
       

JELENTÉS 

a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01332 azonosítószámú, A 11. városi hagyományőrző civil nap 

megrendezése elnevezésű pályázat megvalósításáról 

Rendezvény időpontja: 2021. szeptember 25. 

Megvalósítás helye: 3360 Heves Radics Udvar 

Megvalósító: Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány 

11. Hagyományőrző Civil Naphoz kapcsolódó program:  

„ Vegyük észre, figyeljünk rá!” pályázat, amelynek felhívását az 1. számú melléklet 

tartalmazza. A pályázat megvalósításába bevontuk a Hevesi település Értéktár Bizottságát is. 

A testület minősítette a beérkező anyagokat és ajánlást fogalmazott meg a díjazásra. 

A pályázat értékelésére, a díjak átadására 2021. június 26.-án a Múzeumok Éjszakáján került 

sor – dokumentáció mellékelve. 

11. Hevesi Hagyományőrző Civil Nap: a rendezvény időpontjának átütemezését a járvány 

helyzet és a helyi rendezvények időpontjainak összehangolása indokolta. 

Rendezvény céljait figyelembe véve az alábbiak valósultak meg: 

- erősítettük a helyi civil szervezetek és kis közösségek összefogását,  

- szélesítettük a civil szervezetek és a helyi lakosok kapcsolatát,   

- kiállítás keretében bemutattuk a helyi hagyományos tárgyi értékeinket, az értékek 

megőrzésében kiemelt szerepet vállaló Hevesi Népművészeti és Háziipari 

Szövetkezetet, 

- emlékoszlopot avattunk a múlt örökségének és a helyi hagyományok folytatóinak 

tiszteletére,  

- a rendezvényen szervezett kézműves bemutatókba, foglalkozásokba bevontuk az 

érdeklődőket,  

- minőségi, a hagyományokhoz kötődő, több együttes meghívásával kulturális 

programokat szerveztünk,  

- az Önkormányzattal együttműködve 12 fő, elsősorban kézművességben tehetséges 

gyermeket díjaztunk, 

- hagyományos ételekhez recepteket, anyagokat gyűjtöttünk, azokat elkészítettük, civil 

társainknak azokból kóstolókat szerveztünk.  

 

Rendezvényünk résztvevőit hirdetéseken, meghívókon és plakátokon keresztül 

mozgósítottuk. 



Résztvevők: 

- Hevesi civil szervezetek tagjai 

- szakmai és művészeti közösségek 

- hagyományőrző gyermek és felnőtt csoportok 

- intézmények, alapítványok képviselői  

- nyitott műhely résztvevői, alkotóközösségek, népművészek. 

-  

Programjaink megvalósítására forgatókönyvet készítettünk, amelyben helyet kaptak a civilek, 

meghívott kulturális csoportok programjai. 

Programunk megvalósításáért 45 fő civil önkéntes is dolgozott, akiknek munkáját ezúton is 

köszönjük. 

Látogatók száma – egész napos mozgás alapján – 650 - 700 főre becsülhető. 

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások támogatása jól szolgálta a pályázatban 

megfogalmazott célokat. Civil Napot a TOP-7.1.-16-H-ESZA-2020-01332 azonosító számú 

pályázat támogatásával valósítottuk meg.  

 

 

 



Fotók a rendezvényről: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





 

 

 

Heves, 2021. szeptember 26. 

 

 

Pataki Miklósné 

Csillagvirág Népművészeti Egyesület 

 

 

 

 


