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Képzési felhívás
A PONT MI Közhasznú Egyesület INGYENES KÉPZÉST hirdet 

a KEMENCÉS TANYÁN

A képzés  célja  Kétsoprony,  Kondoros,  Békéscsaba  és  a  környező  települések  tanyasi  lakosai
számára  olyan tudás  átadása,  melynek segítségével  a  régi,  természettel  összhangban élő  ember
háztartásbeli,  gazdálkodási fortélyait tanulhatják vissza a résztvevők. A képzés óraszáma 50 óra,
mely modulonként 20-20 óra elméleti oktatást, valamint 5-5 óra terepgyakorlatot, tanyalátogatást
tartalmaz. A képzési modulok külön-külön is elvégezhetők.
Részvétel feltétele: befejezett általános iskolai végzettség, 18. életév betöltése
Megszerezhető dokumentum: tanúsítvány
Az igazolás kiadásának feltétele: az elméleti oktatás 75%-án (modulonként 3 elméleti alkalom), 
valamint a terepgyakorlaton való részvétel.
Képzési modulok:

I. Modul: Gazdasszony képzés (20 óra – 4 alkalom, alkalmanként 5x45 perc)
II. Modul: Háztáji gazdálkodás alapjai (20 óra – 4 alkalom, alkalmanként 5x45 perc)

Terepgyakorlatok (Modulonként 1-1 alkalom, összesen 10 tanóra)

I. Modul: Gazdasszony képzés

1/1. A Békéscsaba környéki tanyavilág régen és most. A tanyasi életformákban rejlő lehetőségek –
termék-előállítás, értékesítés formái. 
1/2.  Élelmiszer  termelés  és  feldolgozás,  mint  az  önellátás-öngondoskodás  alapja.  Őstermelő,
kistermelő, jogi tudnivalók.
1/3. Biogazdálkodás, természeti körforgás.
1/4. A természettel összhangban élő gazdasszony életformája. Kemencében készíthető ételek sütése,
főzése.  Az  alföldi  tanyavilágban  honos  népi  tűzhelyek  építése,  használata.  A  tanya  és
melléképületeinek anyagai, újrahasznosítás formái.
1/5. Terepgyakorlat – tanyalátogatás.

II. Modul: Háztáji gazdálkodás alapjai

2/1. Gyümölcsészet, kertészet. Tájfajták, metszés, oltás, szemzés. 
2/2. Gyógynövény-, és gomba ismereti előadás (a területre legjellemzőbb: gomba faj maximum 10
db, gyógynövényből 20-30 db faj bemutatása)
2/3. Állattartás. Tájhonos fajták, mit, hogyan.
2/4. Forrásszerzési lehetőségek (Tanyapályázatok, leader, egyéb.), a tanyai létben rejlő lehetőségek,
pl.  turizmus,  nyitott  porták,  tanyasi  közösségi  terek,  értéktár.
Helyi termékek bemutatója, kóstolója, vásár.  Környékbeli  őstermelők és kistermelők tapasztalat-
átadása. A képzés zárása, oklevelek kiosztása. 
2/5. Terepgyakorlat – tanyalátogatás. 
Képzési napok:

honlap: kemencestanya.hu fb: @KemencesTanya blog: kemencestanya.blogspot.hu

email: iroda@kemencestanya.hu telefon: +3620 370 9787

mailto:krsiztaszlavik@kemencestanya.hu
http://kemencestanya.blogspot.hu/
https://www.facebook.com/KemencesTanya/?ref=page_internal
http://kemencestanya.hu/


1. Modul, elméleti oktatás: 2018. szeptember 14., 15., 21., 22. - 13.00-17.30 
Tanyalátogatás: október 6. 08.00-13.00

2. Modul, elméleti oktatás: 2018. október 6., 12., 13., 19. - 13.00-17.30
Tanyalátogatás: október 20. 08.00-13.00

Helyszín: 
Elméleti oktatás: Kemencés Tanya Kétsoprony, Tanya 543. 
A képzésen maximum 30 fő részvételét tudjuk biztosítani, ezért a jelentkezéseket a beérkezések
sorrendjében regisztráljuk. A képzési programon való részvétel ingyenes és támogatott (tananyagot
és a tanyalátogatásokhoz buszt/útiköltséget biztosítunk/térítünk. A résztvevőkkel képzési szerződést
kötünk.)
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 9. 
Jelentkezni lehet, valamint bővebb információ az alábbi elérhetőségek valamelyikén kérhető:
Telefon: 

- Szlávik Krisztina +36-20-3709787 
- Szász Béla +36-70-4281872

vagy ITT lehet jelentkezni az alábbi online jelentkezési lap kitöltésével:

 2. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9KkyfCeU4kurN29qpG4_ozFG6UjviWarG59zSQCai7fTfAQ/viewform

