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ÉLJEN A FELTÁMADÁS 
Hírlevelünk, 

szervezőkészségünk         
új életre kelt. 

Lelkesedjetek velünk!

1
ERDEI ISKOLA 

Milyen királyság már!!! 

2021. május 22.

ÚJRANYITUNK!!! 
június 26. és július 10. 

Jelenléti oktatás az idei 
utolsó két tanítási 
napon!    Juppííí!!!

ÁRDÉJOS SVÁBTÖK 
Tányért, evőeszközt és 

innivalót mindenki 
hozzon magának!

A Londoni Magyar Iskola Plusz már 
tényleg nagyon időszerűvé vált 
legújabb, informatív hírlevele:

Nagy szeretettel köszöntöm szerény 
hírlevelünk érdeklődő közönségét 
annyi kihagyott lehetőség és be nem 
tartott határidő után újra. Sziasztok! 

Remélem jó egészségnek örvendtek, s 
a mindannyiunkra nehezedő lelki 
terheken kívül, testileg senkit nem 
gyötört meg nagyon ez a fránya 
nyavaja. 

Mindenesetre itt az örömhír, s a 
t ava s z ! Megú ju l a t e rmésze t , 
megvál t ják bűneinket s az én 
mulasztásaimat, (Bocsássatok meg ti 
is!) itt az ideje nekünk is új életre 
kelni! 

Ennek a gondolatnak a jegyében 
bújtam ki fásult önmagamból és kérlek 
most titeket, lelkesedjetek velem! 

Az iskola vezetésével áttekintettük 
lehetőségeinket, és úgy találtuk van 
még remény! Megráztuk magunkat, és 
a következő menetrendet alakítottuk 
ki az előttünk álló időszakra: 

• Az iskolai oktatás az eddigi rendben, 
online formában folytatódik június 
közepéig. 

• Az utolsó két tanítási napon, június  
26-án és július 10-én, jelenléti 
oktatást tartunk Islingtonban. 

• A pünkösdi és a trianoni erdei 
iskolákat korlátozott létszámmal, de 
megrendezzük. 

• Az éjszakai iskolát és a kempinges 
hétvégét is korlátozásmentesen 
hirdetjük nektek! Gyertek el, jó lesz! 

Kakas bácsi
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H.I.R. 
Hasznos Információk Röviden 

Örülök, hogy még mindig velem vagytok! Egy 
iskolai hírlevél második oldalát is elolvasni 
igazán becsülendő teljesítmény manapság! 

Igazán csak pár mondat erejéig rabolnám az 
időtöket. Kezdjük mindjárt egy jó hírrel: 

Legutóbbi, sikeres pályázatunkon, a Bethlen 
Gábor Alaptól elnyert keretből vásárolt 
iPadjaink megérkeztek. 

Ezek hétközben a tanárok és a szervezők 
felkészülését, szervező munkáját segítik, iskolai 
napokon pedig osztálytermi használatra 
lesznek kiosztva a gyerekeknek. Ezek drága 
gépek, ezért onnantól, hogy újrakezdjük a 
jelenléti oktatást, minden érintett tanulótól 
kérni fogunk egy szülői nyilatkozatot amiben 

vállalja a felelősséget, ha gyermeke az órán rá 
bízott eszközben szándékosan vagy hanyagság 
révén kárt tesz. 

Iskolai rendszergazdánk (Bizony, ilyenünk is 
van már!) fe j lesztette hír levél küldő 
rendszerünket is. Kéri, hogy mindenki legyen 
kedves újra feliratkozni a hírlevélre. Ezzel 
számos, számomra érthetetlenül hangzó, 
számítástechnikai nyelven előadott technikai 
előny mellett szerinte elkerülhető lesz, hogy 
sokaknak fölöslegesen küldjünk olyan 
információkat ami nem érdekli őket, míg 
mások esetleg nem értesülnek fontos 
dolgokról. Ehhez nem kell mást tennetek, mint 
honlapunkon az kapcsolat menüpontra 
kattintva megadnotok a kért adatokat.  

Ez az utolsó hírlevél amit a régi adatbázis 
alapján küldünk! Ha szeretnétek a jövőben 
is ilyet olvasni, iratkozzatok fel! 

https://magyariskola.org.uk/hirlevel-feliratkozas-uj/
https://magyariskola.org.uk/hirlevel-feliratkozas-uj/
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EZT IS KIFŐZTÜK! 
Az elmúlt évek hagyományához hűen, megelőlegezett 
közkívánatra ismét elkészítjük a méltán híres bográcsban 
főtt “árdéjos svábtököt”. A közösen bográcsolt ételünk 
alapanyagának költségeit a helyszínen összedobjuk. Aki 
tudja mi az, fenheti a fogát, de aztán majd mind 
megnyalhatjátok a tíz ujjatokat! Evőeszközöket és 
tányérokat mindenki hozzon magának, hogy ne terheljük a 
környezetet eldobható műanyag dolgokkal. Jelentkezzetek 
emailben, hogy mindenkinek jusson! 

