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NEGYEDÉVI 16. PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ 

JÁSZBERÉNYI TAGINTÉZMÉNYBEN 

 

 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény 

ifjúsági csoportjának 2019. július 01-05-ig szervezett a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria 

napközis alkotó tábort „Hamzával a trópusokra” címmel.  

A nevelési tanácsadás szakszolgálati feladatellátás keretén belül a gyermekpszichodráma és a 

tehetséggondozás foglalkozásokhoz kapcsolódóan munkánk során már harmadik éve 

együttműködő partnerünk a Hamza Múzeum, mely a jászberényi Hamza Ákos festőművész 

hagyatékának gondozója. A két kiváló múzeumpedagógus, Farkas Edit és Kerekné Mihalik 

Judit az adott évre kidolgozott tematikával remek lehetőséget biztosítanak a gyermekek 

számára az önkifejezéshez, mely által megtapasztalhatják saját kreativitásukat. Sajnos 

azonban ehhez nincsen anyagi támogatásunk, ezért ennek a költségvonzata a szülőket terheli, 

amit nem mindenki engedhet meg magának, ezért egyes gyermekek kimaradnak ebből a 

lehetőségből, közös élményből, alkotásból. Arra gondoltunk, hogy a pályázat jóvoltából ezek 

a gyermekek is részesülhetnének az élményekből, ezáltal megtapasztalva saját 

hasznosságukat, kreativitásukat, a közös játékélmény lehetőségét. Szerencsére a múzeum 

igazgatója üdvözölte elképzelésünket, és örültek a lehetőségnek. A szervezés során 

egyeztettük elképzeléseinket, megtekintettük a helyszínt, elkészítettük a szülők számára 

fontos információkat tartalmazó tájékoztató anyagot, jelentkezési lapot. Begyűjtöttük, a 

jelentkezőket, kiválasztottuk a résztvevőket. Egyeztettük a közreműködő kollégákkal a 

feladataikat.  

„ Varázsecset” című alkotótábor szakmai beszámolója 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény 10 fős 

csoportjának 2019. július 1-5-ig szervezett a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria napközis 

tábort. A tábor lehetőséget nyújtott a részt vevő fiatalok számára, hogy napi 8 órában (8 órától 

16 óráig) hasznosan töltsék a hónap első hetét.  

Az öt napos tábor fejlesztési céljai: 

 tehetséggondozás 

 kialakuljon bennük a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság  

 képessé váljanak a vizuális látvány (egy modern festmény) feldolgozására 

 nyitottak legyenek a műalkotások befogadására 

 megfelelően alkalmazzák a képzőművészeti technikákat 

 a csoportmunkák során az együttműködésre való készség fejlesztése 

 képesek legyenek önállóan információkat kigyűjteni, feldolgozni és társaik felé 

megfelelően közvetíteni 

 pontosan alkalmazzák a vizuális nyelv és kifejezés eszközeit 

 fejlődjön kreativitásuk, problémamegoldó képességük 

 helyi honismereti információik bővüljenek 

 

A múzeum gyűjteményi anyagának alapját a 

Hamza házaspár hagyatéka képezi, ezért a tábor 

tematikáját is erre építettük. Hamza D. Ákos 

Napciklus sorozatára építve a hét során a fénnyel 

és az árnyékkal foglalkoztunk.  

A múzeum gyűjteményi anyagának alapját a 

Hamza házaspár hagyatéka képezi, ezért a tábor 

tematikáját is erre építettük. 



EFOP-3.1.6-16-2017-00026 

Az első napon a bemutatkozás és a házirend ismertetését követően a gyerekek egy 

tárlatvezetésen vettek részt. A múzeum bemutatása során sok új információval gyarapodott a 

jászsági fiatalok helytörténeti ismerete, hiszen az állandó kiállításban a Hamza házaspár 

alkotásiról és életútjáról, időszaki kiállításaikon pedig a jászsági alkotókról hallhattak. Ezt 

követően játékos megismerése következett a kiállított képeknek, ahol részleteket kaptak a 

festményekből, és meg kellett keresniük a kiállításokon.  

