A Tata és Térsége Kézműves Egyesület
2019 évi szakmai tevékenysége

A Tata és Térsége Kézműves Egyesület legfőbb célja a népművészet, ipar és képzőművészet,benne a
kézművesség hagyományainak, értékeinek, technikai tapasztalatainak kutatása, feldolgozása, terjesztése,
valamint, hogy összefogja és segítse a gyermek –ifjúsági és felnőtt korosztály körében a tárgyalkotó
népművészet megismerését. Egyfajta kapcsolat közvetítő hidat épít a környéken élő és dolgozó kézműves
mesterek, az oktatási intézmények és egyéb közművelődési színterek valamint a környéken élők között
annak érdekében, hogy Tata és vonzás körzetébe tartozó települések népművészeti hagyományait, egyéb ipar
és képzőművészeti értékeit életben tartsa és innovatív módon a mai korhoz igazítva átörökítse,
megismertesse
megújuló

a térségben élőkkel akik a mindennapi életük részeként élhetnek együtt folyamatosan

mégis a térségre oly jellemző néphagyományainkkal. A térségben tevékenykedő kézműves

mesterek (fazekasok, fafaragók, kovácsok, bőrdíszművesek, csuhé tárgy készítők, textilművesek,
ékszerkészítők,grafikusok, festők, stb…) akik csatlakoztak egyesületünkhöz, felvállalták annak céljait és a
térség önkormányzataival, civil szervezetekkel, néptánc csoportokkal együttműködve számos programot
igyekszik generálni, létrehozni céljai eléréséhez.
Pályázatainknak köszönhetően a 2019-es évben is igyekeztünk mind szélesebb körben végezni
ismeretterjesztő, oktató és hagyományápoló tevékenységünket, melyről megvalósult programjainkon
keresztül nyerhetnek betekintést.
Egyesületünk vezetője Molnárné Tamás Anetta Naszály önkormányzatával karöltve hozta létre a 2009 óta
hagyományosan minden évben így 2019-ben is megrendezésre került Országos Fazekasmester Találkozót
és Konferenciát, melynek legfőbb célja az oly nagy múltú fazekas hagyományairól híres központ ( Tata )
népművészeti , néprajzi értékeit oly módon ismertesse meg az érdeklődő közönséggel, hogy közben

