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Hazai és határon túli tehetséggondozó programok,
2020. március 2 – 2020. március 6.
szakmai beszámoló

Molnárné Tamás Anetta, tatai fazekasmester műhelye márciusban 8 fiatal fazekas
növendéknek adott otthont, tapasztalatuk bővítésének céljából.
A projekt sikerét idén a Csoóri Sándor Alap és a Nemzeti Tehetség Program garantálta, az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából.

A projekt létjogosultságát főként az oktatási intézmények korlátoltságai indokolják. A diákok
intenzív oktatást kaptak főként a tatai népi motívumokról és a gyakorlati foglalkozás alatt
olyan tányérokat készítettek, melyek egy helyi galériában voltak megtekinthetők.

A programon részt vevő két csoport Magyarország neves tájairól érkeztek. 6 fő érkezett a Győri
Kovács Margit Iparművészeti Szakgimnáziumból és 2 fő érkezett a Nádudvari Népi Kézműves
Szakközépiskolából. A 8 fazekas hallgató mestereik döntése alapján vehettek részt a szakmai
héten, mert ők az évfolyam legtehetségesebbei.

A hét első napján egy jellegzetes táltípussal ismerkedhettek meg a tanulók. Ez a tatai áttört
tál.
A diákok többsége eddig nem dolgozott fehér agyaggal, melynek jellegzetessége krémfehér
színe, égetést követően. A hét végére azonban megszerették és bátran használták.

Az első napon az ismert korongozási technikák és hozzá tartozó kéztartások megismertetése
volt a cél, a diákok pedig hozták az elvárt eredményt: egyenletesebb edényeket készítettek.

A második napon az áttöréshez alkalmas eszközök készítésével és áttörési technikákkal zajlott
az oktatás. Ezen a napon egy újabb tányéron dolgoztak a résztvevők, most azonban egy
különleges formát, egy szélesebb peremű darabot munkáltak meg. A munka reggel 8 órától
késő délutánig tartott, a nap végeredményeként pedig mindenki precíz, szép kerámiákat
készített.
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A harmadik napon Véninger Péter keramikus és restaurátor intenzív oktatást tartott a
kerámiák és mázak égetés közbeni viselkedéséről. A közönség megismerhette, miként zajlik a
fazekas tárgyak fehérre, feketére vagy sárgára égetése. Arról is kaptak információt, miként
égettek kerámiát a múltban és arról is, hogy napjainkban milyen kifinomult technológiák
léteznek a kerámia termékek égetésére.

A délután folyamán a díszítésé volt a főszerep. Az íróka használatát sajátíthatták el a
résztvevők, a nap végére pedig mindenki gyakorlattal alkalmazta ezt az eszközt.
A tatai hagyományos motívumok őrzése számunkra az egyik legfontosabb feladat, így nagy
figyelmet fordítunk ezek átadására. Örömünkre a tanulók szívesen alkalmazták őket.

A negyedik és ötödik napon tanulmányi kirándulást keretében a Veszprém megyei Bándra
látogatott a csoport. Bándon Halmos Ferenc mázasmester avatta be a társaságot a
mázkészítés rejtelmeibe. A mázkeveréstől kezdődően, annak összetételén át az alkalmazásáig
bezárólag alapos ismerettel lett gazdagabb a csapat. Megadatott a lehetőség, hogy egy a
héten elkészített darabon kísérletezzenek a diákok a mester mázaival, vagy többféle máz
keverékével. Később mindenki kézhez kapta a mázpróbás, már kiégetett edényeit.
A nap végén új ismeretekkel, értékes tapasztalattal tért haza mindenki.

Reményeink szerint tevékenységünkkel sikerül fenntartani a hagyományos tárgykészítés
mesterségét és értékes munkaerőt nevelni a fazekas tanulókból. Ezek mellett szeretnénk az
ilyen programok hírnevét növelni és a hasonló együttműködéseken alapuló, sikeres
projekteket megvalósítani.
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A tehetséggondozó tábor ideje alatt elkészült tárgyak
kiállításának anyaga.
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