Ezt követően ráhangolódtak a hét témájára; melynek kiindulási pontja a jászberényi kötődésű 

filmrendező, szobrász és festőművész Hamza Dezső Ákos olyan festményei adták, melyek 

központi témái a Nap. Hamza több festménye is pointilista stílusban készült, így az egyik 

festmény szürke nyomatát kapták meg elsőként a gyerekek, melyre ők maguk vágták fel a 

pikkelyszerűen felragasztandó kartonokat. Újragondolták a képet, hiszen más színeket is 

használhattak, mint az eredeti festményen vannak, illetve ki is egészíthették azt más 

formákkal.  

Délután Nagy Tamás rajzpedagógus vezetésével a gyerekek négy részből álló 

akvarellfestményt hoztak létre. Nem csak hagyományos módon használták, hanem 

kísérleteztek is az anyaggal, hiszen az egyik részen összefolyatták a festékeket, a másikon 

sóval szórták meg a még nedves felületet, a harmadikon viasszal rajzoltak elő formákat, 

illetve kiegészítették tűfilccel a negyediket. A kész negyedeket fekete karton lapra 

ragasztották fel. 

Kedden múzeumon kívüli programot szerveztek a gyerekeknek, hiszen délelőtt Nagy 

Tamással kisétáltak a Margit-szigetre, ahol a szabadban való (plein air) festést próbálhatták 

ki, akvarellel és porpasztellel.  

Délután a társintézmény Jász Múzeumba látogattak el a gyerekek, ahol az állandó kiállítások 

mellett megtekinthették az új időszaki kiállítást is. Dr. Farkas Kristóf Vince a játékok világába 

kalauzolta el a gyerekeket. 

Szerdán délelőtt a Naphoz, a nyárhoz kapcsolódóan vendégük volt Kocsis Andrea méhész, a 

Jászsági Mézlovagrend mézcsupor őre, aki egy rövid filmvetítéssel, méhészbemutatóval, 

mézkóstolóval várta a gyerekeket, akik fel is próbálhatták a védőeszközöket. Ehhez 

kapcsolódóan a délelőtti alkotás kézműves tevékenység volt, hiszen csipeszméhecskét és 

virágos pörgettyűket készítettek CD lemez és ping-pong labda felhasználásával. A CD lemez 

lealapozott felére saját mintákat terveztek és festéssel, valamint csurgatásos technikával 

kitöltötték a mintákat. Ezeket a saját készítésű játékokat a diákok haza is vihették. 

Délután ismét a fényé volt a főszerep, hiszen Nagy Tamás a rózsaablakok világába kalauzolta 

a gyerekeket. Vetített képes előadással hangolta rá őket az alkotásra, ahol sablonok 

segítségével saját rózsaablakukat hozhatták létre a gyerekek. Először a fekete kartonból 

vágták ki a mintákat, majd ragasztós könyvkötő fóliára felragasztgatták a transzparenspapír 

darabkákat, végül elhelyezték rajta a kartont és még egy réteg fóliával fixálták az egészet. Az 

így létrehozott rózsaablakokon a sötétebb szobában szépen átviláglik a kinti fény. 

Csütörtökön már az árnyéké volt a főszerep. Az Attraction formáció Britain's Got Talent 

tehetségkutatójában bemutatott két árnyjátékát nézték meg kisfilmen, majd ehhez 

kapcsolódóan a gyerekek maguk is létrehozhattak árnyakat. Megbeszélték, hogy mi történik, 

ha közelebb megyünk a fényforráshoz, illetve mi, ha távolodunk tőle. Az alakokhoz 

nyomtatott segítséget is kaptak a gyerekek, melyet 

végig dokumentáltak.  

Ezt követően az alkotás tárgya egy mécsestartó 

volt. A befőttesüvegben elhelyezett ledes mécses 

lett a fényforrás, az üveg falára tervezett fekete 

karton pedig az árnyékokat adta. Itt is Hamza 

festményeit vették alapul, hiszen több képén 
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megjelenik a Sao Pauloban igen gyakori betonház, amelyek végül a mi mintáinkat is adták.  

