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FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK 
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 2 

A  

Békés Megyei Népművészeti Egyesület, 

a Békés Megye Népművészetéért Alapítvánnyal, 

a Népművészeti Egyesületek Szövetségével 

közösen 

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROKAT  

szervez Békéscsabán, az Iskolacentrumban 

XVIII. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR 

VII. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR 

XXIII. HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA  

XXVI. ORSZÁGOS KOSÁRFONÓ MESTERKURZUS 

XXVI. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ 

XXX. 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, gyermekeit a táborainkban. 

 

 

A 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: 30/163-9673, 30/299-7789 

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

 

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

 

 

 

 

XXX. Dél-alföldi Regionális Népi Kézműves Tábor 

 
Mesterség, szakterület képzés jellege 

oldal-

szám 

1 Bőrhímzés alap- és továbbképző csoport 5. 

2 Bőrműves alap- és továbbképző csoport 5. 

3 Bútorfestő továbbképző csoport 6. 

4 Csipkekészítő alap- és továbbképző csoport 7. 

5 Faműves, fajáték készítő alapképző csoport 7. 

6 Fazekas alapképző csoport 8. 

7 Fazekas továbbképző csoport 9. 

8 Gépi hímző alap- és továbbképző csoport 9. 

9 Gyapjúszövő alap- és továbbképző csoport 10. 

10 Kalapkészítő alap- és továbbképző csoport 10. 

11 Karikás ostor készítő alap- és továbbképző csoport 11. 

12 Kézi hímző alapképző csoport 12. 

13 Kézi hímző továbbképző csoport 12. 

14 Kézi könyvkötő alap- és továbbképző csoport 13. 

15 Kosárfonó alap- és továbbképző csoport 14. 

16 Mesemondó alap- és továbbképző csoport 14. 

17 Mézeskalács készítő alap- és továbbképző csoport 15. 

18 Mintakincstár – Játsszunk népművészetül! alap- és továbbképző csoport 16. 

19 Nemezkészítő alap- és továbbképző csoport 17. 

20 Népi ékszerkészítő alap- és továbbképző csoport 18. 

21 Ötvös, fémműves alap- és továbbképző csoport 18. 

22 Recehímzés alap- és továbbképző csoport 19. 

23 Rézműves alap- és továbbképző csoport 20. 

24 Rojtkötő alap- és továbbképző csoport 21. 

25 Szegedi papucshímző alap- és továbbképző csoport 21. 

26 Takács szövő alap- és továbbképző csoport 22. 

27 Viseletvarró alap- és továbbképző csoport 23. 

XVIII. Dél-alföldi Gyermek Népi Kézműves Tábor 

28 Futkosók csoportja 5-7 éves gyermekek 24. 

29 Pendelyesek csoportja 8-10 éves gyermekek 25. 

VII. Dél-alföldi Ifjúsági Népi Kézműves Tábor 

30 Általános kézműves csoport 11-16 éves fiatalok 26. 

31 Népi ének csoport 11-16 éves fiatalok 27. 

„Népi kézműves hagyományok átörökítése a Körösök völgyébe”  

EFOP-3.3.2-16-2016-00010 

32 Kreatív hímző csoport 11-16 éves fiatalok 28. 



 4 

33 Faműves, fajáték készítő csoport  11-16 éves fiatalok 29. 

„Otthonról haza” című projekt - EFOP-1.12.1-17-2017-00022  

34 Határok Nélküli Néprajzi Népfőiskola továbbképző csoport 30. 

35 Nemzetközi Fafaragó Találkozó továbbképző csoport 30. 

„Használható hagyományok − népi kézműves tudás átadása a Dél-alföldi régióban” 

című projekt - EFOP-3.7.3-16-2017-00075  

36 Gyékény-, csuhé-, és szalmafonó tábor alap- és továbbképző csoport 31. 

37 Kemence- és kályhaépítő tábor alap- és továbbképző csoport 32. 

Általános tudnivalók 
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XXX. Dél-alföldi Regionális Népi Kézműves Tábor 
 

BŐRHÍMZÉS  

(alap- és továbbképző csoport) 
 

A csoportba jelentkezők a hét folyamán elsajátíthatják a Békés megyei szűcshímzés alapjait 

textilen, emellett a bőrre való hímzés technikáit is. Bőrből készítenek kisebb használati 

tárgyakat, és különféle ékszereket, kiegészítőket. 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik a textilhímzésben jártasak, és tudásukat szeretnék tovább bővíteni 

textilen, és bőrön is, 

- akik szívesen elsajátítanák a bőrhímzést és a bőr összevarrásának alapjait. 

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

Csoportvezető: Illés Vanda Anna, Népművészet Ifjú Mestere 

Vendég: Somos Veronika, bőrműves 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség. 

 

 

 
 
 

BŐRMŰVES 

(alap- és továbbképző 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, tárolók, erszények stb. – készítésén keresztül 

elsajátítják a tárgykészítés menetét és megismerkednek a különböző fonásokkal, s akit érdekel 

a (sallangfonás) fűzésekkel, varrásokkal. 

A továbbképző csoport tagjai elsajátítják a pásztor bicskatok készítésnek technikáit, és 

megismerkedhetnek a pásztorkészséggel is. 

A csoportba várjuk: 

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

elsajátítására, 

- azokat, akik esetleg középfokú szakmai képesítést kívánnak majd szerezni a bőrműves 

mesterségből. 

