FELHÍVÁS
Akkreditált népi kézműves képzések és műhelyfoglalkozások
2022-2023.
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Békés Megye Népművészetéért Alapítvány a
korábbi évekhez hasonlóan, 2022-2023-as évben is különböző típusú népi kézműves
képzéseket és műhelyfoglalkozásokat szervez az őszi, téli és a tavaszi hónapokban.
A kurzusok között találhatóak alap- és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozások,
amelyek elsősorban a választott kézműves szakma gyakorlati fortélyait hivatottak
megismertetni, illetve a meglévő gyakorlati jártasságokat fejlesztik.
Képzési ajánlataink közé tartoznak továbbá a Hagyományok Háza által akkreditáltatott
tanfolyamok, amelyek a gyakorlati jártasság megalapozása mellett elméleti ismereteket is
biztosítanak. Az akkreditált képzések vizsgával zárulnak és tanúsítványt adnak a
résztvevőknek. Akik tanúsítványt szeretnének szerezni, számukra a belépés feltétele az
érettségi, akiknek ez a végzettség nem áll rendelkezésre, számukra látogatási igazolást tudunk
kiállítani a tanfolyamról. Az akkreditált képzések kedvezményes belépést biztosíthatnak az
adott kézműves szakmák szakképesítést nyújtó képzéseibe (a megszerzett tudás
beszámításával csökkenthető a szakképesítést adó tanfolyamok óraszáma és meghirdetett ára).
Az akkreditált képzésekre és műhelyfoglalkozásokra várjuk:
 a népi kézművességgel már foglalkozó alkotókat, akik tudásukat szeretnék
továbbfejleszteni,
 azokat, akik kedvet éreznek, hogy kipróbálják alkotói vágyukat és szeretnének betekintést
nyerni a választott szakma elméletébe és gyakorlatába,
 a pedagógusokat, akik olyan ismeretekre és készségekre tehetnek szert, amelyekre
szükségük van a nevelő és oktató munka keretében,
 az álláskeresőket, akik elhelyezkedési esélyüket növelhetik újabb szakmai ismeret
megszerzésével,
 azokat, akiknek állásuk megtartásához újabb szakmai ismeretek szükségesek,
 minden érdeklődőt, akik a szabadidejükből szívesen áldoznak a népi kézműves tudás
elsajátítására.
Képzések és műhelyfoglalkozások időtartama: változó, az egyes szakmáknál külön
feltüntetjük.
Részvételi díj: a Csoóri Sándor Alap támogatásának köszönhetően az egyes kurzusok
részvételi díja rendkívül kedvező (az egyes szakmáknál külön feltüntetjük).
Oktatók, foglalkozásvezetők: felkészült szakemberek, a Békés Megyei Népművészeti
Egyesület neves oktatói, illetve a népi kézművesség országosan elismert szaktekintélyei.
Képzések és műhelyfoglalkozások helyszíne: „TÉGLA” Népművészeti Alkotóház és
Közösségi Tér, 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.
Foglalkozási napok: szombat-vasárnap 9.00-16.00 óráig.
A képzéseket és műhelyfoglalkozásokat minimum 8 fő jelentkezése esetén indítjuk.
Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 30.
Jelentkezését a

JELENTKEZÉSI LAP

linkre kattintva adhatja le.

Bízunk ajánlataink kedvező fogadtatásában!

Pál Miklósné
elnök
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AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK

1.

BÚTORFESTŐ TANFOLYAM - 60 órás akkreditált képzés
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program VI/9433/2021/KOZMUVFO
A továbbképzés célja: A festett bútor iránt érdeklődők elméleti és gyakorlati
ismereteinek szélesítése. A képzés bővíti a szakkörvezetők, rajztanárok, kézműves
tanárok, tájegységre, technikákra, színekre, szerkesztésekre, de még a betűírásra
vonatkozó tudását is. Cél, hogy alkalmazni tudják ismereteiket a hétköznapi munkájuk
során is. Megismerik azokat a lépéseket, melyek az önálló tervezés kívánatos útját jelölik
ki a gyűjtésből, a tervezésen át, a kivitelezéséig.
A képzésen belül az elméleti ismeretek képezik a 17%-ot, és 82%-át a gyakorlati oktatás
teszi ki.
A képzés vizsgával zárul, melynek eredményes letétele után tanúsítványt kap a résztvevő.
A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Ament Éva bútorfestő szakoktató
Foglalkozási napok: 2022. november 5-6., 2023. január 14-15., február 4-5., március 1112., a vizsga: május 6.
A tanfolyam részvételi díja: 100.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának
köszönhetően 36.000 Ft támogatást biztosítunk.
A hallgatóknak 64.000 Ft-ba kerül a részvételi díj, továbbá fizetendő az anyag- és a
vizsgaköltség. Amennyiben a hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a
100.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.

