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Hamburgi Magyar Iskola – Gyakori kérdések 
 

1. Mi a magyar iskola célja? 

A célokat alapvetően az érdeklődő és résztvevő családok határozták meg. Nagy vonalakban 

az alábbiak kristályosodtak ki: 

- Rövid távú céljaink:  

o Magyar nyelv fejlesztése (szókincsbővítés, a szövegértés, a szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség fejlesztése) 

o Magyar kulturális értékek átadása (népdalok, népzene, népi játékok, 

néphagyományok, néptánc, népi ünnepek) 

o Közösségépítés (egymást segítő, támogató, aktív és baráti Magyar közösség 

építése gyerekek és családok számára) 

o TRansparens működés: 

 Felelősök és témakörök megnevezése 

 Költségvetés/ tervek megosztása 

 Kommunikációs csatornák biztosítása 

 

- Hosszú távú céljaink: 

o A Magyar nyelv elfogadtatása a Hamburgi, Nieder-Sachseni és Schleswig-

Holsteini oktatáspolitikába, ami könnyebbséget biztosítana a gyermekeknek az 

itteni iskolai tanulmányaikban (zweite Fremdsprache) 

o Magyar történelem, történelmi személyek és híres magyar emberek 

megismertetése 

o Magyar irodalmi műveltség fejlesztése 

o Magyarország földrajzi és természeti sajátosságai 

o Magyar szaknyelv (matek, fizika, kémia, biológia, földrajz, vallás) 

o Közös kirándulások szervezés Magyarországra, Magyarország megismerése 

o Befogadó, támogató környezet és légkör létrehozása 

 

2. Kik vehetnek részt? 

Részvételnek a két alábbi feltétele van. 

o Hamburgi Magyarok Egyesületének tagja (családi tagság) 

Ez azért szükséges, mert az egyesület az ernyő szervezet és rendezvényeinket az 

egyesületi biztosítás fedezi. Egyben a tagsággal szavazati jog is társul, tehát az 

iskola tagjainak lehetősége van az egyesület működésében, vezetésében 

résztvenni. 

o Részvételi szerződés a tanévre az oviban – iskolában, az anyagi vonzat 

vállalásával 

Csak olyan résztvevőkkel tudunk tervezni, akik vállalták a részvételt és ezért 

anyagi elkötelezettséget is vállalnak. Ez egyben motiváló erő arra, hogy eljöjjenek 

az eseményekre egyben pedig fedezi a tananyag költségeit és az oktatók 

tiszteletdíját. 



Hamburgi Magyar Iskola – Gyakori Kérdések Page 2 

Ez a szerződés még egyenlőre formailag nyitott pont, az indulásra ez még nem 

lesz kész várhatóan. A cél természetesen nem az, hogy óriási költséget rójunk a 

családokra és a tanárok ezen gazdagodjanak meg. A költségek csökkentése 

érdekében is pályázunk forrásokra. 

 

3. Mennyibe fog kerülni? 

A költségterv még tervezés alatt, nehéz most még bármit is mondani. Igyekszünk egy 

vállalható összeget kalkulálni, ami 

- Figyelembe veszi a gyerekek számát 

- Támogatja a szervezésben, megvalósításban résztvevőket (hiszen maga a szervezés is 

költséggel és rengetek idővel jár) 

 

4. Időpontok? 

Szombati napokra tervezünk kora délutáni kezdéssel 

Program terv és időpontok 2018 első félévére: 

Ssz. Időpont Tematika 

1. 2018.01.13 

13:30 

Alstercity 

Bemutatkozás, megbeszéljük, hogy mivel akarunk foglalkozni, 

Januári érdekességek – magyar szokások, milyen érdekes farsangi 

szokások vannak. 

Rím faragás gyakorlat és Frédi és Béni epizód nézés. 

2. 2018.01.27 

13:30 

Alstercity 

Közös óvoda és iskola esemény a HME klub helyiségben – 

meghívott előadó érkezik 

 

3. 2018.02.10. Farsangi előkészületek 

Farsangi kis mese – beszélgetés a gyerekekkel: farsangról, magyar 

hagyományokról 

Maskara készítés – tipikus magyar karakterek: huszár. Kik voltak a 

huszárok, mikor éltek, mi jellemezte a huszárokat. 

4. 2018.02.24 Közös gyerek esemény a HME klubhelyiségében – Közös 

farsangolás és jelmezverseny 

Közösség építése, tánc tanulás, zene szülőknek és gyerekeknek 

5. 2018.03.24 Húsvét 

Miért ünnepeljük a húsvétot? Hogyan ünnepeljük, csatlakozó 

magyar szokások. 

Barkács foglalkozás: lányoknak tojás festés vagy tojás írás. 

Fiúknak rózsa víz keverés és locsoló vers tanulás 

6. 2018.04.21 Anyák napja előkészület 

Ajándék készítés és rövid vers tanulása 

Tavasz várás, csatlakozó magyar néphagyományok 

7. 2018.05.05 Anyák napja – közös ünneplés a HME klubhelységében 

8. 2018.05.19. Pünkösdölés 

Hagyománya – háttere 

Akadály verseny és pünkösdi király választása 

9. 2018.06.02. Nyárvárás – közös kirándulás jó idő esetén 

Fagyizás a hamburgi városi parkban, szabadtéri játék. 

