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Érdemes úgy tekinteni a néphagyományra, 
mint „kulturális génbankra”. Jóllehet letűnt, 
megszűnt életmódról van szó, mégis találhatunk 
benne olyan kulturális mintákat, amelyeknek 
a mai (vagy egy későbbi) korban helye lehet. 
Az élővilág sokszínűségét óvjuk, mert minden 
egyes faj más és más tulajdonságok hordozója, 
válaszokat, megoldásokat ad a környezet 
különböző kihívásaira. A fajok kipusztulásával a 
válaszadás lehetőségét veszíthetjük el. Ennek 
mintájára tekinthetünk úgy a paraszti közösségek 
szájhagyományozó műveltségére, mint sok-sok 
generáció fölhalmozott tudására, amely számos 
érvényes válaszlehetőséget hordoz korunk 
kihívásaira. 

dr. Sándor Ildikó,
néprajzkutató,  
a Hagyományok Háza tudományos munkatársa

dr. Sándor Ildikó Berta Alexandra dr. Agócs GergelyBabinecz Sándor



MÓDSZERTANI BEMUTATÓ NAP

9.00-9.30: REGISZTRÁCIÓ

9.30-9.50: 
Megnyitó
Rövid bemutatkozó a Hagyományok Háza Hálózat 
szlovákiai fiókintézményének tevékenységéről. 
Farkas József, 
Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia
Beharangozó a Hagyományok Háza Hálózat szlo-
vákiai fiókintézménye és a Comenius Intézet által 
indítandó akkreditált képzésekről. 
Illés Gábor, 
Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia

9.50-10.40: 
Előadás: Hagyományőrzés – Kulturális génbank
dr. Sándor Ildikó néprajzkutató, 
a Hagyományok Háza tudományos munkatársa

10.40-12.00: 
Előadás: Az élőszavas mesemondás mint a be-
szélt nyelv piramisának csúcsa
dr. Agócs Gergely néprajzkutató, 
a Hagyományok Háza tudományos munkatársa
Az előadást követően Agócs Gergely mesélni fog.

12.00-13.30: EBÉDSZÜNET
 

JÁTÉK – MESE – TÁNC – ÉNEK SZEKCIÓ

13.30-13.50: 
Magyar népmese – hagyományos mesemondás
Szabad Boglárka népmese szakelőadó
Könyvből mondjuk ma vagy „szájból” a népme-
sét? Az igazság az, hogy főleg könyvből, pedig a 
mese eredendően szóban hangzott el. A köny-
vekben megőrzött népmesei hagyományunk 
azonban élettelivé válhat, újra mondhatóvá ala-
kítható.  Mesemondó tanfolyamunkon azokat a 
technikákat, előadói fogásokat tanítjuk, amellyel 
a mai hallgatóság számára is élvezetessé tehető 
az egyik legnagyobb kulturális kincsünk, a ma-
gyar népmese. 

13.50-14.00: 
A Szlovákiai Magyar Szövegfolklór 
Archívum bemutatása
Varga Norbert, 
Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia 

OKTÓBER 12. CSÜTÖRTÖK

14.00-14.20: 
Hitelesség és élményszerűség 
a népi ének oktatásában
Berta Alexandra népzenei szakelőadó
Mi a különbség a rádió folklórműsoraiban hallha-
tó dalok és a magyar népdalok között, mitől nép-
dal a népdal, mik azok a táji jellegzetességek? 
Mindezek fontos és alapvető kérdései a magyar 
népi ének oktatásának, amelyekre akkreditált 
tanfolyamunk választ kíván adni. Elméleti és gya-
korlati foglalkozások keretében ismerhető meg a 
stílusos népdaléneklés mibenléte, illetve a nép-
dalok tanításának módszerei és lehetőségei.

14.20-15.05: 
Bemutatóóra – Játék – Mozdulat – Tánc
Óvodás és iskolás korosztálynak való példákon 
keresztül résztvevőink megismerhetik, hogy ho-
gyan segítik a népi játékok a táncos mozgás él-
ményszerű elsajátítását. 
dr. Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok 
Háza tudományos munkatársa

15.05-15.15: Kávészünet

15.15-16.00: 
Bemutatóóra – eszközös táncok, 
Babinecz Sándor néptáncos szakelőadó
„Sokéves tapasztalatom alapján könnyen fel-
kelthető és fenntartható a gyerekek érdeklődése 
ezzel a tánctípussal. A táncos tér irányai, a test 
kétoldalúsága, a személyiségfejlődésük fontos 
részeként a szocializáció és a szabálykövetés 
mind kiválóan fejleszthető.” 
Babinecz Sándor

16.00-16.30: 
Kérdések félórája –  
beszélgetés, tapasztalatcsere.
Moderátor: Németh Nóra 



OKTÓBER 13. PÉNTEK

KÉZMŰVES KONFERENCIA

9.00-9.30: REGISZTRÁCIÓ

9.30-9.50: 
A szlovákiai magyar kézművesség helyzete
Benko Pál, Motolla Kézműves Baráti Kör

9.50-10.40: 
Bemutatkoznak a szlovákiai magyar kézműves 
szervezetek
Konkoly László, 
Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia

10.40-11.30: 
A magyarországi kézművesség jelene és múltja, 
a Hagyományok Háza tevékenysége 
Beszprémy Katalin,
a Népművészeti Módszertani Műhely vezetője

11.30-12.00: 
A tárgyalkotás minősítésének jelenkori 
rendszere Magyarországon
Illés Vanda, a Népi Iparművészeti Osztály vezetője

12.00-13.00: Ebédszünet

13.00-13.45: 
A magyarországi és Kárpát-medencei kézműves 
társulásokról: előnyök, lehetőségek, 
nagyrendezvényeken való megjelenés 
Beszprémy Katalin,
 a Népművészeti Módszertani Műhely vezetője

13.45-13.55: 
A most készülő szlovákiai magyar kézműves 
adatbázis bemutatása
Konkoly László, 
Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia

13.55-14.15: Kávészünet

14.15-16.00: 
Beszélgetés és tapasztalatcsere egy szlovákiai 
magyar kézműves érdekvédelmi szerv megala-
kulásáról és egyéb problémákról
Moderátor: Farkas József

Beszprémy KatalinIllés Vanda



A Hagyományok Háza Napok 
rendezvényen a részvétel ingyenes, 
azonban regisztrációhoz kötött. 

https://goo.gl/6HBf96

Helyszínek:

Városi Művelődési Központ,  
Fülek, Szabadság tér 30.

Együttműködő szervezetek: 

Élő Hagyomány Polgári Társulás, 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet

Kapcsolat

Németh Nóra,  
nemeth.nora@hagyomanyokhaza.hu, +36 1 225 

6086, +36 30 729-2748

Illés Gábor,  
illeshazy.gabor@gmail.com,  

+421 950 596 140

(

 

A rendezvény ideje alatt a Hagyományok Háza 
kiadványai megvásárolhatóak. 


