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FELHÍVÁS 

Népi kézműves képzések a Békés Megyei Népművészeti Egyesületnél 

2018/2019 
 

 

Egyesületünk a korábbi évekhez hasonlóan az őszi, téli és tavaszi hónapokban különböző 

típusú képzéseket szervez.  

A kurzusok között találhatóak alap- és továbbképzések, amelyek elsősorban a választott 

kézműves szakma gyakorlati fortélyait hivatottak megismertetni, illetve a meglévő gyakorlati 

jártasságokat fejlesztik.   

A második típusú képzési ajánlataink közé a Hagyományok Háza által akkreditáltatott 

tanfolyamok tartoznak, amelyek a gyakorlati jártasság megalapozása mellett elméleti 

ismereteket is biztosítanak. Az akkreditált képzések vizsgával zárulnak és tanúsítványt adnak 

a résztvevőknek. Az akkreditált képzések kedvezményes belépést biztosíthatnak az adott 

kézműves szakmák OKJ-s képzéseibe (a megszerzett tudással csökkenthető az OKJ-s 

tanfolyamok meghirdetett ára). 

Az oktatásokra 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 

szükség 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 időtartama: változó, amelyet az egyes szakmáknál külön feltüntetünk.  

 

Részvételi díj: a Csoóri Sándor és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően az 

egyes kurzusok részvételi díja rendkívül kedvező (az egyes szakmáknál külön feltüntetjük). 

 

Oktatók: 

A foglalkozások vezetői felkészült szakemberek, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

neves oktatói, illetve a népi kézművesség országosan elismert szaktekintélyei. 

 

Képzési hely: A Békés Megyei Népművészeti Egyesület alkotóháza, 5600 Békéscsaba, 

Orosházi u. 32 

 

Foglalkozási napok: szombat 9.00- 17.00 - vasárnap 9.00 – 16.00    

A képzéseket 10 fő jelentkezése esetén indítjuk. 

  

Bízunk ajánlataink kedvező fogadtatásában. 

 

Pál Miklósné 

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

elnök 
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Akkreditált képzések 
 

1. Bútorfestő - 120 órás akkreditált képzés 
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 

(558426-3/2015/ KÖZMUV) 

 
A továbbképzés célja: A festett bútor iránt érdeklődők elméleti és gyakorlati 

ismereteinek szélesítése. A képzés bővíti a szakkörvezetők, rajztanárok, kézműves 

tanárok, tájegység, 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, kivitelezéséig. 

A képzésen belül az elméleti ismeretek képezik a 17%-ot és 82%-át a gyakorlati 

oktatás teszi ki. 

A képzés vizsgával zárul, amelynek eredményes letétele után tanúsítványt kap a 

résztvevő. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Ament Éva, Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2018. október 27-28, november 24-25, 2019. január 12-13, 

január 26-27, február 23-24, március 9-10, március 30-31, április 13-14, a vizsga: 

május 18. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 180 000 Ft, amelyből a Csoóri 

Sándor Alap pályázatának köszönhetően 130 000 Ft támogatást biztosítunk. A 

hallgatónak 50 000 Ft-ba kerül a részvételi- és vizsgaköltség. Amennyiben a 

hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 180 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

2. Csuhétárgy készítő - 30 órás akkreditált képzés 
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program  

(58422-3/2015/ KÖZMUV) 

 

A továbbképzés célja: A hallgatók megismerkednek a csuhéfelhasználás kultúrájával. 

a csuhé alapanyag tulajdonságaival, beszerezésének lehetőségeivel, a munkához 

szükséges eszközök, szerszámok rendeltetésszerű használatával.  Elsajátítják a bábok, 

játékok, edényalátétek, lábtörlők, csuhédobozok, kosarak, szatyrok, ékszerek 

elkészítésének módjait. 

A képzésen belül az elméleti ismeretek aránya 10% és 90% a gyakorlati oktatás.  

