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KÖSZÖNTŐ 
 

1982. november 23-án heten segítettük világra a 
Magyar Kultúregyesületet (MKE) : Ambroise 
Katalin, Bajcsa Iván,  Bécar-Katona Irén, Joachim 
Bécar, Emmy Jonas, Kulus Emeric/ Külüs Imre és  
jómagam. Azzal a két alapelképzeléssel 
nevelgettük, hogy egyrészt  a magyar kultúra több 
mint az, amivel akkor traktálták a Magyarország 
iránt érdeklődőket : gulyás-csikós-kalocsai hímzés, 
másrészt, hogy sem a tagjaink, sem a közönségünk 
nem csak magyarokból  tevődhet össze. 
Azóta, ahogy ezt a tavaly novemeberben a 
Strasbourgi Egyetem Magyar Tanszéke és 
egyesületünk közös rendezésében megtartott « A 
vándor közép » című konferencia tanúsította, 
Közép-Európában nagy változások mentek végbe. 
Ezek nyilván hatással vannak az MKE 
tevékenységére is. Visszatekintve az a 
meggyőződésem, hogy amennyiben hű marad 
hármas célkitűzéséhez :  kapocs lenni a régióban 
élő magyarok és az őket befogadók között, partner 
lenni a Magyarországot érintő 
kezdeményezésekben és megmutatni a magyar 
kultúra minden aspektusát (film, folklór, nyelv, 
irodalom, zene, sport, színház stb.), még hosszú 
életre tarthat számot. 
Megtiszteltetés számomra, hogy a FUTÁR 
születésénél  is bábáskodhatom.  Érdeklődve fogom 
figyelni az újszülött fejlődését ! Ez a kezdeményezés 
egyik bizonyítéka annak, hogy van az egyesületben 
lendület, találékonyság és energia.   

 
Köszönetet mondok 
azoknak, akik az 
elmúlt több mint 33 év 
alatt hosszabb-
rövidebb ideig velünk  
tartottak, őrzöm 
emlékét azoknak, akik 
már nincsenek 
közöttünk és sok sikert 
kívánok a további 
munkához.  
 
 
 
 
 

Berthelné Tátray Katalin az Egyesület 
tiszteletbeli elnöke, Strasbourg 

 

’56 HATVANADIK 
JUBILEUMA – UTOLSÓ 
JELENTÉS ANNÁRÓL 

 
„Vezetőket keres a világ [...] és még mindig csak 
vezérek jelentkeznek”  
(Kéthly Anna) 
 

Idén ősszel hatvan 
év távlatából 
tekintünk vissza a 
20. századi 
magyar 
történelem 
legjelentősebb 
eseményére, az 1956-os Forradalomra. 

 
E jubileum apropójából Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere elnökletével Emlékbizottság 
jött létre, mely 2015. október 23-tól 2017. június 
16-ig működik majd és feladatköre hogy kulturális 
eseményekről tegyen javaslatot a kormánynak. 
Strasbourg, mint a politikai menekülteket nagy 
létszámban befogadó város joggal vehet majd részt 
az Emlékbizottság által kiírt programokban és 
pályázatokban, amelyek megjelenéséről a MKE ad 
majd tájékoztatást. 
 
Az ’56-os, körülbelül kétszázezres kivándorlótömeg 
jelentősen átformálta a magyar szellemi és 
kulturális életet is. 1957. január 5–8. között 
Magyarország zászlaja Strasbourgban lobogott, a 
strasbourgi értekezleten kívánták kifejezésre 
juttatni a magyarság törekvését a függetlenségre, a 
szabadságra és a demokráciára, „az ENSZ 
alapokmányában lefektetett emberi 
szabadságjogok teljes érvényesítését” sürgették.  
 
A világsajtó akkor csak az itt megalakuló, 1944-es 
évi ellenállást szellemi örökösének tartó Magyar   
Forradalmi Tanácsra figyelt. Az MFT elnöke Kéthly 
Anna, aki mivel Nagy Imre kormányához tartozott, 
az emigráció legmagasabb politikai rangú tagja volt. 
 