Délután Nagyné Koncz Éva nyugalmazott óvónővel alkothattak a gyerekek, szintén Hamza-

festményt alapul véve. Párban dolgoztak, az egyikük csak hideg, másikuk csak meleg színeket 

használhatott (itt sorra vették, hogy melyek ezek), majd a festményeket a házak körvonalánál 

félbevágva kicserélték a gyerekek a kép alját, így mindenki vihetett haza emléket a társától is. 

Pénteken délelőtt négy rétegből álló térbeli képet hoztak létre a gyerekek. Koncz Gábor 

festőművész ötlete alapján a vakrámára nem vásznat, hanem vastagabb, áttetsző fóliát 

feszítettek. Ebből kaptak a gyerekek 4-4 darabot, ebből lettek a rétegek. Előtte papíron 

megtervezték, hogy melyik rétegre mi kerüljön (itt megbeszélték, hogy mi van hozzánk 

közelebb, mi van távolabb, mi mit fog kitakarni a képből). Itt is Hamza-festmény volt a 

kiindulópont, azzal, hogy bármivel kiegészíthetik, illetve kicserélhetik az egyes rétegeket.  

Több festményen is megjelent a szomszéd utcában élő barátságos macska, aki többször 

meglátogatta a gyerekeket a hét során. Mint kiderült, terápiás szerep is jutott neki, mivel az 

egyik kisfiú a héten legyőzte a macskáktól való félelmét, és már másnap nyugodtan sétált 

mellette.  

Délelőtt Nagyné Koncz Évával levelet írtak a gyerekek Hamza D. Ákosnak, délután pedig 

megrendezték a mini tárlatukat az udvaron, melyben szintén mindenki részt vett, hogy az 

utolsó fél órában a szülőknek is bemutathassák a munkáikat, melyeket aztán mindenki 

hazavihetett magával, a tábor ideje alatt készült fényképekkel együtt.  

A tervezés, szervezés gördülékeny volt, a múzeumpedagógusokkal eredményes egyeztetések 

történtek. Nagy előnynek bizonyult, hogy a gyermekek már ismerték a helyszínt és a 

pedagógusokat, így komfortosan érezték magukat, könnyebb volt a kontakt megteremtődés, 

amely elengedhetetlen a több napos együttműködéshez. Üdvözlendő, hogy van ilyen 

lehetőség, ahol a gyermekek megismerkedhetnek különböző képzőművészeti technikákkal, 

alkothatnak és megtapasztalhatják az igazi csapatmunkát. 

 

Minőségértékelés  
A résztvevő gyerekek a tábor utolsó napján levelet írtak Hamza D. Ákosnak, egy-egy 

mondatban megfogalmazták véleményüket, beszámoltak a héten történtekről, és hogy mi 

tetszett, illetve nem tetszett a táborban, melyből kiemelnék néhányat: 

 

Kedves Ákos bácsi!  

Jó volt a festés. Tetszett, hogy ott volt a Zagyvapart. Festettem egy fát meg a tavat, napot, 

meg ilyeneket. Nekem tetszett a rózsaablak készítése. Szívesen jövök máskor is.  

Zoé 

 

Kedves Dezső bácsi!  

A garázs tetszett, mert jó dolgok vannak benne. Tetszettek a filmek. Belecsúsztam a vízbe. 

Szedtünk málnát, csináltunk rózsaablakot. Nem ízlett a fagyi.  

Szeretettel küldöm. Nagyon jó volt ez az élmény!  

Domi 

 

Kedves Dezső bácsi!  

A képek nagyon tetszettek és megtanultam, hogy 

mindennek van következménye. A filmek 

tetszettek és a Zagyvapart. A Zagyvát, a fűt és a 

fákat festettem le.  

A hétfői bemutatkozás tetszett. A rózsaablakok 

szépek lettek. A fagyizás jó volt.  
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A tegnapi festés jó volt, és a játék is. Szívesen jönnék vissza.  

Balázs 

 

Kedves Ákos bácsi!  

Nagyon tetszik a festmény, meg a szobrok. Tetszik az egész múzeum. Nagyon jól érzem 

magam itt. 

Bálint 

 

       
 

      
 

 

 

 

 

Jászberény: 2019. 12. 09. 

 

 

Bartusné Major Ágnes 

tagintézmény-igazgató 

 


