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Intézményünk, a tatai KEMÖ Általános Iskolája, 
Speciális Szakiskolája Diákotthona és Gyermek-
otthona sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, 
oktatását, szakképzését végzi.

Szakiskolánkban kerti munkás, bőrtárgy-készítő, 
valamint számítógép kezelő- és felhasználó szakmákat 
oktatunk. 

Ez a tanulmányút a bőrtárgy-készítő szakoktatók és a 
szakmai alapozásban részt vevő gyógypedagógusok 
számára biztosított lehetőséget arra, hogy szakmai tudá-
sukat bővítsék.

A meglátogatott 
műhelyek:

Míves Ház,  Székelyudvarhely
Az ARTERA Alapítvány székhelyén lévő műhelyben 

bútorfestéssel és szövéssel foglalkoznak. Csoportunk itt 
megismerkedett a bútorfestés technikájával és a festett 

motívumok formarendszerével, jelentésével.

HAUS Kft, Székelyudvarhely
Az üzem tulajdonosa régi szűcsdinasztia utolsó 
képviselője. Az itt töltött két nap alatt megfigyeltük 
a juhbőr kikészítésének menetét és a készbőr 
feldolgozását.

Dániel Dávid szíjgyártó mester műhelye, Szentegyháza
Az idős mester apjától tanulta a lószerszám készítésének 
csínját-bínját. Tőle nemcsak a székelyföldi hám 
elkészítésének fogásait, hanem az ostorkészítés rejtelmeit 
is megtanulhattuk.

Bőrdíszműves Üzem, Sepsiszentgyörgy
Jánó József bőrdíszmű készítő mester fogadott minket ebben a műhelyben, 
ahol a bőrkabátokon kívül ékszereket és dísztárgyakat is készítenek bőrből.
Itt új technikát tanultunk, a bőrfaragást.

Ortopéd Cipészet, 
Székelyudvarhely

Beke Ede bőripari mérnök 
vezetésével megismerked-

tünk a székelyudvarhelyi 
cipőkészítés múltjával és 

jelenével.
E mellett a tarsolykészí-

téssel is foglalkozó 
mestertől új fűzési módot 

is tanultunk.

Számukra a szakmai programot az ARTERA Ala-
pítvány vezetője, Lőrincz Zsuzsánna állította össze. 
Az ARTERA Alapítvány erdélyi népművészeti egyesü-
let, amely segíti a fiatal népművészek és iparos mesterek 
munkáját.

A kéthetes tanulmányúton bőrkikészítéssel és bőr-
feldolgozással foglalkozó mestereket látogattunk meg. 
Igyekeztünk ellesni a szakmai fogásokat, újfajta díszí-
tési- és összeerősítési technikákat tanultunk.

A csoport Benedek Elek szobra előtt Székelyudvarhelyen


