FELHÍVÁS
Akkreditált népi kézműves képzések és műhelyfoglalkozások
2021.
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Békés Megye Népművészetéért Alapítvány, a korábbi
évekhez hasonlóan, 2021-ben is, a tavaszi és kora nyári hónapokban különböző típusú népi kézműves
képzéseket és műhelyfoglalkozásokat szervez.
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.
Innovatív módon, az EFOP-3.7.3-16-2017-00075 „Használható hagyományok – népi kézműves tudás
átadása a Dél-alföldi régióban” című projekt keretében távoktatás módszertanával is tervezünk
tudásátadást. A két szakágban történő tudásátadás nem zárul vizsgával, nem jár végzettséget biztosító
dokumentum megszerzésével.
Szintén képzési ajánlataink közé tartoznak 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 10 fő jelentkezése esetén indítjuk.
Jelentkezési határidő: 2021. február 1.
Jelentkezését a JELENTKEZÉSI LAP linkre kattintva adhatja le.
Bízunk ajánlataink kedvező fogadtatásában!
Pál Miklósné
elnök
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AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK
1.

FAFARAGÓ SZAKKÖRVEZETŐI KÉPZÉS – 60 órás akkreditált képzés
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program
(24968-4/2016 KOZOSMUV)
A tanfolyam célja: a résztvevők megismerik a faragható fa alapanyagok fajtáit, azok
megmunkálhatóságát. Betekintést nyernek a paraszti kultúrában használatos fa eszközökbe,
használati tárgyakba, a fafaragás eszközeibe, szerszámaiba, gépekbe. A résztvevők
megismerik és alkalmazzák az elsajátított technikákat. Képesek lesznek önálló tervezésre a
tanult anyagon belül. A díszítő technikák eszközeit készség szinten tanulják meg használni.
A képzésen belül az elméleti ismeretek aránya 22%, a gyakorlati 78%.
A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatója: Széll János etnográfus, faműves szakoktató,
Népi Iparművész; Dezső János faműves, népművészet ifjú mestere díjjal kitüntetett Népi
Iparművész.
Foglalkozási napok: 2021. március 27-28., április 10-11., május 15-16., június 12-13., a
vizsga: augusztus 7.
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- és vizsgaköltség, továbbá a felhasznált anyag költsége. Amennyiben a
résztvevő nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 100.000 Ft közötti összeget meg
kell térítenie.

2.

KÉZI HÍMZŐ TANFOLYAM – 60 ÓRÁS AKKREDITÁLT KÉPZÉS
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program
(24969-4/2016/KOZMUV).
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: Dr. Illés Károlyné hímző szakoktató,
Népművészet Ifjú Mestere, Népművészet Mestere, Népi Iparművész és tanítványai.
Foglalkozási napok: 2021. február 27-28., március 27-28., április 3-4., június 12-13., a
vizsga: június 19.
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- és vizsgaköltség, továbbá a felhasznált anyag költsége. Amennyiben a
résztvevő nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 100.000 Ft közötti összeget meg
kell térítenie.

3.

KOSÁRFONÓ TANFOLYAM – 60 ÓRÁS AKKREDITÁLT KÉPZÉS
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program
(24970-4/2016/ KÖZMUV).
A tanfolyam célja: A hagyományos kosárfonás elméleti és gyakorlati ismereteinek
elsajátítása. A képzés során a résztvevők készítenek gyümölcs-, papír-, gazdasági-,
bevásárló kosarakat és kínáló tálcákat.
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A képzésen belül az elméleti ismeretek aránya 22%, a gyakorlati 78%.
A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatója: Kocsor Imréné kosárfonó szakoktató,
Népművészet Mestere, Népi Iparművész.
Foglalkozási napok: 2021. február 27-28., március 27-28., április 3-4., május 22-23., a
vizsga: június 19.
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- és vizsgaköltség, továbbá a felhasznált anyag költsége. Amennyiben a
résztvevő nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 100.000 Ft közötti összeget meg
kell térítenie.
4.

