CSEHORSZÁG

Csehországban, szervezetbe tömörülve Prágában folyik óvodai, iskolai foglalkozás az itt élő magyar
és vegyes házasságú családok gyermekeinek.
Társulatunk, az Iglice Egylet 2002-ben alakult hivatalos szervezetté, amelyet már 1998-tól
megelőztek kisebb óvodai foglalkozások a Magyar Kulturális Intézetben.
Prágában több magyar szervezet, csoportosulás létezik, ezért egyletünk fő célja, hogy összetartsa a
Prágában ill. a környéken élő magyar, gyermekes családokat és így megfelelő környezetet
teremtsünk a gyerekeknek a nyelv gyakorlásához és nyelvtudásuk csiszolásához.
Mindezen tevékenységünknek a Magyar Kulturális Intézet (korábban Balassi Intézet) ad otthont
ingyen, bérmentve, ezzel mintegy óriási anyagi előnyt biztosítva szervezetünk létezésének.
Csehországban a magyarság államilag elfogadott kisebbségnek számít, s ennek is köszönhetően
pályázhatunk a Cseh Köztársaság Oktatási, Ifjúsági és Testnevelési Minisztériumához ill. Prága
Főpolgármesteri Hivatalához, amelyek eddig még fedezték kiadásaink döntő részét.
Mivel terembért nem kell fizetnünk ebből a pályázati összegből tudjuk finanszírozni programjaink
nagy részét.
Ezenkívül Egyletünk tagjai éves tagdíjjal támogathatják (és teszik is) szervezetünket ill. tandíjat kell
fizetnie annak, aki a rendszeres foglalkozásokat (baba-mama klub, óvoda, iskola) szeretné látogatni.
Az Iglice Egylet tagjainak természetesen kedvezőbb a tandíj, míg a nem tagok magasabb tandíjat
fizetnek.

Rendszeres programjaink:
1/ óvodai foglalkozások:
Mivel nagyon sok a gyerek, s hogy mindenki eljuthasson a foglalkozásokra, ezért a gyerekek koruk
alapján 3 csoportba vannak osztva.
kedden: 9:00-12:00 – a 3-4 évesek foglalkozása zajlik, idén 11 gyerek jár ide
csütörtökön: 9:00 – 12:00 – 4-5 évesek látogatják az ovit, 13-an látogatják ezt a csoportot
pénteken: 9:00 – 12:00 – 5-6 éveseké a tanterem, ők vannak a legtöbben, jelenleg 20 gyerek
Az óvodásokkal egy szakképzett óvónő, Szirányi Orsolya és egy tanársegéd, Fehér Rózsa
foglalkoznak.
2/ Ciróka baba-mama klub:
A legkisebbekre is gondoltunk, akik szüleikkel együtt járnak a mama-baba klubba, ölbeli játékokat,
mondókákat dalolnak, játszanak.
A 2016/17-es tanévben 14 kisgyerek, 0-tól 3 éves korig hallgatja Tamás Dóra óvónő mondókáit,
versikéit szerdánként, 9:30-tól 12:00-ig.
3/ iskolai foglalkozások:
Csupán általános iskolásaink vannak, akikkel szintén 3 csoportban (3 külön teremben) foglalkozunk
minden csütörtökön 16:30-tól 18:00-ig, 2 tanítási órában, azaz 2 x 45 percben.
Jómagam az elsősöket tanítom, az idén 10 kisdiák jár hozzám. Kolléganőim, Uhlířová Petra, a
2.3.4. osztályosokat tanítja, hozzá 14 gyerek jár, Serbán Ivett pedig a felső tagozatot, ahol 10 diák
van.
Diákjaink zöme vegyes házasságú, kisebb része színtiszta magyar családból származik.

Csoportonként 1-2 gyerektől eltekintve mindegyik nagyon jól beszél magyarul, így mi nem magyar
mint idegen nyelvet oktatunk, hanem arra törekszünk, hogy minél nagyobb képet kapjanak a
magyar irodalomból, történelemből, kultúrából, s ezen témákba iktatjuk be finoman a nyelvtani
gyakolatokat. Magyarországi, ill. a felvidéki tankönyvekből csemegézünk, a Balassi füzetekből
(Ünnepeljünk együtt), főleg amikor a magyar ünnepkre hívjuk fel a figyelmet.
Egyébb programjaink:
1/ történelemórák
A tavalyi iskolaévben elindítottunk egy programsorozatot, melyet szintén a Cseh Köztársaság
Oktatási, Ifjúsági és Testnevelési Minisztériumától kapott pályázati pénzből sikerült
finanszíroznunk. Kéthavonta szombatonként 3 órában egy felvidéki történelemtanár történelemórát
tart gyerekeinknek, melynek akkora sikere lett a diákok körében, hogy idén már havonta rendezünk
töriórákat, kiemelve a magyar történelem neves alakjait, eseményeit, a meghívók a weboldalunkkon
megtekinthetők: http://iglice.org/index.php
2/ hétvégi táborok
Évente két alkalommal családi, hétvégi hagyományőrző tábort szervezünk péntektől vasárnapig,
ahová vendégelőadókat hívunk Magyarországról. Rendszeres vendégünk az Igriczek zenekar:
http://www.igriczek.hu/info.html
3/ bábszínházi előadások
A támogatásból évente 3-4 bábszínházi előadásra is futja, visszatérő vendégeink a pécsi Bóbita, a
győri Vaskakas és a budapesti Figura Animációs Kisszínpad.
Az előadásoknak a Magyar Kultúrális Intézet színházterme ad otthont.
4/ rendhagyó magyarórák
Ezek tulajdonképpen író-olvasó találkozók, a közelmúltban Lackfi János, Varró Dániel, Tamás
Zsuzsa látogatott el hozzánk.
5/ néptánc
1975-ben megalakult Prágában a Nyitnikék felnőtt tánccsoport, melynek 2 tagja 4 évvel ezelőtt
elvállalta a gyerekek néptáncoktatását, s azóta foglalkoznak gyerekeinkkel heti egy alkalommal.
http://www.nyitnikek.cz/
6/ cserkészet
2013-ban, Mosómedve örs néven megalakult cserkészcsapatunk is, amely a felvidéki, érsekújvári
Czuczor Gergely Cserkészcsapata alá tartozik.
http://www.cserkesz.cz/
7/ vasárnapi iskola
A vasárnapi iskolánk 2011-ben indult Hlavács Pál vezetésével, s felekezetre való tekintet nélkül a
bibliát hivatott megismertetni a gyerekekkel.
http://www.reformata.cz/vasarnapi
Az Iglice Egylet sok látványos tevékenysége mellett a háttérben feszített és
folyamatos munka zajlik. A pályázatok írása, a pénztár vezetése, a könyvelés, a pénzkezelés, az
internetes honlap készítése, a szerződések megvalósítása mind fontos láncszeme
tevékenységünknek, és ami a legfontosabb: mindezen tevékenységek társadalmi munkában folynak.
Az összes magyar szervezetet összefogó alakulat a Magyar Bohemia, abból a célból jött létre, hogy

ne keresztezzük egymás programjait, s ezen a weboldalon nyomon követhetjük mind a felnőtt, mind
a diákprogramokat:
http://www.magyarbohemia.cz/?lang=hu
Az Iglice Egylet weboldalán még tovább lehet böngészni programjaink között:
http://iglice.org/
További sikeres munkát kívánok mindenkinek!
Üdvözlettel,
Csámpai Ágnes
az Iglice Egylet tanára

