
2007-ben először jelentkezünk, viszont egy dupla számmal. A téli Hírmondó elmaradásáért 

elnézést kérek, de családi és technikai okokból nem volt lehetőségem. A cikkek nagy részét 

nem magam írom, hanem számos barátunk küldte el gondolatait, javaslatait és programjait, 

így például Cseh Vali, volt óvónőnk, vagy Chopitel Emese, Franciaországból, Zolnai Edit, 

Angliából stb. Nagy szépen köszönöm, hozzájárulásukat és remélem egyre több cikket, mesét 

kapunk, tőletek anyukáktól és gyerekektől is.  

 

Akik rendszeresen járnak iskolába, azok tudják, hogy egy apró változás történt az Egyesület-

ben. Az egyesület posta címe—amelyet 2007 májusában a Kereskedelmi Kamarában is re-

gisztráltunk— megváltozott. Az új posta cím:  

 

Ver. Hongaarse Jeugd in Nederland  

Hollandiai Magyar Gyermek-, és Ifjúsági Egyesület 

Sfinxdreef 22 

3564CN Utrecht 

Nederland 

 

További adataink, és az iskolai címe változatlan.  Az újságunk 

hátoldalán a Colofon –ban megtalálható.  

 

2006/2007-es tanév programjairól: június 23-i rendhagyó, Teker-

gő játszóházzal egybekötött, a hágai óvoda és a Kincskereső Os-

kolával közösen megrendezendő tanévzárónkról, valamint a nyári 

terényi (Magyarország, 2007 július 27-30) családi táborunkról, a 

2007/2008-as tervezett tanítási napjainkról további tudnivalókat 

olvashatsz Hírmondónkban.  

 

(elk) 

Házunk tájánHázunk tájánHázunk tájánHázunk táján    

• A 2006/2007-es tanévben még egy rendhagyó tanítási napunk lesz június 23-án, ame-

lyet közösen rendezünk más óvodával és iskolával a vianeni Magyar Otthonban. Bő-

vebben a   Tekergő Játszóház  rovatban olvashatsz.  

• Tanárainknak és szervezőinknek szeretnénk megköszönni munkáját, valamint a szü-

lőknek és diákjainknak—felnőtt diákjainknak is! - , hogy ebben a tanévben is  velünk 

voltak és rendszeresen látogatták foglalkozásainkat. Reméljük, hogy jövőre is találko-

zunk.  

• A 2007/2008 –as tanévben helyszínünk továbbra is az utrechti De Baanbreker 
Basisschool.  Tervezett tanítási napjaink az alábbiak (változtatás jogát fenntartjuk):  

I. félév: szept. 8., 22., okt. 6., nov.3., 24., dec. 15. jan. 12., 26.. 

II. félév:  feb. 9., már. 8., 29., ápr. 12., máj. 17., 31.,  jún. 14., 28., (a pirossal jelölt 
dátumokon Tekergő játszóházzal egybekötött rendhagyó tanítási napok lesznek.) 

 

2007/nr .1-2.  június 
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Az 1998 óta megjelenő Hírmondó utódja. 
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A Tekergő 10.00-18.00 óráig tart.  

 

Programok:  

játék, kézművesház, ének, mese, vetélkedő, tánc, tábortűz.  

És….. KÜRTÖSKALÁCS kapható!!!!! 

 

Helyszín: Helyszín: Helyszín: Helyszín:     
Magyar Otthon 
bejárat a Langeweg 145. számú házzal 
szemben, Vianen 
Jelentkezés:  
Nagyon szeretnénk, ha legkésőbb a játszó-
napok előtt egy héttel emailben jeleznétek 
részvételi szándékotokat! 

 

Email: Email: Email: Email:     

h_mgyik@yahoo.com 

Tel: Krasznai Kriszta  

 
Részvételi díj: Részvételi díj: Részvételi díj: Részvételi díj:     
€ 15 egy gyermekes családok ,   15 egy gyermekes családok ,   15 egy gyermekes családok ,   15 egy gyermekes családok ,      
€ 22 több gyermekes családok  22 több gyermekes családok  22 több gyermekes családok  22 több gyermekes családok , 

  
ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes a beiratkozott  iskolások, és óvodások részére   
 
Befizetés:  
készpénzben a helyszínen vagy átutalással  

Ver.Hongaarse Jeugd in Nederland  

Postbank  9320681 

 

 
Aki anyagi problémák miatt nem tudna 
részt venni, úgy kérjük, hogy vegye fel a 
kapcsolatot a Hollandiai Magyar Szövet-
ség titkárságával, amin keresztül méltá-
nyossági alapon részt vehet rendezvé-
nyünkön.  

 

Csanády Ágnes 

Email: csanady@federatio.org 

 
Részletes programunkat a  Hírmondónkban olvashatjátok a 
itt itt itt itt oldalon.  

 

 

 

A TERVEZETT PROGRAM: 

 
10:00 órától. 

Mivel a gyermekek különböző korosztályhoz tartoznak,   így 
néhány program párhuzamosan fog futni. 

 
KORCSOPORT: 

Óvódástól középiskolás korig.  
Déltől a kicsi gyermekek számára altatásra 

van lehetőség. 
 
 
 

10:00 órától 
 

- Óvodai foglalkozás Birinyi Marianna, óvónő 
és Csullog Edina, népzene– és citeratanár 

vezetésével  

 

10 - 12 óráig  
(bábszínház, magyar népmesék, körjátékok, mondókák, 

stb.) 
 

- Ezzel párhuzamosan foglalkozások a nagyobbaknak a má-
sik két iskola szervezésében.  

(Kronauer Eva Lilla és Hoogma-Dukat Annamaria) 
 

12:00 órától 
 

- Kézművesház Baranyi-Szemethy Magdi vezetésével 
 

 ebéd  
(szendvicseket  készítünk, de azért ha valaki 

ínyencséggel jön, azt szívesen fogadjuk, 
vagy ha hideg élelmet hozz magával azt elfo-

gyaszthatja ) 
 

- Csoportos versenyek, játékok a parkban, 
ének-zene, diploma osztó a HMGYIK diákjai-

nak 
 

16:00 óra:  

 
tábortűz, szalonnasütés és néptánc tanítás Fülöp Ibolya és 

Farkas Dóra, néptánctanárok vezetésével az 
amphithetrumban 

 
 

Mindenkit szeretettel várunk. 

 

RendhagyóRendhagyóRendhagyóRendhagyó————rendes tanévzáró június 23rendes tanévzáró június 23rendes tanévzáró június 23rendes tanévzáró június 23----án án án án     

A Hágai Magyar Óvóda, a Kincskereső Oskola és a Magyar Föderáció együttműködésévelA Hágai Magyar Óvóda, a Kincskereső Oskola és a Magyar Föderáció együttműködésévelA Hágai Magyar Óvóda, a Kincskereső Oskola és a Magyar Föderáció együttműködésévelA Hágai Magyar Óvóda, a Kincskereső Oskola és a Magyar Föderáció együttműködésével    



Cseh Vali gyűjtése 

 
Mondóka 
 

Mese mese meskete, 

Volt egy kutyus fekete, 

Meg egy icurka-picurka 

Fehér lábú cicuska. 

 

Kicsi még a mi cicánk 

De meglátod te csacska, 

Nemsokára lesz belőle 

Egy ilyen nagy macska. 

(Jól kitárni a karokat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apróságok!  

 

 
Akinek tetszik a mondóka, gyorsan fog-
jon színes ceruzát és rajzoljon nekünk 

egy szép képet!  

A műveket várjuk a szerkesztőségbe. 

 

 

 

Nyelvtörők  
(www.kiskobak.hu) 

 
-Piros csíkos cink csészében cukros 

csirkecomb. 

 

-Láttam szőrös hörcsögöt.  

 Éppen szörpöt szürcsögött. 

Ha a hörcsög szörpöt szürcsög, 

Rátörnek a hörcsög görcsök. 

 

 

 
Zolnai Edit (Anglia): Terényi tábori hírmondó I.  

Verseskönyv 

Sziasztok! 
Pontosan 3 hónap van még a nagy napig, amikor Terényen 

(vagy Terényben??) találkozunk! 
Gondolom, tele vagytok már kérdésekkel: pl hányan jelent-
keztek a táborra, hogy néz ki Terény, hogyan lehet odajutni, 
mi lesz a program...? Ezekre a kérdésekre próbálok vála-
szolni ebben a hírlevélben. Aztán majd - remélhetőleg ha-
vonta egyszer - további részletekkel jelentkezünk, vagy én, 

vagy Éva vagy Kakas. 

