
NYAKUNKON A NYÁR 
Már alig 3+2 találkozási 
lehetőségünk maradt 
csak a nyári szünetig!

LMI+ 
CSAPATÉPÍTŐ TÁBOR 
Gyere Te is! Légy aktív 

szervezője iskolánknak!

ERDEI ÉS ÉJSZAKAI 
ISKOLA 

Milyen királyság lesz 
már megint!? 

Az nevezetes Londoni Magyar Iskola Plusz 
nyárelő köszöntő, érdekfeszítő információkat 

tartalmazó, pompás, helyre kis hírlevele:
Nagy szeretettel köszöntöm szerény :) hírlevelünk 
kedves, hűséges, érdeklődő olvasóközönségét!  

Idő, pénz és akarat hiányában engedjétek meg, hogy 
csak röviden foglaljam össze mi is történt velünk 
mióta legutóbb olvashattátok méltán híres 
hírlevelünket: 

Tavaszi, a költészet napja és a húsvét köré szervezett 
Erdei iskolánk pazarul sikerült. A nagyszombati 
dátum ellenére sokan összejöttünk és jókat 
játszottunk, beszélgettünk és piknikeztünk egyet a 
ragyogó napfényben fürdő Hampstead Heath-en. 
Versíró játékra már sajnos nem maradt idő, de 
igazán ötletes meséket hallhattunk pl. a postás 
néniről aki rájött, hogy halhatatlan, de ezért 
meggyűlt a baja a maffiával. :) (Sok más mellett 
hasonló tréfás feladatokkal készülünk a közelgő 
éjszakai iskolára is.) A meghirdetett költött rétes 
készítő versenyt Kornélia tanárnéni nyerte. 
Gratulálunk! 

Anyák napja alkalmából színes kis műsorral és 
kézműves virágokkal kedveskedtek apró és 
nagyobbacska diákjaink is az édesanyáknak. Szem 
nem maradt szárazon! 

A gyalázatos trianoni békediktátum 102-ik 
é v f o r d u l ó j á r ó l v a l ó m e g e m l é k e z é s u t á n 
megmaradásunkat és nemzeti összetartozásunkat 
ünnepeltük közös moldvai körtáncokkal. A “Kezes”, 
a “Serény magyaros” és az “Ördög útja” táncok még 
a részvételüket előre teljesen kizáró, legpasszívabb 
tiniket is beszippantották. Olyan kitörő sikert 
arattak, hogy közkívánatra azóta is a néptánc jövő 
évi órarendbe való visszaillesztésén dolgozunk. 

Addig azonban még van néhány lehetőségünk 
találkozni, okulni, játszani és jókat mulatni is. 
Ezekről a közelgő eseményekről szól a hírlevél többi 
része. Olvassátok figyelmesen! 

Kakas bácsi
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LMI+ KEMPING 
Közös tengerparti 

sátrazás a nyári szünet 
előtt.
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LMI+ Szervezői, 
Tanári, Vezetőségi, 

Aktivista - Csapatépítő 
tréning / Értekezlet /
Konferencia / Tábor 

Légy Te is a csapat része! 

Aktív, tenni akaró tagjainkat várjuk június 
10-12. között egy “munkatáborba”. 
Talán nem világos mindenkinek, ezért itt is 
elmondom: Ez az iskola egy nonprofit civil 
szervezet. Önkéntesek működtetik a szabad 
idejüket, anyagi és szellemi energiáikat 
térítésmentesen feláldozva a közös cél oltárán. 
Szerény, (az utóbbi 35 évben változatlan) 
tiszteletdíjat is csak a tanáraink kapnak. 
Ti, kedves tagjaink nem egy szolgáltatás 
előfizetői hanem egy közös szervezet részei 
vagytok!  
Sajnos ritkábban adódik lehetőség terveink és 
feladataink egyeztetésére, összehangolására 
mint szeretnénk. Ráadásul szeptembertől 
igazán sűrű programnaptárral futunk neki az új 
tanévnek. (Hogy mást ne mondjak 35. 