VISELETKÉSZÍTŐ TANFOLYAM – 120 ÓRÁS AKKREDITÁLT KÉPZÉS
Közművelődési Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált képzési program
(35139-4/2016/KOZOSMUV).
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, kötényt, szoknyát, mellényeket.
Megismerkednek a kézi ráncolással, pliszírozással és egyéb díszítő technikákkal.
A képzésen belül az elméleti ismeretek aránya 15%, a gyakorlati 85%.
A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatói: Farkasné Kun Anikó könnyűipari mérnök,
viseletvarró, hímző szakoktató; Jenei Anikó varrónő, hímző szakoktató, Népi Iparművész
Foglalkozási napok: 2021. március 06-07., március 27-28., április 10-11., május 15-16.,
június 12-13., július 12-17., a vizsga: augusztus 7.
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- és vizsgaköltség, továbbá a felhasznált anyagköltség. Amennyiben a résztvevő
nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 200.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
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AZ EFOP-3.7.3-16-2017-00075 „Használható hagyományok – népi
kézműves tudás átadása a Dél-alföldi régióban” című projekt keretében
távoktatás módszertanával megvalósuló tudásátadás
1.

BÚTORFESTŐ alapismereteket nyújtó tudásátadás – 30 kontaktórával, továbbá online
ismeretadással (e-learning).
A tudásátadás célja: A festett bútor iránt érdeklődők elméleti és gyakorlati ismereteinek
szélesítése. A foglalkozások bővítik az érdeklődők, a szakkörvezetők, rajztanárok, kézműves
tanárok tájegységre, technikákra, színekre, szerkesztésekre, de még a betűírásra vonatkozó
tudását is. Cél, hogy alkalmazni tudják ismereteiket a hétköznapokban, akár oktatómunkájuk
során is. Megismerik azokat a lépéseket, melyek az önálló tervezés kívánatos útját jelölik ki a
gyűjtéstől, a tervezésen át, a kivitelezésig. A tudásátadás nem zárul vizsgával, nem jár
végzettséget biztosító dokumentum megszerzésével.
A tudásátadás elméleti és gyakorlati vezetői: Ament Éva bútorfestő szakoktató, Népi
Iparművész; Földi László bútorfestő.
Kontaktórák időpontja: 2021. február 20-21., május 15-16. A két időpont között távoktatási
módszertan (10 db oktatófilm, e-learning felület) segítségével sajátítja el a tudástartalmat a
résztvevő.
A tudásátadásban a RÉSZVÉTEL TÉRÍTÉSMENTES.

2.

NEMEZKÉSZÍTŐ alapismereteket nyújtó tudásátadás – 30 kontaktórával, továbbá
online ismeretadással (e-learning).
A tudásátadás célja: az érdeklődők bevezetése a nemezkészítés rejtelmeibe. A résztvevőket
szeretnénk megismertetni a szakma alapfogalmaival, alapismereteivel, a mesterség alapvető
eszközeivel, alapanyagaival, valamint a mintázási és formázási technikákkal egyszerű, a
hétköznapi életünkben is használható, apró tárgyak, ékszerek, játékok készítésén keresztül.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik kedvet éreznek eme ősi mesterség kipróbálásához, a
nemezelés alapjainak elsajátításához. A tudásátadás nem zárul vizsgával, nem jár
végzettséget biztosító dokumentum megszerzésével.
A tudásátadás elméleti és gyakorlati vezetői: Bors Franciska és Berencsi Erika
nemezkészítő szakoktatók.
Kontaktórák időpontja: 2021. február 20-21., május 15-16. A két időpont között távoktatási
módszertan (10 db oktatófilm, e-learning felület) segítségével sajátítja el a tudástartalmat a
résztvevő.
A tudásátadásban a RÉSZVÉTEL TÉRÍTÉSMENTES.
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ALAP- ÉS RÁÉPÜLŐ ISMERETEKET NYÚJTÓ
MŰHELYFOGLALKOZÁSOK
1. BŐRMŰVES alap- és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 15 órában.
A műhelyfoglalkozás célja: A résztvevők 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 műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Szakács Alíz bőrműves szakoktató,
Népművészet Ifjú Mestere, Népi Iparművész.
Foglalkozási napok: 2021. március 6-7.
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.