  

  

KIK JÖNNEK A TÁBORBA? 

  

Íme, az eddig jelentkezettek listája! 
Akinek a nevét piros betűvel látjátok, azok nem kiváltságos-
ok, de nem is "feketelistások". Az eltérő szín csak azt jelen-
ti, hogy ők még nem 100%-osan biztos jelentkezők, vagy 
jelentkeztek már, de még nem fizettek. A gyerekek korát 

pedig a tábor idején adtam meg. Ha valahol tévedtem, javít-
satok ki, jó? 

  

Az AKOLAz AKOLAz AKOLAz AKOL----ban illetve az AKOL körüli sátrakban alszanak :ban illetve az AKOL körüli sátrakban alszanak :ban illetve az AKOL körüli sátrakban alszanak :ban illetve az AKOL körüli sátrakban alszanak :    

  

 Demeter-Tóth család Angliából és Magyarországról 

    Demeter Ildikó 

    Demeter Ádám (9 éves) 

    Demeter Andrea (7 éves) 

    Tóthné Demeter Magdolna (Magdi) 

    Tóth Barbara (11 éves) 

    Tóth Richard (Ricsi, 8 éves) 

    Demeter Gergő (7 éves) 

  

Kaic család Angliából: 

    Kaic Erika 

    Kaic István 

    Kaic Anne-Marie (6 éves) 

  

Sátrasok:Sátrasok:Sátrasok:Sátrasok:    
Kronauer-van Dam-Szűcs csa-

lád Hollandiából 

    Kronauer Éva Lilla (Éva) 
    van Dam Mátyás (Matyi, 8 

éves) 
Szűcs Sebestyén Hollandiából 

(Sebi, 18 éves) 

    

 Kakas-Berán család Angliából 

    Berán Krisztina (Krisz), 

    Kakas Zoltán ("Kakas") 
    Kakas Domonkos (Domi, 10 

éves) 

    Kakas Ábel (7 éves) 

    Kakas Regő (2 éves) 

  



Zolnai-Lucas család Angliából: 

    Zolnai Edit 

    Ben Lucas 

    Zolnai-Lucas Aaron (Áron, 11 éves) 
    Zolnai-Lucas Jeremy (Jeromos, 7 

éves) 

  

Appeldoorn-Homoki család Hollandiából 

    Homoki Kati 

    Efraim Appeldoorn (Frim) 

    Appeldoorn Csilla (13 éves) 

    Appeldoorn Reijer (11 éves) 

  

Rákár-Szabó család Magyarországról: 

    Szabó Natalia (Nati) 

    Rákár Gábor 

    Rákár Áron (8 éves) 

    Rákár Szonja (4 éves) 

  

Parókián alszanak :Parókián alszanak :Parókián alszanak :Parókián alszanak :    

  
Baranyai-Szemethy család Hollandiá-

ból: 

    Szemethy Magdolna (Magdi) 

    Baranyai András 

    Baranyai Eszter (13 éves) 

  
McNicol-Bicskei család Angliából és 

Magyarországról: 

    Bicskei Júlianna 

    Carl McNicol 

    McNicol Mark (7 éves) 

    McNicol Esther (Eszter, 5 éves) 

    Dobos Eszter 

    Dobos Blanka (8 éves) 

  
Tate-Csörget család Angliából és Ma-

gyarországról: 

    Tate Andrea 

    Andrew Tate 

    Tate Amy (majdnem 4 éves) 
    Tate Rebecca (majdnem 4 éves, ik-

rek!) 

    Tate Samuel (1 éves) 

    Csörget Bence (9 éves) 

    Csörget Barbara (8 éves) 

  

Grantley-Lengyel Család Angliából: 

    Lengyel Éva 

    Nick Grantley 

    Grantley Thomas (Tomi) 6 éves) 

  

Merényi-Lóránt család Hong-Kongból: 

    Lóránt Anna 

    Merényi Hanna (majdnem 9 éves) 

    Merényi Marcell (Marci, 6 éves) 

  

Boone-Hordós család Angliából: 

    Hordós Júlianna (Lia) 

    Boone Marcell (Marci, 10 éves) 

    Boone Vince (7 éves) 

    Boone Róza (5 éves) 

    Boone Júlianna (Lilike, 3 éves) 

  

Magánházaknál laknak Magánházaknál laknak Magánházaknál laknak Magánházaknál laknak : 

 Eiben - de Leur család Hollandiából: 

    Daphne de Leur 

    Eiben Ágoston (Guszti) 

    Eiben Dana (9 éves) 

    Eiben Noa (7 éves) 

  

Crosland család Angliából: 

    Crosland Andrea 

    Peter Crosland 

    Crosland Anna (5 éves) 

  

Monrooij család Hollandiából: 

    Monrooij Tünde 

    Martin Monrooij 

    Monrooij Desiree (13 éves) 

    Monrooij Isabelle (9 éves) 

  

Samad-Tóth család Angliából: 

   Tóth Ildikó 

    Samad Bálint (11 éves) 

  

MILYEN HELY TERÉNY? 
A jelentkezők már megkapták, de ké-
résre megküldjük a  .pdf formátumú 

mellékletre és megnézhetitek a kis fotó-
albumot, amit Kakas készített január-

ban Terényről! 
 Láthatjátok rajta az AKOL-t, vagyis a 
tábor fő helyszínét a kinyitható ágyak-
kal; a mosdóval; zuhanyozóval; a kinti 
vécével; az oldalról nyitott, de felülről 
fedett étkezővel, ahol grillezni is lehet 
esetleg; a gyönyörű haranglábat (ami 
úgy néz ki, mint egy fa bárka, az a ha-
rangláb); a közeli kilátót. A parókiáról 
talán később tudunk képeket mutatni, 
de januárban éppen mise ment, amikor 
Kakas ott volt, így oda nem tudott be-

menni. 

 

 HOGY JUTHATUUNK ODA? 

 Kocsival:Kocsival:Kocsival:Kocsival:    
Budapest - A2a Vác, Parassapuszta felé 
Rétságig - Rétság utáni körforgalomnál 

Bánk - Romhány - Kétbodony - 
Magyarnándor - Cserháthaláp - Terény 
(figyelem: Kétbodonytól kezdve az út 
rossz minőségű) 2. alternatíva ha Ma-
gyarnádornál elvétitek az utat, akkor 
Szandaváralja - Szanda - Terény 

(figyelem: van egy rövid, de szoros szer-
pentin, és az útminősége sem holland 
aszfaltszőnyeg) 3. alternatíva, akik nem 
akarják a rossz utat, azok Rétság - Ba-
lassagyarmat - a Balassagyarmati áru-

háznál Szügy felé - Mohora - 
Cserháthaláp-Terény útvonalon juthat-
nak el. Kb 80-90 km az út. Az A2-esen 
jól lehet jönni, Rétság után már figyelni 
kell és lassabb az út. Magyarország 

autótérképe:  

http://terkeptar.elte.hu/autotk/ 

 

BusszalBusszalBusszalBusszal    
Budapest - Balassagyarmat, átszállás 

Terénybe. 

 Utazási idő kb 3 óra 

 

VonattalVonattalVonattalVonattal    
Budapest Keleti pályaudvar - Aszódon 
át - Magyarnádor. Menetidő kb 2 óra. Ár 

kb 1500 Ft  
Aki vonattal jön azért kimegyünk autó-
val. Ez Terénytől kb 8-10 perc kocsival. 

 

Menetrendek az alábbi honlapon 
www.menetrendek.hu vagy 

www.elvira.hu 

  

MI LESZ A PROGRAM? 

  
Erről még kevés konkrétumot tudunk 
és mivel még minden képlékeny, in-

kább nem megyek most a részletekbe, 
nehogy csalódás érjen valakit. 

  
Kronauer Éva, Kakas és Szemethy Mag-
di készíti a tervet, amihez én is próbá-
lok hozzájárulni, illetve tőletek is sok jó 
ötletet, felajánlást kaptunk már. A fő-
szabály az, hogy minden segítséget 
elfogadunk "külsősöktől", akik valami 
olyant tudnak adni, ami a témánkba 
beleilleszthető (pl. népi kézműves fog-
lalkozás, állattartás stb.) és mindezt 

társadalmi munkában adják. Természe-
tesen az ilyen segítők útiköltségét, szál-
lását és étkezését vállalja a tábor, csak 
fellépti díjat (gázsit, órabért stb-t) nem 
tudunk adni. Ha tehát ismertek ilyene-
ket Magyarországon, akik eljönné-

nek Terénybe, csak szóljatok, még min-
dig nem késő! 

