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A tábor szervezője és lebonyolítója:
Békés Megyei Népművészeti Egyesület, Békéscsaba
Együttműködő partnerek:
Békés Megye Népművészetéért Alapítvány, Békéscsaba
Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület
A tábor támogatói:

A kézműves táborok vezetője: Pál Miklósné
A tábor telefonszáma és e-mail címe:
30/299-7789
info@bmne.hu
Szállás:
Békéscsaba különböző szálláshelyei
.
Étkezés:
Barnevál étterem, 5600 Békéscsaba, Orosházi u. 2.
Jobb mint otthon vendéglő, 5600 Békéscsaba, Orosházi u. 55.
Az EFOP-3.7.3-16-2017-00075 „Használható hagyományok – népi kézműves tudás átadása a délalföldi régióban” című projekt elemeként a Fazekas és Mézeskalács táborokat támogatja Magyarország
Kormánya és az Európai Unió Európai Szociális Alap
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2020. július 05 – 09. között megvalósuló kurzusok
1. BŐRMŰVES (kezdők és haladók)
A műhelyfoglalkozás célja és tartalma: A bőrműves tábor öt napja alatt a résztvevők
megismerkedhetnek a bőrművesség különböző technikáival és fogásaival. Majd ezek
felhasználásával készítenek bőrből, ráncolással vagy szabással kialakított tárolókat: valamilyen
kisebb tárgynak (pl.: toll, szemüveg, aprópénz) tokot, tartót vagy bőrzacskót. Lehetőség lesz a
különböző tulajdonságú bőrök együttes alkalmazására is egy-egy tárgyon belül. A
pásztorhagyományban és az egyetemes bőrművességben fennmaradt bőrös megoldásokat és elemeket
úgy fogjuk felhasználni, hogy munkadarabjaink jól használható, és a mai tárgykultúrába beilleszthető
tárgyakká váljanak.
Csoportvezető: Terényi Gyöngyi bőrműves népi iparművész, szakoktató
Helye: Makovecz Imre terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 05. hétfő
Délelőtt: Elmélet: A rendelkezésre álló alapanyagok bemutatása, a készíthető tárgyak szabászati és
technikai lehetőségeinek ismertetése. Népi bőrműves előképek tanulmányozása, inspirációs
foglalkozás.
Délután: Tervezés, szabásminta szerkesztés, modellezés papírból, szabás.
Július 06. kedd
Délelőtt: Előkészítő műveletek, díszítmények, kis alkatrészek előkészítése.
Délután: Összeállító műveletek, folyamatos munka.
Július 07. szerda
Folyamatos munka.
Július 08. csütörtök
Folyamatos munka.
Július 09. péntek
Folyamatos munka, befejezés, csinosítás.
2. FAZEKAS (kezdők és haladók)
A műhelyfoglalkozás célja és tartalma: A fazekassággal most ismerkedők az öt 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 gyakorlattal rendelkező fazekasok az oktatók segítségével tökéletesíthetik korongozási technikájukat
és elkészthetik a maguk által tervezett edényeket.
Csoportvezetők: Barcsay Andrea népi iparművész, Népművészet Ifjú Mestere, fazekas szakoktató, és
Hugyecz László fazekasmester
Helye: Kresz Mária terem és 1. sz. nagysátor (első udvar)
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 05. hétfő:
Balesetvédelem, munka-egészségvédelem – A fazekas műhely berendezési tárgyai, eszközök,
szerszámok.
Előadás: A fazekas kultúra helye és környezete a magyar hagyományos kultúrában.
Gyakorlat: Ismerkedés az agyaggal, a koronggal, a korongozás alapfogásai.
Július 06. kedd:
Korong nélküli edénykészítés: fűszertartó, malacpersely készítése – edénykészítés lapítással,
vékonyítással, marokedény" készítés.
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Pohár-, bögre készítése korongon, a korongozás alapfogásainak gyakorlása.
Július 07. szerda:
A korongozás gyakorlása, a már elkészített edények retusálása, esztergálás tanulása, fülezés.
