartották A kis népek nyelvei előtt álló
kockázatok és lehetőségek című nemzetközi interdiszciplináris konferencia

március 16-17-én az, ahol megvitatták a kis népek nyelveinek jelen helyzetét
és életben maradási stratégiáit.
Április 18-án Pető Andrea, a Közép-európai Egyetem professzora tartott
előadást a tallinni Megszállás Múzeumában a II. világháború emlékezete női
szemmel címmel.

Teherán – Nagykövetség
Az iráni fővárosban megalakult a határokon belül és kívül élő magyarok
együttműködésének előmozdítása céljából 2003-ban elindult Panoráma
Világklub elnevezésű civil hálózat teheráni társklubja. A klub elnöke VargaSínai Gizella, Iránban élő festőművész. Tiszteletbeli elnöknek azt a 65 éve
Iránban élő, 91 éves Gyenge Irént választották, aki 2011 októberében kapta
vissza magyar állampolgárságát az egyszerűsített honosítási eljárás keretében.
Tokió – Nagykövetség
A Tokiói EU Delegáció kérésére nagykövetségünk munkatársa előadást tartott
japán nyelven Magyarországról Fukushimában az Aizu EU Társaságnál. Az
Ismerjük meg Európát! című szemináriumon bemutatta Magyarországot, és
kiemelte a katasztrófa sújtotta területeken nyújtott magyar segítséget,
különösen a Kizuna projektet, amelynek köszönhetően többek között 12
fukushimai fiatal is részt vehetett a kéthetes magyarországi üdülésen.
A nagykövetség történetében először hívták össze a szigetország azon
fiataljait, akik korábban Magyarországon ösztöndíjasként tanultak,
önkéntesként dolgoztak, illetve jelenleg magyarul tanulnak, egyetemeken
tanítanak vagy Magyarországgal kapcsolatos kutatást folytatnak. A japán
fiatalok részéről nagy igény mutatkozik hasonló összejövetelekre, ezért a
nagykövetség kidolgoz egy újabb tervet az elkövetkezendő időszakra, amely a
Magyarország iránt elkötelezett japán fiatalok körében egy új hagyományt
teremthet meg. Ennek szükségességét elsősorban az adja, hogy a kb. 600 tagot
számláló Japán-Magyar Baráti Társaság tagjainak átlagéletkora 65 év körül
van. A jelenleg még jól működő civil kapcsolatok fennmaradása, új lendülete
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érdekében mihamarabb meg kell szólítani a japán fiatalságot, elsősorban a
hazánkat, annak kultúráját és nyelvét jól ismerő, valamint azt ápoló fiatalokat.

Vilnius – Nagykövetség
Nagykövetségünk kezdeményezésére a Litván Sommelier Szövetség magyar
borbemutatót tartott Gál Helga bor és gasztronómiai tanácsadó részvételével
2012. február 28-án. A bemutató során 9 magyar bort kóstolhattak meg a
résztvevők az ország különböző régióiból, míg Gál Helga előadást tartott a
magyar borkultúra történetéről és az egyes borrégiók sajátosságairól.
A vilniusi nagykövetség kulturális csereprogramot kezdeményezett a
budapesti Kodály Zoltán Zenei Általános és Középiskola – Alapfokú
Művészetoktatási Intézet, valamint a vilniusi Nemzeti M.K. Čiurlionis
Művészeti Iskola között. A hasonló profilú intézmények egyaránt nagy
hagyományokkal és tapasztalattal rendelkeznek a zeneoktatás terén. 2012.
április 15-21. között a magyar intézmény leánykara látogatott Litvániába, míg
a litván fél 2013 márciusában tervezi budapesti útját.

A.

Kapcsolatfelvételi szándékok

Algír – Nagykövetség
Algéria egyik kiemelt ipari és turisztikai központja, a 650 ezer lakost számláló
Annaba magyar testvérvárost keres. A nagyváros a mai napig őrzi a 70-es
és 80-as években itt dolgozott magyarok pozitív emlékét. Annaba és megyéje
részére különösen a magyar tudástranszfer és know-how, kooperációs
megállapodások területén lehetne hasznos a testvérvárosi kapcsolat létrehozása
(pl. építőipar, termálforrások kiépítése, vízgazdálkodás, hulladékújrahasznosítás, vasútépítés, bányaipar – márvány, stb.), de egyetemük is
nyitott az együttműködés iránt, sőt igényli is ilyen kapcsolatok kialakítását.
További információ: mission.algir@mfa.gov.hu

