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FELHÍVÁS 
Népi kézműves képzések és műhelyfoglalkozások a Békés Megyei Népművészeti 

Egyesületnél 2019/2020 

 

Egyesületünk a korábbi évekhez hasonlóan a téli és tavaszi hónapokban különböző típusú 

képzéseket és műhelyfoglalkozásokat szervez.  

A kurzusok között találhatóak alap- és továbbképző jellegű műhelyfoglalkozások, 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. Akik tanúsítványt szeretnének szerezni, számukra a belépés feltétele az 

érettségi, de akiknek ez a végzettség nem áll rendelkezésre, ők is jöhetnek a tanfolyamra, s 

számukra látogatási igazolást tudunk kiállítani. Az akkreditált képzések kedvezményes 

belépést biztosíthatnak az adott kézműves szakmák OKJ-s képzéseibe (a megszerzett tudás 

beszámításával csökkenthető az OKJ-s tanfolyamok óraszáma és meghirdetett ára). Az 

információink szerint, a jelenleg érvényben lévő OKJ-s képzéseket még 2020-ban el lehet 

kezdeni, és 2022-ig megszerezhető a végzettség. Később a rendszer átalakul, ennek 

ismeretével még nem rendelkezünk. 

Az 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 

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 és műhelyfoglalkozások 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. 

 

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 minimum 10 fő jelentkezése esetén indítjuk. 
 

online jelentkezési lap 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSVzDH-bf1mhIj4r19BEKOV_WYquMpPrDKx4wmM26y0G7-rg/viewform?usp=sf_link
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Bízunk ajánlataink kedvező fogadtatásában. 

Pál Miklósné elnök 

 

Akkreditált képzések 
 

1) Bútorfestő – 60 órás akkreditált képzés 

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 

(57167-3/2015/KOZMUV) 

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, Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2020. január 18-19., március 7-8., április 25-26., május 9-10., a 

vizsga: május 30. 

A tanfolyam részvételi díja: 90.000 Ft, amelyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának 

köszönhetően 58.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 32.000 Ft-ba és a felhasznált anyagköltségbe kerül a részvételi- és 

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

90.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 

 

2) Fazekas – 60 órás akkreditált képzés 

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 

(44063-4/2016/KOZMUV) 

A továbbképzés célja: A résztvevők megismerkednek a Kárpát-medence 

hagyományos fazekas kultúrájával, megismerik a fazekas mesterség által használt 

nyersanyagokat, a különböző tájegységek jellegzetes forma- és díszítőtechnikájával 

használati tárgyakat készítenek.  

A képzésen belül az elméleti ismeretek képezik a 20%-ot, és 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: Barcsay Andrea, Népművészet Ifjú 

Mestere díjjal kitüntetett Népi Iparművész, és Hugyecz László, fazekasmester 

Foglalkozási napok: 2020. január 11-12., február 1-2., február 29-március 1., május 

2-3., a vizsga: május 31. 

A tanfolyam részvételi díja: 90.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának 

köszönhetően 58.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 32.000 Ft-ba és a felhasznált anyagköltségbe kerül a részvételi- és 

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

90.000 Ft közötti összeget meg kell téríteni. 

 

3) Gyékényfonó – 60 órás akkreditált képzés 

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 
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(58425-3/2015/KOZMUV) 

 

A továbbképzés célja: a résztvevők a 60 óra során megismerkednek a Kárpát-

medencében hagyományos gyékényfelhasználási technikákkal, a gyékénytárgyak 

forma- és mintakincsének alkalmazásával. Különböző használati tárgyakat – pl. 

edényalátét, tárolóedény, gyékénykalap, gyermekjátékok és ékszerek – készítenek. 

A képzésen belül az elméleti ismeretek képezik a 20%-ot, és 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: Bencsik Márta, gyékényfonó, Népi 

Iparművész 

Foglalkozási napok: 2020. január 18-19., február 22-23., március 7-8., május 9-10., a 

vizsga: május 30. 

A tanfolyam részvételi díja: 90.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának 

köszönhetően 58.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 32.000 Ft-ba kerül a részvételi- és vizsgaköltség, továbbá a 

felhasznált anyag költsége. Amennyiben a hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett 

részvételi díj és a 90.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 

 

4) Hímző – 60 órás akkreditált képzés 

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 

(24969-4/2016/KOZMUV) 

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

Népművészet Ifjú Mestere és Népművészet Mestere, és tanítványai. 

Foglalkozási napok: 2020. január 4-5., január 25-26., február 8-9., május 2-3., a 

vizsga: május 30. 

