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2005 a múlté. Beköszön-
tött az új esztendő.  

Az egyesület szervezői a 
múlt év dolgait vitatják; 
elszámolások, beszámolók 
születnek papíron és gon-
dolatban: mit hogyan csi-
náltunk, mit tanultunk 
belőle.  

A zárás a siker jegyében 
történt. A decemberi 
’Tekergő”, a gyermekcsa-
pat József Attila-napja és a 
kicsik-nagyok Betleheme-
se még mindig mosolyt 
varázsol az orcánkra. 
Hosszúnak tűnt évek után 
megint összeálltak a gye-
rekcsoportok, az okta-
tók…. Hát igen, érdemes 
volt! S mi lesz jövőre?  

Születnek az új tervek … 
miből tanulunk, mi le-
gyen a 2006-os év különle-
gessége. Új honlapunk is 
születőben van  … kíván-
csian várjuk … bár addig 
is régi címeink élnek. 

Én is elgondolkodom … 

Mi legyen a Hírmondóval?   
Hát mi lenne, írjuk tovább. 
Belső ügyeinken túl, kite-
kintünk a környező orszá-
gokba, és elkezdjük publi-
kálni a szép lassan felnőtté  
váló gyermekeink írásait, 
kicsik—nagyok rajzait, taná-
rok, szülők 
gondolatait.   

A  Hírmondó 
külön oldalt 
kapott, saját 
levelezési cím-
mel. Le tudod 
tölteni, de 
akár elektroni-
kus formában 
is olvashatod.  

C í m e :  

w w w . g e o c i t i e s . c o m /
h_mgyik  Hírmondó.  

Várjuk írásaidat, és képei-
det.  

 Tehát, mi is lesz 
ebben az évben? Lesz, mi 
már megszokott: kalando-
zunk tovább a magyar 

nyelv és kultúra izgalmas 
világában;  találkozunk a Ját-
szóházban, - bár még nem 
tudom mikor—; néhányan 
már nagyon készülünk Wales-
be, hogy ismét találkozzunk 
londoni barátainkkal, s megis-
merkedünk francia újdonsült 

barátainkkal;  a 
nagyok beszé-
lik, hogy el-
m e n n e k  a 
Csiperóra; no 
és énekkel, 
tánccal és zené-
vel emléke-
zünk meg mi 
is, mint Ma-
gyarországon 
és a nagyvilág-
ban sok helyen 

Bartók Béláról a világhírű 
magyar zeneszerzőről, népdal-
kincseink gyűjtőjéről.  

 

Legyen nagyon boldog új évünk 
együtt! 

 

 

Az MGYIK honlapján, illetve jelen-
legi Iskolapadban rovatunkban már 
olvashatjátok a II. félév tanítási 
napjait. Írjátok be a naptárotokba! 
Reméljük minden tanítási napon 
találkozunk. 

A vezetőség nevében kérünk min-
denkit, hogy a második féléves 

tandíjat fizesse be, és akinek még 
hátraléka van az első félévben az 
rendezze pénztárosunkkal, illetve 
utalja át az egyesület számlájára.  

 

Még nem olvashatjátok a tavaszi 
„Tekergő” Játszóház dátumát, 
mivel  az még szervezés alatt van. 

Reméljük mihamarabb ki tudjuk kül-
deni  a meghívókat.  

 A második félévben, illetve 
2006-ban megint emlékévre készülünk. 
Két nagyon híres magyar emberre em-
lékeznek meg a magyarok szerte a 
nagyvilágban.  

125 éve született Bartók Béla.      

a 2005/2006—os tanév 2. félévének napjai 
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Itt a farsang, áll a bál, 
keringőzik a kanál, 

Csárdást jár a habverő, 
bokázik a máktörő. 

 
Dirreg-durrog a mozsár, 
táncosra vár a kosár. 
A kávészem int neki,  
míg az őrlő pergeti. 

 
Helye-huja vigalom! 
Habos fánk a jutalom 
Mákos patkó, babkávé, 
ez aztán a parádé. 

