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A „Családbarát Ország 2015” NCSSZI pályázatra a SZEDER Egyesület a Faluházzal
közösen pályázatot adott be 2015 májusában a Családbarát Ország az Idősekért, a
Nemzedékek Együttműködéséért témakörben. A program célja, hogy az idősek és a fiatalok a
közös események megvalósításakor közelebb kerüljenek egymáshoz, átadják egymásnak a
tapasztalataikat. A kilenc hónapra tervezett együttműködés egyik blokkja képzés. A régi népi
mesterségek alapjainak elsajátítása 12-24 órás 4 „mini-tanfolyam” keretében, úgymint: Textil,
népijáték, babavarrás; Bőrmívesség; Nemezelés; Kosárfonás. A második blokk a
HAGYOMÁNYOS NÉPI, VALLÁSI ÜNNEPEK köré szervezett események, úgymint az
Advent, a farsang és a Húsvét. A harmadik blokk a VETÉLKEDŐK, mely a Generációk
Viadala elnevezést kapta, a negyedik a GASZTRONÓMIA jegyében családi- baráti
főzőverseny lesz május elsején, ahol szintén a két „távoli korosztály” együttműködése,
együttléte a cél. Ennek helyszíne az Ifjúsági Tábor. A projekt befejező eseménye, mindegy
összegzésként egy kiállítás lesz a Faluházban, amelyet a tanfolyamokon készült tárgyakból
és a programokon készült fotókból készítünk. Ennek a megnyitójára egy (témához
kapcsolódó) néprajzi előadást hívunk, továbbá a veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor
Zeneiskola Népzenei tanszakának növendékeiből álló zenekart. Lehetőséget kapnak a
tanfolyamok vezetői a tapasztalataik elmondására, és a két korcsoportból egy-egy résztvevő
is, akik arról beszélhetnek, hogy a program mit nyújtott számukra, és hogyan képzelik el a
jövőben a kialakult kapcsolat folytatását. Igyekeztünk olyan programsorozatot összeállítani,
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a két, időben nagyon távoli generáció megismerje,
megértse egymást, és a jövőben nagyobb toleranciával viseltessenek egymás iránt. Erre az
alkalomra már elkészítjük a projekt zárókiadványát, ami képes összegzést nyújt a közel egy
év közös munkájáról, a tapasztalatokról, és a jövőbeli folytatás lehetőségeiről. A projekt
résztvevőit végül vendégül látjuk egy kötetlen, hangulatos együttlétet biztosítva számukra.
A pályázat megvalósításában együttműködő partnerek: az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár,
a dolgozói és a kiscsoportjai (Életerő Torna, Meridián csoport, Nyugdíjas Klub, Nosztalgia
Klub, Ulti klub), az egyházak helyi vezetői és tisztségviselői, az Erdőkertesi Neumann
János Általános Iskola tanárai és diákjai, a Kincs-tár Általános Iskola tanárai és diákjai, és
Erdőkertes Község Önkormányzata. A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
támogatásával, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI) lebonyolításával
valósul meg.
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