
„Mesterségek címere” 

 
Iskolánk a Dobó István Vármúzeummal együttműködve vett részt egy EFOP-os 

pályázatban (EFOP-3.3.2-16), melynek műhelycíme a „Mesterségek címere”. A 2019/2020-as 

tanév első félévében a 7K osztály ismerkedhetett meg a Várműhelyben tartott 

foglalkozásokon több mesterség történetével, eszközeivel, illetve a gyakorlati, alkotó 

folyamatba is bekapcsolódtunk. 

Három mesterséget tudott kipróbálni az osztályunk a Vármúzeumban. Elsőnek a 

mézeskalács készítését tudtuk megtanulni Radics Lászlótól. Az elméleti rész közben mutattak 

nekünk képeket, formákat, amikkel készül a mézeskalács. Utána mi is ki tudtuk próbálni a 

sütemények díszítését. Kaptunk 4-5 darab elkészült mézeskalácsot több formában, és hozzá 

sokféle színű cukormázat. Többféle készült el, volt gomba, ház, ló, virág és még sok fajta. 

Miután mindenki „kifestette" a saját mézeskalácsait, leraktuk megszilárdulni. Ezt követően a 

kemencénél először Laci bácsi bemutatta a tészta kinyújtásától a kisütésig való lépéseket. 

Többféle formát hozott nekünk. Először a tésztát kellett formára vágni, és utána a faformában 

kellett a kezünkkel mintára nyomni. Utána kemencében mindenki tésztáját kisütötték, amit 

haza lehetett vinni.  

A második alkalom a szövés, fonás volt. Először ismét a bemutató részével kezdtük a 

foglalkozást. Sok érdekességet mondtak, megmutatták, hogy miből készült régen a fonál és 

képeket is meg tudtunk nézni. Utána szövéssel folytattuk. Mindenki kapott egy váltós 

szövőkeretet, egy leverő villát és egy vetélőt. Bemutatták, hogy hogyan kell csinálni, ezután 

választottunk 1-2 színűt a fonalak közül, majd a vetélővel elkezdtünk szőni a szövőkereten. 

Miután befejeztük, az udvaron Horváth Adrienn tanította meg nekünk a fonást. Közben 

elmondta, hogy régen hol és kik fontak, szőttek. Egy rokkát is megmutatott, és a használatát is 

bemutatta. Utána párokba kellett állni, és minden pár kapott egy orsót és kendert, amit utána 

fonállá kellett dolgozni. Az orsón lévő kampóra akasztottuk rá a kendert, és miközben forgott 

az orsó, a kezünkkel minél vékonyabbra kellett dolgozni a fonalat. Ha túl vékony lett a 

kender, akkor elszakadt. Ilyenkor összeraktuk a két részt, és forgás közben visszaraktuk rá az 

elszakadt fonalat. Végül egy kettes fonást is megcsináltunk.  

Az utolsó foglalkozás a kékfestés volt. Az előző két alkalomhoz hasonlóan azzal a 

résszel kezdtük, ahol ismét bemutatták nekünk a mesterséget. Bakos Zoltán jött hozzánk, és ő 

is mutatott képeket, és elmesélte a saját történeteit is. Megnéztünk egy videót, ami a kékfestés 

folyamatáról szól. Ezután mi is kipróbáltuk a kékfestést. Megtanították, hogy hogyan kell 

csinálni, majd mindenki kapott egy kék textilt és egy szivacsot, amin fehér festék volt. Az 

asztalra tettek ki többféle fa mintát. A mintát a fehér festékbe kellett nyomni és azzal 

nyomdázni a textilre. Utána ezt is haza lehetett vinni.  

Külön köszönet illeti a Várműhely valamennyi munkatársát, külön Földi Viktóriát, 

akik lehetővé tették a 7K osztály számára ezt a programot. Jó volt kipróbálni a régi 

mesterségeket, mindannyiunknak nagyon tetszett. 

Reusz Réka 
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