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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:  

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Összeállította: Kocsi Erika történész, megbízott szakértő 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Sipos Ibolya alpolgármester 

Levelezési cím: 4400 Tiszavasvári, Városháza tér. 4. 

Telefonszám: 70-772-2612 

e-mail cím. ibolyasipos@gmail.com 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: 

A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség 

értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenysége 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód környezet 

  ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség  

  természeti környezet    

2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:  

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

   X települési   tájegységi   megyei  

 

 

 

 

 



5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása: 

 

„Amióta világ a világ, a gyermekek mindig játszottak, még akkor is, ha ilyesmire látszólag 

sem idejük, sem erre a célra kialakított helyük, sem iparszerűen gyártott eszközük nem volt.” 

 

  14 évvel ezelőtt, 2001-ben alakult meg Tiszavasváriban a különleges érték-és célrendszer 

mentén gondolkodó, tevékenykedő óvodapedagógusokból és lelkes segítőikből álló 

Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményen 

belül. Az elhivatott kis csapat egyedi és nemes célja induláskor az volt, hogy összegyűjtse 

és rendszerezze Tiszavasvári és környéke, azaz a nyíri Mezőség speciális és jellegzetes népi 

játékait egy kiadványban jelentetve meg azokat, s átközvetítve és megőrizve ezáltal az 

utódgenerációk számára. A gyűjtemény Opre Csabáné, a Langaméta Óvodai Szakmai 

Munkaközösséget megálmodó és mai napig vezető óvodapedagógus irányításával 

folyamatosan bővült. Az összegyűjtött anyagok rendszerezése és a szerkesztése után 2004-

ben Langaméta címen könyv jelent meg az összegyűjtött munkákból, amelyek lektorálásában 

dr. Lázár Katalin, az MTA tudományos főmunkatársa és dr. Ratkó Lujza, a néprajztudomány 

kandidátusa, valamint Ranschburg Jenő gyermekpszichológus segédkezett. Mindegyik 

szakember elismerő méltatással nyilatkozott a klasszikus értékeket új lendületű 

összefogással a múltból átmerítve a jelen számára megmentő és a jövő felé hatoló szakmai 

kezdeményezésről. Dr. Lázár Katalin szerint: "A kötet a hagyományőrzők és a pedagógusok 

egyik alapvető gondját oldja meg, népi játékokat tartalmaz, amelyeket munkájukhoz és 

szórakozásukhoz egyaránt fel tudnak használni.”  A különleges munka egyébként az MTA 

Zenetudományi Intézetének tudományos főmunkatársa legnagyobb elismerése szerint az Intézet 

játékgyűjteménye alapján jött létre, ezáltal tudományosan és szakmailag is igazán „jól 

használhatónak” bizonyult. A játékok variációs skálájának igen gazdag választékát 

tartalmazza a vízipuska készítésétől a fogócskákig, a labdajátékoktól a Fehér liliomszálig 

dallamos és dallam nélküli sok mozgással, erőkifejtéssel járó és rossz időben a szobában 

ülve játszható szellemi játékokat egyaránt. Dr. Ranschburg Jenő gyermekpszichológus 

főiskolai tanár pedig azt emeli ki a munkából, hogy: "A gyűjtemény egy olyan világ emlékét 

idézi, amely már gyakorlatilag nem létezik, amely már csak idős emberek emlékeiben él. (…)A 

gyűjtemény gazdag, a csoportosítás pontos és szakszerű, az anyag olvasmánynak is szívet 

melengető." Végezetül Dr. Ratkó Lujza, a néprajztudományok kandidátusa is a legmélyebb 

elismerés hangján véleményezte a kiadványt kiemelve, hogy a Langaméta Munkaközösség 

óriási vállalkozásba fogott akkor, amikor játékgyűjtésre adta a fejét, egyrészt mert 

manapság már önmagában is komoly kihívást jelentő feladat egy terület játékanyagának 