Isztambul – Főkonzulátus
A Halil Türkkan Általános Iskola testvériskolai kapcsolat létrehozása
céljából kereste meg a főkonzulátust. Az isztambuli iskola a már meglévő,
romániai és ukrán partnerkapcsolatai mellett egy magyar iskolával is szívesen
kiépítene testvériskolai viszonyt. További információ: mission.ist@mfa.gov.hu

Jekatyerinburg – Főkonzulátus
A főkonzulátus 2012-ben közreműködő szerepet vállal a magyar partnervárosi
kapcsolat megteremtésében Jekatyerinburg számára, valamint segíteni kívánja
a városban működő Rotary Klub és hasonló magyar szervezetek közötti
kapcsolatfelvételt.
A már működő magyar-orosz egyetemek közötti kapcsolatok erősítése
érdekében a főkonzulátus egyetemközi kapcsolatok kialakítására törekszik a
közelmúltban létrehozott Borisz Jelcin nevét viselő Szövetségi Egyetemmel.
A főkonzulátus elősegíti a Jekatyerinburgi Opera és Balett Színház, az
operettszínház, valamint magyar partner színházak közötti kapcsolatfelvételt.

Rabat – Nagykövetség
Marokkói megkeresésre folyamatban van magyar szövetségi kapitány
felkutatása a marokkói torna-, illetve íjászszövetségek számára, továbbá
egy futball-akadémia létesítésére is érkezett megkeresés.

Szabadka - Főkonzulátus
A szabadkai főkonzulátussal kapcsolatban álló Háló Vajdasági Fejlesztési
Alap küldetésének tekinti, hogy felvállalja a vajdasági magyar vidék- és
területfejlesztéshez kapcsolódó feladatokat, a különböző fejlesztési célú
kezdeményezések összehangolását az érdekeltek között és átfogó, stratégiai
jellegű projektek kidolgozását és megvalósítását kezdeményezi regionális és
helyi szinten, a közösséggel együttműködve. A Háló többek között tevékenyen
részt szeretne venni a közös Kárpát-medencei gazdasági térség, a makroregionális integrált gazdasági övezet kialakításában. A Háló olyan
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szervezetekkel szeretne kapcsolatot kiépíteni, amelyek hasonló tevékenységet
folytatnak. Bővebb információ a szervezetről és az elérhetőség a Háló
www.vfhalo.eu weboldalán található.

B.

Aktuális pályázatok, projekt-felhívások

Külügyminisztérium
Az Európai Polgári Kezdeményezésért is felelős biztos, Maros Sefcovic
honlapján bejelentette, hogy az előzetes terveknek megfelelően 2012. április 1jén útjára indult az Európai Polgári Kezdeményezés, illetve lehetővé vált a
kezdeményezések technikai regisztrálása. A kezdeményezéseket kizárólag a
Bizottság honlapján http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/software lehet
regisztrálni, ahol az érdeklődők tájékoztatást is kaphatnak a javaslat
elbírálásának menetéről.
Az Európai Polgári Kezdeményezés (ECI) lehetővé teszi, hogy 1 millió polgár
felkérje a Bizottságot bizonyos jogi aktusok elfogadására olyan területeken,
amelyek számukra kiemelt jelentőséggel bírnak, és egyben a Bizottság a
hatáskörébe tartoznak. A kezdeményezéseket egy polgári bizottság terjesztheti
be, melynek tagjai hét különböző tagország állampolgárai. A polgári
bizottságnak egy éve van arra, hogy összegyűjtse a támogató nyilatkozatokat.
A Bizottságnak ezt követően 3 hónap áll rendelkezésére, hogy eldöntse,
foglalkozik-e érdemben az elé terjesztett javaslattal.
Az EU 2011. I. féléves magyar uniós elnökségének egyértelmű sikere a Duna
Régió Stratégia (DRS) elfogadtatása és útnak indítása. A stratégia végső célja
a régió gazdaságának, végső soron polgárai jólétének növelése, egy
fenntartható, élhető és fejlődő régió létrehozása. Magyarország a Duna Régió
Stratégia mind a tizenegy területén aktívan részt vesz az együttműködésben.
Emellett értékes és megvalósítható projekteket készített elő többek között a
közlekedés, a turizmus, a környezetvédelem vagy a vállalkozások fejlesztése
terén. A DRS kormánybiztosi titkárság várja az önkormányzatok és civil
partnerek
kidolgozott
projektkezdeményezéseit,
amelyek
hozzájárulhatnak a DRS céljaihoz.

