A tárgyalkotó népművészet tudás-átadását segítő épület bővítések és
felújítások
a mátraderecskei Népművészeti Házban és a Recski Tájház Palóc Galériában
A Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány alapító okiratában az építészeti és tárgyi örökség
védelmét, kiállítóhelyek, kézműves- és alkotóházak bemutatását és működtetését, szakmai és
kulturális programok, rendezvények, konferenciák, szakkörök és táborok, mint sajátos képzési
formák szervezését és lebonyolítását fogalmazta meg. Szervezetünk 2007-től tagja a Palóc Út
Kulturális Klaszter Egyesületnek, aktívan kapcsolódik az Egyesület által szervezett, a palóc
hagyományokra épülő programjaihoz.
Részt vettünk a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési pályázatban, amely
keretében Recsken felújítottuk az ország legöregebb tájházát és létrehoztuk a palóc galériát.
Szervezetünk befogadta a palóc szekrénygalériát, amit Mátraderecskén a Népművészeti Házban
helyeztünk el.
Alapítványunk Kuratóriuma szükségesnek tartja a tárgyalkotó népművészet, ezen belül a régi, kihaló
mesterségek - szövés, hímzés, faragás, bútorfestés, kosárfonás, népi bőrművesség –, tanítását, a
különféle korosztályú generációkkal az alkotótevékenység megismertetését.
A feladatok megoldásához a képzési helyek létrehozására és bővítésére van szükségünk. Ezen
célok elérése érdekében mint projekt partner
részt veszünk az INTERREG SzlovákiaMagyarország Partnerséget építünk pályázatban.
Projekt címe:
Palócland-Hont-Podpolanie
Projekt fő célkitűzése:
Természet és kultúra – A határmenti terület vonzerejének növelése
Projektünk költségvetése: 126.981.20 EUR
Projekt kezdete: 2018. 01.01.
Projekt befejezése: 2019. 12. 31.
Szerveztük Mátraderecskén a Palóc Pajta építését, illetve a Népművészeti Házhoz tartozó kerítés
felújítását, valamint Recsken a képzési hely teljes felújítását, a Recski Tájház környezetének,
udvarának rendezését bonyolítja. A megvalósítás folyamatában pótoljuk a szakköri foglalkozásokhoz,
táborok és rendezvények szervezéséhez és lebonyolításához szükséges eszközöket is.
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Báder Miklósné
Kuratóriumi elnök

Prenos vedomostí o ľudových umeleckých remeslách - rozšírením a renováciou
pomocných budov v Népművészeti Ház Mátraderecske a v Recski Tájház Palóc
Galéria
Nadácia za zachovanie tradičných hodnôt (Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány) si v
základnom dokumente vytýčila za cieľ ochranu tradičného architektonického a materiálneho
dedičstva, organizáciu výstav, tvorivých dielní ľudových remesiel, kultúrno- odborných programov,
podujatí, konferencií, odborných krúžkov, táborov ako špecifickú formu vyučovania.
Naša organizácia je členom združenia Palóc Út Kulturális Klaszter Egyesület od roka 2007. Aktívne
sa zúčastňujeme na programoch združenia Palóc Út, ktoré sú organizované v mene zachovania
palócskej kultúry.
Zúčastnili sme sa na Maďarsko-Slovenskom pohraničnom projekte. V rámci tohto projektu sme
zrekonštruovali v obci Recsk najstaršie regionálne múzeum v krajine, kde sme vytvorili palócsku
galériu. Naša organizácia dala priestor výstave „palócské skrine“ v Népművészeti Ház
Mátraderecske.
Správna rada nadácie považuje za nevyhnutné vyučovanie a spoznávanie tvorivej činnosti vo
všetkých vekových kategóriach o tradičných ľudových umeleckých remeslách, ako sú napr. dávne a
vymierajúce remeslá: tkanie, vyšívanie, rezbárstvo, maľba nábytku, košikárstvo, ľudové kožiarstvo.
Aby sme vedeli uskutočniť naše ciele, potrebujeme vytvoriť a rozšíriť budovy pre vzdelávanie, a
preto sme sa zapojili do projektu INTERREG Slovenská republika - Maďarsko budujeme

partnerstvá.
Názov projektu:
Palócland-Hont-Podpolanie
Hlavný ciel projektu:
Príroda a kultúra – Zvyšovanie atraktivity pohraničnej oblasti
Celkový rozpočet projektu: 126.981,20 EUR
Začiatok projektu: 01.01.2018
Zakončenie projektu:31.12. 2019.
Naša organizácia vybudovala Palócsku stodolu a plot, ktorý patrí k regionálnemu múzeu v obci
Mátraderecske. Plánujeme celú rekonštrukciu vzdelávacieho centra a terénne práce okolo
regionálneho múzea v obci Recsk. Vrámci projektu urobíme zbierku prostriedkov, ktoré budú
potrebné k odborným krúžkom, táborom a k organizácii podujatí.
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Báder Miklósné
Predseda správnej rady

