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FELHÍVÁS 

 

Akkreditált népi kézműves képzések és műhelyfoglalkozások  

2021- 2022.  

 

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Békés Megye Népművészetéért Alapítvány a 

korábbi évekhez hasonlóan, 2021-2022-es évben is különböző típusú népi kézműves 

képzéseket és műhelyfoglalkozásokat szervez a 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 u. 32. 

 

Foglalkozási napok: szombat-vasárnap 9.00-16.00 óráig. 

A képzéseket és műhelyfoglalkozásokat minimum 8 fő jelentkezése esetén indítjuk. 
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Jelentkezési határidő: 2021. november 30. 
 

Jelentkezését a JELENTKEZÉSI LAP linkre kattintva adhatja le. 

 

Bízunk ajánlataink kedvező fogadtatásában! 

                                                                                                                     Pál Miklósné  

                                                                                                                        elnök 

 

 

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK 

 

 

1. TOJÁSFESTŐ TANFOLYAM - 30 órás akkreditált képzés 

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 

(VI/2616/2021/KOZMUVFO)  

A továbbképzés célja: A képzés során a résztvevők megismerhetik a tojásdíszítés 

alapjait a gyimesi szokásrendszer és tojásdíszítés segítségével, valamint 

megismerkedhetnek a fő magyar tájegységek jellegzetes hímeseivel. Jártasságot 

szereznek a különböző díszítési technikákban (mint növényi rátét, batikolás, viaszos 

tojásmaratás) és képesek lesznek ezek megfelelő színvonalú gyakorlati alkalmazására. 

Megismerik a tojásdíszítés hagyományait, az egyházi, évköri és családi ünnepekhez való 

kapcsolását. 

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 képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Fekete Ildikó, Népművészet Ifjú Mestere, 

Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2022. február 26-27., 2019. március 12-13., a vizsga: május 10. 

A tanfolyam részvételi díja: 50.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának 

köszönhetően 26.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 24.000 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. 

 

2. KÉZI HÍMZŐ TANFOLYAM – 60 órás akkreditált képzés 

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 

(VI/2850/2021/KOZMUVFO)  

A tanfolyam célja: A résztvevők megismerik a magyar hímzőkultúra eredetileg, és 

napjainkban használható alapanyagait, hímzőfonalait, a hímzéshez szükséges eszközöket, 

a mintakincs forrásait. Elsajátítják, hogy hogyan lehet a mintákat mai funkciójuknak 

megfelelően, ízlésesen és hitelesen alkalmazni a lakáskultúrában és a viseleti darabokon.  

A képzésen belül az elméleti ismeretek aránya 22%, a gyakorlati 78%.   

A képzés vizsgával zárul, melynek eredményes letétele után tanúsítványt vehet át a 

résztvevő. 

A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatója: Kudlákné Balázs Noémi hímző 

szakoktató. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciHBfMhzQSSAoMauLlQnDOzB5zPBZ6-sOoQ1TA0CKJ0elPFQ/viewform?usp=sf_link
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Foglalkozási napok: 2022. január 29-30., február 19-20., március 26-27., április 23-24., 

a vizsga: május 10. 

A tanfolyam részvételi díja: 100.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának 

köszönhetően 52.000 Ft támogatást biztosítunk.  

A résztvevőknek 48.000 Ft-ba kerül a részvételi díj, továbbá fizetendő az anyag-, és 

a vizsgaköltség. Amennyiben a résztvevő nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 

100.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 

 

3. MÉZESKALÁCS-KÉSZÍTŐ TANFOLYAM – 30 órás akkreditált képzés 

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 

(VI/751/2021/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. május 07-08., május 28-29., a vizsga: június 02. 

A tanfolyam részvételi díja: 50.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának 

köszönhetően 26.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 24.000 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. 

 

4. NÉPI ÉKSZERKÉSZÍTŐ TANFOLYAM – 60 ÓRÁS AKKREDITÁLT KÉPZÉS 

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 

(VI/749/2021/KOZMUVFO) 

A tanfolyam célja: A gyöngyfűzés alapjainak és sokféleségének megismerése, a 

tájegységekre jellemző népi ékszerkészítés különböző technikáinak megismerése, 

rendszerezett elméleti ismeretek és gyakorlati jártasság elsajátítása. 

A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatója: Farkasné Jeszenszky Anita gyöngyfűző 

szakoktató, népi iparművész 

Foglalkozási napok: 2022. január 29-30., március 26-27., április 02-03., április 23-24., a 

vizsga: május 10. 

A tanfolyam részvételi díja: 100.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának 

köszönhetően 52.000 Ft támogatást biztosítunk.  

