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NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODAPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE  
                 „A gyökerek persze nem látszanak, de tudod,azok tartják a fát.” 

 

AZ EGYESÜLET MEGALAKULÁSÁNAK 20 ÉVES JUBILEUMA  

VISSZATEKINTÉS  

2000.Gödöllő - 2020.Szentendre 

   

       Legyen áldás e szép napon, 
          kegyelem minden mondaton.   
       szeretet minden érintésben,  

                  feloldó öröm a puszta létben.  
          /Pálfalvi Dorottya/  

Ráhangolás, bevezetés 

 Az Egyesület megalapításának előzményei 

 Az Egyesület alapítása 

 Az Egyesület tevékenységei 

 Az egyesületi hírnév alakítás  

 Összegzés: Értékteremtés - Köszönet - Útravaló 

 

BEVEZETÉS 

 

 Egyesületünk megalakulásának 20. évfordulójához érkeztünk, jubilálunk.  

A visszatekintés során  az Egyesület  működési, szemléletformáló, értékteremtő tevékenységeit 

igyekszem hitelesen bemutatni.  

 Engedjétek meg, hogy egyik Alapító Tagként - ma Tiszteletbeli Tagként -  egyben emlékeimet 

is felidézzem együttléteinkről, konferenciáinkról. 

  

AZ EGYESÜLET MEGALAPÍTÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI 

 A visszatekintés során egy óvodatörténeti „kincsre” is akadtam: 

 1891-ben a Kisdedóvó Törvény  rögzíti a kisdedóvás célját, feladatát is. Szellemiségét „ a nemzeti 

szellemben történő nevelés jellemzi, a hazánkban fellelhető népies jegyek hangsúlyozásával, és 

kimondja: nincs helye az iskolai típusú oktatásnak.”* 

 Mi, ma is ehhez hűen cselekszünk.  

1996. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja  (ONOAP) lehetőséget szolgáltatott az alternatív 

programok befogadására, létrehozására. 

1997. Gödöllő. Néphagyományőrző Óvodai Program. Néphagyományőrző, természet-közeli, 

családokkal együttműködő óvodai program  Országos Közoktatási Intézet által minősített választható 

program. A programot 15 éves néphagyományőrző szellemiségű óvodai gyakorlat alapján „alkotta” az 

Agrártudományi Egyetem Óvodájának testülete. (Faust Dezsőné szerkesztő, szerző,  +Dr.Bucherna 

Nándorné, Fledrichné Rozgonyi Krisztina, Dr.Váginé Farkas Ildikó, Zadravecz Teréz.) 

1998. Gödöllő Szakmai konferencia. A program országos szakmai bemutatása (720-750 óvónő). 
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 Idéznem kell a résztvevők Találkozói Kiadványba írt bemutatkozásaiból őszinte 

„vallomásaiból”.  Megerősítést kaptunk hitvallásunkhoz, ösztönzést egy közös fórum létrehozásához: 

Felismerések: szükség van a néphagyományok értékeire, ne hagyjuk veszendőbe menni; természetes 

műveltséget alapoz; erkölcsi értéket közvetít;  

élményhez juttat; értékközvetítő, életérzést formáló; nyitottságra ösztönöz; 

 a gyermek érzelmi fogékonyságára alapoz, hazaszeretetre nevel; hat a gyermeki személyiségfejlesztésre;  

 kötelesség: érzik a „gyökerek” fontosságát, rádöbbenés: hiányosak az ismereteink, képzés! ;  azonosulás, 

„rokon vonások” a NÓP céljaival, feladataival; megerősítésre várás, szükséges a folyamatos kapcsolattartás, 

igény  az összefogásra,  egy közös fórum létrehozása;  

  

 A felismerések, vélemények visszaigazolták többéves gyakorlati tapasztalatainkat: a népi 

hagyományok átadásának helye van az óvodai nevelésben. (A dokumentumot ma is őrizzük.)  

1999. 09.01-től minden óvodai testület a Helyi Óvodai Programja alapján működik.  

AZ EGYESÜLET ALAPÍTÁSA  (Az alapítás tervezett  időpontja fenntartó váltás miatt eltolódott.) 

2000.  április 07. Gödöllő: Néphagyományőrző Óvodák Egyesülete  

 Alapítók: a Gödöllő, VII. sz. Napköziotthonos Óvoda testülete: 

 Dr. Váginé Farkas Ildikó óvodavezető    

 +Dr. Bucherna Nándorné óvodapedagógus 

 Faust Dezsőné Brunszvik Teréz Díjas óvodapedagógus, nyugalmazott óvodavezető 

 Fledrichné Rozgonyi Krisztina óvodapedagógus 

 Gyetvai Miklósné óvodapedagógus  

 Monárné Farkas Éva óvodapedagógus 

 Szarkáné Barnóczki Beáta óvodapedagógus, vezető helyettes  

 Zadravecz Teréz,  nyugalmazott óvodapedagógus. Valamint: 

 Bátoriné Zsiga Kornélia  óvodapedagógus Gödöllő Martinovics Úti Óvoda  

 Horváth Antalné intézményvezető Gödöllő Mókus Odú Magánóvoda. 

Megjegyzés: A VII. sz. Napköziotthonos Óvoda 1998. aug. 31-ig az Agrártudományi Egyetem Óvodája. 

 

2006. Az Egyesület közgyűlési határozattal:Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete. 

Az Egyesület célja:  

 A magyar óvodai nevelés időtálló értékeinek és hagyományainak megtartása. 

 A gyermek jogainak és az óvodapedagógusok szakmai képviselete.  

 A néphagyományok átadásához a néphagyomány-éltető szemléletmód formálása, szakmai, 

néprajzi ismeretek bővítése, nemzetünk tájegységeinek, népszokásainak megismerése.  

 A  népi hagyományok átörökítése iránt elkötelezett óvodapedagógusok szakmai összefogása 

határon innen és határon kívül.  

Székhely: 

 2000-2015-ig: 2100 Gödöllő, VII. sz. Napköziotthonos Óvoda Névváltozás: 2002-től: 

  Egyetem Téri  Óvoda;  1998.08.31-ig ATE  Óvoda  

2015-től: 2000 Szentendre, Bimbó u.8-10. Bimbó utcai Tagóvoda Néphagyományőrző Mester Ó.  

 A működés rendjét az Egyesületi Alapszabály és az SZMSZ  határozza meg. A kezdetekben 

három, 2006-tól öt tagú, 2009-től hét tagú elnökség irányít. Évente három alkalommal összejövetelt 

tart, munkaterv alapján dolgozik.Részt vevők: az elnökség tagjai, alkalmanként a tavaszi találkozók 

Házigazdái. (2015-től állandó meghívott: Faust Dné.) Közgyűlés évenként, tisztújítás három évenként. 

 Az elnökség tagjai:  

2000. Dr. Váginé Farkas Ildikó  elnök, Barnóczki Beáta, Faust Dezsőné Gödöllő.  

2003. Dr. Váginé Farkas Ildikó elnök, Faust Dezsőné Gödöllő, Papp Kornélia Szentendre. 
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2006. Dr. Váginé Farkas Ildikó elnök, Faust Dezsőné alelnök Gödöllő, Papp Kornélia Szentendre, 

Téglás Dezsőné Cigánd, Csuri Ferencné Jászszentlászló.  

2009. Dr. Váginé Farkas Ildikó elnök, Faust Dezsőné alelnök Gödöllő, Papp Kornélia, Szigethy 

Miklósné Szentendre, Téglás Dezsőné Cigánd, Fiú Ferencné, Szőreghyné Emese, Tata. 

 2010. Takács Tamásné Erika /Szőreghyné Emese helyett/ Tata. 

2012. Tisztújító Közgyűlés. Dr. Váginé Farkas Ildikó egészségi okok miatt lemondott. Elnökség: 

Barnóczki Beáta elnök, Faust Dezsőné alelnök Gödöllő, Papp Kornélia, Szigethy Miklósné 

Szentendre, Téglás Dezsőné Cigánd, Fiú Ferencné, Takács Tamásné Tata. 

2015. Tisztújító Közgyűlés A  tisztségéről lemondott: Barnóczki Beáta elnök, Faust Dezsőné alelnök, 

Téglás Dezsőné elnökségi tag.  

Új ügyvezető elnökség: Szigethy Miklósné ügyvezető elnök (Szentendre), Dr. Zimonyi Károlyné 

ügyvezető helyettes (Gomba) Fodor Csilla gazdasági helyettes (Gödöllő), Csuri Ferencné 

(Jászszentlászló) Fiú Ferencné, Takács Tamásné (Tata), Papp Kornélia (Szentendre)  elnökségi tagok. 