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Bencsik Márta, Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2018. november 24-25, 2019. január12-13, a vizsga: február 23. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 50 000 Ft, amelyből a Csoóri 

Sándor Alap pályázatának köszönhetően 38 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 12 000 Ft-ba kerül a részvételi- és 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. Fafaragó - 120 órás akkreditált képzés 
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 

(56013-3./2015/ KÖZMUV) 

 

A továbbképzés célja: A hagyományos népi kultúrában jelenlévő díszítőművészeti 

fafaragási ismeretek bővítése. Hangsúlyosan a gyakorlati technika ismertetése 

különféle tárgy csoportokon belül. Díszítőtechnikák sokszínűségének bemutatása, 

elsajátítása. 

A képzésen belül az elméleti ismeretek képezik a 15%-ot és 85%-át a gyakorlati 

oktatás teszi ki. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Széll János, etnográfus, Népi Iparművész, 

Wágner Krisztián, faműves. 

Foglalkozási napok: 2018. október 27-28, november 24-25, 2019. január 12-13, 

január 26-27, február 23-24, március 9-10, március 30-31, április 13-14, a vizsga: 

május 18.  

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 180 000 Ft, amelyből a Csoóri 

Sándor Alap pályázatának köszönhetően 130 000 Ft támogatást biztosítunk. A 

hallgatónak 50 000 Ft-ba kerül a részvételi- és vizsgaköltség. Amennyiben a 

hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 180 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

4. Hímes tojás festő - 30 órás akkreditált képzés 
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program  

(35137-4/2016/ KÖZMUV)  

 

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

alapjait a gyimesi szokásrendszer és a moldvai tojásdíszítés alapján. Jártasságot 

szereznek a különböző díszítési technikákban (mint növényi rátét, batikolás és 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 elméleti és gyakorlati oktatója: Fekete Ildikó, Népművészet Ifjú mestere, 

Népi Iparművész, Lázár Julianna, Népművészet Ifjú Mestere, Népi Iparművész, Uhljár 

Mátyásné, Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2018. október 27-28, 2019. január 26-27, a vizsga: február 23. 

A tanfolyam részvételi díja anyagköltséggel együtt: 50 000 Ft, amelyből a Csoóri 

Sándor Alap pályázatának köszönhetően 38 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 12 000 Ft-ba kerül a részvételi- és vizsgaköltség. Amennyiben a 

hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és az 50 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

5. Hímző - 60 órás akkreditált képzés 
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 

(közművelődés akkreditált 24969-4/2016/KOZOSMUV képzés) 

 

A továbbképzés célja: A hallgatók megismerik a magyar hímző kultúra eredetileg és 

napjainkban használható alapanyagait, hímzőfonalait, a hímzéshez szükséges 

eszközöket, a mintakincs forrásait. Elsajátítják, hogy hogyan lehet a mintákat mai 
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funkciójuknak megfelelően ízlésesen és hitelesen alkalmazni a lakáskultúrában és a 

viseleti darabokon.  

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

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész, 

Népművészet Ifjú Mestere és Népművészet Mestere, és tanítványai. 

Foglalkozási napok: 2018. október 27-28, 2019. február 16-17, március 30-31, április 

13-14, a vizsga: május 18. 

A tanfolyam részvételi díja anyagköltséggel együtt: 90 000 Ft, amelyből a Csoóri 

Sándor Alap pályázatának köszönhetően 65 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 25 000 Ft-ba kerül a részvételi- és vizsgaköltség. Amennyiben a 

hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 90 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

6. Kosárfonó - 60 órás akkreditált képzés 
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 

(közművelődés akkreditált (24970-4/2016/ KÖZMUV) képzés) 

 

A továbbképzés célja: A hagyományos kosárfonás elméleti és gyakorlati 

ismereteinek elsajátítása.  A képzés során a hallgatók készítenek gyümölcs-, papír-, 

gazdasági-, bevásárló kosarakat és kínáló tálcákat.  