összegyűjtése, másrészt mert a játékok idős emberek emlékezetéből történő 

rekonstruálása, szakszerű leírása, katalógusba rendezése és könyvbe szerkesztése 

szakemberek számára is jelentős vállalkozás. Kiemelte, hogy: „Erőfeszítésük azonban 

meghozta gyümölcsét, olyan kiváló gyűjtemény született áldozatos tevékenységük nyomán, 

amely régi hiányt pótol megyénk néprajzi irodalmában. Gyűjtésük révén ugyanis egyszerre 

gazdagodott megyénk egy alapos, minden szakmai igényt kielégítő, teljesnek mondható 

szakkönyvvel, és egyben egy - óvónők, pedagógusok néptánc oktatók részére egyaránt - jól 

használható, könnyen tanítható kiváló kézikönyvvel." Jelen javaslattételi tanulmány mottójául 

választott idézet pedig egy olyan pszichológus tollából és gondolatkincséből származik, aki már 

11 évvel ezelőtt, azaz 2004 tavaszán nagy elismeréssel szólt a tiszavasvári Langaméta 



gyermekjáték gyűjteményről.  A különleges kiadvány a lektorálást követően egy komoly 

Szakmai Nap keretén belül mutattak be a régi hagyományokat újszerű formába mentő 

kezdeményezés iránt élénken érdeklődő nagyközönségnek. Ezzel pedig ez az ún. Langaméta 

Szakmai Nap új színesítő elemként épült be Tiszavasvári egyébként is színes kulturális 

életébe és a kezdeményezés szellemiségével rokon értékmentő filozófiát valló Vasvári Pál 

Múzeumban állandó kiállítás mutatja be a közel 4500 darabos, kuriózumnak számító 

gyűjteményt. A könyv megjelenésével a munkaközösség munkája ugyanis nem ért véget, mert 

elkezdték gyűjteni a környezetükben fellelhető régi korok játékait. Az összegyűjtött és lektorált 

játékanyag bővült a mai korok játékaival is. 2008-ban pedig nagy álom vált valóra a kétnapos 

Langaméta-Napok nyitó rendezvényén, mert a gyűjtemény egy részéből az „Én babaszobám” 

címmel kiállítás nyílt a nagyközönség számára. A kiállítás a Találkozások Háza 

„Kerengőjében” volt látható. A kiállítás nyitvatartási időben díjmentesen megtekinthető volt, 

s a későbbiekben folyamatosan új különleges darabok kerültek kiállításra a több ezer darabos 

gyűjteményből. Az évről évre gyarapodó, gazdagodó gyűjtemény körüli figyelem immár 

közismert és szeretett, mondhatni szakmai és városi körökben köztiszteletben álló, kedves 

és a város lakossága által szeretett értékmentéssé avatták a szakmai csapat kreatív 

kezdeményezését.  2012-ben például a korábbi évekhez hasonlóan egy téma köré sorakoztak a 

programok, abban az évben a papír köré. Ezen a rendezvényen nyílt meg a Langaméta Óvodai 

Szakmai Munkaközösség új időszaki kiállítása melynek címe: Játékok papírból. Bárki 

kipróbálhatta kézügyességét papírjátékok készítéséből, de ekkor már Langaméta népi 

játszóház és arcfestés is szórakoztatta az ide látogató népes érdeklődő közönséget, s 

természetesen a LEGO Játszóház színesítette az egyébként is igen gazdag programkínálatot.  

   S a gyermeki lélek, néplélek e védendő és kedves értékeit szisztematikus kitartással gyűjtő, 

feltáró, rendszerező és megmutató magatartás és elhivatottság következtében, idén 2015-ben 

immár XII. alkalommal rendezték meg a Langaméta – Napot, mégpedig 2015. május 15-én. A 

kedves eseményen közel 70 helyi és a térségben dolgozó óvodapedagógus táncolhatott, 

mozoghatott, tanulhatott és fejleszthette kompetenciáit. A speciális nap vendége ezúttal az "Így 

tedd rá" akkreditált népi játékok és néptánc-módszertant oktató csapat volt. Természetesen, a 

Langaméta - Nap koreográfiája ebben az évben sem múlhatott el kiállítás megnyitó nélkül, 

amit a múzeum néprajzi épületében nyitott meg az Óvodai Szakmai Munkaközösség piciny kis 

csapata. Az idén megnyílt kiállítás a régi korok fa játékai mutatja be.  A pedagógiai és témabeli 

szakkönyvek között is komoly kuriózumnak és egyediségnek számító, elhivatott és hiteles 

gyűjtőmunka kincset érő kiforrása a Langaméta - Népi gyermekjátékok Tiszavasváriban és 

környékén című kiadvány szerkesztője Olajosné Agócs Margit és Opre Csabáné voltak, s a 

játékokat a Langaméta Munkaközösség tagjai gyűjtötték, mégpedig Czifra Sándorné, Kádár 