Július 08. csütörtök:
Mi az engób? Az engobozás technológiai folyamata, máz alatti díszítő technikák, vegyes technikák,
karcolt, ecsetes, írókás technika megismerése, gyakorlása.
Égetés előkészítése, bepakolás a kemencébe, zsengélés.
Július 09. péntek:
A munkafolyamatok befejezése, gyakorlás.
Kemencebontás, kemenceszedés, minőségellenőrzés, a kész munkák értékelése.
3. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSOPORT (kezdők és haladók)
A tábor célja és tartalma: A gyerekek az együtt töltött öt nap alatt a természetes anyagokból
különböző kézműves technikákkal játékokat és használati tárgyakat készítenek, 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.
Csoportvezető: Tóth Ágnes pedagógus, kosárfonó
Helye: 2. sz. nagysátor (hátsó udvar)
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 5. hétfő:
Fonalmunkák – „körmöcske” – változatos állatfigurák, pókszövés kerettel. Jókai táncok táncolása,
dráma-játékok.
Július 6. kedd
Népi ékszer készítése, gyöngyből karkötő és nyaklánc, drótból gyűrű, karkötő, kulcstartó.
Drámajátékok, ritmusjátékok, seprűs forgó.
Július 7. szerda
Mézeskalácssütés és díszítés, kör- és drámajátékok.
Július 8. csütörtök
Textilbaba varrása, díszítése, kígyó varrása.
Kör- és drámajátékok.
Július 9. péntek
Nemezlabda, bölcsőbaba, szív vagy virágforma készítése, pendelyes” póló – póló festése népi
motívumokkal.
Tanult játékok és táncok ismétlése.
4. GYÖNGYFŰZŐ, NÉPI ÉKSZER KÉSZÍTŐ (kezdők és haladók)
A műhelyfoglalkozás célja és tartalma: A tábor ideje alatt a csoportba jelentkezők megismerkednek
a kalotaszegi „hálós” gyöngyhímzés technikájával, a mérai kötény szedésmintáinak felhasználásával
viseletkiegészítőket, ékszereket készítenek, neszesszert, kistáskát varrhatnak.
Csoportvezető: Farkasné Jeszenszky Anita népi iparművész
Segítő: Bendli Krisztina
Helye: Borbély Jolán terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
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Július 05. hétfő
A csoportbontást (kezdő és haladó) követően mindkét csoportnak együttesen rövid előadás a népi
ékszerekről, gyöngyfűzési technikákról. Kiemelt téma Kalotaszeg gyöngyös világa – a mérai kötény.
Kezdő csoport: függőleges fűzés, mintaolvasás, tászli készítése, tászli fűzése, szalag felvarrása.
Haladó csoport: mintaolvasás, mintarajzolás, mintaelemek felismerése a szedésmintában. Hálós
technika elsajátítása, az alap megvarrása, mintaelhelyezés megbeszélése, karkötő elkezdése.
Egész nap: gyöngyvásárlás lehetősége.
Július 06. kedd
Kezdő csoport: virágos gyöngyszalaghoz mintarajzolás és fűzés, ukrán kisleveles gyöngygallér
készítése, sodrott zsinórzáródás elsajátítása.
Haladó csoport: karkötő befejezése és a hátoldal eldolgozásának megbeszélése, újabb darab készítése
(pl. táskabetét, hajcsat).
Július 07. szerda
Kezdő csoport: sárközi csipke gyöngyszalagjának elkészítése, vízszintes fűzés elsajátítása, sárközi
csipke fűzése.
Haladó csoport: táska, neszesszer stb. kiszabása, mintaelhelyezés, kézi- vagy gépi összeállítása.
Július 08. csütörtök
Kezdő csoport: sárközi csipke befejezése, rojtozás elsajátítása, cakkos nyaklánc fűzése.
Haladó csoport: az előző napon elkezdett munka folytatása, befejezése, medál és fülbevaló elkészítése
hálós technikával, az eddigiektől eltérő módon bélelve a hátulját, fonalbojt készítése.
Július 09. péntek
Mindkét csoportnak a héten elkezdett munkadarabok befejezése, választható ékszer (pl. csavart aljú
nyaklánc, gyöngybogyó fülbevaló, somogyi cakkos, gyöngyhurka, kalotaszegi gyöngyös bojt)
elkészítése.
