
A magyargyerek.com versenyen 
eddig résztvevő iskolák

 
Büszkén mutatjuk be azokat a külföldi magyar iskolákat, akik 
versenyeinken eddig részt vettek. 

Számunkra példa értékű az a lelkesedés és áldozatos munka, 
amelyet ezeknek a magyar iskoláknak a tanáraitól látunk és ta-
pasztalunk. Legtöbben szabadidejükben végzik munkájukat, és 
az a szent meggyőződés vezérli őket, hogy segíthetnek a felnövő 
nemzedéknek megőrizni magyarságukat.

Szeretnénk, ha a világban élő magyarok és a szerte a világban 
működő magyar iskolák megismerhetnék őket! 

Munkájuk példaértékű! 
További sok sikert és kitartást kívánunk nekik!



Bethlen Gábor Nyelviskola
 Calgary, Alberta, Kanada 

Tanárnő: Bezdek Éva

A  Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola közel egy évtizede működik Kanada 
nyugati tartományában, Calgaryban, a Bethlen Történeti Társaság anyagi 
támogatásával. Az óvódások csoportja mellett a kisiskolások csoportja a 

magyar népmesékkel, mondókákkal, néphagyományokkal ismerkedik játékos 
formában, s folytatja az óvodában megkezdett munkát. “A kézműveskedés 
is fontos része iskolai életünknek: mesét illusztrálunk, festünk hímes tojást, 

sütünk perecet és mézeskalácsot, készítünk advent koszorút.”

Bezdek Éva tanárnő az elsők között biztatta éppen induló magyargyerek.com 
versenyünk szervezőit, hogy jó úton járunk, kell ez a verseny a világban 

szétszórtan élő magyaroknak.  Sokat köszönhetünk neki! 

Honlapcímük: www.bethlen.ca

Bezdek Éva tanárnő kisebb diákjai a verseny első fordulójában a Zengő ABC 
rímeiből készítettek rajzos kártyákat. A nagyobb versenyzők lerajzoltak egy 
magyar népmesét. Anyák napjára csodaszép üdvözlőkártyákat készítettek. 
Láthatnak a versenyzőkről egy képet, amelyen büszkén mutatják az álta-
luk készített Hungaricumok tablót. Karácsonyi fordulónk egyik feladatában 

összehasonlították a magyar és kanadai karácsonyi szokásokat.   




“Bécsben 250 gyermek, ringató/óvodáskortól az érettségizőkig, 
látogatja az iskolánk keretében működő anyanyelvi és honismereti 

foglalkozásokat.”

Honlapjuk elérhetősége: www.amaped.eu

A versenyzők csodaszép bemutatkozó rajzokat készítettek a verseny 
elején. Láthatnak képeket levelekről, amelyet egy általunk kiválasztott, 

más országban élő levelezőtársuknak írtak.

AMAPED, Bécs
(Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete) 

Tanárnő: Krasznai-Kvassay Ildikó




Csiga-Biga Tanoda
Brighton, UK 

Tanárnő: Gál-Tomcsányi Anikó

A  Csiga-biga tanoda a Hungarian Cultural and Educational Club által 
működtetett kéthetente megrendezett magyar iskola. 

Célja az itt elő magyar közösség összefogása, a magyar nyelv ápolása, a népi 
szokások megismertetése, hagyományőrzés, valamint a magyar kultúra megis-
mertetése különböző nemzetiségű emberekkel.  “Tanodánkba 4 éves kortól 
várjuk a játékosan, vidám környezetben tanuló kisdiákjainkat. A magyar nyelv 
ápolása mellett mélyítjük matematikai ismereteiket, fejlesztjük kreativitásukat, 

megmertetjük őket Magyarország szépségével, értékeivel.”

Facebook csoportjuk:
 Hungarian Cultural and Educational Club / Csiga-biga Tanoda

Az egyik képen azt látjuk, amint egy versenyző lerajzolja az égig érő 
fát. Karácsonyi fordulónk során csodaszép menűkártyát készítettek 

hagyományos magyar ünnepi ételek felhasználásával.
  

https://www.facebook.com/groups/286611318068516/



Hannoveri Ovi-suli
Hannover, Németország 

Szervező tanár: Molnár Edina 
Hannoverben 1991 óta létezik a Magyar Ovi-suli, a Hannoveri Magyar Egyesület 
erkölcsi és anyagi támogatásával. Az ovi-suli azzal az elsődleges céllal működik, 

hogy a gyerekek a magyar nyelvet  aktívan, önként és örömmel használják, 
de természetesen célja az is, hogy a magyar nyelv, kultúra 

és hagyományok ápolásával  foglalkozzanak. 

