
HAGYOMÁNYOK ÚTJA AZ ISKOLÁKBAN 
 

1. Célok és tevékenységek 

 

A rákóczifalvai Kuruc Hagyományőrző Egyesület 15 éves működése során a magyar 

hagyományok őrzése és ápolása mellett, mindig nagy figyelmet fordított tevékenységének 

népszerűsítésére a fiatal korosztály körében is. Ennek érdekében, régi kuruc kori mondák 

zenés, táncos történelmi jelenetek feldolgozásával, iskolai csoportoknak tartott nagy sikerrel 

bemutatókat több tanintézményben is. 

 

Fontosnak tartjuk az iskolás korosztály bevonását nemzeti értékeink, hagyományaink 

feltárásába, népművészeti tevékenységek elsajátításába, művelésébe és azok előadásába, 

bemutatásába. Tevékenységünket tovább fejlesztve, élő történelemóra keretében a 

hagyományőrző viseletben való megjelenés, a zenés-táncos történelmi jelenet előadása 

mellett, élő népzenével is gyarapítjuk fellépéseink tartalmát, emeljük szakmai színvonalát. 

 

Pályázatunk segítségével oktatási intézmények számára kidolgozunk és összeállítunk egy 

komplett programot, mely átfogóan bemutatja a kuruc kor hagyományait, történelmi 

jellegzetességeit, népi és katonai viseleteit. 

 

A bemutató tartalmaz: 

- népzenei és néptánc elemeket 

- vidám kuruc kori zenés-táncos történelmi jelenetet 

- ruházat és fegyverzet bemutatót 

- kuruc toborzót, melyben a gyermekek beállhatnak Rákóczi seregébe, a képzeletbeli kuruc 

tábor lakóivá válhatnak, magukra ölthetik a kuruc mentét és süveget 

 

A nézőközönség a bemutató minden elemébe interaktív módon személyesen bekapcsolódhat. 

Ezáltal a figyelem és az érdeklődés is megsokszorozódik, mivel az iskolatársak is aktív 

szereplői az eseményeknek, s a végére már szinte minden gyermek kedvet kap a 

szerepléshez. 

 

A program természetesen nem csak iskolákban adható elő, hanem a felnőtt közönség számára 

is szórakoztató lehet és hasznos történelmi ismereteket továbbíthat, rendezvények alkalmával 

történő fellépéseink során. 

 

E programhoz kapcsolódva, hosszabb távon, nemzetközi hálózati rendszerünk adta 

lehetőségeket felhasználva kívánjuk összekötni a határainkon túli magyar hagyományokat, 

természeti és kulturális értékeinket őrző és ápoló civil szervezeteket, önkormányzatokat és 

intézményeket egymással és határainkon belüli hasonló célokért tevékenykedők körével. 

 

Magyar hagyományaink sokszínűségéből, az egymáshoz kapcsolható szellemi, tárgyi, és 

természeti örökségünk összeillesztésével határokon átívelő programokat állítunk össze. Az 

összehangolt értékeink kínálatából kulturális és turisztikai útvonalakat hozunk létre. 

Projektünkben az együttműködő felek - az általános gyakorlattól eltérően az ismertségért, a 

látogatókért folytatott versenyben - nem konkurensei, hanem segítőtársaivá válnak 

egymásnak. 

 

Célkitűzések: 

 

Célunk a helyi hagyományok feltárása, a magyar népművészet szellemi és tárgyi tradicionális 

értékeinek megőrzése és a hagyományokon alapuló művelődési igények kielégítése, a fiatalok 

történelmi és helyismeretének gyarapítása, lakhelyükhöz való kötődésük erősítése. 

 

Célkitűzések hosszabb távon: 

 

1.1. A természeti és kulturális értékeinket őrző és ápoló - a közös érdekekért, szakmai célokért 

dolgozó - hazai és határainkon kívüli magyar civil szervezetek, önkormányzatok, intézmények, 

tartós, széles körű összekapcsolása. 



 

1.2. A témakörbe bekapcsolódók és abban aktívan tevékenykedők között hosszútávon 

fenntartható, hatékony és fejlődőképes partneri együttműködés létrehozása. Az egyes 

települések színvonalas kulturális és idegenforgalmi tevékenységének elősegítése. 

Hagyományaik feltárásában, ápolásában, s annak megőrzésében való törekvéseik támogatása. 

