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A  

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

a Békés Megye Népművészetéért Alapítvánnyal, 

Kézműves Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolával 

az IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft-vel 

és a Hagyományok Házával 

közösen 

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROKAT  

szervez Békéscsabán, az Iskolacentrumban 

XVI. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR 

V. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR 

XXI. NEMZETKÖZI HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA  

XXIV. ORSZÁGOS KOSÁRFONÓ MESTERKURZUS 

XXIV. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ 

XXVIII. DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS 

 NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR 

 

 

 

 

 

A népművészeti táborok célja a népi tárgyformálás, a népi kismesterségek területén dolgozó 

egyéni alkotók és alkotóközösségek vezetőinek képzése. 

A résztvevők az egy hét alatt megismerkednek a magyar népművészet számukra még 

ismeretlen területeivel, illetve meglévő tudásukat, gyakorlati jártasságukat  bővíthetik. 

 

 

Szeretettel várjuk és látjuk Önt, érdeklődő munkatársait, barátait táborainkban. 

 

 

A 2016 évi tábor egyik lakójának véleménye:  

„Különösen tetszett, hogy a tábor szervezői a puszta kézművességen túl a szellemiséget is 

megpróbálták sok sikerrel átadni. Érződik, látszik, hogy a tábor, ahogyan az egyesület is 

elindult valahonnan, úton van és nemes célokat tűzött ki maga elé, amibe mi most a 

lányommal belecsöppentünk, az már egy érett, szépen működő hitvallás a magyar népi kultúra 

egy szeletéről. Kívánom Nektek, magunknak, hogy példátokat sokan megismerjék és évről-

évre egyre több fiatal és még fiatalabb eljöjjön ebbe a táborba és szívügyének érezze a 

magyar népi kultúra melletti kiállást. Reményt adott, hogy a Budapesten született, s felnövő 

lányommal sikerült megízleltetni a népművészet és a benne lévő szépség csöppnyi falatkáját, 

hiszen elmondása szerint szívesen jön majd ebbe a közösségbe máskor is.” 

 

 

 

JELENTKEZÉS: 

Békés Megyei Népművészeti Egyesület, 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. 

Pál Miklósné Telefon/fax: 66/442-122, 30/299-7789 

E-mail: info@bmne.hu , Honlap: www.bmne.hu 

 

mailto:info@bmne.hu
http://www.bmne.hu/
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A TÁBORBAN MEGHIRDETETT CSOPORTOK 

 

XXVIII. DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS NÉPI KÉZMŰVES TÁBOROK OLDAL 

BŐRHÍMZÉS ÉS 

BŐRTÁRGYKÉSZÍTŐ 
alap- és továbbképző csoport 4 

CSIPKEKÉSZÍTŐ alap- és továbbképző csoport 4 

FAMŰVES, FAJÁTÉK KÉSZÍTŐ alapképző csoport 5 

FAZEKAS alapképző csoport 5 

FAZEKAS továbbképző csoport 6 

GYÉKÉNY-CSUHÉ-

SZALMATÁRGY KÉSZÍTŐ 
alap- és továbbképző csoport 6 

KÁLYHÁS alap- és továbbképző csoport 7 

KARIKÁSOSTOR KÉSZÍTŐ alap- és továbbképző csoport 7 

KÉZI HÍMZŐ alapképző csoport 8 

KÉZI HÍMZŐ továbbképző csoport 8 

KÉZI KÖNYVKÖTŐ alap- és továbbképző csoport 9 

KREATÍV HÍMZŐCSOPORT 

FIATALOKNAK 
alap- és továbbképző csoport 9 

MÉZESKALÁCS KÉSZÍTŐ alap- és továbbképző csoport 10 

NEMEZKÉSZÍTŐ  alap- és továbbképző csoport 10 

NÉPI BŐRMŰVES alapképző csoport 11 

NÉPI BŐRMŰVES továbbképző csoport 11 

NÉPI ÉKSZERKÉSZÍTŐ akkreditált képzés 12 

ÖTVÖS, FÉMMŰVES alap- továbbképző csoport 12 

ROJTKÖTŐ alap- továbbképző csoport 13 

SZÖVŐ akkreditált képzés 13 

TAKÁCS alap- továbbképző csoport 14 

VISELETVARRÓ akkreditált képzés 14 

XVI. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK 

NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR 

5-7 éves korig 15 

8-10 éves korig 15 

V. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI 

NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR 

11-12 éves korig 15 

13-16 éves korig 15 

XXI. HATÁROK NÉLKÜLI 

NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA 
továbbképző csoport 16 

XXIV. NEMZETKÖZI 

FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ 
továbbképző csoport 16 

XXIV. ORSZÁGOS KOSÁRFONÓ 

MESTERKURZUS 
alap- és továbbképző csoport 17 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK szállás, étkezés, stb. 18 
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XXVIII. DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS NÉPI KÉZMŰVES TÁBOROK 

 

 

BŐRHÍMZÉS ÉS BŐRTÁRGY KÉSZÍTŐ  

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A résztvevők a hét első három napján megismerkednek a gyimesi csángó mellyesek 

hímzésével, megismerik a hímzések ornamentikáját, színezését és öltéstechnikáját, ezzel a 

hímzéssel díszítenek apróbb funkcionális tárgyakat. A hét második felében elsajátítják a 

bőrtárgyak összevarrásának technikáját.  