lehetőséget biztosít az ifjú fazekas inasok, tanulók számára az ország leghíresebb mestereitől tanulni,
tapasztalatokat cserélni, szakmai fejlődésüket előre lendíteni. A programok során a résztvevő szakemberek
munkáinak zsűrizésére adunk alkalmat és játékos versenyek keretein belül közelebb kerülhetnek a
mesterségekhez az iskolákból érkező fiatalok is.
Immár 4.éve vettünk részt korhű kézműves műhelyfoglalkozásokkal a Deák Patara lebonyolításában,mely
program hagyományosan a Tatai Vár udvarában kerül megrendezésre és a törököktől a visszafoglaláskor
lezajló csatákat,a várkapu berobbantását (Patara) eleveníti fel. A Tata és Térsége Kézműves Egyesület
korhű kézműves műhelyeket állít a várudvarban, melyek játékos vetélkedőn keresztül különféle feladatokat
adnak a helyi iskolákból érkező diákok számára. A feladatsor elkészítéséhez segítséget nyújtanak a tatai
Kuny Domonkos Múzeum munkatársai.
Mesterségek napja című rendezvényünk a város Barokk fesztiváljához kapcsolódva nyújt betekintést a
kézműves mesterségek művelőinek mindennapjaiba, programok egy új, innovatív módon nyújtanak
lehetőséget a rendezvényre ellátogató közönségnek a mesterségek alapjainak megismerésére, elsajátítására.
Egyesületünk mesterei beköltöznek a vár udvarába korhű kézműves műhelyekkel, melyekben mesterségüket
bemutatva interaktív módon bevonják a munkafolyamatokba az oda érkező látogatókat is.
A „Tatai Tradíciók Nyomában” elnevezésű táborunk az ország fazekasságot oktató intézményeivel
együttműködve nyújt lehetőséget az ifjú fazekas tanulóknak, hogy első kézből, a Tata fazekasságát fenntartó
és oktató helyi mestertől sajátíthassák el azokat a gyakorlati ismereteket, melyekre iskolai keretek között
nincs lehetőségük, s egy jobb, hatékonyabb utánpótlás nevelést biztosítson.
A Tatai Kézműves Kavalkád, a nagyközönség számára nyújt átfogó betekintést a térség népművészeti
értékei, ill. kézműves mesterségeibe, bekacsolódhatnak a táncokba, énekekbe, kézműves foglalkozásokba,
kis ízelítőt kapnak a hagyományőrző életmód képviselőitől lehetőséget biztosítva a csatlakozáshoz a
jövőben.
Az „Adventre Hangolódva” programsorozatunk a térségben élő családoknak szól, az Ünnepre való közös
készülődés hangulatát igyekszik feleleveníteni a mai rohanó világban. Kézműves mestereink segítségével a
szülők és gyermekeik együtt készíthetik el otthonaik díszeit, mézeskalácsaikat, ezzel erősítve a családok
összetartó közösségi életét.
„Hazai és határon túli tehetséggondozó programok” Egyesületünk (Tata és Térsége Kézműves
Egyesület) több pályázati programra is nyert támogatást az idei évre, mely az elmúlt évekhez hasonló
együttműködésekre épült. 2020. március 2. és 6 között, az NTP-MŰV-19-0182 azonosítószámú, 2019-es
nyertes pályázatnak köszönhetően a szakiskolák által kiválasztott tehetséges fazekas hallgatóiknak
lehetőségük nyílt egy művészeti tehetséggondozó programban részt venni, Molnárné Tamás Anetta
fazekasmester tatai műhelyében. A program magába foglalta az elméleti oktatást, a gyakorlati képzést, egy
tanulmányi kirándulást Bándra (Halmos Ferenc keramikus mester műhelyébe). A műhelymunkák kiállítása

március 20-tól egy hónapon át volt látogatható az Angyalok és Tündérek Galériában, Tatán, illetve az
egyesület honlapján, online felületeken.
„Fazekasság határtalanul” - szakmai programsorozat az utánpótlás nevelés és közösség építés jegyében.
CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0111 azonosítószámú, 2019-es „Fazekasság határtalanul-szakmai
programsorozat az utánpótlás nevelés és közösség építés jegyében” című nyertes pályázatunk
programjaként 2020.03.16-20-ig Molnárné Tamás Anetta Fazekas mester műhelyében egy alkotói héten
vehettek részt az iskolák szakoktatói által kiválasztott legtehetségesebb fazekas diákjaik, mely felkészítő
jutalom tábor, hogy méltón képviselhessék intézményüket az Országos Fazekasmester Találkozó és
Konferencia ,,inas párbaj” versenyén. A párbaj nyertesei (1-2-3. helyezett) egyesületünk (Tata és Térsége
Kézműves Egyesület) közreműködésével (kiutazás, szállás, ellátás)

képviselik az intézményt

a

Szatmárnémetiben, Zilahon és Nagybányán megrendezésre kerülő szakmai versenyeken is. A résztvevő
diákok oktatási intézményeinek kérésére a programot egy héttel korábban tartottuk, az időpont így volt
számukra megfelelő, melynek utólag is nagyon örültünk, hogy így alakult, mivel a tábor lezajlása után
kezdődött a COVID-19 járvány kálváriája.