 

1.3. Az önmagukban esetleg nem nagy vonzerőt képviselő kezdeményezések, programok, 

helyi hagyományok rendszerbe való bekapcsolásával lehetőségeik kiszélesítése, ismertségük 

növelése és folyamatos fejlődésük biztosítása. 

 

1.4. Az együttműködők között, központi témához kapcsolódó, garantált - a 

marketingkommunikációs észközök által megadott időpontban és feltételek mellett garantáltan 

elérhető - programok, attrakciók létrehozásának előmozdítása. 

 

1.5. Fogyatékosokat, egészségkárosodottakat tömörítő és egyéb körülmények miatt háttérbe 

szoruló, hátrányos helyzetű civil szervezetek fejlődési lehetőségének, kulturális 

tevékenységének segítése. 

 

1.6. Az érintett települések turisztikai lehetőségeinek kiaknázása, idegenforgalmi fejlődésének 

biztosítása. 

 

1.7. Újabb nemzetközi kapcsolatok kialakítása, fejlesztése. 

 

1.8 A határainkon kívüli magyarsággal való kapcsolatok bővítése. 

 

1.9. Határainkon túli magyar hagyományaink megőrzésének elősegítése. 

 

2. Célcsoportok 

 

2.1. A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok, melyek a programhoz csatlakozva aktívan 

és tevékenyen részt vesznek a fejlesztésben: 

- Hazai és határainkon túli magyar oktatási intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok, 

amelyek a természeti és kulturális értékeink feltárása, ápolása és megőrzése terén 

tevékenykednek, s kapcsolódnak kezdeményezésünkhöz. 

 

- Azok a határon kívüli magyar és magyarországi civil szervezetek személyes tagjai, mely 

társaságok csatlakoznak a programhoz, s a tagok egyéni önkifejező igényeinek fejlesztéséhez - 

az összefogással - segítséget kapnak, vagy lehetőséget az érdeklődési köreikben való 

tevékenységük végzéséhez. 

 

- Fogyatékosokat, egészségkárosodottakat tömörítő és egyéb körülmények miatt háttérbe 

szoruló, hátrányos helyzetű civil szervezetek és tagságuk, melyek igénylik a fejlődés 

lehetőségét, valamint kulturális tevékenységük elősegítését. 

 

2.2. A projekt által közvetve érintett célcsoportok: 

- Azon települések lakossága, mely települések részt vesznek a projektben, s hosszú távon a 

fejlesztésből adódó előnyökből profitálhatnak. 

 

- Természeti és kulturális értékeink iránt érdeklődést tanúsító látogatók, turisták, akik a 

programokat, rendezvényeket látogatják. 

 

3. Szakmai célok megvalósítási módja 

 

Szervezetünk rendelkezik korabeli női és férfi ruházattal, fegyverzettel. Ezekben a viseletekben 

fogadjuk majd az érdeklődőket, s történelmi jelenetek előadásával interaktív módon mutatjuk 

be helyi kuruc kori hagyományainkat. Előzetesen már évek óta gyűjtjük a relikviákat, s 

honlapunk segítségével felhívást is tettünk közzé tervünkről és a kuruc kori tárgyi és szellemi 

értékek felkutatásáról. 

 



Egyesületünk megalakulása óta törekedett a vele együttműködő civil szervezetek közös 

érdekeinek kialakítására, folyamatos bővítésére, a szakmai együttműködések előmozdítására, 

továbbfejlesztésére, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozására, a civil társadalom 

megújítására és szerepvállalásának fellendítésére. Ennek érdekében létrehoztuk a 

„Hagyományok útja” elnevezésű interszektoriális hálózati rendszerünket, melynek számos 

hazai, határon túli magyar és külföldi civil szervezet, önkormányzat és intézmény vált tagjává. 

Szerveztünk közös programokat hazánk több településén, határon túli magyar és egyéb 

külföldi területen is. 

 

A program szakmai tevékenységét Csíder István mezőtúri népzene tanár segítségével 

fejlesztjük és dolgozzuk ki. 

 

Szervezetünk tagjai között található grafikus és dekoratőr szakember is. Segítségükkel a 

hiteles külső megjelenés biztosítható, s így a közönség vizuálisan is átélheti a kuruc kor 

jellegzetes hangulatát. Informatikus szakemberünk számítógép segítségével vágja össze a 

háttér hanganyagot, mely a fellépések alatt az élő népzenével kombinálva élvezetes produkciót 

varázsol a közönség számára. 

