
TERMÉSZETESEN A TERMÉSZETTEL 
 
 

„Környezetünk és életünk fenntarthatóvá, környezettudatosabbá, egészségesebbé tétele 
érdekében várunk benneteket egy évszakokon átívelő projektre, melynek címe: 

TERMÉSZETESEN A TERMÉSZETTEL. 
 

 A projekt során az interneten keresztül kapjátok a feladatokat, melyet saját 
lakókörnyezetetekben, iskolátokban kell megvalósítanotok. Ezen játékos feladatok megoldása 
során gyarapodik tudásotok azzal kapcsolatban, hogy saját életeteket hogyan tehetitek 
egészségesebbé, környezeteteket fenntarthatóbbá. 
 

Végre azt csinálhattok, amit akartok! 
 

A projekt során három alkalommal ajánlunk különféle tevékenységeket, melyek közül 
elegendő egy önállóan megoldhatót és egy felnőtt segítségét igénylőt megvalósítanotok 
témakörönként. 
 
Milyen előnyöket nyújt ez számotokra? 
1. Ingyenes segédanyagokat küldünk nektek a feladatok megoldásához 
2. Jó közösség alakul ki a közös munka során 
3. Az interneten keresztül megmutathatjátok a világnak, hogy mit tudtok 
4. Élhetőbbé válik az életetek 
5. Formálhatjátok saját iskolátok arculatát 
6. Tanulhattok a többi csoport munkáiból 
7. Új kapcsolatok épülhetnek ki a résztvevő iskolák tanulói között 
 
és nem utolsó sorban: a legaktívabb iskolák képviselőit a projekt zárásaként egy jutalomnapra 
várjuk érdekes feladatokkal, kirándulással.” 
 
Ezt a felhívást kaptuk az Erdei Iskola Egyesülettől 2012 novemberében, és gondoltuk úgy, 
hogy belevágunk a „nagy munkába”.  
 
Iskolánkban eddig is végeztünk olyan tevékenységeket, melyet a projekt első fordulójában 
meghirdettek, így igazán nem esett nehezünkre – sem a pedagógusok részéről, sem a gyerekek 
részéről -, hogy a kiírásban felsorolt önálló és segítséggel megvalósítható feladatok közül 
minél többet megvalósítsunk.  
 
A következőkben szeretnénk beszámolni arról, hogyan sikerült a kicsiket és a nagyokat (1-8 
évfolyam, pedagógusok, szülők) bevonni a feladatok megoldásába. 
 
 
 



„Gy űjtsd össze az ősz kincseit!” 
 

Az első forduló ezt a címet kapta. Nem véletlen, hisz a feladatok elvégzéséhez az ősszel 
fellelhető, begyűjthető terméseket kellett felhasználnunk.  
Munkáinkat a kiírás szerinti sorrendben szeretnénk bemutatni, bár előfordul, hogy az egyes 
tevékenységek között átfedések vannak. A projekt leírásába csak néhány képet helyeztünk el, 
a fényképes dokumentációt külön mellékeljük.   
 
Választható feladatok önálló munkához: 
 

1. Termések gyűjtése, szárítása, feldolgozása 
 
Gyümölcs-zöldség projekt – 2. évfolyam: 
Az őszre beérő gyümölcsök nem csak frissen vagy befőttként fogyaszthatók, számtalan 
formában felhasználhatjuk őket megannyi ínycsiklandó étel alapanyagaként. A télre készülve 
nemcsak vitamin- és rostforrásként van jelentőségük, de a borongós szürke napokon a színes 
gyümölcsök látványa a hangulatunknak is jót tesz. A2012/13-as tanévben az ősszel 
„Gyümölcsök és zöldségek” címmel projektet valósítottunk meg. Jártunk gyümölcsös és 
zöldséges kertben. Megtanultuk a lágy és a fás szárú növények jellemzőit. Készítettünk 
tablókat. Olvastunk mesét a Szóló szőlőről, a mosolygó almáról és a csengő barackról, a 
Szomorú almafáról. Megtanultuk Benedek Elek „A gyümölcsös kert” című versét. Aszaltunk, 
szárítottunk finomabbnál finomabb zöldségeket, gyümölcsöket.  A legnagyobb élményt mégis 
a saját készítésű gyümölcs, zöldség - saláták, gyümölcs-zöldség krémek és ivólevek készítése 
és fogyasztása jelentette. Mindenkinek ajánljuk a következő receptet: 
 
