Správa z Mobility v Maďarsku
V rámci projektu Grundtvig „Materské centrá vyvíjajú podporné štruktúry pre aktívne
zapojenie dobrovoľníkov“, som mala možnosť naplno prežívať život materského centra
HOLDAM v Miškolci. V dňoch 22. – 24. februára sa konal už tradičný 12-ty ročník
„Festivalu huspeniny a žiab“, kde MC HOLDAM malo samostatnú trojdňovú aktivitu
s názvom STAN RODINY. Keďže sme pricestovali v ranných hodinách hneď prvého dňa ,
boli sme priamo účastní celých príprav ako Jurty v centre mesta, tak aj dekorácie
rozprávkového lesa priamo v MC. Zaujímavosťou bolo, ako mnohé ich aktivity v MC
smerovali priamo k počatiu života, s čím sa v MC na Slovensku až natoľko nestretávame.
Prvou aktivitou, ktorú sme u nich v MC absolvovali bol LIFE JOURNEY, kde sme
prechádzali jednotlivými etapami svojho života od vnútromaternicového života, cez obdobie
batoľaťa, obdobie strávené v MŠ, ZŠ, cez pubertu až po dospelosť. Bola to veľmi zaujímavá
aktivita, ktorá nastavila zrkadlo našim spomienkam a emóciám. Ešte v ten istý deň sme
absolvovali krátky kurz tradičného maďarského tanca v STANE RODINY a zároveň sme boli
pri zahájení štrikovania šálu, na ktorom sa mohol podieľať ktokoľvek, kto STAN navštívil
počas festivalu. Večer po skončení všetkých aktivít sme mali možnosť sa zúčastniť
kultúrneho program priamo v centre mesta, kde na viacerých pódiách prebiehal kultúrny
program. A z vtáčej perspektívy, takmer z vrcholu hory týčiacej sa nad mestom sme mali
krásny výhľad na celé husto zasnežené mesto Miškolc. Bol to krásny zážitok.
Nasledujúci deň nás čakalo viac povinností, nakoľko sme boli aj animátorkami programu.
V MC sme verejnosti predcvičovali BABY SALSU. Niektoré mamičky sa k nám pripojili
a urobili sme si príjemnú tanečnú hodinku. V popoludňajších hodinách sme zase v STANE
spievali za sprievodu gitary slovensko - české piesne, dievčatá z MC HOLDAM maďarské
piesne a tak sme sa striedali a rozprávali si o čom sú piesne. Navzájom sme si pripravili
prekvapenie, keď sme im my zaspievali známu detskú pieseň v maďarskom jazyku a na
oplátku oni nám vo veľmi peknej slovenčine zase našu pieseň. Spoločne sme si zaspievali
v anglickom jazyku a vládla medzi nami veľmi príjemná atmosféra. Po tomto peknom zážitku
nás čakala ešte ďalšia hudobno - kreatívna aktivita, keď do MC prišlo viacero rodín s malými
deťmi a my sme im urobili interaktívne predstavenie. Za sprievodu gitary sme s nimi
spievali detské slovenské piesne, ukazovačky, tancovali sme. Deti sa pekne zapájali a hrali na
jednoduché hudobné nástroje a všetci sme z toho mali veľkú radosť. Aktivity v sobotu boli
v STANE zamerané najmä pre ženy a v nedeľu zase najmä pre mužov.
Pre mňa bolo inšpiratívne veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorí počas troch dní prichádzali
do MC a pomáhali s výzdobou, s tvorivými dielňami, s materiálno – technickým
zabezpečením. Bolo medzi nimi nielen mnoho žien, ale aj mužov a to rôzneho veku. Teda
názov STAN RODINY veľmi pekne korešpondoval s tým, že v MC HOLDAM sa do života
MC angažujú doslova celé rodiny. Inšpiratívne boli aj tvorivé dielne, či rozprávkový les
s dekoráciami, ktoré boli použité. Bol to veľmi zaujímavý a príjemný zážitok, kde sme
spoznali mnoho milých, kreatívnych a zanietených ľudí.
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