Kéthly Annát 1922-ben második nőként 
választották a magyar Országgyűlésbe, majd 1956 
októberében a Szociáldemokrata Párt elnöke volt. 
Strasbourg után Brüsszelben élt, illetve 1964-ig 
főszerkesztő a londoni Népszavánál.  
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A szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavai újra 
felmerültek ’56-ban: a szabadsághoz önfegyelem, 
az egyenlőséghez gazdasági demokrácia kellene, a 
testvériség pedig csak keserű gúny – írja. Vezetőket, 
vezető gondolatot ekkor a Nyugat sem kínál a 
magyarságnak. Cikkeiből reményvesztett világkép 
rajzolódik ki.  
Hatvan év távlatából érdemes újragondolni az 
akkor történteket, a mai diktatúrafogalmakat, a 
remény és reménytelenség 21. századi magyar 
sajátosságait. Kéthly portréját a Kossuth-díjas 
Mészáros Márta filmjéből is megismerhetjük, aki 
éppen 1956-ban szerezte meg filmrendezői 
diplomáját. 

Dominka Ede Harald, Budapest  
 
 
 

„Adjon Isten minden jót ez új 
esztendőben!” 

Nagy sikerű magyar táncest 
Bischeimban 

 

2016. január 23-án, a bischheimi Saint Laurent-
teremben a Magyar Egyesület immár másodszor 
nagy sikerű magyar táncestet rendezett. Az év eleji 
rendkívül népszerű rendezvényen a gyermekektől 
az idősekig 140 magyar és magyar szimpatizáns 
vett részt. Jacky-Szalóki Anna, az egyesület elnöke 
megnyitójában köszöntötte a résztvevőket, és 
bemutatta a bál szervezőit:  Baráth Júlia ötletgazdát 
-  főszervezőt, Wehner Adrienne-t, Houchou Líviát 
és Szörényi Évát, majd elhangzott az „Adjon Isten 
minden jót”! című magyar népdal Gregusné Mária 
előadásában.  

A háromfogásos vacsorát – igazi magyar főfogással: 
marhapörkölt galuskával és csalamádéval  –  követő 
tombolán 26 nyereményt sorsoltak ki; 
zalakarosi**** wellness hétvége főnyereménnyel! 
A vendégeket először a strasbourgi magyar 
néptánccsoport - a Keleti Táncegyüttes - 
néptáncbemutatója szórakoztatta, utána pedig sok-
sok retro magyar számot előadó DJ-zenés animáció 
következett.  

A bálozókat a magyarországi városokról elnevezett 
(Veszprém, Pécs, Budapest, Szeged, Kecskemét…) 
asztaloknál, friss pogácsa várta, amelyet a szokásos 
kupica mézes-pálinka mint  „Welcome drink” 
egészített ki. 

 

A bárban a vacsorához magyar borokat, cleebourgi 
pezsgőt, elzászi csapolt sört és a közkedvelt 
Unicumot kínálták.  A vendégek hajnalig  ropták a 
táncot. Igazán jó hangulatú este volt. Reméljük, 
hogy jövőre ugyanekkor, ugyanitt ismét 
találkozhatunk, hiszen a magyarok itt 
Strasbourgban is igénylik az otthonra emlékeztető, 
hangulatos magyar „házibuli” mulatságot. 

Mastronardi Korsós Mira, Strasbourg 

 
 

SZENT MÁRTONRA 
EMLÉKEZÜNK 

 
Magyarország 2016-ban méltóképpen emlékezik 
meg Szent Márton Tours püspöke születésének 
1700 éves évfordulójáról. 
A 2015 év novemberében meghírdetett Szent 
Márton Év gazdag egyházi és világi eseményeket 
ígér mindannyiunkat a világ minden táján, 
különösen Franciaországban és Magyarországon. 
 