Királyság! 
ÚJRA ERDEI ISKOLA AZ LMI+-BAN!!! 

Mint emlékeztek, az idei tanévben az online órák 
mellett,“erdei iskola” alkalmakat is terveztünk 
nektek, amikor különböző parkokban, erdőkben 
vagy cserkésztáborokban tudunk személyesen 
találkozni, és játékos feladatokon keresztül 
tovább ismerkedhetünk a magyar kultúrával is. 

Abban bízva, hogy minden a tervek szerint 
alakul, és nem lesznek meghosszabbított vagy 
újabb szigorítások, a május 22-ére meghirdetett 
Pünkösdi erdei iskolánkat nagy erőkkel elkezdtük 
szervezni. 

A jelenlegi Covid-szabályozási tervek szerint, 
mint azt bizonyára mind kívülről fújjátok, május 
végén már 30-an is találkozhatunk személyesen, 
nyitott térben. Többen sajnos nem, ezért kérünk 
mindenkit, hogy ha lehet ezúttal családonként 
csak egy szülő hozza a gyerekeket. A közelben 
található egyébként a Golders Hill park is, ahol 
kávézó, játszótér és kisállatkert is rendelkezésre 
áll. Ezt a helyet javasoljuk az olyan kicsi 
gyermekkel (is) érkezőknek akik nem tudnak 
résztvenni a próbákon, vagy akik, akár korábban 
érkezve, minél több személyes találkozásra 
vágynak régen látott “magyariskolás” tanár-, 
diák- vagy szülőtársaikkal. 

Tudjuk, hogy ez közel sem ideális megoldás, de 
az adott körülmények között így tudjuk a lehető 

legtöbb gyermek számára biztosítani a 
gyereknapi játékokon és a pünkösdi király- és 
királynőválasztó, elméleti és gyakorlati 
feladatokat is tartalmazó vetélkedőn való 
részvételt, vagyis esélyt az uralkodásra! :) 

A hagyományos versenyszámok közé ezúttal 
újakat és elméleti tudást igénylőeket is 
felveszünk. Ezekben természetesen differenciálni 
fogunk a trónigénylők életkorának megfelelően. 

Mi gyereknapi perecekkel és helyszíni 
bográcsozással készülünk, de kérünk titeket, ha 
tudtok ti is hozzatok finom házi süteményeket a 
terülj-terülj asztalkára, hogy igazán megadhassuk  
a módját az erdei koronázási lakomának. 

Jelentkezni a trónigénylő gyermekek nevének és 
é l e t k o r á n a k m e g a d á s á v a l a z 
erdei@magyariskola.org.uk e-mail-címen lehet. 

Az első 30 jelentkezőnek garantált részvételi 
lehetőséget biztosítunk, a többieket várólistára 
tesszük. Lemondás esetén őket értesítjük. 

A június 5-i, “Trianon 101” elnevezésű erdei 
iskolánkat ugyanilyen szabályozási környezetben, 
h a s o n l ó k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k e l l 
megrendeznünk, ennek részleteiről később 
értesítünk titeket. 

Jó hír azonban, hogy ha minden jól alakul, a 
június 26-ára tervezett, idei utolsó erdei 
iskolánkon már számbeli korlátozások nélkül 
tölthetünk el egy egész éjszakát a tábortűz 
mellett énekelve, mesélve, szalonnát sütögetve.  

mailto:erdei@magyariskola.org.uk
mailto:erdei@magyariskola.org.uk
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A helyszínről: 

Következő erdei iskolánkat egy valódi erdőben 
tartjuk. Egy dimbes-dombos, 300(!) éves fákkal 
tarkított, igazi elvarázsolt erdőt választottunk 
London észak-nyugati részén. Az erdő közepén 
lévő kis tóba benyúló félszigeten ütünk tábort. 
Hogy senki el ne tévedjen a nagy rengetegben, 
egy találkozóhelyet is kijelöltünk, ahol majd 
pár, a terepet már ismerő társunk fog titeket 
várni és elvezetni az erdő mélyére. 
Parkolni a Hampstead Way-en és a Wildwood 
Road-on is ingyenesen lehet. 

Az időpont: 2021. május 22. 14 óra 

Cím:  Sandy Heath, Hampstead, 
  London, 
  NW11 7JA 

Találka: a Hampstead Way - Wildwood 
  Road - Wyldes Close sarkán 
  London,  
  NW11 7JA 

Jelentkezés: erdei@magyariskola.org.uk 

Legközelebbi metróállomás 
a Golders Green Station, 
innen kb. 15 perc séta, 
vagy a 210, 268, 5N jelű 
buszokkal lehet közelebb, 
kb. 3 percnyire, kerülni 
hozzá mindkét irányból. 

J e l e n t k e z z e t e k 
m i h a m a r á b b , h o g y a 
szerencsés első 30 között 
lehessetek!

Találkahely

mailto:erdei@magyariskola.org.uk
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