
Tervezett Iskolanapok 2018-ban: 
 

Január 13, 27 
 

Február 10, 24 
 

Március 24 
 

Április 21 
 

Május 5, 19 
 

Június 2, 16, 30 
 
 
 
 
 

Schulferien Hamburg 
 

Weihnachtsferien  - Fr 05.01. 
Winterferien  Fr 02.02. 
Osterferien  Mo 05.03. - Fr 16.03. 

Mo 30.04. 
Pfingstferien  Mo 07.05. - Fr 11.05. 
Sommerferien  Do 05.07. - Mi 15.08. 

 
 
 

Schulferien Schleswig-Holstein 
 

Weihnachtsferien  - Sa 06.01. 
Osterferien  Do 29.03. - Fr 13.04. 
Pfingstferien  Fr 11.05. 
Sommerferien  Mo 09.07. - Sa 18.08. 
 

Kapcsolat:    ham.magyarsuli@gmail.com 
 

Jelentkezés – online 

         https://tinyurl.com/ybr72x6z 

 

HME – Egyesületi tagság: 

hamburgi-magyarok@web.de 

https://tinyurl.com/y8eukce5 

 

 

Helyszín (feltehetően):    Grundschule Heidberg 

Heidbergstraße 89, 22846 Norderstedt 

 

 

Parkolás – ingyenes mélygarázsban: 

Tiefgarage Am Rathaus (É53.70733°, K9.99376°) 

 
 

vár titeket is az újonnan megalakult  

Hamburgi Magyar Iskola 

 

 

2017/18 második félévében 

kéthetente 

 

 

 

 

 

 

Bolyai Farkas Emlékére 

  

mailto:ham.magyarsuli@gmail.com


Kedves érdeklődők! 
 
A november 18-i szombati délutánon a Hamburgi 
Magyarok Egyesülete és kifejezetten annak 
Gyerekcsoportja támogatásával megalakult a gyorsan 
formálódó magyar suli csoport. A jelenlevők az alábbi 
lényegi pontokban értettek egyet: 

▪ Elkezdjük a rendszeres iskola szervezését, két 
hetes ritmusban, lehetőleg január 1-től, 
figyelembe véve a hamburgi és környékbeli 
iskolai szüneteket.  

▪ A helyszín biztosítására több lehetőség is 
felmerült. Amint sikerül konkretizálni az épp 
következő helyszínt, a jelentkezett 
résztvevőkkel időben ismertetjük. 

▪ Létrehoztunk egy email címet és levelező listát, 
ahol az érdeklődők jelentkezhetnek: 
ham.magyarsuli@gmail.com és felvételüket 
kérhetik a listára. 

▪ December 2-án a mikulás rendezvényen egy 
információs sarokban várjuk majd a további 
érdeklődőket és jelentkezőket. 

A cél rövidtávon, hogy egy megbízható, az iskolát 
rendszeresen látogató csoport alakuljon ki, akikhez a 
későbbiekben többen csatlakozhatnak. 
A csoportban önszerveződő és rendelkezésre álló 
erőforrások alapján fogjuk kitalálni, hogy milyen 
csoportbontásban és milyen témakörök mentén fogunk 
foglalkozni a gyerekekkel. 
 

Tehát nekivágunk az útnak, ami tele lesz buktatóval, de 
biztosan jól fogjuk csinálni, hiszen a saját 
gyermekeinkért csináljuk! 
 
Üdvözlettel, 
Hamburgi Magyar Iskola Szülői Munkaközössége 
Borsos Edit, Brockhauser Sándor, Brockhauserné 
Mató Katalin, Csákiné Vereb Mónika, Falusi Regina, 
Fazekas Judit, Gyolcs Eszter, Hermann Beatrix, 
Horváth Attila, Kosztan Csilla, Németh-Kiss Balázs, 
Németh-Kiss Ilona, Rostás Attila, Schmees Éva, 
Szűcs Tamás, Toth Gergely, Zsivin László 

Tantárgyak / Fejlesztési területek 

 

Magyar kulturális értékek átadása 
(népdalok, népzene, népi játékok, 
néphagyományok, néptánc, népi ünnepek)  

 

Magyar nyelvi jártasság fejlesztése 
(szókincs, szövegértés, szóbeli és írásbeli 
kifejezőkészség)  

 

Magyar történelem és történelmi 
személyek megismertetése 

 

Híres magyar tudósok, feltalálók és 
műveik 

 

Magyarország földrajzi és természeti 
sajátosságai 

 

Magyar irodalmi műveltség fejlesztése 

 

Magyar szaknyelv (matematika, fizika, 
kémia, biológia, földrajz, zene, vallás)  

 

Közösségépítés 

Tagozatok 

• Bölcsi/Ovi (0-6 évesek) 

• Alsó (6-10 évesek) 

• Felső (10 év felettiek) 

 

 

A HME ajánlása 

Régi álmunk és törekvésünk Hamburgban is lehetővé 
tenni a gyermekek magyar nyelvű oktatását, a magyar 
kultúra és nyelv elismerését, érettségi vizsgákon idegen 
nyelvi tantárgyként a magyar egyenjogú 
választhatóságát. A megalakult Hamburgi Magyar 
Iskola ezen az úton egy fontos mérföldkő. Gratulálunk 
az elszánt Szülői Munkaközösség döntéséhez, a vállalt 
kihívások leküzdéséhez pedig egyértelműen 
támogatásunkat ajánljuk. 

HME vezetősége 
Friedrich Ireghy Annamária (elnök), Peters Éva  
Maria (alelnök), Gorzó István, Fazekas Judit, Schmees 
Éva, Horváth Tibor 
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