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Kedves Magyar Barátunk!

A Magyar-Kanadai Kereskedelmi Kamara (MKKK - www.hungariancc.ca) és a magyarországi H-Net
Nyelvi Központ (www.h-net.hu) idén tavasszal nemzetpolitikai vonatkozású közös programot indít
Hungary Live néven, melyhez az Önök támogatását is kérjük!
A kezdeményezés hatékony választ ad a magyar kormány azon célkitűzésére, amely be kívánja
vonni a külhoni magyar közösségeket a nemzet vérkeringésébe. A H-Net egy olyan interaktív, online
kommunikációs-oktatási rendszert hozott létre The Live Teacher (www.theliveteacher.com) néven,
amely a Hungary Live program keretében a magyar kulturális örökség közvetítésével ismerteti meg
külhoni, másod- és harmadgenerációs magyarok minden korosztályát a magyar történelemmel,
kulturával és gyökereinkkel magyar és angol nyelven, valamint tanítja a magyar nyelvet.
A program sikerességében fontos szerepet játszanak a külhoni magyar szervezetek, egyházak,
magyar iskolák és cserkészszövetségek, hiszen ezek a szervezetek képezik a külhoni magyarság
közművelődésének alappilléreit. Bízunk abban, hogy ezen szervezetek segítségével a Hungary Live
program hozzáférhetővé válik minden külhoni magyar számára az egész világon, csakúgy, mint a
magyar kulturával és nyelvvel megismerkedni kívánó külföldieknek.
Ahhoz azonban, hogy a Hungary Live elérhetővé váljon külhoni magyarok százezrei számára,
nélkülözhetetlen Magyarország kormányának támogatása. Célunk, hogy a program bekerüljön a
kormány Nemzetstratégiai Tervébe és a támogatása elnyerésével pedig lehetővé váljon a program
sikeres, hosszútávú működtetése és kiterjesztése.
Kérjük Önöket, hogy a mellékelt Támogató Nyilatkozat kitöltésével és a Magyar-Kanadai
Kereskedelmi Kamarához postán vagy e-mail-en való visszajuttatásával (C.P. 24 Station
Westmount, Montreal, Quebec, Canada H4V 1Y8) segítsék munkánkat a kormány megnyerésében,
hogy programunk a magyar nemzet javára, gyarapodására válhasson!
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Ha szeretne többet megtudni a programról ajánljuk figyelmébe a Magyar Krónikában
megjelent
interjút
amit
a
következő
weboldalon
talál:
www.magyarkronika.com/kanadai_hirek/2013/0125.html
Ha bármilyen további kérdésben segítségére lehetünk vagy megosztaná velünk javaslatait, kérjük,
keressen fel Bennünket elérhetőségeink valamelyikén!

Kelt: Montreal, 2013. 03. 11.
Szívélyes üdvözlettel és köszönettel:

Tony Kez
alelnök

* Kérjuk, vegék figyelembe, hogy a Magyar-Kanadai Kereskedelmi Kamara olyan magánszemélyek és privát cégek
szervezete, melynek megalapításával az értintettek az Észak-Amerikával és Magyarország között folytatott
kereskedelmi kapcsolatok fellendítésén keresztül kívánnak hozzájárulni Magyarország fejlődéséhez. A Magyar-Kanadai
Kereskedelmi Kamara önálló szervezet, amely sem magyarországi szervezettől, sem a Magyar Kormánytól anyagi
támogatásban nem részesül.
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