
 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A CSOÓRI SÁNDOR ALAP CSSP-

TARGYALKOTO-2018-SZ-0014 számú pályázathoz 

A pályázati támogatásnak köszönhetően az eddigi munkánk kibővült, sokkal több partnerintézményt, 

szervezetet tudtunk elérni, mint eddig. 

Miután nincs állandó alkotóházunk, játszóházakkal, mesterségbemutatókkal kitelepülünk egy-egy 

művelődési házba, könyvtárba, iskolába vagy egyéb közösségi térbe. Régi vágyunk volt, hogy ezeket a 

„vendégprogramokat” valamiféle egységes keretbe foglaljuk, így alakult ki a BŐRÖNDMŰHELY 

fogalma. Az Iharos Népművészeti Egyesület vezetősége összeállítja az éves programtervet, mely 

minden estben az évkörre épülő jeles napokhoz igazodik , majd a foglalkozását tematikailag kidolgozza 

a különböző korosztályokra. Így ugyan azt a témát óvodásoknak, általános iskolásoknak, családoknak 

más és más módon kínáljuk. 

Így a Bőröndműhely 2018 szeptemberétől 2019 júniusáig öt különböző helyszínen zajlott: 

1. Cseperedő Tagóvoda – 1119 Budapest, Albert u. 28-30. 

2. Grosics Gyula Sport Általános Iskola – 1119 Budapest, Bikszádi u. 11-15. 

3. Mindszenty József Katolikus Általános Iskola – 2040 Budaörs, Esze T. u. 1. 

4. ASSZONYMŰHELY Hajtóka Közhasznú Egyesület – 2461 Tárnok, Fő u.45. (a Művelődési 

Házunk felújítása miatt április 23-ig ideiglenes helyszínen, Ifjúsági Ház, 2461 Tárnok, Rákóczi 

út 38., azután ismét a régi helyszínen) 

5. Parkvárosi Közösségi Ház, Érd Éltető Értékeinkért Egyesület – 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 

206-208. 

Ezen kívül alkalmi programok keretében a Bőröndműhely a Magyar Földrajzi Múzeumban , a 

Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Gimnáziumban is vendégeskedett. 

 

 

1. Cseperedő Tagóvoda – 1119 Budapest, Albert u. 28-30.  

Az óvoda nagycsoportosai számára tartottunk havi két foglalkozást, mely számos kézműves 

mesterséget érintett, így éberen tartottuk a kicsik figyelmét és az óvónőket is bevontuk. (18 

foglalkozás/ 480 fő résztvevő) 

    

  

2. Grosics Gyula Sport Általános Iskola – 1119 Budapest, Bikszádi u. 11-15. 



Elsősorban az iskola alsó tagozatát céloztuk meg. Ragyogó befogadó korosztály a népi kultúra játékos, 

élményszerű megismerésének. Az évköri témákkal igyekeztünk figyelembe venni az egyéb tantárgyak 

aktualitásait is, amiért a pedagógusok külön hálásak voltak. (17 foglalkozás/ 510 résztvevő) 

        

    

 

3.  Mindszenty József Katolikus Általános Iskola – 2040 Budaörs, Esze T. u. 1. 

Az iskola régi partnerünk, de csak ebben az évben nyílt lehetőség arra, hogy rendszeres, egymásra 

épülő kézműves foglalkozásokat tartsunk. A technikai ismereteken túl itt már hely- és népismereti, 

valamint némi néprajzot is belefűztünk a foglalkozásokba. (16 foglalkozás/315 résztvevő) 

    

 

 

4. ASSZONYMŰHELY Hajtóka Közhasznú Egyesület – 2461 Tárnok, Fő u.45. (a 

Művelődési Házunk felújítása miatt április 23-ig ideiglenes helyszínen, Ifjúsági Ház, 2461 Tárnok, 

Rákóczi út 38., azután ismét a régi helyszínen) 

Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a tárnoki néptánccsoporttal, a Hajtóka Egyesülettel. Tagjaik többnyire 

középkorúak , akik számos estben szóvá tették, ha a kézműves foglalkozásokon megkértük őket, 

hagyják a gyerekeket érvényesülni, önállóan dolgozni. Ebből az elégedetlenségből jött az 



ASSZONYMŰHELY ötlete, melyen havi egy alkalommal csak a felnőtt asszonyok „játszhatnak”, s a 

kiszoruló párjaiknak időnként „Férfi megőrző” is működik.  Elsősorban a családi szerepekre fektetjük 

a fő hangsúlyt, így a hagyományos női munkák élednek föl (hímzés, szövés, viseletvarrás, 

gyöngyfűzés, hagyományos tájjellegű ételek főzése, sütése) (16 alkalom/205 fő résztvevő) 

     
 

 

5. Parkvárosi Közösségi Ház, Érd Éltető Értékeinkért Egyesület – 2030 Érd, Bajcsy-

Zsilinszky út 206-208.  