145. sz. házzal szemben.) 

Nagyon szeretnénk, ha legkésőbb a 
játszónapok előtt két héttel emailben 
jeleznétek részvételi szándékotokat! 

Email: h_mgyik@yahoo.com 

Részvételi díj:  

€ 10 , a beiratkozott  iskolások részére  
€ 8,50. A harmadik, illetve ennél több 
gyerek egy családból ennek a felét fize-
ti. 

Meghívó 

 

Február 18-án 

 

A Tekergő 11.00-18.00 óráig tart. 
Programok: játék, kézművesház, 
ének, mese, vetélkedő és még sok 
minden más. 

Helyszín:  

a Magyar Otthonban (Vianen, 
Monnikenhof, bejárat a Langeweg 

Befizetés: készpénzben a helyszínen 
vagy átutalással  

Ver.Hongaarse Jeugd in Nederland 
Postbank  9320681 

Bárki készülhet verssel, dallal, mesé-
vel, tánccal! 

Mindenkit nagyon sok szeretettel vá-
runk! 

Baranyai-Szemety Magdi 

Gazdag Erzsi : Itt a farsang 

„Tekergő” Játszóház 

kurucokról és labancokról. Esetleg 
már olvastad is a Vöröstorony kincsét, 
vagy az ebből a korból származó—
igaz, nem Rákócziról szóló—Tenkes 
kapitányát. De ha nem, kérd meg 
anyut, vagy az oktatóidat, hogy me-
séljen róla.  

 

Meghívó közgyűlésre 

 

2006 március 18-én az egyesület meg-
tartja éves rendes közgyűlését. A köz-

gyűlés ideje a március 4-i tanítási nap után 16:00-
kor lesz a DAC, Vianen Prins Bernhardstraat 47-
ben.  

 Kérdéseidet, véleményedet az egyesület 
működésére vonatkozóan tedd fel nyugodtan 
írásban, vagy ott a helyszínem szóban.  

 Az egyesület vezetősége 2005 évi beszá-
molója után lemond. Kérünk benneteket, hogy 
küldjétek el, adjátok le javaslataitokat az egyesü-
let 2006 évi vezetőségi tagjainak személyeire.  

Mind megjegyzéseiteket, mind javaslataitokat 
névvel, illetve név nélkül is szívesen látjuk.  

Minden tagunkat és érdeklődőt szeretettel vár az egye-
sület  vezetősége . 

Az ő emlékére készülünk 
és tervezünk egy rendha-
gyó játszóházat sok muzsi-
kával, énekkel, népdalok-
kal, gyermek-táncházzal.  
 

A másik híres személyiség 
II. Rákóczi Ferenc. Ki ne 
ismerné a nagy fejedelmet?! 
Sok legenda és igaz törté-
net született róla. Biztos 
vagyok benne, hogy már te 
is hallottál róla, vagy  a 

Folytatás: a 2005/2006—os tanév 2. félévének napjai 

A farsang évszázadok óta megtartott ünnep. Eredete az  ókorból származik és po-
gány hagyománynak tartották.  Az emberek a telet szerették volna elűzni, s a tavaszt 
előcsalogatni minél hamarabb. 

 

Számos helyen  a jelmezbe bújt falusiak a tavasz és a tél küzdelmét  játszották el,  
melyből mindig a tavasz kerülhetett ki győztesen. 
Mohácson a busójárást tartják ilyentájt.  A legtöbb farsangi népszokást február  vé-
gén, az utolsó három napon tartják.  Ez a három nap farsangvasárnap, farsanghétfő és 
húshagyókedd.  A legutóbbinak már a neve is utal arra, hogy ez a hús elhagyását, tehát 
a nagyböjt kezdetét jelenti, és ezzel az  a készületet a Hús-
vétra. Persze nem hagyhatjuk ki a szokások felsorolásából 
a legfinomabb farsangi ételt sem: a farsangi fánkot. Gon-
dolom sokan szeretik. Nos, akik még nem ettek farsangi 
fánkot, elmondom, a hollandiai oliebal-ra hasonlít, csak 
nincs benne mazsola, helyette finom lekvárt öntenek rá, és 
porcukorral tálalják.  
Te  minek öltözöl be farsangkor? 
Tippek és érdekességek a farsangról: 
http://farsang.lap.hu vagy 
htttp://www.gyermeksziget.hu/otletbazar5.php 
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Az első világháború után Magyarország 