 

A csoportba várjuk: 
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet, hogy elsajátítsák a 

bőrhímzést és a bőr összevarrásának alapjait. 

A csoport vezetője: Fekete Magdolna 

Vendégeink: Bartos Enikő, csángó hímző, továbbá Kurtics Attila és Hasznos János, 

bőrműves Népi Iparművészek 

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke), továbbá az igényelt szállás, étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 
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CSIPKEKÉSZÍTŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

Az alapképzésben résztvevők az egy hét alatt a csipkeverés alapjaival ismerkedhetnek meg. 

Elsajátítják a vászon-, fél- és egészveréses csipkék készítésének technikáját.  

A továbbképző csoportba jelentkezők a hat nap alatt kézi vertcsipkékkel és hajócsipkével 

díszített használati tárgyakat készíthetnek el. 

 

A csoportba várjuk: 
- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni csipkekészítésből (a 

képzés szeptembertől folytatódik); 

- a csipkekészítő szakképesítéssel rendelkező volt hallgatóinkat, 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet, hogy elsajátítsák a csipke 

készítésének alapjait. 

A csoport vezetője: Tóthné Kiss Szilvia, Népi Iparművész, 

Vendégeink: Tóth Károlyné Népi iparművész, Orot István Király Zsiga díjas Népi 

Iparművész 

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke), továbbá az igényelt szállás, étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 
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FAMŰVES, FAJÁTÉK KÉSZÍTŐ 

(alapképző csoport) 

 

A résztvevők a hat nap alatt használati tárgyak – vájt technikával tálka, csanak, fogas, stb. – 

és fajátékok készítésével foglalkoznak. Megismerkedhetnek a népi díszítő faragásokkal 

(vésés, ékrovás, lapos, domború és áttört faragás). 

 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a faműves és fajáték 

készítő mesterségből (a képzés szeptembertől folytatódik); 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet a népi fafaragás újabb 

ismereteinek elsajátítására. 

Csoportvezető: Korcsok János, fafaragó  

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke), továbbá az igényelt szállás, étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

 

 

FAZEKAS 

(alapképző csoport) 

 

A fazekassággal most ismerkedők a hat nap alatt a népi fazekasság alapfogásait sajátítják el, 

elektromos korongokon kis tálakat, bögréket korongozhatnak, fülezhetnek, díszíthetnek. Az 

Alföldre jellemző díszítőtechnikákkal ismerkedhetnek meg – írókázás, vésés, karcolás. Az 

elkészült tárgyak égetés után hazavihetők. 

 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a fazekas mesterségből 

(a képzés szeptembertől folytatódik); 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet a fazekasság kezdő, vagy 

újabb ismereteinek elsajátítására. 

Csoportvezető: Barta Julianna, fazekas Népi Iparművész,  

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke), továbbá az igényelt szállás, étkezés és a 

felhasznált anyagköltség.  
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FAZEKAS  

(továbbképző csoport) 

 

A továbbképző csoportba jelentkezők megismerkednek az Alföld jellegzetes butélia és 

folyadéktároló edények formáival, díszítésével, mázazásával és díszítésével.  

 

A csoportba várjuk: 

- a Kézműves Szakközépiskola II. éves fazekas hallgatóit, 

- a fazekas szakképzettséggel rendelkező volt hallgatóinkat, 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet a fazekasság újabb 

ismereteinek elsajátítására. 

Csoportvezető: Hugyecz László, fazekas mester 

Részvételi díj: 21.000 Ft, a fazekas II. éves hallgatóknak díjmentes, (a Békés Megyei 

Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, amelyet még csökkent az önkéntes munka 

értéke) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált anyagköltség. 
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GYÉKÉNY- CSUHÉ- SZALMATÁRGYKÉSZÍTŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A kezdő résztvevők a hat nap alatt megtanulhatják a csuhéfonás alapismereteit, elsajátíthatják 

a használati tárgyak és játékok készítésének fortélyait. 