Gyöngyvásárlási lehetőség.
5. HÍMZŐK (kezdők)
A műhelyfoglalkozás célja és tartalma: A résztvevők a tábor alatt megismerkednek a kézi
széleldolgozás készítésével, az orosházi szálánvarrott, a háromszéki, az udvarhelyszéki, a sióagárdi és
a trencsényi hímzéssel, azok ornamentikájával, öltéstechnikájával, néprajzával. Az elsajátított
hímzésekkel és technikákkal új funkciójú tárgyakat készíthetnek. Foglalkoznak mintagyűjtéssel és
néprajzi témakörökből előadásokat hallgatnak meg.
Csoportvezetők: Bogárné Szőke Erika népi iparművész és Misik Mónika hímző szakoktatók
Szakmai vezető: Dr. Illés Károlyné, Népművészet Mestere, népi iparművész
Helye: Durkó Mátyás terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 05. hétfő
Az orosházi szálánvarrott hímzés megismerése. Szalvéta, vagy tányéralátét készítése. Alapanyag,
fonal, minta, öltéstechnika.
Július 06. kedd
A háromszéki hímzés megismerése. Párna készítése, alapanyag, minta, fonal, öltéstechnika.
Július 07. szerda
Az udvarhelyi hímzés megismerése. Táska készítése. Alapanyag, minta, fonal, öltéstechnika.
A sióagárdi hímzés megismerése, tasak, vagy asztali futó készítése.
Alapanyag, fonal, minta, öltéstechnika megismerése.
Július 08. csütörtök
A sióagárdi hímzés megismerésének folytatása.
Július 09. péntek
A trencsényi hímzés megismerése. Párna készítése. Alapanyag, fonal, minta, öltéstechnika
megismerése.
6

6. HÍMZŐK (haladók)
HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA
A műhelyfoglalkozás célja és tartalma: A résztvevők az öt nap alatt megismerkednek Kétegyháza és
Méhkerék román lakosainak halottas és díszlepedőinek, díszítményeinek kompozíciójával, színeivel és
öltéstechnikájával. Lehetőségük lesz a gyulai és a békéscsabai múzeumban kutatni, gyűjteni. A
felgyűjtött mintakincsből szabadon választott funkciójú tárgyakat tervezni és az alkotásokat
elkészíteni.
Csoportvezető: Zuberec Vera hímző, népi iparművész
Szakmai vezető: Dr. Illés Károlyné népi iparművész, Népművészet Mestere
Vendég: Martyin Emília etnográfus
Helye: Nagyterem első része
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 05. hétfő
Délelőtt: A Magyarországi román lakosság dísz- és halottas lepedői - előadás.
Délután: 1. sz. csoport: gyűjtés a gyulai múzeumban.
2. sz. csoport: vagdalásos technika bemutatása.
Július 06. kedd
Délelőtt: 1. sz. csoport: vagdalásos technika bemutatása.
2. sz. csoport: gyűjtés a gyulai múzeumban.
Délután: a felgyűjtött anyag elemzése, feldolgozása.
Július 07. szerda
A felgyűjtött anyagokból különböző tervek készítése.
Július 08. csütörtök
A tervek kivitelezése.
Július 09. péntek
A tervek kivitelezése.
7. MÉZESKALÁCS-KÉSZÍTŐ (kezdők és haladók)
A műhelyfoglalkozás célja és tartalma: A résztvevők megismerik a puha mézeskalács, a mézes
puszedli, az ütőfás mézesbáb receptjeit. Sütnek hagyományos (alföldi, mogyorós és cukorbevonatos)
valamint töltött mézeskalács puszedliket. Elsajátítják az ünnepkörökhöz kapcsolódó mézesbábok
formázását, alaktartó szaggatását, felületkezelését, egyszerű díszítését, írókázását. Foglalkoznak a
tökéletes cukormáz elkészítésével, színezésével, valamint a terülőmázzal is. A résztvevők ötletet
kapnak (mintalapokon) a különböző formák díszítéséhez, a széldíszek elkészítéséhez. Megtanulják a
magvas és felrakásos mézeskalács készítését is. A debreceni mézestésztából ütőfa segítségével
hagyományos bábokat sütnek.
