
Gyerekkor 
Jaj, a gyerekkor mily tündéri kor volt: 

egy ködbe olvadt álom és való, 
ha hullt a hó az égből, porcukor volt, 

s a porcukor az abroszon a hó. 
Kosztolányi Dezső 

http://mek.oszk.hu/00700/00753/html/vers1302.htm#20 

Kedves Barátunk! 

Minden év május utolsó vasárnapján – amely idén Pünkösd is – a gyermekeket ünnepeljük. 
Magyarországon az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére már a 20. század első évtizedében 
is rendeztek gyermeknapot, akkor még nem minden évben. Az ENSZ közgyűlése 1954. évi (836(IX). 
határozatában javasolta, hogy minden ország tartson egyetemes gyermeknapot, amellyel a világ 
gyermekeinek testvériségéről, egymás közötti megértésről és a gyermekek jóléte érdekében kifejtett 
küzdelemről emlékeznek meg. Magyarországon ez a nap minden évben május utolsó vasárnapja. 

Új kulturális ajánlónk a Gyermeknap alkalmából készült, a gyermekeknek kínál tartalmas időtöltést a 
virtuális tér gazdag választékából. Kérjük, ossza meg ajánlónkat barátaival és a helyi magyar 
közösséggel, hogy a Kanadában élő, magyar származású gyermekek minél szélesebb köre értesüljön a 
lehetőségekről. 

Dear Friend! 

Every year on the last Sunday in May – which is also Pentecost this year – we celebrate the children. 
In Hungary, on the initiative of the National Child Protection League, a children's day was organized in 
the first decade of the 20th century, but at that time, not every year. In its Resolution 836 (IX) of 1954, 
the UN General Assembly recommended that all countries hold a Universal Children's Day to 
commemorate the brotherhood of the world's children, mutual understanding and the struggle for the 
well-being of children. In Hungary, this day is the last Sunday in May every year. 

We hope you are doing well. We are happy to provide the opportunity to enjoy virtual experiences of 
Hungarian culture you can take part in from the comfort of your own home. Our new cultural 
recommendation is made on the occasion of Children's Day, offering children a meaningful pastime 
from the rich selection of virtual space. 

GYERMEKNAP – 2020. MÁJUS 31. / CHILDREN’S DAY – 31 MAY, 2020 

Őseink hagyatéka: mit rejt a kincsesláda? – a Magyar Nemzeti Múzeum nyereményjátéka – HU 
https://mnm.hu/hu/muzeum/hirek/oseink-hagyateka-mit-rejt-kincseslada 

Arany János: Daliás idők – animációs film a Filmarchívum gyűjteményéből – HU with EN subtitles 
https://vimeo.com/379043548 

Gondolta a fene! – az MMA 15 részes filmsorozata a Hallgatni Aranyt! honlapon – HU 
https://www.youtube.com/results?search_query=Gondolta+a+fene 

Útközben Arany – az MMA Hallgatni Aranyt! honlapjának videósorozata Magyarország legszebb 
tájaira vezet el a költő nyomában – HU 
https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%9Atk%C3%B6zben%3A+Arany 

Petőfi Sándor: János vitéz – mesefilm a Filmarchívum anyagából – HU with EN & FR subtitles 
https://vimeo.com/304816949 

13 bábszínház – egésznapos bábszínház a Ciróka szervezésében – HU 
http://www.ciroka.hu/index.php?id=1199 
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588 magyar gyermekkönyv a Magyar Elektronikus Könyvtár választékából – HU 
http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesuj.phtml?tip=temak&fotema=human 

Óperencia – gyerekirodalom, kultúra, természettudomány – böngészéshez – HU 
http://operencia.com/ 

Magyar népmesék és magyar rajzfilmek a Kecskemétfilm gazdag kínálatából – HU & EN 
https://www.kecskemetfilm.hu/filmek 

Mesebázis - népmesék, műmesék, népek meséi, magyar nyelven 
http://mesebazis.com/ 

Mátyás-mesék – Jankovics Marcell illusztrációival, részben hangzó anyaggal is – HU 
http://matyasmesek.oszk.hu/ 

Berg Judit meséi – a legkisebb óvodástól a kiskamaszig minden korosztályt megszólítanak és 
meghódítanak – HU&EN 
https://www.bergjudit.hu/ 

Bogyó és Babóca és a többiek – Bartos Erika olvassa fel saját meséit – HU 
https://www.bartoserika.hu/ 

