
A fenti címmel az EFOP 3.7.3. számú 
pályázati támogatás révén az egész életen át 
tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítására az 
Ilosvai Varga István Városi Művelődési 
Intézmény fafaragó tanfolyamot indított, 
amit ezúton is köszönök Szentpéteriné Lévai 
Mária igazgató asszonynak.

A felnőttképzés keretében megvalósított 
tanfolyam ingyenes volt, a kurzust saját mű-
helyemben én vezettem. Tevékenységünk-
höz szükséges szerszámokat és faanyagokat a 
szervezők biztosították. A tanfolyam indítá-
sához szükséges 12 fő nehezen jött össze, 
mert a megkérdezettek 
egyhangúan úgy nyilat-
koztak, hogy nem tudnak 
faragni, soha nem volt véső 
a kezükben. A tapasztala-
tokból kiindulva kezdettől 
fogva igyekeztem minden-
ki önbizalmát növelni, 
pozitív szemléletét kialakí-
tani, hogy az ember na-
gyon sok mindent meg tud 
csinálni kellő akaraterővel, 
kitartással és szorgalom-
mal. 

A tanfolyam tizenkétszer 
négy órás elméleti és gya-
korlati képzés keretében 
valósult meg. A tanulók 
megismerték a faragáshoz használt leg-
gyakoribb faanyagokat és szerszámokat, a 
faanyagok szakszerű tárolását, felületkeze-
lését, továbbá elődeink által használt legfon-
tosabb tárgyakat és készítésük módját. 

A kurzus elsődleges célja az volt, hogy a 
fafaragás alapjait olyan szinten sajátítsák el 
és gyakorolják, hogy a későbbiekben önál-
lóan el tudjanak készíteni bizonyos haszná-
lati vagy dísztárgyakat. A tematikát ennek 
figyelembe vételével állítottam össze. Tanít-
ványaim faragtak lisztes, kavaró, kóstoló és 
evőkanalat, mángorlót, edényalátétet, 
kopjafát és néhány tetszés szerinti tárgyat. Jó 
volt látni, hogy szakmai fejlődésük mellett egye inkább hisznek 
magukban és folyamatosan hozzák felszínre eddig rejtett 
tehetségüket. 

A többség nagyon szorgalmasan dolgozott, várta a péntek és 
szombat délutáni foglalkozásokat. Lelkesedésüket látva 
felajánlottam, hogy aki szeretne, egyéb délutánonként is jöhet 
faragni. A képzésben vállalt tizenkét foglalkozással párhuza-
mosan ráadásként tartottam kilencet, alkalmanként két-három-
négy személy részére. Őket sikerült annyira bevezetni a fafara-
gás rejtelmeibe, hogy személyesen megtapasztalták és átélték 
az alkotás örömét. 

Összességében nagyon elégedett vagyok mindenkivel, de név 

nélkül egy nőt és 
négy férfit dicsérnék 
meg. Közülük egy 
férfi kimagaslóan 
teljesített és látható-
an elindult a fafara-
gás útján. Az emlí-
tett személyek a ké-
sőbbiekben is sze-
retnének faragni, 
amihez tőlem tel-
h e t ő e n  m i n d e n 
segítséget meg fo-
gok adni, műhelyem 
ajtaja előttük mindig 
nyitva áll! Nekik 
felajánlottam, hogy 
jövő nyáron saját 

szervezésemben ingyenesen tartok 
néhány napos továbbképzést. 

A tanfolyam eredményességét 
alátámasztották a résztvevők által 
anonim módon kitöltött értékelő 
l apok ,  m el ye ken  t íz es  s kál án 
osztályozták az elméleti és gyakorlati 
oktatót, tananyag és gyakorlati képzés 
színvonalát, tudás-ellenőrzést, infra-

struktúrális felté-
t e l e k e t ,  k é p z é s 
m egsz ervez ését , 
ügyfélszolgálatot, 
valamint, hogy a 
képzés mennyire 
felelt meg az elvá-
rásaiknak. Mindezt 
9,67 pontra értékel-
ték, köszönet érte.

A  t a n f o l y a m 
zárása után kiállítást 
rendeztünk az el-
k é s z ü l t  f a r a g á -
s okbó l  a  Műve-
lődési Központban. 
A kiál lítás meg-
n y i t ó n  m i n d  a 

tizenkét személy átvehette a sikeresen elvégzett képzést igazoló 
tanúsítványt. A kiállított faragások az alkotók saját tulajdonába 
kerültek. 

Úgy érzem, hogy a képzés folyamán sikerült némi iránymuta-
tást adnom arra vonatkozóan, hogy múltunk nem mögöttünk, 
hanem alattunk van, ezért építhetjük rá jövőnket annak 
tudatában, hogy hagyományainkat nem őrizni vagy ápolni kell, 
hanem tisztelni, megélni és átadni!

 Czupp Pál  kurzusvezető
 fafaragó népi iparművész

VÁLTOZÓ VILÁG: A TE TUDÁSOD, A TE JÖVŐD…
… avagy fafaragó tanfolyam Kunhegyesen.
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