2.

MÉZESKALÁCS-KÉSZÍTŐ TANFOLYAM – 30 órás akkreditált képzés
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program (VI/7513/2021/KOZMUVFO)
A továbbképzés célja: A mézeskalácsosság alapjainak gyakorlati elsajátítása és a
mesterség rövid történetének megismerése, annak érdekében, hogy a hagyományos
mézeskalácsokat a mai kor igényeinek megfelelően el tudják készíteni a résztvevők.
Megismerik a különféle díszítési technikákat és bábformákat. Ezeket az ismereteket az
évkör ünnepi, és a családi élet szokásaihoz fel tudják használni, és tovább tudják adni
munkájuk során.
A képzésen belül az elméleti ismeretek képezik a 20%-ot, s a 80%-át a gyakorlati oktatás
teszi ki.
A képzés vizsgával zárul, amelynek eredményes letétele után tanúsítványt vehet át a
résztvevő.
A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Bujdosó Enikő és Kádár Manni, mézeskalács
oktatók.
Foglalkozási napok: 2022. december 10-11., 2023. február 25-26., a vizsga: április 1.
A tanfolyam részvételi díja: 50.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának
köszönhetően 18.000 Ft támogatást biztosítunk.
A hallgatóknak 32.000 Ft-ba kerül a részvételi díj, továbbá fizetendő az anyag- és a
vizsgaköltség Amennyiben a hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és az
50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
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3.

NEMEZKÉSZÍTŐ TANFOLYAM – 60 órás akkreditált képzés
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program (VI/26143/2021/KOZMUVFO)
A továbbképzés célja: a tanfolyamon résztvevők a nemezkészítő mesterség történetének,
néprajzának, a hozzá kötődő legfontosabb népcsoportok nemezkészítő eljárásainak
megismerésével foglalkoznak. Elsajátítják a nemezelés gyakorlatát, megismerkednek a
hagyományos készítési módszerekkel, formákkal és motívumokkal. Ezzel az anyaggal
használati tárgyakat készítenek, pl. játékokat, kis tarsolyt, süveget, ülőpárnákat stb.
A képzésen belül az elméleti ismeretek képezik a 20%-ot, a 80%-át a gyakorlati oktatás
teszi ki.
A képzés vizsgával zárul, amelynek eredményes letétele után tanúsítványt vehet át a
résztvevő.
A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Aba P. Ákos nemezkészítő, népi iparművész,
és Bors Franciska nemezkészítő.
Foglalkozási napok: 2022. november 5-6., 2023. január 7-8., február 4-5., március 4-5.,
a vizsga: május 6.
A tanfolyam részvételi díja: 100.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának
köszönhetően 36.000 Ft támogatást biztosítunk.
A hallgatóknak 64.000 Ft-ba kerül a részvételi díj, továbbá fizetendő az anyag- és a
vizsgaköltség Amennyiben a hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a
100.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.

4.

NÉPI JÁTSZÓHÁZVEZETŐI TANFOLYAM – 120 órás akkreditált képzés
Alapítási engedélyek: Közművelődési akkreditáció: 11348-3/2018/KOZOSMUV,
Pedagógus akkreditáció: 866/11/2019.
A képzés célja: A résztvevő felkészül a Kárpát-medence népi kézműves hagyományai,
funkcionális, napjainkban is használható, magas esztétikai értékű tárgyak előállításának
képességének átadására. A hagyományos paraszti műveltség, a nemzeti hagyományok
megélése nem csak a szülőföldhöz való kötődést, de a gyermekek mentális fejlődését is
szolgálja. A művészeti nevelés, ezen belül az élményszerűen elsajátított tervező,
konstruáló képesség napjainkban kitartásra, alkotói folyamatok átlátására,
megvalósítására nevel. Ehhez járul az az esztétikai, valamint történeti, néprajzi ismeret is,
melyet a tanulási folyamat során sajátítanak el a fiatalok. Ennek a tudásátadásnak
képességét sajátítja el a képzésben résztvevő. Fontos a gyakorlati kézműves és néprajzi
elméleti ismeretek elsajátítása annak érdekében, hogy a pedagógus iskolai, illetve tanórán
kívüli tevékenységét bővíteni, színesíteni tudja. Ezeket az ismereteket tudatosan, a
természet körforgása, az évkör ünnepei, szokásai keretében tudja a tantervbe beépíteni.
A képzésen belül az elméleti ismeretek képezik a 20%-ot, a 80%-át a gyakorlati oktatás
teszi ki.
A képzés vizsgával zárul, amelynek eredményes letétele után tanúsítványt vehet át a
résztvevő.
A képzés elméleti és gyakorlati oktatói: a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
tagjai, akik az adott témakörben kiemelkedő elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek.
Foglalkozási napok: 2022. szeptember 24-25., október 29-30., november 26-27.,
december 17-18., 2023. január 21-22., február 18-19., március 18-19., április 15-16., a
vizsga: május 20.
A tanfolyam részvételi díja: A hallgatóknak 160.000 Ft-ba kerül, amelyet két részletben
kell kifizetni, továbbá fizetendő a vizsgaköltség.
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5.