A Duna Régió Stratégia kormánybiztosi hivatal a stratégia magyar
programjának kidolgozási folyamatában konzultációkat folytatott mindazon
főbb, szélesebb társadalmi bázissal rendelkező szakmai, civil, és nemkormányzati szervezetekkel és szövetségekkel, amelyek tevékenysége
kapcsolódik a stratégia tizenegy cselekvési területeihez. A stratégia minden
tematikus munkacsoportja fórumot biztosít a civil terület részvételére. További
információ: www.dunaregiostrategia.kormany.hu
A brit Külügyminisztérium magas szintű nemzetközi konferenciát szervezett a
kibertér működéséről, a kibertérnek a gazdasági, fejlesztési, társadalmi
törekvések szolgálatába állításáról 2011 novemberében Londonban. A Magyar
Kormány által elvállalt első utókonferenciának 2012. október 4-5-én
Budapest ad majd helyet. A konferencia célja a szabad és biztonságos
internethasználat népszerűsítése és előmozdítása a „jólét–szabadság–bizalom”
hármas mottó jegyében. A konferencián törekedni fogunk a kormányzatok,
nemzetközi szervezetek és a magánszektor közötti szinergiák és
együttműködés kiaknázására, felmutatására. Támaszkodni kívánunk a civil
társadalom véleményére, együttműködésére, kezdeményezéseire is. Az
együttműködés iránt érdeklődő civil szervezetek közvetlenül felvehetik a
kapcsolatot a szervezés koordinálását végző Kibertér Konferencia
Titkársággal (CyberBudapest2012@mfa.gov.hu).
A 2014-2020 közti pénzügyi időszak előkészítése keretében a tavaly
októberben megjelent kohéziós rendelettervezetek mellett az Európai
Bizottság újabb stratégiai jellegű dokumentumot, az ún. Közös Stratégiai
Keretet (CSF) készített elő és hozott nyilvánosságra 2012. március 14-én. A
CSF célja, hogy iránymutatást adjon a tagállamoknak valamint a régióknak a
források tervezéséhez, ezáltal biztosítva a különböző alapok jobb összekötését
és növelve a forrásfelhasználás hatékonyságát. További információ:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_hu.cfm

Ankara – Nagykövetség
A Török Hagyományos Sportok Szövetsége a Hagyományos Sportágak
Fesztiválját szervezi meg 2012. június 26-29. között. Az eseménysorozat
konferenciából és sportbemutatókból áll. A szervezők mind szakmai téren
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jártas előadók, mind bemutatók tartására képes sportolók részletes, angol
nyelvű jelentkezését várják a k.ipek@sncrsports.com.tr címen.

szervezők remélik, hogy az idei vásáron magyar cégek illetve szervezetek is
részt kívánnak venni.

Berlin - Nagykövetség

2012. július 28-án rendezik a Tianjin Nemzetközi Gyermek Kulturális és
Művészeti Fesztivált. Jelentkezni az alábbi személyeknél lehet: Ms. Liu Yue
vagy Ms. Li Fei, Tel: +86 22 2351 6670, Fax: +86 22 2351 6671, E-mail:
festival2012@foxmail.com Bővebb információ a fesztivál honlapján található:
http://www.cathayfuture.com

A Berlinben működő Német-Magyar Társaság környezetvédelmi ösztöndíj
kiírását tervezi. A társaság várja olyan magyar közhasznú szervezetek
jelentkezését, amelyek érdekeltek a környezetpolitika területén a hosszú távú
együttműködésben, és van németül tudó munkatársuk. A jelentkezéseket az
info@d-u-g.org címre várják német nyelven.