A továbbképzés résztvevői csuhéból sodrással különböző használati tárgyakat és ékszereket 

készítenek. Gyékényből üvegeket köthetnek be különböző módszerekkel, technikákkal, de 

arra is lesz lehetőség, hogy megtanulják a szék befonásának fortélyait csuhéval és 

gyékénnyel. 

 

A csoportba várjuk:  

- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a fenti mesterségből (a 

képzés szeptembertől folytatódik); 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanulják a 

szalma- és csuhéfonást. 

Csoportvezető: Bárány Mara, csuhéfonó Népi Iparművész, a NESZ Szálasanyag Szakmai 

Bizottságának vezetője. 

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a 

felhasznált anyagköltség.  
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KÁLYHÁS 

(alapképző csoport és mesterkurzus) 

 

A cserépkályha és kandalló készítéssel most ismerkedők, illetve a szakmában már járatos 

szakemberek a hat nap alatt udvari kemencét építenek. Arra is van lehetőség, hogy egy 

meglévő tanya szobájába építsünk egy olyan kemencét, amely ülőpadkás és 

cserépfalú. Lehetőséget biztosítunk  a résztvevőknek a kályha építéssel kapcsolatos ismereteik 

bővítésére is. 

 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a kályhás mesterségből 

(a képzés szeptembertől folytatódik); 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet, hogy elsajátítsák a 

kemenceépítés fortélyait. 

Csoportvezető: Békési István, cserépkályha és kandallókészítő mester  

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke) továbbá az igényelt szállás és étkezés 

költsége. A kemenceépítés helyszínén a résztvevőknek ebédet biztosítanak.   
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KARIKÁS-OSTOR KÉSZÍTŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

Az érdeklődők megismerkedhetnek a pásztorművesség egyik legkiemelkedőbb darabjával, az 

ostorral, azon belül is a Hortobágyi karikás ostorral, és annak készítésével.  

Autentikus alapanyagokból szigorúan hagyományosan, csak úgy, ahogy eleink készítették az 

ostort generációkon keresztül.  

 

A csoportba várjuk: 
- a bőrműves szakképesítéssel rendelkező volt hallgatóinkat, 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet, hogy elsajátítsák az 

ostorkészítés tudományát.  

Szakmai vezetők: Kurtics Attila népi bőrműves, Népi Iparművész és Hasznos János 

bőrműves, Népi Iparművész 

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

 

KÉZI HÍMZÉS 

(alapképző csoport) 

 

A résztvevők a hat nap alatt megismerkednek a hímzéshez használt eszközök, alapanyagok és 

fonalak felhasználásával. Bemutatjuk a népi iparművészeti alkotásokon keresztül 

Magyarország tájegységeit.  

Sor kerül a szálhúzások, azsúrok, subrikák gyakorlására. Elsajátítják a Torockói, a kalocsai, a 

matyó és a Békés megyei fehérhímzések színezését, öltéstechnikáját. Lehetőséget biztosítunk 

a hozott alkotások konzultációjára. 

 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a kézi- és gépi hímzés 

mesterségéből (a képzés szeptembertől folytatódik); 

- azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy megismerkedjenek a 

fenti hímzésekkel.  

Csoportvezető: Bogárné Szőke Erika, Népi Iparművész, hímző oktató 

Szakmai vezető: Dr. Illés Károlyné Népművészet Mestere, Népi Iparművész 

Vendégünk: Romsics Lászlóné, Népi Iparművész, Népművészet Mestere, és Zeleiné Papp 

Bernadett, Népi iparművész 

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke), továbbá az igényelt szállás, étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

 



 

 11 

KÉZI HÍMZÉS 

(továbbképző csoport) 

 

A résztvevők a hat nap alatt a varrot rece készítésének módjával, az Úri hímzés színezésével, 

öltéstechnikájával, és a kalocsai virágokkal ismerkedhetnek meg. Lehetőséget biztosítunk a 

hozott alkotások konzultációjára. 

Foglalkoznak mintagyűjtéssel, néprajzi témakörökből előadásokat hallgatnak meg.  

 

A csoportba várjuk: 

- a Kézműves Szakközépiskola kézi- és gépi hímző II. éves hallgatóit,  

- azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy megismerkedjenek a 

fenti hímzésekkel. 

