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Tisztelt Képviselő testület! 

Megszólítottak, ezért  néhány gondolatomat megosztom  Önökkel az épülő kézműves ház és ifjúsági 

szálló működtetésével kapcsolatosan. 

 Szeretném kifejezni, hogy  örömmel    együtt gondolkodom a  településünk  kulturális  életét 

meghatározó  emberekkel, csoportokkal , művészekkel és alkotókkal.   Ezért  szívesen  felajánlom  

közreműködésemet, munkámat  a ház üzemeltetéséhez, vezetéséhez , amennyiben arra igényt 

tartanak.  

Alapvégzettségem szerint pedagógus vagyok, emellett  felsőfokú közművelődés szervezői 

végzettséggel is rendelkezem.  

Sok éve foglalkozom különböző kézműves technikák elsajátításával, ilyen termékek készítésével 

hobby szinten. Az utóbbi 4-5 évben úgy alakult, hogy az ehhez kapcsolódó,  ismereteimet tudatosan 

bővítettem, illetve beszereztem az ezekhez szükséges gépekből, eszközökből  néhányat. Jártasságot, 

szakismeretet, alaptudást   szereztem és nagyon jó  emberi  és szakmai kapcsolatokra tettem szert, 

amely minden további  fejlődésnek  és tevékenységnek alapja lehet.  

Röviden:  

• A kötés,  

• horgolás, 

•  varrás, ezeket  már fiatal korom óta gyakorlom 

•  Az utóbbi években részt vettem egy tiffany tanfolyamon,   

• üvegékszer készítő tanfolyamon  

•  gravírozó tanfolyamon. 

 Látható hogy  előtérbe került az utóbbi időben az üveg, ami reneszánszát éli. Különböző 

stílusokban, különböző dekorációs és funkcionális felhasználásban.  
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Ezen előzmények után jött az ötlet, hogy kellene egy kézműves műhely, ahol ezeket és a helyi még 

meglévő értékeket gyakorolni tudnánk. Át lehetne adni a régi és új tudást  másoknak, ill. 

készülhetnének helyi jellegzetes tárgyak.   

Jegyző asszony ebben az ötletemben maximális partner volt amikor elbeszélgettünk a dologról, sőt 

továbbgondolta, hogy ha kiegészítenék egy ifjúsági szállóval, a ház funkciója kibővülhetne 

tevékenységben is és közönségben is. Kitárulna a lehetőség  a település apraja-nagyja számára . 

 Köszönöm neki ezt a nagyon jó ötletet ezúton is! 

Azt gondolom, hogy a ház minden korosztály számára lehetőséget adhat  a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez. Ezt  csak meg kell szervezni, hitelesen  meg kell szólítani a helyi közösségeket, 

embereket.  

 Sok érték rejlik itt, amit ki lehet és ki is kell aknázni.  Emellett természetesen törekedünk  kellene  

arra, hogy  a  távolabbról érkezőknek is  vonzóvá tegyük, s , rendezvényekkel, elfoglaltságokkal 

csábítsunk ide érdeklődőket, látogatókat.  

 Ezen túlmenően a település meglévő  nemzetközi kapcsolatainak ápolására is  kiváló színtér  és 

leendő partnereinek is nagyszerű  hely lenne ifjúsági cseretáborok szervezésére. 

Javaslataim a ház „belakására”: 

• mindenképpen fontos, hogy azok a gyerekek, akiknek az iskolai idő után  nincs állandó 

felügyelete, hasznosan el tuják tölteni a szünidőt. Ezt általában a szülők különböző  

táborokkal  oldják meg, amikből elég széles a választék országszerte, csak nem mindegy, 

hogy hol van  a tábor, milyen környezetben, mit ad, mennyibe kerül és hasznos ismereteket 

ad-e. 

• szakkörök,  érdeklődési körök színtere lehet 

 Ezek egy részét helyben meg tudnánk oldani az általános iskolás és a középiskolás korosztály 

számára is.  

Néhány elképzelésem nekik: 

- barkácsolás  ( főleg fiúknak ), ebbe bele lehetne vonni a nyugdíjas klub férfi tagjait 

- kártyatábor  ( megtanulnának kártyázni, itt a szintén nyugdíjas klub nyertes csapata, akik 

valószínűleg segítenének ), ezt ki lehetne egészíteni különböző kézműves tevékenységekkel 

pihenésképpen 

-  színjátszó tábor, ebbe be lehetne vonni 1-2  pedagógust, feldolgoznának egy történetet, 

mesét……, elkészítenék a hozzá való jelmezeket, eszközöket, megtanulnák a hét folyamán és 

a tábor zárásaként bemutatnák a szülőknek.  