2018. Tisztújító Közgyűlés Az Ügyvezető Elnökség tisztségviselői további bizalmat kaptak 

 

AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGEI 

 

Folyamatos működési teendők 

 Adminisztrációs működési teendők  

 Az Egyesület működését szolgáló rendszeres ügyvezetési, adminisztrációs tevékenységeket az 

elnökség, 2015-től: az ügyvezetés tagjai végzik:  Egyesületi munkaterv összeállítás, vezetői 

értekezletek ütemezése, beszámolás, jegyzőkönyvek vezetése, iktatások; közzétételi kötelezettségek 

előkészítése, szervezetekhez bejelentkezések. Költségvetés összeállítása, banki ügyintézés; 

elszámolások bonyolítása könyvelések, könyvelővel egyeztetések. Kapcsolattartás a tagsággal, 

közgyűlés évente. A közgyűlés, a találkozók előkészítésének adminisztratív teendői; találkozói 

nyomtatványok, egyéb nyomdai tendők, a találkozók szervezési teendőinek egyeztetése, bonyolítása. 

Tagdíjfizetés nyilvántartás. Honlap működtetés. Pályázatírás, pályázati adminisztrációk. 

 2015-től  az elnökség tagjai a felsorolt teendők végzését egymás között megosztották.  

 A pályázatok benyújtása  a működéshez, a konferenciák szervezéséhez, könyvkiadáshoz a kezdetektől 

rendszeresen történt. A nyertes pályázatok mellett elutasított és várólistás pályázataink is voltak.  

Nemzeti Civil Alapprogram, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Együttműködési Alap. Nyomon 

követhető az NKA  és az  EPER regisztrációs rendszerben. (Pályázatírók:Dr. Váginé F. I., Faust Dné)  

2015-től: Csuri Ferencné 

 Egyesületi tagság tájékoztatása  

 Az egyesületi tagok rendszeres tájékoztatását szolgálja a  Kaláris c. hírmondó, amely évente 4 

alkalommal jelenik meg.. Mottója: „A ma pedig ölelje át emlékezéssel a múltat, és vágyakozással a 

jövőt.”. A továbbítás kezdetben csak postán történhetett, ahogyan minden más értesítés is (meghívók, 

csekkek), ez sajnos  költségnövelő mód volt. 2012-től elektronikus útra váltottunk (e-mail). A 

hírmondó témái: az elnökség tevékenysége, hírei,  a találkozók szervezéséhez  tájékoztatás, információ 

nyújtás, valamint  tagjaink szakmai „élménybeszámolói.”(Kaláris összeállítók: Váginé F. I., Faust. D. 

né, Barnóczki B.)  

 2015-től:  A Szigethy Miklósné elnöki megnyitójával induló Kaláris összeállítója Csuri 

Ferencné, a levelezés bonyolítója: Dr. Zimonyi Károlyné, aki továbbítja a Kalárist, 

valamint.rendszeresen közzéteszi a találkozókkal kapcsolatos teendőket. 

 Kertész József, egyesületünk tagja, az Egyesületi Honlap tartalmi megújítója: tájékoztatók, 

találkozói információk,  cikkek begyűjtése. (A honlap-szerkesztés kivitelezője térítés ellenében végzi 

rendszeres munkáját.)  A tájékozódási lehetőség folyamatos. 
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A céljaink megvalósítását szolgáló értékteremtő szakmai tevékenységek 

 Szakmai konferenciák szervezése  

 Az országos bemutatkozó konferencián a rendszeres kapcsolattartás, az ismeretbővítés iránti 

igény fogalmazódott meg, majd  egyre többen jelezték, szívesen bemutatnák néphagyományőrző 

gyakorlatukat.  

 Szakmai konferenciáink a kezdetektől szogálják céljainkat. Úgy mint: 

- az óvodai néphagyomány éltetéshez szükséges néprajzi  ismeretek, módszertani, gyakorlati 

kompetenciák bővítése; 

- a néphagyományőrző szellemiségű nevelési gyakorlatok megismerése;  

- a „közös gyökereink” erősítése  - határon innen határon túl - a kapcsolódó nemzeti értékeink, 

hagyományaink megismerésével.  

 Fontosnak tartottuk: a néprajzi ismeretek, kompetenciák bővítésén túl - az ONOAP 

alapelveinek a figyelembe vételével - a gyermeki tevékenységformákba komplexen illeszthető 

szokásőrző tartalmak megfogalmazását, rendszerezését.   

 Az évek során a találkozók témáit ennek jegyében határoztuk meg, elemeztük a komplex 

beillesztési lehetőségeket. gyermeki tevékenységformákban, az óvodai kapcsolatrendszerekben. 

Mindenkor figyelembe vettük a szakma változásait, hangsúlyait. 

 2000-ben tavasszal egy napos szakmai konferencia szervezése alkalmával találkoztunk újra 

Gödöllőn. Rövid bemutatkozást tartott Cigándról Téglás Dezsőné, Bujákról Molnár Lászlóné, 

Dorogról Horváth Mihályné, Sárospatakról Kovács Lászlóné,  Szentendréről Papp Kornélia,  

Szlovákiából +Vankó Terézia, akik megosztották velünk közösségük hagyományőrző gyakorlatát. - A 

Vajdaságból a bemutatkozás Szőke Anna által, már az első találkozón megtörtént. - Ezután  

jelentkeztek a vállalkozó közösségek, akik szívesen megmutatták volna „élőben „ is gyakorlatukat.  A 

bemutatkozás minden közösségnek nagy próbatétel volt, hiszen a hitünk azonos volt, de az óvodai 

gyakorlatban a népművészeti tartalmak átadása eltérő módon jelent meg. De vállalták, egyre többen.  

  2002-től két napos találkozók szervezésére lett igény. Ezen alkalmakon a konferenciákat 

hazánk különböző településein szerveztük, ahol  egy-egy hagyományőrző ill. hagyományéltető 

program alapján tevékenykedő  óvodai  testület vállalta a Házigazda szerepet  

  Szakmai előkészítők, irányítók: Faust Dezsőné.alelnök,  2015-től Szigethy Miklósné 

ügyvezető elnök. A részt vevők létszáma alkalmanként: 250-350 fő, ebből 50-60fő külhoni óvónő. 

Neves néprajzi, pedagógiai szakembereket hívtunk, gyakoroltuk az óvodai életbe illeszthető 

népszokásokat, adaptálható népi kismesterségeket. Mindig várvavárt kísérő program volt a helyi, 

környékbeli történelmi, kulturális nevezetességek megtekintése. A határontúlról érkező 

óvodapedagógusok számára,  ez is erősítette a nemzethez kötődés érzését. 

 2004-től ősszel: egy napos találkozók szervezésére került sor  a Szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeumban. Az őszi konferenciák, a Teréz napok szervezésének kezdeményezője Papp 

Kornélia elnökségi tag, aki  a szentendrei Püspökmajor Lakótelepi Óvoda óvodavezető helyettese volt 

és a városukban a  nyolcvanas évektől működő hagyományőrző munkaközösség vezetőjeként 

tevékenykedett. (A közösség később, a Szentendrei Néphagyományt Éltető Óvónők Közössége - 

SZÓNÉK névvel vált ismertté.) Elkötelezettséggel, hiteles néprajzi ismeretekkel, gazdag 

hagyományéltető gyakorlati tudással  fogta össze és irányította a város óvodáiból önként 

„verbuválódott” óvónőket. A hagyományok átörökítése területén, nemcsak az óvodában, hanem a 

Skanzenben végzett foglalkozásaival  is példát mutatott a követőknek. 

 Az Egyesület elnöksége befogadta és támogatta  a kezdeményezést. A kezdetektől fogva 

bonyolítja az őszi  találkozó szervezését, biztosítja a találkozó anyagi fedezetét. (A találkozók részt 

vevői hosszú évekig nem tudták, hogy a „háttérben” az Egyesület a szervező.)  
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 A SZÓNÉK Házigazdaként ma is nagy odaadással készül az őszi vendégfogadásra, 

bemutatkozásra. A találkozói  helyszínt - Skanzen - kezdetektől fogva téritésmentesen vehettük 

igénybe, ahogyan a  Skanzen kiállításait is. Egyesületünk mindezért kiemelkedő köszönetettel tartozik. 

 Országos szakmai konferenciák  

Tavaszi találkozók  (2002-től 2 naposak) Ezen alkalmakon tartjuk a Közgyűlést is. 

 Szakmai vezető: Faust Dezsőné Brunszvik Teréz Díjas óvodapedagógus, alapító tag.   

