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Intézményünket 1992-ben hozta létre 

 Kallós Zoltán néprajzkutató 



KÜLDETÉSE 

•  a hagyományos népi kultúra megismertetése, 

megtartása, átadása  a fiatal nemzedékeknek 

•  Észak-Mezőség gyermekeinek bevonása a magyar 

oktatási rendszerbe – a nyelv mint az örökség hordozója 

•  ezzel a magyar kultúra, identitás megőrzése  

• önálló kulturális arculattal rendelkező szórvány-

közösségek megerősítése 

 



AZ ALAPITVÁNY TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

 
 I. Múzeum és Népművészeti Központ 

• Kézműves ház   

 II. Közművelődési tevékenységek 

• Magyar kultúra értékeinek népszerűsítése 

• Táborok - népzene, néptánc, népdal, népi játékok   

• Kulturális tevékenységek szervezése  

 III. Oktatás 

• Szociális gondokkal küzdő magyar családok 

gyerekeinek nevelése, oktatása, tudás átadása  

• a Mezőségen élő magyar közösségek  összefogása 

 



I. KALLÓS ZOLTÁN MÚZEUM ÉS 

NÉPMŰVÉSZETI KÖZPONT 

• Kallós Zoltán szellemi és tárgyi gyűjteményének 
gondozása, kiadványainak népszerűsítése 

• Néprajzi jellegű szakmai rendezvények 

• Múzeumpedagógiai programok 

 
 



MÚZEUM ÉS NÉPŰVÉSZETI KÖZPONT 



 

 

II. KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 

 Népzenene és néptánctáborok (hangszeroktatás) 

 



Ifjúsági népzene – és néptánctábor  

(hangszeroktatás).  

 



 

Alkotótábor családok részére 

 



• Honismereti, népzene-, néptánc- és kézműves tábor  

    I-IV. osztályos gyerekeknek.   

. 

 



o Múzeumi Majális családoknak 

o Ünnepekhez és jeles napokhoz kapcsolódó 

előadások a szórványban 

o Vándortevékenységek a szórványban 

o A szórványban még működő magyar tagozatok 

bevonása az általunk szervezett programokba 

o Irodalmi napok (vers, mese) 

o Népzene, népdalvetélkedők 

o Elszármazott gyermekeink találkozója 

o Ösztöndíjprogram 

 

 



 
 III. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

  

 1999 kollégium Válaszúton 

•  óvodás csoport 

•  iskolaelőkészítő 

•  I-IV osztály 

 

 

 2012 kollégium Nagysármáson 

•  óvodás csoport 

•  iskolaelőkészítő 

•  I-IV osztály 

• V-VIII osztály 

 



 
 

 2013 Mezőgazdasági szakképzés Válaszúton 

• a falvakból oktatási céllal elhozott gyerekek 
visszahelyezése a térségbe 

• gazdasági boldogulásuk elősegítése 

• szaktanfolyamok szervezése 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



GONDOSKODÁS 

 Fő hangsúly a nevelésen van 

 Oktatási programunk többrétű 

 Anyanyelvművelés  

 Népi hagyományaink megismerése, ápolása 

 Tanulmányi kirándulások 

 Kis művészek köre 

 



 Kollégiumi ellátás, szállítás 

 Napi ötszöri étkeztetés 

 Tanszerekkel való ellátás 

 Orvosi és higiéniai ellátás 

 Heti ingáztatás 

 



Táncház és játszóház 



Kollégium diszítés 



Rajzkiállítás és CD bemutató 



Mesemondó és mesealkotó 



Aranyecset rajzverseny 



Nyílt napok 



Kiadványok 



AZ INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE 

Kallós Zoltán Alapítvány 

www.kallos.org.ro 

kallosalapitvany@kallos.org.ro 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 