Addig is mindenkinek jó készülődést: 

(Zolnai) Edit 





„Tekegő” Hírmondó„Tekegő” Hírmondó„Tekegő” Hírmondó„Tekegő” Hírmondó    
 
A Hollandiai Magyar Gyer-
mek-, és Ifjúsági Kör 
(MGYIK)  
negyedéves lapja 
ISSN 1871-9880 

 

Cím: Cím: Cím: Cím:  
Sfinxdreef 22 
3564CN  Utrecht,  
The Netherlands 
 
Tel/Fax: + 31 30  2803911 
 
 
Szerkesztők:Szerkesztők:Szerkesztők:Szerkesztők: 
Kronauer Éva Lilla 
Cseh Szilvia 
 
 
Kiadja:Kiadja:Kiadja:Kiadja: 
Kódex , Utrecht 
www.kodex.nl 
kronauer@kodex.nl 
 
Előfizetési díj: Előfizetési díj: Előfizetési díj: Előfizetési díj:  
EUR 15,- évente 
Az MGYIK  beiratkozott diákjai-
nak ingyenesen. 
 
Hirdetési lehetőség:Hirdetési lehetőség:Hirdetési lehetőség:Hirdetési lehetőség:    
 
A gyermek érdekeit képviselő, 
illetve gyermek érdekeit nem 
sértő hirdetéseit lapunkban 
elhelyezheti EUR 25 összegű 
támogatásért. A hirdetés megje-
lenésének elbírálását a szer-
kesztő és a MGYIK vezetősége 
fenntartja magának.  
 
Számlaszám: Számlaszám: Számlaszám: Számlaszám:  
Ver.Hongaarse Jeugd in 
Nederland, Utrecht Postbank  
9320681 
IBAN NL81 PSTB 0009320681  
BIC PSTBNL21 
 
Lapunk közli a gyermekek 
írásait, alkotásait is.  
Gyermekek, szülők és szakértők 
egyéb cikkeit, rajzait, írásait 
várjuk a szerkesztőségbe.  
Kérjük, hogy előfizetésével 
támogassa a Hollandia Magyar 
Gyermek-, és Ifjúsági Kört.  

A két kép között 6 kis különbség van. Megtalálod őket?  
(www.kiskobak.hu) 

 

 

Chopitel Emese (Franciaország)  

 

Sziasztok!   

Gondoltam megosztom veletek linkgyujteményemet: Nektek is van valami gyujtemény?  

Emese 
   

Magyarul tanulok  

 1/ Magyar nyelv mint anyanyelv oktatàsa könyvböl   

http://magyar.fok.hu/nyiskola/k_kiado.htm 

  

2/ Magyar nyelv mint idegen nyelv oktatàsa  multimédiàs 

eszkozokkel : 

 http://www.isze.hu 

http://www.szakkonyv.hu/portal.aspx 

  

3/ Közoktatàsi tankönyvjegyzék:  

 http://tankonyv.kir.hu 

http://tankonyv.lap.hu/index.html 

  

4/ Magyar nyelv oktatàsa szàmitogépen és online : 

 http://www.inf.u-szeged.hu/beszedmester/ 

http://www.hungaroport.hu/ 

  

5/Magazin magyarul tanuloknak: 

 www.magyarultanulok.com 

  

6/ Nyelvtanleckék PDF dokumentumokon szintek szerint & 

Magyar ABC, Kiejtési gyakorlatok   

www.magyarora.com 

Tisztelt Igazgató Úr! / Igazgató Asszony! 

 

 

 

A Balassi Intézet évek óta rendez Nyári Egye-
temet a magyarul tanulni kívánó külföldiek 
számára. Szeretnénk tájékoztatni arról, hogy 
ebben az évben is megrendezzük tanfolya-
munkat 2007. július 23. és augusztus 17. 
között. A magyar nyelvi tanfolyamainkra a 
kezdő szinttől a haladóig minden tanulni 
vágyót szeretettel várunk. A tanfolyam az 
intenzív tanuláson kívül hungarológiai 
előadásokat, kulturális programokat és 
kirándulásokat is tartalmaz. 

 

Ettől az évtől kezdve a fenti időpontban 
módszertani – nyelvi továbbképzést is tar-
tunk olyan kollégák számára, akik bárhol a 
világon a legkülönbözőbb formákban tanítják 
a magyar nyelvet (pl. vasárnapi iskolákban, 
tanfolyamokon, vagy akár magán úton). Cé-
lunk az, hogy megkönnyítsük a távolban 
tanító kollégák munkáját, segítséget 
nyújtsunk mindennapi munkájukhoz. 

 

Amennyiben programunk iránt felkeltettük 
érdeklődésüket, a www.summeruniversity.hu www.summeruniversity.hu www.summeruniversity.hu www.summeruniversity.hu 
honlapon megtekinthetik a részletes leírást. 

Budapest, 2007. április 4. 

Szeretettel várunk mindenkit: 

 

Garay Melinda 

szakmai vezető 
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Ludas MatyiLudas MatyiLudas MatyiLudas Matyi    

 
Volt egyszer egy asszony; volt annak egy fia, Matyinak hív-
ták. Hanem ez a Matyi csak nem akart használható ember-
ré válni. Nem tudott azzal az anyja semmi pénzt kerestetni; 
nem tudta napszámba eregetni, pedig már legényszámba 
ment. Inkább a kuckóban ült. 
- Nem dolgozom másnak! - mondta az anyjának, ha az no-
szogatta. Nem is csinált semmit, legfeljebb arra volt kapha-
tó, hogy őrizte a libákat. Tizenhat volt a kisliba, a két anyá-
val meg a gúnárral együtt tizenkilenc. 
A libák éppen akkorra növekedtek meg, mikor Döbrögben 
vásár volt. Azt mondja a legény az anyjának: 
- Anyám, én elhajtom most ezeket a libákat a vásárra, 
Döbrögre. 

De az anyja: 

- Hová hajtanád! Majd elkelnek azok itthon is. 

De a legény csak felcihelődött, hogy ő elhajtja a libákat a 
vásárra. Az anyja már nem ellenkezett, sütött neki egy jó 
tepsi pogácsát az útra; ha már olyan mehetnékje van, hát 
menjen. A legény a három nagy libát visszaverte, a tizenhat 
fiatalt meg elhajtotta. 
Odaér a döbrögi vásárra. Odamegy hozzá a vásárban 
Döbrögi úr, a város ura, és azt kérdi tőle: 

- Hát hogy adnád nekem ezeknek a libáknak párját? 
- Ennek két máriás párjaként az ára. S még az apámnak 
sem adom alább - mondja a legény. 

- Ejnye - mondja a döbrögi Döbrögi úr -, te huncut akasztófá-
ravaló, nekem, földesúrnak, eddig sem szabta meg senki a 
portékájának az árát, de te sem szabod ám meg! Odaadod-
e egy kurta forintért? 

- Nem adom! Két máriás az ára, mondtam! 

Döbrögi úr mögött ott volt két katona. 

Rájuk parancsol: 

- Fogjátok meg ezt az akasztanivalót, és kísérjétek a házam-
hoz. A libákat is hajtsátok oda. 
Odakísérték Matyit Döbrögi úr házához. A libákat ingyen 

elvették tőle, Matyira meg jó huszonötöt ráver-
tek. Ez lett a libák ára! 
Azt mondja Matyi, amikor föltápászkodott a 
deresről: 

- Jól van! De visszafizetem én ezt még három-
szor az úrnak! 
Döbrögi urat elöntötte a méreg. Nosza, mond-
ja a legényeknek: 
- Fogjátok meg a huncutot, vágjatok rá még 
harmincat! 
Újra megfogták Matyit, lefektették a deresre, 
megint harmincat rávertek. Avval eleresztet-
ték. Kiment Matyi, most már nem szólt, de 
amit gondolt, az annál jobban a begyiben ma-
radt. 
Eltelt néhány esztendő, Matyi szégyenében és 

mérgében világgá ment. De csak nem emésztette meg a 
mérgét. Visszajött hát a szülőföldjére. Még aznap mit hall? 
Azt, hogy új kastélyt csináltat a döbrögi úr! Felöltözött erre 
Matyi ácsruhába, úgy ment el a döbrögi úr városába. Az új 
kastély fele már készen volt. Az épületfák mind ott feküdtek 
a kastély mellett, szépen kifaragva. Matyi odament, mére-
geti a fát, mint egy ácsmester. 
Döbrögi úr meglátja, hogy valami külső országi ácsmester 
van az ő házánál. Kimegy, s kérdezi tőle, hogy kicsoda, mi-
csoda is ő. 

