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A Müncheni Hétvégi Magyar Iskola működéséről 
 
Mint Nyugat-Európában számos országban, a magyar oktatás Németor-

szágban is leginkább hétvégi iskolák keretében létezik. A Müncheni Hétvégi 
Magyar Iskola a Müncheni Magyar Katolikus Misszió csoportjaként működik. 
Közvetlenül a második világháború után indult, nagyon kis létszámmal. Kez-
detben nehéz körülmények között a lelkészek foglalkoztak a gyermekekkel. 
Ebbe a munkába a későbbiekben áldozatkész pedagógus szülők is bekapcso-
lódtak. Több évtizeden át hozzávetőlegesen 25–30 diákot a lelkész, majd az 
ifjúsági lelkész és 2–3 pedagógus tanított.  

Néhány éve egyre több gyermek vesz részt a rendszeres foglalkozásokon. 
A számbeli gyarapodás 10–12 évvel ezelőtt kezdődött. Jelenleg közel 100 ta-
nuló van bejegyezve iskolánkba, ami azt jelenti, hogy „kinőttük“ a házat; hely-
szűke miatt már az irodahelységekben is tanítunk. Ahogy a létszám gyarapo-
dott, úgy egyre több csoportot alakítottunk ki. Ma már nagy bontásban dolgo-
zunk: van óvodás, betűző, két olvasó, két helyesíró és irodalmi-történelmi cso-
port. A felosztásnál nemcsak a gyermekek életkorát vettük figyelembe, hanem 
az otthonról hozott nyelvtudásuk szintjét is. 

Tanáraink nagy része eleinte szülőként járt körünkbe: saját gyermekét 
hozta el az iskolába. Majd tevékenységünk jelentőségét felismerve önkéntesen 
csatlakozott tanári karunkhoz. Jelenleg már tizenegyen tanítunk. Nyolcan közü-
lünk pedagógusi diplomával rendelkeznek. 

Évente 20 alkalommal, havonta kétszer, szombatonként két és fél órában 
folyik a tanítás. Ebből minden tanévben nagyjából négy alkalmat a hagyomá-
nyos ünnepélyek előkészítésére szánunk: évnyitóra, karácsonyra, anyák napjára 
és évzáróra szoktunk műsorral készülni. Nagyon kevés a tanítási idő, ezért sű-
ríteni kell az oktatási anyagot. Leginkább az Apáczai Kiadó tankönyveiből „ol-
lózzuk“ ki mindazt, amit a diákjaink számára a legmegfelelőbbnek tartunk.  

Eddigi tapasztalataink alapján eljutottunk arra a szintre, hogy saját tan-
anyag és önálló tanterv összeállításán dolgozzunk. Célunk a magyar nyelv (be-
széd, írás, olvasás) és a magyarságismeret (irodalom, történelem, földrajz, nép-
rajz, zene) szinkronban történő oktatása. Igyekszünk a tanítást játékossá, él-
ményszerűvé tenni és ezáltal felkelteni a gyermekek érdeklődését, megszeret-
tetni velük saját anyanyelvüket, ráébreszteni őket arra, hogy milyen kincs a 
nyelvtudás.  
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Gondot okoz viszont, hogyan biztosítsuk a serdülő fiatalok folyamatos 
részvételét. Azért, hogy gyakorlati hasznuk is legyen anyanyelvük ismeretéből, 
az ECL magyar nyelvvizsgára is felkészítjük őket. Először 2010-ben sikerült 7 
diákunknak vizsgáznia „helyben“, miután a Müncheni Magyar Intézet isko-
lánkkal együttműködve akkreditált vizsgaközpontot hozott létre a Misszió hely-
színén (2011-ben ugyanennyien jelentkeztek a nyári vizsgára). Ezt az Európa-
szerte elismert diplomát magyarországi, illetve magyar vonatkozású egyetemi 
tanulmányok, de munkavállalás esetén is használhatják németországi fiataljaink. 
További életük megtervezésében a magyar nyelv így még hangsúlyosabb szere-
pet kaphat. 

Iskolánkban évente egy-két alkalommal előadásokat szervezünk. Az el-
múlt években gyermekeink megcsodálhatták többek között a Márkus Színház 
bábjátékát, Écsi Gyöngyi mesés előadását és Birinyi József hangszereit. Ilyen-
kor elsősorban a Misszió támogatására számíthatunk, de együttműködünk a 
cserkészekkel és más müncheni magyar szervezetekkel is; ellátjuk vendégeinket, 
a meghívott művészeket, és ilyenkor süteményvásárról is gondoskodunk, 
mindezt önerőből.  

Tanáraink rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken, elsősorban a 
győri egyhetes nyári tanfolyamokon és a budapesti Balassi Intézet programjai-
ban. Sőt, a Müncheni Magyar Intézet segítségével idehaza, Münchenben is 
szerveztünk 2009-ben és 2010-ben továbbképzést, amelyre egész Bajorország-
ból érkeztek kollégák. Kapcsolatot tartunk a német nyelvterületen működő 
magyar iskolákkal (Erding, Augsburg, Ingolstadt, Zürich, Bécs stb.). Az „Őr-
szavak”, a nyugati szórványban élő pedagógusok internetes lapja továbbépíti 
ezt a hálózatot, összeköt minket a tengeren innen és túl élő sorstársainkkal.  

Ezért mondhatjuk azt, hogy a Müncheni Hétvégi Magyar Iskola közös-
ségalkotó és megtartó erő. Itt barátságok alakulnak ki – nemcsak a gyermekek 
és a családok, hanem a tanárok között is. Ezek a kapcsolatok láthatatlan szál-
ként tartják össze és működtetik a közösségeket. Ugyanakkor áldozatot is kell 
hoznunk: rászánni az időt, bejárni Münchenbe 30–40 km-es körzetből, lemon-
dani más, talán izgalmasabb sport- vagy családi eseményekről, pihenésről. 
Mégis, biztos vagyok benne, hogy megéri. Hiszem, hogy az anyanyelv láng, 
amelyet táplálni, őrizni kell, mert a nagy elszórtságban könnyen kialudhat. Az 
anyanyelv ápolása és továbbadása minden szülő és tanár emberi kötelessége.  

 