többszörösen megszenvedte az elvesz-

tett háborút és azt, hogy az  országot 

darabokra vágták. A falvakban és város-

okban nagy volt a szegénység. Több 

ország sietett segítségére a magyar sze-

gény gyerekeknek, akiket több hónap-

ra—volt aki évekig is ott maradt— ide-

gen országba vittek, hogy felépüljenek, 

hogy legyen ennivalójuk és hogy egy 

kicsit elfelejtsék a háború borzalmait. 

Ilyen segítő ország volt például Hollan-

dia és Belgium.  

Hollandiába és Belgiumba több ezer 

gyermek érkezet az úgy nevezett gyer-

mekvonatokon. Brüsszelbe és Utrechtbe 

érkeztek a gyerekek, ahol már várták 

őket vendéglátó apukájuk és anyukájuk. 

Több gyermeket, akiknek szüleik meg-

haltak és ők maguk árvák maradtak 

vendéglátó apukájuk és anyukájuk úgy 

megszeretett, hogy örökbe is fogadták 

őket.  

Sajnos a történelem megismételte ön-

magát és 30 év múlva egy még kegyet-

lenebb háború tört ki Európában, a má-

sodik világháború. Itt már Hollandia és 

Belgium is megszenvedte a háborút, 

ennek ellenére háború végén ugyanúgy 

szervezték a Magyarországról érkező 

gyermekek fogadását, gondoskodását.  

Most 2006-ban egy egyesület alakult, 

ami céljául tűzte ki, hogy támogatja egy 

mozifilm, ismertetés és kiállítás létrejöt-

tét, ahol leírhatják, hogy  hogyan élte 

meg ezt a hosszú nagy utat, és a szülő-

haza távolságát egy kislány , majd ho-

gyan lett két hazája. Ezzel egyben sze-

retne a projekt emléket állítani a sok-

sok tízezer embernek, szervezetnek, 

akik a gyermekvonatok utasai voltak, 

akik róluk gondoskodtak, segítettek 

őket, mind Hollandiában, Belgiumban, 

Magyarországon és más országokban.  

Legyél te is a film barátja! Támogasd az 

egyesületet, gyere el az ismeretterjesztő 

előadásokra, ha tudsz olyan információt, 

ami fontos lehet a témafeltáráshoz ke-

ress meg bennünket.  

 

Vereniging Lulu’s Terugkeer  

Bővebb információ a szerkesztőségben.  

 

és egyben a welszi magyar vég-
várak megvédésére hív minden 
angliai, hollandiai és franciaor-
szági Dobó Istvánt és Katicát! 

 

A Londoni Magyar Gyermekcso-
port 5. hétvégi tábora holland és 
francia magyar egyesületek rész-
vételével 

Ideje: 2006. május 26-29.(péntek 
du.3-tól hétfő du.1-ig) 

Helye: Llangollen YHA Centre, Tyn 
Dwr Hall, Tyn Dwr Road, 
Llangollen, LL20 8AR, Wales  

Részvételi díj: 3 év alatt fejenként: 20
£* 3 év fölött fejenként: 65£* 

1/2/3/4 ágyas felár : fejenként 10£*  
Csoportunk újabb hétvégi táborra, 

Megint lesz korcsoportonként kézműves foglal-
kozás, zenélés, színjátszás, bábozás, éjszakai 
túra, sport, helyi kirándulás és a felnőtteknek 
esti szeminárium, melynek várható címe: 
„Hogyan legyünk idegenek?” - avagy illemtan-
óra kétnyelvűeknek. 

