
A Londoni Magyar Iskola Plusz 
rendszertelenül jelentkező, már 
sokak által nagyon várt, legújabb, 
informatív hírlevele: 
Nagy szeretettel köszöntök a legkissebbektől a leghosszabb szakállú 
aggastyán tagtársainkig mindenkit! Remélem mindannyian épen és 
egészségesen átvészeltétek az elmúlt hónapokat, s egytől-egyig készen 
álltok a kezdésre! Mert kezdünk! Úgy biz ám, nem is akárhogy! 

Hogy, hogy? Hát így: 
Jelszavunk: Munka és béke! Khm, 
akarom mondani: Kombinált oktatás! 

Mint emlékeztek, március 14-én tudtunk 
utoljára találkozni a magyar iskolában. E kény-
szerű szünetet sokan sokféleképpen használtuk 
ki. Volt aki kórházban időzött, mások otthon 
nyomták az ágyat (legjobb tudomásom szerint 
már mindenki jól/jobban van), s olyanok is 
akadtak akik online óráinkon is részt tudtak 
venni. Az új tanévben minden osztálynak sze-
retnénk biztosítani az online, interaktív órákon 
való részvételt, de 10 plusz “Erdei Iskola” 

alkalmat is tervez-
tünk nektek, amikor 
különböző parkok-
ban, erdőkben vagy 
cserkész táborokban 
tudunk személyesen 
is találkozni. Itt az 
úgy hiányolt kellemes 
társaság is adott lesz, 
de vicces és játékos 
ve té lkedőkön ke -
r e s z t ü l t o v á b b 
ismerkedhetünk a 
magyar kultúrával is. 
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Szeretettel 
várunk mindenkit 
vidám tanévnyitó 
piknikünkre! 

Helyszín: 
Finsbury Park,   
London N4 2NQ 
Keressétek a magyar 
zászlót! 

kkkkk
kIdőpont: 

Időpont: 
2020. szeptember 13. 
vasárnap du. 14 óra.

AZ ÚJ TANREND 
Dátumok 

2
ERDEI ISKOLA 

Vigasságok zöldben

2
ONLINE OKTATÁS 

Osztályok 
Tanárok 

Elérhetőségek

3
TAGDÍJVÁLTOZÁS 
Fontos változások, 

olvassátok figyelmesen!
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Az új tanrend: 

Te k i n t e t t e l a t o v á b b r a i s f e n n á l l ó 
fertőzésveszélyre, az iskolák számára előírt 
kötelező rendelkezések körülményessége, 
továbbá azon döntő oknál fogva, hogy a 
helyszínünkül szolgáló intézmény zárva tart, az 
iskola vezetősége az online oktatás folytatása 
i l le tő leg ú jra indí tása mel let t döntöt t .                   
A távoktatás mellett 10 másik, külső hely-
színeken megrendezett ún. erdei iskolát is 
tartunk. Az elnökség rendszeresen ülésezik és 
felülvizsgálja az aktuális helyzetet. Amint a 
körülmények engedik visszatérünk a rendes 
tanítási mederbe. A 2020-2021-es tanévre 
meghirdetett (virtuális) iskolai tanítási- és erdei 
iskolás dátumaink a következőek: 

szeptember 13. - Tanévnyitó piknik 
szeptember 26. - Tanítási nap 
október 03. - A magyar népmese napja 

október 10. - Tanítási nap 
október 24. - Tanítási nap 
november 07. - Tanítási nap 
november 14. - Márton napi mulatságok 
november 21. - Tanítási nap 
december 05. - Mikulásünnepség 

december 12. - Tanítási nap 
január 09. - Tanítási nap 

január 23. - Tanítási nap 
február 06. - Tanítási nap 
február 13. - Farsangi hacacáré 
február 27. - Tanítási nap 
március 13. - Tanítási nap 
március 27. - Tanítási nap 
április 10. - Húsvéti tojásvadászat 
április 17. - Tanítási nap 
május 01. - Tanítási nap 
május 22. - Pünkösdi királyság 
május 29. - Tanítási nap 
június 05. - Trianon 101 
június 12. - Tanítási nap 
június 26. - Tanítási nap 
június 26. - Éjszakai iskola 
július 10. - Tanítási nap 
július 16 -18. Kempinges hétvége 
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Az erdei iskolákról pár szó: 
Ezeket az alkalmakat, ha az időjárás engedi, a decemberi 

Mikulás és a februári Farsang kivételével szabadtéren, londoni 
parkokban, erdőkben tartjuk. Minden alkalommal előre 

közzétesszük a pontos helyszínt és időpontot a weboldalon 
illetve a Facebookon. Látogassátok rendszeresen!  

A játékos vetélkedők mellett, közös uzsonnákat is tervezünk, 
időnként akár helyben bográcsban főzve, vagy nyárson sütve. 
Evőeszközöket és tányérokat mindenki hozzon magának, hogy 

ne terheljük a környezetet eldobható műanyag dolgokkal. 
Külsős barátokat is hívhattok, tőlük £5 hozzájárulást kérünk.



