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éve alakult. Első nagyobb munkánk a Faluház, mint közösségi 

színtér felújítása volt 2002-ben valósult meg. Ehhez a 

munkához pályázat során kaptunk támogatást a Nemzeti 

Kulturális Örökség Minisztériumától, majd a Nemzeti 

Kulturális Alapprogram és az Egerszalókért Alapítvány 

támogatásával rendeztük be. Ez az épület nagyszerű gazdája 

lett az állandó kisebb programoknak, szakköröknek, civil 

fórumoknak, foglalkozásoknak. Programjaink, rendezvényeink 

elsődleges közönsége a gyermek és fiatal korosztály. 

Építettünk játszóteret, szerveztünk táborokat, kézműves 

kiállítást és módszervásárt. Az Egerszalókért Alapítvány 

támogatásával negyedéves rendszerességgel jelent meg 

újságunk, és mai napig készítjük az Egerszalóki Rendezvény 

Naptárat. Családi kézműves hétvégéinkkel, 

gyermektáborainkkal azokat a népi kézműves technikákat 

elevenítjük fel, amelyek mai világunkat is harmonikusabbá 

tehetik, ezekkel az értékmegőrző és teremtő alkalmakkal 

igyekszünk gazdagítani településünk fiatal lakóinak és 

ideérkező vendégeinknek életét. Az ünnepkörhöz kapcsolódó 

kézműves műhelyek – így az adventi, a húsvéti játszóházak - 

az idelátogató turistáknak is megannyi értéket és élményt 

kínálnak. A hagyományőrző táborainkban a gyerekek örömmel 

tanulják ma élő népművészektől a népi kézműves technikákat, 

játékokat. A kézműves műhelyek állandó közönsége 30-35 főre 

tehető, melyből ma már nem csak a falutörténet tárgyiasult 

darabkáit igyekszünk életre kelteni a népi mesterek 

segítségével, hanem tovább gondolva, aktuális képi 

gondolatokat megfogalmazva használjuk a nemezelés, 

vesszőfonás, batikolás, tojásírás, agyagozás, gyöngyszövés, 

gyertya készítés technikáját, csuhé és más természetes anyagok 

megmunkálását. A település rendezvényein lehetőségeink 

szerint foglalkozásokat vezetünk, díszletezünk, dekorálunk, 

egyéb dolgokban segédkezünk. Kiemelt feladatként kezeljük a 

barlangházak gondozását, a sajátos építészeti emlékeink 

őrzését és bemutatását 

Projektben betöltött szerep A projekt keretében megvalósuló mesterségekhez és 

hagyományos vidéki élethez kapcsolódó kis értékű használt 

eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan szakmai segítségnyújtás 

a beszerzendő eszközök típusához és specifikációjához 

kapcsolódóan. A barlanglakók mindennapi életét és történetét 

bemutató 10 perces rövid kisfilm tartalmához kapcsolódóan 

szakmai segítségnyújtás.  
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