Taglista
Név

Isz

Település

Cím

Telefon

E-mail cím

Mesterség

Bálint Csaba

2890 Tata

Fellner J. u. 21

06 30 429 9834

balicsa@gmail.com

pasa-szellemi

Berendi Zoltánné

2890 Tata

Dózsa Gy. u. 36

06 30 683 8847

berendi.zoltanne@gmail.com

textil

Deák Jázmin

9099 Pér

Sóstói dűlő 1

06 70 258 5928

deak.jazmin14@gmail.com

Erdélyi Krisztina

2896 Szomód

Tatai u. 17

06 70 660 4760

small972@gmail.com

Földesné Bálint Ilona
Holpertné Pogrányi
Ildikó

2890 Tata

Komáromi u. 61

06 30 244 8099

foldesneica@gmail.com

fazekas
dekupázs, kézműves
foglalkozások
tojásdíszítő,
üvegdíszítő,gravírozó

2545 Dunaalmás Tatai u. 60

06 34 450 211

roxy4040@gmail.com

Illés Melinda

2890 Tata

József A. u. 8

illes.melinda72@gmail.com

Izingné Hernádfői Csilla

2890 Tata

Fazekas u. 6

06 70 532 8391
06 20 927 0134
06 20 263 6567

bordohaztata@gmail.com

csuhé
lekvár, szörp,
virágkötészet
hímzés, aranyozott
képek

Juhász Katalin

2800 Tatabánya

Muravcsik u. 24

06 70 322 3905

juhaszkatalin007@gmail.com

keramikus

Juhász Tímea

2890 Tata

Keszthelyi u. 1/6

06 20 331 8185

bekefi.s@freemail.hu

Juhász Zsuzsanna
Kaposi Zoltán-Hasek
Szilvi

2890 Tata

Hajdú u. 14

06 20 971 5940
06 30 857 9615

angyal@atg.hu

keramikus
viselet készítő,
kézműves
iparművész

2890 Tata

06 30 2881581

kaposizoltan@t-email.hu

Kelemen Petra Piroska

2890 Tata

egyiptom92@gmail.com

Kovács László

2853 Kömlőd

kovacskeramia@gmail.com

fazekas

Marton Antal

2890 Tata

Egység u. 13, 4/1 06 20 311 4476
06 30 400 4706
Petőfi utca 15
06 34 470 607
Káposzta-völgy
48
06 30 829 1760

hinta, bőr termékek
mese, néptánc,
viselet

martonanti60@gmail.com

fafaragó

TB.Michl Miklós

2890 Tata

Akácfa u. 18

TB.Michlné Varga Éva

2890 Tata

Akácfa u. 18

06 30 738 9315

vargaeva53@gmail.com

fafaragó
fafaragó, viselet,
gyöngy

Molnár Cintia

9071 Gönyű

06 30 729 9404

cinmoln@freemail.hu

fazekas

Molnárné Tamás Anetta

2890 Tata

Arany J. u. 95
Naszályi út
15786, 6-os
postaláda

06 70 378 5053

molnarneanetta@gmail.com

fazekas

TB.Muzsnay Ákos

2836 Tata

06 70 550 0878

grafikus, szobrász

Pálházy-Nagy Zsuzsa

2890 Tata

Petrovics Edina

06 20 356 6275

zsuzsa.palhazy@yahoo.com

sujtás ékszerek

2545 Dunaalmás Tatai u. 10

06 20 498 4099

edinaglas@freemail.hu

ólomüveg készítő

Schmidt Vilmos

2833 Vértestolna

06 30 377 9432

schmidtkovacs@gmail.com

kovács

Sulyok Teréz

2800 Tatabánya

Bajcsy Zs. u. 10

06 70 931 1858

sulyokterez@freemail.hu

festőművész

Szarka Pál

8060 Mór

06 30 482 1796

pal.szarka@freemail.hu

fafaragó

Szűcs Orsolya

2800 Tatabánya

Tímár puszta
Köztársaság u.
49, 4/13

06 30 479 1356

szucs.orsolya@gmail.com

gyöngyfűző

Tóth József

2896 Szomód

Tompa M. u. 10

06 20 461 4845

szomodilevendulas@gmail.com levendula termékek

Tölgyesiné Michl Éva

2836 Baj

Kodály u. 17

06 30 571 4458

michleva440@gmail.com

fazekas

Varga Edina

2899 Naszály

Grébicspuszta

06 70 342 7364

csigabigusz08@gmail.com

sajt készítő

Vass Henrik

2898 Kocs

Kodály Z. u. 56

06 20 386 9551

csontesfafarago@gmail.com

fafaragó

Végh Ákos

2890 Tata

Révai u. 10

06 20 461 0481

veghkeramia@gmail.com

fazekas

Támogatóink:

Nagy Lajos u. 53

