
LETTORSZÁG 

Társaságunk, aLettországban élő Magyarok "Balaton" Társasága 1997 óta létezik, és jelen 

pillanatban 34 tagunk van. Külön gyermekprogramjaink nincsenek, de a húsvéti és karácsonyi 

összejöveteleinken külön gondolunk a gyerekekről. Szintén az éves májusi gulyásparti alkalmával 

szedjük össze a gyerekeket egy kis foglalkozásra a szabad levegőn. Nagyon pici babák most 

nincsenek a társaságban. A legfiatalabb gyermek most 12 éves. Az összejöveteleinken mindig 

meghívottak és ott is vannak a rigai Magyar Nagykövetség munkatársai családostól. Náluk több a 

kisgyerek mint a társaságunknál. Úgyhogy a nagyobbak foglalkoznak a picikkel, amíg a felnőttek 

főznek és beszélgetnek. 

A bulik végén már hagyomány a közös éneklés és tánc, amiben a gyerekek is részt vesznek.   

Tudomásom szerint előttem még senki sem foglalkozott szervezetten a magyar nyelvoktatással. 

Elindultunk a magyar nyelv oktatásával és szépen komótosan, lassacskán haladunk előre. Hiszen az 

ismétlés a tudás atyja. A kis szombati, vasárnapi, mikor hogy, iskolánkba 6 fő jár. Az én 

gyermekeim (2 "kis" nagy lányaim 16 és 18 évesek), akik nagy segítségemre vannak, egy 14 éves 

srác akinek az édesanyja magyar, egy fiatal házaspár, ahol a férj magyar és beszél is magyarul, 

valamint a felesége aki lett származású és szeretnék a majdani gyermekeiket is magyarul tanítani. 

Még egy idősebb néni, akinek a férje magyar! Szóval eléggé szétszórt a tudásszint, ezért kezdtük a 

legelején, hogy a már a meglévő tudást is helyes vágányra terelhessem. Azt amit már mondanak, 

helyesen mondják és persze helyesen tudják leírni. 

Az órákat igyekszünk minden hétvégén szombaton, vagy vasárnap megtartani 11-től 13 óráig, egy 

kis lazító tea- és kávészünettel. 

Sajnos nem mindig jött össze különböző okok miatt. Néha én nem tartózkodtam Rigában 

munkahelyi elfoglaltság miatt, vagy a tanítványok hiányoztak igazolt okok miatt. A helyszín is 

változni szokott. Vagy a rigai nemzetiségi házban tartjuk, ahol a magyar közösség bérel egy 

helyiséget, vagy a nagy hideg miatt, amikor ott túlontúl hideg lenne (télen takarékoskodnak a 

fűtéssel) az én lakásomon tartjuk az órákat. A részvételért természetesen nem kell fizetni, teljesen 

társadalmi munkában csinálom.  

Hogyan is állítom össze egy-egy foglalkozás anyagát: 

1./ A foglalkozások tananyagának gerincét a Szita Szilvia - Pelcz Katalin szerzőpáros "magyar OK" 

című magyar nyelvkönyve és munkafüzete képezi. 

2./ A tankönyv minden témájához tartoznak még feladatlapok, szótárak és tanári útmutató az anyag 

legjobb magyarázata érdekében. Ezen anyagok a tankönyv vásárlása után állnak a rendelkezésre. 

3./ Ezután a témához tartozó anyaghoz nekiállok pótanyagokat keresni az interneten. A célom 

mindig az, hogy minél látványosabb és szórakoztatóbb legyen az anyag. Ekkor használom az "Én 

világom" című tankönyvet is. Nagyon jók a szótárak, a gyakorlatok és a nyelvtani táblázatok pedig 

egyszerűen kiválóak. 

4./ Mindig tartok egy kis magyar történelmi részt is az óra végén. Nem tartok időrendi sorrendet. 

Néha a honfoglalás és a magyarok kalandozása után az első vagy a második világháború a téma, 

majd az 1948-49-es szabadságharc, majd Mátyás királyunk. Ez itt nálunk nagyon érdekes, mivel 

amit én mondok el a magyar történelemről azt itt senki sehol nem tanulta még ezidáig. Számom a 

lényeg az, hogy ez a kis csoport érdekes dolgokat halljon és jegyezzen meg a magyar hazánk 

történelemből. Én nagyon szeretem a történelmet, sokat olvasok és Magyarországon érettségiztem, 

közte történelemből is. Szóval élvezi a csoport az foglalkozásokat.  



Az anyaggyűjtéshez főleg az alábbi honlapokat használom: 

http://www.magyarora.com - a "magyar OK" honlapja, mellékelek egy munkafüzeti lapot az 

internetrőlhttp://www.magyarultanulok.com 

http://www.magyarhelyesiras.hu/ 

https://emagyariskola.hu/tudasbazis/e-magyarul-1-bovitett --- a Balassi intézet oldalán - jól el lehet 

játszadozni az online feladatokkal! 

http://magyarutca.org/nyeomszsz/orszavak/ - a világhírű ŐRSZAVAK oldala 

http://www.nemzetismeret.hu/ - NEMZETISMERETI információk. 

További jó munkát kívánok, üdvözlettel: 

Gíber Tamás, 

oktatási felelős, Lettországban élő Magyarok "Balaton" Társasága 
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