SZÖVŐ TANFOLYAM - 60 órás akkreditált képzés
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program (VI/26152/2021/KOZMUVFO)
A továbbképzés célja: A szövés szakmai alapismereteinek átadására, egyszerűbb
szövéstechnikák, eszközök megismerésére lesz lehetőségük.
A megismert eszközök, szövéstechnikák és motívumok felhasználásával esztétikus, ma is
használható tárgyak tervezése és kivitelezése.
A képzésen belül az elméleti ismeretek képezik a 20%-ot, s a 80%-át a gyakorlati oktatás
teszi ki.
A képzés vizsgával zárul, melynek eredményes letétele után tanúsítványt vehet át a
résztvevő.
A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Landgráf Katalin iparművész.
Foglalkozási napok: 2022. november 5-6., 2023. január 7-8., február 4-5., március 4-5.,
a vizsga: május 6.
A tanfolyam részvételi díja: 100.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának
köszönhetően 36.000 Ft támogatást biztosítunk.
A hallgatóknak 64.000 Ft-ba kerül a részvételi díj, továbbá fizetendő az anyag- és a
vizsgaköltség Amennyiben a hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a
100.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.

6.

TOJÁSFESTŐ TANFOLYAM - 30 órás akkreditált képzés
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program
(VI/2616/2021/KOZMUVFO)
A továbbképzés célja: a résztvevők megismerhetik a tojásdíszítés alapjait, elsősorban a
gyimesi és moldvai mintakincs alapján. Jártasságot szereznek a különböző díszítési
technikákban: berzselés, azaz növényi rátét, viaszos batikolás (egyszínű és többszínű
festés), gömöri írózás és aranyporozás, tojáshéj maratása, különböző növényi festékek
alkalmazása. Megtanuljuk egy lyukon könnyedén kifújni a tojást, elkészítjük saját
írókánkat is. A technikai gyakorlatokat a húsvéti ünnepkör szokásrendszerébe ágyazva
sajátítjuk el, kitekintve a Kárpát-medence különböző tájainak hagyományaira. A
tanfolyam lezárásaként, régi bolgár szokás szerint, húsvéti kalácsba sütjük hímesünket.
A képzésen belül az elméleti ismeretek képezik a 27%-ot és 73%-át a gyakorlati oktatás
teszi ki.
A képzés vizsgával zárul, melynek eredményes letétele után tanúsítványt vehet át a
résztvevő.
A képzést ajánljuk azoknak, akik érdeklődnek a születés, a termékenység legősibb
jelképe, a tojás és annak változatos díszítése iránt, akik sok locsolót várnak, akik szívesen
és türelmesen díszítgetnek, és akik különlegesen szép húsvéti díszítést szeretnének
otthonukba. Közművelődésben dolgozók számára akkreditált program, továbbképzési
lehetőség.
A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Jókainé Gombosi Beatrix népi iparművész,
Népművészet Ifjú Mestere, aki több mint két évtizede gyakorolja és oktatja a tojásírást,
néprajzkutatóként pedig a húsvéti ünnepkör áll érdeklődése középpontjában. A Magyar
Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj Programjának ösztöndíjasa.
Foglalkozási napok: 2023. január 14-15., február 18-19., a vizsga: március 18.
A tanfolyam részvételi díja: 50.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának
köszönhetően 18.000 Ft támogatást biztosítunk.
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A hallgatóknak 32.000 Ft-ba kerül a részvételi díj, továbbá fizetendő az anyag-, és a
vizsgaköltség. Amennyiben a hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és az
50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
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ALAP- ÉS RÁÉPÜLŐ ISMERETEKET NYÚJTÓ MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

1.