Gyuláné Oláh Irén, Kulcsár Sándorné, Dr. Lipták Józsefné, Olajosné Agócs Margit, Opre 

Csabáné, Paronai Jánosné. A fotókat Terebes Tímea készítette, a dalokat pedig Bodnárné Gáll 

Katalin kottázta. A rajzokat és a logokat szintén Opre Csabáné készítette. A könyvet az 

Egyesített Óvodai Intézmény (4400 Tiszavasvári, Ifjúság út 10., 2004.)adta ki, s  a 204 oldalas 

munka felelős kiadója dr. Lipták Józsefné volt.  

   A munkaközösség tevékenysége és elhivatottsága példaértékű és elismerésre méltó és e 

célból indítványozta Sipos Ibolya alpolgármester asszony, - egyben a Tiszavasvári Települési 

Értéktár elnöke -, hogy ez a fajta értékmentő tevékenység is legyen elismerve a fiatal 

Települési Értéktár által. A Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság a magyar nemzeti 

értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, azaz a hungarikum törvény 

szellemében azonosítja, gyűjti össze és dokumentálja az utódgenerációk számára értékként 

átadandó térségi szellemi, kulturális, anyagi, tudományos vagy természeti, illetve néprajzi 

kincseket. A Langaméta Szakmai Munkaközösség didaktikai szemlélete és eleve értékmentő 



gyűjtő tevékenysége, s az így összegyűjtött népi gyermekjátékokat bemutató forráskincs értékű 

könyv mindenképp méltatandó e törvény által is a hivatalos települési értékké nyilvánítás révén.  

   Figyelemre méltó momentum, hogy a munka a pedagógusképzésben is javasolt kézikönyv, 

ami ígéretes felületet biztosít a jövő generációit folyamatosan oktató még most képződő vagy 

pályakezdő óvodapedagógiai szakembergárdának is arra, hogy merítkezzen ennek a 

forrásértékű munkának az ötleteiből, élővé téve régi korok gyermekjátékait, hiszen az ilyen 

módon történő átörökítéssel biztosítható azok átörökítése, s ezáltal nyer új értelmet ez a komoly 

gyűjtőmunka és „értékteremtő értékmentés” is. A kötet előszavának gondolatai elementáris 

erővel hatva tárják fel a gyermeki lélekben rejlő játékosság, maga a játék szellemet és 

személyiséget formáló erejének esszenciáját:  

"Mély, nemes lélekre vall, ki játszani, dalolni képes. Ezt csak önfeledten érdemes, korra és 

nemre való tekintet nélkül. A gyermeki élet, mely első fontos szakasza életünknek, nem 

képzelhető el játék nélkül. A játék életszükséglet, szórakozás, a nevelés és nevelődés, a családi 

és társadalmi beilleszkedés fontos eszköze.” 

 

   A gyűjtemény könyvváltozatát megálmodó és megalkotó pedagógusok elmondták, hogy több 

helyi tanulmány, monográfia megjelenése, a pedagógusok magas színvonalú hagyományőrző 

munkája, a helyi gyermekjátékok iránti igény ösztönözte őket arra, hogy ismerjék meg és ők 

maguk gyűjtsék össze az egykori Bűd és Szentmihály, tágabb értelemben a nyíri Mezőség 

játékait. Településünkön és annak környékén sok idős embert is felkerestek. Több alkalommal 

ellátogattak a városban működő nyugdíjas klubokba, a Liptai Elza Szociális és Rehabilitációs 

Központban működő idősek otthonába, ahol egy varázslatos és alkonyba hajló világ tárult 

eléjük: az életük. Egy munkával teli, de mégis vidám és önfeledt gyermek- és ifjúkor, amit az 

elődöktől átöröklött, vagy a maguk által kitalált játékok gazdagítottak, tettek teljessé. 