Szakmai vezető: Kurtics Attila, népi bőrműves, Népi Iparművész  

Vendég: Hasznos János, bőrműves, Népi Iparművész  
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Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség. 

 

 
 

 

BÚTORFESTŐ 

(továbbképző csoport) 

 

A táborba jelentkezők elsajátítják egy kisebb tájegység motívumvilágát. A tervek szerint a 

Szeged-Csanád megyei püspökség egy kápolnájának vagy templomának előterébe készítenek 

fejenként 3 db 50 x 50 cm-es templomkazettát, amely a püspökséggel egyeztetett helyszínen 

kerül beépítésre. 

A csoportba várjuk:  

- az akkreditált bútorfestő képzést végzetteket, 

- a haladó bútorfestő tudással rendelkezőket, akik szívesen áldoznak egy hetet a fenti 

gyakorlati ismeretek megszerzésére. 

Szakmai vezető: Ament Éva, bútorfestő, Népi Iparművész 

Vendégek: Ando György, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, néprajzkutató, 

Ament-Kovács Bence, az MTA BTK Néprajztudományi Kutatóintézetének 

munkatársa, néprajzkutató. 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke), továbbá az igényelt szállás, étkezés. 
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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 ma is hordható viseleti kiegészítőt 

tervezhetnek és készíthetnek el. 

A csoportba várjuk: 

- a csipkekészítő szakképesítéssel rendelkező volt hallgatóinkat, 

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

készítésének alapjait, 

- azokat, akik esetleg középfokú szakmai képesítést kívánnak majd szerezni a 

csipkekészítés mesterségből. 

Csoportvezető: Tóthné Kiss Szilvia, Népi Iparművész  

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség. 

 

 
 

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: 

- akik szívesen foglalkoznak a faművességgel egy héten keresztül, 

- azokat, akik esetleg középfokú szakmai képesítést kívánnak majd szerezni a faműves 

mesterségből. 

Szakmai vezető: Széll János, etnográfus, faműves, Népi Iparművész 

Csoportvezető: Nagy József, faműves  

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség 

 

 



 8 

 
 

 

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, mint írókázás, vésés, karcolás. Az 

elkészült tárgyak égetés után hazavihetőek. 

A csoportba várjuk: 

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

újabb ismereteinek elsajátítására, 

- azokat, akik esetleg középfokú szakmai képesítést kívánnak majd szerezni a fazekas 

mesterségből. 

Szakmai vezető: Hugyecz László, fazekas mester 

Csoportvezető: Barta Julianna fazekas oktató, Népi Iparművész 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 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 részvevők a hat nap alatt megismerkednek a szakrális fazekas tárgyak készítésével, például 

úrasztali, keresztelő edények, gyertyatartók, urnák, továbbá elsajátítják a családi ünnepekhez 

kapcsolódó fazekas edények készítésének formáját és díszítményét, pl. lakodalmi edények, 

komatálak, komaszilkék stb. 

A csoportba várjuk: 

- a fazekas szakképesítéssel rendelkező volt hallgatóinkat, 

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

és családi ünnepekhez kapcsolódó fazekas tárgyak készítését. 

Csoportvezető: Hugyecz László, fazekas mester 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség.  

 

 

GÉPI HÍMZŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A résztvevők a hat nap alatt a matyó nyargalásos surcok mintakincseivel ismerkednek meg és 

dolgozzák fel azokat. Továbbá elsajátítják a nyargalásos hímzés technikáit, valamint 

megismerkednek az angol és a francia madeira alapjaival. Az egy hét alatt arra is lesz 

lehetőség, hogy a résztvevők egy-egy egyszerűbb használati tárgyat (pl. kötény) megvarrjanak 

maguknak. Lehetőség lesz az elkészült kisebb darabok funkciójának megfelelő 

összeállítására. 

A csoportba várjuk: 

- a hímző szakképesítéssel rendelkező volt hallgatóinkat, 

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

géppel hímezni és különböző technikákat alkalmazni, 

- azok jelentkezését, akik szeretnék elsajátítani az összevarrások módjait a neszesszertől 

a ruhakészítésig. 

Csoportvezető: Jenei Anikó, hímző oktató és varrónő, Népi Iparművész 

Vendég: Zeleiné Pap Bernadett, hímző, Népi Iparművész 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség. 
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GYAPJÚSZÖVŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A tábor ideje alatt a résztvevők elsajátítják a Kárpát-medence területén leggyakrabban 

használt kilim szövési technikákat: a kötés nélküli, az egyszerű kötéses, a közös láncfonalon 

forduló. Lehetőségük nyílik a tervezés alapjainak, a csíkritmus, a színsorrend, a motívumok, 

az elrendezési szabályok megismerésére. 

A csoportba várjuk: 

- akik szeretnék megismerni a szövés alapjait, 

- akik már jól szőnek, de szeretnék a kilim technikával mélyíteni tudásukat, 

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

elsajátítására. 

Csoportvezető: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, szövő, Népi Iparművész, Népművészet Ifjú 

Mestere 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség.  

 

 
 

 

 

KALAPKÉSZÍTŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A kalapkészítéssel most ismerkedők a hat nap alatt a mesterség alapfogásait sajátítják el. 