Hága – Nagykövetség
A nagykövetség a következő hollandiai gyakornoki és továbbképzési
lehetőségekre hívja fel a figyelmet:
A hágai T.M.C. Asser Intézetnél meghirdetett lehetőségek:
- gyakornok:
http://www.asser.nl/Default.aspx?site_id=9&level1=13335&level2=13392
- trainee:
http://www.asser.nl/Default.aspx?site_id=1&level1=13687&level2=13731
- nemzetközi büntetőjog kurzus: http://www.asser.nl/events.aspx?id=281
- terrorizmus-ellenes tanulmányok kurzus:
http://www.asser.nl/events.aspx?id=284
Az amszterdami Global Reporting Initiative fizetett gyakornoki állása:
(www.globalreporting.org)
https://www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/Vacancy-InternTraining-Coaching-Programs-March-2012.pdf

Peking – Nagykövetség
2012. szeptember 7-10. között rendezik Saanxi tartomány fővárosában,
Xianban a 6. Nyugat-kínai Kulturális Ipari Expot. A Xian-i Önkormányzat
szervezésében megvalósuló vásárt a Kulturális Minisztérium, a Rádió, Film és
Televízió Főhatóság valamint a Könyv és Sajtó Főhatóság támogatja. A

A Kínai Központi Televízió (CCTV) Fengyun Zenei Csatornája szívesen
bemutatna népszerű magyar zenei felvételeket. A Fengyun Zenei Csatorna
2004. augusztus 9-én kezdte meg sugárzását. A zenei felvételeket
térhangzásban közvetíti, az első csatornák egyike volt, amely bevezette a
digitális feldolgozást és sugárzást. A kért zenei felvételek műfajára
vonatkozóan nincs megkötés. A műsorokat lehetőleg Beta, esetleg DVDformátumban várják. Kontaktszemély: Ms. Wei Pingfan, e-mail: Email:
weipingfan@cncdm.com, honlap: www.tv.cn.
2012. július 18-24. között rendezik a Hong Kong-i Könyvvásárt a Hong
Kong-i Kiállítási Központban. Kapcsolattartó a vásár részéről: Ms. Wendy
Luk,
Email:
wendy.sw.luk@hktdc.org.
Bővebb
információ
a
http://hkbookfair.hktdc.com/en honlapon található.

Tunisz – Nagykövetség
Tunéziában jelenleg egy nagyszabású, részben magyar vonatkozású projekt
beindítását tervezik, amelynek „témagazdája” a budapesti székhelyű
Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT). A non-profit szervezet magyar
befektetők segítségével szeretne idén Tuniszban felépíteni egy oktatási
központot, ahol a tunéziai civil szféra (beleértve a szakszervezeteket is) leendő
politikai szereplőit felkészítő oktatókat képeznének ki elsőként. A projektet a
későbbiekben ki szeretnék terjeszteni a Maghreb-térségre, ahol főként
Marokkó és Algéria jöhet számításba. A projekt kivitelezésére (építkezés) az
Intézet magyar vállalkozókat kér fel. A projekt megvalósítását a
Külügyminisztérium is támogatja. Bővebb információ a projektről a szervezet
honlapján (www.cdti.hu) olvasható.
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C.

A közeljövőben megvalósuló projektek, eredmények

Athén – Nagykövetség
2012 őszén a krétai Chania város polgármestere nagykövetségünkkel
együttműködve egy utcát fog elnevezni a Pintér Gyuláról, az OsztrákMagyar Monarchia egykori magyar származású krétai konzuljáról, a krétai
válságban betöltött szerepére emlékezve.

Helsinki – Nagykövetség
2012. június 5-7. között a Helsinki melletti Espoo városában rendezik a XII.
Finn-Magyar Testvérvárosi Konferenciát, melynek témái közt szerepelnek
többek közt a két ország önkormányzati reformtervei és a települések
energiapolitikája is. A rendezvényre a testvérvárosok képviselőin kívül több
polgármestert, valamint magyar kormányzati vezetőt is várnak a szervezők.

Barcelona – Főkonzulátus

2012 őszén Finnországban 8. alkalommal szervezik meg a magyar iskolai
témahetet,
amelyet
kétévente
felváltva
Finnországban,
illetve
Magyarországon tartanak. A 2012-es témahét célja a Magyarországról szóló
ismeretek terjesztése, bővítése, az iskolák és fiatalok kapcsolatainak
elősegítése lesz. Az esemény fő szervezője, koordinátora a Finn-Magyar
Társaság.

A főkonzulátus magyar filmnapokat szervez Valenciában május közepén. A
május 22-i, Márai Sándor: Eszter hagyatéka című film vetítése és az azt
követő kerekasztal-beszélgetés vendége lesz a film producere és rendezője.

2012. október 25-28. közötti nagyszabású Helsinki Könyvvásár idei
meghívottja Magyarország lesz. A Könyvvásárt minden évben mintegy 5000
diák látogatja szervezett formában. A vásáron a vendégország-státuszt 5 éve
vezették be, a témaország nagy hangsúlyt és figyelmet kap.