  
A legenda szerint 
Márton a Római 
Birodalom Pannónia 
tartományának 
Savaria (ma 
Szombathely) 
városában látta meg a 
napvilágot, 316 vagy 
317-ben. Apja a 

Savariában állomásozó Római Légióban tisztként 
szolgált. Márton 19 évesen apjához hasonlóan a 
római császár szolgálatában állt, Galliában, 
Franciaországban, Amiens városában. Már 
gyerekként vonzották a keresztény eszmények és 
12 évesen, amikor a család az olasz Pavia városában 
élt, püspöki kézrátéttel hittanulóvá avatták. Márton 
25 éves lehetett, amikor elhagyta a katonaságot és 
felajánlotta szolgálatait a franciaországi Poitiers 
város püspökének ,Hiláriusnak. Néhány év után 
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azonban visszatért Pannóniába, majd az itáliai 
Milánóba, ahol hittérítőként munkálkodott.  
Mindkét helyszínről azonban elüldözték és egy 
olasz szigeten remeteként élt. Később Galliába 
visszatérve folytatta a remete életet, de ekkor – 
371-ben – Mártont Tours püspökévé választották. 
Ebben az időben a Római Birodalom hatalma 
meggyengült, a barbár támadások pedig 
megerősödtek, és a félelemtől rettegő lakosság az 
egyházban, Mártonba látta megmentőjét, tőle 
várta sorsának jobbulását. Márton püspök 
szerénysége, egyszerűsége és az általa véghezvitt 
csodák következtében különös tiszteletnek  
örvendett, szerte Galliában. 
 
Tevékeny lelkipásztori munkáját 397. november 8.-i 
halála törte meg, hatalmas részvétet váltva ki.  
Toursban 397. november 11.-én  helyezték örök 
nyugalomba. Életéről Sulpicius Severus írt könyvet, 
Vita Martini címmel. 
Szent Márton életéhez és tevékenységéhez több 
népszokás, hagyomány, kapcsolódik amelyeket 
Marton napjához (november 11) közeledve 
elevenítünk majd föl. 

Dr Szalóki Gyula, Budakeszi  
 

 
Interjú Dabizs Mercédesszel,  

a FRAMOSZ elnökével 
Minden külföldön élő magyar ismeri azt a 
szívmelengető érzést, amikor egy-egy alkalommal 
anyanyelvén élvezhet egy színházi darabot, 
irodalmi estet, táncelőadást, vagy éppen csak 
magyar ajkúakkal oszthatja meg külhonban szerzett 
tapasztalatait, esetleg honvágyát. A Strasbourgi 
Magyar Kultúregyesület évek óta nyújt ebben 
segítséget az elzászi magyaroknak, miközben a 
magyar nyelv és kultúra népszerűsítésén is 
munkálkodik – immáron a frissen alakult 
Franciaországi Magyarok Szövetsége (FRAMOSZ) 
tagjaként. Lelkes, a Franciaország különböző 
pontjain tevékenykedő egyesületek munkáját 
összehangoló és erősítő együttműködés ez, 
magyaroknak, magyarokért. Dabizs Mercédesztől, a 
FRAMOSZ első választott elnökétől kaptunk rövid 
betekintést a Szövetség mibenlétébe. 
 
Hogyan és miért jött létre a FRAMOSZ? 
Jómagam, és más magyarságunk megtartásáért s 
kultúránk ápolásáért régóta tevékenykedő 
egyesületi vezetők, régóta éreztük, hogy égető 

szükség van Franciaországban egy olyan átfogó, 
magyarok érdekeit képviselő szervezetre, melynek 
segítségével közös céljainkat együttes erővel tudjuk 
megvalósítani. Emellett fontosnak tartottuk, hogy 
létrejöjjön egy olyan országos szervezet, amely 
képes lesz átfogó képet nyújtani a franciaországi 
magyarságról anyaországunk és annak hivatalos 
intézményei felé, például a kulturális pályázatok 
megkönnyítése érdekében – ugyanúgy, mint ahogy 
más nyugat-európai ország magyarsága is 
szervezkedik már évtizedek óta. 
 
Ez az alapelképzelés konkrét formát öntött, amikor 
a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek 
Szövetségétől (NYEOMSZSZ) – mely velünk együtt  
már 15 országot képvisel – a 2014 szeptemberében 
megtartott felsőpulyai közgyűlésen felkérést 
kaptunk egy franciaországi szövetség 
megalapítására.  
 