Azt mondja Matyi: 

- Külsőországi ácsmester vagyok! Igen híres, mondhatom. 
Döbrögi úr mindjárt aggodalomba esett a kastély miatt. 
Megkérdezte: 

- Jó lesz ez az épületfa? 

Azt mondja az ácsmester: 
- Az épület, az megjárja, hanem kár volna ilyen dibdáb fával 
berakni, mivel ez nem erre való. 
Döbrögi úr gondolkodik, hogy hát mit csináljon. Azt mondja 
végre az ácsmesternek: 

- Van nekem egy erdőm, szebbnél szebb fák vannak benne. 
Ha ez nem rávaló, hát szebbet vágatok. Jöjjön ki velem, 
válassza ki! 
Mindjárt kiparancsoltatott száz fejszés embert az erdőbe. Ő 
maga persze hintóra ült az ácsmesterrel. 
Mennek ki az erdőbe. Haladnak a sűrűbe. Bemennek oda, 
ahol a legsűrűbb. Keresi, keresi az ácsmester az alkalmas 
fát, hogy melyik is volna jó az épületre. Kijelölgeti őket, és 
nekiállítják a száz fejszés embert, hogy vágják ki a fákat 
sorra. 
S mennek beljebb, még beljebb. Végül elérkezik az ácsmes-
ter a döbrögi úrral egy mély völgybe, ahová a favágásnak 
még a hangja se hallik. Talált itt is egy alkalmasnak tetsző 
fát. Rászól az ácsmester a döbrögi úrra: 

ILLYÉS GYULA  
(1902-1983)  



- Mérje csak meg az úr a törzsét; alighanem jó lesz ez is. 
Döbrögi úr átöleli a fát, hogy lássa, elég vastag-e. Ezt várta 
csak Matyi. A fa másik oldalán egyszeribe összekötötte az úr 
két kezét, zsineggel. A száját meg betömte száraz mohával, 
hogy a kiáltozást ne hallják. Aztán levágott egy hajlós botot, 
s addig hegedült vele az úron, amíg kedve tartotta. Kivette a 
zsebéből a libák árát, a maga zsebébe rakta, s indult. De 
még azt hozzátette, mivel az úr a némaságában is nagyon 
kérdezőn meregette és forgatta a szemét: 
- Nem vagyok én ács, hanem én vagyok Matyi! Emlékszik: a 
ludas! Az is leszek most már mindég, Ludas Matyi! Akinek az 
úr erőszakkal elvette a lúdjait. Akit az úr fizetség helyett jól 
megveretett! Még kétszer eljövök, mert három visszafizetést 
ígértem, s két megveréssel adósa vagyok! 
Evvel otthagyta Döbrögi urat. A száz fejszés levágta a fákat, 
aztán elpihentek, és várták Döbrögi urat az ácsmesterrel 
vissza. Elunta várni végül őket a száz fejszés ember, hát 
elindultak láncba állva, mint mikor vadászok nyulat hajta-
nak, és bekeresik az egész erdőt. Nagy sokára megtalálják 
Döbrögi urat, de az ácsmester sehol: már-már aggódtak ér-
te. Odamennek Döbrögi úrhoz, hát látják, inkább a másvilá-
gon van, mint az innensőn. Úgy meg van csépázva, hogy alig 
tud szólni. Nyögi inkább: 
- Nem ács volt az! Hanem a gazember Ludas Matyi, akinek a 
lúdjait egyszer elvettem. De mikor volt az! Én már el is feled-
tem! Ő meg azt mondta, hogy még kétszer eljön, és megver! 
Hazavitték Döbrögi urat, lepedőben; majd hogy végleg meg 
nem kukult az ijedtségben. Ki sem kelt az ágyból. Leveleket 
küldözgetett mindenféle doktoroknak, hogy jöjjenek orvosol-
ni, de semmiféle doktor nem merte felvállalni a gyógyítását. 
Egy pár nap múlva azonban Matyinak is fülibe jutott a dolog. 
Gondolt egyet. 
Felöltözött tudós doktornak, kocsit fogadott, s elhajtatott 
Döbrög városába. Megszállt a fogadóban, ott egy kicsikét 
mulat s beszélget, mint afféle külsőországi doktor. 

Kérdi a fogadóstól: 

- Mi újság másképp ebben a városban? 

Azt mondja a fogadós: 
- Nincs egyéb, ha csak az nem, hogy Döbrögi úr rémisztően 
nagy beteg. Ha akadna doktor, aki meggyógyítaná, igen nagy 
fizetséget kapna. 

Mondja erre Matyi, megsimogatva a fölragasztott szakállát: 

- Én fel merem vállalni, meg is tudom gyógyítani! 
Megörül ennek a fogadós. Mindjárt üzentet fel Döbrögi úr 
házához, hogy van itt egy külsőországi doktor, az mindenkit 
meggyógyít. Jöjjenek érte! 
Hintón mentek érte. Odalép a doktor a beteghez, végigtapo-
gatja, nézegeti, csóválgatja a fejét. Ránéz Döbrögi úr az 
ókulárés doktorra, s azt mondja neki lassú hangon: 

- Ugye, nem bízik hozzám, hogy meggyógyulok? 

Az orvos nagy vártatva válaszol: 

- Ha lehet, meggyógyítom! 
Megvidámult egy kicsit Döbrögi úr. Ludas Matyi pedig mind-
járt tüzet rakatott a szakácsnéval, és fürdőnek való vizet 
melegíttetett. Aztán mindenféle cselédet elküldött az erdőre 
füvekért, gyökerekért. A háznál nem maradt senki más, csak 
Döbrögi úr meg Ludas Matyi. Mikor a háznál levők mind elta-
karodtak, Matyi elővett egy jó erős botot, s odaáll az úrhoz: 
- Most jön a kúra! - mondta neki, s ugyancsak megkúrálta. 
Az úr most beszélhetett volna, de rémületében most is csak 
a szemét meresztette. 

- Nem vagyok én doktor, hanem Ludas Matyi! - mondta Ma-
tyi. 

Amennyi pénzt csak talált a sublótban meg az almáriumban, 
mind előszedte, és elvette belőle a ludak árát. 

Aztán azt mondta: 

- Már kétszer itt voltam! De még egyszer eljövök! 
A veréstől Döbrögi úr persze még betegebb lett. Hazajöttek a 
cselédek a füvekkel, gyökerekkel; de az úr csak nyögni tud-
ta, amikor a doktor után kérdezősködtek: 

- Nem volt az doktor! Hanem Ludas Matyi! 

No, a sok pénzért csak eljöttek a doktorok, és akadt egy, aki 
valóban meggyógyította Döbrögi urat. Az ettől fogva mindig 
strázsáltatta magát a katonáival, nehogy hozzáférhessen a 
Ludas Matyi. De lassan el is felejtkezett róla. 

Egyszer megint vásár esett abban a városban. Ludas 
Matyinak megint csak eszébe jutott, hogy újra el kellene már 
menni Döbrögi urat megkeresni. Lókereskedőnek öltözött, 
szerzett magának egy jó lovat, és így ment el a vásárba. 
Odaállt ő is a többi gazda közé, és árulta a lovát. 
Amikor eladta, tovább ténfergett, nézelődött a vásárban, 
várta az urat. Egyszer csak hallja, amint az egyik ember di-
csekszik azzal, hogy az ő lova a legjobb futó ló a környéken. 

Ludas Matyi odalép, s azt mondja annak az embernek: 

- Igazán? Mert én épp olyan lovat akarok! Megveszem, ha 
megteszi oda a próbafutást, úgy, ahogy kívánom. 

Az ember ráállt; azt mondja: 

- Megteszem. 
- No, hát - mondja Ludas Matyi -, álljon ide a lovával az útra, 
üljön föl rá, s ha majd Döbrögi úr jön a hintóval, akkor kiált-
sa el magát, hogy: Én vagyok Ludas Matyi! Hanem aztán 
vágtasson ám, mert különben eloltják a gyertyáját. 
Az ember erre is ráállt. Ki is mentek két órakor a város végé-
re. Akkor érkezett Döbrögi úr a hintón. Az ember odalovagolt 
a hintóhoz, elkiáltja magát: 

- Én vagyok Ludas Matyi! 