 2016-tól: Szigethy Miklósné ügyvezető elnök, tagóvodavezető  

I. 1998 Gödöllő A Néphagyományőrző Óvodai Program  bemutatása.   

II. 2000 Gödöllő Minőségbiztosítás a Néphagyományőrző Óvodai Programban. 

III. 2001 Szentendre Ének-zene az óvodai néphagyományőrző nevelésben. 

IV. 2002 Sárospatak-Cigánd Az irodalom, a mese, a vers a néphagyományőrzésben. 

          Támogatók: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

      
V. 2003 Jászszentlászló A néphagyományok és a külső világ megismerésére nevelés. 

VI. 2004 Paks Mozgásfejlesztés lehetőségei a néphagyomány éltető nevelésben. 

       
VII. 2005 Szentes Vizuális nevelés gazdagítása a népművészeti technikákkal. 

       
VIII. 2006 Berettyóújfalu Dramatikus népszokások megjelenítése az óvodában. 

   
IX. 2007 Tata A képességfejlesztés lehetőségei a néphagyomány éltetésben.  

   
X. 2008 Pécs A néphagyomány éltetés értéknövelő hatása.(Jubilálás. Tizedik találkozó). 

XI. 2009 Cigánd Az óvodapedagógus szerepe a hagyományok átörökítésében.  

XII. 2010 Miskolc Népzenei hagyományok az óvodai nevelésben. 

XIII. 2011 Verőce A kisgyermekkori nevelés. 

XIV. 2012 Gödöllő Család-óvoda-néphagyomány. 

          Dr. Váginé Farkas Ildikó - Miniszteri Elismerő Oklevél (Egyesületi felterjesztés) 

XV. 2013 Jászszentlászló-Kishegyes /Vajdaság/ Korunk kihívása- Népművészeti hagyományok 

          átadása az óvodában. 

XVI. 2014 Győr-Ménfőcsanak Népi gyermekjátékok, hagyományok az óvodában. 

          Konferencia Dr. Barsi Ernő tiszteletére  



 

6 

 

 Támogató: 

            
XVII. 2015 Tura-Gödöllő  Népszokások, szokáscselekvések az óvodai nevelésben  A Galgamenti 

 NépművészetiTalálkozók nyomán. Támogató: 

        
XVIII. 2016. Edelény „Tavaszi újulásban.”Egészségnevelés a néphagyományok tükrében 

XIX.  2017. Tata  „Tiszta mint a forrás…” 

  A gyermeki viselkedéskultúra alapozása a néphagyomány-éltetés módszereivel. 

XX.     2018. Gomba  „Várj, madár várj…” Hagyományéltetés, tehetségígéretek gondozása az óvodai 

 nevelésben a természet és a népművészet ajándékaival.   

XXI. 2019.Cegléd „Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket.”A hitre nevelés és a 

 néphagyományéltetés  kapcsolata katolikus óvodában. 

XXII. 2020. Verőce „Kicsi vagyok én, majd megnövök én, Én leszek a legjobb ember a földkerekén.”  

 Férfi és női erények értékek átadása az óvodai nevelés mindennapjaiban. 

 Támogató:  

A találkozó határozatlan ideig elhalasztódott a hazánkban is 

fellépő coronavírus veszély miatt. 

Őszi találkozók: TERÉZ NAP  - Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

 Szakmai vezető: Papp Kornélia Brunszvik Teréz Díjas óvodapedagógus, a SZÓNÉK vezetője  

I. 2004 „Jár a malom jár…” 

II. 2005 ”De már ősszel számadáskor…” 

III. 2006 Teréz  napi vásári sokadalom. 

IV. 2007 Gyermekdalok-Kodály Zoltán élő öröksége. (Hajóval Visegrádra.) Támogató:

  
V. 2008 „Zsipp-zsupp…” Kendervetéstől csercsés rokolyáig. 

VI. 2009  Kukoricafosztás.Dolgos hétköznapok. 

VII. 2010 „Tollfosztóban voltam az este…” Asszonyok, lányok társas munkája. 

VIII. 2011 „Kerek esztendő” Szájról-szájra, kézről-kézre.  

  A szentendrei  néphagyomány éltetés 20 éves jubileuma.  

 SZÓNÉK: Miniszteri Elismerő Oklevél. (Egyesületi felterjesztés.) 

IX. 2012  „Pest megyében verbuválnak…” Nemzeti ünnepeink a néphagyomány éltetésben.  

X. 2013 Népköltészetünk szakrális hagyományai. A biblián túli biblia nyomai.  

  Támogatók: Nemzeti Civil Alapprogram  

XI. 2014. Gyermekjátékok az emberi élet jeles napi szokásaiból. Gyermeklakodalom.”Játsszunk 

 lakodalmast!” 

XII.  2015. Az elvetett magtól a kenyérig. Szokáscselekvések, játékok a hagyományos 

 munkaalkalmakban. 

XIII.  2016. A kismalactól a disznótorig. 

XIV. 2017. Teréz-szedés. 
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XV. 2018. Mátyás király hazajár.  

XVI.  2019. „A vezérlő fejedelem” II: Rákóczi Ferenc. A kurucvilág éltető lelke. 

  (Rákóczi emlékév) Támogató: Rákóczi Szövetség 

 

 A szakmai konferenciák, találkozók megörökítése, dokumentálás, archiválás 

 Meghívó, Hívogató A találkozók alkalmával a szakmai konferenciák témáját, programját 

minden részt vevő papír formában kézhez kapta. A Meghívók emblémája: az Egyesületi embléma, a 

Hívogatón    (őszi találkozók) a háttérben Brunszvik Teréz alakja is megjelenik (2010. Felhívás óta).    

 Találkozói Kiadvány: a kétnapos találkozók hagyományos kiadványa, amely már a 

konferencia  első  napján átvehető. A Kiadvány tartalmát képezi:  A találkozói rogram; A házigazda 

óvodai testület bemutatkozása; Az adott település, tájegység  kulturális, történelmi nevezetességeinek 

bemutatása; Az előadók rövid előadás kivonata; A résztvevők témához kapcsolódó bemutatkozó 

ill.összegző írásai; Gyermekjáték leírások;  Egyéb tájékoztatók;. Az első években szerepelt benne a 

Tagság névsora és  az Egyesületi Alapszabály (2010-ig). 

  A kezdetekben  a résztvevő intézmények, ill képviselői kaptak egy-egy kiadványt, 2012-től 

minden résztvevő kap a szakmai, gyakorlati munkát is segítő kiadványokból.. 

 Fotó-album.  Tartalma: A  Tavaszi és Őszi szakmai találkozók Meghívó programja, fotókkal 

illusztrált eseményei kerültek dokumentálásra, megörökítésre. /(Albumgondozó: Faust Dné. Fotók: 

Zadravecz T. 2015-től: Dr. Zimonyi Károlyné.) 

 Film felvételek a találkozókról. Készültek: a Házigazdák szakemberei által  összeállított 

filmek, egyéni felvételek (Zadravecz T.)  A tavaszi találkozók 20 éves jubileumára a fotókkal együtt 

összegyűjtötte Faust D.né, rendezte, összeállította Dr.Zimonyi Károlyné. 

 Értékelő lapok Minden résztvevő lehetőséget kap a szakmai konferencia értékelésére és 

javaslattételre. (Szervezés, témaválasztás, előadások, hatékonyság, javaslatok.)  A leadott értékeléseket 

az elnökség és a mindenkori Házigazdák összegzik  

 Igazolás  A szakmai napon való részvételért kredit pontot érő Igazolás-t kapnak a részt vevők.   

 

 Néphagyományőrző továbbképzési program (60 órás) alapítás, akkreditálás   

 A képzés létrehozásának kezdeményezői, majd közreműködői: Csesznák Éva, Kustánné Hegyi 

Füstös Ilona a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársai, Papp Kornélia, Faust Dezsőné.  

2006. 2011. 2016.  Akkreditálás. Néphagyomány-éltetés az óvodai nevelésben (Szerző: Faust Dné.) 

2016-ban a megújítást Szigethy Miklósné nyújtotta be. 

 

 Akkreditált képzés indítás 

2007-től: Szentendre. Indító: Szabadtéri Néprajzi Múzeum.  

 A továbbképzés  során  az óvodai gyakorlatot bemutató intézmények a szentendrei 

Néphagyományőrző Mester Óvodák : Bimbó úti Tagóvoda Szigethy Miklósné és a Püspökmajor ltp-i 

Tagóvoda Miskolcziné Magyari Ildikó. 2018-tól Dr. Csépányné Péter Albertné vezetésével 

 A képzésben a szerző és az elnökség tagjai is közreműködnek, előadások, játékbemutatók, 

kézműves foglalkozások tartásával.(Papp Kornélia, Szigethy Miklósné, Faust Dné.) A résztvevők 

írásos értékelést (F. D.né) és Tanúsítványt kapnak. 

