
Anyanyelvi foglalkozások Strasbourgban  

Elzászban talán egyedüliként a Strasbourgi Magyar Kultúregyesület és a Keleti néptáncegyüttes az, amely 

magyar népi kultúra, a magyar hagyományok, és a nemzeti hovatartozás erősítését végzik fáradhatatlanul. 

E két szervezet a nemzeti ünnepek, megemlékezések megszervezésén kívül, számos magyarsághoz kötődő, 

tevékenységet kínálnak a francia földön élő honfitársainak.  

Az Kultúregyesület kiemelten fontosnak tartja, hogy az itt élő magyar családokból, és vegyes házasságokból 

született gyermekek, a magyar nyelv elsajátításán kívül, megismerkedhessenek a magyar hagyományokkal, 

zenei anyanyelvünkkel és hozzá szorosan kapcsolódó mozgáskultúrával is.  

A színes sokrétű programok közül minden korosztály megtalálhatja hozzá legközelebbállót. Legyen szó 

néptáncról, irodalomról, kézművességről, zenéről, színházról. 

Legnépszerűbb foglalkozások egyike a 2013-óta működő MESEVÁR elnevezésű háromhetente, 

vasárnaponként történő foglalkozás. Két szakképzett pedagógus Ádám Andrea és Gregus Mária a magyar 

nyelv, irodalom, történelem oktatását végzik. Idén a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasának, Angyal 

Rékának köszönhetően a MESEVÁR néprajzi jellegű foglalkozásokkal is bővült, amelyeken többnyire a népi 

gyermekjátékok, hagyományos kézműves technikák, népdalok megismertetése a cél. Ahogy a foglalkozás 

elnevezéséből is kitűnik, a vasárnapi foglalkozások jobbára az óvodás és kisiskolás korosztályt szólítják meg. 

Idén a Kultúregyesület különös figyelem fordít a kamasz, ifjúsági korosztályra is. Novemberben egy 

„kincskereső felfedező túrára” szólítja a korosztály képviselőit, amelyen Strasbourg nevezetességeinek, 

valamint magyar vonatkozású helyeinek megismerése a cél, mindez játékos csapatverseny formában. Az idei 

iskolai évben rajzverseny, szavalóverseny, esszéíró pályázatba is bekapcsolódhatnak a gyerekek. A MESEVÁR 

foglalkozások éves programjában Mikulás ünnepség, farsangi mulatság, valamint évente egy bábelőadás, 

vagy színházi előadás is szerepel. 

Az első tapasztalataim szerint óriási igény mutatkozik ezekre az anyanyelvi foglalkozásokra, amely nemcsak a 

gyermekeknek, de a szülőknek is állandó találkozási pontot, afféle „szigetet” jelentet, ahol mindenki 

beszélhet magyarul. A gyermekek leterheltsége miatt sajnos ezekre a foglalkozásokra csak háromhetente 

van lehetőség. További nehézség, hogy a Kultúregyesület nem rendelkezik ingatlannal, sem állandó közösségi 

helységgel, így a programok megszervezése, mindig nagy erőfeszítést igényel a Kultúregyesület részéről, 

olykor szervezésileg, és anyagilag is nagy terhet ró az egyesületre.  

Idén beíratott gyermekek száma 18. Az oktatás általában két csoportban zajlik. Mindig az adott évszaknak, 

ünnepnek megfelelően tematikusan épül fel a tanagyag. Minden esetben játékos formában folyik a oktatás.  

Meglátásom szerint a fiatalabb-, ifjúsági korosztály bevonása jelenti a legnagyobb kihívást. Itt a filmklub, 

táncház, magyarországi tanulmányút és a kötetlen közösségi programok jelentik a megoldást. 

A KCSP-nak köszönhetően idén további két új állandó tevékenységgel bővült a Kultúregyesület éves 

programja. Szeptembertől beindult a nagy népszerűségnek örvendő népdalkör, amelyre szeptember 29-én 

került sor első alkalommal, valamint a kéthetente megrendezésre kerülő Baba-Mama klub, amelyen az ölbeli 

játékokkal, mondókákkal, höcögtetőkkel ismerkedhetnek a résztvevők.  

 