- állattartási ismeretek a gyakorlatban ( feladatuk lenne néhány háznál bekapcsolódni az 

állatok körüli munkába, etetés, itatás, trágyázás, egyéb ismeretek ), kiegészítve 

pihenésképpen kézműves foglalkozással 

- „ Zöld Manók” – környezetvédelem, környezetismeret  ( fiúknak, lányoknak egyaránt jó) 

ehhez kapcsolódóan lehetne pl. vadvirágokat gyűjteni, nyomtatni és abból nagyon szép 

faliképek készülhetnének, vagy  természeti jelenségek megfigyelése, ,,,,,, 
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- „Kiscukrászok” – egyszerűbb sütemények elkészítése,  van sok olyan, amelyik nem igényel  

sütőt sem, ehhez kapcsolni lehetne a diabetius sütemények elkészítésének módját, 

recepteket gyűjteni 

- „Kiskukták”  - egyszerűbb ételek elkészítése, ill, ételdekoráció. Egy szendvicset is lehet 

gusztusosan, ízlésesen, ötletesen tálalni. Ehhez nagyon sok jó ötletet gyűjtöttem már. A 

gyerekek simán el tudják készíteni, még az alsó tagozatosok is. 

- készíttetnék velük tábori naplót, amibe megírnák élményeiket, a történéseket, egy-egy jó 

sztorit…… 

- lehetne sárkányt készíteni, kifesteni, és amikor kész „sárkányt eregetni” a réten 

- „Házitündér” képző  ( házimunkák a gyakorlatban) :  főz, mos, süt, takarít, varr, vasal ) 

- „Kiskertészek” – növénytermesztés, ápolás a gyakorlatban 

 

Lehetne még sorolni, csak néhányat még a kézműves tevékenységek tág köréből: 

fafaragás, rajz, festés, textilfestés, gravírozás ( üveg, tojás ), üvegfestés, festett  ablakmatricák 

készítése üvegfestékből, madáretető parafa dugóból, ruhacsipeszből figurák ragasztása, festése, 

nyakkendő kötés tanítása, gyakorlása , makett készítés ( repülő, autó…), mozaik papírból, üvegből, 

csempéből,  kavicsfestés, kerti dominó készítése, szókirakó söröskupakból (újrahasznosítás), 

szélforgó készítés kistesónak, origami, ,,,,Lehetne sorolni még a fiatal korosztály számára az ötleteket, 

de az ő ötleteiket, igényeiket  is be kell venni és megvalósítani, ha arra érdemes. 

Én személy szerint nagyon fontosnak tartom a jó közösség megtartásához, hogy gyerekek, fiatalok, 

idősebbek legyenek együtt.   A  gyerekek tanuljanak az idősebbektől, tiszteljék egymást. Ez csak akkor 

működik, ha együtt vannak. Itt a lehetőség, a különböző tevékenységek közben nagyon sok dologról 

lehet beszélgetni, amivel a gyerek is sok-sok olyan információhoz jutnak, amit nem tanulnak az 

iskolában, esetleg nem hallják otthon,mert nincs már nagyszülő, vagy egyszerűen más az életvitelük. 

A különböző generációk  megismernék, megértenék és tanítanák egymást.  

A nyári táborokon kívül az év többi részében is ki kell használni az  épület adta lehetőséget. 

Felnőttek részére a következő  elfoglaltságokban gondolkodom: 

- kötés, horgolás megtanítása azoknak, akik igényt tartanak rá ( ez lehetne szezonális is, vagyis 

az ünnepekhez kapcsolódó tárgyak elkészítése ) 

- sütés ( a helyi süteményeket minél többen otthon is el tudják készíteni) , mivel elég sok a 

cukorbeteg, itt bevonnám a diabetikus készítmények megismertetését, elkészítését. 

mindenképpen bevonva orvosi, vagy hozzáértő szakember segítségét 

- főzés ( a fentihez hasonlóan főleg a helyi specialitásokat, bevonva a reformkonyha adta 

lehetőségeket is igény szerint) 