A tanfolyam részvételi díja: 90.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának 

köszönhetően 58.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 32.000 Ft-ba kerül a részvételi- és vizsgaköltség, továbbá a 

felhasznált anyag költsége. Amennyiben a hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett 

részvételi díj és a 90.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 

 

5) Mézeskalács készítő – 30 órás akkreditált képzés 

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program  

(57169-3/2015/KOZMUV) 

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. 
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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: Lázár Julianna, Népi Iparművész, 

Népművészet Ifjú Mestere, Bujdosó Enikő, mézeskalács oktató. 

Foglalkozási napok: 2020. január 25-26., március 21-22., a vizsga: május 31. 

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

köszönhetően 34.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 16.000 Ft-ba és a felhasznált anyagköltségbe 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. 

 

6) Nemezkészítő – 60 órás akkreditált képzés 

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 

(56015-3/2015/KOZMUV) 

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. ékszerek, 

táskák, kesztyű, kalap, ülőpárna 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: 2020. január 4-5., január 11-12., február 29-március 1., április 

18-19., a vizsga: május 30. 

A tanfolyam részvételi díja: 90.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának 

köszönhetően 58.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 32.000 Ft-ba és a felhasznált anyagköltségbe kerül a részvételi- és 

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

90.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 

 

7) Szalmafonó – 30 órás akkreditált képzés 

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program  

(58424-3/2015/KOZMUV) 

A továbbképzés célja: A 30 óra alatt a Kárpát-medence hagyományos 

szalmafelhasználási technikáival, a tárgyak forma- és mintakincsének alkalmazásával 

a résztvevők használati tárgyakat, ékszereket, gyermekjátékokat és aratókoszorút 

készítenek.  

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: Bencsik Márta, Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2020. február 8-9., május 2-3., a vizsga: május 31. 
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A tanfolyam részvételi díja: 50.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának 

köszönhetően 34.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 16.000 Ft-ba és a felhasznált anyagköltségbe 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. 

 

8) Tanuljunk népművészetül – 60 órás akkreditált képzés 

Pedagógus Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program 

(9-161/2018/KOZMUV) Pedagógus akkreditáció: 9-161/2018 

A továbbképzés célja: az óvodapedagógusok, tanítók, kisgyermekeknek néptáncot 

oktatók módszertani tudásának bővítése, szemléletmódjának gyakorlatorientált 

formálása, népművészetünk formavilágának, díszítőmotívumainak megismertetése. 

Olyan tárgyi és módszertani ismeretekkel kívánjuk megismertetni őket, amelyek 

segítenek nyitottságra, alkotó gondolkodásra, önállóságra nevelni a gyerekeket. A 

megszerzett tudással a résztvevők képesek lesznek olyan foglalkozásokat tartani, 

olyan játékeszközöket készíteni, amelyet a játékélmény mellett észrevétlenül 

becsempészik a gyerekek vizuális memóriájába a népművészeti munkákat. 

A program mintavilága többek között a pásztorfaragások motívumkincsei, különféle 

hímzések motívumai, mézeskalács ütőfák mintái, zsinórminták, fazekas termékek és 

házoromzatok, építészeti elemek mintakincsei. 

A játékkészítő blokkokban az egyszerűbb memória játékokon, dominókon, kirakókon 

keresztül a már nehezebb lottó, sudoku és térképjátékokon át az útvesztőkig megannyi 

játéktípus segítségével dolgozzuk fel a különféle mintákat. 

A tanfolyam során mindenki elkészíti saját játékgyűjteményét. 

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: Sevella Zsuzsanna, pedagógus, 

játékfejlesztő, a program kidolgozója 

Foglalkozási napok: 2020. február 1-2., március 7-8., április 18-19., május 2-3., a 

vizsga: május 31. 

A tanfolyam részvételi díja: 90.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap pályázatának 

köszönhetően 58.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A hallgatóknak 32.000 Ft-ba és a felhasznált anyagköltségbe kerül a részvételi- és 

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

90.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 
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Alap- és továbbképző jellegű műhelyfoglalkozások 
 

 

1) Bútorfestő továbbképző műhelyfoglalkozás – 15 órában 

A műhelyfoglalkozás célja: a Dél-dunántúli templomok mintakincsének 

feldolgozása, erre képzésre a gyakorlattal rendelkező bútorfestőket várjuk, akik 

elvégezték a 60 vagy 120 órás bútorfestő akkreditált képzést. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati oktatója: Ament Éva, Népi Iparművész  

Foglalkozási napok: 2020. február 1-2. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja – anyagköltség nélkül: 26.000 Ft, melyből a 

Nemzeti Kulturális Alap és a Csoóri pályázatnak köszönhetően 18.000 Ft támogatást 

biztosítunk. 