Megtapasztalták és saját szemléletükbe, s az ezáltal koordinált könyvbe is beépítették azokat az 

emlékeket, érzéseket, ahogyan a sok kedves ember vallott gyermek- és ifjúkoráról. Mint egy 

„verbális fotográfia”, úgy hívták elő emlékezetükből dalaikat, játékaikat és a régi idők 

eseményeit. A megkérdezett kedves- második gyermekkorukat élő- idős emberek szeme 

csillogása, kipirosodott arcuk s egyre fokozódó lelkesedésük elárulta: jó érzés ezekre az 

emlékekre, átélt élményekre visszagondolni, hiszen lényük legbensőbb, féltett tárnáiból 

feltörve olyan hamisítatlanul igazul szóltak. A fiatalságuk éledt újjá ezekkel a 

gyermekkori emlékekkel. 

    Kosztolányi Dezső, a gyermekkor lélektani fontosságát bámulatosan visszaadó írónk sorai 

jutnak erről eszébe jelen javaslattételi tanulmány összeállítójának: „Az ember sorsa, az ember 

jelleme. De hol van az ember sorsa? A gyermekkorban. Létünk minden gyökérszálával ide 

kapaszkodunk. Első benyomásainkat innen nyertük. Mindig arról álmodok, hogy gyermek 

vagyok, s oly érzéseket érzek ilyenkor, melyeket megmagyarázni ugyan nem tudok, de mindig 

erőt merítek belőlük.” A Langaméta Munkaközösség szakmai vetületben nézve, de városi 

szinten is egyedülálló kezdeményezése e különleges lelkületet mutató és feltáró gyűjtőmunka 

és annak népi gyermekjátékok tekintetében forráskincs értékű könyvbéli formába öntése. A 

szerzők szeretnék, ha ez a kis gyűjtemény oda kerülne sok pedagógus és szülő, sőt gyermek 

aktívan olvasott könyveket tartalmazó könyvespolcára is. Sőt, szemléletet formáló céljuk 

az, hogy a polcokról átkódolódjanak az információk az aktív mindennapokba, átkerüljön 

a közösen játszott játékok közé ez a sok minta, hiszen maga a játék egy semmi mással nem 



pótolható, nem helyettesíthető és nem felcserélhető, lényünk minden későbbi rezdülését is 

meghatározó és örömet adó kincs, valódi érték, a szó legnemesebb értelmében. 

   A Lanagaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség a fenti különleges kezdeményezés mellett 

még sokrétű, a helyi értékek és népi hagyományok világának mélyére behatoló és onnan az 

értékeket a mai generációk és az utókor számára elérhető, szép formanyelven átnyújtó munkája 

egyéb területekre is kiterjed a hagyománynak és értékőrzésnek a város kulturális életében 

számtalan aktív és példaértékű megnyilvánulását megteremtve vagy ahhoz hozzájárulva. A 

munkaközösség összegyűjtötte településünk népi ételeit is, először egy kis füzetecskében 

Bűdszentmihályi népi ételek címen, amit szintén egy Langaméta-Napon mutattak be. Ezt 

követte A Csipetnyi Bűdszentmihály című könyv, melyet a Tiszavasvári Vasvári Pál Múzem 

igazgatójával, Baloghné Szűcs Zsuzsával közösen jelentettek meg. Ebbe a könyvben a népi 

ételek mellett helytörténeti dolgok, egyediségek is bekerültek. A Langaméta helyi Óvodai 

Szakmai Munkaközösség tagjai és a helyi értékek védelmét  és a népi kulturális értékek, 

szellemi eredmények élővé tételét kiemelten jó érzékkel kezelő Vasvári Pál Múzeum 

vezetője , Baloghné Szűcs Zsuzsanna szerzőtársaival, Czifra Sándornéval, Olajosné Agócs 

Margittal, Opre Csabánéval -, akik maguk is gyakorló háziasszonyok, - a helyi recepteket 

és értékeket összegyűjtő, frappáns tömörítő erővel, „a kevesebb több” elvén megszülető 

kiadványukkal komoly és aktív értékmentő tevékenységet végeztek.  