De aztán jól megcsapkodta a lovát. 

Hamar mondja erre Döbrögi úr: 
- Fogd ki, kocsis, a lovakat! Utána! Aki elfogja a gazembert, 
két aranyat kap. Menjetek, mind! 
A kocsis hamar felült az egyik lóra, a hajdú a másikra, utána 
eredtek. Döbrögi úr maga maradt a hintón, onnan nézte az 
üldözést. 
A Ludas Matyi akkor szépen 
melléje állt, s csendesen oda-
mondta neki: 
- Nem az volt a Ludas Matyi! 
Hanem én vagyok az! 

Az úr majdnem ájultan nyeklett 
vissza az ülésre. De Ludas Ma-
tyi csak megadta neki a harma-
dik részletet is. Azután a ludak 
árát megint kivette a zsebéből, 
s megmondta neki, hogy ez volt 
az utolsó. 
Azzal Matyi eltűnt, s egy más 
tájon telepedett meg, ott vett 
magának feleséget, s még ma 
is él, ha meg nem halt. 
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Egy kis házban öt kis szoba 

sorakozik szépen, 

öt kis ember bújik oda 

melegedni télen. 

(Kesztyű) 

 

Repül a madár szárnyak nélkül, 

fára ül de lábak nélkül, 

jön egy király napkeletrül,  

mind megeszi szája nélkül. 

(Hó) 

 

Ha rám nézel, visszanézek, 

ha rám nevetsz, kinevetlek. 

Tiszta, igaz és hû vagyok, 

kedvedért én nem hazudok. 

(Tükör) 

 

Csak a tiéd, mégis mások használják többet. 

Mi az?  (A neved) 

Kicsik konyhája 
 

 
Szeretnétek saját készítésű finomsággal meglepni anyát és apát? Akkor 
egy egyszerű, de nagyon finom édesség receptjével bátorítalak titeket.  

 

Kókuszos kocka a neve.Kókuszos kocka a neve.Kókuszos kocka a neve.Kókuszos kocka a neve.    

 

Hozzávalók: 

1 db boerencake (natúr, ízesítés nélküli) 

1 zacskó kókuszreszelék 

1 zacskó vanílíás cukor 

1 üveg csokoládé öntet 

 
Vágd fel kockára a süteményt (3X3 cm). Egy tálkába öntsd bele a 
csokoládészószt. Ha túl sűrű, egy kanál tejjel hígithatod. Egy másik 

tányérba ötsd bele a kókuszreszeléket. 

Máris kezdődhet a süteménykészítés! 

A kis boerencake kockát mártsd bele a csoki-
masszába úgy, hogy minden oldala csokis legyen. 
Aztán forgasd meg a kókuszreszelékben, majd tedd 
őket egy tányérra. 

 

Máris kész a nagyon egyszerű, de annál finomabb süti! 

Ugye, milyen könnyen ment? 

Ha ismertek ti is recepteket, szeretettel várjuk a szerkesztőségbe. 
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ma már az ország egyik legnagyobb nyári gyer-ma már az ország egyik legnagyobb nyári gyer-ma már az ország egyik legnagyobb nyári gyer-ma már az ország egyik legnagyobb nyári gyer-

mektábormektábormektábormektábor----szervezője. szervezője. szervezője. szervezője.     
 
Az egyéni táborozókon kívül 2007-ben is örömmel fogadjuk 
csoportok jelentkezését, akár 7 napos, akár 14 napos turnu-
sokra. 

 

Szabadidős tábor 

 
Az iskolákból érkező gyermekcsoportok kedvezményes áron 
nyaralhatnak velünk. A csoportban, kedvezményes áron 
érkező gyerekek a délelőtti tanórákon nem vesznek részt, 
ebben az időszakban − a kísérő tanár felügyelete mellett 
−,saját szervezésben, meglátogathatják Kecskemét és 
környéke nevezetességeit, használhatják a tábor területén 
található eszközöket (sportpályák, játszótér), és a kísérő 
pedagógus – animátoraink támogatásával, − külön pro-
gramot szervez számukra. Táboroztatásban tapasztalt 
pedagógusok kíséretére és segítségére számítunk, akik 
szívesen és aktívan vesznek részt a délutáni és esti pro-
gramok szervezésében és lebonyolításában.  

 
Iskolai csoportokat 12 főtől tudunk fogadni. Minden 12 fős 
gyerekcsoporttal egy (pedagógus)kísérőt látunk vendégül a 
táborban. A 13. táborozó térítésmentesen csatlakozhat az 
iskolai csoporthoz. 
Az iskolai gyermekcsoportokkal érkező pedagógusoknak 
felajánljuk továbbá, hogy bármely hozzátartozójukat (egy 8 
és 17 év közötti gyermeket) térítésmentesen a PEOPLE 
TEAM kecskeméti táborának tetszőlegesen választott tur-
nusában, az általuk választott szaktáborban vendégül látjuk. 

 
Iskolai csoportok számára egy turnus részvételi költsége: 
27. 000 Ft / fő. (7nap / 6éjszaka) 

 
A részvételi költség a szálláson és a teljes ellátáson kívül 
tartalmazza az összes délutáni és esti (a tábor területén és 
azon kívül) szervezett program költségét, 1 db tábori pólót, 
nem tartalmazza a délelőtti órákat. A délelőtti programokat 
az iskolai csoportokkal érkező pedagógusok szervezik.  

Kecskeméten, az ország egyik legszínvonalasabb, legot-
thonosabb és legbarátságosabb kollégiumában szervezzük 
táborunkat (KF GAMF Kari Kollégium Kecskemét, Homok-
szem u. 3–5.). 2 + 2 ágyas összkomfortos szobák, újonnan 
épített sportpályák várják a táborozókat.  

 

Szaktáborok 

A PEOPLE TEAM által szervezett szaktáborokban a délelőt-
tök az előre választott témának megfelelő órákkal telnek 
(naponta 2 x 90 perc és 1 x 60 perc). A délutánokra és az 
estékre pedig változatos programokkal, csapatjátékokkal, 
versenyekkel, vetélkedőkkel és meghívott vendégekkel 
készülünk. A délelőttre választható témák: nyelvtanulás 
(angol, német, francia), színészet, lovaglás, médiaoktatás, 

számítástechnika, képzőművészet, csillagászat, sport, 
„Fedezd fel a világot!”, nemzetközi tábor németül ta-
nulóknak (13 éves kortól, kizárólag augusztusban).  

 

7 napos turnusaink: 

1. turnus: 2007. 7. 8. (vasárnap) – 2007. 7 14. (szombat) 

2. turnus: 2007. 7 15. (vasárnap) – 2007. 7 21. (szombat) 

3. turnus: 2007. 7 29. (vasárnap) – 2007. 8 4. (szombat) 

4. turnus: 2007. 8. 5. (vasárnap) – 2007. 8. 11. (szombat) 
A 7 napos turnus részvételi költsége: 39.000 Ft (7 nap / 6 
éjszaka) 

 

14 napos turnusaink: 

1. turnus: 2007. 7. 8. (vasárnap) – 2007. 7. 21. (szombat) 

2. turnus: 2007. 7. 29. (vasárnap) – 2007. 8. 11. (szombat) 
A 14 napos turnus részvételi költsége: 78. 000 Ft (14 nap / 
13 éjszaka) 

 
A részvételi költség a szálláson és a teljes ellátáson felül 
tartalmazza a délelőtti órák és az összes (a tábor területén 
és azon kívül) szervezett program költségét, 1 db tábori 
pólót és 1 db gyűrűs mappát a délelőtti foglalkozások során 
kapott anyagok gyűjtésére. 

 
A szaktáborok esetében is érvényes a csoportoknak szóló 
kedvezményünk. Minden 12 fős gyerekcsoporttal egy 
pedagóguskísérőt látunk vendégül a táborban. A 13. 
táborozó a szaktáborok esetében is térítésmentesen csatla-
kozhat az iskolai csoporthoz. Egy csoporton belül érkezhet-
nek mind szaktábort, mind szabadidős tábort választó gyere-
kek. A Budapestről induló transzfer költsége: 2.000 Ft / fő. 