Csoportvezetők: Bujdosó Enikő és Kádár Manni mézeskalács szakoktatók
Helye: Kallós Zoltán terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 05. hétfő:
Alföldi és mogyorós puszedli készítése. Puha mézeskalácstészta begyúrása. A tökéletes íróka
elkészítése. Díszítőelemek, vonalak gyakorlása mintalapon.
Július 06. kedd:
Cukorbevonatos és lekvárral töltött mézespuszedli sütése. Puha mézeskalácstészta előkészítése,
nyújtása, szaggatása, sütése. Felületkezelések.
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Július 07. szerda:
Többféle mézeskalács recept megismerése, a tészták begyúrása. Mézeskalácsok díszítése húzott
technikával.
Július 08. csütörtök:
Ütőfás mézeskalács készítése. Felületkezelés. Esztétikus csomagolás. Magvas-felrakásos mézesbábok.
Július 09. péntek:
Hagyományos mézesbábok (baba, szív, huszár) díszítése. Írókázott karácsonyi formák.
TÁBORSZINTŰ PROGRAMOK
Július 06. kedd 17.00
Kürtöskalácssütés
Segítő: Galgóczi László cukrászmester
Közös népdaléneklés, vendégeink a Gyöngygallér együttes és Hegedűs Lilla néptánc pedagógus.
Július 08. csütörtök 17.00
Néptánc és hangszer bemutató.
Vendégeink: a Tabán Táncegyüttes tagjai és a Ludas Zenekar.
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2021. július 12 – 16. között megvalósuló kurzusok
1. BŐRMŰVES (OKJ képzés - I. éves)
A képzés célja és tartalma: A résztvevők az öt nap alatt elméleti ismertekre tesznek szert a
bőrművességhez kapcsolódó néprajzból, a népi bőrművesség technológiájából. A különböző méretű és
formájú pénztárca készítése kapcsán sajátítják el a bőrszabászat, az előkészítés, összeállítás, a kézi
kéttűs varrás technikáit. Gyakorolják a különböző díszítő műveleteket, pl. fűzés, szironyozás,
csontozás stb.
Csoportvezetők: Hutkai László és Kurtics Attila népi iparművészek
Helye: Kallós Zoltán terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 12. hétfő:
Csontozással és mélynyomással díszített telefontok készítése.
Július 13. kedd
Varrásvédős, alátétes díszítéssel ellátott, francia szegett pénztárca készítése.
Július 14. szerda
Varrásvédős, alátétes díszítéssel ellátott, francia szegett pénztárca készítése.
Július 15. csütörtök
Száltechnikák (páros sallang fonás)
Július 16. péntek
Száltechnikák (páratlan sallang fonás)
2. FAMŰVES (OKJ képzés - I. éves)
A képzés célja és tartalma: A résztvevők a tábor ideje alatt elméleti ismertekre tesznek szert a
faművességhez kapcsolódó néprajzból, a famegmunkálás technológiájából. Elkészítik a
„parasztbarokk” tornyos tükör tervét, vázát és faragását.
Csoportvezető: Dezső János népi iparművész, Népművészet Ifjú Mestere
Helye: Makovecz Imre terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 12. hétfő
Parasztbarokk tornyos tükör tervezése.
Július 13. kedd
Parasztbarokk tornyos tükör szerkezetének kialakítása.
Július 14. szerda
Parasztbarokk tornyos tükör faragása.
Július 15. csütörtök
Parasztbarokk tornyos tükör faragása.
Július 16. péntek
Parasztbarokk tornyos tükör faragása.
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3. FAZEKAS (OKJ képzés - I. éves)
A képzés célja és tartalma:
Tálak, tányérok a Kárpát-medencében. A népi kézműves fazekasság formavilágának ismerete,
alkalmazása. A forma és funkció összhangjának megjelenítése az elkészítendő tárgyakban. A Kárpátmedence tálasközpontjainak, jellemző edényformáinak ismerete, elkészítésének, díszítésének ismerete,
alkalmazása.