 A Skanzen a képzést - azóta minden évben - a nevelési év folyamán egy alkalommal indítja  

(ősszel).   A képzés indítói, szevezői: első alkalommal Csesznák Éva, majd 2008-tól Herczeg Andrea 

múzeumpedagógusok. A részt vevők átlag létszáma 7-12 fő, az ország különböző településéről. Szép 

hagyomány lett: egy-egy óvodából az évek során minden óvodapedagógus elvégzi a képzést.  
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2008. június. .Jászszentlászló. Indító: Szent László Óvoda és Bölcsőde. 

  Szervező: Csuri Ferencné óvodavezető irányításával az óvodai testület és óvodai egyesületük, 

a Pásztorkodó Egyesület szervezésében. Tömbösített formában, a szervezés egy alkalommal történt.   

 

 Könyvkiadások 

Előzményként: 

1991.Néphagyományőrzés az óvodában Kiadó: HANI Japán-magyar Alapítvány; Szerzők: 

 +Dr.Buchernáné-Faustné-Zadravecz T.  

1998. Néphagyományőrző Óvodai Program. Néphagyományőrző, természetközeli, családokkal 

 együttműködő óvodai program (OKI) Szerzők: +Dr. Bucherna Nándorné,  Fledrichné 

 Rozgonyi Krisztina, Dr. Váginé Farkas Ildikó, Zadravecz Teréz. Szerk., szerző: Faust Dné. 

 Kiadó: Gödöllői Agrártudományi Egyetem Óvodája.  A NÓP megtalálható a honlapon. 

1998. Néphagyományőrzés az óvodában  2. kiadás Hogyinfo Bp. 

 Útmutató a Néphagyományőrző Óvodai Program megvalósításához Kiadó: Gödöllői 

 Agrártudományi Egyetem Óvodája. Váginé, Zadravecz T. Szerző, szerk: Faustné.  

Ösztönzött kiadványok  

Szentendre: 2002. 2004, 2006, 2011, Szájról szájra, kézről kézre I. kötet. Kiadó:Barangoló Kft. 

  2006.  2008. II.kötet.  Kiadó: Geobook Hungary  

  2012..2015. III.kötet. Kiadó: Geobook Hungary. Szerk.szerző: Papp  Kornélia. 

 Szerzőtársak: Szentendrei Óvodapedagógusok Néphagyományt Éltető Közössége. 

 Jó hír: készül a Szájról szájra, kézről kézre IV.kötet. 

Gödöllő 2003. Útmutató a Néphagyományőrző Óvodai Program megvalósításához. 2. kiadás 

 Kiadó: NÓE, a NKA Népművészeti Kollégium támogatásával. 

 2005. Néphagyományőrzés az óvodában  3. kiadás.  

 Kiadó: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi Konferencia 

Cigánd: 2005. Cigándi bokréta Kiadó: Cigánd Város  Önkormányzata.  

 Szerk.szerző: Németh Károlyné, Téglás Dezsőné.  

 2014. Cigándi bokréta átdolgozott kiadás: Virágot bont a zsenge ág - Múltunkat őrizzük a 

 jelenben Kiadó: Cigánd Város Önkormányzata. Szerk: Fodor Éva. 

Jászszentlászló: 2003. Jeles napjaink játékfüzérei 1,2,3 ; 2012. JOP Értékelő és elemzési szempontjai.

 Szerk. szerző: Csuri Ferencné 

Valamennyi kiadvány a külhoni magyar óvodapedagógusok munkáját is segíti. 

 Helyi, kistérségi szakmai kezdeményezések, rendezvények támogatása. 

 Elnökségi tagok alkalmankénti részvételével, közreműködésével. 

2000-től  Veresegyház Kéz a kézben Óvoda  Őszi Emléknapok.  A település minden óvodájában őszi 

szokások felelevenítése jeles napokhoz, mindennapokhoz kapcsolódóan, családok bevonásával. Az 

Egyesület képviseletében F. D.né. 

2014-től Jászszentlászló:Szomszédoló Dramatikus Játéknap.A Szent László Óvoda és Bölcsőde,  

Néphagyományőrző Mester Óvoda minden tavasszal kistérségi óvodákkal együttműködve játéknapot 

szervez, ahol a  gyermekek eljátszhatják szokásőrző és mesejátékaikat. Egész napos program, 

kismesterségek gyakorlási lehetőségei, dudaszóra táncház… (Egyesületi hatása: A közreműködő 

óvodapedagógusok közül lettek új tagjaink.) Szakmai értékelők: Faust Dné; Vajdaságból: Dr. Szőke 

Anna a Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete elnöke. 

 Állandó meghívottak: a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar (Kecskemét) 

szakirányú tanárai, hallgatói., akik a program gyakorlati részébe aktívan bekapcsolódnak, 

alkalmanként előadást tartanak.  

 A település vezetésének felterjesztésére a szakmai rendezvény bekerült a Nemzeti Értéktár-ba. 
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2015-től  Gomba: Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde, Néphagyományőrző Mester Óvoda minden 

évben  Kistérségi szakmai napok címmel képzési napot szervez a kistérség óvodapedagógusainak. 

Célja: a mindennapi, jeles napi szokásőrző gyakorlatuk bemutatásával és a hagyományéltetéshez 

szükséges  készségek gyakorlási kínálatával, a hagyományőrző szemléletmód alapozása. Évről-évre 

nagyobb és tudatosabb az érdeklődés. Állandó meghívottak: Szigethy Miklósné, Papp Kornélia. 

 A képzési napok programjaiba Dr. Baksa Brigitta etnográfus, főiskolai tanár is bekapcsolódik, 

aki rendszeresen szervez gyakorlati napokat az Apor Vilmos Katolikus Főiskola  hagyományismeret- 

oktató szakirányú továbbképzési szak hallgatóinak. Az intézmény szemléletformáló hatása a 

kialakított kapcsolatban is meghatározó.  

2018-tól Gödöllő A Kikelet Óvoda, Néphagyományőrző Mester Óvoda  a városi óvodapedagógusok 

részére Néphagyományőrző óvodai nevelés címmel, hagyományéltetésre ösztönző  továbbképzést 

szervez, évente négy alkalommal. A szokásőrző játékbemutatók mellett, lehetőséget nyújtanak a 

szokáscselekvéseket gyakorló foglalkozásokra. 

 

Az Egyesület céljaival azonosuló, hagyományéltetés iránt  elkötelezett,  mintakövetésre ösztönző 

közösségek, óvodapedagógusok elismerése. 

 

 Az Egyesület által alapított, adományozható elismerések  

 

NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ MESTER ÓVODA cím alapítás  

2007.   Az Egyesület a címet, a kiemelkedő néphagyomány éltető nevelést folytató óvodai testületek 

elismerésére alapította. Célja:  Az Egyesület kötelékében legyenek olyan óvodák, amelyek 

mintakövetésre ösztönzően képviselik a gyermekközpontú komplex hagyományéltető nevelés 

gyakorlatát. Az adományozásban  azon jeleskedő testületek (egyesületi tagjaink) részesülnek, akik a 

pályázatuk benyújtása után a  címet elnyerik.  A három évenkénti pályáztatás módja, menete az  

Adományozási Szabályzatban rögzítésre került. A Mester Óvodák minden nevelési évben összegzik 

nevelési gyakorlatukat. (Honlapon.)  

 Az elismerő  cím Oklevél és Tölgyfatábla átadásával a tavaszi találkozókon történik. 

  A cím viselésére méltó, nyertes intézmények: 

2008. Cigánd Napközi Otthonos Óvoda, Téglás Dezsőné óvodavezető 

          Jászszentlászló, Napközi Otthonos Óvoda, Csuri Ferencné óvodavezető  

          Szentendre Bimbó úti Tagóvoda, Szigethy Miklósné tagóvoda vezető 

2010. Tata Fürdő utcai Óvoda, Fiú Ferencné óvodavezető 

2013. Szentendre Püspökmajor ltp-i Tagóvoda Magyariné Miskolczi Ildikó tagóvoda vezető 

          Székelyudvarhely (Románia), Napsugár Napközi Otthon, Bunta Gyöngyi igazgató, 

 óvodavezető 

2016. Gomba  Gólyafészek Óvoda, Tóthné Szegedi Judit  óvodavezető 

          Gödöllő Kikelet Óvoda, Fodor Csilla óvodavezető 

2019. A megadott határidőig a címre pályázat benyújtása nem történt. 

 

TISZTELETBELI TAG cím alapítás 

2010. Az Egyesület a címet az aktívan, önzetlenül tevékenykedő, hagyományőrző szellemiségű 

óvodapedagógusok elismerésére alapította. Az elismerés célja: követendő mintaként álljon, aki 

elkötelezettségével, hithű  tevékenységével igazolja a néphagyomány-éltető nevelés helyét az óvodai 

nevelés rendszerében, akinek viselkedése a tagságra ösztönzően hat.   

