SAJTÓKÖZLEMÉNY
Zárul a „Hagyományaink és dokumentumaink” projekt

Az Európai Unió az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 24. 999. 928,- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatásban részesítette a Sárospataki Református Kollégium
Tudományos
Gyűjteményei
Múzeuma
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0008
„Hagyományaink és emlékeink” című projektjét, mely 2012. október 1. és 2013.
szeptember 30. között valósul meg.
A projekt hat nevelés-oktatási intézmény diákjainak és óvodásainak biztosított olyan
tanórán kívüli programok valósultak meg, mint például heti szakkörök, versenyek és
táborok. A tevékenységek segítségével a tanulók és óvodások új élményekkel és
ismeretekkel gazdagodhattak a térség, illetve a református egyház történelmét és
hagyományait illetően.
A heti szakkörökön a gyerekeknek lehetőségük volt közelebbről megismerni
Sárospatakot, a Rákóczi családot, a sárospataki Rákóczi várat, a református egyházhoz
kapcsolódó kegytárgyakat, az ünnepvárás hagyományait, a karácsonyi és farsangi ünnepi
szokásokat. A gyerekek rajzoltak, festettek, hímeztek, adventi koszorút és
kalendáriumot, karácsonyi díszeket, betlehemi figurákat, mézeskalácsot majd farsangi
maszkokat készítettek.
A versenyek alkalmával a gyerekek próbára tehették ügyességüket, kreativitásukat és
persze a projekt során megszerzett tudásukat. Történelmi esszé pályázatot is hirdettek,
mely során Magyarország XIX. század végi, XX. század eleji történelmével ismerkedtek a
tanulók. Népdaléneklési versenyre is sor került, melyet a nagy sikerre való tekintettel
évről-évre meg fognak rendezni Sárospatakon. A versenyeken az első három helyezettet
értékelték, akik értékes könyvutalványokat kaptak.
A táborozások alkalmával a gyerekeknek lehetősége nyílt kézműves foglalkozásokon
részt venni, népi és sport játékokat játszani, megtekinteni a várat, a pataki
Kerámiagyárat, túrázni, kalandozni, különböző kulturális intézményeket látogatni,
továbbá egyházi tárgyi leleteket vizsgálni.
A projektnek köszönhetően a résztvevő gyermekek és pedagógusaik is közelebb
kerülhettek a múzeumi tárgyakhoz kötődő hagyományokhoz, megtapasztalhatták azok
múltbéli, jelenbeli és a jövőt illető értékét, jelentőségét. A projekt fizikai befejezése után
a Sárospataki Református Kollégium továbbra is törekedni fog a kialakított
együttműködések és kapcsolatok ápolására, valamint a további közös munkára.
Sárospatak, 2013. augusztus 31.
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