Csoportvezető: Jenei Anikó, Népi játék és kismesterség oktató 

Szakmai vezető: Dr. Illés Károlyné Népi Iparművész, Népművészet Mestere 

Vendégünk: Romsics Lászlóné, Népi Iparművész, Népművészet Mestere és Zuberecz Vera 

Népi Iparművész 

Részvételi díj: 21.000 Ft, a kézi- és gépi hímző esti tagozatos, II. éves hallgatóinak díjmentes, 

az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevőknek 30.000 Ft, (a Békés Megyei 

Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, amelyet még csökkent az önkéntes munka 

értéke) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált anyagköltség. 
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KÉZI KÖNYVKÖTŐ 

(alapképző csoport) 

 

A résztvevők a hat nap alatt megismerkednek az Arany János korában használatos kézi 

könyvkötéssel. Elsajátítják a szakma alapjait, megismerkednek a valódi eresztőbe táblázott 

kötéssel, az ereszre vert könyvtesttel, valamint a vászonnyílásos előzékkel, amelyet 

gyakorlatban is kipróbálnak. Továbbá különböző méretű irattartó mappákat és dobozokat 

készítenek. 

 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik alapfokú rész szakképesítést kívánnak szerezni a kézi- kötő mesterségéből 

(a képzés szeptembertől folytatódik); 

- azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy megismerkedjenek a 

kézi könyvkötéssel  

Csoportvezető: Bíró Bertold, könyvkötő mester 

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 
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KREATÍV HÍMZŐCSOPORT FIATALOKAK 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A tiniknek és fiatal felnőtteknek hirdetett hímző csoportba azok jelentkezését várjuk, akiket 

foglalkoztat a hagyományos hímzésminták modern használati tárgyakon és divatos öltözet 

kiegészítőkön való megjelenése. A foglalkozásokon lehetőség nyílik a csoportvezetők által 

kitalált tárgytípusok (neszesszer, tolltartó, pad-tartó, öv, ékszer, bőrből készült mobiltok, stb.) 

megvalósítására, ezen kívül segítséget nyújtunk készen vásárolt ruhadarabok 

hímzésmintájának megtervezésében, és más saját ötletek elkészítésében. 

Több tájegység hímzésmintáiból válogathatnak az érdeklődők: Békés megyei szűcshímzés, 

kalocsai, matyó, Szigetvár-vidéki, gyetvai, palóc keresztszemes stb., ezen kívül lehetőség 

nyílik a bőrhímzést is kipróbálni. 

                                                                     

Jelentkezz a csoportunkba: 

- ha a 14-35 év közötti korosztályba tartozol, 

- ha érdekelnek a paraszti kultúrában megjelenő hímzésmotívumok mai alkalmazási 

területei, 

- ha szívesen hímeznél egy héten keresztül egy lendületes, fiatal csapatban, jó 

hangulatban, 

- ha még sohasem hímeztél, 

- vagy akkor is, ha már bizonyos alapokkal rendelkezel hímzés területén. 

Csoportvezetők: Illés Vanda, Népművészet Ifjú Mestere és Misik Mónika, hímző oktató 

Részvételi díj: a 16 éves és ennél fiatalabbak részére 12.000 Ft, a 16 éven felülieknek 21.000 

Ft, továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált anyagköltség. 
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MÉZESKALÁCS KÉSZÍTŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkednek különböző mézeskalács receptekkel, a 

felületkezeléssel és a díszítő mázakkal. Elsajátítják a díszítő technikákat: írókázás, magvas 

díszítés. A naptári év jeles napjaihoz kapcsolódva sütnek és díszítenek mézesbábokat és 

foglalkoznak azzal, hogy régen és ma hogyan készül, készült a mézeskalácsszív. „A mi 

műhelyünk lesz a legillatosabb, a legédesebb, de főleg a legmézesebb! Sosem leszünk éhesek! 

Szeretettel várlak benneteket!” 

 

A csoportba várjuk  
- azokat, akik alapfokú rész szakképesítést kívánnak szerezni a mézeskalács 

mesterségből (a képzés szeptembertől folytatódik); 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanulják a 

mézeskalács készítés fortélyait 

Csoportvezető: Kádár Manni, mézeskalács készítő  

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke) továbbá az igényelt szállás-, étkezés és a 

felhasznált anyagköltség.  
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NEMEZKÉSZÍTŐ  

(alap- és továbbképző csoport) 

 

Az alapképzésben résztvevők a hat nap alatt bepillantást nyerhetnek a nemezjátékok és az 

apróbb használati tárgyak készítésébe. Megismerkednek a növényi festéssel, a berakásos és az 

elő-nemezes technikákkal, amelyek segítségével főleg tarsolyt, erszényt, tarisznyát, zsákot 

készítenek. Kipróbálhatják a modern selyemberakásos mintázást is. 

A továbbképzősök, akik az OKJ képzés hallgatói, a hat nap alatt az alábbi három kínálatból 

választhatnak:  

 A magyar őstörténet, így a szkíta- hun, Honfoglalás- kori mintakincs felhasználásával 

berakásos technikával ülő-, meditációs szőnyeget, vagy falvédőt készíthetnek.  