Hollandiából 4 család jelentkezet, így pünkösd 
előtti hétvégen 12-en kelünk  át a csatornán és 
keressük fel welszi  táborhelyünket.  

 

A táborban 101-en leszünk, értesített a minap 
Zolnai Edit, a londoni Magyar Iskola igazgató-
nője.  

Mesél a történelem — gyerekvonatok 
Magyarországról Hollandiába és Belgiumba 

Tavaly augusztusban új igazgatója lett a brüsszeli magyar intézetnek, Petőcz György. 
Találkozásunk alkalmával elmondta, hogy szeretne aktív magyar kulturális életet meg-
alapozni és nyitni Hollandia felé is. Ahogy figyelem a brüsszeli intézet programjait, 
valóban megtesz mindent, hogy a magyar művészek és alkotók munkáját megismerjék 
térségünkben. Gyermekprogramokat is szerveznek Brüsszelben, amiről eddig mi csak 
később szereztünk tudomást, ezért nem tudtuk felhívni a figyelmeteket arra. Ilyenek 
voltak pl. novemberben Cyrrus Vilmos, a gyermekkörökben népszerű muzsikus elő-
adása, vagy január 21 –én a Brokkoli és Fantázia, Bábkészítés és közös bábjátéka.  

Figyeljétek a magyar intézet programjait, és menjetek el, ha tudtok. Hiszen csak másfél 
óra az út, s gyermekeinken csodás élményt jelenthet.  Rue Treurenberg, 10 1000   
Bruxelles (a Szent-Michel Katedrális mögött) www.magyarintezet.hu/cities/frame.jsp?
HomeID=18&lang=HUN 

MGYIK éves közgyűlése  

Meghívó 

 

2006 március 18.  

16:00  óra 

DAC, Vianen Prins 

Bernhardstraat 47.  

Minden tagunkat és 

érdeklődőt szeretettel várunk.  

Az egyesület vezetősége 

Kitekintő— Magyar kulturális intézet, Belgium  

Walesben lesz a Londoni Magyar Iskola hétvégi tábora 
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Január első napjaiban érkezett a hír, hogy Farkas Gábor, az Európa Jövője Egyesület elnökét, 
a Csiperó megalapítóját választották meg az „Év Emberének” Kecskeméten, valamint maga 
a város is nagy megtiszteltetésben részesült, hiszen megkapta a „Magyar Kultúra Város” 
rangot.  Farkas Gábornak és minden város lakónak gratulálunk ezért a méltán megérdemelt 
elismerését.  
 

Gyerekek, Hollandiában !!!! Ha jöttök, mi is ott leszünk 2006-ban a Csiperón! Honlapuk: 
www.csipero.hu. Információ és jelentkezés az egyesületnél.  Kronauer Éva Lilla 
 

Csiperó— Kecskemét a magyar kultúra városa, Farkas Gábor 
a Csiperó elnöke „Kecskemét Év Embere” 
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roknak. 1368-ban már mint mezővá-
rost említi egy királyi okirat. A tö-
rök idők alatt a budai pasa, majd a 
szultán kincstári birtoka lett a város.  

Erről az időről izgalmas és szép 
képet kaphatsz, ha megnézed a Be-
szélő köntös című filmet. A város 
1870-ben megkapta a 
törvényhatósági jo-
gát. A századforduló 
táján pedig csodála-
tos épületei megépü-
lésével elnyerte mai 
arcát. Ekkor épült a 
Cifra Palota, Városháza csodálatos 

Hírős város az Alföldön Kecskemét 

 

A kecskét ismerjük, Kecs-
kemét emblémájában is 
ott ágaskodik. A „mét” 
pedig a kecskenyájat je-
lenti. Hogy valóban 
olyan sok kecske legelt 
volna e város hajdani 

területén, nem tudom, de egy biztos, az 
alföldi város régóta ott áll az ország kö-
zepén. A régészek több mint 3000 ezer 
éves nyomait találták meg tovatűnt né-
peknek, szkítáknak, szarmatáknak, ava-

kerámia díszes tetejével, vagy a színház, a 
zsinagóga, hogy ne is soroljam tovább 
szebbnél szebb épületeit.  