MeseTV – Versek, mesék, Gryllus Vilmos dalai – Magyarországon kevés olyan ember van, aki ne 
tudna idézni egy-két sort Gryllus Vilmos gyermekdalaiból – HU & EN 
https://mese.tv/ 

Nemzetközi digitális gyerekkönyvtár – EN 
http://en.childrenslibrary.org/ 

Érdekes, oktatójátékok – online oktatáshoz fejlesztett portál minden témakörben, tanulókockákkal – 
HU & EN 
https://learningapps.org/ 

ZENE / MUSIC – ÉVFORDULÓ / ANNIVERSARY 

1952. május 30-án született Kocsis Zoltán / Zoltán Kocsis was born on 30 May 1952 
A világhírű zongoraművész a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja és támogatója volt, 1990 óta 
minden évben születésnapján koncertet adott, amelynek bevételeit a szolgálat javára ajánlotta fel. 
Hungarian classical pianist, conductor, and composer, born 30th May 1952, died 6th November 2016 
In every May for more than 25 years Zoltán Kocsis had been giving charity concerts on his birthday for 
the benefit of the International Children’s Safety Service. He was actively working during his serious 
illness until his death on 6th November 2016. Béla Bartók was the same age when he died. 
https://youtu.be/cOHFP42-ejs 

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM ONLINE KURZUSOK/ DEBRECEN SUMMER SCHOOL ONLINE COURSES 

Megjelent a Debreceni Nyári Egyetem idei kurzuskínálata, angol és német nyelven is 
http://www.nyariegyetem.hu/kurzusaink.php 

Debrecen Summer School’s Online Summer Hungarian Language Courses 
8 June – 3 July 2020 
6 – 31 July 2020 
3 – 28 August 2020 
Number of lessons: 40 
Level: from beginner to proficiency level 
http://www.nyariegyetem.hu/kurzusaink.php 
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Ajánlott oldalak / Useful websites 

ZENE / MUSIC 

 Virtuózok 
Virtuózok koncert – minden hétfőn este 7-kor a Virtuózok Facebook-oldalán 

 A Concerto Budapest ConcertONline sorozata az MTVA Bartók Rádió é s a zenekar saját 
archívumából 

 JazzShowcase MÜPA 2019 – magyar és külföldi előadók jazz felvételei 

 MÜPA – hangversenyek és irodalmi estek a MÜPA médiatárában 

 A Zeneakadémia online hangversenyei 
A Zeneakadémia minden szerdán, pénteken és vasárnap este közvetíti archívumának felvételeit 

 A Pannon Filharmonikusok koncertgyűjteménye – a zenekar Youtube-csatornáján 

 Maradj Otthon! Fesztivál – a Facebook kezdeményezésére a könnyűzenei, jazz, etno-jazz élet 
szervezői folyamatosan jelen vannak az online térben 

FILM & SZÍNHÁZ / FILM & THEATRE 

 A Filmarchívum klasszikusai angol, francia felirattal  
90 magyar klasszikus film a Filmarchívumban – angol/francia feliratozással 

 70 éves a Magyar Állami Nép Együttes 
Hétfőnként, este 7 órakor MÁNE – új videó premierek 

 Szín-Ház-Hoz  
A Nemzeti Színház online magazinműsora minden hétköznap 16 órától  

 10 híres magyar - angol nyelven – színészek, rendezők: híres magyarok 

VIRTUÁLIS TÁRLATOK / VIRTUAL EXHIBITIONS 

 A Robert Capa Központ kiállításai – angol nyelvű bloggal 

 A magyar törvényhozás ezer éve – a Virtuális Országház új projektje magyar nyelven 

 My little beast: beasts and imaginary creatures in Hungarian childrens book illutration 
Több mint kétszáz kép, angol nyelvű bevezető leírással 

 Love is here again  
A Magyar Nemzeti Galéria tárlata külföldi és magyar műalkotásokból, angol nyelven 

 Art from Home 
A Szépművészeti Múzeum legértékesebb kincseinek böngészője, angol nyelven 

 Top 50 
A Magyar Nemzeti Múzeum 50 legértékesebb tárgyának böngészője, angol nyelven 

 Bridges - Ages - Budapest 
A Kiscelli Múzeum angol nyelvű, virtuális kiállítása Budapestről 