Csoportvezető: Barcsay Andrea népi iparművész, Népművészet Ifjú Mestere, fazekas szakoktató
Helye: 1. sz. nagysátor (első udvar)
Időtartam: naponta 9.00-12.00-ig és 13.00-tól 16.00-ig
Július 12. hétfő
Elméleti előadás PPT szemléltetéssel a magyar nyelvterület tálasedényeiről. Evőtányérok formavilága,
méretei, korongozási gyakorlatok, a tányérok formáinak begyakorlása.
Július 13. kedd
A megkorongozott edények retusálása, esztergálás, engobozás. Tálak funkciói, forma-variációi, tálak
korongozása, a tányérok engobozása, díszítése.
Július 14. szerda
Az elkészített tárgyak gondozása, egyéb tálasedények, talpas-, gyümölcsös-tálak készítése, korongozás
gyakorlása.
Július 15. csütörtök
A korábban korongozott edények retusálása, alföldi butellák, engobozás, díszítés, a talpas tálak
összeillesztése, díszítése, szűrőtálak és szűrőkanalak formavilága, korongozása, díszítése, az égetés
előkészítése, zsengélés.
Július 16. péntek
Az elmaradt díszítések befejezése, az esetleges hibák kijavítása
4. FAZEKAS (OKJ képzés - II. éves)
A képzés célja és tartalma: A résztvevők a tábor ideje alatt a népi fazekasság díszítőtechnikáival
ismerkednek meg és alkalmazzák azokat a vizes, a boros és a pálinkás edényeken. Az edények első
égetés – zsengélés – előtti díszítése, mázazási technikák stb.
A hét folyamán sor kerül a vizsgaremekek megbeszélésére, esetleg kivitelezésére is –tájegységek,
technikák, porciós tányérok, tálak, gyertyatartók.
Csoportvezető: Hugyecz László fazekasmester
Helye: Kresz Mária terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 12. hétfő
A víztároló és – szállító edények, butykosok, kanták, kancsók, boros edények – kancsók, poharak,
kulacsok, pálinkás edények – butykosok, butellák, kulacsok korongozása.
Július 13. kedd
A megkorongozott portékák fülezése, rátétes díszítések, butéliáknál a szopóka kialakítása.
Július 14. szerda
A díszített tárgyak engobozása, engóbbal való díszítés, ill. egyéb díszítő technikák alkalmazása, pl.
vésés, karcolás.
Július 15. csütörtök
Az alföldi butellák: tótkomlósi, vásárhelyi, mezőtúri, valamint a kancsók díszítése véséssel.
Július 16. péntek
A máz tulajdonságai, a máz alatti egyszerű díszítések, pl. holdazás, irókázás, a meglévő hibák javítása.
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5. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSOPORT (kezdők és haladók)
A tábor célja és tartalma: A tábor ideje alatt a gyermekek megismerkedhetnek különböző kézműves
tevékenységekkel, technikákkal. Természetes alapanyagok használatával készíthetnek játékokat,
használati és ajándéktárgyakat. Kipróbálhatják az agyagozást, szövést, nemezelést, gyöngyfűzést,
ékszer- és bábkészítést. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal,
népdalokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon.
Csoportvezető: Misik Mónika pedagógus, népi játék és kismesterség oktató
Helye: 2. sz. nagysátor (hátsó udvar)
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 12. hétfő
Ismerkedés, gyerekjátékok: párválasztós énekek, körjátékok, nevek gyakorlására szolgáló játékok.
Fonalmunkák – Kisebbek: barátságkarkötő készítése, különféle fonási technikák elsajátítása,
gyakorlása. Nagyobbak: „körmöcske” – állatfigurák készítése.
Július 13. kedd
Gyerekjátékok: különféle körjátékok, alap néptánc mozdulatok elsajátítása.
Ékszerkészítés - Kisebbek: memóriakarkötő készítése, könnyebb állatfigurák megfűzése.
Nagyobbak: gyöngyfűzéssel karkötő, nyaklánc és különféle állatfigurák készítése.
