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plugor sáNdor művészeti líceum diáKjAiNAK Közös HAtártAlANul! progrAmjA



A Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskola 
diákjai a sepsiszentgyörgyi, művészeti képzésben 
résztvevő középiskolásokkal közös Határtalanul! 

programban vettek részt. Az út során során igyekez-
tek minél több faragott, hímzett, írókázott virágmo-

tívumot és azok jelentését dokumentálni, és ezek 
felhasználásával közös alkotómunkával új, ma is jól 

használható tárgyakat alkotni.
A néprajz, szakmai néprajz, szakmai rajz, tervezés 
és művészettörténet tantárgyakhoz kapcsolódva a 
diákok kiscsoportos tevékenység keretében, önál-
ló gyűjtőmunkával ismerkedtek meg az erdélyi és 
kalotaszegi falvak tárgyalkotó népművészetével, 

népi építészetével, díszítőművészetével. Néprajzi és 
múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt, meg-
ismerkedtek a néprajzi gyűjtőmunka módszereivel, a 
kutatásmódszertan elméleti és gyakorlati tudnivalói-

val. Kipróbálták a tájegységek táncait is.
Az erdélyi és kalotaszegi út során – a motívumgyűj-
tés mellett – a népi építészet jellegzetességeit és az 
abból kisarjadó szecessziós építészet formavilágát 

tanulmányozták. A sepsiszentgyörgyi Székely Nem-
zeti Múzeum szabadtéri részlegében megfigyelték 
a felcsíki és a kászoni parasztházak jellegzetes épí-
tésmódját, különösen a faragott faszerkezeteket, 
a hozzá kapcsolódó kapukat. A múzeum épülete 

lehetőséget adott Kós Károly építészetének tanul-
mányozására, megfigyelheték, hogyan merített a 

szecesszió művészete az ősi kultúrákból, a magyar 
népművészet formavilágából.

A Brassó környéki szász falvak jellegzetes építé-
szete, a prázsmári erődtemplom, a brassói Fekete 

Templom gótikus formáit és a barcasági csángó ház 
jellegzetes formájáit is megfigyelték.

Kalotaszeg népi építészete, kelméi, viselete együtt 
adják a tájegység arculatát. A templomok és lakóhá-
zak alkalmat adtak a faépítészet tanulmányozására. 
Kós Károly ikonikus épülete, a Varjúvár szép pél-
dája a népi építészet újraértelmezésének. Az épület 
Kós Károly jellegzetes, motívumait a népi építészet-
ből kölcsönző építészi nyelvének megfogalmazódá-

sa. 
Erdélyi és kalotaszegi tanulmányutunk jól egészíti 
ki a néprajz és művészettörténet órák elméleti tan-

anyagát, az eddig csak képeken látott 19-20-i századi 
építészeti formákkal való közelebbi ismerkedés le-

hetőséget ad az élményalapú tanulásra.
A legfontosabb talán mégis a közös élmény volt, 

melyet a két iskola diákjai és tanáraik együtt élhettek 
át Erdélyben és Magyarországon a Határtalanul! 

program támogatásának köszönhetően.

A Tündérkert virágai című program 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Határtalanul Programjának támogatásával 
valósult meg 2019-20-ban



Határtalanul! előkészítő óra



A Székely Nemzeti Múzeumban, Sepsiszentgyörgyön



A Székely Nemzeti Múzeumban, Sepsiszentgyörgyön



A Guzsalyas Alapítványnál



Művészetismeret a galériában



A Plugor Sándor 
Művészeti Líceumban, 
Sepsiszentgyörgyön



Brassóban



Brassóban



A Barcaságban



A Barcaságban



A Büdös-barlangban, 
a Mohos-lápban és 
a Szent Anna tónál



Gyapjúfeldolgozó műhelyben, 
Baróton



Sztánán, a Varjú-várnál



Mérán



Kalotaszegen



Kalotaszegen



Kalotaszegen



Kalotaszegen



Hortobágyon



Hajdúszoboszlón



Hajdúszoboszlón



Egerben



Közös alkotás 
a nádudvari műhelyekben



A programban résztvevő nádudvari diákok:

Antal Áron – faműves

Baranyi Balázs – bőrműves

Baranyó Bálint – fazekas

Csank Milán – faműves

Csengeri Attila – faműves

Forgó Anikó – szövő

Forgó Erika – szövő

Fülöp Liza – nemezkészítő

Gazics Petra Miléna – bőrműves

Inotay Emese Teréz – fazekas

Jancsó Krisztián – faműves

Kelemen Alexandra – nemezkészítő

Keserű Fruzsina – bőrműves

Kocsis Krisztián – bőrműves

Komáromi Ibolya – bőrműves

Kozma Annamária – nemezkészítő

Laczi Balázs – faműves

Makadám Krisztián – bőrműves

Mezei Karsa – fazekas

Pilka Kristóf  – szövő 

Porkoláb Benedek – bőrműves

Repáruk Bence – bőrműves

Sándor Bence – bőrműves

Szabó Fruzsina – bőrműves

Szőnyi Boglárka – bőrműves

Török Tamás – bőrműves

Urbán Debóra – szövő

Véniger Valéria – bőrműves

Vida Balázs – faműves

Zsiga Mátyás – bőrműves

A programban résztvevő kézműves mesterek:

Árvai Anikó – nemezkészítő mester

Benő Tamás – bőrműves mester

Fazekas Ferenc – fazekas mester

Győri Balázs – faműves mester

Kiss Tamás – faműves mester

Molnár Erzsébet – bőrműves mester

Sóczóné Kása Gyöngyi – fazekas mester

Vetró Mihály – nemezkészítő mester

Zombori Judit – szövő mester



A programban résztvevő sepsiszentgyörgyi diákok:

Ambrus Andrea Tímea

Ancu Jessica

Bács Otilia

Balázs Hunor

Balázs István

Balázs Nándor

Balázs Piroska Gabriella

Barbui Erika Katalin

Bartha János Ábel

Bodó Katalin Helga

Bokor Anna Júlia

Butyka Adrienn

Daczó-Csorogán Zsombor

Dombi Debóra Ida

Finta Kincső

György Hajnalka

György Margit

Kelemen Szilvia

Kertész Ábrahám István

Kisgyörgy Emese

Loghin Szeréna Zsanett

Mezei Ibolya Gizella

Miricioiu Melinda

Molnár Lilla Abigél

Müller Eduárd

Negru Andrea

Sibianu Abigél

Szekeres Gergő

Török Hanna

Vargyasi Dóra 

A programban résztvevő segítőtanárok:

Bartha Imola

Betegh Zsuzsanna

Nagy Ágnes