Különböző formájú kalapokat készíthetnek. Munkafolyamatok: az alaptomp (harang formájú 

nemezdarab) keményítése, kaptafára húzása, bőrözése, béléskészítés, díszítés. 
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A csoportba várjuk: 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet a kalapkészítés alapjainak 

megismerésére, vagy újabb gyakorlati fogások elsajátítására. 

Csoportvezető: Vass István, erdélyi kalapkészítő  

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség.  

 

 

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, 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, 

- a téli képzés ostornyél készítőit. 

Szakmai vezető: Hasznos János, bőrműves, Népi Iparművész 

Vendég: Kurtics Attila, népi bőrműves, Népi Iparművész 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség. 
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KÉZI HÍMZŐ 

(alapképző csoport) 

 

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

fonalak felhasználásával. Gyakorolják a sablonok készítését, a drukkolást, a sablonálást. 

Megtanulják a paplansarok készítését a különféle azsúr és subrika megoldásokkal. 

Bepillantást nyernek a legismertebb – Kalocsa, Matyó – magyar tájegységek hímző-

kultúrájába. Elsajátítják az itt használatos hímzések ornamentikáját, öltéstechnikáját és 

színezését. 

A csoportba várjuk: 

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

fenti hímzésekkel, 

- azokat, akik esetleg középfokú szakmai képesítést kívánnak majd szerezni a hímzés 

mesterségből. 

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

Csoportvezető: Farkasné Kun Anikó, hímző oktató, viseletvarró 

Vendég: Jenei Anikó és Zeleiné Papp Bernadett, Népi Iparművészek 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség. 

 

 
 

KÉZI HÍMZŐ 

(továbbképző csoport) 

 

A résztvevők az egy hét alatt megismerkednek a gömöri csomós hímzés öltéstechnikájával, a 

díszítményeinek kompozíciójával, az anyag áttöréssel. A hat nap másik programja a sióagárdi 

fehér és színes hímzés öltéstechnikája. Itt gyakorolhatják a tájegységre jellemző lyukhímzést. 

Foglalkoznak mintagyűjtéssel és néprajzi témakörökből előadásokat hallgatnak meg.  

A csoportba várjuk: 

- a hímző szakképesítéssel rendelkező volt hallgatóinkat, 

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

hímzéseket. 

 

Szakmai vezető: Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész, Népművészet Mestere 
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Csoportvezető: Bogárné Szőke Erika, Népi játék és kismesterség oktató, Népi Iparművész 

Vendég: Fekete Magdolna, hímző oktató 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség. 

 

 

 

KÉZI KÖNYVKÖTŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A résztvevők a hat nap alatt megismerkednek a kézi könyvkötés alapjaival. Könyvkötészeti 

technikákkal megtervezik és kivitelezik azokat a csomagoló anyagokat, dobozokat, tárlókat, 

amelyek a népi kézműves alkotások piaci megjelenését nagyban segítik. A megismert 

technikákkal, formákkal önmaguk által készített, vagy vásárolt ajándéktárgyaikat is elegánsan 

csomagolhatják, mely növeli annak értékét és egyedivé varázsolja azt. Készítenek könyvet, 

mappát, dobozokat, amelyeket népművészeti alkotásokkal díszítenek.  

A csoportba várjuk: 

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

kézi könyvkötéssel, 

- azokat, akik esetleg alapfokú rész-szakképesítést kívánnak szerezni a kézi könyvkötő 

mesterségéből.  

Csoportvezető: Bíró Bertold, könyvkötő mester 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség. 
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KOSÁRFONÓ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

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

fűzvessző felhasználásától a konkrét alkotások – gyümölcsaszaló, tároló kosarak stb. – 

elkészítéséig. Foglalkoznak a zöld vessző tulajdonságaival, illetve abból gyerekjátékokat, 

különböző fonatokat, sövényeket készítenek. 

Főzött fűzvesszőből a mai kornak megfelelő kosarakat, használati eszközöket készíthetnek 

saját ízlés és elképzelés szerint. 

A csoportba várjuk: 

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

vesszőfonással, 

- azokat, akik esetleg rész-szakképesítést kívánnak szerezni majd a kosárfonó 

mesterségből. 

Csoportvezető: Kocsor Imréné, Népművészet Mestere, Népi Iparművész 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség. 

 

 

 
 

 

MESEMONDÓ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A részvevők a tábor folyamán megismerkednek a népmesével mint epikus folklórműfajjal, a 

népmesei alműfajokkal, a népmesék szerkezeti, formai felépítésével. Betekintést nyernek az 

egyéniségkutató iskola népmeséhez kapcsolódó eredményeibe és a hagyományos mesemondó 

alkalmak működését is felelevenítik. A csoport résztvevői gyakorlati foglalkozásokon 

megszólalnak „meséül”, a mesei nyelvezet sajátosságait igyekeznek elsajátítani különböző 

tevékenykedtető gyakorlatok által. Az esti mesemondó alkalmak során lehetőség lesz 

hospitálni, megfigyelni, hogyan s miként tartozik össze a mesemondó és a hallgatóság, 

valamint azt is, hogy milyen hagyományos technikákat alkalmaz a mesemondó. Mindenkit 

bátorítunk arra, hogy maga is próbálja ki a hagyományos élőszavas mesemondást. 



 15 

 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik szeretnék elsajátítani az élőszavas mesemondás alapjait, 

- azokat, akik többet szeretnének tudni a népmesékről. 