A város híres szülöttei közül csak né-
hány nevet említek, mint pl. Katona Jó-
zsefet, a dráma írót, Kodály Zoltánt, a 
zeneszerzőt, a gordonka művészt, aki 
kidolgozta azt az ének-zenei módszert, 
amit ma is szerte a világon tanítanak, de 

ott van pl. Ferenci Ida asszony is, aki 
Erzsébet—Sziszi—királynénak volt 
társalkodónője.  

A város ma is híres művészeti fé-
szek. Akik jártak velünk a Csiperón, 
ismerik a várost. Látogass el egyszer 
te is!  

Cseh Szilvia: József Attila (1905-1937) - ra emlékeztünk december 10-én 

Van egy ország, Magyarország … 

2005. december 10-én, a Tekergőn ösz-
szegyűlt kis közösségünk apraja-
nagyja, hogy együtt megünnepeljük a 
karácsonyt és megemlékezzünk egyik 
legjelentősebb magyar költőnkről, Jó-
zsef Attiláról. 

 A délelőtt a legkisebbeké volt. 
Karácsonyfa díszeket készítettek és da-
lokat tanultak, amiket a műsorban elő is 
adtak.  
 A délután a József Attila em-
lékév jegyében zajlott. Éva el-
mesélte a költő hányattatott 
gyermekéveit, viharos 
felnőttéválását és életének 
tragikus végét. Többen is 
lelkesen készültek ver-
sekkel. Így:Appeldoorn 
Csilla Mama c. mondta 
ek,  Appeldoorn Reijer 
Kedves Jocó-t és Homoki 
Kati Altatót.  
 Eszter és Timo már 
egy hete együtt készült a Kertész 
leszek című vers megzenésített változa-
tával. A próbáknál még nem tudták 
biztosra, hogy sikerülni fog-e, de mikor 
felléptek, érezték, jól fog menni. Eszter, 
Ferkó, Sebi, Laci és Timo kávéházi han-
gulatot teremtve adták 
elő a 

megelepetés 
költeményt, a Születésnapomrat.  
Sebi felidézte az ijfú, indula-
tos,elkeseredett József Attilát a Tiszta 
szívvel verssel, ami az egyetemi tanul-

mányait derékba törte. 

 A három királyokat előadva és 
Baranyai András elõadásában hollan-
dul is meghallgatva 
visszatértünk kará-
csonyi témánkhoz. 
A csöppségek kará-
csonyi dalaival zár-
tuk a napot. 

Az emléknapot 
megtisztelte a hol-

landiai Ma-
gyar 

Nagy-

követség 
kulturális attaséja, Márkus Ildi-
kó asszony is. Ajándé-
kát, a tortákat, 

jó ízűen 
elfo-

gyasztottuk 
és a köny-
veket, 

amelyeket 
kaptunk könyvtá-

runkba regisztráltuk, így az 
olvasni vágyók részére hozzá-
férhetőek.  

 Keresd a honlapunkon!  

 

 

Timo: 

Nem túl sokat gyakorol-
tam, de azért jól ment. 
Nem nagyon izgultam. 
Tetszett a zene, de túl 

sok volt a vers. 

Eszter: 

A próbáknál még nem tudtuk, hogy fog sike-
rülni, de mikor fölléptünk, éreztük, hogy jó 
lesz. A részleteket jobban ki kellett volna 
dolgozni, de nem volt elég időnk gyakorolni. 

Ferkó: 

Jó választás volt. 

Sebi: 

Egy kiváló író nagyon jó 
verseit sikerült előadni. 
Reméljük, az emberek is 
így gondolják és meg-
marad az emléke. 

A kicsik még nem tud-
tak sokat József Attilá-
ról, de ők is megpróbál-
tak műveket előadni. 