  A Zúzos-lé, mint helyi specialitás-részben a kötetből átvett recept-és egyéb helytörténeti 

információk alapján a Tiszavasvári Települési Értéktár korábbi ülésén már besorolást 

nyert a helyi értékek tárházába. Magára a specifikus vasvári Zúzos-lére is igaz az, ami e 

vidék sok egyéb ételére, hogy a településen és vonzáskörzetében mindennapos, igen egyszerű 

ételek nem sallangos konyhaművészeti produktumok, hanem az igazi nép étkezési kultúra 

jellegzetes, ízletes, könnyen elkészíthető, ám olcsóságuk ellenére is igen tápláló, természetes 

gyöngyszemei. „Nagyanyáink szinte a semmiből tudtak főzni, s micsoda ízek voltak…”- vezet 

be minket e világba a fenti munka egy gondolata. 

   Külön öröm és büszkeségre okot adó tény, hogy az erőteljes helyi érdeklődésen mellett és 

ezzel párhuzamosan városunk határain túl Szabolcs-Szatmár-Bereg megye más településein is, 

de egyéb megyékben, pl. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, sőt országunk szívében, 

Budapesten is tartottak közösen előadást Opre Csabáné és kolléganője Olajosné Agócs Margit 

munkaközösségük szakmai tevékenységéről. Különleges értéket teremtő, egyben 

értékmentő munkájuk híre már sok helyre eljutott, így számos alkalommal felkérték már 

őket szakmai előadások megtartására a munkaközösség munkáját bemutató céllal. Jártak 

e nemes előadás-sorozat keretében már Budapesten, Mátészalkán, Kisvárdán, Tuzséron, 

Bodrogkeresztúron, Nyírbátorban és Porcsalmán is.  Minden alkalommal múzeumi 

programok keretében, illetve a Kiss Áron Játéktársaság által meghívott előadókként voltak 

jelen. Mindig nagy érdeklődést és elismerést kiváltó előadásuk címe: Ilyen méta a Langaméta. 

Ezekkel az előadásokkal mindig hírét vitték és viszik a jövőben is a Tiszavasváriban fellelhető 

játékanyagnak, kiállításnak és e különleges munkának. Opre Csabáné még azt is kiemelte, hogy 

a Langaméta Szakmai Munkaközösség köszönettel tartozik hajdani 

intézményvezetőnknek, Dr. Lipták Józsefné Irénkének, „kinek segítése, támogatása nélkül 

nem jöhetett volna létre ez a MŰ”, de jelenlegi vezetőjük, Moravszki Zsoltné Mariann is 

maximálisan támogatja különleges munkájukat. 

   Az örvendetes módon ma is aktívan működő, dolgozó Langaméta helyi Óvodapedagógiai 

Szakmai Munkaközösség megálmodója. létrehozója és mai napig is a munkaközösség 

vezetője Opre Csabáné, s mellette jelenleg még két tagja van a szakmai csapatnak Czifra 



Sándorné és Olajosné Agócs Margó személyében. Munkájuk, hitük, elhivatottságuk és 

szakmai alázatuk példaértékű és sokak számára követendő. Tiszavasvári Város Önkormányzata 

is hálás nekik értékmentő-értékteremtő munkájukhoz, melyhez gratulál, és jó egészséget kíván 

a remélhetően még hosszú ideig tartó és újabb irányokat nyitó, értékgyarapító tevékenységüket.  

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

   A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, azaz a 

hungarikum törvény által biztosított „értéktér” és lehetőségrendszer alapján begyűjtött, feltárt, 

azonosított és értéktárba sorolt helyi értékvilág roppant gazdag, változatos és színes tárházának 

ékes példája Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül maga Tiszavasvári Városa. Itt ugyanis nem 

csupán a tudományos szellemi és anyagi értékteremtés, hanem a természeti és historikus 

kincsek, sőt néprajzi és egyéb eszmei értékek igen széles variánsai lelhető fel, melyek 

mindegyike a Tiszavasváriban született vagy huzamosabb ideig itt élő emberek lelkületéből 

fakad. Az európai törvényalkotási metodikában is egyedülállónak számító fiatal nemzeti 

törvény értelmében idén megalakult Tiszavasvári Települési Értéktár a törvényi értékrend 

szellemében dolgozva szintén vallja, hogy az értéktári besorolásra méltó és alkalmas nemzeti 

értékek olyan kincsek, amelyek ezer szállal kötődnek tájainkhoz, történelmünkhöz, 

társadalmunkhoz, termelési kultúránkhoz, melyekhez mi, a magyar nemzetet alkotók is ezer 

szállal kötődünk. Ez a beágyazódottság teszi őket alkalmassá arra, hogy a magyarság 

szimbólumaivá, azonosító jegyeivé váljanak.  

