
 
A Hollandiai és Nyugat-Európai Magyar
Ifjúsági és Kulturális Alapítvány (StiHon)  célja  
a hétvégi óvodák és iskolák, cserkészek,
gyermek- és ifjúsági közösségek, kulturális
rendezvények akár szervezési, akár szakmai
támogatása főként a hollandiai magyar
diaszpóraközösségben.  Az alapítvány a céljait
oktatási, kulturális és sportrendezvények
szervezésével kívánja elérni, többek közt a
hétvégi magyar iskolák működésének
segítésével,  a magyar nyelv és kultúra iránt
érdeklődők összefogásával,  gyermek és
ifjúsági tehetséggondozással. Az alapítvány
non-profit jelleggel működik, önkéntesek
bevonásával.

StiHon tevékenységei

Cserkészcsapat működtetése
Amstelveeni Magyar Ovisuli működtetése

Gyermek-és ifjúsági közösségek támogatása
Szakmai konferenciák, értekezletek szervezése

Pályázatok és hirdetések kezelése
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Az alapítvány támogatásához
szükséges adatok 

STIHON



A délelőtti órákban a maarsseni Kincskereső Oskola
pedagógusai tartottak érdekes és tartalmas foglalkozásokat, az
elkészített lapbook-ok nagy sikert arattak. Változatos,
szórakoztató és fejlesztő feladatokból tevődött össze. A
délutánok főként mozgással és játszással teltek a 70. sz. Attila
Cserkészcsapat irányításával. A délutáni kézműves
foglalkozások nagyon népszerűek voltak, szebbnél szebb pulik,
tulipánok, tarisznyák, kendők nádsípok, fafaragások készültek.
A táborozók kalandjai során nem maradhatott el a
boszorkánnyal való találkozás, az ördöggel való küzdelem, a
lovagi torna, az éjszakai kihívás, és persze a népzenével való
ismerkedés sem. A magyarországi Flaska Banda és Pacsura
Dávid (néptáncos és cserkész) gondoskodott a talpalávaló
muzsikáról, és a táncról. A Flaska Banda csütörtöki népzenei
koncertjét egy táncház követett, amelyen már a héten jól
megismert népdalokat hangosan énekelték a gyerekek a
felszabadult tánc közben. Pogácsával, garassal és megannyi
emlékkel hagyták el a résztvevők péntek délután a tábort. 

VELÜNK TÖRTÉNT- Iskolatábor

Ez jó volt, ez jó volt, ez
fantasztikusan jó volt!” – Hangzott el
május 6-án kora délután a többek
számára ismerős kiáltás, ugyanis
véget ért az I. Hollandiai Diaszpóra
Iskolatábor Vierhoutenben közel 55
fő részvételével.

A Hollandiai és Nyugat-Európai
Magyar Ifjúsági és Kulturális
Alapítvány (Stihon) a  Külföldi Magyar
Cserkész Szövetséggel (KMCSSZ), a
maarsseni Kincskereső Oskola és a
hollandiai 70. sz. Attila Cserkészcsapat  
közreműködésével megvalósította az I.
Hollandiai Diaszpóra Iskolatábort.

A táborban a mindennapok egy-egy
népmese köré szerveződtek, az
ébredéstől a nyugovóra térésig. A
foglalkozások, az iskolai, a kézműves
és a népművészeti foglalkozások a
napi mesére építkeztek. A reggelit
követően Horváth Márta (bábszínész,
illusztrátor, népmesemondó) naponta
gondoskodott arról, hogy különleges
előadásmódban hallhassák a
táborozók az ismeretlen, vagy jóllehet
ismerős történeteket.

 

8076 RE, Vierhouten, Het Frusselt 30.   Honlap: www.stihon.eu
 

Egy vidám, élményekkel teli csapat
született, akik izgatottan várják a
folytatást, és az új érdeklődőket. 

https://kincskereso-oskola.nl/
https://cserkesz.nl/
https://www.facebook.com/flaskabanda/
https://www.stihon.eu/
https://diaszporaiskola.org/projektrol/
https://kincskereso-oskola.nl/
https://cserkesz.nl/


VELÜNK TÖRTÉNT

800 éves az Aranybulla

A függőpecséttel ellátott Aranybulla
másolatának bemutatására márciusban
került sor több állomáson keresztül
Csanády Ágnes szervezésével. 

 

Húsvéti ünnepkör

Az gyermekközösségek áprilisi foglalkozásain a húsvéti
hagyományok ismertetése kapott főszerepet.

Magyar nyelvi ès kulturàlis alapozó program

Màjus 12-èn sikeresen zárult a DMOIESZ online találkozója.
Gagnon Eszter, az AMIT munkatàrsa ès a magyar nyelvi ès
kulturàlis alapozó program vezetője a StiHon meghívására egy
részletes európai bemutatót tartott az érdeklődő
pedagógusoknak, szülőknek, nevelőknek az elérhető alapozó
programról. Mindenki figyelmébe ajánljuk a kész
foglalkozásterveket, amelyből szemezgetve lehet játékosan
fejleszteni a gyermekeket. 3-8+ éves vegyes korosztályra
kulcsrakész tematikus terveket lehet elérni, amelyek segítik a 
 pedagógusok munkáját, biztosítják a családok nyelvgyakorlásii
lehetőségeit. 

A hollandia magyar diaszpóràból is van tananyagfejlesztő a
csoportban, sőt még közel 9 másik orszàgból is!  

   www.ovisterv.org

A tervezetek kipróbálása
után a tapasztalatokat/
véleményeket a
fejlesztők a következő e-
mail címre várják:

 
    ovisterv@gmail.com

Nemzeti ünnep

A gyermekközösségek foglalkozásain a nemzeti ünnepről való
megemlékezések idén is megtörténtek.

https://magyaralapozo.org/
mailto:ovisterv@gmail.com


VELÜNK TÖRTÉNIK - június

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház

Marék Veronika Kippkopp és Tipptopp művét a társulat tagjai
az amstelveeni ovisuli közösség tagjai számára június 11-én
délelőtt adják elő. Jó szórakozást kívánunk a produkcióhoz!

 Wassenaari családi nap

 Június 11-én 13.00 órától megrendezésre kerül Wassenaarban
a családi nap gyermekek és felnőttek részére, amelyre
mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Lesznek
gyermekprogramok, kerekasztalbeszélgetések, workshopok,
előadások, táncház, s megannyi finomság.

Pünkösdölés

Vajon kinél hangzik el idén a 
 következő kérdés? "Szabad-e
pünkösdöt köszönteni?" Ismerős a
következő ének? 
Mi van ma, mi van ma? Piros
pünkösd napja! Holnap lesz, holnap
lesz a második napja. Jó legény, jól
megfogd, lovadnak kantárját, hogy
le ne tiporja a pünkösdi rózsát.
Andorjás, bokrétás felesége jó
táncos, a pünkösdi rózsát el ne
tiporjátok.

Szent Iván-napi tűzgyújtás

Június 24-én, a leghosszabb
nappalon lányok, legények
gyűjthetik a tűzrevalót, énekelhetik
a híres Szent Iván-éji énekeket,
játszhatnak.

Népszokások 



HÍREK

A hollandiai magyar gyermekközösségek várják
szeretettel a gyermekeket, családokat! 

A Hollandiai Magyar Szövetség hírlevelére feliratkozva
lehet követni az aktuális eseményeket. 

E-mail: federatio_hollandia@yahoo.com
Honlap: hongaarsefederatie.nl