Molnár Edina szülő és szervező tanár már három versenyünkön 
vett részt kisfiával/diákjaival.

Facebook oldaluk címe:  
Hannoveri Magyar Egyesület / Ungarischer Verein Hannover

Láthatjuk egyik versenyzőnk ötletes bemutatkozását, és egy montázst 
magyar hírességekről. Anyák napi üdvözlőkártyájuk is maximális 

pontszámot kapott. Egy magyar népmese nagyszerű rajzot ihletett.
  

https://www.facebook.com/ungvh?fref=ts



Lingua Hungarica Lehrerverein e.V.
Frankfurt -Bergen-Enkheimban, Németország 

Tanárnő: Hollstein Barbara

“Egy maroknyi pedagógus és lelkes család kezdeményezé-
sére született meg 2009 szeptemberében a Szombati Magyar 
Iskola és Óvoda Frankfurt -Bergen-Enkheimban.  Csoportjaink 
létszáma fokozatosan gyarapodott, így a 2011/12-es tanévtől 

már négy iskolai csoportunk működik.”

Az egyesület honlapja: 
http://www.lingua-hungarica.de/index.html

Versenyzőink a szaloncukorral mint hungaricummal 
ismerkedtek, és azt a feladatot kapták, hogy alkossák meg 

saját szaloncukorreceptjüket. A frankfurti lányoknak ez 
kiválóan sikerült.




Bóbita Magyar Nyelviskola
Oregon, Portland, USA
Tanár: Balogh Tünde

“ Bóbita Magyar Iskolánk 2010 májusában nyitotta ki kapuját öt kisdiákkal. 
Ma 12 -15 diák tanul az iskolában. A magyar zene, a kézművesség/kézügyes-
ségi gyakorlatok, a sütés-főzés, a meseolvasás és a magyar mesék színpadi 
földolgozása, a magyar ünnepekről való megemlékezés, magyar versek, já-
tékok, mondókák ismerete, mind-mind az alapjait képezik a szombati oktatás-
nak. Abban hiszünk, hogy ilyen messze földön, távol az őshazától, a magyar 
kultúra ismeretterjesztése, megőrzése, a magyar  identitástudat vállalása csak 
akkor lehetséges, ha a generációk – dédnagyszülőktől újszülöttekig – társul-
nak, és kicsitől-nagyig együtt dolgozunk azon, hogy egy család-szerű magyar 
közösséget teremtsünk mindenki számára. A nagymamák rendszeresen eljön-
nek az iskolába, különböző ünnepek alkalmával, diós kalácsot, mákos bejglit, 

kürtöskalácsot és fánkot sütni a diákokkal.”

A második magyargyerek.com versenyen Tünde néni és a versenyzők 
eljátszották a Bújj bújj zöld ág kezdetű dalocskát. Május fát rajzoltak és 
állítottak.Tünde néni segitségével a csoport csodaszép büszkeségtablót 
készített Hungaricumokból. A harmadik magyargyerek.com versenyen a 
Lipem lopom a szőlőt kezdetű népdalt játszották el az oregoni versenyzők. 

Még bábelőadást is szerveztek: az “A part alatt” kezdetű dalt keltették 
életre.




Magyar Iskola
Cambridge, UK 

Tanár: Kuzman Kinga

“A Magyar Iskola Cambridge 2013 januárja óta működik, ekkor kezdtük el a 
kéthetente (szombaton) tartott foglalkozásainkat, amelyekre nagy örömünkre, 
immár több mint ötvenen iratkoztak be. Rendszeres találkozásaink célja, hogy 
két- vagy többnyelvűen felnövő gyerekeinket megerősítsük és magabiztos-
abbá tegyük a magyar nyelv aktív használatában.  A nyelvfejlesztés mellett 

nagyon fontosnak tartjuk a közösségformálást is, amelyre a közös játékok, 
szervezett szabadidős programok teremtenek lehetőséget. “