BŐRMŰVESSÉG - műhelyfoglalkozás – 15 órában
A műhelyfoglalkozás célja: A résztvevők az első nap megismerkedhetnek az előadó
gömbölyű szálas ékszertechnikával (lásd bővebben a www.borekszer.hu weblapon),
melynek alkalmazása során kör keresztmetszetű bőrszálakból fűzünk egyszerű
ékszereket: virág medált, egy pár fülbevalót, két szálas karkötőt tűzzománcos vagy
tűzzománc nélküli változatban és egy nyakéket. Igény esetén további bőrszálak
vásárolhatók a helyszínen 1000 Ft/db áron és ki lehet próbálni komolyabb ékszerek
elkészítését is, pl. fűzött szárú nyakékeket, 3 vagy 4 szálas karkötőket.
A második nap festik, fixálják az elkészült ékszereket, majd a tűzzománcok felragasztása
és a záródások felhelyezése után az új ékszerkollekciójukban távozhatnak a résztvevők a
nap végén, vagy díszcsomagolásba teszik az ékszereket a megajándékozott személynek.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Szakács Aliz Népművészet Ifjú
Mestere, népi iparművész
Foglalkozási napok: 2022. október 29-30.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 25.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 9.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 16.000 Ft-ba kerül a tanfolyam, továbbá a felhasznált anyagok
költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a két napon, a befizetett
részvételi díj és a 25.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.

2.

BÚTORFESTŐ - ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 45 órában
A műhelyfoglalkozás célja: ismerkedés a komáromi festőiskolával, annak
mintakincsével és színvilágával. Gyakorlatban is kipróbálják a töki, a pákozdi templom
eddig fel nem dolgozott festett kazettáinak festését. Belekóstolnak a vilonyai és
sárszentmihályi festőasztalosok tevékenységébe.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Ament Éva bútorfestő szakoktató
Foglalkozási napok: 2022. október 1-2., 2023. január 21-22., március 18-19.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 75.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 27.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 48.000 Ft-ba kerül a tanfolyam, továbbá a felhasznált anyagok
költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a hat napon, a befizetett
részvételi díj és a 75.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.

3.

CSERÉPKÁLYHA KÉSZÍTÉS – alapozó ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás –
60 órában
A műhelyfoglalkozás célja: a jelentkezők megismerkedhetnek
- a fatüzelésű tüzelőberendezések telepítésének jelenkorú hatósági előírásaival,
- a telepítés statikai, füstelvezetési és hőtechnológiai feltételeivel,
- a mai kor igényeinek megfelelő új típusú un. „biokamin” tűztérrendszerekkel.
Mindezek létrehozásában tevékenyen is részt vehetnek egy, a képzés helyszínén
együttesen felépített kályha által.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Békési István kályhásmester
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Foglalkozási napok: 2022. november 26-27., 2023. január 7-8., február 4-5., március 1112.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 100.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 36.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 64.000 Ft-ba kerül a tanfolyam, továbbá a felhasznált anyagok
költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a nyolc napon, a befizetett
részvételi díj és a 100.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
4.

CSIPKEKÉSZÍTÉS I. - műhelyfoglalkozás – 30 órában
A műhelyfoglalkozás célja: Két hétvége a csipke bűvöletében telik. Amennyiben érdekel
a csipke készítése és szívesen ismerkednél csipkekészítési technikákkal, akkor itt a
helyed. Megtanulhatod, mi az a Sprang és hogyan kell készíteni, ha vert csipke érdekel,
vagy, ha már haladó vagy és van kérdésed, azzal is foglalkozunk, tanulhatsz – ha van
kedved – hajós csipkét is. Ha már haladó vagy, akkor a felvető szálból is készíthetünk
több fajta csipkét pl. vert- vagy Sprang csipkét is. Jelentkezz és írd meg, milyen csipkével
szeretnél foglalkozni.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Nemes Viola csipke oktató
Foglalkozási napok: 2022. október 29-30., 2023. február 4-5.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 18.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 32.000 Ft-ba kerül a tanfolyam, továbbá a felhasznált anyagok
költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a négy napon, a befizetett
részvételi díj és az 50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.

5.

CSIPKEKÉSZÍTÉS II. – műhelyfoglalkozás – 15 órában
A műhelyfoglalkozás célja: A szélösszedolgozás minden tájegységben meglévő, igen
változatos megjelenésű varrt csipke, amivel a funkcionális összevarrás díszítménnyé
válik. Kimeríthetetlen kincsre nyitva ablakot lehetőségetek lesz az erdélyi táj gazdag
hurkolt kötéseivel ismerkedni. Az alapöltések megismerését követően haladunk a széles
kötések felé, lehetőséget biztosítva kezdőnek és haladónak egyaránt.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Kudlákné Balázs Noémi hímző
oktató.
Foglalkozási napok: 2023. január 28-29.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 25.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 9.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 16.000 Ft-ba kerül a tanfolyam, továbbá a felhasznált anyagok
költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a két napon, a befizetett
részvételi díj és a 25.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.