A felterjesztés és az adományozás rendje, az Adományozási Szabályzatban rögzítésre került.  
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 Az Elismerő oklevél átadása az adott év közgyűlésén történik.  

2016-től az Elnökség a cím adományozásának lehetőségével élni kívánt. 

 Cím viselésére méltó egyesületi tagok: 

 2017. Faust Dezsőné - Tiszteletbeli Tag 

 

BARSI ERNŐ EMLÉKÉREM alapítás  

2016. Az Egyesület Dr. Barsi Ernő néprajzkutató, zenepedagógus tiszteletére Emlékérmet alapított. 

 Az emlékérem  alapításának célja: az elkötelezett, hagyományátörökítő nevelő- és egyesületi 

munka elismeréseként, a „ pedagógus nemes küldetését, a hagyományőrzést és továbbadást” teljesítők 

díjazása. (Barsi E.)   

 Az elismerés annak az óvodapedagógusnak adományozható , aki Barsi Ernő szellemiségében, 

az Ovodai Nevelés Országos Alapprogramjának elveivel összhangban, a korosztálynak megfelelően, 

komplex válogatással, értékteremtően élteti népi hagyományainkat, hitelesen képviseli értékeinket. 

Pédamutató nevelői, ill. Egyesületért végzett munkájának gyakorlatával követendő mintául szolgál. 

(Az emlékérem  plakett létrehozásáért Kertész József  munkálkodott, az alkotó: Rajki László szobrász 

és éremművész.) 

 A felterjesztés és adományozás három évenkénti módja az Adományozási Szabályzatban 

rögzítésre került..A meghirdetett felterjesztési felhívásra  beérkezett javaslatokról az Ügyvezető által 

felkért bizottság dönt.  

 Az emlékérem átadása a Teréz-napok alkalmával történik. 

2017. Megtisztelő: a Barsi Bizottság elnöke Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, a MESTER tanítványa.  

2018. Szentendre. A Barsi Ernő Emlékérem és Oklevél adományozására méltó díjazottak: 

 Bunta Gyöngyi óvodavezető, Székelyudvarhely, Napsugár Napközi Otthon, 

 Dr. Faust Dezsőné Brunszvik Teréz Díjas óvodapedagógus, az Egyesület alapítója, 

 volt alelnök, NÓP szerk. szerző (OKI, 1997.), 

  Papp Kornélia Brunszvik Teréz Díjas óvodapedagógus, a Szentendrei 

 Óvodapedagógusok Néphagyományt Éltető Közösségének létrehozója  és szellemi 

 irányítója; Szájról szájra, kézről kézre (I.-II.-III.) szerk., szerző. 

 

EMLÉKLAP adományozás  

Az Egyesület Elnöksége elismerés, megemlékezés jeléül adományoz emléklapot.  

 Eddigi adományozások: 

2013.  Emléklap - Köszönet - a Gödöllői Kikelet Óvoda óvodapedagógusainak a szakmai találkozók 

 alkalmával végzett  adminisztrációs teendők bonyolításáért. (1998-2013-ig) 

2015. Emléklap az Egyesület 15 éves évfordulójára. Minden tagnak emlékeztetőként.  

 Az Alapító Tagoknak az Ünnepi Közgyűlésen történt az átadás.(Gödöllő) 

2018. Emléklap a Filibili Népdalkör 25 éves évfordulójára Az adományozás a Bálint napi 

 Tavaszköszöntő  alkalmával.volt. (Szentendre). 

2020. Emléklap az Egyesület 20 éves jubileumára. Minden tagnak emlékeztetőként.  

 Az Alapító Tagoknak az Ünnepi Közgyűlésen történik az átadás. (A koronavírus miatt a 

 Verőcei Találkozó halasztásra került , ahogyan az Ünnepi Közgyűlés időpontja is módosult.) 

 

 Egyesület által országos kitüntetésekre benyújtott felterjesztések, ajánlások  

 Az Egyesület fontos feladatának tartja a példamutató néphagyomány éltető nevelőmunkát 

végző óvodapedagógusok, közösségek állami kitüntetésre történő felterjesztését. (A felterjesztéseket 

készítiette: Faust Dné.) 



 

11 

 

  Sikeres, elfogadott felterjesztések, ajánlások: 

 2007. Zadravecz Teréz (Gödöllő) Arany Katedra - díj 

 2009. Papp Kornélia (Szentendre) Brunszvik Teréz Díj 

2011. Téglás Dezsőné (Cigánd) Arany Katedra  Díj (ajánlás) 

 2011. Dr. Szőke Anna (Vajdaság, Kishegyes) Európa Gyermekeinek Jövőjéért díj (ajánlás) 

 2011. Szentendrei Óvodapedagógusok Néphagyományt Éltető Közössége (Szentendre) 

  Miniszteri Elismerő Oklevél 

 2012. Dr Váginé Farkas Ildikó (Gödöllő) Miniszteri Elismerő Oklevél 

2012-2013-2014-től Több javaslat került felterjesztésre. 

2019. Dr. Szőke Anna (Vajdaság, Kishegyes) Brunszvik Teréz díj 

2020. Felterjesztések folyamatban, benyújtási stádiumban. 

 Természetesen egy-egy felterjesztés több alkalommal is megtörtént, mire sikerrel járt. A  

felsoroltak között a sikertelen felterjesztések nem kerültek felsorolásra. Jövőben is kiemelten 

kezelendő az Egyesületnek ez a lehetősége, „kötelezettsége”. 

 

AZ EGYESÜLET KAPCSOLATAI 

 Hazai szakmai kapcsolatok  

 Az Egyesület megalakulásától hatékony kapcsolatokat tart fenn, a hazai szakmai 

szervezetekkel, intézményekkel:  Néprajzi Társaság, Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, Magyar 

Pedagógiai Társaság Kisgyermek-nevelési és Hagyományőrző Szakosztály, Hagyományok Háza; 

 Kapcsolattartók: Csuri Ferencné, Faust Dezsőné, Szigethy Miklósné, Papp Kornélia. 

 Az alkalmankénti  kapcsolataink a  szakmai „hírnév-alakítás” fejezetben követhetőek. 

 

Oktatási Minisztérium, (majd EMMI) - Évente rendszeres bejelentkezés. Felhívások, pályázatok 

 figyelemmel kísérése. 

2010.  Oktatási Államtitkárság - SZÓNÉK és a NÓE kezdeményezés: 

 Brunszvik Teréz halálának 150. évfordulója alkalmából  országos Felhívást tettünk közzé: 

Október 15. Teréz nap, legyen az Óvodapedagógusok Napja. A Felhívást eljuttattuk az Oktatási 

Államtitkársághoz, akik nem támogatták a külön elnevezést, de javaslatuk: az óvodai testületek 

válasszák nevelés nélküli munkanappá a jelölt napot. (Megjegyzés: Felhívás csatolva.) 

  Az Egyesület ezt támogatta és ajánlotta is a nevelőtestületeknek: A Teréz - napot  a válasszák 

nevelés nélküli munkanapnak, szakmai napjuknak. Azok a testületek, akik az őszi találkozó napját, 

nevelési napnak választották, a Felhívás szellemében járnak el.  

 A közös együttlét alkalmat teremt, a mindenkori megemlékezésre Brunszvik Teréz 

óvodaalapító munkássága, emléke előtt. 2010-től az őszi szakmai napok zárásakor szép hagyománnyá 

vált, hogy  felidézzük nekünk, „gyerekkertésznőknek” szóló intelmeit, gondolatait. Útravalóul 

magunkkal visszük. 

EMMI Kincses Kultúr Óvoda pályázat. Tagjaink közül - tudomásunkra jutott - nyertes pályázók:  

2016.   Budapest, Akadémiai utcai Óvoda.  

 Jászszentlászló, Szent László Óvoda és Bölcsőde, Néphagyományőrző Mester Óvoda. 

 Szentendre, Bimbó úti Tagóvoda- Néphagyományőrző Mester Óvoda. 

2018.  Budapest, Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Lovas úti telephelye. 

 Gratulálunk a Testületeknek! 

 

 Határon túli kapcsolataink  A szakmai kapcsolattartás folyamatos és kölcsönös. 
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Vajdaság 

1998. Dr. Szőke Anna a NÓP program szerzőivel levélben vette fel a kapcsolatot, a  programot 

bemutató találkozón részt vett Gödöllőn. Az általa alapított és irányított Vajdasági Magyar 

Óvodapedagógusok Egyesületével, 2018-tól: Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok 

Egyesületével azóta is  aktív a  kapcsolattartás.  

Az Egyesület részéről: néphagyományőrző szemléletű nevelést segítő előadások, továbbképzések: 

2002.Újvidék /SZÓNÉK Fuszujka Együttes mesejáték bemutató, Faust D.né előadás tartás. 