A résztvevőknek 48.000 Ft-ba kerül a részvételi díj, továbbá fizetendő az anyag-, és 

a vizsgaköltség. Amennyiben a résztvevő nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 

100.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 



 

 

Felnőttképzési engedély: E-001916/2019; E/2020/000137; Bejelentés: B/2020/001387 

4 

 

5. NÉPI JÁTSZÓHÁZVEZETŐI TANFOLYAM  

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 11348-

3/2018/KOZOSMUV 

Pedagógus Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 866/11/2019. 

A képzés célja és tartalma: 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 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 sajátítsa el a képzésben résztvevő. 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 MEGHIRDETÉSE AUGUSZTUSBAN TÖRTÉNT, A KÉPZÉS BEINDULT, A 

LÉTSZÁM MEGTELT. 

 

6. SZÖVŐ TANFOLYAM - 60 órás akkreditált képzés 

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 

(VI/2615/2021/KOZMUVFO) 

A továbbképzés célja: A szövés szakmai, gyakorlati és elméleti ismereteinek átadása. A 

szövőeszközök sokszínűségének, a szövés hagyományos technikáinak, formáinak és 

motívumainak megismertetése. 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: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, Népművészet 

Ifjú Mestere, népi iparművész. 

Foglalkozási napok: 2022. január 29-30., február 19-20., március 26-27., április 23-24., 

a vizsga: május 10. 

A tanfolyam részvételi díja: 100.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának 

köszönhetően 52.000 Ft támogatást biztosítunk.  

A résztvevőknek 48.000 Ft-ba kerül a részvételi díj, továbbá fizetendő az anyag-, és 

a vizsgaköltség. Amennyiben a résztvevő nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 

100.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 

 

7. VISELETKÉSZÍTŐ TANFOLYAM – 120 órás akkreditált képzés 

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 

(VI/2617/2021//KOZMUVFO). 

A tanfolyam célja: alapvető ismeretszerzés a magyar népviseleti ruhadarabokról, 

tájegységek, társadalmi rétegződés, életkor és alkalmak szerint. A legjellemzőbb női és 

férfi ruhadarabok elkészítésének elsajátítása a különböző varrási technikák 

alkalmazásával együtt. A résztvevők készítenek férfi-, női rövid és hosszú ingeket, 
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kötényt, szoknyát, mellényeket. Megismerkednek a kézi ráncolással, pliszírozással és 

egyéb díszítő technikákkal. 

A képzésen belül az elméleti ismeretek aránya 15%, a gyakorlati 85%. 

A képzés vizsgával zárul, melynek eredményes letétele után tanúsítványt vehet át a 

résztvevő 

A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatói: Farkasné Kun Anikó könnyűipari mérnök, 

viseletvarró, hímző szakoktató; Jenei Anikó varrónő, hímző szakoktató, népi iparművész 

Foglalkozási napok: 2021. december 18-19., 2022.január 08-09., február 12-13., február 

26-27., március 12-13., április 2-3., május 14-15., vizsga: június 2.  

A tanfolyam részvételi díja: 200.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának 

köszönhetően 104.000 Ft támogatást biztosítunk.  

A résztvevőknek 96.000 Ft-ba kerül a részvételi díj, továbbá fizetendő az anyag-, és 

a vizsgaköltség. Amennyiben a résztvevő nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 

200.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 
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ALAP- ÉS RÁÉPÜLŐ ISMERETEKET NYÚJTÓ MŰHELYFOGLALKOZÁSOK 

1. ALAK- és SZOBORFARAGÁS – alap- és ráépülő ismereteket nyújtó 

műhelyfoglalkozás – 15 órában 

A műhelyfoglalkozás célja: az alak- és szoborfaragás stílusjegyeinek, technikáinak 

megismerése, és azok alkalmazása. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Mónus Béla faműves, 

Népművészet Mestere, népi iparművész. 

Foglalkozási napok: 2022. február 19-20. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 25.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap 

pályázatának köszönhetően 13.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A résztvevőknek 12.000 Ft-ba kerül a részvételi költség, 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. BOTFARAGÁS - alap- és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 15 

órában. 

A műhelyfoglalkozás célja: hogy a résztvevők elsajátítsák a mestertől a különböző - 

elsősorban somogyi domború - botfaragási technikákat. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Kasza Miklós fafaragó, 

Népművészet Mestere, népi iparművész 

Foglalkozási napok: 2022. április 02-03. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 25.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap 

pályázatának köszönhetően 13.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A résztvevőknek 12.000 Ft-ba kerül a részvételi költség, 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. 

 

3. BÚTORFESTŐ - ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 60 órában. 

A műhelyfoglalkozás célja: hogy a résztvevők elsajátítsák a legkülönbözőbb szegélyező 

mintákat, a tuffolást, a márványozást és a flóberezést. 
A MEGHIRDETÉSE AUGUSZTUSBAN TÖRTÉNT, A KÉPZÉS BEINDULT, A 

LÉTSZÁM MEGTELT. 