Az ezt követő féléves előkészítési folyamat, skype-
konferenciák, hosszas levélváltások és telefonos 
egyeztetések eredményeképpen 2015. május 9-én, 
Aix-en-Provence-ban, megalapításra került a 
Franciaországi Magyarok Szövetsége. A Szövetség 
jelenleg az 5 alapító francia-magyar egyesület – Aix-
en-Provance, Côte d’Azur, Grenoble, Lyon, 
Strasbourg és szervezeteinek – részvételével 
működik, azonban már most érkeztek pozitív 
visszajelzések más Franciaországban működő 
magyar egyesületek részéről, melyek 
érdeklődésüket fejezték ki a Szövetségben való 
tagság iránt. 
 
Új elnökként melyek a céljai, prioritásai a 
FRAMOSZ tevékenységét illetően? 
Nonprofit szervezetként fő célunk a magyar kultúra 
hagyományainak ápolása és a magyar nyelv 
megőrzése, melyet a mindennapi használaton túl 
oktatással is szeretnénk fejleszteni vasárnapi 
iskolák keretében. 
 
Egy újonnan alakult szervezet vezetőjeként fontos 
feladatomnak tekintem továbbá, hogy 
megismertessem a FRAMOSZ-t és jó hírnevet 
szerezzek neki mind a francia, mind a nemzetközi 
színtéren, s hogy felzárkóztassam a Szövetséget a 
már rutinosan működő Nyugat-európai Országos 
Magyar Szövetség nívós tagjainak sorába. 
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Fotón : j-ról a FRAMOSZ vezetősége : Reményi György 
pénztáros, J. Szalóki Anna titkár-helyettes, Dabizs Mercédesz 
elnök, Gábor Áron alelnök, Sombrin Enikő titkár 
 
 
Mit kínál a FRAMOSZ a Franciaországban élő 
magyaroknak? 
Első összehangolt programunk a 2015. 
novemberében meghirdetett országos rajzpályázat 
volt, melynek lebonyolítását a Kőrösi Csoma Sándor 
Program ösztöndíjasai vállalták. A beérkezett 
munkákat nemzetközi grafikusokból álló szakmai 
zsűri bírálta el. A résztvevő gyerekek mindegyike 
részesült ajándékban és munkáikból kiállítást 
rendeztünk az ország különböző városaiban. 
Mivel a feladat nagy, mi pedig még kezdők vagyunk, 
ezért számítunk a Országos Szövetség leendő 
tagjainak támogatására, illetve a Magyar Állam 
finanszírozási segítségére. Szeretnénk hozzájárulni 
az európai magyarság közös céljainak 
előmozdításához, például a Diaszpóra Tanácson 
történő résztvétellel is.   

 
Köszönöm az interjút! 

Gáncsos Orsolya, Strasbourg 

 
 

ÜNNEPVARÁZS 
RAJZPÁLYÁZAT 
 
Kedves Pályázók! Kedves Szülők! 
 
Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a tavaly 
novemberben meghirdetésre került "Ünnepvárázs" 
országos rajzverseny zsűrizése lezárult. 
 
A rajzpályázat a  Kőrösi Csoma Sándor Program 
keretein belül a FRAMOSZ (Franciaországi 

Magyarok Szövetsége) és a franciaországi magyar 
egyesületek anyagi támogatásával valósult meg.  A 
Kőrösi ösztöndíjasok különböző működési 
területeiről, pontosabban Párizs, Strasbourg, Lyon, 
Grenoble és Nizza térségéből pályáztak a gyerekek 
két korosztályban, kicsik és nagyok kategóriában. 
 
A rajzok elbírálására szakmai zsűrit kértünk fel, 
tagjai között 3 grafikus és egy rajztanár szerepelt. 
Kategóriánként 4-4 díjazottunk és 2-2 
különdíjasunk van, illetve minden résztvevő 
részesül oklevélben és apró ajándékban. Örömmel  
értesítelek Benneteket, hogy minden térségből 
vannak helyezettek. 
 
A kiállítás-sorozat és a díjátadó strasbourgi 
állomása: februàr 28. 16H a Farsangi Ünnepség 
keretein belül. 
Zsűritagok: Orosz Gabriella Grenoble, Szigethy 
Eszter Párizs, Tiborcz Dávid London és Csóti Zoltán 
Strasbourg.  