SZŰCS BALÁZS SEBESTYÉN: A SEMMI  
(NOVELLA) 
 

-Még mindig nincs itt senki?- üvöltötte el magát 
Ember a semmi kellős közepén.  

Nem volt ez hülye kérdés, hisz már sok időt töltött 
el a semmiben és még mindig nem találkozott senki-
vel. Nem volt ott semmi más csak ő, meg a kis tás-
kája, amit talált, igaz maga sem értette, hogy hogy.  

–Miért nincs itt senki?- szólalt meg, de most már 
lenyugodva.  

–Hát mert ez itt a semmi.– jött saját magától a vá-
lasz. Tudta, hogy nincs itt semmi, de ő azért min-
dennel beszélgetett: csomagjával, saját magával és 
magával  a semmivel, igaz az utóbbi sosem akart 
válaszolni.  

–De ha nincs itt semmi, akkor miért van ez a hely? 
Meg akkor , miért vagyok én itt?- tette már fel a so-
kat ismételt kérdéseket magának.  

-Meg, ha nincs itt semmi , akkor te hogy kerültél 
ide?- szólt hátra a táskájának.  

–De mindegy, legalább te néha még válaszolsz. - 
elmosolyodott, majd tovább sétált a nagy semmi-
ben. Tudta, hogy már kezd megbolondulni, de a re-
mény, hogy ki fog innen jutni még valamennyire 
épp észnél tartotta. Hirtelen megállt és lekapta tás-
káját a hátáról.  

–Te, együnk már valamit. Oly rég nem ettem már 
valamit. 

Majd leült a semmire és maga mellé tette a táskát.  

–Te is éhes vagy, ugye? 

Ezután sokáig csak ült  Ember és ette a semmit. Né-
ha beszélgetett a táskájával.  

–Na, én azt hiszem megteltem. Te hogy állsz ezzel?- 
fordult táskához, majd várta a választ.  

–Jó, ha te sem vagy már éhes, akkor menjünk to-
vább! - jelentette ki Ember, majd felállt, hátára vette 

a táskáját és tovább sétált. Már megtett egy jókora 
távot szerinte,  mikor egy furcsa dolog emelkedett 
fel benne. Nem szavak voltak ezek.”De jó lenne egy 
bicikli, lehet hogy még haladnék is!” Ezek nem ki-
mondott szavak voltak, hanem gondolatok. „Jé, még 
sosem gondoltam arra, hogy akkor tényleg tudnék 
haladni!  Sőt, még nem is gondoltam biciklire idáig 
vagy bármi másra is!”  Ember megráncolta a homlo-
kát. „Hogy lehet, hogy még nem gondoltam akármi-
re is idáig, pedig mintha régen sokat gondolkodtam 
volna… ?” A gondolat folyamnak hirtelen vége lett,  
mert Ember megbotlott valamiben és elesett.  

–AUUU! -  üvöltött fel és térdéhez kapott.—Ez vér-
zik. De mitõl ?  

Majd a buktató felé nézet és meglepetésére egy fe-
hér színű biciklit látott, ami a földön feküdt.  

–De hisz ez egy bicikli!- kiáltott fel. - Látod táska, ez  
egy igazi bicikli, egy igazi bicikli! 

Örömében elkezdte körbejárni és nézegetni, minden 
apró részét megvizsgálta. „Jobban tetszene feketé-
ben.” Szinte azonnal, amint eme gondolata tova 
szállt  Embernek a bicikli eltűnt. Ember, erre majd-
nem sírva fakadt és érezte hogy az őrület kezdi át-
venni a hatalmat fölötte. Földhöz vágta magát és 
már majdnem elkezdte a semmit veregetni, mikor 
szeme sarkából meglátott egy fekete foltot. Felült és 
arra nézett. Csodák csodájára ott feküdt egy fekete 
bicikli. Szinte rögtön felpattant és odasétált a bicikli-
hez. „De érdekes!”  Majd felállította a biciklit és el-
kezdet pedálozni és gondolkodni sok mindenen és 
minden amire gondolt lassan elkezdett megjelenni. 
Füves rétek, szép tavak, erdők, álatok és miegymás. 
Egy kis idő múlva megállt és leszállt a bicikliről, 
majd leült a fű közé és maga mellé helyezte a táská-
ját.  