 

4. FAZEKAS - ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 15 órában 

A műhelyfoglalkozás célja: hogy a résztvevők megismerkedjenek a nádudvari díszítési 

eljárásokkal és azok különböző alkalmazásaival. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Fazekas Ferenc fazekasmester, 

Népművészet Mestere, népi iparművész. 

Foglalkozási napok: 2022. január 29-30. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 25.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap 

pályázatának köszönhetően 13.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A résztvevőknek 12.000 Ft-ba kerül a részvételi költség, 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. 
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5. GYERTYAÖNTÉS - alap- és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 30 

órában 

A műhelyfoglalkozás célja: a négy nap alatt a résztvevők megismerhetik a 

gyertyakészítés különböző technikáit, úgymint gyertyaöntés, gyertyamártás. Elsajátítják a 

gyertyák díszítésének, színezésének különböző módozatait.  

Várunk minden kezdő és haladó érdeklődőt. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Molnár Éva gyertyakészítő. 

Foglalkozási napok: 2022. február 26-27., április 2-3. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap 

pályázatnak köszönhetően 26.000 Ft támogatást biztosítunk.  

A résztvevőknek 24.000 Ft-ba kerül a részvételi költség, továbbá a felhasznált 

anyagok költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a két napon, a 

befizetett részvételi díj és az 50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 

 

6. 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 zarjicsi és trencsányi 

hímzés néprajzi hátterével, ornamentikájával, öltéstechnikájával és színezésével 

ismerkednek meg. A gépi hímzésből a kalocsai tűzött főkötők hímzéstechnikájának 

megismerése, annak elsajátítása. Az alkotók által korábban elkészített hímző terveket a 

műhelyfoglalkozás vezetőivel és/vagy a résztvevőkkel közösen elemzik. Lehetőséget 

biztosítunk a konzultációra is.  

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetői: Dr. Illés Károlyné hímző 

szakoktató, Népművészet Ifjú Mestere, Népművészet Mestere, népi iparművész; Jenei 

Anikó hímző szakoktató, népi iparművész 

Foglalkozási napok: 2022. január 22-23., február 19-20., március 12-13. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 75.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap 

pályázatának köszönhetően 39.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A bekapcsolódóknak 36.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a 

részvétel. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a hat napon, a befizetett 

részvételi díj és a 75.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 

 

7. KÉPZŐK KÉPZÉSE - ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 15 órában 

A műhelyfoglalkozás célja: hogy azok a Békés Megyei Népművészeti Egyesületi 

tagok, akik rendszeresen tartanak különböző képzéseken és műhelyfoglalkozásokon 

elméleti előadásokat és gyakorlati foglalkozásokat, olyan előadásokon és tréningeken 

vegyenek részt, amelyek segítik a tudásátadás különböző módszertanát, a résztvevők 

közösséggé kovácsolását, a csoporton belül felmerülő konfliktusok kezelését. 

A műhelyfoglalkozás koordinátora: Kölcseyné Balázs Mária, a Gál Ferenc Egyetem 

Gazdasági Kar tanársegédje. Vendégeink lesznek pszichológusok és trénerek. 

Foglalkozási napok: 2022. május 14-15. 

A műhelyfoglalkozás díjmentes. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mindkét 

napon, úgy megtéríti a képzés díját, amely 25.000 Ft. 

 

8. 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, 
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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 a viselkedés 

üzenethordozó funkciójával, lehetőségeivel. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Kölcseyné Balázs Mária, a Gál 

Ferenc Egyetem Gazdasági Kar tanársegédje, egyesületünk munkatársa. 

Foglalkozási napok: 2021. december 18-19. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 25.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap 

pályázatnak köszönhetően 13.000 Ft támogatást biztosítunk.  

A résztvevőknek 12.000 Ft-ba kerül a részvételi költség. 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. NEMEZKÉSZÍTÉS – alap- és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 30 

órában 

A műhelyfoglalkozás célja: hogy a résztvevők megismerkedjenek az óvó-védő 

nemeztárgy készítésével. A dogatcer vagy tumar mintájának tervezésével. 

Nemezlapkészítésével a nemezszegés kabuli szövésével, közép-ázsiai nemez hímzés 

módokkal, tükrök, pénzérmék felvarrásával a nemezre, bojtok készítésével. A nemeztáska 

készítésével, amelyet kártyás szalaggal szegve díszítenek. A táska tervezésével, a nemez 

elkészítésével, a kártyák befűzésével, szövésével. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Vetró Mihály nemezkészítő, népi 

iparművész. 

Foglalkozási napok: 2022. május 14-15., június 4-5. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap 

pályázatnak köszönhetően 26.000 Ft támogatást biztosítunk.  