 Előnemezes mintafelrakással, amit később dombor-varrott kiemeléssel ötvözhetnek. A 

régies magyar mintaszerkesztés szabályait követve falvédő is készülhet. 

 A Közép és Belső ázsiai népek nemezművészetéből, amit év közben megismertek: 

türkmén, bolgár, török, kazak, egy- egy nagyobb méretű takaró, falvédőt készíthetnek 

 

A csoportba várjuk:  

- azokat a kezdőket, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a 

nemezkészítés mesterségéből (a képzés szeptembertől folytatódik); 

- a Kézműves Szakközépiskola Nemezkészítő II. éves hallgatóit, 

- a végzett nemezkészítőket, 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanuljanak 

nemezelni és különböző növényekkel festeni, vagy a meglévő elméleti- és gyakorlati 

tudásukat fejleszteni kívánják. 

Csoportvezető: (Kaszás) Aba P. Ákos nemezkészítő, Népi Iparművész, segítő szakmai 

asszisztens Gábor Márk, nemezkészítő.  

Részvételi díj: 21.000 Ft, a nemezkészítő esti tagozatos, II. éves hallgatóinak díjmentes, (a 

Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, amelyet még csökkent az 

önkéntes munka értéke) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált anyagköltség. 
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NÉPI BŐRMŰVES 

(alapképző csoport) 

 

Az alapképző csoport résztvevői a hat nap alatt megismerkednek a bőrből készült tárgyak 

sokszínűségével, a díszítési lehetőségek változatosságával és a bőrművesség történetével. 

Kisebb használati tárgyak – ékszerek, tokok, tarsolyok, erszények, stb. – készítésén keresztül 

elsajátítják a tárgykészítés menetét és megismerkednek a különböző fonásokkal, fűzésekkel, 

varrásokkal.   

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a bőrműves 

mesterségből. (A képzés szeptembertől folytatódik.)  

- mindazokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet a fenti ismeretek 

elsajátítására. 

Szakmai vezető: Kurtics Attila népi bőrműves, Népi Iparművész és Hasznos János bőrműves, 

Népi Iparművész  

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

 

 

NÉPI BŐRMŰVES 

(továbbképző csoport) 

 

 

A másodéves népi bőrműves felnőtt csoport hallgatói a hat nap alatt megismerkednek a 

különböző lábbeli típusokkal, a láb anatómiájával, a lábbelik történetével, az egyszerűbb 

lábbelik készítés technikai fogásaival. A gyakorlat során egyedi elképzelések alapján 

készítünk egyszerűbb lábbeliket az eddig elsajátított ismeretekre alapozva. 

 

A csoportba várjuk: 

- a Kézműves Szakközépiskola népi bőrműves II. éves hallgatóit, 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy a 

bőrművességben újabb ismeretekre és gyakorlati jártasságra tegyenek szert. 

Szakmai vezető: Éber Tamás, bőrműves oktató  

Részvételi díj: Részvételi díj: 21.000 Ft, a népi bőrműves esti tagozatos, II. éves hallgatóinak 

díjmentes, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, amelyet még 

csökkent az önkéntes munka értéke) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. 

 

 

 

 

 



 

 17 

NÉPI ÉKSZERKÉSZÍTŐ  

(akkreditált képzés) 

 

A Hagyományok Háza által támogatott képzés intenzív hat napja alatt a résztvevők a 

kalotaszegi párta készítés elméletével és gyakorlatával foglalkoznak, ezen belül is a párta 

csúpok kialakításával, rögzítésével, alapgyöngyözésével.  

Ezen kívül foglalkoznak még a párta textilmunkáinak gyakorlásával, teklagyöngyhímzéssel, 

négyes csomórakás, a párta bélésének, illetve a párta pántlikának az elkészítésével, a párta 

széleinek eldolgozásával, a fennálló díszek elhelyezésével. 
  

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik már bejelentkeztek a Hagyományok Házával közösen indított 60 órás 

akkreditált képzésre, újabb jelentkezőket nem tudunk fogadni! 

Csoportvezetők: Péter Szidónia és Borsos Erzsébet, Népi iparművészek 

Részvételi díj: nincs, és díjmentesen biztosítjuk a szállást. A résztvevőknek fizetni kell az 

igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség egy részét. 