2003- tól. Nyári továbbképzések tartása:   

 Tiszaszentmiklós, Muzsla, Kikinda,. Kishegyes, Horgos: Susara.(Faustné, Zadravecz T.) 

 2004-től Részvétel a Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozón, Kishegyesen minden év 

májusában, ahol Dr. Szőke Anna és a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény testülete fogadja az érkező 

gyermekcsoportokat. Szakmai zsűrizést végzett: Csuri Ferencné, Faust D.né, Zadravecz Teréz. 

 A találkozón a Jászszentlászlói Néphagyományőrző Mester Óvoda nevelőtestületének tagjai 

rendszeres résztvevők, 2012-ben mesejátékkal lepték meg a találkozó résztvevőit.  Az intézmény  és a 

Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete között  Együttműködési szerződés van. 

A vajdasági óvodapedagógusok a kezdetektől rendszeresen részt vesznek szakmai konferenciáinkon,  

Dr. Szőke Anna PhD szervezésével, aki a konferenciákon előadóként is közreműködik.  

2013. „Határtalanul” Az Egyesület Tavaszi Találkozója közös rendezésben történt. Első nap  

Jászszentlászlón: Csuri Ferencné irányításával történt a szakmai nap szervezése. (Előző este  a hosszú 

útról érkező erdélyi óvodapedagógusokat (40fő)  jászsági táncokkal, ételekkel fogadta a Házigazda 

Óvodai Testület, a Jászsági Hagyományőrző Együttes és a település Vezetősége.) A második nap 

 Kishegyesen  Dr.Szőke Anna és a kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény voltak a 

fogadó Házigazdák. Gyermekeikkel megmutatták nekünk, hogyan lehet idegen nyelvi környezetben 

anyanyelvünkhöz, hagyományainkhoz hűen  „játszani”. A sikeres találkozó végül  Nemzetközi 

konferencia lett, hiszen  a részt vevők között vajdasági, felvidéki, erdélyi óvónők is voltak. 

2020. Szőke Anna. Elszaladt a kemence c. könyvét, Faust D.né  Zentán, Magyarkanizsán, Tordán 

óvodapedagógusoknak mutatta be. A könyv a hagyományok beillesztésének óvodai gyakorlatát segíti.  

 

 Felvidék 

1998-tól a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével ( +Vankó Terézia ) teremtettünk 

kapcsolatot, felkérésükre több alkalommal előadások keretében mutattuk be a Néphagyományőrző 

Óvodai Programot./Faust Dné, Zadravecz T./, későbbiekben Egyesületünk működését. 

A szakmai rendezvényeinken a Felvidék egyes településeiről alkalmanként vesznek részt az 

óvodapedagógusok. Állandó részt vevők a Dunaszerdahely Piac Téri óvoda testülete Varga Mária 

óvodavezető irányításával.  

2015. Együttműködési Szerződést kötöttek  a Győr-Ménfőcsanaki Világosvár Óvodával. 

2016-tól öt óvodapedagógus lett az Egyesületünk tagja.  

 

 Erdély 

2003. A Székelyudvarhelyi Napsugár Napközi Otthon óvónője, Blénessy Jolán  levélben kereste meg 

az Egyesület vezetőségét. A találkozóinkon való részvételük kis létszámban indult, ma már az 

óvodapedagógusok nagy létszámban érkeznek.  

2007-től  Bunta Gyöngyi óvodavezető a találkozóinkon szerzett tapasztalatok hatására, a Napsugár 

Óvodai Egyesületével,megszervezi Székelyudvarhelyen, a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok 

Találkozóját, amelyet azóta is minden évben  egyre nagyobb érdeklődés kísér. 

 Az Egyesületünk  a kezdetektől segítette a néphagyományőrző nevelés szemléletformálását, a 

néphagyomány éltetés gyakorlatát. (Az első szervezés tanácsadója: Dr. Váginé F. Ildikó) A találkozón  
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a helyi óvodapedagógusok mellett, egyesületi tagjaink a kezdetektől részt vesznek. A tanulmányúthoz 

Kertész József és Papp Kornélia Erdély szépséges tájainak történelmi nevezetességeinek a 

megtekintését is megszervezi. A kezdeti magas számú részvétel után kisebb számban, de mindig nagy 

lelkesedéssel jelen vagyunk.  

 Az első találkozó óta hozzájárultunk a szakmai nap programjaihoz: előadások tartása (Faust 

Dné, Papp Kornélia, Szigethy Miklósné), alkalmanként gyakorlati foglalkozások vezetése /miskolciak, 

jászszentlászlóiak, szentendreiek, tataiak. Ma már rendszeres előadók: Papp. Kornélia, Szigethy 

Miklósné.  

2015. A szentendrei Bimbó Úti Néphagyományőrző Mester Óvoda és a Székelyudvarhelyi  Napsugár 

Napközi Otthon Óvoda  Testvéróvoda-szerződést kötött. 

2017. Egyesületünk tagja lett: 8 székelyudvarhelyi óvodapedagógus . 

  A szakmai találkozóinkon  más  erdélyi településről érkező óvónők is részt vesznek.  

 

 Egyéb határontúli  kapcsolatok  

2003-2009. Közreműködés a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi Konferencia 

által, Dr. Szőke Anna szervezésében Kisvárdán rendezett külhoni magyar óvodapedagógusok 

továbbképzésén. (Előadások tartása, gyakorlati foglalkozások vezetése. (Faust D.né, Zadravecz Teréz, 

valamint Téglás Dezsőné és a cigándi óvoda  testülete.)  

2004-2008. Közreműködés az ELTE által szervezett továbbképzésben, amelyet, a szlovéniai kétnyelvű 

oktatási intézmények pedagógusai vettek részt. (Előadások, gyakorlati foglalkozások tartása, Faust 

D.né, Papp Kornélia, Zadravecz Teréz) 

2013. Utah Államból magyar anyanyelvű óvónő szakmai könyvrendelése - levélváltás. 

 

AZ EGYESÜLETI HÍRNÉV ALAKÍTÁS  

 

 Az eddig összegzett szakmai tevékenységek az Egyesület hírnevének alakulásához nagyban 

hozzájárultak.De tudatosan élünk a szervezet egyéb lehetőségeivel, ezt a szakmánk, hivatásunk 

védelmében, kötelességünknek is tekintjük.   

 Szakmai anyagok, rendeletek véleményezése 

 Köznevelés tárgyú kormányrendeletek; ÓNOAP módosítások; Pl: 

2013.Óvodapedagógus-képzés védelmében;  

2015. EMMI Kincses Kultúróvoda projekt összeállítása; (F.D.né) 

2018. Köznevelés Fejlesztési Stratégia ( 2014-2020) véleményezés; 

 NAT óvoda-iskola átmenet véleményezés, szakmai állásfoglalás; 

 Ovodai Nevelés Országos Alapprogramja módosítási javaslat;.  

2019. Köznevelési törvény módosítási javaslatok; Beiskolázás törvényi változásaihoz ajánlások; 

Nyomtatványminta ajánlások; (Az anyagok, vélemények összeállítója F.D.né.) 

2019. Múzeumbarát projekt Szigethy Miklósné.  

Az Egyesületi tagoknak portfolióhoz szakmai ajánlások, igazolások kiadása - kérésre  -folyamatos. 

 

 Szakmai publikációk, cikkek, tanulmányok 

2003. Óvodai Élet A Néphagyományőrző Óvodák Egyesületéről (F. D.né) 

2004. Óvodai Élet Gyökéreresztés-néphagyományőrzéssel az óvodában (Kertész József) 

2005. Óvodai Élet „De már ősszel számadáskor” (Kertész J.) 

2007. Honlap létrehozása. Működtetés minimális. (F. Dné) 

2010. Óvodai nevelés Felhívás - Teréz nap legyen az Óvodapedagógusok napja. (F. Dné) 

2014. Óvodai Nevelés: Gondolatok néphagyományőrzésről egy óvodai konferencia után (F. D.né) 
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2015-től Honlap teljes megújítása. (Kertész J./) Színvonalas tartalom. 

2016. Óvodai nevelés Szomszédoló – Tehetségigéretes program Jászszentlászlón (Csuri Fné) 

2017. Óvodai Nevelés: 20 éves a Néphagyományőrző Óvodai Program (F. D.né)  

2018. A Kisgyermek: Egyesületünk Tavaszi Találkozóinak 20 éves jubileuma. (F. D.né) 

2019. Óvodai nevelés Vajdasági Óvodai Színjátszó találkozó. (F. D.né) 

2019. Óvodai nevelés A hagyomány megtartó ereje. (F. D.né) 

2020.Honismeret:Barsi Ernő Emlékérem alapítása. (F.Dné) 

2020 Néprajzi Hírek  Bemutatkozik a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete. (F. D.né) 

 Az Egyesületi találkozóink és a konferenciák hirdetése rendszeres:  

  Óvodai Nevelés, A Kisgyermek. 2015-től: Szigethy Miklósné végzi. 