Rostos gyümölcslé készítése: 
A megmosott gyümölcsöt összevágjuk, és valamilyen módszerrel – a legegyszerűbben 
gyümölcscentrifuga segítségével – levet nyerünk belőle. A gyümölcslevet edénybe rakjuk, és 
1-2 percig forraljuk. Miután leszedtük a tűzről, rögtön üvegekbe töltjük. A tetejére két celofán 
közé kevés nátrium-benzoátot teszünk, ami ilyen módon nem kerül a lébe, viszont tartósítja 
azt. A dupla celofánra tesszük a csavart, jó szorosan betekerjük. Az üvegeket meleg takarók 
közé száraz dunsztba tesszük. 
(Forrás: Bokor Katalin Befőzés cukor nélkül?)     2. osztályos tanulók 
 
 

    
(További képek: 2.évfolyam Gyümölcs-zöldség projekt mappában) 
 
 



Termések szárítása, aszalása, lekvárkészítés – Főzőcske szakkör és az 5.-6. évfolyam: 
 
Az 5.-6. évfolyamos tanulók önállóan gyűjtötték a környékünkön és kiskertekben található 
őszi terméseket (csipkebogyó, kökény, galagonya, alma, birsalma). Feladatul kapták, hogy 
csak szennyeződéstől mentes, egészséges terméseket hozzanak feldolgozás céljára (utaktól, 
üzemektől távoli helyekről gyűjtsenek). 
A termések feldolgozása szakköri óra keretében valósult meg, természetesen tanári 
segítséggel – ezt a munkát így összekapcsoltuk a „Segítséggel megvalósítható feladatok” 1. 
pontjával. A tanulók 3-5 fős csoportokban dolgoztak. 
 
Csipkebogyó feldolgozása: 
Csipkebogyó szárítása teakészítéshez: a megmosott áltermésekből a valódi aszmagterméseket 
eltávolítottuk, majd a csipkebogyóhúst papírtörlőn szárítottuk. 

   
 

Csipkebogyó-bonbon készítéséhez a megmosott áltermésekből a valódi aszmagterméseket 
eltávolítottuk. A csipkebogyóhúst cukorral karamellizáltuk, szárítás után kisebb darabokra 
törtük, majd olvasztott csokoládéba mártottuk. A kész bonbonokat díszítésül papírba 
csomagoltuk. 

  
Kökény feldolgozása: 
A megmosott gyümölcsöt kevés vízzel feltettük főni, amikor megpuhult, szűrőn átpaszíroztuk. 
A terméshúst cukorral felfőztük, majd üvegekbe téve kevés nátrium-benzoáttal tartósítottuk. 
Száraz dunsztban hűtöttük ki. 

 
 
 



Alma feldolgozása: 
A megmosott, kiválogatott almát kétféleképpen dolgoztuk fel. Egyrészt a magház eltávolítása 
nélkül karikákra szeleteltük, amit villanysütőben szárítottunk díszítés céljára.  

 
Másrészt a magház eltávolítása után cikkekre vágtuk, majd gyümölcsaszalóban aszaltuk – 
ennél a folyamatnál szülői segítségünk volt, az aszalás családnál történt.  

    
 
A csipkebogyó-bonbont és az aszalt almát az 5. évfolyamos tanulók fogyaszthatták el a 
karácsonyi műsort követően, jutalmul a színvonalas műsorukért. Egy kis kóstolót a tanárok is 
kaptak belőle. 