Július 14. szerda
Gyerekjátékok: népmese hallgatás, annak feldolgozása, dramatizálása.
Textilmunkák: Kisebbek, nagyobbak - A mese szereplőinek megformálása, különféle anyagokból
bábok készítése, varrással, nemezeléssel.
Július 15. csütörtök
Gyerekjátékok: körjátékok, alap néptánc mozdulatok elsajátítása.
Agyagozás - Kisebbek - marokedény, kisállatfigurák.
Nagyobbak - ismerkedés a korongozás alap mozdulataival.
Július 16. péntek
Gyerekjátékok: körjátékok, ritmikus játékok gyakorlása.
Mézeskalácssütés és díszítés.
6. HÍMZŐ (OKJ képzés - I. éves)
A képzés célja és tartalma: A résztvevők az öt nap alatt újabb tájegységek hímzőkultúrájával
ismerkednek meg. Elsajátítják a matyó, a gömöri, az udvarhelyszéki, a dunántúli fehér- és a sárközi
hímzés ornamentikáját, öltéstechnikáját, színezését. A megismert hímzésekkel és technikákkal új
funkciójú tárgyakat készíthetnek. Foglalkoznak mintagyűjtéssel és néprajzi témakörökből előadásokat
hallgatnak meg.
Csoportvezető: Jenei Anikó hímző szakoktató, népi iparművész.
Szakmai vezető: Dr. Illés Károlyné, népi iparművész, Népművészet Mestere.
Helye: Nagyterem első része
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 12. hétfő
A matyó hímzés megismerése. Alapanyag, ornamentika, minta, fonal, színezés, öltéstechnika.
Július 13. kedd
A sárközi hímzés megismerése. Alapanyag, ornamentika, minta, fonal, színezés, öltéstechnika.
Július 14. szerda
Ismerkedés a gömöri hímzéssel. Alapanyag, ornamentika, minta, fonal, színezés, öltéstechnika.
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Július 15. csütörtök
Ismerkedés az udvarhelyi hímzéssel. Alapanyag, ornamentika, minta, fonal, színezés, öltéstechnika.
Július 16. péntek
Ismerkedés a dunántúli fehérhímzéssel. Alapanyag, ornamentika, minta, fonal, öltéstechnika.
7. NEMEZKÉSZÍTŐ (OKJ képzés - I. éves)
A képzés célja és tartalma: A résztvevők az öt nap alatt a nemezelés módszertanából a közép-ázsiai
mongol és az észak- európai tájegységek néprajzával ismerkednek meg. Tarisznyát készítenek - szkíta,
hun nemez mintával - és nemezelnek papucsot vagy cipőt. Belekóstolnak a varrottas nemeztárgyak
világába is.
Csoportvezető: Aba P. Ákos népi iparművész
Helye: Borbély Jolán terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 12. hétfő
Ismerkedés, a heti program átbeszélése. A nemez sajátos formanyelve – előadás.
Anyagelőkészítés: a tanfolyamon megkezdett szkíta falikárpit folytatása. A honfoglaláskori tarsoly
anyagának (egy vég nemez anyag) kirakása, előgyúrása, homogén tarsolyhoz.
Július 13. kedd
A vég nemez anyag teljes kigyúrása, mángorlása. Közben mintatervezés, előnemez készítése a színes
dombor-varrott tarsoly-tarisznya mintáihoz.
Varrás gyakorlás, minta-sablon szerkesztés kivágás, az előnemezekhez is.
A vég nemez anyag száradása után a tarsoly elemeinek kiszabása, minta felrajzolás, varrás.
(Bőrrátét gyakorlása, tarsoly készítés.)
Július 14. szerda
A homogén tarsoly varrása, közben az előnemezes tarisznya minta kivágása, felrakása.
Az előnemezes tarsoly összeállítása, kigyúrása. A homogén tarsoly minta kivarrásának befejezése,
bővítő és belső lap illesztése. A szegővarrások gyakorlása, függesztő bőrszalag vagy vállpánt
rögzítése.
(Bőrrátétes tarsoly szegése bőrfonással.)