   Az értéktári munka városunkban kiegyenlített folyamatossággal zajlik és jelen javaslattételi 

tanulmány témája azért is különleges és egyedi a többi – eddig ezúttal és ezt követően – 

bekerülő, szintén komoly értéket képező munka mellett, mert maga a tárgya is egybevág a 

hungarikum törvény értékmentő szellemiségével. A Tiszavasvári és környéke, azaz a nyíri 

Mezőség „Langaméta helyi Óvodapedagógiai Szakmai Munkaközösség értékteremtő 

értékmentést” elhivatottan képviselő tagjai által begyűjtött speciális és jellegzetes népi 

játékainak egy kiadványban történő megjelentetése ugyanis egy tőről fakad a hungarikum 

törvény cél-és eszmerendszerével: már kiveszőben lévő, letűnt korok népi kultúrkörben 

gyökerező értékeinek beazonosításával, gyűjtésével, szakmai szempontok szerinti 

rendszerezésével, dokumentálásával.  S a szakmai és nevelő generációk számára 

„forrásmunkát” képviselő alkotást eredményező, folyamatos gyűjtőmunkának, valamint a 

minden évben megtartott Langaméta Szakmai Napoknak, s a Vasvári Pál Múzeumban 

megtekinthető különleges kiállításnak a léte is egy finom és új értékszálat szőtt városunk 

értékeinek vásznába, s mindez az elhivatott szakemberekből álló munkaközösségnek 

köszönhető. Egyedi és újszerű, ám jelen javaslattételi tanulmány kezdeményezői szerint 

mindenképp a helyi értékek közé történő besorolást érdemlő tehát a Tiszavasvári Egyesített 

Óvodai Intézményen belül 2001-ben alakult Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség 

speciális és folyamatos értékmentő és értékteremtő szemlélete, tevékenysége, ezért javasoljuk 

a helyi értékek közé történő hivatalos besorolását ezáltal is megtisztelve a kezdeményezés 

képviselőinek elhivatottságát. Mindemellett éppen és pontosan azt a tevékenységet végzik a ma 

is aktív munkaközösség tagjai a megálmodó Opre Csabáné lelkes irányításával, mely a 

hungarikum törvény lényegiségével továbbra is harmonizál: összegyűjtik, azonosítják és 

rendszerezi a mai tudat és utókor számára egy letűnni látszó népi életének játékait, megmentve 

ezzel e szellemi, tárgyi kincset a generációk kihalása által veszélyeztetett „eltűnéstől”, 

munkájuk tehát igazi kincs és tiszteletet érdemlő, jelen méltatás által is.  

   Meggyőződésünk, hogy a Langaméta című kiadvány a nemzeti identitás megőrzésének 

kiemelkedően fontos forrásmunkája, mely komoly szerepet játszik múltunk megismerésében és 



jelenünk megértésében. Ady Endre szavaival zárva lehet jelen javaslattételi tanulmány 

tárgyának igaz értékét visszatükröztetni:  

„És valahányszor igazán magunkra találunk: gyermekek vagyunk.” 

A Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség lelkes tevékenysége segíti ezt a fajta 

„magunkra találást.” 

 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források): 

 

 

1. BALOGHNÉ Szűcs Zsuzsanna - CZIFRA Sándorné - OLAJOSNÉ Agócs 

Margit -OPRE Csabáné: Csipetnyi Büdszentmihály, Nyíregyháza, 2013. 

2. CZIFRA Sándorné adatközlése 

3. OPRE Csabáné munkaközösség vezető adatközlése, s az általa átadott fotóanyag 

4. KOCSI Erika: Javaslat a Tiszavasvári Zúzos-lé vagy más néven a Vasvári Zúzos 

leves, mint büdszentmihályi eredetű, s a tiszavasvári kistérségben is népszerű 

speciális népi étel című javaslattételi tanulmányból, 2015. szeptember 13. 

5. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.414347261922007.95108.185985898

091479&type=3 

6. http://www.haon.hu/babaszoba-a-kerengoben-tiszavasvariban/haon-news-

FCUWeb-20080409-0429512786 

7. http://www.szon.hu/tiszavasvari/ujra-itt-a-nagy-jatek-nap/2054641 

8. http://tion.hu/news/2124/igy-tedd-ra-ovodapedagogusok-szakmai-napja 

9. Részletek a Langaméta (Népi gyermekjátékok Tiszavasváriban és környékén) 

című kiadványból, 2004. 

10. SIPOS Ibolya tájékoztatása 

 

 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: http://vasvaripalmuzeum.hu/kiallitas/2 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.414347261922007.95108.185985898091479&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.414347261922007.95108.185985898091479&type=3
http://www.haon.hu/babaszoba-a-kerengoben-tiszavasvariban/haon-news-FCUWeb-20080409-0429512786
http://www.haon.hu/babaszoba-a-kerengoben-tiszavasvariban/haon-news-FCUWeb-20080409-0429512786
http://www.szon.hu/tiszavasvari/ujra-itt-a-nagy-jatek-nap/2054641
http://tion.hu/news/2124/igy-tedd-ra-ovodapedagogusok-szakmai-napja
http://vasvaripalmuzeum.hu/kiallitas/2


III. 

MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja: 

 

(A Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösséget megálmodó és dinamizáló Opre 

Csabáné, Icus, jelenleg is a munkaközösség vezetője irányítója és lelkes munkatársai 

Olajosné Agócs Margó és Czifra Sándorné, Jolika egy „valódi értékmentést”végző, 

rendkívüli munka elhivatott képviselői, mely nem csak az óvodapedagógiát, hanem a 

helytörténeti ismereteket is gazdagítja.) 



 

 

(Egy alázattal dolgozó, lelkes csapat gyűjtőmunkája lelkesen érdeklődő és figyelő 

közönséget szül.) 



 

 

(A nagyközönségnek történő „átadás”, bemutatás pillanatai a „munka” legszebb fázisát 

jelentik. A szakmai csapat munkáját segítette és a szélesebb közönséget elér kiállítási 

felületeket mindig szeretettel és szakmaisággal biztosította a Vasvári Pál Múzeumot 

igazgató Baloghné Szűcs Zsuzsa.) 

 



 

(Az elhivatott gyűjtés és alkotó, rendszerező munka által megszületett hiánypótló kiadvány 

minden elemében érzékletes, a könyvborító is tökéletesen visszaadja a gyermeki néplélek 

öregkorban is megőrzött csodáját adó felhőtlen örömét, mely e gyermekjátékokból fakad.) 



 

(Elődeink gyönyörű babáinak lelket simogató, sokunk számára gyermekkorunk varázslatos 

fényű csodáját időző világának összegyűjtött „szépségei”szívmelengetőek és őszinte 

csodálatra méltóak.) 



 

 

 

(A közös élményidő, a rácsodálkozás és az együttlét öröme hatotta át a Vasvári Pál 

Múzeumban megtartott idei Langaméta Szakmai Napokat is.) 

 

 



Fotók a 2012. május 11-én a Tiszavasvári Vasvári Pál Múzeumban 

megrendezett helyi Langaméta Szakmai Napról, mely óvodapedagógusok 

együttműködésével és részvételével zajló értékes rendezvény volt: 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

(A Vasvári Pál Múzeum falai között 2009. augusztus 20-án nyílt meg folyamatosan megújuló 

kiállításaival a Langaméta Gyermekjáték Gyűjtemény. A korábban a Találkozások Házában 

látható kiállítás itt játszóházzal kibővülve várta a látogatókat és a nosztalgiázókat. A 

gyűjtemény maga a Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség kezelésében van, melyet a 

szorgos és lelkes óvó nénik folyamatosan gyűjtenek, idejükből és saját pénzükből szánva egyes 

darabokat megvásárolnak és leltároznak.) 

 

 



A következő felbecsülhetetlen értékű és a Langaméta Óvodai Szakmai 

Munkaközösség gyűjtő, rendszerező, ismeretátadó tevékenységét érzékletesen 

tükröző fotókat a munkaközösséget megálmodó és jelenleg is vezető, 

dinamizáló Opre Csabáné adta át jelen javaslattételi tanulmány 

illusztrálására:   

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat: 


