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Hálózat

A Salföldi Műhely Népfőiskola 
tevékenységéből*

Szövés

A  Salföldi Műhely alapítója Ko-

rényi Dalma képzőművész 1979 

óta folyamatosan vezet nyári szö-

vőtáborokat. Ez a Műhely fő profi l-

ja, melyet a jövőben is fenntartani 

és tovább fejleszteni tervezünk.

Első szükséges lépés kilenc 

műemlék paraszt szövőszék resta-

urálása és favédelmi konzerválása. 

Erre képzett restaurátorokat fo-

gunk felkérni.

A színes gyapjú szövéshez szük-

séges fonalak beszerzése mellett 

tervezzük saját juhaink gyapjának 

feldolgozását. Keressük a kapcsola-

tot hazai és Kárpát-medencei kárto-

ló, fonalkészítő és festő műhelyek-

kel. Tervünk egy gyapjúfeldolgozó 

felállítása Salföldön. Ehhez rendel-

kezésre áll a Nemzeti Park salföldi 

majorjában egy használaton kívüli 

teljes gyapjúfeldolgozó gépsor.

A  nyári szövőtáborok sorát ter-

vezzük az év többi hónapjára is ki-

terjeszteni, a  szövés, nemezelés és 

más kézműves munkák tudományá-

ba a helyi asszonyokat is bevonni.

Zene

A Salföldi Műhely nyári táborai 

között évek óta szerepel a cselló-

tábor gyerekeknek, és mesterkép-

zés fi atal zenészeknek. Tervezzük 

ezt más hangszerek oktatására is 

kiterjeszteni, és összekapcsolni 

a Kisőrsi Dzsesszfesztivállal és a 

Szent-György hegyi „Volt-Nincs” 

fesztivállal.

Lovaglás, lovas 
hagyományőrzés

A  Salföldi Műhely Népfőiskola 

Egyesület évek óta együttműködik 

a Salföldi Kopjások Alapítvánnyal. 

Ez a tulajdonát képező lóállomány, 

gyakorlópálya és oktató gárda se-

gítségével gyerek és felnőtt lovas 

képzést vezet.

* A válogatás a Salföldi Műhely Népfőiskola kiadványa alapján készült (a szerk.)

Szövés a Salföldi Műhelyben (Salföldi Műhely)
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Hálózat

Terveink szerint ezt tovább fej-

lesztjük, és egyhetes bentlakásos 

tanfolyamok formájában négy lép-

csőben végezzük.

1. Alapfokú gyerek lovastábor 

(10 éves kor alatt)

2. Kis huszár képzés (10-14 

éves korosztály)

3. Kopjás kiképző tábor (14 éves 

kor felett gyakorlott lovasoknak)

4. Lovas továbbképzés mester-

edző vezetésével kiképzett felnőtt 

lovasoknak.

Emellett lovaglási lehetőséget 

nyújt a nyári táborok résztvevői-

nek.

A  Salföldi Kopjások egy XVI–

XVII. századi végvári hagyomány-

őrző lovascsapat, testvérkap-

csolatban áll a Balaton-felvidéki 

Radetzky Huszár Egyesülettel, és 

tagja a Magyar Huszár és Katonai 

Hagyományőrző Szövetségnek. 

Ezért a lovas oktatást a katonai 

hagyományőrzés irányában foly-

tatja, elsősorban fi úk és férfi ak ré-

szére. A  kiképzés része a magyar 

történelem, hadtörténelem, vívás 

és  néptánc.

Terveink közé tartozik a lovas 

oktatás kiterjesztése más települé-

sekre, az együttműködés a közeli 

lovardákkal, a  lótartás és idomítás 

módszereinek egyeztetése.

Solymászat

A  solymászat a nemzeti kul-
túra és hagyomány szerves ré-
sze. Szerencsés adottság, hogy 
Diszelben van a székhelye a 
két kiváló sólyomtenyésztőnek, 
Győrff y-Villám Andrásnak és 
Zsombornak, akik a Salföldi 
Műhely oktatói, és rendszeresen 
tartanak bemutatókat a helyszí-
nen. Az elkövetkező három év 
tervei közt szerepel solymász 
táborok indítása is.

Csellótábor (Salföldi Műhely)

Gyerek kopjás kiképzés (Salföldi Műhely)


