A Magyarországi Harvard Klub nyerte el a nemzetközi Harvard Alumni közösség éves díját
Létezik ma Magyarországon egy klub, amely 2015-ben a világ összes többi országát és közösségét megelőzve
hazánkra irányította a figyelmet, mégpedig a világ egyik legtekintélyesebb alma mater közösségének, a Harvard
Egyetemen végzettek illusztris társaságának figyelmét: ez a klub a Magyarországi Harvard Klub.
A Harvard Club of Hungary a Magyarországon élő vagy tartózkodó, Harvard öregdiákok, professzorok és kutatók
számára létrehozott non-profit társaság, mely közel 200 taggal büszkélkedhet, akik között többen a hazai és
nemzetközi tudományos, üzleti, diplomáciai és kulturális szféra nagyra becsült professzorai, kutatói, elismert
szakemberei, befolyásos döntéshozói és diplomatái. Klubtagnak jelentkezhet bárki, aki a Harvard Egyetemen
valamilyen képzésben részt vett, ott tanult, tanított, ösztöndíjasként vagy csereprogram keretében az egyetemen
tartózkodott. Harvard klubok a világ minden táján léteznek, országos, illetve nagyobb városokban városi
közösséggel.
És, hogy mivel érdemelte ki éppen a magyar klub, hogy mindenki ránk figyeljen? Elnyerte a Harvardon végzettek
globális közösségének, a Harvard Alumni Association-nek az éves díját, melyért a világ minden táján működő
Harvard Klubok versengenek. A magyar klub ugyanis számos innovatív és inspiráló kezdeményezést indított útjára
az elmúlt években, működése példaértékűnek és kiemelkedőnek tekinthető.

Dr. Jádi Németh Andrea, a Magyarországi Harvard Klub elnöke Prof. Roy Glauber, Nobel díjas fizikussal (bal) és Prof. Csörgő Tamás, fizikussal (jobb), a Magyar Harvard Klub
tagjával a Harvard Alumni Association díjátadó ünnepségén

A klub küldetése, hogy a Harvard Egyetem szellemiségéhez hűen tagjainak és környezetének lehetőséget adjon,
hogy az egyetem falain kívül is megmaradjon az erős közösség és a kapocs az intézménnyel és a többi Harvard
Klubbal, valamint fontos célja, hogy támogassa az amerikai tanulmányok iránt érdeklődőket és felhívja a
nyelvtanulás illetve külföldi tapasztalatszerzés fontosságára a figyelmet. A klub egy olyan intellektuális
közösségként működik, mely programjain keresztül a széleskörű tudást terjeszti, a hazai társadalmat inspirálja és
szolgálja, valamint a világ aktuális kihívásainak megértését és megoldását szorgalmazza.
A klub által szervezett exkluzív programok rendkívül sokszínűek: nemzetközileg elismert professzorokkal való
találkozóktól kezdve a szakmai témákat boncoló videokonferenciákon és fórumbeszélgetéseken keresztül a
jótékonysági rendezvényekig, a nemzetközi szervezetekkel, multinacionális cégekkel és a régió Harvard klubjaival
közösen megrendezett eseményektől az üzleti és tudományos élet szakértőivel szervezett teadélutánokig sokféle
esemény megtalálható a palettán.
A Harvard Club of Hungary tagjainak meghirdetett programok mellett, a klub szélesebb körnek, a nyilvánosság
számára is szervez eseményeket és idén is számos izgalmas programot tervez megvalósítani: a különleges
programok, koncertek mellett jótékonysági események és szakmai konferenciák kerülnek megrendezésre. Az idén
harmadik alkalommal megszervezett, immáron hagyományosnak tekinthető Dunai Regattán a Harvard Club of
Hungary-vel történő együttműködésnek köszönhetően a Harvard világhírű evezős csapata is vízre száll Budapesten.
A mentorálás és a tehetséges fiatalok támogatásának fontosságát mindig is hangoztató klub idén indítja útjára a
„Back to your School” vagy „Vissza az iskoládba” kezdeményezést, melynek keretein belül a Harvard klub tagjai
öregdiákként visszatérnek középiskolájukba, hogy meséljenek a fiataloknak az életükről, sikereikről, nehézségeikről
és persze mindenekelőtt a tanulás, a folyamatos fejlődés fontosságáról. A tinédzserek számára ugyanis óriási
hajtóerő lehet, ha olyan példákkal, életmintákkal találkozhatnak, amelyekből erőt és inspirációt meríthetnek. A
kezdeményezés célja bebizonyítani, hogy nincs lehetetlen: az ösztöndíjaknak és pályázatoknak hála rengeteg
lehetőség áll a fiatalok előtt, amellyel akár neves külföldi képzésekben is részt vehetnek, világot láthatnak, és
kompetens nyelvtudást szerezhetnek.
A Harvard Alumni Association megtisztelő díja arra ösztönzi a Magyarországi Harvard Klubbot, hogy a tudást és a
hazai társadalmat szolgálva még inkább törekedjen a klub szellemiségéhez méltó, sokszínű és érdekes
eseményeket szervezni a klubtagok és a nyilvánosság számára.
***
Bővebb információ:
http://www.harvardclub.hu/