–Szép ugye? De tudod, jobban szeretnék megint ott-
hon lenni, családomnál és emberek között.  

Mintha varázsszót mondott volna ki minden elkez-
dett forogni és egyre homályosodni, majd végül tel-
jes sötétséggé változott.  

–Ébredjen fel Mr. Nix, ébredjen fel!- Szólalt meg egy 
mély, de barátságos hang. Nem sokkal később több 
hangot is elkezdett hallani, többek között egy nyu-
godt ritmusban megszólaló pippegést , meg emberi 
hangokat, amik egymással beszéltek. 

-Stabil az állapota, magához tért és a szívritmusa is 
normális- A mély hang újra megszólalt.  

- Üdvözöljük újra az élők körében Mr. Nix. 
 
 
(Szűcs S.B. 16 éves) 
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Lapunk közli a gyer-
mekek írásait, alkotá-
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Gyermekek, szülők és 
szakértők egyéb cikke-
it, rajzait, írásait várjuk 
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Kérjük, hogy előfizeté-
sével támogassa a 
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Gyermek-, és Ifjúsági 
Kört.  

Hirdetések, felhívások 

Túró Rudi 
 

Nem tudom, van- e olyan magyar gyermek, aki ne gondolna a Túró Rudi 
–ra nyálcsorgó nosztalgiával. A kis piros pöttyöst, azt hiszem, mindenki 
szereti. Mikor holland ismerőseimnek elmondom, hogy mi is az, sőt ha 
megkínálom őket… hát bizony eltorzul a képek… bár már vannak 
nederlander hungaricusok, akiknek már ugyanúgy felcsillan a szemük a kis 
piros pöttyös láttán…  

Nos, egy szombati napon játszottunk a Matyival, s azt mondtam: - Na, 
gyere, csináljunk Túró Rudit…. A végeredmény kanalas lett, de Túró Ru-
di… és mi csináltuk.  

 

Próbáld ki te is! 

Hozzávalók:  

túró (huttige kaas, vagy cottage cheese),  

egy nagy gézlap, vagy hagyományos textil pelenka 

vaníliás cukor 

porcukor 

citromlé 

ínyenceknek, rum aroma 

csokoládémáz 

zselatin (amit mi kifelejtettünk) 

 

Öntsd ki a túrót a gézlapra vagy a textil pelenkára, és csomózd fel a vízcsapra—pont úgy, ahogy azt 
a nagymamák csinálták régen. Többször tekerd meg jó erősen, hogy a leve kicsepegjen.  

Ha már kicsepegett, akkor öntsd ki egy tálba a túrót és tegyed bele a zacskó vaníliás cukrot, egy kis 
porcukrot, ízlés szerint citromlét és rum aromát.  (Ja, és szedegesd ki az így kapott túrókrémből a 
citrommagokat!).  

 

Készíts el egy kis zselatint és melegítsd fel a csokoládé mázat.  

 

Önts egy kis zselatint a túrókrémbe és hagyd  kihűlni. A már 
keményebb túrókrémből gyurmázz kis rudacskákat és vondd 
be csoki-mázzál. Tedd tálcára és tedd be a hűtőgépbe, hogy az 
megkeményedjen a hidegtől.  

 

Jó étvágyat!  

 
 
 

Ez a hely a hirdetések helye. Többen vagyunk az egyesületben, és az egyesületen kívül, akik foglalkoznak olyan-
nal, ami másoknak is talán érdekes lehet. Olyan tevékenységet végeznek, amik a gyermekek fejlődését elősegítik, 
vagy felszereléseket tudnak felajánlani, vagy egészséges életmóddal foglalkoznak. Esetleg baby –sittert keresnek, 

vagy tanítanak, vagy magyar gasztronómiai ínyencségeket forgalmaznak.  