 

Hálózati rendszerünk nagy segítséget jelent kezdeményezésünk megvalósításában, 

működtetésében és továbbfejlesztésében. 

 

A program a történelmi múltunk felelevenítése iránt érdeklődő, ide látogató és általunk 

felkeresett iskolai csoportokat, turistákat, a rákóczifalvai polgárokat és civil szervezeteket és 

interszektoriális partnereinket is érinti. 

 

Az összeállított program ismertetőjét, prezentációját oktatási intézmények körében terjesztjük 

és népszerűsítjük. Egyúttal felhívást teszünk közzé számukra, hogy a pályázati időszak alatt 

oktatási intézményekben bemutatjuk a projektet. A jelentkezők közül úgy állítjuk össze az 

útvonaltervet, hogy az utazás összesen 1.000 km hosszú legyen. 

 

Programunkat továbbfejlesztve a kezdeményezést kiterjesztetjük a határon túli magyar civil 

szervezetek, magyar intézmények számára is, hiszen eddigi fejlesztések eredményeként - több 

magyar külképviselet segítségével - szervezetünknek számos partneri kapcsolata alakult ki a 

határon túli magyar területeken. 

 

Mivel programunkat hosszú távra tervezzük, programismertetőt és csatlakozási felhívást 

teszünk közzé a hazai és határon túli magyar írott és elektronikus média szereplői között is. 

Azért, hogy tervünket minél szélesebb körben terjeszthessük és további külhoni 

honfitársainkhoz személyesen eljuthassunk. Hasonló propaganda anyagot küldünk interneten 

határon túlra önkormányzatoknak, kulturális intézményeknek és természetesen civil 

szervezeteknek. 

 

Az elmúlt években elért eredményeink alapján a média, programjainkat és tevékenységünket 

megfelelő figyelemmel kíséri. Elsősorban a regionális, de az országos napilapok közül többen is 

közlik szervezetünktől kapott híreket, információkat. Tapasztalataink szerint fokozott az 

érdeklődés, ha a határon túli magyar kezdeményezéseinkről is értesítjük médiapartnereinket. 

Hasonló lehetőségeink vannak a határon túli média tekintetében is. Tevékenységeinkről 

jelentek már meg cikkek Felvidéken, Vajdaságban, Horvátországban, Erdélyben és még 

Törökországban is. 

 

A fentiek alátámasztják, hogy a projekt széles körű bemutatását megfelelő szinten tudjuk 

reklámozni, népszerűsíteni. 

 

A „Hagyományok útja” hálózati rendszerünk honlapján – 

http://users.atw.hu/hagyomanyokutja – részletesen beszámolunk a projekt tervezetéről, a 

megvalósítás aktuális folyamatáról, az elért eredményekről és kezdeményezésünk további 

folytatásáról, valamint az ahhoz való csatlakozás lehetőségéről. 

 

http://users.atw.hu/hagyomanyokutja


A program zárásakor sajtótájékoztató és sajtókommüniké formájában ismertetjük a projekt 

értékeit és eredményeit. Tervünk sikeres megvalósításával, a tapasztalatok megfelelő 

átadásával, más szervezetek számára is példaértékű projekt válhat kezdeményezésünkből, 

mely hazai és határon túli magyar szervezetek, intézmények, önkormányzatok és magyar 

külképviseletek közös eredményét tükrözi. 

 

4. Időbeni ütemezés: 

 

2014. június – október közötti időszakban: 

A program összeállítása, kidolgozása, gyakorlása. 

 

2014. november – december közötti időszakban: 

A felhívások közzététele, a bemutatók helyszíneinek feldolgozása a beérkezett igényeknek 

megfelelően. 

 

2015. január – február közötti időszakban: 

Az oktatási intézményekkel történő egyeztetések végzése. 

 

2015. március – május közötti időszakban: 

A bemutatók előadása az oktatási intézményekben. 

 

2015. május hóban a projekt kiszélesítése határon túli szervezetek, intézmények számára, 

majd az eredmények értékelése következik. 

 

Csatlakozási nyilatkozat letöltése: 

- doc formátumban: ITT! 

- pdf formátumban: ITT! 

 

 
 

 

TÁMOGATÓ: 

 

http://users.atw.hu/hagyomanyokutja/hagyut_szandek.doc
http://users.atw.hu/hagyomanyokutja/hagyut_szandek.pdf