Csoportvezető: Szabad Boglárka, mesemondó, néprajzkutató (Hagyományok Háza) 

Vendég: Dr. Agócs Gergely, néprajzkutató, Dr. Raffai Judit, népmesekutató, a 

néprajztudományok doktora és Dr. Sándor Ildikó, néprajzkutató, mesemondó 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség. 

 

 

 

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, illetve készült a mézeskalácsszív.  

A csoportba várjuk  

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

mézeskalács készítés fortélyait, 

- azokat, akik esetleg részszakképesítést kívánnak majd szerezni a mézeskalács készítő 

mesterségből. 

Csoportvezető: Lázár Julianna, mézeskalács készítő, Népművészet Ifjú Mestere  

Vendég: Uhljár Mátyásné, mézeskalács készítő, Népi Iparművész 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség.  
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MINTAKINCSTÁR – JÁTSSZUNK NÉPMŰVÉSZETÜL! 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A hatnapos együttlét célja népművészetünk díszítő motívumainak elsajátítása, és azok játékos 

formában való továbbadásának módszertana. A csoport tagjai megismerkednek többek közt a 

pásztorfaragások motívumkincseivel, a különféle hímzések motívumaival, zsinórmintákkal, 

fazekas termékek, házoromzatok mintakincseivel. 

Reménykedünk abban, hogy a résztvevők a kapott ismeretek segítségével képesek lesznek 

olyan játékeszközöket készíteni, amelyek a játékélmény mellett észrevétlenül becsempészik a 

gyerekek vizuális memóriájába a népművészeti mintákat. A játékkészítő blokkokban 

megtanulják az egyszerűbb memóriajátékokon, dominókon, kirakókon s a már nehezebb lottó, 

sudoku és térképjátékon keresztül felhasználni a különféle mintákat. Az alkotó-vizuális 

blokkban pecsétkészítés, könyvlap és öltöztető baba készítése is szerepel sok egyéb mellett a 

kínálatban. A hét végére mindenki elkészíti saját játékgyűjteményét. 

 

A csoportba várjuk: 

- azokat a pedagógusokat, oktató-nevelő munkával foglalkozó szakembereket, akik 

szeretnék e területen módszertani tudásukat bővíteni, s azt munkájukba beilleszteni, 

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

népművészeti anyanyelv felhasználási lehetőségeivel, hogy családjuk körében ezt 

továbbadhassák. 

 

Csoportvezetők: Sevella Zsuzsanna, MintaKINCStár programgazda, fejlesztőpedagógus, 

játékfejlesztő és Gonda Emma, népművelő 

 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 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) 

 

A hét mottója: „Archaikus és modernitás”, vagyis stílusgyakorlatok, kísérletezés minden 

szinten. A résztvevők a történeti időszakok mintakincsét feldolgozva készítenek a mai, 

modern kor igényeinek megfelelő használati tárgyakat, és viselet-kiegészítő darabokat. 

Ilyen módon a csoport tagjai választhatnak a romanika-gótika, magyar reneszánsz és annak 

továbbélése a népművészetben témakörökből. Fotók és előadás segítségével közelebb 

kerülhetünk egy adott stílus jellegzetességeinek megismeréséhez. 

A résztvevők megismerkednek a növényi festéssel, a berakásos és az elő-nemezes 

technikákkal. 

A fentieken kívül lehetőség adódik a selyem-nemez kendő-sál készítésre is. 

A csoportba várjuk: 

- 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, 

- azokat, akik esetleg szakmai képesítést kívánnak majd szerezni a nemezelés 

mesterségéből. 

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

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség.  
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NÉPI ÉKSZERKÉSZÍTŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A csoportba jelentkezők a hét folyamán megismerkednek a vízszintes és függőleges 

fűzésmódokkal, a sárközi gyöngygallérok hagyományos és újragondolt változataival, a 

kárpátaljai gyöngygallérok mintavariációival, és modern ékszereket is készítenek. 

A csoportba várjuk:  

- mindazokat, akik kedvet éreznek, hogy kipróbálják alkotói vágyukat és szeretnének 

betekintést nyerni a népi gyöngyfűzés elméletébe és gyakorlatába, 

- azokat az ékszerkészítéssel már foglalkozó alkotókat, akik szeretnének egy hetet 

hozzájuk hasonló gyöngyszerelmesek társaságában eltölteni, közösen, jó hangulatban 

együtt alkotni, 

- minden érdeklődőt, akik a szabadidejükből szívesen áldoznak a népi gyöngyfűzés 

alapjainak elsajátítására. 

Csoportvezető: Farkasné Jeszenszky Anita, ékszerkészítő, Népi Iparművész 

Részvételi díj: 21.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség.  

 

 
 

 

ÖTVÖS, FÉMMŰVES 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A tábor ideje alatt, a résztvevők olyan népművészet ihlette ékszereket készítenek, melyekben 

felhasználják a népi motívumvilág változatos ornamentikáit, a különböző ötvösművészeti 

technikák alkalmazásával. Az idei táborban elsődleges szerepet kap a forrasztással és díszítő 

fűrészeléssel készült ékszerek készítése. Elsajátítják az egyszerű filigrán, a granuláció 

forrasztás és az azsúrosan áttört, fűrészeléssel díszített gyűrű, fülbevaló, karkötő, medál 

készítésének módját. Alkalmazzák a népi ékszerekre is jellemző anyagpárosítást, ahol a 

fémékszert gyöngy, kő, fa, textil stb. anyagok díszítik. Célunk, hogy a hagyományos, népi 
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motívumrendszer felhasználásával, a múlt értékeiből táplálkozva alkossunk olyan ékszereket, 

melyek a jelenben élnek. 

