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T A N K A T A L Ó G U S   

KAPOSVÁR KAPOSFÜRED VÁROSRÉSZ 

 

 

Miért készült ez a tudástár?  

Egyre fontosabb a helyi emberi erőforrások feltárása: ugyanis sok tudás, ismeret, tapasztalat 

halmozódott fel bennünk. Sokan értünk sokféléhez – pedig nem is mindent tanultunk iskolában, 

és lehet, hogy nem is ez (volt) a foglalkozásunk, mesterségünk.   

Így pl. tudunk sütni-főzni, kötni-horgolni, hímezni és szabni-varrni, szőni. Mondunk verset, 

ismerjük a gyermekirodalmat, kavicsot és tájképet festünk, tisztában vagyunk a pályázatírás 

rejtelmeivel és lakóhelyünk múltjával, tudjuk, miként kell otthonunkban ápolni az arra 

rászorulókat. Fényképezünk, fotóalbumot készítünk digitálisan és hagyományosan, no meg 

természetesen mesterei vagyunk a kerti munkáknak, illetve a termesztett finomságok 

feldolgozásának, és sorolhatnánk még.  

Értéket adunk át, ha mindezeket meg is osztjuk azokkal, akik ezekre kíváncsiak, fogékonyak!  

 

A Tankatalógus a TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 azonosítószámú a „Helyi identitás és 

kohézió erősítése Kaposváron” című projekt keretében készült, a megyei jogú város 

Kaposfüred városrészében elvégzett online és papíralapú kérdőíves felmérésre épül.  

Ez nem más, mint egy tudástár, amelyben tevékenység, név és elérhetőség alapján kereshető 

meg az, amire kíváncsiak vagyunk, szívesen megismernénk vagy tudásunkat 

továbbfejlesztenénk belőle, valamint az a személy, aki szívesen vállalkozna mindezek 

megosztására.  

 

A Tankatalógus elősegítheti a meghirdetett témák körüli találkozásokat, foglalkozásokat, 

beszélgetéseket, de alapja lehet tanulókörök, kiscsoportok alakulásának is. Elősegítheti egymás 

jobb megismerését, mely által nő az egyéni és közösségi önbizalom, szélesedhet a közösségi 

kapcsolatrendszer. 

 

A Tankatalógus nem lezárt, befejezett adatbázis, folyamatosan, bővíthető. Ha a 4 célterületen 

élők közül bárki úgy dönt, úgy gondolja, vagy úgy érzi, hogy olyan tudás, ismeret, tapasztalat 

birtokában van, amit-amiket szívesen megosztana a 4 városrészben lakók között, jelezheti 

szándékát az alábbi elérhetőségen: top692@kfkp.hu 

 

Kérdőíves felmérésünk adatai 

A célterületen 2020. február hónaptól elérhetővé vált az online a kérdőív linkje, és akkortól 

juttattuk el a papír változatú kérdéssort a konzorciumi partnereink munkatársainak segítségével, 

illetve személyes találkozásokon. Ezek mellett újsághirdetésekben illetve a célterületek 

közösségi oldalain jelentettük meg a kérdéssort. 
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- Nemek, életkor, és mióta a városrész lakója?  

A 84 kitöltőnk nemek szerinti megoszlása alapján, Kaposfüred célterületen a hölgyek az 

aktívabbak a válaszadásban: 68 nő és 16 férfi.  

A legtöbben a 36-50 év közöttiek töltötték ki kérdőívünket, 36 fő. Az 50 éven felüliek 

korosztályához 34 fő tartozik, 14 fő válaszadó pedig a 26-35 év közötti korcsoporthoz. 

Donner-Rómahegyen a 20 évnél régebb óta ott lakók – 43 fő – válaszoltak a legtöbben, az 

„őslakosok” kategóriáját a 0-10 év között ott élők – 24 fő – követi. 17 fő válaszadónk pedig 11-

19 év között él a városrészben. 

 

- Vélemények a helyi közösségről  

Rendkívül jónak ítélik meg a közösségi összetartást Kaposfüreden, a 84 főből mindössze 

12 fő gondolta ennek ellenkezőjét. 

A kitöltők döntő többsége „fontosnak” és „inkább fontosnak” tartja a helyi hagyományok, 

történelmi, települési értékek megóvását, feltárását és annak bemutatását: 65 fő válaszadó 

szerint „fontos”, de van 14 fő kitöltő, akik szerint csak „inkább fontos”. 