Ez volt az a programelemünk, amely kifejezetten családoknak, tehát vegyes korosztálynak szólt. 

Minden foglalkozáson arra törekedtünk, hogy a felnőttek segítsék a kicsiket, az új vagy eddigi 

tudásukat fölhasználva mutassanak példát az aprónépnek. (9 alkalom/218 résztvevő) 

   
 

 

Alkalmi BŐRÖNDMŰHELYEK: 

1. Magyar Földrajzi Múzeum , 2030 Érd, Budai út 4. 

Régóta szerettünk volna a szervezetünk területén működő országos intézménybe bekerülni. Most, a 

Csoóri pályázatnak köszönhetően, meggyőztük a múzeumot, színvonalas programmal színesítjük az 

általuk megrendezett Családi Napokat. 

Három alkalommal jártunk az Országos Földrajzi Múzeumban, melynek során történelmi időutazást 

szervezett a múzeum, múzeumpedagógiai játékokkal tették a gyerekek számára is jól érthetővé a múlt 

szokásait, történelmi eseményeit. Itt gyertyamártással, kosárfonással, fafaragással, gyöngyfűzéssel, 

csuhé-levendula angyalka készítésével, nemezeléssel és mesemondással voltunk jelen. A Múzeumok 

Éjszakája különösen sok látogatót vonzott. ( 3 alkalom/780 fő résztvevő) 

 



           

     

 

2. Új kézműves szakkör beindítása a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskolában 

„Bőröndműhely” címmel.( helyszín: Halásztelek, Somogyi Béla u. 50-52, 2314) 

Évek óta kiemelt feladatunk térségünk gyermek és ifjúságának népi kézműves szakköreinek 

megszervezése, fejlesztése. A Hagyományok Háza és a Csoóri Program támogatásának köszönhetően 

szeptember végén sikeresen beindult az általános iskola felső tagozatosai számára a népi ékszerkészítő 

szakkör. Vezeti Dr. Nemesházi Valéria, népi iparművész. (18 alkalom/172 résztvevő) 

 

Pályázatunk második része az évente más-más Kárpát-medencei tájegységre tervezett szakmai látóút, 

a HÉTHATÁRON út megszervezése. 2019-ben Máramarost tűztük ki célul. Az előkészítés már 

ősszel megkezdődött, hiszen szervezetünk elnöksége előre fölmérte, milyen népi kézműves 

műhelyek, szabadtéri néprajzi múzeumok és hagyományok néprajzi gyűjtemények látogathatóak, 

melyekre érdemes egy nagyobb csoportot elvinni. 

Így a látóút keretében meglátogattuk a szatmárnémeti Boróka Népművészeti Egyesület alkotóházát, a 

Márarmarosszigeti Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, a Máramarosszigeti Néprajzi Múzeumot, a 

szaploncai vidám temetőt, Mara Zapka, Népművészet Mestere fonó-szövőházát, a szaploncai 

fejfafaragót, Stan Ioan Patrast, a szaploncai ványolót, a szrb-i ványolót, és a szrb-i 

szalmakalapkészítőt, a breb-i fazsindelykészítő műhelyt, a bocskorkészítőt, a breb-i egyházi fonót, az 

aknasugatagi kézműves műhelyt, a koltói Petőfi-gyűjteményt és a Teleki-kastélyt, a nagybányai 

Néprajzi Gyűjteményt és a Teleki Magyar Házat valamint a Bódi-tó környékét. A kint töltött 8 nap 

alatt jutott némi idő a helyi partnerszervezet kézműves oktatására is.  

Megegyeztünk, hogy a közeljövőben mindenképp folytatjuk a kézműves oktatást, hiszen kinti partner-

szervezeteink, a Szent Júdás Tádé és a Jávorfa Virága Egyesület nem tud a kézművesség terén tovább 

lépni, így mindenképp szükséges a hazai támogatás.  

Összességében a Csoóri Sándor pályázat támogatása óriási lendületet adott szervezetünknek, lehetőség 

szerint folytatjuk kapcsolataink bővítését és a Bőröndműhely programmal arra törekszünk, olyan 



településekre is elvigyük tárgyi örökségünket, melyben már-már elfeledett szellemi örökségnek 

minősül a népi kézművesség. 

       

   

    
Tárnok, 2019. július 24.                                                             

 

 

 