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

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Kocsor Imréné, Népművészet Mestere, 

Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2018. október 27-28, november 24-25, 2019. január 12-13, 

január 26-27, a vizsga: február 23. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 90 000 Ft, amelyből a Csoóri 

Sándor Alap pályázatának köszönhetően 65 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 25 000 Ft-ba kerül a részvételi- és vizsgaköltség. Amennyiben a 

hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 90 000 Ft közötti összeget 

meg kell téríteni. 

 

7. Mézeskalács készítő - 30 órás akkreditált képzés 
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program  

57169-3.2015/ KÖZMUV)  

 

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 családi élet szokásaikhoz fel tudják használni, és tovább tudják adni 

munkájuk során. 

A képzésen belül az elméleti ismeretek képezik a 20%-ot, a 80%-át a gyakorlati 

oktatás teszi ki. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Lázár Julianna, Népi Iparművész, 

Népművészet Ifjú Mestere, Bujdosó Enikő, mézeskalács oktató. 

Foglalkozási napok: 2018. október 27-28, 2019. január 26-27, a vizsga: február 23. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 50 000 Ft, amelyből a Csoóri 

Sándor Alap pályázatának köszönhetően 38 000 Ft támogatást biztosítunk. 
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A hallgatóknak 12 000 Ft-ba kerül a részvételi- és vizsgaköltség. Amennyiben a 

hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és az 50 000 Ft közötti összeget 

meg kell téríteni. 

 

8. Népi játszóházi foglalkozásvezető - 120 órás akkreditált képzés 
(Akkreditált pedagógus továbbképzés (47793/23/2014), és a Közművelődési 

Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program (893-2/2013/ 

KOZMUV) 

 

A továbbképzés célja: 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 30%-ot, 70%-át a gyakorlati oktatás 

teszi ki. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatói: Barcsay Andrea, Bencsik Márta, Bors 

Franciska, Dankóné Bujdosó Enikő, Dr. Illés Károlyné, Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, 

Farkasné Jeszenszky Anita, Hegedűsné Farkas Lilla, Kádár Manni, Kocsor Imréné, 

Korcsok János, Kurtics Atilla és Széll János, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

tagjai, alkotói, oktatói. 

Foglalkozási napok: 2018. október 27-28, november 24-25, 2019. január 12-13, 

január 26-27, február 23-24, március 9-10, március 30-31, április 13-14, a vizsga: 

május 18. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 180 000 Ft, amelyből a Csoóri 

Sándor Alap pályázatának köszönhetően 130 000 Ft támogatást biztosítunk. A 

hallgatónak 50 000 Ft-ba kerül a részvételi és vizsgaköltség. Amennyiben a 

hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 180 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

9. Szövő - 60 órás akkreditált képzés 
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program (24969-

4/2016/KOZOSMUV) 
 

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, a 80%-át a gyakorlati 

oktatás teszi ki. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, Népi 

Iparművész, Népművészet Ifjú Mestere, Pintér Piroska, szövő oktató. 

Foglalkozási napok: 2018. október 27-28, november 24-25, 2019. január12-13, 

január 26-27, a vizsga: február 23. 

A tanfolyam részvételi díja anyagköltséggel együtt: 90 000 Ft, amelyből a Csoóri 

Sándor Alap pályázatának köszönhetően 65 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 25 000 Ft-ba kerül a részvételi és vizsgaköltség. Amennyiben a 

hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 90 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 



6 

 

 

Alap- és továbbképzések 
 

1. Bőrműves alap- és továbbképzés - 15 órában 
A képzés célja: A képzésen részt vevők megismerkedhetnek  a népi bőrművesség 

ékszerkészítő technikáival (sallangozás, fűzések, fonások, domborítások stb.), továbbá 

kipróbálhatják a hagyományos sallangtechnikát és a gömbölyűszálas 

ékszertechnikákat. A két nap alatt betekintést nyerhetnek az alapanyag előkészítés 

rejtelmeibe, majd a közös tervezés után sallangozott kulcstartó, valamint egyedi 

medálok, fülbevalók, karkötők és nyakékek készülhetnek a gömbölyített bőrszálakból. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Szakács Aliz, Népművészet Ifjú Mestere, 

Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2019. március 9-10. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 26 000 Ft, amelyből a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatának köszönhetően 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

2. Csipkekészítő alap- és továbbképzés - 15 órában  
A képzés célja: Alapképzés: Egy csipkés hétvégére várjuk azokat, akik láttak már 

csipkepárnát, ismerik az alapokat, de sok megválaszolatlan gyakorlati kérdésük van 

(kezdés, befejezés, fordulás, sarkosítás, stb.). A már megismert tudásukat további 

technikákkal szeretnék gyarapítani. 

Továbbképzés: Egy színes, leveles csipke készítésére hívjuk azokat a haladó 

csipkekésztőket, akik nem félnek a „levelektől”.  

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Tóthné Kiss Szilvia, Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2019. január 12 -13. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 26 000 Ft, amelyből a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatának köszönhetően 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

3. Faműves továbbképzés - 15 órában 
A képzés célja: Egy kézzel hajtható kosaras körhinta elkészítése, ezáltal a szakmai 

ismeretek, technikák felidézése, gyakorlati elmélyítése.  

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Széll János, Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2018. október 27-28. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt díjmentes. 

 

4. Faműves - Szarufaragás alap- és továbbképzés - 15 órában 
A képzés célja: a szarufaragás technikáinak és formakincsének megismerése és 

gyakorlati elsajátítása.  

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Széll János, Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2019. március 9-10. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 26 000 Ft, amelyből a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatának köszönhetően 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 
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A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

5. Fazekas alapképzés - 15 órában 
A képzés célja: hogy a résztevők a kézzel készített edények formázásával és a 

korongozás alapjaival ismerkedjenek meg. Készítenek bögréket és tányérokat. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Barcsay Andrea, Népművészet Ifjú 

mestere, Népi iparművész.  

Foglalkozási napok: 2019. március 9-10.  

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 26 000 Ft, amelyből a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatának köszönhetően 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

6. Fazekas továbbképzés - 15 órában 
A képzés célja: A hucul fazekasság unikális díszítőművészetével ismerkedhetnek meg 

a résztvevők. Bevezetőként, néprajzi előadásban a hucul népcsoportról hallhatnak, 

melyet a motívumkincs bemutatása követ. Ezután kerül sor a gyakorlatra. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Bangó Aliz, Népművészet Ifjú Mestere, 

Népi Iparművész.   

Foglalkozási napok: 2019. február 16- 17. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 26 000 Ft, amelyből a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatának köszönhetően 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

7. Gépi hímzés alap- és továbbképzés - 15 órában 
A képzés célja: A kezdő résztvevők a gépi hímzés alapjait sajátítják el. A technikai 

tudás birtokában, és a megszerzett tervezési alapismeretekkel, készíthetnek géppel 

hímzett ruha- és ágyneműt, viseleti darabokat, egyedi táskákat stb. 

A gyakorlattal rendelkező gépi hímzőket műhelyfoglalkozásra invitáljuk. Lehetőség 

nyílik a riseliő hímzés elemeinek gyakorlására, a mintakincs bővítésére a mai 

ruházaton, használati tárgyakon való alkalmazására (tervezés, kivitelezés). Továbbá 

megismerkedhetnek a nyargalásos hímzéssel (kalotaszegi, matyó surc minták) ezek 

feldolgozásával, gyapjú és pamut alapanyagra. Saját darabok tervezésével és 

kivitelezésével. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Jenei Anikó, Népi Iparművész.  

Foglalkozási napok: 2019. január 12-13. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 26 000 Ft, amelyből a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatának köszönhetően 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 
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8. Hímzés továbbképzés - 15 órában 
A képzés célja: hogy a résztvevők megismerkedjenek a minden tájegységnél 

megtalálható csomózott rece készítésének technikájával és a saját tájegységük 

ornamentikájával készítsenek használható alkotásokat. 