A bekapcsolódóknak 8.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a 

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

részvételi díj és a 26.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 

 

 

2) Festékek és festékesek – gyapjúszövő továbbképző műhelyfoglalkozás – 30 

órában 

A műhelyfoglalkozás célja: a résztvevők a 30 óra alatt megismerkednek a különböző 

festőnövényekkel, amelyekkel gyapjút, fonalat és anyagokat festenek, továbbá 

elsajátítják az erdélyi festékes szőttes mintáit és szövési technikáit.  

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati oktatója: Pál Etelka, erdélyi 

szövőasszony. 

Foglalkozási napok: 2020. március 28-29., április 25-26. 

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

pályázatának köszönhetően 34.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A bekapcsolódóknak 16.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a 

részvételi díj. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a négy napon, a 

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

 

3) „Gyertek lányok a fonóba” rokkázás, guzsalyozás, fonások – 15 órában 

A műhelyfoglalkozás célja: Hogy a résztvevők megismerjék a gyapjúfeldolgozás 

menetét, kis „szösz-ismeretet”, azaz betekintést kapjanak a gyapjúszálak rejtelmeibe. 

Megismerjék dióhéjban a fonás történetét, megtanulják a guzsalyok, kézi orsók és 

rokkák felépítését és használatát, és az egy-két-háromágú fonal készítését. 

A műhelyfoglalkozásokra várjuk mindazok jelentkezését, akik kedvet éreznek az ősi 

mesterség kipróbálásához, a kézi fonás alapjainak elsajátításához, és maguk készítenék 

el saját fonalaikat. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati oktatója: Bors Franciska, nemezkészítő. 

Foglalkozási napok: 2020. február 29-március 1. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja, anyagköltség nélkül: 26.000 Ft, melyből a 

Nemzeti Kulturális Alap és a Csoóri Sándor Alap pályázatának köszönhetően 18.000 

Ft támogatást biztosítunk. 

A bekapcsolódóknak 8.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a 

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

részvételi díj és a 26.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 

 

4) Hímzett, szövött textilek összevarrása géppel – 15 órában 
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A műhelyfoglalkozás célja: A két nap alatt a résztvevők megismerhetik az anyagok 

összevarrásának lehetséges módjait. Elsajátíthatják az apróbb ajándéktárgyak, pl. 

zsákok, neszesszerek, táskák stb. elkészítését. A 15 órában lehetőséget biztosítunk arra 

is, hogy a résztvevők, az általuk korábban elkészített hímzett darabjaikból kész 

használati tárgyakat készítsenek. 

Várunk minden kezdő és haladó érdeklődőt. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati oktatója: Jenei Anikó, Népi 

Iparművész.  

Foglalkozási napok: 2020. április 18-19. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja, anyagköltség nélkül: 26.000 Ft, melyből a 

Nemzeti Kulturális Alap és a Csoóri Sándor Alap pályázatának köszönhetően 18.000 

Ft támogatást biztosítunk. 

A bekapcsolódóknak 8.000 Ft-ba és felhasznált anyag költségébe kerül a 

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

részvételi díj és a 26.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 

 

5) Hogyan kommunikáljunk – 15 órában 

A tréning célja: A résztvevők megismerkednek az eredményes kommunikációt 

elősegítő gyakorlati módszerekkel. Konkrét, valós példákkal a tréning 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 tréning a játszóházi tevékenység és mesterség bemutatók 

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 tréning elméleti és gyakorlati oktatója: Kölcseyné Balázs Mária, tanársegéd, Gál 

Ferenc Főiskola Gazdasági Kar, az egyesületünk munkatársa. 

Foglalkozási napok: 2020. május 16-17. 

A tréning részvételi díja: 26.000 Ft, melyből a Nemzeti Kulturális Alap pályázatának 

köszönhetően 18.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A bekapcsolódóknak 8.000 Ft-ba kerül a részvétel költség. Amennyiben a 

jelentkező nem vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26.000 Ft 

közötti összeget meg kell térítenie. 

 

6) Kiállításrendezés – 30 órában 

A műhelyfoglalkozás célja: gyakorlott szakember irányításával a résztvevők 

megismerkednek a kiállításrendezés metodikájával, módszertanával és gyakorlatban 

kipróbálják, hogyan kell úgy bemutatni a népművészeti alkotásokat, hogy az mutatós 

és elegáns legyen.  

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati oktatója: Dr. Illés Károlyné, 

kiállításrendező, hímző, Népművészet Mestere. 

Foglalkozási napok: 2020. február 1-2., március 21-22. 

