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A Német-magyar Társaság Rajna-Ruhr 2019.

október 21.én alakult meg:

• az egyesületi jegyzékbe a 11589 szám alatt

került bejegyzésre

• a Düsseldorf-Nord Pénzügyminisztériumnál a

105/5888/2831 adószám alatt nyilvántartott és

közhasznúként elismert

Szoros együttmüködésben más helyi és hasonló

szakmai irányú német-magyar társaságokkal,

célja a 1992.februári 6.-i szerződés értelmében, a

baráti együttmüködés és az európai

partnerviszony ápolása, gazdasági,

kulturális,szociális és politikai területen, és a

Magyarország és Németország közötti

kapcsolatok fenntartása.

Ez elsösorban a két országnak ezen területeken

müködő intézetein és szervezetein keresztül

folytatott eszmecsere, találkozások és

együttmüködés keretében történik.
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Német-magyar Társaság

Rajna-Ruhr Egyesület (DUG Rajna-Ruhr)

• CÉLOK

• TELJESITMÉNY

• TAGOK

• ELNÖKSÉG



CÉLOK

• A népek közötti megértés ápolása és

elősegitése minden társadalmi szinten,

Magyarország és a Rajna-Ruhr vidék

gazdasági, kulturális és szociális, valamint

politikai területein és ezáltal a nemzetközi

szellem és tolerancia megteremtése

• Intenziv kapcsolatok megteremtése és ápolása

az Északrajna-Westfáliai parlamenthez, az

Északrajna-Westfáliai kormányhoz,

Magyarország düsseldorfi székhelyű

Fökonzulátusához

• Intenziv kapcsolatok Düsseldorf főváros média

– képviselőivel

Alapszabályzati céljait a DUG Rajna-Ruhr szoros

együttmüködésben a regionális német-magyar

társaságokkal és nemzeti társaságokon keresztül,

mint a Német Köztársaság Német-magyar

Társasága, valósitja meg.

TELJESITMÉNY

• Előadások és párbeszédes rendezvények

szervezése Magyarországgal kapcsolatban

• Kulturális és kulináris összejövetelek

szervezése, mint pl.

• Irodalmi felolvasás

• Konzert

• Kiállitás

• Kóstolók

• Stb.

• Magyarország és a Német Köztársaság közötti

barátságok megerősitése és elmélyitése

hasonló érdeklődésü, rokonérzelmű emberek

összehozásával

• Információs- és delegációs utak szervezése

TAGOK

A DUG Rajna-Ruhr motorját nagyon aktív tagjaink

képezik. Az egyesületnek egyéni és támogató

tagjai vannak.

Tag lehet az, aki düsseldorfi cimünkre egy írásbeli

kérvényt nyújt be vagy a

https://www.dug-rhein-ruhr.de

honlapunkon található Tagfelvételi kérelmet kitölti.

Ez megtalálható az Alapszabályzat alatt, melyet

online kitölt, kinyomtat és póstán hivatali

cimünkre elküld.

A kérvényről az Elnökség dönt. A döntésről

írásban értesítést kap.

A Taggyűlés által meghatározott Tagdíjat minden

tag köteles fizetni és a Társaság rendezvényein

résztvenni.


