Správa z návštevy MC Holdam v Miskolci
V dňoch 22.2.-24.2. 2013 som sa zúčastnila mobility k maďarskému partnerovi projektu
Grundtvig – MC Holdam v Miskolci. Cestovali sme spolu 4 účastníčky. Naša návšteva sa konala počas
trojdňového mestského festivalu huspeniny a MC Holdam sa prezentovalo na festivale svojimi
aktivitami priamo vo vonkajších priestoroch – vo veľkom stane (jurte) a v priestoroch MC.
Inšpirujúca bola pre nás tradícia vzniku festivalu – príbeh o žabe, ktorá skočila do polievky a zaspala
v nej a tak vznikla huspenina. Je obdivuhodné, z akej jednoduchej myšlienky vznikol ozaj veľký
festival, plný nielen hudby, remeselníkov, predajných stánkov, ale aj špecifických aktivít a atrakcií,
ktoré prilákajú množstvo ľudí a určite prispievajú k rozvoju turizmu. Mesto a aj festival boli napriek
zlému počasiu plné návštevníkov.
Po príchode sme mali možnosť zakúsiť atmosféru centra počas bežnej aktivity, prebiehal kurz
anglického jazyka pre deti. V skupinke bolo niekoľko detí vo veku 1,5 roka. U nás je skôr zaužívaný
medzi matkami názor, že pre takto malé deti ešte nie je vhodná výučba cudzieho jazyka. Nevyhnutná
bola aktívna účasť rodiča, lebo aktivity boli pohybové so spevom, či riekankami. Kurz prebiehal
v herni, bez obmedzenia prevádzky MC. Jednoducho sa hrali v strede herne a v priebehu hodiny
prišlo do MC niekoľko ďalších rodičov s deťmi a vyzeralo to tak, že deti z kurzu angličtiny, sú na to
zvyknuté, lebo ich prítomnosť a hra ďalších návštevníkov nerušila. V našich MC sú podobné aktivity
vedené vždy v osobitnej miestnosti, aby deti nerozptyľovali ďalšie hračky, ani deti.
Návštevníčky centra nám priblížili aktivity MC, predstavili program počas festivalu. Už na prvý pohľad
sa vzhľad tohto MC líšil od slovenských. MC Holdam je dosť zamerané na prácu s budúcimi matkami,
venujú sa problematike dojčenia, prirodzených pôrodov a tomu zodpovedali aj aktivity a vzhľad MC –
fotky všetkých členiek MC, ako dojčia svoje dieťatko, umelecké stvárnenie vnútromaternicového
vývoja, pôrodných ciest....Prekvapilo nás tiež divadelné predstavenie s názvom „Vaginálny monológ“,
ktoré bolo zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy.
Súčasťou programu v MC pre verejnosť bola aktivita „Cesta životom“, čo predstavovalo akýsi
psychologický tréning, ako sa vysporiadať z jednotlivými obdobiami svojho života. Účastníci mali
prejsť 6 obdobiami života. Bolo trošku smutné, že nikto „z ulice“ na túto aktivitu neprišiel a tak ju
naše hostiteľky ponúkli nám. Dve ju vyskúšali a dve sme túto aktivitu odmietli.
Počas našej návštevy sme pripravili pre návštevníkov ukážky našich aktivít – Malí muzikanti
a Babysalsa. Daniela Konečná viedla aktivitu „Malí muzikanti“ a cestou v aute sme nacvičovali aj
detskú pieseň v maďarčine, čo bolo pre nás náročné, ale aj veľmi zábavné. Aj keď naše jazyky sú
odlišné, hudbe, úsmevu a tancu rozumeli všetky deti. Maďarské žienky naopak pripravili slovenskú
detskú pieseň pre nás.
Prínosom našej návštevy bola aj možnosť vidieť a zažiť rozprávkový les. Priestory MC sa nachádzajú
na 2 podlažiach a na 1. poschodí mali priestor upravený na relaxačné, či divadelné aktivity. Túto
aktivitu môžeme tiež využiť v našom MC. Veľmi príjemný bol spoločný spevácky večer pre ženy
v stane. Vonku bolo veľmi chladno a sychravo a tak posedenie pri šálke teplého čaju, pri piecke
v stane bolo príjemným zahriatím nielen tela, ale aj duše pri spoločných spevoch a tancoch maďarských, aj slovenských.
Inšpirujúce pre nás boli tiež tvorivé dielničky, ktorých sa zúčastňovalo veľa detí s rodičmi, jednak
pravidelní návštevníci MC, ale ja náhodní účastníci festivalu. Zaujalo nás množstvo dobrovoľníkov,
ktorí prišli pomáhať na túto aktivitu (nie rodičov). Škoda, že nebolo dosť času porozprávať sa
s aktívnymi ženami z MC o organizácii ich práce, lebo pri takomto veľkom podujatí ,mali na nás
menej času. Bolo to zároveň poučenie pre nás – stretnutie počas veľkej akcie je veľmi inšpirujúce,
avšak na úkor času na zdieľanie skúseností s vedením MC.
Návšteva bola veľmi inšpiratívna a poučná. Získali sme námety pre nové aktivity v MC, nové spôsoby,
ako viesť aktivity a nové nápady pre realizáciu veľkých rodinných podujatí .
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