Illés Gábor KSCSP, Lyon 
 

 

VISSZATEKINTÉS A 2015-ÖS 
ÉV EGYESÜLETI 

RENDEZVÉNYEIRE 

2015. január 30.: Magyar táncest a bischheimi 
Saint Laurent-teremben 

Az első Magyar táncestet Baráth Júlia, Wehner 
Adrienne, Houchu Lívia és Jacky-Szalóky Anna 
közremüködésével a Magyar Kultúregyesület 
szervezte.  A programok között szerepelt: zumba, 
közös tánc, tombola, büfés vacsora és diszkó. 

2015. február 15.: Farsangi mulatság Ostwaldban 
 
A programok között szerepelt: gyerektáncház, 
jelmezverseny, közös büfé.  

2015. március 15.: Az 1848-as Forradalom 
strasbourgi megemlékezése az ostwaldi Hussard-
teremben  
Program: Petőfi Sándor Nemzeti dal című versének 
közös elszavalása, Robák Ferenc, az Európa Tanács 
mellett kihelyezett magyar képviselet 
nagykövétének ünnepi beszéde; ünnepi műsor a 
Strasbourgi Egyetem Magyar Tanszéke hallgatóinak 
előadásában – Józan Ildikó tanszékvezető asszony 
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szervezésében. Végül a Keleti Táncegyüttes 
táncháza, melyet állofógadás követett. 

2015. szeptember 13.: A sepsiszentgyörgyi Osonó 
Színházműhely előadása Cleebourgban 
A Sepsiszentgyörgyből érkezett Osonó 
Színházműhely két hónapos nyugat-európai 
turnéjuk keretében előadta „Ahogyan a víz tükrözi 
az arcot” című műsorát Cleebourgban, melyet tarte 
flambée-s büfé követett. 

2015. október 17.: Az Aranykapu Bábszínház 
bemutatta a Lúdas Matyi című darabot a 
gyerekeknek Schiltigheimban.  

Az előadás után a Kőrösi Csoma Sándor 
Programban résztvevő fiatalok által vezetett 
táncházra került sor. 

2015. november 5–6. a Strasbourgi Egyetem 
Magyar Tanszék valamennyi lektorai „ Vándor 
közép” elnevezésű konferenciája a Tanszék 
fennállásának 55. évfordulója alkalmából. (A 
Tanszék és az Egyesület közös szervezése.) 

2015. november 6.: ’56-os Forradalmi 
eseményekről való megemlékezés Strasbourgban 

Program: Robák Ferenc, az Európa Tanács mellett 
kihelyezett magyar képviselet nagykövétének 
ünnepi beszédét a Chambre musicale háromtagú 
együttes koncertje követte. Az ünnepségen a 
Strasbourgi Egyetem Magyar Tanszéke - a Tanszéki 
Konferenciaia okán Strasbourgban tartózkodó 
korábbi lektorai - részt vettek, az estet állófogadás 
zárta. 

2015. december 6.: Mikulás-ünnepség a 
gyerekeknek Strasbourgban, a Kőrösi Csoma 
Sándor Programban résztvevő ösztöndíjas fiatalok 
közreműködésével, táncházzal, és népi hangszerek 
bamutatásával. A büféasztalunkat kürtőskalács 
tette gazdagabbá. 

*** 

„MESEVÁR” Magyar foglalkozás gyermekeknek 
2013. májusa óta probálkozunk a magyar vagy 
magyar-francia családok gyermekei számára 
„magyar iskola – magyar foglalkozások” rendszeres 
megtartására Strasbourgban. A kezdeti nehézségek 
ellenére minden erőnkkel továbbra is azon 
vagyunk, hogy e kezdeményezés folytatódjon, a 
foglalkozások színvonala emelkedjen, a gyermekek 
kedvvel jöjjenek a „MESEVÁR”-délelőttökre. 

A 2014/15-os tanévben 8-8 foglalkozást tartottak a 
pedagógusaink, Gregusné Mária és Ádám Andrea. 
Munkájukat Pásti Gabriella és Csóti Zoltán 
segítette. 

Manifestations associatives 

 de 2015 
 
Le 30 janvier 2015: Soirée dansante dans la salle 
Saint Laurent à Bischheim 
Première soirée dansante hongroise organisée au 
sein de l’ACH (Baráth Julia, Wehner Adrienne, 
Houchu Livia, Szörényi Éva et Jacky-Szalóki Anna). 
Au programme: animation zumba, tombola, 
apéritif dinatoire, animation musicale. 
 