A csoportba várjuk: 

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

ékszert készíteni, 

- azokat, akik esetleg szakmai képesítést kívánnak majd szerezni az ötvös mesterségből.  

Csoportvezető: Vincze Zita, ötvösművész  

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség. 

 

 
 

 

 

RECEHÍMZŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A résztvevők a hat nap alatt megismerkednek a varrott receháló elkészítésével, emellett a 

csomózott rece nagyléptékű és kisléptékű formáival. Elsajátítják a csomózott háló 

beillesztését a textilbe, és az adott tájegységre jellemzően elsajátítják a rece bekötési módjait. 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik már foglalkoztak receháló készítésével, és szeretnék tudásukat tovább 

fejleszteni, 

- azokat, akik kipróbálnának egy lassan elfeledett szakmát. 

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

Csoportvezető: Hergottné Furó Fruzsina, hímző 

Vendég: Zuberec Vera, Népi Iparművész, Szuhankó Sándor, bajsai csomózott recekészítő 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség. 
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RÉZMŰVES 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkedhetnek a cizellálással, poncolással és a rézlemez 

domborításával, több olyan rézműves tárgy megalkotására kapnak lehetőséget, amely a mai 

viseletünk része is lehet – medál, hajfonatkorong, karkötő – és akár egy honfoglaláskori 

tarsolylemez is elkészíthető. 

A készítendő tárgyak többsége az ősi magyar díszítőművészet motívumvilágát és 

technológiáját felhasználva készül, de saját ötletek is megvalósíthatók.  

A csoportba várjuk:  

- a tavaszi rézműves képzés résztvevőit, akik továbbfejleszthetik gyakorlati 

jártasságukat, 

- azokat, akik rézműves szakmai ismereteket kívánnak szerezni, ezen belül is a poncolás 

és a cizellálás technikáját szeretnék elsajátítani, 

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

saját tarsolylemezüket. 

Csoportvezető: Szedlják István, rézműves, Népi Iparművész 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 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) 

 

A tábor ideje alatt a csoport résztvevői megismerkedhetnek a szövött rojtok, vendégrojtok, 

kötözött és csomózott rojtok készítésével. Elsajátíthatják a makramé technikák közül a lapos, 

a váltott lapos, a spirál és sorcsomó, valamint az ezek kombinációjával készülő rojtok 

készítését. 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a már korábban elkezdett munkadarabokat folytassák a 

táborban, valamint lehetőség lesz fotón, rajzon behozott rojtok megkötésére, és különböző 

rojtkötési technikák kipróbálására. A változatos módon alkalmazható rojtkötést nemcsak 

díszítésként lehet alkalmazni, hanem önálló munkadarab is készülhet belőle. 

A csoportba várjuk: 

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

rojtot készíteni. 

Szakmai vezető: Debreczeni János, szövő, Népi Iparművész, Népművészet Mestere 

Csoportvezető: Debreczeni Klára, szövő 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség.  

 

 
 

 

SZEGEDI PAPUCSHÍMZŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A csoportba jelentkezők a hét folyamán megismerkednek a szegedi papucs legendájával, 

elsajátítják a „selyömpapucs” hímzéstechnikáját, megtanulnak bajuszos-szarkalábas mintát, 

pipacsot, nefelejcset, kalászosat hímezni. 

A csoportba várjuk: 

- akik szeretnének bekapcsolódni a szegedi papucs újrafelfedezésének és készítésének 

folyamatába, 
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- azokat, akik most kezdenek hímezni, vagy éppen a hímzésből nagy gyakorlattal 

rendelkeznek és kipróbálnák a papucshímzést, 

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

szegedi papucsot hímezni. 

Szakmai vezető: Fetter Ferencné, Népi Iparművész, a szegedi papucs hímzés „nagy öregje” 

Csoportvezető: Brczán Éva, hímző oktató 

Vendég: Vukov Anikó Veronika, néprajzkutató 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség.  

 

 
 

 

TAKÁCS SZÖVŐ 

(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 takács továbbképző csoport résztvevői a tábor ideje alatt megismerkedhetnek a 4 nyüsttel 

szőhető takács szőttesek mai használatra történő tervezésével és kivitelezésével. A szőni 

kívánt takács minták befűzésének szerkesztésével, a szövet szerkezetének vizsgálatával, a régi 

szőttesek elemzésével. 

A csoportba várjuk: 

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

vászonszövés alapismereteit, 

- azokat, akik esetleg szakmai képesítést kívánnak majd szerezni takács mesterségből. 

Csoportvezetők: Debreczeni János, szövő, Népi Iparművész, Népművészet Mestere és 

Lakatos Istvánné, szövő, Népi Iparművész 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség. 
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VISELETVARRÓ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A résztvevők a tábor ideje alatt megismerkednek a széki férfi és női népviselet 

jellegzetességeivel. Elsajátítják a tájegységre jellemző díszítményeket. Az alapképző csoport 

tagjai elkészítik a széki női ingvállat. A továbbképző csoport szoknyát pliszíroz és férfiinget 

is varr. 