A második témakör a Gyetvai vállkendő mintájának alkalmazása ma is használható 

viseleti darabokon. 

A résztvevők a két nap alatt megbeszélhetik az oktatókkal a saját maguk által tervezett 

papíron lévő, vagy félkész hímzéseket. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Dr. Illés Károlyné Népi Iparművész, 

Népművészet Ifjú Mestere és Népművészet Mestere és tanítványai 

Foglalkozási napok:2019. január 26-27. 

A tanfolyam részvételi díja anyagköltséggel együtt: 26  000 Ft, amelyből a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatnak köszönhetően… 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

9. Hogyan kommunikáljunk? - 15 órában 
A képzés célja: A tréning résztvevői megismerkednek az eredményes kommunikációt 

elősegítő gyakorlati módszerekkel. Konkrét, valós példákkal a képzés segítséget nyújt 

az üzleti kommunikáció során megoldandó szituációk, az esetleges konfliktusok 

hatékony kezeléséhez, megoldásához. A résztvevők betekintést nyerhetnek az 

eredményes értékesítést segítő kommunikáció módszertanába, a tárgyalástechnika 

alapjaiba. Külön kitér a képzés a játszóházi tevékenység és mesterségbemutatók 

kommunikációs helyzeteire és azok megoldásaira. Foglalkoznak továbbá a 

megjelenés, a stand és a viselkedés üzenethordozó funkciójával, lehetőségeivel. 

A tudatos kommunikáció nagyban segíti az önmenedzselést, illetve a másokkal történő 

együttműködést. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Kölcseyné Balázs Mária, tanársegéd, Gál 

Ferenc Főiskola Gazdasági Kar, az egyesületünk munkatársa. 

Foglalkozási napok: 2019. március 9-10. 

A tanfolyam részvételi díja: 26 000 Ft, amelyből a Nemzeti Kulturális Alap 

pályázatának köszönhetően 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

   10.Honfoglalás kori rézművesség- ötvösség -15 órában 
A képzés célja: A két nap alatt a részvevők bepillanthatnak a Honfoglalás kori 

rézművesség és ötvösség mesterségbe. Hajfonatkorongot és karkötőt készítenek, 

amelynek a technikai alapja teljesen megegyezik a tarsolylemez készítés módszerével. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Szedlják István, Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2019. február 16-17. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 26 000 Ft, amelyből a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatának köszönhetően 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 
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    11.Karikás ostor készítő -15 órában 
A képzés célja: A résztvevők megismerkednek a karikás ostor  berakásos 

nyéldíszítésével. A gyakorlatban is kipróbálják a hagyományos díszítést, a berakás 

technikáját szaruanyagokkal. Betekintést nyernek a berakások mintavilágába, a minták 

jelentéseibe. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Kurtics Attila, Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2019. február 16-17. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 26 000 Ft, amelyből a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatának köszönhetően 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

12.Kékfestő készítő - 15 órában 
A képzés célja: A kezdő kékfestő és textilmintázó csoportba várjuk azokat az 

érdeklődőket, akik szeretnék megismerni a textilfestés és mintázás alapismereteit, a 

mintázó eszközök készítését, és szívesen elsajátítanák a kékfestés és textilnyomás 

alapfogásait. A tanfolyam során, egy saját tervezésű mintafával kisebb textilek, pl. 

kendő, szalvéta vagy textilkarkötő nyomására és indigós festésére kerül sor. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Tóth Ildikó, Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2018. november 24-25. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 26 000 Ft, amelyből a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatának köszönhetően 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

    13. Marketing, reklám, önmenedzselés - 15 órában 
A képzés célja: A résztvevők a tréning 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. Megismerkednek a pályázatfigyelés módszereivel, a 

hazai és az EU-s pályázatok feltételrendszerével, a pályázáshoz szükséges 

követelményekkel, egyszerűbb hazai pályázatok benyújtásának módszereivel. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Kölcseyné Balázs Mária, tanársegéd, Gál 

Ferenc Főiskola Gazdasági Kar, az egyesületünk munkatársa 

Foglalkozási napok: 2019. február 16-17. 