Az online oktatásról 

FONTOS! Az előző oldalon feltüntetett naptár-
ban tanítási napként megjelölt alkalmaktól az 
egyes osztályok eltérhetnek. Az eddigi 
tapasztalat azt mutatja, hogy több korcsoportnál 
is jobban bevált a gyakrabban tartott rövidebb 
foglalkozások módszere. Kérünk titeket, 
mindenképpen egyeztessetek a tanárokkal a 
pontos dátumokról és időpontokról! Annak 
érdekében, hogy a testvérek tudják ugyanazt az 
eszközt használni az online órán való 
részvételre, a különböző osztályok más-más 
időben tartják foglalkozásaikat. 

Az idén induló osztályok és tanáraik a 
következők: 

Túró Rudi 3 év alatti gyerekeknek és szüleiknek 

Tanár: Hornai Anita  
email: turorudi@magyariskola.org.uk 

MacElek ovi Bábozás, mese, kézműves és más 
relytéjes feladatok 3-6 éveseknek. Nem 
interaktív óra formájában, hanem az iskola 
Tecső (flancoskodva:YouTube) csatornájára 
rendszeresen feltöltött videós tartalommal. 

Tanár: Kakas bácsi 
email: macelek@magyariskola.org.uk 
https://www.youtube.com/channel/UCIma0_mxZuBVfyNIyQgZdqg 

Va c k o r M a g y a r í r á s - o l v a s á s a l a p j a i , 
szókincsfejlesztés 5-7 éveseknek 
Tanár: Mezei Ildikó 

email: vackor@magyariskola.org.uk 

Vuk Magyar írás-olvasás, szókincsfejlesztés 6-8 
éveseknek 

Tanár: Kengyel Kornélia 
email: vuk@magyariskola.org.uk 

Janikovszky Éva Magyar í rás -o lvasás 
megerősítése, szókincsfejlesztés 7-9 éveseknek 

Tanár: Száraz Andrea 
Email:janikovszky@magyariskola.org.uk 

Hétvezér Magyar honismeret, irodalom, 
történelem, nyelvtan 9-11 éveseknek 
Tanár: Varga Károly 

Email:hetvezer@magyariskola.org.uk 

Magyar Vándor További magyar honismeret, 
i rodalom, tör ténelem, nyelvtan 11-13 
éveseknek, de mellette felkészítés az ECL A1/A2 
szintű magyar, mint idegennyelv vizsgára 

Tanár: Kengyel Kornélia 
Email:magyarvandor@magyariskola.org.uk 

Rejtő Jenő Magyar honismeret: irodalom, 
történelem, nyelvtan 13-18 éveseknek, de 
mellette felkészítés az ECL B1/B2/C1 szintű 
magyar, mint idegennyelv vizsgára 
Tanár: Seregélyi Rita 

Email:rejto@magyariskola.org.uk 

Unicum Magyar mint idegen nyelv felnőtteknek. 
Egyéni órák alap, közép és felsőfokon. 

(Külön tandíjas!) 
Tanár: Esser Tímea 

Email:unicum@magyariskola.org.uk 
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Tagdíj Változás! 

Vezetőségünk legutóbbi ülésén értékelte a 
kialakult helyzetet és a már eddig ismertetett 
dolgok mellett a tagdíjra vonatkozóan a 
következő döntést hozta:  

Tekintettel arra, hogy az online oktatás 
értelemszerű korlátos volta miatt , pl . 
Szórakatéma, Kínház és Kodály óráinkat sem 
tudjuk megtartani, a vírushelyzet okozta 
gazdasági válság anyagi nehézségeket okoz/hat 
több családunknak is illetve, hogy a “minden 
rosszban van valami jó” elv alapján ugyan az 
épületünket bezárták, de így bérleti díjat sem 
kell f izetnünk, az idei tagsági díjakat 
megfelezzük. 

Az így megállapított tagdíjak a 2020-2021-es 
tanévre a következők: 

1 gyermek 3 év alatt: £   75.00 /év 

1 gzermek 3 év felett £   90.00 /év 

2 gyermek   £ 115.00 /év 

3 vagy több gyermek £ 135.00 /év 

Abban a várva várt, de a bizonytalan jövőbe 
vesző esetben, ha biztonságosan kinyithatunk és 
a rendes iskolai menetre térhetünk vissza, 
iskolánk fenntartja a jogot, hogy a fennmaradó 
időre arányos és méltányos további anyagi 
hozzájárulást kérjen tagjaitól. 

A kedvezményes tagdíjakat egy összegben 
kérjük az egész tanévre előre befizetni az iskola 
bankszámlájára. 