A csoportba várjuk  

- azokat, akik elvégezték a viseletvarró akkreditált képzést, és szeretnének mélyebben 

megismerkedni a széki viselet elemeivel és díszítményeivel, 

- azokat, akik szabás-varrásból alapvető ismeretekkel rendelkeznek, és érdeklődnek a 

népviselet készítés iránt. 

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

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség. 
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XVIII. 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 gyermekek megismerkedhetnek 

körjátékokkal, párválasztó játékokkal, népdalokkal, valamint polgári táncokkal is. Részt 

vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. 

 

 

FUTKOSÓK CSOPORTJA 

(kézműves és néptáncos) 

 

A csoportba jelentkező gyermekek ezen a héten különböző kézműves tevékenységekkel 

ismerkednek meg. Mézeskalácsot sütnek és díszítenek. Kipróbálják az agyagozást, a 

nemezelést, a szövést. Fonalból ajándéktárgyat, gyöngy és bőrékszereket, zajkeltő eszközöket 

és hangszereket, bábokat készítenek. 

A csoportba várjuk:  

- azokat az 5-7 éves gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, néptánccal, népmesékkel, népi szokásokkal. 

Csoportvezetők: 

Kézműves: Bujdosó Enikő, óvodapedagógus, Népi játék és kismesterség oktató  

Néptánc: Vaszkóné Mohnács Renáta és Vaszkó János, néptáncpedagógusok 

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

8.000 Ft,) továbbá az igényelt szállás és étkezés költsége. 
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PENDELYESEK CSOPORTJA 

(kézműves és néptáncos) 

 

A gyerekek az együtt töltött egy hét alatt a természetes anyagokból különböző kézműves 

technikákkal játékokat és használati tárgyakat készítnek, például textilből, fonalból, 

gyöngyből, fából, gyapjúból, stb. Az elkészült alkotásokat, a hangulatteremtő, ritmusérzék 

fejlesztő, kapcsolatépítő, figyelemfejlesztő csoportjátékokban rögtön hasznosítják is a 

gyermekek. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, 

népdalokkal, valamint polgári táncokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, 

sportjátékokon. 

A csoportba várjuk: 

- azokat a 8-10 éves gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, néptánccal, népmesékkel, népi szokásokkal. 

Csoportvezetők: 

Kézműves: Dunainé Pszota Mária, pedagógus, Népi játék és kismesterség oktató  

Néptánc: Vaszkóné Mohnács 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. 
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VII. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR 

 

A táborban résztvevő felnőttek gyermekei, unokái, valamint hozzátartozóik és ismerőseik az 

egy hét alatt választhatnak maguknak olyan csoportot, amelyben a természetes 

alapanyagokból készült használati tárgyakkal foglalkoznak. Választhatják a hímzést, a 

fafaragást és a fajáték készítést, illetve meglévő népdalkincsüket is fejleszthetik. Az adott 

csoport foglalkozásait a néptánc, a népi sportjátékok egészítik ki. 

 

 

ÁLTALÁNOS KÉZMŰVES CSOPORT 

(kézműves és néptáncos) 

 

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

alapjaival. Tervezett szakmák: bútorfestés, nemezelés, fazekasság, mézeskalácsosság, 

csuhéfonás, ékszerkészítés, tojásírás. A programban szerepel a népi ételek főzése is. A 

különböző szakmákból használati- és ajándéktárgyakat készítenek, pl. csuhékosárka, a 

bútorfestés technikáival medálok, fülbevalók, gyöngyszövési technikával ékszerek, 

nemezeléssel ékszerek és kulcstartók stb. 

 

Az ifjúsági csoport tagjai néptáncokkal, népdalokkal, népi játékokkal ismerkednek meg, 

valamint részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. Bízunk benne, hogy az ifjúsági 

csoport résztvevői szívesen beállnak frissítő táncra is, 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, és bővíteni szeretnék tudásukat. 

Csoportvezetők: 

Kézműves: Mucsiné Tóth Szilvia Kitti, pedagógus, Népi játék és kismesterség oktató 

Néptánc: Vaszkóné Mohnács 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, étkezés és anyagköltség. 
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NÉPI ÉNEK CSOPORT  

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A fiatalok a hat nap alatt különböző magyar népdalokat tanulnak meg és énekelnek közösen. 

Az ősi magyar tárgyi értékeink mellett a népdalaink is ihlették az alkotást. A táborban a 

gyermekekkel „mulatékoskodhatnánk” ének tanítással. 

A népi ének csoport tagjai néptáncokkal, népi játékokkal ismerkednek meg, valamint részt 

vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. Bízunk benne, hogy a népi ének csoport 

résztvevői szívesen beállnak frissítő táncra is, de ha valaki csak a kézművességgel akar 

foglalkozni és nem szeretne részt venni a táncokban, őket is szeretettel várjuk. 

A csoportba várjuk: 

- azokat a 11-16 év közötti fiatalokat, akik a népdal tanulásában jártasak, és tudásukat 

szeretnék tovább bővíteni, 

- akik szívesen énekelnek egy héten keresztül egy lendületes, fiatal csapatban, jó 

hangulatban. 