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

pályázatának köszönhetően 34.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A bekapcsolódóknak 16.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a 

részvételi díj. 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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7) Marketing, reklám, önmenedzselés – 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. 

Megismerkednek a pályázatfigyelés módszereivel, a hazai és az EU-s pályázatok 

feltételrendszerével, a pályázáshoz szükséges követelményekkel, egyszerűbb hazai 

pályázatok benyújtásának módszereivel. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati oktatója: Kölcseyné Balázs Mária, 

tanársegéd, Gál Ferenc Főiskola Gazdasági Kar, az egyesületünk munkatársa. 

Foglalkozási napok: 2020. február 8-9. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 26.000 Ft, melyből a Nemzeti Kulturális Alap 

pályázatának köszönhetően 18.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A bekapcsolódóknak 8.000 Ft-ba kerül a részvételi költség. Amennyiben a 

jelentkező nem vesz részt mind a két napon, a befizetett részvételi díj és a 26.000 Ft 

közötti összeget meg kell térítenie. 

 

8) Népi ékszerkészítés továbbképző műhelyfoglalkozás – 15 órában 

A műhelyfoglalkozás célja: Hogy a résztvevők elsajátítják a sujtástechnika alapjait, a 

mintadarabokból inspirálódva egyedi ékszert – medált, fülbevalót, karkötőt, kitűzőt – 

készítsenek. 

A műhelyfoglalkozás második napján hagyományos népi ékszert, keresztbefűzött 

sárközi gyöngygallért készítenek. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati oktatója: Farkasné Jeszenszky Anita, 

ékszerkészítő Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2020. január 11-12. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja, anyagköltség nélkül: 26.000 Ft, amelyből a 

Nemzeti Kulturális Alap és a Csoóri Sándor Alap pályázatának köszönhetően 18.000 

Ft támogatást biztosítunk. 

A bekapcsolódóknak 8.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a 

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

részvételi díj és a 26.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie. 

 

9) Paszománykészítés – 30 órában 

A műhelyfoglalkozás célja: hogy a résztvevők megismerkedjenek a magyar 

viseletben közkedvelt díszítménnyel. A 30 óra alatt elsajátítják a paszománykészítés 

elméletét, és a különböző formákat, mintákat, technikákat, pl. „Vörösmarty” gombos, 

gomblyukas elem, koszorúzás; kisrózsa (galambkosár), kerek gomb, „lengyelke” két-

háromféle befejezéssel – gombos, gomblyukas, koszorúzás, gomb; „szilvamagos” stb. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati oktatója: Kiss Árpádné, Népművészet 

Mestere, Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2020. március 21-22., március 28-29. 

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

pályázatának köszönhetően 34.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A bekapcsolódóknak 16.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a 

részvételi díj. 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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10) Rézművesség – 30 órában 

A műhelyfoglalkozás célja: a résztvevők betekintést nyerhetnek a rézművesség 

elméleti, néprajzi és gyakorlati részleteibe. Megismerkedhetnek a szlovák 

énekeskönyv, a Tranoscius rézveretes mintakincsével és annak felhasználásával 

készíthetnek pl. a könyvekre rézdíszítéseket, rozettákat, illetve egyéb használati 

tárgyakat.   

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati oktatója: Szedlják István, rézműves, 

Népi Iparművész. 

Foglalkozási napok: 2020. január 25-26., február 22-23. 

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

pályázatának köszönhetően 34.000 Ft támogatást biztosítunk. 

A bekapcsolódóknak 16.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a 

részvételi díj. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a négy napon, a 

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

 

11) Szűrrátét készítés – 15 órában 

A műhelyfoglalkozás célja: Hogy a résztvevők megismerkedjenek a szűrrátét 

elméleti alapjaival – szűr, gyapjú, posztó, filc, szűrcsapók, szűrszabók stb. – továbbá 

elsajátítsák a szűrrátét alapvető motívumait, azok levarrási technikáit. Kisméretű 

használati tárgyak készítésén gyakorolják a varrást és a metszést. 

A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati oktatója: Gyönyörűné Erdei Judit, a 

Népművészet Ifjú Mestere, Népi Iparművész, szűrrátét szakoktató 

Foglalkozási napok: 2020. május 2-3. 

A műhelyfoglalkozás részvételi díja, anyagköltség nélkül: 26.000 Ft, melyből a 

Nemzeti Kulturális Alap és a Csoóri Sándor Alap pályázatának köszönhetően 18.000 

Ft támogatást biztosítunk. 

A bekapcsolódóknak 8.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a 

részvételi díj. Amennyiben a jelentkező 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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A 2018-2019-es képzések és műhelyfoglalkozások fotói: 
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