Banki Adatok 

Charities Aid Foundation Bank (CAF Bank) 
Hungarian Children and Parents Group 
Sort Code: 40-52-40 
Account Number: 00018066 

A csoport non-profit, karítatív egyesületként, 
önerőből működik. A tagok által fizetett tagsági 
díjból és pályázatokkal elnyert pénzből tartja 
fent magát. Minden további adományért hálásak 
vagyunk! 

Vásárlásaiddal is támogathatod az iskolát és ez 
semmi többletbe nem kerül számodra: 

1. Menjetek a www.thegivingmachine.co.uk
oldalra 

2. Kattintsatok a jobb felső sarokban lévő „Join”
gombra 

3. Regisztráljatok mint „giver” és adjátok meg a
Hungarian Children and Parents Group-ot (ez az 
angol nevünk), mint kedvezményezettet 

4. Töltsétek le a The Giving Machine ikont, vagy
mentsétek el az oldalt a Favoritok közé 

5. MINDEN VÁSÁRLÁST A GIVING MACHINE
OLDALÁRÓL INDÍTSATOK! Nyomjátok meg a 
Go shopping gombot és aztán válasszátok ki a 
kereskedőt (Ebay/ Amazon/ minden nagy rajta 
van, több, mint 1500 kereskedő!) és kattintsatok 
a megfelelő gombra. 

6. Innentől a vásárlás már ugyanúgy folytatódik
mint minden más esetben. 
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Végül engedjétek meg, hogy barátunk és 
tagtársunk Király Attila kérésére körözzem az 
alábbi felhívást: 

Bartók Flash Mob 2020 
“A szájuk többé 
Nem iszik pohárból, 
Csak tiszta forrásból ." 
Bartók Béla, Cantata Profana (1930) 

A Bartók Flash Mobot a MAOSZ és annak több 
mint ötven tagszervezete, illetve a Bartók 
Kulturális Baráti Társaság (BKBT) közösen 
szervezi.  
A projekt kiváló alkalmat biztosít az Angliában 
élő magyar közösségek integrációjához, illetve a 
Kárpát-medencei kultúra terjesztéséhez Nagy 
Britanniában. 
1945. szeptember 26-án Bartók Bélát néhány 
családtag és barát kísérte utolsó útjára New 
Yorkban a hartsdale-i Ferncliff temetőben. 2020-
ban szeretnénk, ha ezen a napon szerte a 
világban minél több ember állna meg néhány 
percre tisztelegve Bartók munkássága előtt. 
A Bartók Flash Mob nem csak Bartók 
muzikológiai munkásságát hirdeti, de remek 
lehetőség arra is, hogy rávilágítson a Kárpát-
medencében é lő magyarság kul turá l i s 
gyökereire országhatároktól függetlenül.  

Bartók zenéjén keresztül néhány percre 
egyesülhet Európa. 

A BKBT 2017 szeptemberében Londonban 
Bartók Béla szobránál rendezett egy nagysikerű 
flash mobot, melyet több ezren láttak a 
Facebookon élő közvetítésben, illetve több száz 
ember lehetett szemtanúja annak, hogy hogyan 
születik egy népdalból klasszikus mű. 

(Béla Bartók 'Romanian Dances' Flash Mob) 

Ennek folytatásaként 2020-ban Bartók halálának 
évfordulóján, szeptember 26-án amatőr és 
profi zenészek (táncosok), előadnak egy népdalt 
vagy egy népdalra alapozott klasszikus darabot 

az utcán az épp arra járó embereknek, több mint 
ötven helyszínen. A különböző helyszíneken az 
előadásokról egy-egy segítő videó felvételt 
készít, amelyet egy központi online tárolóba 
töltenek fel a résztvevők. A tárolóban archivált 
felvételek bárki számára megtekinthetőek 
lesznek a jövőben is. 

A flash mob időpontja: 2020. szeptember 26. 
napkeltétől napnyugtáig. 

Akik szeretnének énekelni, muzsikálni vagy 
táncolni a Bartók Flash Mobon, azoknak a 
bartokculturalsociety@gmail.com email címen 
kell regisztrálniuk a következő adatokkal: 

1. Az előadó(k) neve (+ hangszeres előadás
esetén a hangszer neve) és a mű neve 
2. A helyszín megnevezése ahol előadják a
művet és annak a neve aki rögzíti az előadást 

Az Egyesült Királyságban az utcai zenéléshez 
közterületen nincs szükség engedélyre, 
amennyiben ahhoz nem szükséges hangosítás és 
a forgalmat nem korlátozzák az előadók. Mi 
azonban azt javasoljuk, hogy jelezzétek 
szándékotokat előre a hatóságoknak, főleg ha 
sok résztvevőt vártok. 

https://www.local.gov.uk/sites/default/files/
documents/top-tips-holding-public-e-442.pdf 
https://www.gov.uk/government/publications/
can-do-guide-for-organisers-of-voluntary-events/
the-can-do-guide-to-organising-and-running-
voluntary-and-community-events#part-2-do-i-
need-any-licences-or-other-sort-of-permission
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