6.

FAMŰVESSÉG – alap- és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 30
órában
A műhelyfoglalkozás célja: hogy a résztvevők különböző technikákkal és
díszítményekkel használható tárgyakat hozzanak létre. Mottó: „Újra gondolva”, pl.
kisebb használati tárgyak vagy téka, vájt technikával csanak stb. készítése.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Széll János etnográfus, népi
iparművész
Foglalkozási napok: 2023. január 21-22., március 18-19.
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A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 18.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 32.000 Ft-ba kerül a tanfolyam, továbbá a felhasznált anyagok
költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a négy napon, a befizetett
részvételi díj és az 50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
7.

FAZEKAS – ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 15 órában
A műhelyfoglalkozás célja: hogy a résztvevők megismerkedjenek a különböző
edénytípusokra való fedőkkel, és azok formáival, továbbá a rárakott díszítések
lehetőségeivel.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Fazekas Ferenc fazekasmester,
Népművészet Mestere, népi iparművész.
Foglalkozási napok: 2023. március 4-5.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 25.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 9.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 16.000 Ft-ba kerül a tanfolyam, továbbá a felhasznált anyagok
költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a két napon, a befizetett
részvételi díj és a 25.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.

8.

FÉMMŰVESSÉG – alapozó műhelyfoglalkozás – 15 órában
A műhelyfoglalkozás célja: a résztvevők megismerhetik és elsajátíthatják a rézművesség
hagyományos és modern szakmai elméletét és gyakorlatát. Megismerkedhetnek a
különböző korszakok mintáival, azok szerkesztési és kivitelezési technikáival.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Szedlják István népi iparművész
Foglalkozási napok: 2023. január 28-29.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 25.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 9.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 16.000 Ft-ba kerül a tanfolyam, továbbá a felhasznált anyagok
költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a két napon, a befizetett
részvételi díj és a 25.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.

9.

GRILLÁZSKÉSZÍTÉS – műhelyfoglalkozás – 30 órában
A műhelyfoglalkozás célja: a résztvevők a két nap alatt betekintést nyernek a
grillázskészítés
fortélyaiba.
Megismerkednek
az
alapanyag
elkészítésével,
temperálásával, nyújtásával, kisebb darabok formázásával, a kész alapanyag
visszakristályosításával, ill. újra olvasztásával. Különböző eszközökkel, illetve eszköz
nélkül formákat alakítanak ki az oktató, továbbá a saját terveik alapján.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetői: Lázár Julianna Népművészet Ifjú
Mestere.
Foglalkozási napok: 2022. november 26-27., 2023. február 18-19.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 18.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 32.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a tanfolyam.
Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a négy napon, a befizetett részvételi díj és
a 75.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.

