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Mi a célunk?
Fontosnak tartjuk, hogy a közösségeket megtartó tradíciók fennmaradjanak és tovább éljenek.
Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a tradicionális falusi közösségekre, tánc- és zenei
együttesekre, tárgyalkotó és kézmőves csoportokra is, – akik politikai szándékoktól függetlenül ezt
a kultúrát sajátjukként élik, ırzik és alakítják. Azokra a csoportokra, ifjúsági közösségekre, melyek
a magyar folklórkutatás eredményeit felhasználva, fiatalok ezreinek szellemiségét alakítva,
teremtették és teremtik meg a hagyományos kultúra átadásának és használatának nemzetközi
viszonylatban elismert és példaként emlegetett magyar modelljét.
Törekvésünk az is, hogy a hagyomány ne csak színpadi mozgalomként legyen jelen kulturális
életünkben, hanem meghatározza egy tágabb közösség, egy település saját kulturális öröksége iránti
viszonyát, Azért dolgozunk hogy a kis települések kulturális, közösségi hagyományai, az
ünnepekhez, munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások, a mai viszonyokhoz igazodva újjáéledjenek.
Mit csinálunk?
• Szakmai segítséget adunk a helyi folklórral foglalkozók számára, hogy településük
hagyományai hitelesen, minél sokrétőbben éljenek tovább a közösségi életben és a
színpadon egyaránt.
• Országos és regionális fesztiválokat, együttesi minısítéseket szervezünk, kidolgoztuk a
csoportok szakmai értékelési rendszerét, megszervezzük az együttesek bemutatkozását.
• Információkkal, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok közvetítésével segítjük tagjaink
munkáját.
• Elısegítjük egy-egy térség képviselıinek regionális együttmőködését, a népmővészeti
örökség innovációját, a módszerek, tapasztalatok közreadását.
• Képzéseket, konferenciákat szervezünk.
• Érdekképviseleti tevékenységet látunk el
Mit csináltunk 2008-ban:
Országos, minden tagszervezetet érintı rendezvényeink:
• Hagyományırzı együttesek bemutatója és mulatsága Budapest, Fıvárosi Mővelıdési Ház.
2008. február 16.
• „Fülöp Ferenc” hagyományırzı szólótáncverseny Kalocsa 2008. március 29.
• Országos Táncháztalálkozó hagyományırzı programjai 2008. április 11.

Hagyományırzık országos minısítése, összesen 21 tagszervezet részvételével:
• Kapuvár április 26-27.
• Budapest október 11-12.
Továbbképzés:
• Hagyományırzık akadémiája: 30 órás, 2x3 napos képzésen 41 fı vett részt 23 település
Szervezetének részvételével. Témái: szell. örökség védelme és fenntartása a civilközösségekben, civilszervezetek mőködésével kapcsolatos feladatok (pályázatok,
együttmőködés, tapasztalatcsere)

Civilszervezeti tevékenység dokumentálása, kutatás:
• A hagyományırzı mozgalomban részvett együttesek, magánszemélyek, rendezvények,
forrásmunkák dokumentációja.
• Archívum 1930-2006. (Két éves kutatómunka 450 archív dokumentumot, filmet, fotót,
életrajzott tartalmazó CD és DVD /NKA támogatással/)
Civil konzorcium (2008-ban kötött megállapodás alapján)
Idegenforgalmi és kulturális vidéki – falusi érdekképviseleti ernyıhálózat megalakítása és
munkaprogramjának kialakítása. Projektmenedzser: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége.
Tagjai a vidéki és falusi turizmusban érdekelt kulturális, szolgáltató civilszervezetek és
természetvédelmi, turisztikai egyesületek.

Budapest, 2009. január 15.
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