Honlapunk címe: https://sites.google.com/site/magyariskolacambridge/
és Facebook-on is elérhetők vagyunk:  

https://www.facebook.com/MagyarIskolaCambridge?fref=ts

Örömmel mutatjuk meg Kuzman Kinga tanárnő egyik versenyzőjének, be-
mutatkozó rajzát, amelyet a verseny legelején készített. A verseny  

folyamán egyszer levelet írnak egy általunk kiválasztott versenytársuknak. 
Abban a reményben ajánljuk a gyerekeknek ezt a feladatot, hogy nagy 
távolságokat áthidaló barátságok szülessenek köztük. Az egyik feladatban 

a versenyzők lerajzolták a magyar zászlót. 
Lerajzolták a “Paripám csodaszép pejkó” című verset.




Montreali Magyar Iskola
Montreal, Kanada

Felkészítő tanár: Ág Mónika

“A Montreáli Magyar Iskola a helyi magyar közösség egyik legrégibb, máig 
is működő intézménye. A Montreáli Magyar Iskolát 1933-ban alapítot-
ták a Szociális Testvérek. Ekkor kb. 300 diák tanult az iskolában.  Jelen-
leg 60 -70 tanuló iratkozik be évente az iskolánkba. 2002-ben több év 
szünet után ismét elindult a felnőtteknek szóló magyar oktatás, amely  
mostanra két osztállyá bővült. A versenyben részt vevő kisdiákokat Ág Mónika 

segíti.

Honlapunk elérhetősége: http://www.montreali-magyar-iskola.com

Az egyik versenyző préselt levelek felhasználásával őszi montázst 
készített. Csoóri Sándor verse alapján lerajzolták, ők hogyan képzelik el 
lekvárcirkusz bohócait. Bartos Erika művésznő csodaszép árnyképeket 
rajzolt versenyzőinknek Budapest nevezetességeiról. A versenyzőinket is  
megkértük, készítsenek hasonlókat. Ez a kanadai munka nyerte el a legjobb 
rajznak járó extra pontot. Másik versenyzőjük képverset készített Weöres 

Sándor egyik költeményétől ihletve.

http://www.montreali-magyar-iskola.com



St Albans-i Magyar Iskola St Albans, UK
Vezető: Molnár Gabriella

Felkészítő tanáraink: Farkas Andrea és Recska Erika

“2012. szeptember 22-én hivatalosan is beindult a hétvégi magyar iskolánk. 
Az iskolánk célja, hogy csecsemő kortól a felnőttekig mindenki számára 
lehetőséget nyújtson a magyar nyelv tanulására. Feladatunk ennek az ösz-
tönös nyelvtudásnak a formálása, a nyelvi tudatosság, beszédkészség, szóbeli 
szövegalkotás és megértés fejlesztése. Szeretnénk, hogy a nálunk tanuló gyer-
mekek minél több magyar népdalt, népmesét, népszokást ismerjenek meg, és 
lehetőségeikhez mérten ápolják és őrizzék a magyar hagyományokat. Kreatív 
foglalkozásokkal, kézművesedéssel, drámapedagógiával próbáljuk fejleszteni 
megszerzett tudásukat. Közel 60 család, mintegy 80 gyermek látogatja fog- 
lalkozásainkat. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyermekek szívesen tanulnak 
“igazi” iskolai környezetben, hasonló kulturális háttérrel rendelkező társaik 

között.”

Honlapunk címe: www.hungarianschool.co.uk 

Gabi néni versenyzői igazi rajztehetségek. Csak rá kell nézni májusfájukra! 
Megkértük a gyerekeket, rajzoljanak le egy középkori magyar várat. Weöres 
versének, a Paripám csodaszép pejkónak a rajzos interpretációját is büsz-
kén mutatjuk meg. Az egyik feladatban a versenyzők bemutatták kedvenc 

magyar mesekönyvüket.