Le 15 février 2015: Carnaval à Ostwald 
Au programme: danse folklorique avec les enfants, 
concours de déguisement, animations pour les 
enfants et buffet. 
 
Le 15 mars 2015: Commémoration de la  
Révolution de 1848 à Ostwald 
Au programme de la commémoration: la récitation 
ensemble de public du poème révolutionnaire du 
poète national Sándor Petőfi: « Nemzeti dal », 
l’allocution solennelle de l’ambassadeur du 
consulat de la Hongrie auprès du Conseil de 
l’Europe, Ferenc Robák et le spectacle des 
étudiants du Département hongrois de l’Université 
de Strasbourg (organisé par Ildikó Józan, directrice 
du Département) et le spectacle de danse 
folklorique du Groupe Keleti suivi par un vin 
d’honneur. 
 
Le 13 septembre 2015: Spectacle théâtral 

Théâtre OSONÓ de Sepsiszentgyörgy à Cleebourg 
En tournée pour deux mois en Europe occidentale, 
la troupe de théâtre  Osonó de Saint Georges en 
Roumanie s’est arrêtée à Cleebourg pour y 
présenter un de ses propres œuvres « Tel que l’eau 
reflète le visage » dans une des halls de Transports 
Jacky aménagé pour l’occasion en salle de 
spectacle. Le spectacle a été suivi  par un apéro et 
de Flammkuche. 

Le 17 octobre 2015: Spectacle marionnettes 
« Lúdas Matyi » présenté par le théâtre de 
marionnettes « Aranykapu » à Schiltigheim suivi 
par un  gouter. 
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Le 5-6 novembre Conférence «Centres ambulants» 
organisé par le Département Hongroise et l’ACH á 
l’occasion de 55ème anniversaire du Département. 
 
Le 6 novembre 2015: Commémoration de la 
Révolution de 1956 à Strasbourg  
Au programme: Allocution solennelle de 
l’ambassadeur du consulat de la Hongrie auprès du 
Conseil de l’Europe, Ferenc Robák suivi par un 
concert de musique de la troupe « Chambre 
musicale ». Parmi les spectateurs, les lecteurs et 
lectrices du Département hongroise de l’Université 
de Strasbourg ont été présents. Une rencontre 
conviviale autour d’une table a clos la soirée. 

Le 5 décembre 2015: à Strasbourg: Fête de Saint 
Nicolas par l’arrivée surprise du Saint Nicolas suivi 
par un gouter. 

*** 

« MESEVÁR » Animation culturel et linguistique 
pour les enfants hongroise présentés par Gregusné 
Mária et Andrea Adam, avec l’aide de  Gabriella 
Pásti et Zoltán Csóti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresszum 
Strasbourgi Futár - Az egyesületi tagok 
informàcios lapja 
 
Kiadja a Strasbourgi Magyar Kultúregyesület 
Felelős szerkeszto: Jacky-Szaloki Anna 
Email: jackyszaloki.anna@gmail.com 
Munkatársak: Dominka Ede Harald, 
Mastronardi Korsós Mira, Gáncsos Orsolya, 
Gregusné Mària 

2016. február 3. 
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Egyesületi programajànló és 
egyéb informàciók 

 
Február 28. 15h Farsangi Bál  
16h „Ünnepvarázs” razjverseny kiállítása és a 
díjkiosztó 
Hussard terem Ostwald, 30 rue Gal. Leclerc 
 
Március 19. 17h Az 1848-as Forradalomról 
megemlékező ünnepség 
Bon Pasteur terem (Orangerie) Strasbourg, 32 av. 
J.S.Bach 
 
Április 23. 16h Történelmi konferencia az 1956-os 
forradalmi eseményekhez kapcsolódóan 
Meghívott vendégünk Marton Lajos. 
Egyesületek Háza, Strasbourg, 1a Place des 
Orphelins 
 
Június 6.Gyereknapi bábszínház – „Az aranytojást 
tojó tyúk” 
 