   
 
Birsalma feldolgozása: 
Birsalmasajt készítésekor a megmosott termésről kefével eltávolítjuk a növényi szőröket, 
cikkekre daraboljuk a magházzal együtt (a pektintartalom megőrzéséért). Kevés vízzel 
feltesszük főni, ha megpuhult, átpaszírozzuk. Cukorral újra felfőzzük, majd formába öntjük és 
hűlni hagyjuk. Száradás után időnként átforgatjuk (nehogy megpenészedjen). 
Birsalmabefőtt készítésekor megmossuk és meghámozzuk a termést, majd cikkekre 
daraboljuk. Szirupot készítünk, melyben a gyümölcsöt megfőzzük. Üvegekbe töltjük, kevés 
nátrium-benzoáttal tartósítjuk. Száraz dunsztban kihűtjük. 

  



(További képek: Termések szárítása, aszalása, lekvárkészítés – Főzőcske szakkör és az 5.-6. 
évfolyam mappában.) 
 

2. Játékok, használati eszközök, hangszerek készítése természetes anyagokból 
 
Sárgul az erdő - 1. évfolyam: 

"Rózsa szirma harmatos, 
az én szívem bánatos. 

Sárgul az erdő, 
Mosolyog a felhő." 

Az őszi időszak gazdag kínálata meghatározza az első osztályosok tevékenységét. A séták, 
kirándulások során közösen összegyűjtött termések, színes falevelek, egyéb ősszel 
kapcsolatos gyűjtemények a későbbiek során számtalan játékhoz kellékek, kiegészítők 
lehetnek. 
Nemcsak a tárgyi, hanem az irodalmi élmények is bősséggel adódnak ilyenkor. Soha nem 
múlik el ősz kezdete, hogy el ne mondjuk a gyerekeknek Petőfi Sándor:Itt van az ősz című 
versét és vershallgatásként - akár séta közben is - jeles költők egy-egy verséből részletet. A 
gyerekek - ha nem is értik meg teljesen a szövegét - érzelmileg, hangulatilag átérzik ezeket. 
Segítenek a versek ritmusukkal, zenéjükkel olyan érzelmi állapotot létrehozni, melyek a 
megélt, látott, tapasztalt, őket körülvevő világ; természeti környezet jobb megismerésére 
ösztönöznek. 
Ebben a tanévben az őszi termésekből mesefigurákat, babákat, tündéreket, boszorkányokat, 
ősz tündéreket készítettek a gyerekek. Kukoricacsuhéból virágokat, madarakat készítettünk. 
Gesztenyékből városunk, Soltvadkert jellegzetes épületeit állították fel a tanulók. A 
terméseket pedig üvegbe zárva csodálhatták meg az érdeklődők iskolánk bejáratánál lévő 
kiállításon. 
 

  

    Első osztályos tanító nénik 
 

(További képek: 1. évfolyam – Játékok, használati tárgyak természetes anyagokból 
mappában) 
 



Vadkerti tó, azaz Büdös-tó – 3. évfolyam: 
Igen, inkább az utóbbi néven ismerik a környékbeliek, és mindazok, akik 
szeretnek ide járni. A szikes tavat már az 1780-as években készült katonai 
térképen is megtaláljuk, és noha az évszázadok alatt néha kiszáradt az 
aszályosabb esztendőkben, a fürdő- és horgászhely jelenleg szebb és 
gondozottabb, mint valaha. A hetvenhektárnyi, fürdésre kiválóan alkalmas 
tóhoz part menti sekély vize miatt sokan járnak ide kisgyerekekkel, de az 
úszók is kedvelik, hiszen nem kell messzire begyalogolniuk, amíg mély vizet 
találnak. Ennek kezdetét egyébként gondosan kihelyezett bóják jelzik, a 