 

Küldjétek el hirdetéseiteket és támogassátok a Hollandia Magyar Gyermek-, és Ifjúsági kör működését.  



Üdvözlünk a „mGYIK” Hírmondó–olvasó! 

 

 

A „MGYIK" a Hollandiában élő magyar, illetve magyar számázású 3-17 éves gyere-
kek baráti köre. Magánszervezésre jött létre 1998.március 15-én, mint "Tekergő" ját-
szóház, s alakult át egyesületté 2001. november 25-én. A játszóházban minden év-

szakban egyszer összejövünk játszani, énekelni, beszélgetni, mesélni és színházasdit 
játszani. Iskolánk 2002. Március 9-én nyitotta meg kapuit. Barátaink két hetente ül-
hetnek be az „iskolapadba" . Résztveszünk  nemzetközi gyermektalálkozókon. Ne-
gyedévente egy Hírmondó magazin ad hírt a nagyvilágról. Mindig örömmel tölt el 
bennünket, amikor magyar  vagy más országbeli barátaink látogatnak bennünket, 

vagy mi találkozhatunk otthonukban velük.  

 

Gyere Te is közénk! Várunk! 

Szervezet címe 
Liemers 14 

3524 TK Utrecht 
Nederland 

HOLLANDIAI  
MAGYAR  GYERMEK- ,  

ÉS  IFJÚSÁGI  KÖR  

február 4. március 4. március 18. április 
1. április 22. május 13. június 10 és júni-
us 24.  

 

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: 

DAC Vianen, Prins Bernhardstraat  47. 

 

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 mindenkori tandíjnak a 
felét fizetik Tehát félévre € 35 egy egész 
évre € 70.  

A felnőttoktatás a  Hungarolingua tan-
anyag alapján történik. (a könyvet min-
denki maga szerezni be saját költségre) 

Alkalmankénti óralátogatás: € 10 
(mindenkinek kedvezmény nélkül) 

Csoportok  

 

Óvodás csoport: (2-4 éves gyere-
kek csoportja, akik játékosan is-
merkednek a magyar nyelvvel) 
Oktató: Cseh Valéria 

Iskolai előkészítő csoport: (4-6 
éves korú gyerekek akik még nem 
tudnak írni és olvas-
ni,szókincsbővítés és beszédkész-
ség - fejlesztés) Oktató: Mathis 
Szilvia és Nász Linda  

Kisiskolás csoport. : (6 éven fölüli 
gyerekek akik most tanulnak írni 
és olvasni) Oktató: Kronauer Éva 
Lilla  
Magyar nyelv, mint idegen nyelv  
6-9 éveseknek: Falusi Zsófi 

Iskolás csoport:: 
9-11 éveseknek: Varga Nóra  

Középiskolás Csoport. (11-16 éve-
sek akik tanulnak :magyar-nyelvet 
és irodalmat,történelmet, honis-
meretet és általános ismereteket) 
Oktató: Cseh Szilvia 

 Tanuló szoba felnőtteknek: Ok-
tató: Baranyai- Szemety Magdi 

 

Tervezett tanítási napok  

    2005/2006 II. félév  

 

Első óralátogatás  (kizárólag 
újonnan érkezők részére  - ingye-
nes). 

 

Az oktatásban résztvevő gyere-
kek és felnőttek étkezéséről a 
tanítás alatt gondoskodunk.  

Kérjük azokat a szülőket és láto-
gatókat akik szintén együtt esz-
nek és isznak a tanulókkal járul-
janak alkalmanként € 2,50 hozzá 
a költségekhez.  

 

Befizetés:  

Készpénzben a helyszínen ,vagy 
átutalással / kassa of naar 
rekening:  

Ver.Hongaarse Jeugd in 
Nederland, Utrecht Postbank  
9320681 

 

Iskolapadban 

Telefonszám: + 31 30  2803911 
Faxszám: + 31 84 7583085 
E-mail: h:_mgyik@yahoo.com 

Web: www.geocities.com/h_mgyik 