BÚTORFESTŐ – ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 60 órában.
Erre a műhelyfoglalkozásra a már gyakorlattal rendelkező bútorfestőket várjuk, akik
elvégezték a 60 vagy 120 órás bútorfestő akkreditált képzést.
A műhelyfoglalkozás célja: hogy a résztvevők megismerkedjenek Vizesrét, Szentsimon,
Sóly és Gógánváralja festett bútor mintakincsének feldolgozásával. Vizesrét: A Felföld
méltánytalanul elhallgatott, izgalmas témája a festő-asztalosokat tisztelőknek. Egyre több
hajdani magyar emlék kerül szem elé, restaurálásra. Egyik legjellegzetesebb stílus az
evangélikus Vizesrét templomáé, melynek mennyezete 1721-ben készült. Pompás
szerkesztés, biztos ecsetvonások, jó ízlés jellemző a munkára, melynek feldolgozása igazi
élmény lesz!
Szentsimon: A Barkóság, és egyben hazánk legrégebbi datált, katolikus, festett mennyezete.
A 24 darabból álló, perzsa bazárra emlékeztető mennyezetet 1650-ben Lévai István és
Comáromy István festették. A mennyezet gyönyörű példája a szakrális térben használt
reneszánsz stílus népi kultúrára hatására. Színei, festése komoly tervezést igényel, de
megbirkózunk vele!
Sóly: Szent István örökségével, királyi emlékekkel büszkélkedő kicsiny templom a Balatonfelvidéken. A többször bővített, átépített templom 1724-ben kapta szépséges festett, szakrális
bútorait és mennyezetét. Valószínűleg komáromi festő-asztalosok munkája. A XIX. század
végén villámcsapás áldozatául esett mennyezet töredéke ma az Iparművészeti Múzeum
gyűjteményét gyarapítja. Hiteles másolata 2019-ben készült. Lendületes ecsetvonásokkal
igazi bátorságra nevel Sóly.
Gógánváralja: Az 1520-ban készült mennyezet (Erdély, Maros megye) az Iparművészeti
Múzeum gyűjtéseként a Nemzeti Galériában látható. Alkotóját nem ismerjük, de elismeréssel
szólunk róla, hiszen hihetetlenül nagy rajzkészségről, térlátásról, jó ízlésről tanúskodnak a
kazetták. E mennyezet az, melyet a magas művészet és a népi tárgykultúra vitás határának
neveznek a művészettörténészek. Festése igazi kihívás lesz, ám az eredmény annál nagyobb
örömet okoz majd!
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Ament Éva bútorfestő szakoktató,
Népi Iparművész.
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Foglalkozási napok: 2021. február 13-14, március 6-7, március 20-21, április 10-11.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja 100.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 52.000 Ft támogatást biztosítunk.
A bekapcsolódóknak 48.000 Ft-ba, továbbá a felhasznált anyag költségébe kerül a
részvétel. Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a négy hétvégén, a befizetett
részvételi díj és a 100.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
3.

CSIPKEKÉSZÍTÉS – alap és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 15
órában.
A műhelyfoglalkozás célja: A két nap alatt a résztvevők megismerhetik a csipkeékszer
készítésének fortélyait. Elsajátíthatják a csipkeékszer tervezésének módszertanát és a
különböző csipkekészítő technikákkal megtervezhetik azok kivitelezését és adjusztálását.
Várunk minden kezdő és haladó érdeklődőt.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Tóthné Kiss Szilvia csipkekészítő
szakoktató, Népi Iparművész.
Foglalkozási napok: 2021. február 13-14.
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

4.

CSONT ÉS SZARUFARAGÓ – alap és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás –
15 órában.
A műhelyfoglalkozás célja: A két nap alatt a résztvevők megismerhetik a csont- és
szarumegmunkálás és díszítés – karcolozás, sárgítás, spanyolozás stb. – technikáit.
Várunk minden kezdő és haladó érdeklődőt.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Gosztonyi Zoltán fafaragó oktató,
Népművészet Mestere, Népi Iparművész.
Foglalkozási napok: 2021. június 5-6.
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.

5.

DRÓTFONÁS – alap és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 15 órában.
A műhelyfoglalkozás célja: A két nap alatt a résztvevők megismerhetik a szlovák lakosság
népi kézművességében meghatározó drótfonási díszítő technikákat, amelyekkel különböző
cserép- és üvegtálakat „fonhatnak” be, díszíthetnek húsvéti tojásokat, de önálló drótból
készült tárgyak is kikerülhetnek a kezük alól.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetői: Tóth Géza ötvös és Uhljár Mátyásné
tojásdíszítő, Népi Iparművész.
Foglalkozási napok: 2021. április 24-25.
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.
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6.

FESTÉKEK ÉS FESTÉKES GYAPJÚSZÖVÉS – 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 és szövési technikáit.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Pál Etelka erdélyi szövőasszony.
Foglalkozási napok: 2021. április 24-25, május 29-30.
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.

7.

GYERTYAKÉSZÍTÉS – alap és ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 15
órában.
A műhelyfoglalkozás célja: a két 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: 2021. június 5-6.
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.

8.