fürdőzők biztonságát szakképzett vízimentő felügyeli.  
A part egyik oldala nádas: ez a horgászok és a nyugalmat 
kedvelők világa. A főleg nyárfákból álló vegyes erdőben néhány 
tanya bújik meg - ez a jellemző külterületi településforma itt. A 
dűlőutakon a tó körül is futható: egyeseknek fél órán belül is 
sikerül! A másik partszakasz beépített: több száz hétvégi ház és 
egy tucat különböző ifjúsági tábor található itt, kedve a faházaktól 
a téliesíthető, modern épületekig. 
Ebben a tanévben ősszel rendhagyó környezetismeret órán vettünk részt. A Büdös-tó körüli 
tanösvényt sétáltuk körbe.  A horgászoktól a halakról, tanítóinktól a tó körüli növényvilágról 
tudtunk meg mindenféle érdekességet. Sok új dologról az információs táblákról olvashattunk. 
Sétánk során megcsodáltuk az őszi erdőt, gyűjtöttünk gyönyörű színű faleveleket, melyeket 
lepréseltünk, majd technika órán képeket készítettünk. Az elkészült alkotásokból folyosói 
kiállítást szerveztünk iskolánk aulájában. 
(Forrás: www.soltvadkert.hu)      3. osztályos tanulók 

   
(További képek: 3. évfolyam - Termések gyűjtése, feldolgozása mappában) 
 
Hangszerkészítés – 4.-5. évfolyam: 
Növényi részek, pl. termések (dió, mogyoró, gabonafélék), nád és gyékény szára éppúgy 
felhasználásra került a hangszerek készítése során, mint iskolai hulladékként fellelhető gomb, 
WC papír-, ill. papírtörlő guriga. Nagy élvezettel készítették a gyerekek a különböző 
ütőhangszereket, csörgőket, „sípokat”. Mivel a gyerekek egyénileg vagy párosával dolgoztak, 
így igazán egyedi hangzású hangszerek születtek – ezt természetesen rögtön kipróbálhatták, 
csereberélhettek. 



 
(További képek: Hangszerkészítés - 4.-5. évfolyam mappában) 
 
Adventi és karácsonyi díszek készítése – Ügyes-kezek szakkör és az 5.-6. évfolyam: 
Mivel karácsony közeledett, a gyűjtött (csipkebogyó, galagonya, dió, mogyoró, tobozvirágzat, 
fenyőágak) és feldolgozott (szeletelt, szárított alma) terményeket sokoldalúan tudtuk 
hasznosítani az iskola díszítésére: asztali díszek, fali díszek, dekorációs anyagok 
ünnepségekre. Ezekhez a munkákhoz nemcsak a terményeket hasznosítottuk, hanem az 
iskolában fellelhető hulladékokat is (WC papír gurigák, jutazsákok, maradék, préselt 
farostlemez). 

   

  

 
(További képek: Adventi és karácsonyi díszek készítése – Ügyes-kezek szakkör és az 5.-6. 
évfolyam mappában) 
 

3. Az iskolában keletkező hulladék feltérképezése, ötletek kidolgozása annak 
csökkentésére 

 
Hulladéktérkép készítése – 7.-8. évfolyam: 
A 7. és 8. évfolyamos tanulók eddigi tanulmányaik során is, és a természettudományos 
tantárgyak keretén belül is sokat hallhatnak a környezetszennyezésről, környezetvédelemről, 
újrahasznosításról. Ezért gondoltuk, hogy ezt a feladatot ők járják körbe önállóan vagy kisebb 
csoportokban (max. 4 fő). A „megoldásaikat” tablókon kellett prezentálniuk, melyekből 
kiállítást szerveztünk iskolánk leglátogatottabb részén. Itt az alsó és felső évfolyamosok is 
elolvashatták a munkákat, és megtekinthettek egy-két olyan tárgyat, melyet a gyerekek 
készítettek az iskolában keletkező hulladékokból. 



   
(További képek: Hulladéktérkép készítése – 7.-8. évfolyam mappában) 
 

4. Népi megfigyelések, népszokások 
Naptár készítése digitális média órán – 6. évfolyam 
A 6. osztályos tanulók digitális média órán foglalkoztak ezzel a feladattal. Az általuk készített 
naptár az őszhöz, az adventi időszakhoz, a karácsonyhoz kapcsolódó népi megfigyeléseket, 
népszokásokat, ételek receptjeit tartalmazza.  
 