- Smink, frizura, divat ( alkalmanként, főleg fiataloknak, alkalmat adva egy közös beszélgetésre, 

esetleg újabb közösség kialakulására) 

- kézműves foglalkozások: vesszőfonás, csuhétárgy készítés, üvegfestés, fusing tárgyak 

készítése, üveg gravírozás, tojás gravírozás, varrás,   ( ezek igény szerint ) 

A kézműves foglalkozásokat is lehet még bővíteni, sok tehetséges ember van a településen, akiket 

még fel kell térképezni és bevonni az általa ismert és gyakorlott kézművességbe ( pl. Quilling). 
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Ezeken kívül nagyon fontosnak tartanám, hogy ez a hely lehetne a civil szervezeteknek egy olyan 

pont, ahova mindig be tudnak menni, rendezvényeket, találkozókat tudnának tartani, vendégeket 

tudnának fogadni. 

A nagyon jól működő civil szervezetek összefogására, még hatékonyabb működésükre is figyelni kell, 

kihasználva pl. minden pályázati lehetőséget, ami a település egészének is  hasznos. 

 Ezeket a civil pályázatokat folyamatosan figyelni kell, és bevonni azokat a szervezeteket, akiket érint, 

egyeztetve a kulturális szervezővel, önkormányzattal. Jó példa erre a 2013-as Leader pályázat. 

Mivel  Újhartyánnak több szálon is van nemzetközi kapcsolata, ezeket a lehetőségeket kihasználva a 

turizmus fejlesztését nagyon fontosnak  tartom, amire szintén lehetőség lesz a házban. 

 Természetesen nemcsak a külföldi, a belföldi vendégeknek is, hétvégi programokat szervezve. 

Ez lehetne pl. kerékpározás, helyben bérelhető kerékpárokkal, meglátogatva mondjuk a borókást, 

vagy a Pusztatemplomot, utána pedig ebédelnének, vacsoráznának helyi specialitásokat.   Ez csak egy 

ötlet, de  a jelenleg is jól működő sok-sok értékes kulturális program is vonzotta   az ide látogatókat 

eddig is,és  ezután is fogja.  

Fontosnak tarom még, hogy ahova csak lehet, mi is menjünk el,  nemcsak a kulturális csoportok, 

hanem akár magánszemélyek, ill. egyéb, nem kulturális célú rendezvényeken is képviseljük 

Újhartyánt. 

 Akkor várhatjuk el, hogy minket is látogassanak, ha mi is látogatunk másokat. 

Jelenlegi státuszom  szerint  2013, decemberétől  2014 április 30-ig  részt vettem  egy országos 

kulturális mintaprogramban, mint Pest megye egyik koordinátora.  Sok olyan tapasztalatra tettem 

szert, amit kamatoztatni lehet. Sok olyan kapcsolat született, sok olyan ötletet, rendezvényt láttam, 

ami hosszú távon hasznot hozhat  településünknek. 

 Ez a program  folytatódni fog július 1-től várhatóan október 31-ig. 

Mindenképpen hasznos lenne, ha folytatni tudnám   a koordinátori  munkát, mint Pest megye egyik 

koordinátora egyrészt  azért, mert teljes munkaidőben a járulékokat a Nemzeti Művelődési intézet 

fizeti, viszont  a munkaidő nekünk koordinátoroknak gyakorlatilag kötetlen.  Heti kettő nap, amikor  

központi feladatot látunk el  ( ez változó, nem mindig ugyanazok a napok), a többi napokon  pedig 

tudnék itt, a településünkön  tevékenykedni.  

 Ennek keretében a következő rendezvény  amin részt veszek, a következő: ( ma jött ): 

„Tisztelt Kolléga!  

 Köszönjük, hogy regisztrált a Nemzeti Művelődési Intézet 2014. június 11-i „Hálózatépítés – 
Közösségi összetartozás” címmel megrendezendő stratégiai konferenciájára. „ 
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Szeretnék a saját szakmai fejlődésem,  és a település érdekében minél több ilyen eseményen, 
továbbképzésen részt venni, mert  ezekből csak építkezhetünk. 

Köszönöm a lehetőséget, a jövőbeni együttműködés reményében üdvözlettel: 

Újhartyán, 2014. május 6. 

  

Hornyák Gyuláné Fajth Teréz 

 