10. HÍMZŐ (kézi) – ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 45 órában
A műhelyfoglalkozás célja: hogy a gyakorlattal rendelkező kézi hímzők újabb
ismeretekre és jártasságokra tegyenek szert. Kézi hímzésből a gyetvai és a baranyai
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hímzés néprajzi hátterével, ornamentikájával, öltéstechnikájával és színezésével
ismerkednek meg. A gépi hímzésből a kalotaszegi bujkák nyargalásos hímzésének
technikáját sajátítják el, és igény szerint a kész darabok funkciók szerinti összevarrására
is lesz lehetőség. A harmadik foglalkozáson a világszerte elterjedt – a népi textilkultúránk
részét képező – hímzéstechnika alapjaival ismerkedhetnek meg. Az erdélyi szász hímzés
lágy vonalvezetésű mintáin gyakorolhatják a tambour hímzést. A technika elsajátítása
után új lehetőségek nyílnak meg a hímzők előtt.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetői: Dr. Illés Károlyné Népművészet
Ifjú Mestere, Népművészet Mestere, népi iparművész; Jenei Anikó hímző szakoktató,
népi iparművész; Kudlákné Balázs Noémi hímző szakoktató.
Foglalkozási napok: 2022. október 1-2., 2023. január 7-8., március 4-5.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 75.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 27.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 48.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a tanfolyam.
Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a hat napon, a befizetett részvételi díj és a
75.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
11. HÍMZŐ – műhelyfoglalkozás – 30 órában
A műhelyfoglalkozás célja: A képzés során megtanulják az alapanyagok, fonalak és
eszközök használatát, az alapvető technikai módszereket, így a szabás, paplansarok,
azsúr, subrika alkalmazását. Megismerkednek a szabadrajzú hímzésekkel, mint például a
Békés megyei szűcs-, és a komádi hímzés. Foglalkoznak a szálszámolásos hímzésekkel,
ezen belül a mezőberényivel és az orosházival.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetői: Bogárné Szőke Erika népi
iparművész, hímző szakoktató.
Foglalkozási napok: 2023. április 1-2., április 29-30.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 18.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 32.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a tanfolyam.
Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a négy napon, a befizetett részvételi díj és
az 50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
12. HÍMZŐ TERVEZŐI – ráépülő műhelyfoglalkozás – 15 órában
A műhelyfoglalkozás célja: hogy a gyakorlattal rendelkező kézi hímzők újabb
ismeretekre és jártasságokra tegyenek szert. Az oktató vezetésével a Kárpát-medencében
található szűcshímzések tervezésével foglalkoznak. Kérjük, a Békés megyei
szűcshímzésen kívül fotókat, vagy eredeti mustrákat is hozzanak a résztvevőik magukkal.
Az alkotók által korábban elkészített hímzésterveket a műhelyfoglalkozás vezetőivel
és/vagy a résztvevőkkel közösen elemzik. Lehetőséget biztosítunk konzultációra is.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetői: Dr. Illés Károlyné hímző
szakoktató, Népművészet Ifjú Mestere, Népművészet Mestere, népi iparművész.
Foglalkozási napok: 2022. november 5-6.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 25.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 9.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 16.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a tanfolyam.
Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a
25.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
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13. HÍMZÉS és VARRÁS – műhelyfoglalkozás – 30 órában
A műhelyfoglalkozás célja: Szeretné elkészíteni saját hímzett táskáját? Jelentkezzen!
A résztvevők a táska tervezésétől, a fontos lépések megismerésével – a minta
elhelyezése, a zipzárvarrás variációi, a zsebkialakítás folyamata – a táska szabásán
keresztül a megvarrásig jutnak el.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetői: Anda Árpádné, Bogár Istvánné
Molnár Lászlóné hímzők.
Foglalkozási napok: 2023. január 21-22., március 18-19.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 18.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 32.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a tanfolyam.
Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a négy napon, a befizetett részvételi díj és
az 50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
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14. MARKETING, KOMMUNIKÁCIÓ – alap- és ráépülő ismereteket nyújtó
műhelyfoglalkozás – 15 órában
A műhelyfoglalkozás célja: A résztvevők a műhelyfoglalkozás során megismerkednek
az üzleti tervezés módjával, a termékértékesítés szempontjából legfontosabb tényezők
feltárásának lehetőségeivel. Számba veszik – önmaguk, a szervezetük, vállalkozásuk,
illetve termékeik bemutatása céljából – a célközönség elérését célzó reklámeszközöket,
azok alkalmazásának előnyeit, hátrányait, kiemelt figyelmet fordítva napjaink korszerű