E-mail: hchungary@post.harvard.edu
Telefon: 061 429 4000

A Magyarországi Harvard Klubról
A Harvard Club of Hungary a Magyarországon élő vagy tartózkodó, a Harvard Egyetem öregdiákjai, professzorai és kutatói
számára létrehozott társaság. A Magyarországi Harvard Klub közel 200 taggal büszkélkedhet, klubtagnak jelentkezhet bárki,
aki a Harvard Egyetemen valamilyen képzésben részt vett, ott tanult, tanított, ösztöndíjasként vagy csereprogram keretében
az egyetemen tartózkodott.
A Harvard Club of Hungary közösségéhez a hazai és nemzetközi tudományos, üzleti, diplomáciai és kulturális szféra nagyra
becsült professzorai, kutatói, elismert szakemberei, befolyásos döntéshozói és diplomatái tartoznak. A Harvard Egyetem
szellemiségét közvetítve a klub egyedülálló eseményeket szervez a széleskörű tudás terjesztésének érdekében, törekedve a
társadalom szolgálatára és szorgalmazva a világ aktuális problémáinak megértését és megoldását.
Néhány példa a klub által szervezett programok és kezdeményezések sorából:
Megtiszteltetésünkre szolgált találkozni a Nobel-díjas fizikus, Roy J. Glauber professzorral, illetve részt venni a Harvard
Business School dékánja, Nitin Nohria professzor úr jelenlétében zajló, exkluzív Harvard villásreggelin Budapest egyik
leghíresebb kávéházában, a Gerbeaudban.
2014-ben a London School of Economics magyarországi alumni szövetségével közösen megrendezett eseményünkön
köszönthettük Dr. Stumpf Istvánt, Magyarország Alkotmánybíróságának tagját, a Világgazdasági Fórum Fiatal Globális
Vezetők tagozatával együtt pedig TED típusú előadássorozatot indítottunk AIA (An Interesting Afternoon) címmel. 2014
áprilisában exkluzív fórumbeszélgetést szerveztünk Koen Lenaerts, az Európai Bíróság alelnökének részvételével.
Az elmúlt időszakban a régióban található Harvard klubokkal együttműködve, elismert Harvard professzorok részvételével
videó konferenciákat szerveztünk többek között Prof. Clay Christensen, Prof. Marty Linsky, Mikołaj Jan Piskorski és Prof.
Max H. Bazerman vendégszereplésével. Az élő videó konferenciákat követően pódiumbeszélgetéseket rendeztünk, amelyen
olyan tiszteletreméltó vendégek vállaltak szereplést, mint Heal Edina, a Google Magyarország ügyvezető igazgatója és Mérő
László matematikus-pszichológus szakember.
Az elmúlt év jótékonysági eseményei közül kiemelkedő népszerűségnek örvendett a Harvard Egyetem legrégebbi és
legnívósabb a capella kórusának, a Harvard Krokodiloes fellépése.
A különleges programok mellett a Magyarországi Harvard Klub útjára indította a “Back To Your School” vagyis „Vissza az
Iskoládba” kezdeményezést, melynek keretében klubtársaink visszalátogatnak egykori középiskoláikba, hogy meséljenek a
fiataloknak az életpályájukról, sikereikről, nehézségekről és persze mindenekelőtt a tanulás, a folyamatos fejlődés
fontosságáról. Meggyőződésünk, hogy óriási hajtóerő lehet a tinédzserek számára, ha olyan példákkal, életmintákkal
találkozhatnak, amelyekből erőt meríthetnek, és inspirálhatják őket. Klubtagjaink, bár a világ egyik legnevesebb egyetemén
tanulhattak, itthon élnek, és készek arra, hogy szívből segítsék a következő generációt, hiszen a jövő vezetőit ők adják majd.
Emellett a Magyarországi Harvard Klub tervezi a Fiatal Tehetség Kitüntetésének (Youth Achievement Award) bevezetését. A
kezdeményezés célja, hogy megtalálja, és non-profit úton támogassa azon tehetséges diákokat, akik már középiskolai éveik
alatt is a kiemelkedő tanulmányi eredményeik mellett aktívan részt vesznek iskolán kívüli tevékenységekben is.
A Harvard Club of Hungary idén is számos kiemelkedő programmal készül. Az exkluzív találkozók, koncertek mellett
jótékonysági események és szakmai konferenciák kerülnek megrendezésre. Az idén harmadszor megrendezett, már
hagyományként létező Dunai Regattán a Magyarországi Harvard Klubbal történő együttműködésnek köszönhetően a Harvard
egyetem evezős csapata is vízre száll.