„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,
működését és használatát, és az egy-két-háromágú fonal készítésének rejtelmeit a rokkán,
továbbá kreatív és effekt fonalak készítését.
A műhelyfoglalkozásokra várjuk mindazok jelentkezését, akik kedvet éreznek az ősi
mesterség kipróbálásához, a kézi fonás alapjainak elsajátításához, és maguk készítenék el
saját fonalaikat. Visszavárjuk, a korábbi műhelyfoglalkozások résztvevőit is, illetve azokat,
akik a rokkán való fonást szeretnék elsajátítani, valamint tudásukat elmélyíteni.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Bors Franciska nemezkészítő
szakoktató.
Foglalkozási napok: 2021. március 20-21.
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.

9.

HÍMZŐ tervezői ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 30 órában.
A műhelyfoglalkozás célja: hogy a gyakorlattal rendelkező kézi hímzők kipróbálják,
fejlesszék tervezési készségüket. A résztvevők a közösen meghatározott tájegységi hímzésből
készítenek különböző tervvariációkat. Az alkotók által korábban elkészített hímző terveket a
műhelyfoglalkozás vezetőjével és/vagy a résztvevőkkel közösen elemzik. Lehetőséget
biztosítunk a konzultációra is.
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A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Dr. Illés Károlyné hímző szakoktató,
Népművészet Ifjú Mestere, Népművészet Mestere, Népi Iparművész.
Foglalkozási napok: 2021. április 24-25., június 5-6.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 26.000 Ft támogatást biztosítunk.
A bekapcsolódóknak 24.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a részvétel.
Amennyiben a jelentkező nem vesz részt mind a négy napon, a befizetett részvételi díj és az
50.000 Ft közötti összeget meg kell térítenie.
10. KIÁLLÍTÁSRENDEZÉS műhelyfoglalkozás – 30 órában.
A műhelyfoglalkozás célja: hogy gyakorlott szakember irányításával a résztvevők
megismerkednek a kiállítás rendezés metodikájával, módszertanával és gyakorlatban
kipróbálják, hogyan kell úgy bemutatni a népművészeti alkotásokat, hogy az mutatós és
elegáns legyen.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Dr. Illés Károlyné hímző szakoktató,
kiállításrendező, Népművészet Ifjú Mestere, Népművészet Mestere, Népi Iparművész.
Foglalkozási napok: 2021. március 20-21., május 1-2.
A műhelyfoglalkozás részvételi díja: 50.000 Ft, melyből a Csoóri Sándor Alap
pályázatának köszönhetően 26.000 Ft támogatást biztosítunk.
A bekapcsolódóknak 24.000 Ft-ba és a felhasznált anyag költségébe kerül a részvétel.
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. MARKETING, reklám, önmenedzselés, KOMMUNIKÁCIÓ – 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 tudatos kommunikáció nagyban segíti az önmenedzselést, illetve a másokkal történő
együttműködést. A résztvevők betekintenek az eredményes kommunikációt elősegítő
gyakorlati módszerekbe. Külön kitérnek a játszóházi tevékenység és mesterség bemutatók
kommunikációs helyzeteire és azok megoldásaira. 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. június 5-6.
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.
12. NÉPI ÉKSZERKÉSZÍTÉS ráépülő ismereteket nyújtó műhelyfoglalkozás – 15 órában.
A műhelyfoglalkozás célja: a két nap alatt a résztvevők elsajátíthatják a peyote
fűzéstechnika alapjait, megismerkednek az ezen technikával készülő népi ékszerekkel, és a
mintadarabokból inspirálódva újragondolt, modern ékszereket – nyakláncot, karkötőt, medált,
gyűrűt, fülbevalót – készítenek.
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A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Farkasné Jeszenszky Anita
ékszerkészítő, Népi Iparművész.
Foglalkozási napok: 2021. május 29-30.
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.
13. VARRJ MAGADNAK RUHÁT! műhelyfoglalkozás – 15 órában.
A műhelyfoglalkozás célja: a két nap alatt a résztvevők az általuk elképzelt ruhát,
ruhadarabot szakember segítségével kiszabhatják és megvarrhatják. Amennyiben kedvet
éreznek rá, lehetőség nyílik arra is, hogy megismerkedjenek a népviselet szabásainak, dísztő
varrásainak elsajátítására is, vagy éppen az apróbb ajándéktárgyak, pl. zsák, neszesszer, táska
stb. elkészítésére. A jelentkezést követően megkérdezzük a résztvevők elképzelését, és ahhoz
igazítjuk a kétnapos együttlétet, programját.
Várunk minden kezdő és haladó érdeklődőt.
A műhelyfoglalkozás elméleti és gyakorlati vezetője: Farkasné Kun Anikó könnyűipari
mérnök, viseletvarró, hímző szakoktató.
Foglalkozási napok: 2021. május 29-30.
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.
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