(A digitális média órán készült naptár - 6. évfolyam mappában) 
 
Segítséggel megvalósítható feladatok: 
 

1. Hagyományos, illetve tartósítószerek nélküli befőzés (kökénylekvár, savanyú 
káposzta, szárított, aszalt termények, stb.) családi segítséggel 
 
Üzemlátogatás, mustkóstolás – 3. - 4. évfolyam: 
„M űvészet vagy tudomány a borkészítés? Vagy talán a mesterember filozófiája? 
Nálunk a borász szerepe az, hogy minden szüret ajándékából a lehető legjobb bort alkossa 
meg. Mindehhez ügyes kéz, kezdeményező szellem, precízió, egy csepp ravaszság és a 
természet színeinek és rendjének együttérző megértése szükségeltetik. 
A FRITTMANN névvel fémjelzett borok családi vállalkozásban Soltvadkerten, a Kunság déli 
részén fekvő alföldi kisvárosban készülnek. A Frittmann testvérek mellett, az egész család 
szerepet vállal a szőlész, borász, kereskedelmi tevékenységben. Ezen a magyarországi 
legnagyobb borvidéken már a szüleink nagyszüleink is szőlőtermesztéssel, borászattal 
foglalkoztak. Az új generáció sem fordult el ettől a hagyománytól, a két legifjabb fiú is 
borászatot tanult. A szülőktől örökölt családi birtok bővítésével jelentős pincészetté nőtte ki 
magát. Ez idáig már 45 hektár saját telepítésű hagyományos, karós és kordon művelésű 
szőlőültetvény van a család birtokában, továbbá egyes fajtáinkhoz a környező gazdáktól 
integrálunk válogatottan jó minőségű szőlőt..”- mesélte a gyerekeknek Frittmann István, 
mikor a Frittmann Borásztban voltunk mi, 3. évfolyamosok üzemlátogatáson. Kívácsian 
kopogtattuk a hordókat, hallgattuk a szőlő feldogozásának folyamatát. Az üzemlátogatás 
végén saját készítésű musttal kínáltak meg bennünket. Nagyon finom, ajánljuk mindenkinek! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Natúr must - alkoholmentes szőlőlé 
Tartósítószer mentes natúr must. A szőlőmust válogatott szőlőfürtök kíméletes 
feldolgozásával, frissen préselve készül. Így megőrzi a gyümölcs természetes 
értékeit, számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Évezredek óta 
fogyasztják jó érzékszervi tulajdonságai és kedvező élettani hatásai miatt. 
Fogyaszthatjuk önmagában, vagy tetszés szerint ásványvízzel hígítva. Kíméletes 
hőkezeléssel tartósított termék.  

Forrás: Fittmann pincészet weboldala 

   

 
(További képek: 3-4. évfolyam üzemlátogatás mustkóstolás mappában) 
 

2. Régi családi receptek alkalmazása, közzététele 
Gyűjteményünk elkészítéséhez iskolánk minden évfolyamáról érkezett segítség. A családi 
receptekben őszi, téli, idényzöldségek és gyümölcsök szerepelnek: pl. paprika, paradicsom, 
káposzta, hagyma, kökény, alma, birsalma, körte, szilva, gesztenye, dió, mandula stb.  
A receptgyűjtemény megszerkesztésénél külön válogattuk a savanyúságokat, lekvárokat, 
leveseket, főételeket, desszerteket. Mivel ezeket kézzel írták az alsósok és a felsősök is, így 
nyomtatható formában nem tudjuk elküldeni, csak a fényképeket mellékeltük. Borítóját 
préselt falevelekkel, szeletelt, szárított almával díszítették a kreatív gyerekek.   
 

   
 
(További képek: Receptgyűjtemény mappában) 
 
 
 
 
 
 



3. Interjú készítése egy biogazdával, egy kézművessel, egy kistermelővel vagy egy 
idős helybélivel 

 
Nem egy, hanem három interjú készítésére is vállalkoztak tanulóink. A beszélgetések 
alkalmával készült képek, ill. a prezentáció az „Interjúk képei” mappában láthatók. 
 