Csoportvezető: János Hajnalka, népdalénekes, pedagógus  

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

8.000 Ft), továbbá az igényelt szállás, étkezés. 
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„NÉPI KÉZMŰVES HAGYOMÁNYOK ÁTÖRÖKÍTÉSE A KÖRÖSÖK 

VÖLGYÉBE” – EFOP-3.3.2-16-2016-00010 

 

KREATÍV HÍMZŐ CSOPORT 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A csoportba jelentkezők a hét folyamán megismerkednek a Békés megyei szűcshímzés 

alapjaival, öltéstechnikájával, ornamentikájával. A hagyományos forma helyett a mai 

divathoz igazítva készítenek használati tárgyakat. Emellett készítenek különféle hímzett 

ékszereket, rongybabát. Előadásokat hallgathatnak meg inspirációként a hagyományos 

hímzésekről modern formában.  

 

A kreatív hímző csoport tagjai néptáncokkal, népdalokkal, népi játékokkal ismerkednek meg, 

valamint részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. Bízunk benne, hogy az ifjúsági 

csoport résztvevői szívesen beállnak frissítő táncra is, de ha valaki csak a kézművességgel 

akar foglalkozni és nem szeretne részt venni a táncokban, őket is szeretettel várjuk. 

A csoportba várjuk: 

- azokat a 11-16 év közötti fiatalokat, akik a textilhímzésben jártasak, és tudásukat 

szeretnék tovább bővíteni, 

- akik szívesen hímeznek egy héten keresztül egy lendületes, fiatal csapatban, jó 

hangulatban, 

- a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Nagybánhegyes 

telephely felső tagozatos lányait, akik részt vesznek a Népi Kézművesség 

Hagyományok átörökítése a Körösök völgyében című EFOP projektben. 

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

Csoportvezetők: Misik Mónika, hímző oktató 

Vendég: Riskó Erzsébet, Népi Iparművész 

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

Részvételi díj: A nagybánhegyesi diákok részvétele díjmentes, ez a magában foglalja a 

szállás, étkezés és anyag biztosítását is, a többieknek 12.000 Ft (a Békés Megyei 

Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek 8.000 Ft), továbbá az igényelt szállás, étkezés.  
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FAMŰVES, FAJÁTÉK KÉSZÍTŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A fiatalok a hat nap alatt használati tárgyakat készítenek – csanak, fogas, vágódeszka, 

pásztorbot stb. – vájt technikával, lombfűrésszel, ékrovással, faragással. Megismerkednek 

egyes ügyességi és logikai fajátékok előállításával és használatával, továbbá különböző 

hangszereket készítenek, amelyeket meg is szólaltatnak.   

A faműves, fajáték készítő csoport tagjai néptáncokkal, népdalokkal, népi játékokkal 

ismerkednek meg, valamint részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. Bízunk benne, 

hogy az ifjúsági csoport résztvevői szívesen beállnak frissítő táncra is, de ha valaki csak a 

kézművességgel akar foglalkozni és nem szeretne részt venni a táncokban, őket is szeretettel 

várjuk. 

A csoportba várjuk: 

- azokat a 11-16 év közötti fiatalokat, akik a fafaragásban jártasak, és tudásukat 

szeretnék tovább bővíteni, 

- akik szívesen faragnak egy héten keresztül egy lendületes, fiatal csapatban, jó 

hangulatban, 

- a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Nagybánhegyes 

telephely felső tagozatos fiúit, akik részt vesznek a Népi Kézművesség Hagyományok 

átörökítése a Körösök völgyében című EFOP projektben. 

Csoportvezető: Korcsok János, faműves  

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

Részvételi díj: A nagybánhegyesi diákok részvétele díjmentes, ez a magában foglalja a 

szállás, étkezés és anyag biztosítását is, a többieknek 12.000 Ft (a Békés Megyei 

Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek 8.000 Ft), továbbá az igényelt szállás, étkezés.  
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„Otthonról haza” című projekt  -  EFOP-1.12.1-17-2017-00022 

 

 

HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA 

(továbbképző csoport) 

 

A résztvevők a hat nap alatt megismerkednek a csángó keptár (mellyes) díszítményének 

kompozíciójával, öltéstechnikájával és színeivel. Lehetőségük lesz elsajátítani a Nyugat- 

dunántúli fehér pamukos hímzést. A két tájegység hímzéseivel ma is használatos, önmaguk 

által választott funkciójú tárgyakat készítenek.   

A csoportba várjuk: 

- Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából hímzéssel foglalkozó alkotókat 

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

hímzéseket. 

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

Csoportvezető: Tarsoly Andorné, Népi Iparművész 

Vendég: Csapó Frigyesné, Népi Iparművész 

Rszvételi díj: A határon túlról meghívottak részvétele díjmentes, ez a magában foglalja a 

szállás és étkezés biztosítását is, a többieknek számára 21.000 Ft (a Békés Megyei 

Népművészeti Egyesület tagjainak 19.000 Ft, amelyet még csökkent az önkéntes munka 

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

 

 
 

 

 

NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ 

(továbbképző csoport) 

 

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

rendelkező fafaragókat, akik az egy hét alatt hintát, különböző kreatív gyermekjátékokat 

készítenek. Közösen megtervezik a 2020-ban megrendezendő Országos Népművészeti 

Pályázati Kiállítás (ONK) közösségi alkotását, amellyel a Békés Megyei Népművészeti 

Egyesület fás tagjai pályáznak és megkezdik annak készítését.  
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A csoportba várjuk: 

- Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából, Békés megyéből meghívott 

fafaragással foglalkozó alkotókat, 

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

fafaragás rejtelmeivel. 