A„hangunk hallatása , a  szakmai véleményezések,  cikkek  hozzájárultak, hogy Egyesületünk ismertté 

vált az óvodapedagógus szakma köreiben és egyes néprajzi körökben. 

 

 Országos konferenciákon, fórumokon egyesületi képviselet. 

2000- Még éveken át történt (történik) a NÓP program ismertetése hazai és határontúli helyszíneken, 

konferenciákon, ilyenkor az Egyesület rövid bemutatására is sor került. 

2011. Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete  (MOE) Nyári Akadémiáján szekcióvezetés.  

Közreműködtek: Berettyóújfalu, Vass Jenő utcai Óvoda, Papp Kornélia, Faust Dezsőné.   

 A Magyar Óvodapedagógusok Egyesületével a kapcsolattartás alkalmanként. 

2012. Magyar Néprajzi Társaság ülésén: Néphagyományőrző Óvodai Program és az Egyesület 

tevékenységének bemutatása.(Faust Dné.) 

2015. Győr Város Önkormányzata támogatta Egyesületünk kezdeményezését: Dr. Barsi Ernő 

lakóházán emléktábla elhelyezésére került sor, amely hirdeti a neves néprajzkutató, zenepedagógus 

munkásságát. Az emléktábla avatásán Egyesületünk részéről részt vettek: Fiú Ferencné, Takácsné 

Kiss Erika,  Kertész József; Papp Kornélia koszorúzott,  F. D.né avató beszédet mondott.    

 Előzményként: Kertész József kezdeményezése a Győr Ménfőcsanakon rendezett tavaszi 

találkozó hatására megerősítést nyert. Az Egyesület Közgyűlése határozatot hozott az emléktábla 

ügyében. Írásban benyújtott javaslatunkat a Győr Város  Önkormányzata felkarolta, Lebó Ferenc 

neves művészt felkérte az emléktábla elkészítésére, amelyhez Egyesületünk 100.000 Ft-t hozzájárulást 

tett. A folyamatos egyeztető, tárgyaló: Faust Dné.  

2015-től Kecskemét Neumann János Egyetem, Pedagógusképző Kar - Csuri Ferencné minden évben 

meghívott előadóként bemutatja intézményük hagyomány átörökítő gyakorlatát, és tájékoztat az 

Egyesület működéséről 

2017. Sopron - Benedek Elek Pedagógiai Kar- Nemzetközi Konferencia   

Az Egyesület működésének és a NÓP program bemutatása. (Faust D.né) 

2018. Sopron - Benedek Elek Pedagógiai Kar - A NÓP rogram bemutatása - Faust Dné;  

 Néphagyomány éltető  gyakorlati foglalkozás - Szigethy Miklósné. 

2018.Pécs. Az Egyesület működése. A hagyományok átörökítési lehetőségei (Faust. D.né) 

2018. Szentes „A mesében mindaz benne van, ami volt és mindaz ami még lehet.” (Boldizsár I.)-

 előadás. Az Egyesület működése. Szigethy Miklósné:  

2019. A Gyermekközpontú magyar óvodákért szakmai csoportban szakmai véleményalkotás a 

Köznevelési Törvény módosításairól. A Körmöci Katalin által szervezett  A gyermek mindenek felett 

álló érdeke konferencián beszélgetőköri részvétel és kiegészítő hozzászólás. (Faust. D.né) 

 Fontosnak tartottuk a képzőkkel, egyesületekkel, intézményekkel a kapcsolatok alakítását. Az 

előadásainkon képviseltük, hírdettük, és az örömteli néphagyományéltető óvodai gyakorlat 

bemutatásával igazoltuk, „közös hitünket”: a  hagyományainknak helye van az óvodai nevelésben. A 

szemléletformálásért, a jövőben is minden fórumon  következetesen tennünk kell. 
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ÖSSZEGZÉS 

  Ez a visszatekintés legyen emlékeztető Mindnyájunk számára. (Ami kimaradt, nem volt 

szándékos, ha a megörökítést szolgálja, pótolandó.)  

 Egyesületünk, a népi kultúra átadásának személyiségfejlesztő hatását felismerő, a 

hagyományok mindennapi éltetése iránt felelősséget vállalók közössége. A hagyományok átörökítése  

iránti meggyőződésünkből, az  „egy húron pendülő” összefogásunkból az évek során összetartó erős 

közösség jött létre, értékeket teremtettünk.  

Értékteremtés 

  Az értékteremtő szakmai tevékenységeinket sorra vettem. Nyomon követhető a szakmai 

konferenciák, egyéb működési tevékenységünk hatása: 

 - a hagyományéltető kompetencia  növelés, 

 - a kreatívitás, a kezdeményezőkészség, innováció felerősödése,  

 - az egymáshoz tartozás, a magyarságtudat formálása területén.  

  -Ösztönző elismerési rendszerünk az egymás előtti elismerést, „tisztelgést” jelzi. 

 Büszkén és hitelesen mutatjuk be tevékenységeinket és adunk hírt tevékenységeinkről. (Konferenciák, 

képzések,honlap, cikkek, szakmai állásfoglalások.) 

 Szemléletformáló szerepe a minőségi megvalósításra törekvő szakmai együttléteinknek volt, 

egyesületünk tagjait ez a működési forma „mozgósította”a  legnagyobb számban.  

Találkozóink hatása. 

 A tavaszi találkozók 20 éves jubileumára összegeztem a különböző helyszíneken rendezett 

találkozók értékteremtő hatását. Most röviden érintem, a Honlapon olvasható. 

 A kétnapos Tavaszi Találkozók alkalmával megismerhettük az óvodai nevelésbe illeszthető 

hagyományátadás sokszínűségét, a hagyományéltetés  komplexitását. Válaszokat kaptunk, hogy az 

évkör folyamatában, ezt az érzelmekre ható. örömteli gazdag tevékenységrendszert, hogyan lehet 

zavartalanul beilleszteni az óvodai tevékenységek sorába.  

 Néprajzi ismereteink, gyakorlati kompetenciáink gazdagodtak, a meghívott neves 

szakemberek, „mesterek” előadásai által. A  néprajzi előadások hiánypótlóak voltak, háttér ismereteket 

nyújtottak a szokásőrző népművészeti tartalmak válogatásához, átadásához. A óvodapedagógiai 

előadásokkal  mindig a szakma  épp aktuális „hangsúlyainak” kiemelését céloztuk, azzal a tudattal, 

hogy a hagyományéltető nevelés gyermekközpontú gyakorlatában is megtaláljuk annak a helyét. 

 Erősödött szülőföldünk iránti szeretetünk, magyarságunk iránti elkötelezettségünk, a 

kapcsolódó programok nyújtotta lehetőségek által, a helyi népművészek, tájegységek, történelmi 

nevezetességek megismerésével. 

 Módszertani szemléletváltás a játékvezetésben. A bemutatott szokásőrző játékoknak az 

óvodapedagógus aktív résztvevője, „játszótársa” a gyermekeknek, a mindennapi, jeles napi, történelmi 

játékokban. 2001.A  szentendrei „minta”, ma már gyakorlat, minden találkozó alkalmával tapasztaljuk. 

 A személyiségfejlesztés lehetőségei felé „új kapukat” nyitottak  a Házigazda szerepet betöltő  

testületek.  Bátrak voltak, tudták, nagy megmérettetésre vállalkoztak a hagyományátadó és újrateremtő 

gyakorlatuk bemutatásával. Merészségüket a népi kultúra átörökítése iránti elkötelezettségük hitéből  

merítették. Hittek abban, hogy azzal, amit, és ahogyan tesznek- nevezzük hagyományőrzésnek, 

hagyományápolásnak,  hagyományéltetésnek - a gyermekben a „valahova tartozás”, a szülőföld iránti 

szeretet érzését alapozzák. Fontosnak tartották, hogy a gyermekeiknek örömöt nyújtó 

„gyöngyszemeiket” megmutassák mindnyájunknak. Nagyon sok értékes, „nemes” kezdeményezést 

láthattunk, köszönet érte. 

 Értékteremtő közösségek születettek. Ez az összegzés felidézi bennem a Házigazda testületek 

és vezetőik kezdeti kételyeit, majd a készülődés odaadó lelkesedését, a szakmai nap összehangolt 

zökkenőmentességét, a résztvevők elégedett távozását. De azt az örömmámort is, amikor minden részt 
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vevő elment és a Házigazdák összeölelkeztek MEGCSINÁLTUK, felejthetetlen érzés!(Köszönöm, 

hogy ezt is nemegyszer megélhettem Veletek.)  

