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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

 

A kézműves foglalkozások a fiatalokat produktív, egyénileg, mégis közösségben 

végzett alkotótevékenységre sarkallja, amelynek célja, hogy egy-egy technikát jobban 

megismerve közelebb kerüljenek mind egymáshoz, mind felmenőink szellemi örökségéhez. 

 Pohárfestéses alkalmunkon a fiatalok vezetőiknek hála az üvegfestés fortélyait 

leshették el, emellett pedig a modernebb alkotásokon kívül a hagyományos magyar 

motívumokkal, azok jelentőségével is megismerkedhettek. Az összejövetelt a fiatalok 

lelkesedése, a tapasztaltabbak tudása, valamint az alkalom során háttérben szóló magyar 

népzenék tették egésszé, amely során fejlődtek kézügyességben, társas kompetenciában, 

valamint hazafiasságban is. 
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A kézműves foglalkozások a fiatalokat produktív, egyénileg, mégis közösségben 

végzett alkotótevékenységre sarkallja, amelynek célja, hogy egy-egy technikát jobban 

megismerve közelebb kerüljenek mind egymáshoz, mind felmenőink szellemi örökségéhez. 

 Mézeskalács-sütő alkalmunkat az adventi időszakban tartottuk, hiszen a karácsonyi 

időszak egyik jellegzetes hagyományos süteménye a mézeskalács. Az alkalmon a fiatalok a 

sütés alapvető technikái mellett megismerkedtek a mézeskalács különböző receptjeivel, 

valamint a díszítés során megismerhették azon tipikus magyar motívumokat, amelyek 

évszázadok óta a magyar nemzet sajátjának tekinthetők. Az estet a karácsonyi hangulatzene, 

valamint az idősebb generáció személyes történetei tették felejthetetlenné. 
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A kézműves foglalkozások a fiatalokat produktív, egyénileg, mégis közösségben 

végzett alkotótevékenységre sarkallja, amelynek célja, hogy egy-egy technikát jobban 

megismerve közelebb kerüljenek mind egymáshoz, mind felmenőink szellemi örökségéhez. 

A karácsonyi időszak a családi együttlét mellett az egymás megajándékozásának is 

kiemelt időszaka, amely mai rohanó világunkban leginkább a vásárolt termékekre 

korlátozódik. A fiatalok a mézeskalács-sütést követően egy másik alkalmon saját készítésű 

ajándéktárgyak elkészítésére alkalmas technikával ismerkedhettek meg: a dekupázzsal. A 

technikát könnyen tanulhatósága, kombinációinak végtelensége, valamint ízlés szerinti 

formálhatósága teszi kiemelten népszerűvé. Az alkalmon a tapasztaltabb generáció tagjai a 

régi idők karácsonyairól, ajándékairól meséltek, majd a fiatalok az ott megjelenő ötletekből, 

szimbólumokból merítve saját szeretteik számára készíthettek ajándéktárgyakat. 
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