 

Ízelítő a délutáni és esti programokból:  
fürdőzés a kecskeméti élményfürdőben, kézműves 
foglalkozások, sportversenyek, vendégek ( pl. Animal Canni-
bals), bográcsolás, filmforgatás, „Ki mit tud?”, krimijáték 
lovagi torna , szolgáltatóház, kincskeresés, városnézés Kec-
skeméten. 

 
Honlapunkon az eddigi táborok során készített képek és a 
tábori programok részletes leírása is letölthető: 
www.peopleteam.hu. 

 
A PEOPLE TEAM Alapítvány közhasznú. Azoknak, akik 
támogatják alapítványunkat, módjukban áll igénybe venni az 
alapítványi támogatásról szóló kedvezményeket. 

 
További információért állunk rendelkezésükre e-mailben 
(info@peopleteam.hu) vagy telefonon +36 1 275-7576. 

Gémes Szilvia        

+36 30 283-0844 

 



A 2007. április 27A 2007. április 27A 2007. április 27A 2007. április 27----28.28.28.28.----án Hollandiában megren-án Hollandiában megren-án Hollandiában megren-án Hollandiában megren-
dezett Helikon Fesztivál rendezvényérőldezett Helikon Fesztivál rendezvényérőldezett Helikon Fesztivál rendezvényérőldezett Helikon Fesztivál rendezvényéről    
  

  
 A 2004-től megrendezett Helikoni Ünnepségek 
különleges helyet foglalnak  el a Keszthelyi Helikon hosszú 
történetében. Először is a történelmi fontosságú időpont 
miatt, hiszen az egybeesett Magyarország Európai Uniós 
csatlakozásával. Másodszor azért, mert közel 4500 diák és 
kísérő vett részt rajta, mely eddigi történetében a legma-
gasabb részvételi szám. Harmadszor pedig a nemzet-
közisége miatt: először vettek részt versenyzőként külföldi 
diákok Keszthely testvérvárosaiból: Hof van Twente 
(Hollandia), Boppard (Németország), Turnov (Csehország) és 
Hidaskürt (Szlovákia). 

  

A 2007. év egy újabb hármas mérföldkövet jelez.  
   
 190 évvel ezelőtt, 1817-ben került sor az első 
Helikon ünnepre gróf Festetics György udvarában. Az alapító 
korai halála (1819) és a történelem viharai miatt többszöri 
próbálkozás ellenére sem sikerült rendszeresen megren-
dezni.  
 50 évvel ezelőtt, 1957 tavaszán,  valószínűleg az 
56-os forradalom lelkesítő hatására, néhány lokálpatrióta 
elérkezettnek látta az időt a helikoni hagyomány fe-
lelevenítésére. Eleinte csak helyi szinten, később egyre 
inkább bővülő körben éledt fel a helikoni gondolat. Az Újkori 
Helikoni Ünnepségek 1992 óta kétévenként folyamatosan 
megrendezésre kerülnek.  
  A 2004-es Helikon magas művészeti szintje mély 
benyomást tett a holland résztvevőkre, s ehhez csatlakozott 
még a sok felejhthetetlen élmény a versenyen kívüli 
találkozások alkalmával. Ezért elhatározták, hogy 2007-ben 
az Overijssel Megyei Ifjúsági Zenei Versenyét (JMCO) 
szervező bizottsággal együttműködve Hollandiában is me-
grendezik – hagyomány teremtő szándékkal – a Helikon 
Fesztivált. Ez tehát a harmadik mérföldkő: ezen nagyértékü 
kultúrális hagyomány átültetése az ´öreg Európába’, az EU 
egyik alapító tagjának számító Hollandiába. 
  Nagy megtiszteltetés, hogy a Helikoni Ünnepségek 
alapítójának egyenes leszármazottja,  dr. Festetics György 
egyetértését fejezte ki a Helikon gondolat európaszerte való 
továbbadásával és jelenlétével szimbólikusan átadja a 
Helikon fáklyát az új európai generációnak. 
  A nyitóünnepség 2007. április 27.-én 19.30 
órakor kezdődött (Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20, 
7551 AG  Hengelo/Overijssel) a 2006-os Helikon 
fődíjasok koncertjével. Az Overijssel Megyei Ifjúsági 
Zenei Verseny (JMCO) elődöntői és Gálakoncertje 
április 28.-án 10:00 – 18:00 óra között 
Deventerben kerültek megrendezésre.   

  
A rendezők, szervezők között ott volt Vera 
Haverkamp, deventeri barátunk, aki már 
számos Magyar-Holland programot és  
együttműködést hozott létre a két ország 
 gyermek, felnőtt és művészi társadalmia  
között.       Vera, köszönjük szépen.  

Oude Blasiuskerd, 
Hengelo 

Keszthelyi Heli-Keszthelyi Heli-Keszthelyi Heli-Keszthelyi Heli-
kon kastélykon kastélykon kastélykon kastély    



Diadal Úti Általános Iskola 

OM azonosító sz.: 035103 
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Tel: 2576-514 Fax: 253 - 5445 E-mail: diadaltitkar-
sag@externet.hu HTTP://DIADAL.UW.HU 

Dear Colleagues!  

 

INVITING APPLICATION 
The Hungarian Elementary School of Diadal Street and 
local Hungarian partner school, Elementary Art School 
Bartók Béla advertise an international graphic applica-
tion again for children between 7 - 18 years old.  

 

We would like to appreciate the dispatched creations in 
two characteristic categories  
(from 7 to 12 and from 13 to 18 years 
old) 
THEME OF APPLICATION: 
"OUR LOCAL VALUES" We 
would like to  

get those ordinary child- 
creations 
which presents their 
most  

important landscape,  

district of town,  

community or  

activities for  

the young ones,  

namely their local values. 

We shall make an exhibition out  of these creations  

in a representative, well-attended place of issue. 

 

We will open the exhibition in November 2007. 

 

We have a practice yet in the organization of such a 
dedicated call and exhibition since in 2005 we worked 
together with foreign partners in a project of fine arts 
with major success. 

 

Allow us to write few sentences about this ! 

 
We have got creations from Slovakia, from Greece, from 
Poland, from Italy, from Germany, from Ireland, from 
Croatia and from Austria. We have got 64 foreign crea-
tions from these countries in that year. The visitors of 
our exhibition can see 106 creations after the gambit of 
the exhibition on 14 January of 2005. It was arranged 
in a well-attended store in Budapest, called Árkád 
Store. On the first gambit of the this exhibition our for-
eign guests were the Slovak and Hungarian students 
from Sahy near the Hungarian border. 

 

After the event we posted CDs to partners about the 

pictures, diplomas and some other important 

information about this exhibition and about the 
participant. This exhibition later traveled around the 

Diadal Úti Általános Iskola 

OM azonosító sz.: 035103 

1172 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Diadal u. 43-49. 

Tel: 2576-514 Fax: 253 - 5445 E-mail: diadaltitkar-
sag@externet.hu HTTP://DIADAL.UW.HU 

Kedves Kollégák! 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A magyarországi Diadala Úti Általános Iskola és 

helyi partneriskolája, a Bartók Béla Zeneiskola és 

Művészeti Általános Iskola ismét nemzetközi 

rajzpályázatot hirdet 7 – 18 év közötti fiataloknak. A 

beérkezett alkotásokat két életkori kategóriában 
 szeretnénk értékelni. (7 -tKl 12-ig és 13-tól 18-ig) 

 

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: „HELYI 
ÉRTÉKEINK” 

  
Olyan hétköznapi gyer-
mekalkotásokat szeret-
nénk kapni, melyek a 

fiatalok számára 
   legfon 

   tosabb  
    tájat, 

    városrészt, közösséget vagy 
tevékenységeket, azaz 

helyi értékeiket mutatják be.A rajzokból kiállítást rendeznénk egy 
reprezentatív, látogatott kiállító helyiségben. 

 

A kiállítást 2007 novemberében nyitjuk meg. 

 
Van már gyakorlatunk ilyen típusú meghívásos pályázatok és  

kiállítások szervezésében, hiszen 2005- ben külföldi partnerek-
kel dolgoztunk már együtt nagy sikerrel egy képzKmHvészeti pro-

jektben.  

 

Engedjen meg néhány mondatot erről! 