Bécs - Nagykövetség

Moszkva – Nagykövetség

2012. június 13-án a határmenti magyar települések önkormányzatai - az
osztrák partnervárosok vezetőivel kiegészülve - újabb találkozót tartanak
nagykövetségünkön.

A moszkvai svéd nagykövetség kezdeményezésére Nemzetközi Wallenberg
Hetet tartanak a 2012. május 28-val kezdődően. A rendezvényt Wallenberg
életével és munkásságával foglalkozó tudományos konferencia nyitja meg.

Csungking – Főkonzulátus

Prága – Nagykövetség

Főkonzulátusunk a Magyar Építőművészek Szövetségével (MÉSZ)
együttműködve várhatóan 2012. június elején rendezi a Hagyomány és
innováció nevet viselő magyar építészeti kiállítást, melyet a tervek szerint
egy építészeti ingatlan fórum követ.

Minden jel szerint siker koronázza a Görgey Artúr Társaság (GAT) azon
törekvését, hogy a cseh fővárosban emléktábla idézze Görgey Artúr Prágában
töltött éveit. A GAT kezdeményezését a prágai magyar nagykövetség mellett
az összes csehországi magyar szervezet támogatta. Az emléktáblát azon az
óvárosi épületen – Kožná 8., Praha 1 – helyezik el, amelyben az akkori
vegyész, a későbbi hadvezér lakott. Az emléktáblát a tervek szerint 2012.
május 19-én adják át. Az ünnepélyes táblaavatót egy Görgey Artúr életéről és

Nagykövetségünk a Wallenberg-év jegyében június végére szemináriumot
tervez a svéd és az izraeli nagykövetséggel együttműködésben, az izraeli JadVashem intézet kutatójának és a téma magyar szakértőinek részvételével.

A főkonzulátus hazai egyetemekkel összefogva részt vesz a délnyugat-kínai
régió legnagyobb oktatási vásárán, a Kínai (Csungkingi) Nemzetközi
Oktatási Kiállításon 2012. június 30 - július 1. között.
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munkásságáról szóló szeminárium követi majd, melynek helyszíne a prágai
Magyar Intézet lesz. Bővebb információ: www.smartportal.hu/gat.

Rabat – Nagykövetség
A rabati nagykövetség kulturális projektjei között régóta szerepel egy Faludy
György emléktábla elhelyezése. A költő 1940-41 között közel egy évig élt
Marrakech-ben, amely időszaknak igazi gyöngyszemeket köszönhet a magyar
irodalom. A rabati magyar nagykövetség hosszú kutatás után megtalálta az
utcát (sikátort) és a házat, ahol Faludy lakott és megszerezte a marrakechi
polgármesteri hivatal engedélyét az emléktábla elhelyezésére a sikátor
bejáratánál. Az emléktáblát 2012 májusában a nagykövetség munkatársai,
valamint a város polgármestere avatja fel.

E.

Kapcsolat

Magyarország Külügyminisztériuma
Sajtó Főosztály
Közkapcsolati Osztály
1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Telefon: (36-1) 4581413
Web: http://www.kormany.hu
E-mail: kozkapcsolat@mfa.gov.hu

Szófia – Nagykövetség
Május 16-17-én Régiók, határok, társadalmak és identitások Közép- és
Délkelet Európában címmel tartanak tudományos konferenciát a MagyarBolgár Történész Vegyes Bizottság szervezésében.
Június 17-én Európai Kulturális Örökség védelme – a múzeumok szerepe
címmel rendez nemzetközi konferenciát a nagykövetség.
Szeptember 26-án Az Európai Nyelvek Napja alkalmából a Magyar
Kulturális Intézet, valamint a szófiai magyar tanszék oktatói, diákjai mutatják
be a magyar nyelvet.

D.

Tájékoztató

A Külügyminisztérium online civil hírlevele lehetőséget nyújt a tárca
adatbázisába jelentkezett partner civil szervezeteknek egyes külpolitikai
témájú, a rendezvényeikkel, működésükkel kapcsolatos hírek közlésére.
Következő Civil Hírlevelünkbe folyamatosan várjuk javaslataikat,
megjegyzéseiket. Örömmel vesszük a korábbi témák, felvetések utóéletére
vonatkozó tudósításaikat, visszajelzéseiket.
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