A résztvevőknek 24.000 Ft-ba kerül a részvételi költség, továbbá a felhasznált 

anyagok költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a két napon, a 

befizetett részvételi díj és az 50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 

 

10. 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: bőrvirágos, nemezzsinóros kulcstartót, 

bőrfedeles pénztárcát, nyakéket bőr díszítéses nemez medállal, valamint alkalmi kézitáskát - 

szintén e két nemes anyag társításával. 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. április 30., május 1., május 21-22. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap 

pályázatnak köszönhetően 26.000 Ft támogatást biztosítunk.  
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A résztvevőknek 24.000 Ft-ba kerül a részvételi költség, továbbá a felhasznált anyagok 

költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi 

díj és az 50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 

 

11. Népi ékszerkészítő alap és ráépülő ismeretek nyújtó műhelyfoglalkozás 15 órában 

 A műhelyfoglalkozás célja:  

 A két nap alatt a résztvevőkkel térbeli karácsonyfadísz csillagot és apróbb ékszereket 

készítünk peyote technikával. 
A MEGHIRDETÉSE AUGUSZTUSBAN TÖRTÉNT, A KÉPZÉS BEINDULT, A 

LÉTSZÁM MEGTELT. 

 

 

12. NÖVÉNYI FESTÉS ÉS FESTÉKES SZŐTTES – alap- és ráépülő ismereteket 

nyújtó műhelyfoglalkozás – 30 órában 

A műhelyfoglalkozás célja: a résztvevők megismerkednek a különböző 

festőnövényekkel, amelyekkel gyapjút, fonalat és anyagokat festenek, továbbá 

elsajátítják az erdélyi festékes szőttes mintáit, amelyből szőttes terveket készítenek. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Pál Etelka erdélyi szövőasszony. 

Foglalkozási napok: 2022. április 30., május 1., május 21-22. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap 

pályázatnak köszönhetően 26.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A résztvevőknek 24.000 Ft-ba kerül a részvételi költség, 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. 

 

13. ROJTKÖTÉS – alap- és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 30 

órában 

A műhelyfoglalkozás célja: hogy a négy nap alatt a csoport résztvevői 

megismerkedhetnek a szövött rojtok, vendégrojtok, kötözött és csomózott rojtok 

készítésével. Továbbá elsajátíthatják a makramé technikák közül a lapos, a váltott lapos, 

a spirál és sorcsomó, valamit az ezek kombinációjával készülő rojtokat. Lehetőséget 

biztosítunk arra, hogy a már elkészült munkadarabokat folytassák, valamint fotón, 

rajzon behozott rojtok megkötésére, és különböző rojtkötési technikák kipróbálására. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Debreczeni János szövő 

Népművészet Mestere, népi iparművész. 

Foglalkozási napok: 2022. április 30., május 1., május 28-29. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap 

pályázatnak köszönhetően 26.000 Ft támogatást biztosítunk.  

A résztvevőknek 24.000 Ft-ba kerül a részvételi költség, 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. 

 

14. SZÉKBEKÖTÉS SZÁLASANYAGGAL – alap- és ráépülő ismereteket nyújtó 

műhelyfoglalkozás – 30 órában 

A műhelyfoglalkozás célja: hogy a résztvevők megismerkedjenek, és a gyakorlatban 

kipróbálják a székbekötés különböző módozatait, elsajátítsák a sással történő 

székbekötést és különböző szabadon választott technikákat alkalmazzanak. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Négyes Tímea, szálasanyag 

szakoktató 

Foglalkozási napok: 2022. április 30., május 1., május 21-22. 
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A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap 

pályázatnak köszönhetően 26.000 Ft támogatást biztosítunk.  

A résztvevőknek 24.000 Ft-ba kerül a részvételi költség, továbbá a felhasznált 

anyagok költsége. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a két napon, a 

befizetett részvételi díj és az 50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 

 

15. TÜLLHÍMZÉS – alap- és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 15 

órában 

A műhelyfoglalkozás célja: A résztvevők megismerik a szlavóniai magyar lyukhímzés 

eredetileg használható alapanyagait, hímzőfonalait, a hímzéshez szükséges eszközöket, 

a mintakincs forrásait. Elsajátítják, hogy hogyan lehet a mintákat mai funkciójuknak 

megfelelően, ízlésesen és hitelesen alkalmazni a viseleti darabokon. 

A gyakorlattal rendelkező kézi hímzők újabb ismeretekre és jártasságokra tehetnek 

szert, megismerkednek a tüllhímzés néprajzi hátterével, ornamentikájával, lyukhímzés 

technikájával. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Sebők Valéria hímző és 

csipkekészítő, népi iparművész. 

Foglalkozási napok: 2022. május 28-29. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 25.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap 

pályázatnak köszönhetően 13.000 Ft támogatást biztosítunk.  

A résztvevőknek 12.000 Ft-ba kerül a részvételi költség, 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. 

 