Jónak vélték önmaguk ismereteit a lakóhelyükre jellemző szokásokkal, hagyományokkal 

kapcsolatban a kaposfürediek, mindössze 5 fő értékelte negatívan tudását a 84 fő kitöltőből. 

 

- Kik tanítanának? Kik tanulnának? 

A tudásmegosztásra, új tevékenységek megismerésére vonatkozó szándék vállalása a 

kérdőívekben adott válaszokból kiderült.  

A legtöbben – 50 fő – a gasztronómiára kíváncsiak Kaposfüreden. 34 fő a 

hagyományőrzést, 32 fő az alkotóművészetet jelölte meg. 20 fő választana mezőgazdasági 

ismereteket, és 13 fő pedig az előadóművészet valamely ága iránt érdeklődik. 

Többségben vannak, akik havonta – 22 fő – vennének részt oktatásokon, 17-en kéthetente, 

12 fő pedig hetente vállalná a részvételt tanfolyamokon, ismeretszerzéseken.  

A célunk azonban az volt, hogy akik máshonnan és/vagy később szereztek tudomást 

tudástárunkról, más akcióterületeken élnek, de szívesen átadnák tudásukat, szintén be tudjanak 

kapcsolódni. Így játszóházak, kézműves- és egyéb foglalkozások vezetői, városrészi 

kiállításokon bemutatkozók jelentkezése, megkeresése alapján állítottuk össze célterületenkénti 

és Kaposvárt átfogó táblázatainkat. 

 

A célterületről 9 fő válaszadónk osztaná meg ismereteit másokkal, van, aki több kategóriában 

is: 
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Tudásmegosztók Kaposfüred városrészből 

Sor- 

szám 
Tevékenység Részletezés Név Telefon email 

1. gasztronómia 
egészséges étrend kialakításához receptek 

megismerése 
Halász József 06 20 957 3554 halasz.j@kabelnet.hu 

2. gasztronómia régi idők ételei Baracsi Lajosné 06 20 250 8857                  – 

3. mezőgazdaság bio zöldség és gyümölcstermesztés  Halász József 06 20 957 3554 halasz.j@kabelnet.hu 

4. mezőgazdaság kertészeti ismeretek Hegedüs Péterné 06 30 458 2007 hegedus.kati58@gmail.com 

5. mezőgazdaság kertészkedés Kiss Zoltánné 06 30 843 2846  androsovits.petra@gmail.com 

6. hagyományőrzés  horgolás Baracsi Lajosné 06 20 250 8857                  – 

7. hagyományőrzés kötés Hegedüs Péterné 06 30 458 2007 hegedus.kati58@gmail.com 

8. alkotóművészet 
rajz, festés, művészettörténet, fafaragás, 

kosárfonás, szalma-kukorica dísz figura 
Mester Béla 06 70 407 6290 mester_bela@yahoo.com 

9. alkotóművészet fotográfia, képregény készítés McNeill Daniella Francoise 06 20 462 1993 brigikapos@gmail.com 
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Tudásmegosztók Kaposfüred városrészből 

Sor- 

szám 

Tevékenység Részletezés Név Telefon email 

10. alkotóművészet rajz, festészet Deák Gabriella 06 30 438 4010 degabi@freemail.hu 

11. egyéb 
ápolással, otthonápolással kapcsolatos 

ismeretek 
Törő-Csider Bernadett 06 30 598 7711 kisasszony.006@gmail.com 

12. egyéb sport: labdarúgás Pál Gábor 06 30 940 1504 furedtrener01@gmail.com 
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Tudásátadók más célterületekről: Donner-Rómahegy, Északnyugat, Toponár-Répáspuszta-Fészerlak-Deseda 

Sor- 

szám 
Tevékenység Részletezés Név Telefon email 

1. gasztronómia halászléfőzés, pitekészítés Kárpáti Anikó 06 20 563 5658 karpati.aniko@yahoo.com 

2. gasztronómia 
cukorbeteg életmódhoz kapcsolódó 

receptek 

Ferkáné Pellérdi 

Zsuzsanna 
06 30 244 2691 pellzsu@gmail.com 

3. gasztronómia sütés-főzés Kiss Sándorné 06 20 230 65016 domjangyorgyi@citromail.hu 

4. gasztronómia szabadtéri sütés-főzés Dávid János 06 20 310 8632 davidjanos@gmail.com 