Sussexi Magyar Családi Klub 
Sussex, UK 

Ügyvezető elnök: Vörös Péter
„2013 márciusában alakult meg a Sussexi Magyar Családi Klub, ahol gyer-
mekeink túlnyomó többsége már Angliában született, sokan angol apukától 
vagy anyukától. A klub elsősorban a magyar szellemiségre, lelkületre neveli a  
gyermekeket játékosan, interaktívan és így nem egy szigorúan vett un.  
„magyar iskolát” működtetünk. Két hetente találkozunk 3-4 órás időtartamra 
úgy, hogy a szülők gyakran 100 km-t is utaznak egy ilyen alkalomért és ők is 
aktívan részt vesznek a foglalkozásokon. Rendszeresen szervezünk „magyar 
bulikat” a gyerekeknek, úgy mint például a Farsang, Gyermeknap, Szüreti bál 
és Mikulás. Szemünk előtt Liszt Ferenc példája lebeg, aki, bár élete végéig nem 
tanult meg tökéletesen magyarul, mégis soha nem szűnt meg büszke lenni  
magyarságára.”  A nagy távolság miatt a klub az eredeti formában már nem 
működik. Tavaly ősz óta a Gólyafészek Családi Klub is megalakult 11 csa-
láddal, akik rendszeresen találkoznak, és céljuk megegyezik a fentiekben  

megfogalmazottakkal.  

A sussexi versenyzők sokat köszönhetnek a szüleiknek, akik a verseny alatt 
aktivan segitették őket, és így a nyelvi nehézségeket játékosan áthidalva 
nagyon különleges munkák születtek. Lerajzolták a Zengő ABC-t, a ked-
venc meséjüket és tavaszi montázst is készítettek. Vörös Péter és Ogston  
Krisztina kiváló példája annak, amikor a szülők egyben gyerekeik tanárai 
is. Saját gyerekeiknek és a magyar közösség többi kis magyar gyerekének 
olyan útravalót készítenek magyarságból, amire valóban büszkék lehetnek.  




Southamptoni Magyar Iskola
Southampton, UK

Felkészítő tanár: Gonda Hedvig

“A Southamptoni Magyar Iskola öt évvel ezelőtt, 2009. október 3.–án kezd-
te meg működését. Iskolánkba az általános iskolás gyerekeket várjuk. Nem 
klasszikus értelemben vett nyelvtanítás folyik nálunk, hanem kultúra- és 
hagyományőrzés. Célunk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat anyanyelvi, 
magyar környezetben, bepillantást nyerjenek a magyar irodalom kincseibe, 
ismerkedjenek a magyar történelemmel, őrizzék hagyományainkat. Minden 
alkalommal készítünk is valamit, amit a gyerekek magukkal vihetnek (magyar 
zászlót, kokárdát, buzogányt, festett húsvéti tojást, anyák napjára virágot stb.).”

. 
Southampton csapata bemutatja, hogyan bábozták el saját készítésű 

bábokkal az A part alatt kezdetű dalt. A képek magukért beszélnek erről a 
korosztályában legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó csapatról.




Szt. Imre Akkreditált Magyar Nyelviskola
Edmonton, Alberta, Kanada

Igazgató: Tóth-Vörös Patrícia 
Tanárnők: Tóth Erzsébet, Jobbágy Krisztina

„Iskolánkat a néhai Hámor József római katolikus lelkész alapította 1957-
ben, fenntartója  a Katolikus Magyar Egyesület. Jelenleg hét oktatónk van, 
közülük öt tanári diplomával rendelkezik Mindnyájan rendkívüli lelkese-
déssel, odaadással és szakmai felkészültséggel végzik munkájukat.Isko-
lánk célja a magyar nyelv oktatása, ápolása, megőrzése valamint annak  
továbbadása a jövő generációja számára.A tanév kiemelkedő eseményei 
és azok ünneplése rendkívül gazdag lehetőséget nyújtanak a magyar nép-
szokások, hagyományok megismertetésére, az azokban való játékos, aktív és 

kreatív részvételre.”

Honlapunk címe: http://sites.google.com/site/szentimremagyariskola/
Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/szentimremagyariskola

A legnépesebb csapatot nevezte ez a lelkes kanadai iskola versenyünkre. 
5 csoportban versenyeznek, hihetetlen lelkesedéssel, kiváló technikai  
megoldásokkal. Például a youtube videomegosztó portálon megnézhetjük 
azt a kisfilmet amelyet a mézeskalácskészítésről készítettek. Kiemelkedő  

teljesítményt nyújtanak a versenyen, báboznak, rajzolnak, táncolnak. 