 

 
 

 

ÖTVÖS, FÉMMŰVES 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A csoport mottója a virágos reneszánsz! A tábor ideje alatt a Reneszánsz kor ihlette 

ékszereket, ruha kiegészítőket, díszeket készítenék el a csoport tagjai, előtérbe helyezve a 

virág motívumot, melynek mind jelentéstartalmát, mind díszítő szerepét kihasználnák a 

különböző ötvös technológiai díszítő eljárásokkal. 
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A reneszánsz nagy ajándéka a medál, az öveket díszítő csatok, a gombok, a függők. A 

résztvevők olyan ötvös tárgyak, ékszerek készítését tűznék ki célul, melyek a mai viseletünk 

részét is képezhetik. A magyar reneszánsz  pitykegombjait, övcsatjait, mind női, mind férfi, 

népi és nemesi viseletek díszes ékszereit, gombjait készítenék el a népi díszítőművészet 

motívumvilágát felhasználva. 

Mindezt kiegészítenék az erdélyi festett alapú zománcozással. A festett alapú zománccal az 

előző évek táboraiban már sok szép munka született, tehát nem csak a mottónkat koronázza 

meg a zománc, hanem az eddig tanult ismereteinket is tovább fejleszti. 

 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik emeltszintű szakmai képesítést kívánnak szerezni ötvös, fémműves 

mesterségből (a képzés szeptembertől folytatódik); 

- a Kézműves Szakközépiskola végzett ötvös hallgatóit, 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanuljanak 

ékszert készíteni. 

Csoportvezető: Vincze Zita, ötvösművész  

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a 

felhasznált anyagköltség.  
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ROJTKÖTŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

 

Az érdeklődők a hat nap alatt megismerkedhetnek a szövött – terítő, vállkendő, takaró és 

szőnyeg – vendég, kötözött és a csomózott rojtok készítésével. Továbbá elsajátíthatják a 

makramétechnikák közül a lapos, a váltott lapos, a spirál és sorcsomó, valamint az ezek 

kombinációjával készülő rojtokat.  

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a korábban elkezdett munkadarabokat folytassuk a 

táborban, vagy a fotón, rajzon behozott rojtkötési technikákat kipróbáljuk. A gyakorlattal 

rendelkezők csipkepárnán a bonyolultabb technikákat is gyakorolhatják.   

 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanuljanak 

rojtot készíteni 

Csoportvezető: Debreczeni János, Népi Iparművész, Népművészet Mestere 

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a 

felhasznált anyagköltség.  

 

 

SZÖVŐ 

(akkreditált képzés) 

 

 

A jelentkezők a Kárpát-medence területén található gyapjú szövésével ismerkednek meg. 

Használati tárgyakat készítenek – tarsolyt, tarisznyát, ülőpárnát, táskát, stb. –, amelyeken 

megtanulják a különböző szövési és díszítő eljárásokat. Pl. csík – ritmus, fogazás, rozmaring, 

stb. Foglalkoznak baba vagy kesztyűbáb készítésével is. Dolgoznak szalagszövőn, 

karmantyúfán, kereten. Elsajátítják a szövés tervezési, előkészítési, megvalósítási és 

befejezési műveleteit.   

 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik már bejelentkeztek a Hagyományok Házával közösen indított 60 órás 

akkreditált képzésre, újabb jelentkezőket nem tudunk fogadni! 

Csoportvezető: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna Népi Iparművész, Népművészet Ifjú Mestere  

Részvételi díj: nincs, és díjmentesen biztosítjuk a szállást. A résztvevőknek fizetni kell az 

igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség egy részét. 
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TAKÁCS 

(alap és továbbképző csoport) 

 

A tábor ideje alatt az alapképző csoport résztvevői megismerkedhetnek a vászonszövés 

rejtelmeivel, az alapoktól a szövésig. Foglalkoznak a szövőszék összeállításával, lánc és 

vetülékfonal előkészítésével, a felvetéssel, a lánchengerre történő felcsévéléssel, a nyüstökbe 

és bordákba történő befűzéssel. Megtanulhatják a láncfonalak lekötését, az előszövést, és 

egyszerűbb mintákkal szőhetnek. 

A továbbképző csoportban résztvevők megismerkednek a négy nyüsttel szőhető, különböző 

mintájú takács-szőttesekkel, továbbá a korábban elkészített (otthonról hozott) szövött darabok 

szakszerű összeállításával: szabályos sarokmegoldások, díszítő összevarrások, azsúrozások, 

szélbeszegések. 

 

A csoportba várjuk:  
- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a takácsmesterségből (a 

képzés szeptembertől folytatódik); 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanulják a 

vászonszövés alapismereteit. 

Csoportvezető: Lakatos Istvánné, Népi Iparművész 

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke) továbbá az igényelt szállás-, étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

 

VISELETVARRÓ 

(akkreditált képzés) 

 

A Hagyományok Háza által támogatott képzés célja: alapvető ismeretek szerzése a magyar 

népviseleti ruhadarabokról, tájegységek, társadalmi rétegződés, életkor és alkalmak szerint. A 

legjellemzőbb női és férfi ruhadarabok elkészítésének elsajátítása különböző varrási technikák 

alkalmazásával együtt. 