A tanfolyam részvételi díja: 26 000 Ft, amelyből a Nemzeti Kulturális Alap 

pályázatának köszönhetően 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

 

 

 



10 

 

14.Nemezelés alap- és továbbképzés I. - 15 órában 
A képzés célja: „Nemezecske ékszerecske” - a kezdő nemezelő résztvevőknek 

lehetősége lesz egyszerűbb, hagyományos virágkitűzők, nyakékszerek, derékövek 

készítésére, a gyakorlottabbak pedig saját tervezésű, modern ékszereket készíthetnek 

finom ausztrál merinó gyapjú, kavicsok, flitterek, üvegszemek, selyemszálak, 

gyöngyök,  selyemszalagok összedolgozásával.  

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Bors Franciska, nemez oktató. 

Foglalkozási napok: 2019. február 23-24. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 26 000 Ft, amelyből a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatának köszönhetően 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

     15. Nemezelés alap- és továbbképzés II. - 15 órában 
A képzés célja: A résztvevők a két nap alatt különböző modern eljárással és 

eszközökkel olyan tárgyakat készíthetnek, melyek őrzik a hagyományos mintakincset. 

Egy megújító szemléletmódban alkothatnak használható, és egyben dekoratív 

alkotásokat. Törekszünk arra, hogy a népművészet mintakincse és jelképisége e 

kompozíciókban határozottan felismerhető legyen. Felhasználjuk a selyem-nemez adta 

lehetőségeket, amivel készíthetünk kesztyűt, kendőt, kalapot. Ezen túl a 

szemkivágásos technikával különféle táskákat, kosarat. 

Kezdők selyemkendőt, selyemberakásos kesztyűt, táskát. Készíthetnek. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Aba P. Ákos, Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2019. március 30-31. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 26 000 Ft, amelyből a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatának köszönhetően 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

16.Rojtkötő alap- és továbbképzés - 15 órában 
A képzés célja: Az érdeklődők a két nap  alatt megismerkedhetnek a szövött 

rojtok (terítő, takaró, szőnyeg), valamint a vendég, kötözött és 

csomózott rojtok készítésével. Elsajátíthatják a makramé technikák közül a 

lapos, a váltott lapos, a spirál és a sorcsomó készítését, valamint ezek 

kombinációjával készülő rojtokat. A gyakorlottak csipkepárnán készíthetnek 

bonyolultabb alkotásokat. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Debreczeni János, takács, Népi 

Iparművész, Népművészet Mestere.  

Foglalkozási napok: 2019. február 16-17. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 26 000 Ft, amelyből a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatának köszönhetően 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 
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17. Vászonszövő alap- és továbbképzés - 15 órában 
A képzés célja: Az érdeklődők a két nap alatt elméleti ismereteket és gyakorlati 

útmutatásokat kaphatnak a Kárpát-medence szőtteskultúrájából, valamint 

e mintakincsek felhasználásával  a XXI. század embere számára 

tervezett darabok elkészítéséről és megvalósításáról. Az elhangzottak 

alapján ki-ki elkészítheti a terveit, az itt szerzett tapasztalatok 

alapján. Lehetőség lesz a már elkészített tervek, vagy elkészült darabok 

megvitatására, kizárólag szakmai szempontok alapján. A foglalkozás Debreczeni 

János mezőberényi műhelyben lesz, ezért a résztvevőnek lehetőségük lesz az oktató 

műhelyének a megismerésére is. 

A képzés elméleti és gyakorlati oktatója: Debreczeni János, takács, Népi 

Iparművész, Népművészet Mestere. 

Foglalkozási napok: 2019. február 23-24. 

A tanfolyam részvételi díja, anyagköltséggel együtt: 26 000 Ft, amelyből a Nemzeti 

Kulturális Alap pályázatának köszönhetően 20 000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 6 000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a hallgató nem 

vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26 000 Ft közötti összeget 

meg kell térítenie. 

 

 


