
FELHÍVÁS 

________________________________________________________________ 

A Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. tagok 

által létrehozott 

konzorcium EFOP-1.12.1-17-2017-00022 azonosító számon nyilvántartott „Hálózatépítés az élő néphagyományért – 

közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok 

erősítésén keresztül” című projektjének megvalósítása. 

________________________________________________________________ 
„Kultúrát nem lehet örökölni. 

Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, 

ha minden nemzedék újra meg újra, meg nem szerzi magának.” 

/Kodály Zoltán – Visszatekintés/ 

Határon átnyúló Hagyományőrző tábor 

A hagyományok és a mára már csaknem feledésbe merült népi mesterségek megismertetése és 

népszerűsítése, 

egymás hagyományainak népi kultúrájának megismerése, a magyarság tudat erősítése. 

Időpont: 2019.június 29.-július 02. 

Helyszín: Magyarpolány - Tájház 

Rendező: 

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 

Együttműködő támogató partner: 

Magyarpolány Önkormányzata 

A pályázat lehetőséget ad a résztvevők számára határon átnyúló kulturális rendezvények, programok, együttműködések 

megvalósítására, kulturális csereprogramok keretében honismereti, közösségfejlesztő táborok eseményen díjmentes 

részvétellel egybekötve. 

Helytörténeti, helyismereti, népismereti tábor, helyi szellemi kulturális örökség feltárása, bemutatása Hagyományőrző tábor, 

kompetenciafejlesztő alkotótábor: amely tartalmazza az alábbi kézműves területeket. Néprajz, néptánc, népmese, népi 

kismesterségek: hímző, népi bőrműves, szövő, szalmafonó, fafaragó, mézeskalács készítő, népi bútorfestő, mesterségekkel 

történő ismerkedés a kezdetektől, akár a mesteri fokozatig, a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület népművészei, „Népi 

Iparművészei”, „Népművészet Mesterei”, Ifjú Mesterei vezetésével. Erdélyi, Felvidéki és Vajdasági hagyományőrző szervezetekkel 

együttműködésben. Kiemelt cél, a hagyományok és a mára már csaknem feledésbe merült népi mesterségek megismertetése és 

népszerűsítése, egymás hagyományainak népi kultúrájának megismerése, a magyarság tudat erősítése, Határon átnyúló 

Hagyományőrző tábor keretei között, az idős határon túli magyarlakta területeken és az anyaországban élő mesterek tudásának 

átörökítése a fiatal korosztály számára, az adott évben az adott helyszíneken. 

 

A tábor résztvevőinek száma maximum 20 fő. 

Jelentkezési határidő 2019. június 21.  

Jelentkezést az alábbi e-mail címekre kérjük mielőbb elküldeni: 

agikotta@gmail.com,  

petrikowskymarianna@gmail.com  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

NÉV: 

LAKCÍM: 

Tel./mobil: ……………………………… e-mail:……………………………………. 

Munkahely neve és címe: 

Szakképzettsége: 

Milyen szervezet tagja: …………………………………………………………………………. 

Szállás, étkezés térítésmentesen a 20 jelentkező számára biztosítva. 

Dátum:2019-06-10.                                                                      __________________________________ 

           aláírás  
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