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• Megerősödő „önfenntartó láb”

• Közösségi értékek-értékes közösségek

• Együttműködések kötése a vidékfejlesztés, 

értékgyűjtés területén



Megerősödő „önfenntartó láb”
Nyertes projektjeink

• Bozót
(EFOP-1.3.5-16-2016-00092)

• Élő Forrás Hagyományfalu 
(TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00015)

• Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház kialakítása 
(EFOP-4.1.7-16-2017-00301)

• „Érték vagy eszköz?” transznacionális projekt
(EFOP-5.2.2-17-2017-00054) 

• „Mert tükre vagyok én itt mindennek…” felnőtt képzés 
(EFOP-3.7.3-16-2017-00036) 

• „ S nem vész magja a nemes gabonának…” gyermek képzés 
(EFOP 3.3.2-16-2016-00005) 



Közösségi értékek-értékes közösségek
Bozót 

(EFOP-1.3.5-16-2016-00092)

• Bozót Néptáncegyüttes

• „Bezzeg az én időmben…” – Beszélgető kör férfiaknak

• Élő Forrás Népdalkör

• Népi kismesterségek felelevenítése

• Helyi népszokások felelevenítése

• Háziasszony klub

• Élő Értékek rendezvénysorozat 





„Mert tükre vagyok én itt mindennek…” felnőtt képzés 
(EFOP-3.7.3-16-2017-00036) 

• Tanfolyamok (digitális világ, út a versenyszférába, angol, agyagtárgyak 

díszként és használati eszközként, hagyományos növénytermesztés)

• Szakkörök (életmód, kreatív, tánccsoport)

• Szabadegyetemek (Herbárium – Fűben, fában orvosság, Élet-Reform, 

Hungarikonyha-gasztrokalauz, Érték-Társ, Országjáró)

• Táborok („Egy kincs van minden nemzetnek adva…édes anyanyelv tábor / 

Közös világ tábor / Lelkünk kincsei – önismereti és személyiségfejlesztő tábor 

/ Lovas önismereti csoportfoglalkozások / Környezeti nevelés – Somló túra ) 



„ S nem vész magja a nemes gabonának…” gyermek képzés 
(EFOP 3.3.2-16-2016-00005) 

• Együttműködés 5 térségi általános iskolával és 

1  mintaóvodával

• Bővülő művészeti csoportok, értékőr táborok, 

témahetek, versenyek gyerekeknek



„Érték vagy eszköz?” transznacionális projekt

(EFOP-5.2.2-17-2017-00054) 

• Együttműködés erdélyi és felvidéki partnerekkel – közös kutatási cél – műhelymunkák, szakmai 

tapasztalatcserék, konferenciák – tanulmány, élményfilm készítése – kapcsolatok erősödése

A magyarországi népművészeti mozgalom minden korosztályban nagyon erős, kiváló társadalmi alapokkal 

rendelkezik. Mindemellett probléma, hogy az állandó verseny és minőségemelési kényszer széles rétegeknél 

rossz irányba terelheti a kultúratanulás, a hagyomány átélésének, átörökítésének útját, olyan, új divathullámokat 

eredményezhet, ami egyszerű cirkuszi attrakcióvá, munkaeszközzé, versenyszámmá alacsonyítja az évszázados 

kultúra elemeit.

Kérdés, hogy milyen módszereket alkalmazhatunk az egyébként sikeres művészet-oktatási rendszervben, de 

leginkább az amatőr művészeti mozgalomban, amelyek megőrzik a kultúra tisztán látható formáit, és a fizikai 

látványon kívül mélyebb értékek lerakódását is lehetővé teszik (hagyományalapú életmód és gondolkodás, 

családszeretet, stb..)

A három romániai és egy szlovákiai szervezet (partnerek) ezen a téren jelentős tevékenységet folytat, eredményeik 

láthatóak, széles körben meghatározóak.





Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház kialakítása 
(EFOP-4.1.7-16-2017-00301)

•Nyitott műhelyek (kovács, fazekas, szövő, fafaragó, multifunkciós műhelyek, 

szabadtéri konyha) – kiállítótermek – szatócsbolt – iroda – népi játszóház/játszótér

•Mesterség bemutatók – nemzetközi kiállítások – nemzetközi tematikus táborok, 

képzések, szakmai tapasztalatcserék, versenyek – kihelyezett, interaktív tanórák –

ünnepkörökhöz és a paraszti élet rendjéhez kapcsolódó éves rendezvénysorozat –

népművészeti nagyrendezvények …



Élő Forrás Hagyományfalu 
(TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00015)

A hagyományok ápolását szolgáló 

látogatóhelyeket alakítanak ki Kiscsősz 

több pontján. Többek között szekér 

mozi, a vizek pihenőkertje, állat és 

növénybemutató várja majd az 

érdeklődőket.

Egyfajta ”falusi szellemi 

kalandpark” jön létre átszőve a falut, 

életet lehelve annak mindennapjaiba.  



Együttműködések kötése a vidékfejlesztés, 

értékgyűjtés területén

• Fórumok, műhelymunkák a térség vezetőivel  - eddigi 

eredmények bemutatása, együttműködések kötése, 

közös célok meghatározása

(polgármesterek, civil szervezetek vezetői, vállalkozók, 

értékgyűjtők, közösségek vezetői egy asztalnál) 





Helyi értékek gyűjtése

• Családfotózás – Kiscsősz

• Értékgyűjtés a térség falvaiban

Kiscsősz Iszkáz



Karakószörcsök lakossága 1928-ban, az I. világháborús emlékmű 

avatásakor