Július 15. csütörtök
Honfoglaláskori, Árpád- kori minták feldolgozása ülőpárnán. Ez lehet sodrott- rekeszes berakás, vagy
előnemezes mintázás-tervezés felrakás. Színes előnemezes tarsoly kivarrása.
Ülőpárna kigyúrása, papucs tervezés előkészítés, sablon szerkesztés, esetleg előgyúrás.
Varrások eldolgozása.
Július16. péntek
Papucs felrakása, összeállítása sablonon, kigyúrása.
Ülőpárna és a papucs szegése.
8. VISELETKÉSZÍTŐ (120 órás akkreditált képzés)
A képzés célja és tartalma: A résztvevők az öt nap alatt elsajátítják a bevarrt ujjú női röviding, a
mellévarrott ujjú női röviding, a mellévarrott ujjú női hosszúing készítését. Megtanulják a női szoknya
pliszírozását.
Csoportvezető: Farkasné Kun Anikó ruhaipari mérnök, viseletvarró
Helye: Durkó Mátyás terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
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Július 12. hétfő
Az elkészült viseletek bemutatása, megbeszélése (alsószoknyák, férfiingek).
Kézelős ünnepi férfiing készítése.
Július 13. kedd
Délelőtt: Látogatás a Balassi táncegyüttes ruhatárában, ismerkedés a viseletekkel.
Mellévarrott ujjú női hosszúing készítése.
Július 14. szerda
Pliszírozott női szoknya készítése.
Július 15. csütörtök
Mellévarrott ujjú női röviding kézzel díszítése.
Július 16. péntek
Bevarrott ujjú női röviding készítése. A héten készült munkadarabok befejezése.
TÁBORSZINTŰ PROGRAMOK
Július 13. kedd 17.00
Kürtöskalácssütés
Segítő: Galgóczi László cukrászmester
Közös népdaléneklés, vendégeink a Gyöngygallér együttes és Hegedűs Lilla néptánc pedagógus.
Július 15. csütörtök 17.00
Néptánc és hangszer bemutató.
Vendégeink: a Tabán Táncegyüttes tagjai és a Ludas Zenekar.
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2021. július 19 – 23. között megvalósuló kurzusok
1. BÚTORFESTŐ (kezdők és haladók)
A műhelyfoglalkozás célja és feladata: a lökösházi Fatimai Szent Szűz templom karzataljának
szentsimoni motívumokkal és az eleki katolikus közösségi ház előtere kazettás mennyezetének lokális
motívumokkal való festése a célunk. A program a haladó és kezdő alkotók összevonásával,
kislétszámú csoportokban zajlik.
Csoportvezető: Ament Éva bútorfestő, népi iparművész
Helye: Nagyterem első része
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 19. hétfő
Csoportok kialakítása, ismerkedés a heti teendőkkel, fatáblák csiszolása.
Július 20. kedd
Minták kiválasztása és előkészítése.
Július 21. szerda
Táblafestés.
Július 22. csütörtök
Táblafestés.
Július 23. péntek
Táblafestés.
2. FAZEKAS (haladók)
A műhelyfoglalkozás célja és feladata: A tábor résztvevőivel a mester szeretné megismertetni a
legjellemzőbb nádudvari vizesedény formákat és készítési folyamatait (pl.: korsó, kanta, vízhordó stb.)
Elsajátítják a jellegzetes nádudvari díszítési eljárást, a sikálást, a kaviccsal való díszítést is. A
munkafolyamatok közötti várakozási időben a nádudvari fazekasság múltjával, jelenével,
jellegzetességeivel is foglalkoznak. A díszített edényeket elektromos kemencében fogják terrakottára
égetni.
Csoportvezető: Fazekas Ferenc népi iparművész, Népművészet Mestere címmel rendelkező fazekas
Helye: Kresz Mária terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 19. hétfő
Egyszerűbb nádudvari vizes edények korongolása, korongon karcolt díszítés készítése, fülezés
(kancsók, bögrék).
Július 20. kedd
Vízhordó és víztároló edények korongolása, fülezése. A víztárolóra fedő készítése (vizes kanta).
Július 21. szerda
Ivó edény korongolása (kalapos korsó), fül húzás, fülezés. Rárakott díszítés készítése.