születésnapunkat is méltó módon meg kell 
ünnepelnünk.) Ezért találtuk ki az első, 
hivatalos csapatépítő tréningünket, ahol a 
játékos összerázódás mellett iskolánk jövőjét is 
gatyába rázhatjuk. 
Érezd hát megszólítva magad te is kedves 

o l va só ! Ha úgy 
érzed te is hozzá 
t u d s z j á r u l n i 
v a l a m i v e l 
s z e r v e z e t ü n k 
működéséhez, akár 
csak öt le tekke l , 
vagy ötleted sincs 
mivel, de nagyon 

szeretnél a csapat aktív tagja lenni, gyere Te is! 
Pén tek e s té tő l va sá rnap dé lu tán ig a  
broxbourne-i Danemead Cserkész Táborban 
múlatjuk az időt tervezéssel, szervezéssel, 
álmodozással és programépítéssel. Lehet 
csatlakozni szombaton vagy akár vasárnap is. 
Részletekért és je lentkezésért fordul j 
b i z a l o m m a l h o z z á m . Í r j a 
deputychair@magyariskola.org.uk címre 
és igyekszem mihamarébb válaszolni. 
Hajrá! Legyünk együtt erősek és hatékonyak!

mailto:deputychair@magyariskola.org.uk
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EZT IS KIFŐZTÜK! 
Az elmúlt évek hagyományához hűen, megelőlegezett 
közkívánatra ismét elkészítjük a méltán híres, bográcsban 
főtt “árdéjos svábtököt”, de sütünk majd szalonnát, 
kukoricát, pillecukrot, sőt mindenki elkészítheti a saját 
kürtős kalácsát is! 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 azt már mindannyian jól tudjátok, a 
hagyományos tanórák mellett,“erdei iskola” 
alkalmakat is terveztünk nektek, amikor 
kü lönböző pa rkokban , e rdőkben vagy 
cserkésztáborokban tudunk személyesen 
találkozni, és játékos feladatokon keresztül 
tovább ismerkedhetünk a magyar kultúrával is. 

2022 június 18-án ismét egy ilyen, ezúttal a 
pünkösdi király- és királynőválasztó, elméleti és 
gyakorlati feladatokat is tartalmazó vetélkedővel 
f e l t u r b ó z o t t e r d e i i s k o l á t t a r t u n k . A 
hagyományos versenyszámok közé ezúttal is 
csempészünk új és elméleti tudást igénylő 
fe ladatokat i s . Ezekben természetesen 
differenciálni fogunk a trónigénylők életkorának 
megfelelően. 

A nye r te seke t s z ínpompás koronázás i 
ünnepségen emeljük a trónra, nekik egy éven 
keresztül kijár az “őfelsége” megszólítás a 
magyar iskolában. 

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

Jelentkezni a trónigénylő gyermekek nevének 
é s 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. 

S EZ MÉG MIND SEMMI!!! 
Idén végre megrendezzük régóta dédelgetett 
álmunkat, az első LMI+ éjszakai iskolát! 
Bizony ám! A bátrak és merészek, a magyar 
ku l túra és hagyományok i ránt igazán 
elkötelezettek, a kihívásokat kedvelők és a jó 
mulatságra vágyók mind a tábortűz körül 
üldögélve, Fehérlófia és más mesehősök 
kalandjait hallgatva tölthetik az év egyik 
legrövidebb éjszakáját, amikor a szellemvilág és 
az anyagi világ határai a legvékonyabbak. 

Gyertek süssünk nyárson szalonnát, kukoricát, 
pillecukrot, süsse ki mindenki a saját kürtős 
kalácsát! Énekeljünk, táncoljunk, játszunk, 
révüljünk együtt! Ismerkedjünk a csillagokban 
rejlő magyar őstörténettel a fűben hanyatt fekve, 
és meséljünk egymásnak a tűz körül egész éjjel s 
még tovább! 

A pihenésre vágyók sátrat verhetnek, vagy 
bármikor bevackolhatnak a közös nagysátorba, 
csak hozzanak magukkal hálózsákot vagy 
pokrócot. (Pokróc ne legyen senki!)  

A táborban wc és zuhanyzó helyiségek is 
rendelkezésre állnak, nem kell lemondani a 
fogmosásról sem! 

