Miért jött létre ez a honlap?

A Harmónium Egyesület leendő partnereivel együtt egy a „ szórványsággal ” kapcsolatos
adatbázis építésén munkálkodik.

2015 februárjában a pályázatainkra beérkezett alkotásokból kiállítás t szerveztünk a felvidéki
Gútán.

A 2014-ben két új partnerszervezettel kezdtünk közös munkába: Magyarországról a Talabor
utazásokkal, felvidékről pedig a
helloGúta
polgári társulással működünk együtt.

2014-ben két pályázat i kezdeményezéssel elsősorban a határon túli, romos, elfeldett,
felújításra váró kulturális emlékek bemutatására, karbantartására hívta fel a közfigyelmet. A
projekt fő célja, hogy minél több megmentésre váró helyi örökséget bemutasson, esetlegesen
rávilágítsa a figyelmet elhanyagolt, megmentésre váró emlékekre.

Sok weblap van már persze, de ez több szempontból is különbözik a többitől:
1. szórvány településekről szól elsősorban 2. a sok elaprózódó információt mi igyekszünk egy
csokorba gyűjteni
3. nem egy kirakat elavult
dolgokkal, hanem a közösségi site-ok mintájára dinamikusan változó, folyton megújuló
4. konkrét, tematikus útvonalakat alakítanánk ki idővel (Magyarországtól nem távol) és azokat
ajánlanánk
5. kezdeményezésünket ki szeretnénk terjeszteni az egész Kárpát-medencére.
Létrehoztuk az oldalt, mert azt gondoljuk: a szórványmagyarság megmaradásának egyik
lehetősége, ha mi magyarok (bárhonnan a világból) felkeressük őket, ott szállunk, kirándulunk,
hírét visszük, barátkozunk, érdeklődünk.
- Helyi sajátosságok bemutatására, érdekességek megosztására ad lehetőséget a jobb
oldali menüsor
. A felületre rövid

1/2

Miért jött létre ez a honlap?

regisztráció
&nbsp;
után számos témában oszthat meg érdekességeket.
- Fokozatosan építjük hálózatunkat: települések, szállásadók, civil szervezetek
ismerhetők meg honlapunkról, a jövőben pedig tematikus utakat is szeretnénk majd kínálni az
érdeklődőknek.Eddig
Temes, Hunyad, Máramaros,
Szilágy, Bihar
és Krassó-Ször
ény
megyét
térképeztük fel, jártunk az
Őrvidék
en és folyamatban van
Kárpátalja
és a
Felvidék
feldolgozása. terveink szerint a weblap kiegészül a telekocsi szolgáltatással is.
- Pályázat ainkkal, táborainkkal igyekszünk ösztönözni a határon túli magyar
településeken élő fiatal és idős korosztályt, hogy adjanak hírt magukról, mutassák be a
környékükön fellelhető látnivalókat.
Immáron partnerünk a krasznai Cserey-Goga Iskolacsoport Kovács Zsolt Zoltán biológitanár
szervezésének köszönhetően, valamint folyamatban van a kapcsolatfelvétel további határon túli
magyar iskolákkal. Hírnökképző táborunknak pedig másik partnerünk, az
Algyógyi Keresztény Ifjúsági Központ
adott otthont 2013-ban.

Készítsük együtt Kárpát-medence honlapját!

Minden információt, észrevételt szívesen veszünk, írjanak címünk re.

Sajtómegjelenéseink
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