A tábor ideje alatt a résztvevők megismerik a magyarlakta területek jellegzetes viseleteit és 

elkészítenek néhány viseleti darabot: férfiinget, női rövid és hosszú ingeket, kötényt, valamint 

megtanulják a szoknya kézi ráncolását és pliszírozását.  

 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik már bejelentkeztek a Hagyományok Házával közösen indított 120 órás 

akkreditált képzésre, újabb jelentkezőket nem tudunk fogadni! 

Csoportvezető: Sárospatakiné Fazekas Judit, Népi Iparművész, viselet- és csipkekészítő 

Részvételi díj: nincs, a résztvevőknek biztosítjuk a szállást. A résztvevőknek fizetni kell az 

igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség egy részét. 
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XVI. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR 

 

A táborban résztvevő felnőttek gyermekei, unokái és hozzátartozói az együtt töltött egy hét 

alatt a természetes anyagokból különböző kézműves technikákkal játékokat és használati 

tárgyakat – többek között hangszereket, nemezes labdákat, hímzéssel könyvjelzőket 

készítenek, de sütnek és díszítenek mézeskalácsot is.    

A gyermek csoport a dél-alföldi gyermekjátékokkal, népszokásokkal, népdalokkal ismerkedik 

meg, valamint részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. 

 

A csoportba várjuk:  
- az 5-10 éves gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a népi kézművességgel, 

néptánccal, népmesékkel, népi szokásokkal 

Kézműves csoportvezetők: 

5-7 éveseknél: Bujdosó Enikő óvodapedagógus, Népi játék és kismesterség oktató  

8-10 éveseknél: Nedényiné Törőcsik Anna pedagógus, Népi játék és kismesterség oktató  

Néptánc oktatók: Vaszkóné Mochnács Renáta, Vaszkó János, néptánc pedagógusok 

 

Mindkét csoportnál: Vaszkóné Mochnács Renáta és Vaszkó János néptánc pedagógusok 

Részvételi díj: 12.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek 

8.000 Ft) továbbá az igényelt szállás és étkezés költsége.  

 

 
 

 

V. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR 
 

A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkednek egy-egy népi kézműves mesterség 

alapjaival. Tervezett szakmák: bútorfestés, nemezelés fazekasság, mézeskalácsosság, 
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csuhéfonás, ékszerkészítés, tojásírás, szövés, A programba szerepelni fog népi ételek főzése 

is.  A különböző szakmákból használati- és ajándéktárgyakat készítenek, pl. csuhékosár, a 

bútorfestés technikáival medálok, fülbevalók, gyöngyszövési technikával ékszerek, 

nemezeléssel hajpánt, pénztárca, stb.    

Amennyiben a fentieken kívül egyéb mesterséggel is szeretnének megismerkedni, a tábor 

elején kapott mesterlevéllel bekapcsolódhatnak a felnőtt műhelyekbe is.  

Az ifjúsági csoport tagjai kalocsai táncokkal, dalokkal, népi játékokkal ismerkedik meg, 

valamint részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. 

Bízunk benne, hogy az ifjúsági csoport résztvevői szívesen beállnak frissítő táncra, de ha 

valaki csak a kézművességgel akar foglalkozni és nem szeretne részt venni a táncokban, őket 

is szeretettel várjuk. 

 

A csoportba várjuk:  
- a 11-16 éves fiatalokat, akik szeretnének megismerkedni a népi kézművességgel és a 

néptánccal 

- azokat, akik iskolában, vagy szüleiktől már alapokat sajátítottak el egyes népi 

kismesterségekből  

Csoportvezetők:  
11-12 éveseknél: Mucsiné Tóth Szilvia Kitti pedagógus, Népi játék és kismesterség oktató  

13-16 éveseknél: Molnár Anikó pedagógus, fazekas mester 

Néptánc oktatók: Vaszkóné Mochnács Renáta, Vaszkó János, néptánc pedagógusok 

Részvételi díj: 12.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek 

8.000 Ft) továbbá az igényelt szállás, étkezés és anyagköltség.  
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XXII. HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA 
(továbbképző csoport) 

 

A résztvevők a hat nap alatt megismerkednek a gyimesi csángó női és férfiingek hímzésének 

technikájával – butukos keresztszemes, fonalján varrott szálszámolásos, lúdbőrözés, stb. –, 

továbbá elsajátítják a kézi ráncolásos és darázsolásos technikát. 