Csoportvezető: Széll János, etnográfus, Népi Iparművész és Nagy József, faműves 

Részvételi díj: A külföldről és Békés megyéből meghívott vendégeknek díjmentes, amely 

magában foglalja a szállás és étkezés biztosítását is. A többiek számára 21.000 Ft, továbbá az 

igényelt szállás, étkezés költsége. 

 

 
 

 

 

 „Használható hagyományok − népi kézműves tudás átadása a Dél-alföldi régióban” 

című projekt  - EFOP-3.7.3-16-2017-00075  

 

GYÉKÉNY-, CSUHÉ- ÉS SZALMAFONÓ TÁBOR 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

 

A résztvevők a hat nap alatt megismerkedhetnek a csuhéból, szalmából és gyékényből fonott 

használati tárgyak készítésével, az anyag felhasználásától a konkrét alkotások elkészítéséig, 

pl. kosarak, táskák, aratókoszorúk, papucsok, lábtörlők stb. Elsajátíthatják a különböző fonási 

technikákat – csomózott, kötözött stb.  Az alkotások kiválasztásánál figyelembe vesszük az 

eddig elsajátított ismereteket és jártasságokat.  

A csoportba várjuk az EFOP pályázatban meghatározott célcsoportok tagjait, akik az 

alábbiak lehetnek: 

- köznevelésben részt nem vevők, 

- hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek pl.: munkanélküli, egyetlen 

felnőttből álló háztartásban élő gyermekeket eltartó, 

- hazánkban élő valamelyik nemzetiséghez tartozó, 

- valamilyen fogyatékossággal élő, 

- hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő, 
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- GYED-en vagy GYES-en lévő, 

- alacsony végzettségű. 

(A jelentkező maga dönti el és egyben aláírásával igazolja, hogy a felsoroltak közül 

melyik megfogalmazás igaz rá.)  

A csoportba 20 főt tudunk fogadni a jelentkezési sorrend a meghatározó. 

Csoportvezetők: Bencsik Márta, gyékény-, csuhé-, szalmafonó, Népi Iparművész és Kiss 

József, mezőfelei – Erdély – gyékényfonó mester 

Részvételi díj:  

A jelentkezők számára a részvétel díjmentes, amely magában foglalja a szállás, étkezés és 

anyag biztosítását is. 

 

 
 

 

 

KEMENCE ÉS KÁLYHAÉPÍTŐ  TÁBOR 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

 

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

szakemberek a hat nap alatt udvari nyeregkemencét építenek Békéscsabán, rakott tűzhellyel, 

továbbá elkészítenek egy hordozható csempekályhát. Lehetőséget biztosítunk  a 

résztvevőknek a kályha- és kemenceépítéssel kapcsolatos ismereteik bővítésére, többek között 

tanulmányozhatják  a szlovák pávaszemes, a hagyományos  búbos, az  alföldi boglya és a 

hagyományos gyümölcsaszaló kemencéket.  

A csoportba várjuk az EFOP pályázatban meghatározott célcsoportok tagjait, akik az 

alábbiak lehetnek: 

- köznevelésben részt nem vevők, 

- hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek pl.: munkanélküli, egyetlen 

felnőttből álló háztartásban élő gyermekeket eltartó, 

- hazánkban élő valamelyik nemzetiséghez tartozó, 

- valamilyen fogyatékossággal élő, 

- hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő, 
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- GYED-en vagy GYES-en lévő, 

- alacsony végzettségű. 

(A jelentkező maga dönti el és egyben aláírásával igazolja, hogy a felsoroltak közül 

melyik megfogalmazás igaz rá.)  

A csoportba 20 főt tudunk fogadni a jelentkezési sorrend a meghatározó. 

Csoportvezető: Békési István, cserépkályha és kandallókészítő mester  

Részvételi díj: A jelentkezők számára a részvétel díjmentes, amely magában foglalja a 

szállás, étkezés és anyag biztosítását is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csoportokat minimum nyolc fő jelentkezése esetén indítjuk! 
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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 résztvevőjét közös programokra invitáljuk. Hívunk 

előadókat, táncosokat, zenészeket, divatbemutatót rendezünk, de lesz mesterségek estje, 

játékos verseny, szokások felelevenítése, népi ételek kóstolója stb. A közös együttléteket 

kürtőskalácssütéssel és táncházakkal tesszük színesebbé. 
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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: 150 fő 

 

Gál Ferenc Főiskola, Alma-Mater Hostel (Iskolacentrum) 

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

Férőhely: 72 fő 

 

Étkezési költség: 1 napra 2.100 Ft/fő  

 

Az étkezési költség megoszlása: 

Reggeli  500 Ft 

Ebéd   900 Ft 

Vacsora  800 Ft 

 

 

A tábor támogatói: 

- Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

- Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma, Budapest 

- Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiuma, Budapest 

- Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Budapest 

- Az EFOP projektek keretében meghirdetett táborok a Széchenyi 2020 program 

keretében, az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormánya 

társfinanszírozásában valósulnak meg. 

 

 

A táborba jelentkezni az alábbi link megnyitásával lehet: 

jelentkezési lap – Békéscsaba nyári tábor 2019 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH6DVs6LzXz6Bl_YmCUSusirZxuFx6EMaj0-phJxO_3sGCGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH6DVs6LzXz6Bl_YmCUSusirZxuFx6EMaj0-phJxO_3sGCGg/viewform?usp=sf_link