Elsőként Krebsné Tuska Zsuzsannával, iskolánk nyugdíjas, ám még ma is aktív 
művésztanárával beszélgettek nyolcadikos tanítványai 

 
Ön elismert alkotóművész, pedagógus, sikeres vezetője a művészeti alapiskola kerámia 
tanszakának. Hogyan alakult eddigi pályája? 
Általános iskolában részt vettem egy rajzszakkörön. Jó rajztanárom volt. Így kerültem a 
Tömörkény Művészeti Gimnáziumba kerámia szakra, Szegedre. Felvételiztem a tanárképző 
rajz-szlovák szakára ugyanis anyanyelvem szlovák. Ezután olyan állást kerestem, amiben 
kerámiázással is foglalkozhatok. Erre adott lehetőséget a soltvadkerti művészeti alapiskola.  
 
Melyik a fontosabb: a tanítás, vagy az, hogy az ember kerámiát taníthasson és 
alkothasson? 
Nem bántam meg hogy végül tanárként lettem keramikus. 
 
Hogyan jutott el a kerámiáig?  
Gyerekkoromban volt egy-két fazekas a faluban. A szlovákok lakta vidék hatott 
mindenképpen az emberre. Kíváncsi voltam, hogy milyen az agyagozás és általános iskolai 
osztályfőnöki inspiráció is.  
 
Az alkotói fejlődést tekintve hogyan érzi: miben változott, miben gazdagodott? 
A nyári táborokban ismerkedtem meg Kun Évával. Ő egy jó nevű keramikus. Tokajban 
évekig együtt táboroztam vele. Abban az időszakban edénycsaládokat készítettem. Később 
hatottak rám a természeti formák. A 1980-as évek közepétől kezdtem nagyobb térplasztikákat 
csinálni, a hajósi alkotótáborban és később Siklóson. Amikor elkezdődött nálunk a művészeti 
alapiskolai oktatás elkezdtem több csoporttal dolgozni. A saját munkám háttérbe szorult. 
Nyári keramikus lettem. Maradtak az alkotótáborok. 
 
Nem érzi veszteségnek az alkotómunkából kiesett időt? 
Egyáltalán nem. Nekem ezek a nyarak pont olyan fejlődést jelentenek, mint amikor 
egymagamban alkotok. Ez a kettő ugyanakkor össze is egyeztethető, mert például a legutóbbi 
nyár olyan volt, hogy három hetet töltöttem gyerekekkel alkotótáborban, és a maradék három 
hetet önálló alkotásra fordítottam készülvén egy mosonmagyaróvári kiállításra. 
 
Itt nagyjából 9 és fél hónapig negyven gyereket tanítani nap, mint nap bizonyára 
rengeteg energiát kíván..... 
Inkább tíz... 
 
Nem elég ez? Nem volna jobb, ha teljesen szabad volna a nyár? 
Nem! Legalább ugyanakkora öröm, arról nem beszélve, hogy az utolsó öt évben ezt a saját 
lakásomon csinálom. Úgy alakítottam ki a közegemet, hogy ott van egy kiállító terem, és két 
műhely-egy nyári meg egy téli műhely-, és én tíz, maximum tizenkét gyerekkel tudok 
foglalkozni. Mióta otthon táborozunk, még nagyobb örömmel jár, mert a létesítmények 
olyanok, amilyet én szeretnék.  



 
Gondolom, ezeknek az alkotótáboroknak van valami külön varázsuk, hangulatuk... 
Az, hogy hatszor huszonnégy órát együtt vagyunk, ez valami olyasmi többletet ad, ami nem 
csak a kerámiáról, nem csak a festészetről szól, hanem az együttalkotásról és a közös 
élményekről is. 
Megmaradnak ezek a kialakult közösségek valamilyen módon? 
A végzett tanítványaim az alkotótáborban visszajárnak, például most gimnazista csoportom is 
volt ezen a nyáron. Van olyan gyerek, akivel tizedszer táborozom együtt. 
 
Ez az ideális formája a kerámiakészítés elsajátításának? 
A nyári egyhetes alkotótábor szerintem fölér egy évi munkával. Pedig a tanév alatt sem 
mondhatjuk, hogy nem folyik intenzíven a munka. 
 