 #múzeumotthonról 
A Ludwig Múzeum online tárlatai, magyar nyelvű leírással 

 Az Iparművészeti Múzeum online kiállításai angol nyelven 

 Az Iparművészeti Múzeum virtuális 3D kiállítása 

 Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyánszkyig 
A Magyar Nemzeti Galéria virtuális kiállítása 

https://www.facebook.com/watch/?v=359651151877494
https://www.concertobudapest.hu/v/i-concertonline
https://www.concertobudapest.hu/v/i-concertonline
https://www.youtube.com/watch?v=xjhZhI2Zthg&list=PLRsvlU3rPtLKOZDtDxCoPKWrsFwohJp7x
https://www.mupa.hu/rolunk/hirek/szuletesnapi-ajandek-a-15-eves-mupatol-a-regisztracio-nelkul-elerheto-teljes-mediatarunk-20200313
https://zeneakademia.hu/multimedia/koncertkozvetitesek-120737
https://www.youtube.com/user/pannonphilharmonic/videoshttp:
https://www.facebook.com/maradjotthonfesztival
https://filmarchiv.hu/en/news/hungarian-classics-free-to-watch
https://www.facebook.com/magyarallaminepiegyuttes
https://www.facebook.com/nemzetiszinhaz
https://welovebudapest.com/en/toplist/10-famous-hungarians-you-didn-t-know-were-hungarian-1?fbclid=IwAR1hgHOUDZPJuxIDvtfo4tx52baxnfV6gklwga3IUN47VxjTohgdadhziH0
https://blog.capacenter.hu/category/in-english/
https://www.parlament.hu/web/orszaggyulesi-muzeum/jard-be-a-muzeumot-
http://www.deak17galeria.hu/kiallitasok/my-little-beast--beasts-and-imaginary-creatures-in-childrens-book-illustration
https://en.mng.hu/tours/l%CA%8Cv/
https://www.mfab.hu/
https://mnm.hu/en/blog/hnm-top-50
https://artsandculture.google.com/exhibit/bridges-ages-budapest/bwKSDUZxXjuULg
https://www.ludwigmuseum.hu/muzeum-otthonrol?mc_cid=ffa832d2bc&mc_eid=f7af587426
http://collections.imm.hu/virtualis-kiallitasok
http://www.imm.hu/en/contents/21,Vitual+tour
https://virtualiskiallitas.mng.hu/home


 Liszt Ferenc élete és munkássága 
A Pozsonyi Magyar Intézet pilot projektje 

 100 éve született Szabó Magda 
A Petőfi Irodalmi Múzeum virtuális kiállítása 

 Az Iparművészeti Múzeum virtuális 3D kiállítása 

MAGYAR IRODALOM / HUNGARIAN LITERATURE 

 Weöres Sándor: Rózsa, rózsa, rengeteg – a Kaláka Együttes előadásában 

 Magyar irodalom idegen nyelven  
A Magyar Elektronikus Könyvtár gyűjteményében, a Szépirodalom, népköltészet menüpont alatt 

 A magyar irodalom kincsei – fordításokkal 

 A visegrádi országok irodalmi antológiája – V4 nyelveken 

 Hungarian Literature Online 

 Nyolc kortárs magyar költő angol antológiája 

 Magyar versek angol nyelvű antológiája 

 Magyar irodalom spanyol nyelven 

 Önarckép álarcokban – Arany János életét bemutató tárlat 
A Petőfi Irodalmi Múzeum anyagából készült tárlat angol nyelvű összefoglalója 

 Hallgatni Aranyt 
Olvasson, hallgasson Arany János verseket a Magyar Művészeti Akadémia portálján 

 Ki vagyok én?  
Petőfi Sándor életét bemutató kiállítás angol nyelvű összefoglalója, a Petőfi Irodalmi Múzeum 
anyagából 

https://www.artsteps.com/embed/5e7900e8e604461814e190cd/560/315?fbclid=IwAR1I2urDOshVVfstryv0vDAndqvDFr01x70b6mIosMxe9BM-gMNQyx0lI00
https://szabomagda.pim.hu/
http://www.imm.hu/en/contents/21,Vitual+tour
https://www.youtube.com/watch?v=OszYSKKo1SU
https://mek.oszk.hu/
https://www.babelmatrix.org/
https://www.visegradliterature.net/
https://hlo.hu/
https://thelochravenreview.net/eight-hungarian-poets-zsofia-balla-zoltan-boszormenyi-arpad-farkas-gizella-hervay-sandor-kanyadi-aladar-laszloffy-domokos-szilagyi-and-geza-szocs/
https://thehighwindowpress.com/2019/06/17/hungarian-poetry/
http://lho.es/
https://www.thinglink.com/scene/1305717757030957058
http://www.hallgatniaranyt.hu/
https://pim.hu/en/exhibition/who-am-i-i-will-not-say-petofis-choices