 
Szlovákiából, Görögországból, Lengyelországból, Írországból,  

Horvátországból és Ausztriából. 64 alkotást kaptunk abban az 
évben. Kiállításunk érdeklődői 2005 január 14-én a az igen láto-
gatott budapesti Árkád Üzletházban megrendezett megnyitó után 

106 alkotást nézhettek meg. Az első megnyitón a magyar  
határhoz közel fekvő Ipolyságból érkezK szlovák és magyar 

diákok voltak a vendégeink. 
Az esemény után CD-n küldtük el a kiállítás képeit, a kiosztott 
okleveleket és egyéb fontos információkat a kiállításról és a 
résztvevőkről. A kiállítás később körbeutazott a résztvevő or-

szágok között: Szlovákiában Sahyban, Görögországban Herak-
leionban, Angliában Londonban és Olaszországban Lancianóban 

járt 2005-ben. 

 

De térjünk vissza az idén tervezett kiállításunkra! 

 
 



partners to Slovakia (Sahy), to Greece (Herakleion), to Eng-
land (London) and to Italy (Lanciano) in 2005. 

 

Let us return to our thematic exhibition planned this year! 

 
FORMAL PRESCRIPTIONS OF OUR INTERNATIONAL 
GRAPHIC APPLICATION FOR ALL CHARACTERISTIC 

CATEGORIES: 

 

1. We need 3 or 4 creations on paper which are 

made by any technique, and please send them 

without paper frame. 

2. Measure of creation: 30 X 42 cm (A\3 paper) 

3. Please write on the left-hand page of 

creation: 

a. the name, age and country of candidate children, 
b. the name and the address, the fax and telephone 

number as well as the e-mail address of school. 
c. finally the name and e-mail address of child's 

teacher who helped in preparation. 

 

THE ADDRESS OF OUR SCHOOL: 

Elementary School Diadal Street  
Budapest  
Diadal street 43.-49  

1172  

Hungary 

 

DEADLINE OF DISPATCH: 26 OCTOBER 2007DEADLINE OF DISPATCH: 26 OCTOBER 2007DEADLINE OF DISPATCH: 26 OCTOBER 2007DEADLINE OF DISPATCH: 26 OCTOBER 2007    
    
Each creation will be exhibited and evaluated by the teach-
ers of Elementary Art School Bartók Béla and invited 
graphic artists. Each artificer of exhibited and prized crea-
tion will become aware of successful result. 
According to pretension the partners can get creations of 
the exhibition to make them presentable in their school or 
in other exhibition area. 

 
We would like to know: Do you support our plan? Please 
send me answer if you support it, and will send painting or 
drawings. We shall send you message about the result 
of our initiation.  

We are looking forward to your answer anxiously! 
 
Breitkopfné Losovy Beáta 

the Bartók Béla Music and Art School's leader of 

graphic art department 

and 

Raffay Gábor, 
deputy-headmaster of Elementary School of Diadal 
Street 

Send your answer to this e-mail address 

raffay.gabor@uze.net 
00 36 30 6618290 
http://diadal.uw.hu 

 

PÁLYÁZATI ELLÍRÁSAINK VALAMENNYI 

KOROSZTÁLY SZÁMÁRA: 

 

1. Bármilyen technikával készült 3 – 4 darab alkotást 
várunk iskolátoktól, melyeket keretezés nélkül küldjetek  

be. 

2. A rajzok mérete A\3 –as legyenek (30 X 42 cm)! 

3. Az alkotás hátoldalán tüntessétek fel az alábbiakat: 

 

a. A tanuló neve, kora, nemzetisége 

b. Az iskola neve és címe telefonfaxszáma, e-mail címe 

c. A felkészítK tanár nevét  

 
A pályázatot kiíró iskola  postacíme és egyéb utolérhető-

sége a levél fejlécében olvasható. 

 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2007 OKTÓBER 26. 

 
Minden beküldött alkotást kiállítunk és a Bartók Béla 

Zeneiskola és Művészeti Általános Iskola tanárai, felkért 
művészei fogják zsűrizni. 

 
Minden kiállított és díjazott alkotó értesítést kap a sikeres-

részvételről. 

Igény szerint a partnerek megkaphatják a kiállítás anyagát 
iskolai vagy egyéb kiállító helyi bemutatásra. 

 
Szeretnénk tudni, hogy támogatja-e a tervünket. Kérjük 

válaszoljon levelünkre, írja meg, hogy küld-e képeket 
pályázatunkra. 

 

Türelmetlenül várjuk válaszát! 

 

Breitkopné Losovy Beáta 
a Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola vezető 

tanára 

 

Valamint 

 

Raffay Gábor 
a Diadal Úti Általános 

Iskola igazgatóhelyettes 

 

Válaszlevelét küldje az 
alábbi címre 

 

 

  

raffay.gabor@uze.net  

00 36 30 6618290 

http://diadal.uw.hu 



MAGYAR OVODAI OKTATOI CSOMAG HOLLANDIABANMAGYAR OVODAI OKTATOI CSOMAG HOLLANDIABANMAGYAR OVODAI OKTATOI CSOMAG HOLLANDIABANMAGYAR OVODAI OKTATOI CSOMAG HOLLANDIABAN    

 
Kedves Szulok es Nagyszulok! 

 
A Hagai Magyar Ovoda szervezeseben lehetoseg nyilik arra, hogy egy  
ovodasok szamara osszeallitott magyar nyelvu oktatoi csomaghoz itt  

Hollandiaban hozzajuthassunk. A benne levo munkafuzetek es konyvek  
egyben segedeszkozok – kulonbozo teruleteken - a Szuloknek is.  

1) Munkafuzetek 
Fofai Attilane es Banfalvy Zsuzsanna osszeallitasaban egyenkent 48  

oldalas, A4-es formatumu foglalkozato fuzet, melyek kulonbozo  
temakat olel fel. A feladatoknal egy-egy magyar mondoka, nepi rigmus  

is olvashato, ami a szokincs es a targyi ismeretek fejlesztesenel  
nelkulozhetetlen. 

2) Magyar nepdalkincs 
A 'Tiszan innen, Dunan tul' cimu konyvecske a 150 legismertebb  

magyar nepdalt tartalmazza. A Szulok felelevenithetik a  
gyermekkorukban tanult gyonyoru magyar nepdalok ismeretet, es az  

otthoni eneklessel, foleg az Edesanyak megismertethetik gyermekukkel  
a magyar nepdalkincset. Ezen keresztul a zenei keszseget is  
fejlesztik gyermekukben, s ranevelik a zene szeretetere. 

3) Bibliai tortenetek gyerekeknek 
A gyerekbiblia 52 oszovetsegi es 52 ujszovetsegi tortenetet mond el  
gyermeknyelven. A tobb mint 140 szines illusztracioval diszitett  

konyv alapveto ismeretet nyujt a gyermekeknek. A konyv segitsegevel  
a Szulok megismertethetik veluk a bibliai tortenetek es peldazatok  

tanitasait es az abbol levonhato tanulsagokat elultethetik a  
szivukben. 

 
A csomag tartalma: 

1) En es a termeszet 1. (Kornyezetismereti foglalkoztato fuzet  
kozepso csoportosoknak) 

2) En es a termeszet 2. (Kornyezetismereti foglalkoztato fuzet  
nagycsoportosoknak) 

3) Most kezdem... (Matematikai foglalkoztato fuzet 4-5 eveseknek) 
4) En es az unnepek (Foglalkoztato fuzet) 
5) Husveti rajzolgato (Foglalkoztato fuzet) 

6) 'Tiszan innen, Dunan tul' (nepdalgyujtemeny) 
7) Bibliai tortenetek gyerekeknek 

 
Mivel a megrendelesnel fontos tudni, hogy hany csomagra van szukseg,  
igy kerjuk a Kedves Szuloket, hogy amennyiben igenyt tartanak erre  
az ovodasok szamara osszeallitott oktatoi csomagra, azt nev es  

lakcim feltuntetesevel jelezzek a kovetkezo email cimen:  
csanady@federatio. org Egy oktatoi csomag ara: 30 euro, plusz  

postakoltseg 2,64 euro. Az oktatoi csomagot barki megrendelheti,  
tehat nem csak a Hagai Magyar Ovoda tagjai. A befizetes modjarol  

hamarosan ertesitest adunk. 
A tervek szerint a nyar folyaman Hollandiaba erkeznek a megrendelt  
konyvek. Szeptemberben postazzuk a megrendeloknek. A konyvek  
atvehetok a Hagai Magyar Ovoda osszejovetelein is postakoltseg  

teritese nelkul. Tovabbi informacio a fenti email cimen. 
Varjuk a jelentkezeseket. 