Az Őszi Találkozók, a Teréz napok kezdeményezője Papp Kornélia, aki  a kezdetektől meghatározója 

volt az őszi alkalmak témáinak  összeállításában, szervezésében. A témaválasztás, a hagyományőrző 

munkaközösség - későbbiekben a SZÓNÉK - éves tematikájához kapcsolódott. Az általa hosszú évek 

óta (több mint 30 év) irányított hatékony szakmai közösség, a hagyományéltetés gyakorlatához 

magasszintű kompetenciákat szerzett, „magas mércét” mutatott a részt vevők számára.   

 Mintakövetésre alkalmas játékfűzéreket láthattunk a találkozók alkalmával, amelyeket 

háttértudásukkal  hitelessé tudtak tenni. 

 Szemléletformálást szolgáló előadásokat hallhattunk a szokásőrző témákhoz kapcsolódóan.  A 

kiállítások a vásárok tevékenység-lehetőségei mindig erősítették ezt a hatást.  

 A  kézműveskedések nagyban gazdagították  ismereteinket, készségeinket. Az alapos néprajzi 

tudással rendelkező munkaközösség hatása a tavaszi találkozókon is megjelent, az utóbbi években 

témáikkal is beépültek. 

 Közkinccsé tették szakmai tapasztalatukat..Az a többéves néprajzi ismereteken alapuló 

gyakorlati tapasztalat, elmélyült tudás és a játékok, a „játszás” iránti szeretetük vezette a 

munkaközösséget, hogy tudásukat megosszák.. Papp Kornélia irányításával a szokásőrző „játékfűzés-

magocskák”-at csokorba szedték, és átnyújtották. A Szájról szájra, kézről kézre szakkönyv nagy 

„kapaszkodó a hagyományéltetést kóstolgatóknak” és visszaigazolást nyújó az „útonjáróknak”. 

 A Felhívás hatása tükröződik a Teréz napi részvételben, sok testület választotta nevelés nélküli 

munkanapjának, szakmai napjának, tisztelegve Brunszvik Teréz szellemisége előtt.   

  

  Az Egyesületünk által szervezett találkozók egyedülálló értékteremtő hatása:  

 A határontúli magyar óvodapedagógusokkal.létrejövő tartalmas kapcsolat, amely egymást 

tisztelő és segítő, „közös gyökerünk” iránti hitünk által vezérelt. 

 A valódi érték, az óvodapedagógusok által teremtett, szülőföldhöz kötődést erősítő örömteli 

játék-világ, amelyben a gyermekek szükéségleteik szerint élik meg nap mint nap magyarságukat.  

 

Köszönet   

 A SZÓNÉK tagjainak és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársainak önzetlen 

„hozzájárulása” az őszi találkozóink sikeréhez, közkedveltségéhez, külön köszönetet érdemel az 

Egyesületünk részéről. Ügyvezető elnökünk Egyesületünk 20. évfordulója alkalmából is megteszi ezt,  

ahogyan  köszönő levélet kapnak a Tavaszi találkozók Házigazda  testületei.  

Köszönöm  

- alapító elnökünk, Dr. Váginé Farkas Ildikó Egyesületünket odaadó elkötelezettséggel 

működtető „csendes” alkotómunkáját, Barnóczki Betáta rövid ideig tartó elnöki munkáját, 

-  Alapító Tagtársaim hűségét, elnökségi tagtársaim együttműködését, 

- a találkozókat szervező közösségek, testületek  konferenciáink érdekében végzett 

meggyőződéssel vállalt bemutatkozását, közös ügyünk iránti alázatát.   

 Köszönetem  minden egyesületi tagnak, akik találkozóinkon való hűséges részvételükkel, 

intézményükben ill, térségükben az óvodai nevelésbe illeszthető népművészeti tartalmak mértéktaró 

éltetésével, igaz hittel vállalják küldetésünket. 

 Köszönöm a bizalmat, hogy az alelnöki tisztemből való távozásom után (2015. április), az  

Ügyvezető Elnökség igényt tartott szakmai meglátásaimra, tanácsaimra. 

 Brunszvik Teréz gondolatával én is azonosulva, búcsúzom: „Tedd mindig a jót, mit szíved 

sugall, hálát ne várj érette,úgy folyamatosan boldogíthatsz és boldog lehetsz.” Nekem ez a boldogság 
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megadatott mindennapi „gyermekkertésznői” munkámban és Egyesületünk szakmai „éltetése” 

folyamatában, közösségi együttléteinkben.  

 

Útravaló  

 A hithű pedagógiai szemlélet és a hagyományaink átörökítése iránti elkötelezettség 

ötvözésével a néphagyomány éltető nevelés megteremtette a néphagyományőrzés pedagógiai 

művészetét. Ezt az értéket őrizzük tisztán, s hűségünk adjon erőt a további közös munkálkodáshoz.  

 Büszke vagyok Rátok és hiszek Bennetek.  

 A Kiss Áron Émlékévben kívánom Mindnyájatoknak, hogy Egyesületünket Szigethyné Ildikó 

és Elnökségünk irányításával, közös hitvallásunk szellemében,  pedagógiai elkötelezettséggel, igaz 

hagyományátörökítő hittel éltessétek még sokáig. Legyen benne örömötök!   

 És Barsi Ernő bácsi szavaival:  

 „A szeretet sugározzon mindenüvé. Mert szeretet nélkül nem lehet sem muzsikálni, sem tanítani, 

 sem írni. Szeresse mindenki az övéit, saját népét és értékeit, hogy másokét is szeretni tudja.” 

Gödöllő, 2020. április 15.                                   

     Az alapítók nevében: Dr. Faust Dezsőné Erika, krónikás 

     Egyesületi Alapító tag, volt alelnök, Tiszteletbeli tag                       

Melléklet: FELHÍVÁS közvetlen csatolva. 

Felhasznált irodalom: 1. oldalon *:Kisgyermekkori nevelés Magyarországon (Molnár Balázs, Pálfi 

Sándor, Szerepi Sándor, Vargáné Nagy Anikó)  

Ajánlás: Tavaszi Találkozók 20 éves jubileuma (Többek között: megtalálhatóak a kezdetektől 

„hűséges”közösségek.) Elérhető: Egyesületi Honlap; 2018. Találkozói Kiadvány – Gomba.    

****************************************************************************** 

FELHÍVÁS 
 Mi, a Szentendrei Óvodapedagógusok Néphagyományt Éltető Közössége és a Néphagyományőrző 

Óvodapedagógusok Egyesülete az alábbi javaslattal fordulunkÓvodapedagógus Társainkhoz. 

 Legyen minden évben: 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NAPJA 
„Mottó: Másokat jóra bírni péda éa tett által.” (Brunszvik Teréz) 

2011-ben lesz 

  az első kisdedóvó alapítónk, Brunszvik Teréz halálának 150 éves évfordulója. 
 Visszatekintve, a megemlékezéseink legtöbbször a jubileumi évfordulókhoz kapcsolódnak (születés, 

óvodaalapítás, képzésalapítás, stb) ezek is helyenként,alkalmanként változó szinten szerveződnek. 

 Mi, kisgyermekeket nevelők, tiszteljük meg Brunszvik Teréz szellemiségét, munkásságát, „hagyatékát” 

azzal, hogy emlékére egy napot e nemes „szakma”művelőinek napjává választunk. 

A javasolt nap: TERÉZ nap, október 15. 

 Egy kiadatlan naplója alapján tudjuk, hogy Brunszvik Teréz számára aTeréz nap, mintegy számvetésre 

késztető nap volt.  

 E napon országszerte különböző rendezvények szervezésére kerülhetne sor: szakmai napok, 

neveléstörténeti konferenciák, megemlékezések neves pedagógusokról, (helyiekről is), a kiemelkedő munkát 

végzők méltó köszöntése, neveléstörténeti és más kulturális nevezetességek megtekintése, vetélkedők és minden 

más, e naphoz méltó esemény. 

 A Felhívásunkat támogatók jelzéseit köszönettel fogadjuk az alábbi címen: 

 2100 Gödöllő, Egyetem tér 14. noe@invitel.hu 

2010.július 27. (Ez a nap Brunszvik Teréz születésének 235. évforduló napja.) 

Szentendrei Óvodapedagógusok Néphagyományt Éltető Közössége  

 Néhagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületep   

   

 Mellékletek: Néphagyományőrző Mester Óvoda - adomyányozó lap; Emléklap - Egyesület 15. 

évfordulóra; Emléklap - Filibili 20. évfordulóra; Tiszteletbeli Tag - adományozó lap; Barsi Ernő 

emlékérem - adományozó lap;  Emléklap  -Egyesület 20. évfordulóra . 
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