Romsics Lászlónétól elleshetik a kalocsai virágok „írásának” művészetét. Elsajátíthatják a 

galgamenti nyomódúcos fehérhímzés műveleteit és öltéstechnikáját.  

 

A csoportba várjuk: 

- Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából meghívott hímzéssel foglalkozó 

alkotókat; 

- azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy megismerkedjenek a 

fenti hímzésekkel. 

Szakmai vezető: Dr. Illés Károlyné Népi Iparművész, Népművészet Mestere 

Csoportvezető: Györfi Károlyné, pedagógus, hímző oktató 

Vendégeink: Romsics Lászlóné, Népi Iparművész, Népművészet Mestere, Dr. Dulai 

Sándorné Népi Iparművész, Tankó Rozália és Tankó Olga, csángó hímzők 

Részvételi díj:  

- a külföldről meghívott vendégeknek ingyenes; 

- érdeklődőknek 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 

Ft, amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke) továbbá az igényelt szállás, 

étkezés és a felhasznált anyag költsége. 

 

 

 

 

 

XXIV. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ 

(továbbképző csoport) 

 

A találkozóra Szlovákiából, Romániából, Szerbiából és Békés megyéből hívunk gyakorlattal 

rendelkező fafaragókat, akik az egy hét alatt a Tótkomlósi Evangélikus Köztemetőbe padokat 

és a Békéscsabai Református Templomhoz a reformáció tiszteletére emlékoszlopot 

készítenek.  

 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy megismerkedjenek a a 

fafaragás rejtelmeivel, 

Csoportvezető: Széll János etnográfus, Népi Iparművész 

Részvételi díj:  

- külföldről és Békés megyéből meghívott vendégeknek díjmentes; 

- érdeklődőknek 21.000 Ft, továbbá az igényelt szállás és étkezés költsége. 
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XXIV. ORSZÁGOS KOSÁRFONÓ MESTERKURZUS 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A résztvevők a hat nap alatt megismerkedhetnek a fonott használati tárgyak készítésével a 

fűzvessző felhasználásától a konkrét alkotások elkészítéséig - aszaló kosarak, kisbútorok, 

szennyes tartók, ládák, vadkacsa keltető, stb. Elsajátíthatják a különböző kerek, szögletes 

tárgyak fonási technikáit. Az alkotások kiválasztásánál figyelembe vesszük az eddig 

elsajátított ismereteket és jártasságokat. Lehetőség nyílik a zöldvesszővel való dolgozásra is.   

 

A csoportba várjuk:  

- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni kosárfonó mesterségből 

(a képzés szeptembertől folytatódik) 

- az ország területéről a gyakorlattal rendelkező kosárfonókat és a kézműves iskolák 

kosárfonó oktatóit  

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanulják a 

kosárfonás alapjait, vagy meglévő ismereteiket kívánják bővíteni 

Csoportvezető: Kocsor Imréné Népi Iparművész, Népművészet Mestere 

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 18.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a 

felhasznált anyag költsége. 
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

A tábor időtartama alatt az egyes csoportok az előzőekben leírt tematika alapján külön-külön 

dolgoznak.  

 

Az esti órákban a tábor valamennyi résztvevőjének közös programokat szervezünk. Július 17-

én nyílik meg Békéscsabán a Református templomban a 500 évének tiszteletére meghirdetett 

„A reformáció történelmi és kulturális öröksége az élő népművészetben” című pályázat Dél-

alföldi regionális kiállítása. Meghallgathatjuk a Suttyomba zenekar koncertjét, de lesz a 

mesterségek estje, versenyek, szokások felelevenítése, népi ételek kóstolója, stb.. A közös 

együttléteket kürtöskalácssütéssel és táncházakkal tesszük színesebbé. 

 

 
 

 

 

SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS KÖLTSÉGE 

 

Szállásköltség:  

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Iskolacentrum) 

3-4 ágyas szobák 2.500 Ft/fő/éj (az összeg 300 Ft idegenforgalmi adót is tartalmaz)  

Férőhely: 200 fő 

 

Főiskola, Alma-Mater Hotels (Iskolacentrum) 

2 ágyas szobák 4.000 Ft/fő/éj (az összeg az idegenforgalmi adót is tartalmaz) 

Férőhely: 60 fő 

 

Étkezési költség: 1 napra 2.000 Ft/fő  

 

Az étkezés megoszlása: 

Reggeli  420 Ft 

Ebéd   850 Ft 

Vacsora  730 Ft 
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A tábor támogatói: 

- Emberi Erőforrások Minisztériuma Reformációs Emlékbizottság, Budapest 

- Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békéscsaba 

- Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Kollégiuma, Budapest 

- Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma, Budapest 

- Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiuma, Budapest 

- Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Budapest 

 

 

 
 

 

 

 