10. 2018.06.16. Nyár várás – búcsúzás a nyári szünetre (jó idő esetén a szabadban) 

Visszatekintés közösen – mi az ami tetszett, mi az ami nem a 

programok közül. 
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Mikor találkozunk Szeptemberben – következő alkalom 

Nyári feladatok: pihenés, játszás egy 4 soros versike írása a magyar 

iskoláról (mi jó, mi nem jó) 

11 2018.06.30 Kerti parti a stadtparkban 

Itt fontos megjegyzés lenne, hogy a program még változhat. Az időpontokat próbáljuk 

megtartani, de a tartalom esetleg változhat még. 

 

5. Helyszínek? 

a. HME klub helyiség – Alstercity 

Két oldalról lehet megközelíteni az épületet: 

i. Osterbekstraße 90C 

ii. Weidestraße 122 

 
Parkolás: az épület mélygarázsában az első 2 óra ingyenes 

                

Az AlsterCityben van a HME klubhelysége. Itt kezdünk januárban és a közös 

ovi/suli/gyerelcsoport rendezvények jellemzően itt lesznek. 
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b. Norderstedt Heidberg Grundschule – U1 végállomásánál – Norderstedt Mitte 

Itt ingyenesen biztosítanak termeket a magyar iskolának. Ezek intézése még 

folyamatban. 

Cím: Heidbergstraße 89, 22846 Norderstedt 

 
Parkolás: ingyenes mélygarázs - Tiefgarage Am Rathaus (É53.70733°, K9.99376°) 

 

6. Mit fognak tanulni a gyerekek? 

Négy tagozattal készülünk jelenleg.  

- 0-2 éveseknek  

- 3-6 éveseknek 

- 6-10 éveseknek 

- 10+ éveseknek 

 

Itt viszont lehet hogy az érdeklődők számától, valamint a rendelkezésre álló oktatóktól és 

segítőktől függően további csoportok is létre jöhetnek. 

Mondjuk kellő érdeklődés esetén létjogosultsága lehet egy külön ringatós csoportnak a 0-3 

éves korosztály számára. Jelen esetben ezzel tervezünk is! Részletek még érkeznek... 

Hasonlóképp lehet érdekesebb programokat szervezni a 14+ éves korosztálynak (például 

cserkészkirándulások és táborok). Jelezzétek tehát, ha a gyermeketek ilyesmit szeretne. 

Minél többen vannak egy csoportban annál valószínűbb, hogy tematikusabb programmal 

tudunk készülni. 

 

A program tervek még készülőben, de alapvetően a rövid távú céljaink kerülnek bele a 2018-

as programba – tehát a magyar nyelv használata, ismerete, fejlesztése, nagyobbaknak írás, 

olvasás is, mindez élvezhető formában. 
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7. Kik fognak foglalkozni a gyerekekkel? 

Jelenlegi szervezőink és oktatóink: 

- Ovi:  

o Koordinátor: Rostás Attila (rostasa@gmail.com) 

o Oktató, szervező 

 Vincze Annamária 

 Brockhauserné Mató Katalin (matokatalin77@gmail.com) 

 Kapsalis Vivien 

- Alsó: 

o Koordinátor: Falusi Regina - pedagógus 

o Oktató, szervező 

 Brockhauser Sándor – fizikus (matokatalin77@gmail.com) 

 Schütt-Weller Brigitta 

 Falusi Regina - pedagógus 

- Felső: 

o Koordinátor: Fazekas Judit 

o Oktató, szervező 

 Fazekas Judit - pedagógus 

 Zayzon Réka 

 Brockhauser Sándor – fizikus (matokatalin77@gmail.com) 

 

8. Milyen segítségre van szükség? 

Szinte bármire! 

Keresünk koordinátorokat, oktatókat. De ha van egy hobbid, témád és jól bánsz a 

gyerekekkel, szereted a gyerekeket, jelezd felénk! 

Adminisztratív feladatokkal is jár a dolog. Igyekszünk a feladatokat kicsire bontani, mert 

minél többen csinálják, annál kevésbé megterhelő. 

 

Ha egy jó csapat részese akarsz lenni, itt helyed! 

 

9. Hol találok további infókat? 

 

Hamburgi Magyar Iskola  – 

hírek: https://hamburgi-magyarok.com/category/iskola/  

kapcsolat: ham.magyarsuli_a_gmailen 

hamburgi oktatáspolitikai álláspont az idegen anyanyelvi fejlesztés fontosságáról – 

http://www.hamburg.de/bsb/elternratgeber-fuer-zuwanderer/3903126/ratgeber-

eltern-schueler/ (24-25. oldal) 

Für die persönliche Entwicklung Ihres Kindes ist es wichtig, dass Sie mit Ihrem Kind viel 

sprechen, mit ihm Bücher anschauen und daraus vorlesen, und zwar in der Sprache, in der Sie 

sich wohl fühlen. Vermitteln Sie Ihrem Kind mit Reden und Vorlesen ein Gefühl für Sprache und 

schaffen so eine gute Grundlage, Deutsch zu lernen. Für Ihr Kind ist es von Vorteil, wenn es 

seine Herkunftssprache gut beherrscht und in ihr lesen und schreiben kann. 

hamburgi kéttannyelvű oktatás az elemitől –  

http://english.welcome.hamburg.de/school/4590944/bilingual-classes/ 

https://hamburgi-magyarok.com/category/iskola/
http://www.hamburg.de/bsb/elternratgeber-fuer-zuwanderer/3903126/ratgeber-eltern-schueler/
http://www.hamburg.de/bsb/elternratgeber-fuer-zuwanderer/3903126/ratgeber-eltern-schueler/