Ne felejtsetek el jelentkezni, hogy aztán 
mindenkinek jusson nyársalnivaló is!

mailto:erdei@magyariskola.org.uk
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Időpont: 2022. június 18. 14 órától 
  másnap reggelig  :) 

Cím:  Danemead Scout Campsite 
  Cock Lane 
  Broxbourne Common 
  Broxbourne 
  Hertfordshire 
  EN11 8GG 

Jelentkezés: erdei@magyariskola.org.uk 

A helyszínről: 

Erdei iskolánkat ezúttal egy Londonon kívüli 
bérelt helyszínen tartjuk. Talán néhányatoknak 
riasztóan hat a távolság, de higgyétek el 
megéri az időt és a fáradtságot! A Danemead 
Cserkész táborban pompás helyünk lesz 
játszani, tábortüzet is gyújthatunk, és nem 
zavarunk senkit hangos éneklésünkkel sem. 
Ráadásul aki úgy érzi családjának egyes tagjai 
hamarabb nyugovóra kell térjenek, míg mások 
tovább, akár ve lünk együtt reggel ig 
szeretnének virrasztani, itt bátran sátrat 
verhet, vagy nyugovóra térhet az általunk 
felállított közös, nagysátorban.  

Hogy senki el ne tévedjen a nagy utazás 
közben, itt pontos útleírást találhattok. 

Ha nem autóval jöttök, a National Rail vagy 
a Greater Anglia o lda lán tud já tok 
megtervezni az utazásotokat. Londonból a 
Liverpool Station-ről és Tottenham Hale 
megállóból indulnak gyors járatok. (A lassabb 
változatokra esetleg máshol is fel tudtok 
szállni.) 
Ha jelzitek, hogy melyik vonattal érkeztek, 
autóval értetek megyünk! (Néma gyereknek 
az anyja is 40 percet kell gyalogoljon a 
táborig.) 

mailto:erdei@magyariskola.org.uk
https://danemeadcampsite.org.uk/location/
https://www.nationalrail.co.uk
https://www.greateranglia.co.uk


LMI+ Családi kemping 

Nagy szeretettel várunk mindenkit hagyományos, 
tanévév végi - nyári szünet eleji, közös 
kempingezésünkre is! 

Ez aztán a pazar felüdülés és kikapcsolódás! 
Kötött, előre szervezett programok nélkül, csupa 
vidámság és nevetés! 

Közösen kifőzzük, hogy mit főzünk és mit 
játszunk. Ez már a nyári szünet, tanítás nincs, 
okulás van. Ha ismét megszavazzuk, lesz éjszakai 
túra, tengeri fürdőzés, saját vízi csúszda, foci és 
megannyi más móka. 

Sátrat igény esetén többen is tudunk kölcsönözni, 
ennek hiánya ne riasszon el senkit! 

Idén a július 15-17-i hétvégét jelöltük ki 
e nemes alkalom számára.  

Helyszíne a szokásos, Kingsdown 
Camping, Dower közelében. 

Helyet foglalni családonként lehet, akár 
online vagy emailben, de mindenkinek 
javasoljuk a gyorsabb telefonos 01304 
373713 megoldást, mert erőst fogynak a 
sátorhelyek! 

A foglalásnál jelezzétek, hogy a Hungarian 
Children and Parents Group-hoz tartoztok, 
hogy egy csoportban üthessük fel a 
sátorfánkat! 

Valamint jelezzétek nekünk is, hogy tudjunk 
egymásról. A secretary@magyariskola.org 
email címre írjátok meg kik és hányan jöttök, és 
keressünk-e nektek sátrat, matracot vagy 
hálózsákot. 

HURRÁ HAMAROSAN NYARALUNK! 
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http://customerservice@kingsdowncamping.co.uk
http://customerservice@kingsdowncamping.co.uk
https://kingsdowncamping.co.uk/index.php
https://kingsdowncamping.co.uk/index.php
tel:01304%20373713
tel:01304%20373713
mailto:secretary@magyariskola.org
mailto:customerservice@kingsdowncamping.co.uk
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