eszköztárára, az internetes elérhetőségre. Tanulmányozzák a piaci versenyt és a
versenyben maradás feltételeit.
A résztvevők betekintenek az eredményes kommunikációt elősegítő gyakorlati
módszerekbe. Külön kitérnek a játszóházi tevékenység és mesterség bemutatók
kommunikációs helyzeteire. Foglalkoznak továbbá a megjelenés, a stand és az árus
viselkedésének üzenethordozó funkciójával, lehetőségeivel.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Kölcseyné Balázs Mária a Gál
Ferenc Egyetem Gazdasági Kar tanársegédje, egyesületünk munkatársa.
Foglalkozási napok: 2023. május 6-7.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 25.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatnak köszönhetően 9.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 16.000 Ft-ba kerül a tanfolyam. Amennyiben a jelentkező nem vesz
részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 25.000 Ft közötti összeget meg kell
térítenie.
15. MOTÍVUMOK JELENTÉSTARTALMA – alap- és ráépülő ismereteket nyújtó
műhelyfoglalkozás – 15 órában
A műhelyfoglalkozás célja: a magyar népművészet gazdag motívumvilággal
rendelkezik, amelyek szimbólumokat tartalmaznak. A két nap alatt a motívumok,
szimbólumok, jelek értelmezését sajátíthatják el a résztvevők. Az egyetemes
szimbólumok hatással voltak a magyar népművészetre. A mai népművészet lényege
ezeknek a régen élt, tudott, használt jeleknek a XXI. századba való áthozatala. A jelek
minden szakágban megtalálhatók és bemutathatók. Mindennek jelentése van: a
virágoknak, madaraknak, köröknek, négyzeteknek, színeknek stb. Az alapot a reneszánsz
kor hét szabad művészete adja.
A műhelyfoglalkozás vezetője: Kósa Klára keramikus iparművész, Népművészet
Mestere, a MMA tagja.
Foglalkozási napok: 2023. április 15-16.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 25.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatnak köszönhetően 9.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 16.000 Ft-ba kerül a tanfolyam. Amennyiben a jelentkező nem vesz
részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 25.000 Ft közötti összeget meg kell
térítenie.
16. NEMEZKÉSZÍTÉS – alap- és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 30
órában
A műhelyfoglalkozás célja: a dogatcser és a tumar elkészítése, valamint nemeztáskára
kártyaszövéssel szalagok készítése.
A közép-ázsiai pásztornépek körében az egyik legmakacsabb hiedelem a szemmelverés,
melynek okát az irigységben látják. A gonosz tekintetek és a rontás ellen az egyik
leghatékonyabb védekezésnek a dogatcsert tartják, ami háromszög alakú nemezből
készül, és a sátorajtó fölé, vagy a házban akasztják fel.
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Ennek az óvó-védő nemeztárgynak elkészítése jó lehetőség arra, hogy megtanuljunk
néhány hímzéstípust, melyet tudunk nemezre alkalmazni, az anyagok elszegését kabuli
szövéssel, kerek tárgyak, pl. tükör vagy pénzérme felvarrását és bojtok készítését,
rögzítését körmönfonással.
Egyszerű formájú nemeztáskát készítünk, melynek szegése, záródása, füle – és egyben
díszítése is – kártyákkal szövött szalag lesz. Megtanuljuk ezt az ősi, varázslatos
szalagszövési technikát, elkészítjük hozzá a kártyákat, megtervezzük és megszőjük a
táska szalagját, és kipróbáljuk, milyen szövés közben szegni a nemezt szalaggal.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Vetró Mihály nemezkészítő, népi
iparművész.
Foglalkozási napok: 2023. április 29-30., május 13-14.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatnak köszönhetően 18.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 32.000 Ft-ba kerül a tanfolyam, továbbá a felhasznált anyagok
költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a négy napon, a befizetett
részvételi díj és az 50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
17. NEMEZ és BŐR EGYÜTTES ALKALMAZÁSA – alap- és ráépülő ismereteket
nyújtó műhelyfoglalkozás – 30 órában
A műhelyfoglalkozás célja: hogy az érdeklődők megismerkedjenek a nemezkészítés és a
bőrművesség néhány hagyományos alaptechnikájával, miközben egyszerű, de mutatós,
modern használati tárgyakat, ékszereket készítenek: nemez-bőr gyűrű, nyaklánc hímzett
nemez golyóval és bőr gyönggyel, hajtogatott nemez tároló bőr díszítménnyel és kis
nemezelt válltáska bőr fedlappal és pánttal. A foglalkozásokon a szakmai fogások
elsajátítása mellett a résztvevők ötleteket, inspirációt szerezhetnek a tárgytervezéshez, az
alapanyagok újszerű felhasználásához.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Somos Veronika bőrműves és
Halmai Edina nemezkészítő.
Foglalkozási napok: 2022. október 29-30., 2023. január 21-22.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatnak köszönhetően 18.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 32.000 Ft-ba kerül a tanfolyam, továbbá a felhasznált anyagok
költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a négy napon, a befizetett
részvételi díj és az 50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.