Június vége: évzáró gulyásparty 

 
„MESEVÁR” Vasárnapi iskola a gyerekeknek 
Február 28., március 6., március 19., április 24., 
május 22., június 12, június 26. 
Kapcsolat: Ádám Andrea,  
mail: pizimazi@freemail.hu 
 
Magyar néptáncoktatás gyerekeknek a Keleti 
Együttes vezetésével 
Február 28., március 20., április 24., május 22., 
június 26. 12h 15–13h 15 Hussard terem Ostwald, 
30 rue Gal. Leclerc 
 

Magyar néptáncoktatás felnőtteknek – KELETI 
Néptáncegyüttes 

 minden szerdán 20h 15–22h 30-ig a 
Hussard teremben Ostwaldban, valamint 

 az alábbi vasárnapokon: február 28., 
március 20., április 24., május 22., június 
26. 9h 30–12h-ig a Hussard teremben; 
Ostwald, 30 rue Gal. Leclerc 

 Kapcsolat: M. Bombola Christophe elnök: 
06 87 45 11 88 

 

 

Programmes de l’ ACH et 
d’autres informations 

 
Le 28 février 15h Carnaval pour les enfants Salle 
Hussard, Ostwald, 30 rue Gal. Leclerc 
 
 
Le 19 mars 17h Commémoration de la Révolution 
de 1848 
Salle Bon Pasteur, Strasbourg, 32 Av. J. S. Bach 
 

Le 23 avril 16h Conférence historique de 1956 
avec l’intervention de M. Marton Lajos  
Maison des Associations á Strasbourg,  
1a Place des Orphelins 
 
Le 6 Juin Fête des enfants théâtre marionnettes 
 
Fin juin Fête de fin d’année et gulyásparty 

 

Ecole hongroise « MESEVÁR » 

28 février, 6 mars, 19 mars, 24 avril, 29 mai , 12 
juin, 26 juin 
Contact: Mme Andrea ÁDÁM animatrice,  
mail: pizimazi@freemail.hu 
 

Cours de danse GROUPE KELETI -danse folklorique 
hongroise 

Pour les enfants : 28 février, 20 mars, 24 avril, 22 
mai et le 26 juin 2016 á 12h 15–13h 15 à Ostwald 
Salle du Hussard, 30, rue Gal Leclerc 
Pour les adultes : 

 chaque mercredi à 20h 15 à Ostwald, Salle 
Hussard, 30 rue Gal Leclerc 

 un dimanche par mois de 9h 30–12h à 
Ostwald, Salle Hussard, 30 rue Gal Leclerc. Les 
dimanches concernés: 28 février, 20 mars, 24 
avril, 22 mai et 26 juin.  

 Contact: M. Bombola Christophe président: 06 
87 45 11 88 

 
 
 
 
 



Gyermekeknek
Mesevár- magyar iskola, kéthetente vasárnap, 3 éves kortól
További információk: mesevar.strasbourg@gmail.com

1.Farsangi lekváros étel:__________
2.Vízre épült olasz város: __________
3.Télűző időszak: __________
4.Hideg évszak:__________
5.Lángoló szalmabáb: __________
6.Kormot tisztító:__________
7.Maskara:__________
8.Maszk:__________
9.Mohácsi népszokás:__________
10.Szerencsét hozó állat:___________

Molnos Lajos: Jégvirágos

Bolyhos bundás január
térdig érő hóban jár.
Víz fenekén a halak
összebújva alszanak.
Puha ujjú szelekről,
rügyfakasztó esőkről
álmodnak a fák.
De éjszaka (az ablakban)
nem nyílik csak 
hideg jégvirág.

Gregusné Becker Mária:
Télkergető

Oda nézz csak, halihó,
lehullott a puha hó!

Halihó! Puha hó!
Jaj, de jó!

Fehérek a bokrok, fák,
bálba készül a világ,
jelmezt ölt a világ,

farsang vár.

Hógolyózni csuda jó,
de már meleg volna jó!

Napsütés, madárdal
volna jó.

Kergessük el a telet,
jöhessen a kikelet,

hadd hozzon a kikelet
meleget.

Szókereső

A megoldásokat (10 szó), február 29-ig, a fenti e-mail címre 
várjuk! A nyerteseket sorsoljuk.