5. gasztronómia sütés-főzés 
Hermann-né Kanyar 

Julianna 
06 30 201 2495 kanyar.julianna@gmail.com 

6. gasztronómia gluténmentes termékek: sütés, főzés Miklai Lajosné Marcsi 06 30 947 6223 marcsyanyu@gmail.com 

7. gasztronómia  
sütemények, pogácsák receptjének 

megosztása, házi vékonyrétes készítése 
Darabos Józsefné  06 70 322 8995 dpanni@enternet.hu 

8 gasztronómia  sütés-főzés Veiszekker Józsefné 06 70 250 3296 veiszekkermargit@gmail.com 
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Tudásátadók más célterületekről: Donner-Rómahegy, Északnyugat, Toponár-Répáspuszta-Fészerlak-Deseda 

Sor- 

szám 
Tevékenység Részletezés Név Telefon email 

9. alkotóművészet foltvarrás Cser Marianna 0630 907 3069 cs.marianna69@gmail.com 

10. alkotóművészet  kavicsfestés Darabos Józsefné 06 70 322 8995 dpanni@enternet.hu 

11. alkotóművészet textilszobrászat Kurdi Csilla 06 20 535 0490 kurdicsilla@gmail.com 

12. hagyományőrzés szabás-varrás 
Gyerákné Márton 

Magdolna 
06 82 320 650 gyeraknemartnm@gmail.com 

13. hagyományőrzés kézimunka: kötés 
Hermann-né Kanyar 

Julianna 
06 30 201 2495 kanyar.julianna@gmail.com 

14. hagyományőrzés hímzés Perlaki Györgyné 06 20 535 0490 perlaki56@freemail.hu 

15. hagyományőrzés  kézimunka: kötés, horgolás Veiszekker Józsefné 06 70 250 3296 veiszekkermargit@gmail.com 

16. hagyományőrzés kovácsmesterség Istvánovics Gergő 06 30 844 6915 kisconi123@gmail.com 

17. mezőgazdaság kertészet Dávid János 06 20 310 8632 davidjanos@gmail.com 
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Tudásátadók más célterületekről: Donner-Rómahegy, Északnyugat, Toponár-Répáspuszta-Fészerlak-Deseda 

Sor- 

szám 
Tevékenység Részletezés Név Telefon email 

18. előadóművészet 
alkalmazott gyermekirodalom, kortárs/ 

klasszikus: mit, hogyan meséljünk? 

Sajtosné dr. Csendes  

Gyöngyi 
06 30 662 2572 gyongyi.csendes@gmail.com 

   19. előadóművészet versmondás Horváth Margit 06 30 287 5817 marobat@t-online.hu 

20. egyéb lakóhely múltja, története Csuma Szilvia  06 30 306 0038 csuszilvia@gmail.com 

21. egyéb pályázatírás  Zanati Zsuzsanna 06 30 393 5708 zanatizsuzsa61@gmail.com 

22. egyéb       
cukorbeteg életmóddal kapcsolatos 

ismeretek átadása 

Ferkáné Pellérdi 

Zsuzsanna 
06 30 244 2691 pellzsu@gmail.com 

23. egyéb Kaposvári Társasjáték Klub Bengyák Rózsa 06 20 986 0477 bengyakrozsa@gmail.com 
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Tudásátadók Kaposvár más városrészeiből 

Sor- 

szám 
Tevékenység Részletezés Név Telefon email 

1. alkotóművészet rajz, festés  Halmos Klára 06 20 983 9685 infokaposart@gmail.com 

2. egyéb 
natúrmontázs /növényből, virágokból stb. 

összeállított képzőművészeti alkotás/ 
Ferencné Fogarasi Éva 06 30 530 4259 fogarasie@freemail.hu 

3. gasztronómia  mézeskalács, grillázs torta Ádámné Noé Kornélia  06 20 770 5002 noe.nelly@hotmail.com 

4. hagyományőrzés tojáshímzés Ádámné Noé Kornélia 06 20770 5002 noe.nelly@hotmail.com 

5. hagyományőrzés  baba- és textiljáték Török Emőke 06 30 298 0310 baba.emoke@gmail.com 

6. hagyományőrzés fazekasság Falusiné Terjék Éva 06 20 311 6531 terjekeva@gmail.com 

7. hagyományőrzés szövés Csapó Angéla 06 20 534 4697 csapoangela@freemail.hu       
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