18. NÉPI ÉKSZERKÉSZÍTŐ – ráépülő ismeretek nyújtó műhelyfoglalkozás – 30
órában
A műhelyfoglalkozás célja: a bonyolultabb sárközi ékszerek készítése, csavarintós
nyaksi hímzett szalagpánttal, váraljai duplacsavarintós méhsejtes gyöngyös pánttal. A
foglalkozásokon a résztvevők megtanulják a nyaksik textilpántjának elkészítését,
bélelését, szélének díszítését, a méhsejtes gyöngyös nyakpánt fűzését és díszítését,
valamint a csavarintós és a duplacsavarintós fűzési technikáját.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Farkasné Jeszenszky Anita népi
iparművész.
Foglalkozási napok: 2022. október 1-2., december 17-18.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatnak köszönhetően 18.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 32.000 Ft-ba kerül a tanfolyam, továbbá a felhasznált anyagok
költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a négy napon, a befizetett
részvételi díj és az 50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
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19. ROJTKÖTÉS I. – alapismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 30 órában
A műhelyfoglalkozás célja: hogy a négy nap alatt a csoport résztvevői
megismerkedjenek a szövött rojtok, vendégrojtok, kötözött és csomózott rojtok
készítésével. Továbbá elsajátíthatják a makramé technikák közül a lapos, a váltott lapos, a
spirál és sorcsomó, valamint az ezek kombinációjával készülő rojtokat.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Debreczeni János szövő népi
iparművész, Népművészet Mestere.
Foglalkozási napok: 2023. január 14-15., április 15-16.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatnak köszönhetően 18.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 32.000 Ft-ba kerül a tanfolyam, továbbá a felhasznált anyagok
költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a négy napon, a befizetett
részvételi díj és az 50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
20. ROJTKÖTÉS II. – ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 15 órában
A műhelyfoglalkozás célja: hogy a résztvevők elsajátítsák a sárközi és a matyó
viseleteken található rojtkötést. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a már elkészült
munkadarabokat folytassák, valamint a fotón, rajzon behozott különböző rojtkötési
technikákat kipróbálják.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Debreczeni János szövő népi
iparművész, Népművészet Mestere.
Foglalkozási napok: 2022. október 1-2.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 25.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatnak köszönhetően 9.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 16.000 Ft-ba kerül a tanfolyam, továbbá a felhasznált anyagok
költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a két napon, a befizetett
részvételi díj és a 25.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
21. SZAKKÖRVEZETÉS – alap- és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 45
órában
A műhelyfoglalkozás célja: hogy a jelenlegi és a jövőbeli szakkörvezetők
megismerkedjenek a szakkörvezetői tevékenység 3 oldalával. Az első, hogy hogyan
alakítsa ki az adott szakmán belül a szakmai programot, milyen elveket és metódust
kövessen. A második a szakkörvezetés és a közösségépítés oldaláról közelíti meg, arra ad
gyakorlati példákat, hogy hogyan lehet az összeverbuválódott csoportból közösséget
építeni, melyek azok az események, amelyek összehozzák a csoportot, pl. tanulmányutak,
névnapok stb. A harmadik a szakkörmenedzsment tevékenységét veszi számba, milyen
marketinget alkalmazzunk, honnan szerezzünk pályázati támogatásokat, hogyan
illeszkedjen be a szakkör a település helyi társadalmába stb.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetői: Brczán Éva hímző szakkörvezető,
Bujdosó Enikő mézeskalács szakkörvezető Békéscsaba, Kölcseyné Balázs Mária, a Gál
Ferenc Egyetem Gazdasági Kar tanársegédje, egyesületünk munkatársa, és Pál Miklósné,
az egyesület elnöke.
Foglalkozási napok: 2022. november 26-27., december 17-18., 2023. január 14-15.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 75.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatnak köszönhetően 27.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 48.000 Ft-ba kerül a tanfolyam. Amennyiben a jelentkező nem vesz
részt mind a hat napon, a befizetett részvételi díj és a 75.000 Ft közötti összeget meg kell
térítenie.
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22. SZAPPANFŐZÉS – alap- és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 30
órában
A műhelyfoglalkozás célja: hogy megismerkedjenek a hagyományos házi mosószappan
készítésének technikájával, továbbá elsajátítsák a gyógynövényekkel készített,
gyógyhatású szappanok készítési módját és azok bőrre gyakorolt hatását, valamint az
illatos pipereszappanok készítésének eljárását.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Baranyi Erika Piros szappanfőző
mester, Bencsik Márta népi iparművész.
Foglalkozási napok: 2022. november 26-27., 2023. február 18-19.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatnak köszönhetően 18.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 32.000 Ft-ba kerül a tanfolyam, továbbá a felhasznált anyagok
költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a négy napon, a befizetett
részvételi díj és az 50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
23. TŰZZOMÁNC – alap- és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 60
órában
A műhelyfoglalkozás célja: hogy a résztvevők megismerkedjenek a tűzzománc
készítésének elméletével és gyakorlatával, s ezzel a technikával különböző ékszereket
készítsenek.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Vincze Zita ötvösművész
Foglalkozási napok: 2022. november 19-20., 2023. április 1-2., április 22-23., május 1314.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 100.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatnak köszönhetően 36.000 Ft támogatást biztosítunk.
A résztvevőknek 64.000 Ft-ba kerül a tanfolyam, továbbá a felhasznált anyagok
költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a nyolc napon, a befizetett
részvételi díj és a 100.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
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