Hogy érzi, mennyire van ennek a kerámiás szakmának, művészeti ágnak itt 
Soltvadkerten, a környékén vagy Bács-Kiskun megyében közössége, alkotótársak, 
akikkel össze lehet jönni, és meg lehet beszélni dolgokat? 
Nekem a környezetemben nincs. Itt Soltvadkerten tényleg csak a tanítványok vannak. Jó 
kapcsolatom van a Kerámia Stúdióval Kecskeméten, ha továbbképzést szervezek a 
kollégáknak, akkor nagyon szívesen foglalkoznak velünk, ha tehetem, a rendezvényeikre is 
elmegyek. Tanár kollégákkal igen, akik művelik a műfajt. Azonban minden pedagógus 
alkotótelepen inkább én adtam magamból, minthogy én tanuljak, mert én vezettem a 
csoportot. Ezért szerettem eljárni olyan alkotótelepre, ahol én is tanulhatok. Ez volt Tokajban 
Kun Éva-féle tábor, Siklóson hasonlóképpen, voltam Hajóson Alföldi Albert által szervezett 
kurzusokon, Móron csináltunk évtizedekig alkotótelepet, bár ott én vezettem a kerámiát. A 
harmincöt évből huszonötöt alkotótáboroztam, úgy, hogy én magam is alkottam. Tehát 
megvan ez a közeg, évekig ugyanazokkal az emberekkel, kisebb-nagyobb cserével együtt 
dolgoztunk. A rendszerváltás óta ez alábbhagyott. Nincs, aki finanszírozza, teljesen 
önszerveződő módom működik. Köztudott, hogy nem filléres mulatság ez a műfaj. Egyre 
kevesebb ember szánja rá magát erre, vagy már teremtett magának olyan egzisztenciát, hogy 
már nincs szüksége arra, hogy bárhova elmenjen, mert otthon megvan mindene. Talán így 
lettek a magányos farkasok. 
 
Gondolom ezek az alkotótáborok messze nem arról szólhattak, hogy ott megvan minden 
eszköz, és ezért megyünk oda. 
Sok embernek arról is szólt. Meg különleges technikai lehetőségről. Például én soha nem 
tanulhattam volna meg rakuzni, hogyha Móron és Tokajban ezt nem csinálhatjuk, mert oda 
speciális felszerelés kell. Más kérdés, hogy azóta már van nekem is, de abban a tíz-tizenöt 
évben nem volt. Vagy Siklóson sómázas kerámiakészítést tanultam, mert ott arra van 
lehetőség. Egyébként ez a jó Kecskeméti Kerámia Stúdióban is, hát nem véletlenül jönnek 
oda az emberek. Olyan helyzetbe hozzák őket, hogy egy csomó dolgot tényleg meg tud 
tanulni, amire esetleg otthon nincs lehetősége. 
 
A keramikus művész a hétköznapokban, mint ember, milyen? 
Először is a családanya, egy férjjel és két gyermekkel, akik már felnőttek, sőt már utóbbi 
években unokákkal. Ahhoz, hogy ez ilyen jól összeegyeztethető legyen - a tanárság és az 
alkotás - kell egy jó családi háttér, aki ezt hagyja és támogatja. 
 
 
 
 



És esetleg inspirálja is?  
Inspirálja azáltal, hogy hagyja! Nagyon sok férj mondaná, hogy mi az, hogy este hétkor jössz 
haza és éjjel még felnőtt szakkört vezetsz? Mert volt ilyen időszak. Az egyik gyerekemből is 
rajztanár lett, rajz-német szakos, a másik is pedagógus lett. Egyiktől sem áll távol sem a 
művészet, sem a kerámia, ők is belenőttek.  
 
Ha nem kerámiáról van szó, milyen könyvet vesz elő, hová utazik el, van rá egyáltalán 
ideje? 
A koromnál fogva vágynék egy kis láblógatásra, de ezt inkább itthon teszem. A gyerekekkel 
is, a kollégákkal is, voltunk már együtt Bécsbe a Cezanne kiállításon, Prágában, az 
Óvárosban. De voltam már a gyerekekkel is Prágában a Görög körúton, ahol minden a 
művészetről szólt. 
 