 
Udvozlettel, 

 
Csanady Agnes  



 Visszapillantó Visszapillantó Visszapillantó Visszapillantó    
 Zene óra Zene óra Zene óra Zene óra————AlessandrovalAlessandrovalAlessandrovalAlessandroval    
 2007 május 26.  2007 május 26.  2007 május 26.  2007 május 26.     
    

    
 A május végi iskolai foglalkozás a zene jegyében 
telt el mindenki számára. Meghívott vendégünk 
Alessandro Bravin volt, aki hivatásos zenész, fagotton 
játszik az eindhoveni Brabants Orkestben. Emellett ta-
nít, és iskolai zeneoktatási projektekben is gyakran részt 
vesz. Ez adta az ötletet, hogy részvételével zenei napot 
szervezzünk iskolánkban. 

 Reméltük, hogy a gyerekeknek tervezett zenei 
foglalkozások mellett lesz érdeklődés a közös zenélésre 
is, mivel mint kiderült többen játszanak valamilyen 
hangszeren. Nagy örömünkre sokan jelentkeztek, akik 
szívesen bemutatták volna hangszeres tudásukat a töb-
bieknek, így hozzákezdtünk a szervezéshez. Nem volt 
sok időnk, és lehetőség sem volt közös próbákra, de úgy 
tűnt mindenki hajlandó egy kis plusz otthoni gyakorlás-
ra a koncert érdekében. 

 Szombaton kicsiktől nagyokig, sokan érkeztek 
valamilyen hangszerrel, volt, aki csak játszani hozta, de 
volt, aki előadásra készült. 

Az első órában a kicsiknek tartottunk egy zenei bemuta-
tó foglalkozást: beszélgettünk a különböző hangszertí-
pusokról, játszottunk a zene kifejező erejével (nagyon 
eredményesen), és a gyerekek megismerkedhettek a fa-
gottal. 

 A következő órában a nagyobbakkal zajlott 
hasonló foglalkozás, persze kicsit más formában. 

A nap harmadik részében került sor a kis házi koncert-
re, amit egy rövid próba, és közös egyeztetés előzött 
meg. Változatos program alakult ki különböző hangsze-
rekkel. Volt, aki hegedűn játszott, volt, aki zongorázott, 
vagy keyboardon játszott, de hallhattunk gitárjátékot, 
brácsát, és termesztésen, fagottot is. Általában egyéni 
fellépésekre került sor, de két duót is hallhattunk, ami 
az idő rövidségére való tekintettel szép eredmény volt.  

De ami a legfontosabb, és a zene lényege is, hogy mind-
annyian – fellépők és közönség – jól éreztük magunkat, 
és talán egy kicsit közelebb kerültünk egymáshoz. 

(Bujáki Ildi) 

Alessandro a kicsiknek tart 
zene órát 

Benjamin 

Matyi  

David 

Daniel és Alessandro 
duettje 

A trió: Daniel, Csilla és Alessandro 

Timo  Cox bass gitáron Joe Satriani: 
Midnight–ját és Yngvie Malmsteen: 

Evil eye-t adta elő. 



 

Üdvözlünk a „mGYIK” Hírmondó–olvasó! 

 

A „MGYIK" a Hollandiában élő magyar, illetve magyar számázású 3-17 éves gyerekek baráti köre. Magán-

szervezésre jött létre 1998.március 15-én, mint "Tekergő" játszóház, s alakult át egyesületté 2001. novem-

ber 25-én. A játszóházban minden évszakban egyszer összejövünk játszani, énekelni, beszélgetni, mesélni és 

színházasdit  játszani. Iskolánk 2002. Március 9-én nyitotta meg kapuit. Barátaink két hetente ülhetnek be 

az „iskolapadba" . Részt veszünk  nemzetközi gyermektalálkozókon. Negyedévente egy Hírmondó magazin ad 

hírt a nagyvilágról. Mindig örömmel tölt el bennünket, amikor magyar  vagy más országbeli barátaink látogat-

nak bennünket, vagy mi találkozhatunk otthonukban velük.  

 

Gyere Te is közénk! Várunk! 

Szervezet  címe: 
 
Sfinxdreef 22 
3564 CN Utrecht 
Nederland 

Hollandiai Magyar 
Gyermek-, és Ifjúsági Kör 

CsoportokCsoportokCsoportokCsoportok        

    
Óvodás csoport: Óvodás csoport: Óvodás csoport: Óvodás csoport: (3-5 éves gyerekek csoportja, akik játéko-
san ismerkednek a magyar nyelvvel)  
Iskolai előkészítő csoport: Iskolai előkészítő csoport: Iskolai előkészítő csoport: Iskolai előkészítő csoport: (5-7 éves korú gyerekek akik még 
nem tudnak írni és olvasni,szókincsbővítés és beszédkész-
ség - fejlesztés)  
Kisiskolás csoport. Kisiskolás csoport. Kisiskolás csoport. Kisiskolás csoport. : (7-8 éven fölüli gyerekek akik most ta-
nulnak írni és olvasni)  
Magyar nyelv, mint idegen nyelv  6-9 éveseknek: nem indult 
Iskolás csoport::Iskolás csoport::Iskolás csoport::Iskolás csoport::    
9-11 éveseknek: (9-11)  
Középiskolás Csoport. Középiskolás Csoport. Középiskolás Csoport. Középiskolás Csoport. (11-16 évesek akik tanulnak :magyar-
nyelvet és irodalmat,történelmet, honismeretet és általános 
ismereteket)  

 Tanuló szoba felnőtteknek: Tanuló szoba felnőtteknek: Tanuló szoba felnőtteknek: Tanuló szoba felnőtteknek: 

 

 

Tervezett tanítási napok Tervezett tanítási napok Tervezett tanítási napok Tervezett tanítási napok     
    2006/2007     2006/2007     2006/2007     2006/2007     I. félévI. félévI. félévI. félév    

    
Szept 9. szept. 23., okt. 7., nov. 4., nov. 18.,dec. 2., 2007. 

jan. 13., jan.27. 

II. félévII. félévII. félévII. félév    
febr. 10., márc. 10., márc. 24., ápr. 14., máj. 12., máj. 26.,  

jún. 9., jún. 23. 

 

Tanítási foglalkozások rendje : 

• I. óra:  14:00- 14:45, 

• II. óra:    15:05–15:45, 

• III. óra:   16:10 -16:55 

 
Kérünk mindenkit, hogy 10 perccel a kezdés előtt legyen 

szíves megérkezni.  

Helyszín:Helyszín:Helyszín:Helyszín:    

De Baanbreker, Basisschool Eifel 26-28   3524 HH Utrecht   

TANDÍJ:TANDÍJ:TANDÍJ:TANDÍJ:    

Gyerekeknek: 

félévre € 70 / egy évre € 140  

(A harmadik / illetve ennél több gyerek egy családból ennek 
a felét fizeti.) 

Felnőtt oktatás:  
Azok a szülők akiknek gyermeke az iskolába jár, a minden-
kori tandíjnak a felét fizetik Tehát félévre € 35 egy egész 
évre € 70.  

A felnőttoktatás a  Hungarolingua tananyag alapján történik. 
(a könyvet mindenki maga szerezni be saját költségre) 

Alkalmankénti óralátogatás: € 10 (mindenkinek kedvezmény 
nélkül) 
Első óralátogatás  (kizárólag újonnan érkezők részére  - in-
gyenes). 

 
Az oktatásban résztvevő gyerekek és felnőttek étkezéséről a 
tanítás alatt gondoskodunk.  
Kérjük azokat a szülőket és látogatókat akik szintén együtt 
esznek és isznak a tanulókkal járuljanak alkalmanként € 
2,50 hozzá a költségekhez.  

 

Befizetés: Befizetés: Befizetés: Befizetés:     
Készpénzben a helyszí-
nen ,vagy átutalással / kassa 
of naar rekening:  
Ver.Hongaarse Jeugd in Ver.Hongaarse Jeugd in Ver.Hongaarse Jeugd in Ver.Hongaarse Jeugd in 
Nederland, Utrecht Postbank  Nederland, Utrecht Postbank  Nederland, Utrecht Postbank  Nederland, Utrecht Postbank  
9320681932068193206819320681 

Iskolapadban 

Telefonszám:  
+ 31 646 208173 
Tel/ faxszám:  
+ 31 30 2803911 
 
E-mail: h:_mgyik@yahoo.com 
www.geocities.com/h_mgyik 


