
Campus Mundi rövid tanulmányút Prágában

2022 januárjában 17 napot töltöttem Prágában a Spolek Iglice Egyletnél Campus Mundi rövid

tanulmányút keretében. Az egyesület nagy örömmel fogadott, biztosítottak a Magyar

Intézetben  szállást, mely az óvárosban található, kiváló az elhelyezkedése.

Az egylet a Magyar Intézet és a Nemzetiségek Háza épületében működik, magas

infrastruktúrával rendelkezik, 85 lelkes családot számlál, mely 150 gyermeket és a szüleiket

jelenti. Az ott töltött idő alatt bepillantást nyerhettem az egylet működésébe, szervezési

feladataiba, képet kaphattam a tanárok, tanulók, zenészek áldozatos munkájáról és a

magyarsághoz, néphagyományokhoz fűződő, népszokásokkal kapcsolatos attitűdjéről. Az

egylet szervezésében hetente három alkalommal működik a magyar óvoda korcsoportok

szerinti bontásban, ahol én is tarthattam foglalkozásokat, melyek az aktuális népszokásokhoz

farsang, busójárás, balázsolás kötődik. Bemutattam nekik a citerát, farsangi népdalokat és

gyermekjátékdalokat énekeltünk, népi gyermekjátékokat játszottunk és kézműveskedtünk.

Busójárást rendeztünk a Magyar Intézetben, amire a munkatársak ajándékokkal készültek a

gyermekeknek.



Egy szombati napon tartott az egylet a Farsangi forgatag elnevezésű rendezvényt, melynek én

voltam az egyik főszervezője és megvalósítója. A rendezvényen sokat énekeltünk, játszottunk,

moldvai táncházat vezettem, illetve a Huzavonó zenekar népi énekese voltam. A rendezvény

nagyon pozitív fogadtatásban részesült, beérett a sok előkészületi munka és a megvalósítás

gyümölcse, látva a sok boldog, jelmezbe öltözött gyermeket és a szintén aktívan résztvevő

szülőket.

Az Iglice Citerazenekar alapítótagjaként lelkes gyermekeket és felnőtteket taníthattam



citerázni hetente három alkalommal, készültünk az első fellépésre, melyről mindannyiunknak

szép emlékeket jelent. A Huzavonó zenekar és a Nyitnikék néptáncegyüttes próbái is jó

hangulatban  teltek, örömmel fogadtak a csapatukba.

A tanítás, illetve az arra való felkészülés mellett jutott időm városnézésre, kikapcsolódásra is,

így bár sokadik alkalommal jártam Prágában, új arcát fedezhettem fel, illetve

megtapasztalhattam az önálló élet szépségeit és a helyiek egy részének angolnyelvtudásából

fakadó kihívásokat is. A város sosem alszik, így itt este 11 órakor is postára lehet adni a



halaszthatatlan dokumentumokat és lehet tejszínhabos kürtöskalácsot venni, mely minden

utcában kapható legalább egy boltban. A prágaiak nagyon kedvesek, de nagyobb eséllyel

találkozik itt az ember külföldiekkel, különösen a frekventált helyeken. A tömegközlekedés

remekül kiépített, villamossal bárhova el lehet jutni bármikor, ugyanis a város késő este is

biztonságos, bár csendesnek nem mondanám a szórakozó fiatalok és az építkezések miatt. A

város sok tornyából kiváló a kilátás a gyönyörű, régi épületeket és barokkos díszítésű,

megszámlálhatatlan mennyiségű templomot felvonultató városra.

Kiváló szakmai kapcsolatra és kedves barátokra tettem szert az egylet tagjainak személyében,

akik nagyon hálásak voltak a munkámért, szeretettel várnak vissza és én is boldogan megyek

újra hozzájuk.
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