Ezek szerint a magánélettől sem elválasztható a művészet? 
Persze ez óhatatlan. Nem lehet elválasztani. Nélkülünk egy pesti kiállítás se zár be. A férjem 
zenebarát, ebből kifolyólag hangversenybérletünk van Szegedre. Kölcsönösen jól kiegészítjük 
egymást. 
 
Közelebb, távolabb tervei, amik még megvalósulásra várnak? 
Tovább szeretnék tanítani, sok új gyereket megismerni, színvonalas pályázatokat 
megpályázni, sok tábort szeretnék még szervezni, sok időt a gyerekeimmel tölteni. 
 

     
 
 
 
 

Másodsorban Nagy Anita foltvarróval készítettek interjút a gyerekek 
 
Soltvadkerten több kézműves is tevékenykedik. A mi kis csapatunk Nagy Anita foltvarróhoz 
látogatott el. Az első kérdésünk az volt, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy foltot varrni. 

N.A.:A foltvarrás egy nagyon régi technika. Már 3000 évvel ezelőtt is létezett, alapjai Kínából 
erednek. De a mai foltozás Angliában kezdődött, innen kivándorlók vitték Amerikába. 
Viccesen azt szoktuk mondani, hogy a foltvarrásban egy kész anyagot szétvágunk apró 
darabokra és újra összevarrjuk. 
 
R.: Hol találkozott először ezzel a technikával? 
N.A.: Egyszer vendégeskedett nálunk egy japán diáklány és ajándékba kaptam tőle egy kézzel 
varrott kis pénztárcát. Ez keltette föl az érdeklődésemet, de csak pár év múlva csatlakoztam a 
kiskőrösi Szellőrózsa foltvarró körhöz. 
 



R.: Mi kell ehhez a hobbihoz? 
N.A.: Tulajdonképpen elég hozzá a tű, a cérna és egy jó olló. De mint mindenben, ebben is 
vannak modern segítő eszközök. A legfontosabb a varrógép, vonalzók, körkések, vágólap. 
Persze a leglényegesebb: a minél több és szebb anyag. Ebből sohasem lehet elég sok.  
 
R.: Hol lehet ezeket beszerezni? 
N.A.: Vannak speciális  foltvarró boltok, főleg Budapesten, de az Internet, a foltos kiállítások 
is jó lelőhelyek.  
 
R.: Hogy lehet ezt megtanulni, van-e mestere, aki átadta a tudást? 
N.A.: A kiskőrösi szakkör akkori vezetője sok mindent megtanított, de a legtöbb mindent 
önképzéssel könyvekből, tanfolyamokon sajátították el. Soha nem lehet eleget tudni, mindig 
van újdonság, ami fölkelti az érdeklődésem. Tagja vagyok  a Magyar Foltvarró Céhnek, innen 
is sok információt szerzek. 
 
R.:Milyen terméket készít és kinek? 
N.A.: Főleg a családnak varrok a neszesszertől a táskán át az ágytakaróig, mikor mire van 
szükség. Megrendelésre viszonylag keveset készítek, mert nagyon időigényes munka. 
 
R.: Részt szokott-e venni kiállításokon? 
N.A.:A szakkörrel volt már néhány kiállításunk Kiskőrösön és Soltvadkerten, a legutóbb a 
tavalyi városi napok alkalmából. Országos pályázatra is varrtam már, de nem értem el 
helyezést. 
 
R.: Milyen tervei vannak? 
N.A.: Rengeteg, ennek csak az idő szab határt. Szeretnék egy anyagot összeállítani egy önálló 
bemutatkozásra is.  
 
R.: Köszönjük a beszélgetést! 
 
 

                      

 
 
 
 
 
 



 
A harmadik beszélgetést helyi gazdálkodóval, Veppert Sándorral készítették 

hetedikeseink. 
 

Az interjút prezentáció formájában mellékeljük az „Interjúk képei” mappában: 

Interjú egy gazdálkodóval 

Veppert Sándor, soltvadkerti 

gyümölcstermesztőt kérdeztük 

munkájáról.

 
 
 
 