Július 22. csütörtök
A kész edények díszítése a Nádudvarra jellemző kavicsolással (sikálás).
Július 23. péntek
A díszítés befejezése. Bepakolás a kemencébe, égetés. Az égetés közben (is) szakmai elmélet: a
nádudvari fazekasság jellegzetességei, formavilága, díszítési eljárások, égetési technika.
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3. FAMŰVES (haladók)
NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ
A találkozó célja és tartalma: A találkozóra Szlovákiából, Romániából, Szerbiából és Békés
megyéből hívunk gyakorlattal rendelkező fafaragókat, akik az egy hét alatt a „TÉGLA” Népművészeti
Alkotóház új kapuját, a korábban ott elhelyezett faalkotások javítását végzik el, készítenek hintát és
különböző kreatív gyermekjátékokat.
Csoportvezető: Nagy József faműves
Szakmai vezető: Széll János etnográfus, népi iparművész
Helye: Makovecz Imre terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 19. hétfő
Csoportok kialakítása, faanyagok előkészítése.
Július 20. kedd
Kapu készítése, emlékoszlopok faragása.
Július 21. szerda
Kapu készítése, emlékoszlopok faragása.
Július 22. csütörtök
Kapu és emlékoszlopok felületkezelése.
Július 23. péntek
Az elkészített alkotások befejező munkafázisai.
4. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSOPORT (kezdők és haladók)
A tábor célja és tartalma: A csoportba jelentkező gyermekek az öt nap alatt gyöngy és bőrékszereket,
kulcstartókat készítenek, hangszereket, bábokat barkácsolnak, fonalból ajándéktárgyat varázsolnak,
szőnek, labdát, békát, virágot nemezelnek. Mézeskalácsot és puszedlit gyúrnak, sütnek és írókáznak,
díszítenek. Kipróbálják az agyagozást is.
Csoportvezető: Bujdosó Enikő óvodapedagógus, kosárfonó
Helye: 2. sz. nagysátor (hátsó udvar)
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 19. hétfő
Ritmushangszerek készítése, kulcstartók barkácsolása gyöngyökkel, bőrrel.
Július 20. kedd
Gyöngyfűzés, memóriakarkötő. Bábok barkácsolása.
Július 21. szerda
Fonalmunkák: szövések, fonások. Játék a fonallal.
Július 22. csütörtök
Mézeskalácssütés, díszítés. Mogyorós mézespuszedli készítése.
Július 23. péntek
Anyagozás, nemezelés. Tekerős gyertya készítése.
5. NEMEZKÉSZÍTŐ (kezdők és haladók)
A műhelyfoglalkozás célja és feladata: A teljesen, vagy részben kezdő résztvevők az 5 nap során
áttekintik a nemezkészítés tőlünk nyugatra és keletre fellelhető hagyományait. Belekóstolnak a
nemezékszerek, a nemezjátékok készítésébe: tömör tárgyak és ujjbábok, ügyességi játék, malom, az
adventi és húsvéti ünnepkörhöz kapcsolható figurák, üreges tárgyak készítésébe: kis tárolók, tokok,
tarsolyok, a lakáskultúrába illeszkedő sík tárgyak készítése: ülőpárna, edényalátét, kádkilépő.
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A haladó résztvevők mindezen témák mellett szakmai segítséget kapnak további terveik
megvalósításához.
Csoportvezetők: Berencsi Erika és Bors Franciska nemez szakoktatók
Helye: Kallós Zoltán terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 19. hétfő
Ujjbábok, játékok készítése.
Július 20. kedd
Ékszerek tervezése, készítése.
Július 21. szerda
Ülőpárna (sík nemezlap) mintázással.
Július 22. csütörtök
Tarsoly vagy kistáska készítés.
Július 23. péntek
Kalapok, sapkák készítése.
6. PASZOMÁNYKÉSZÍTŐ (kezdők és haladók)
A műhelyfoglalkozás célja és feladata: A résztvevők megismerkednek a magyar viseletben
közkedvelt díszítménnyel. Elsajátítják a paszománykészítés elméletét és a különböző formákat,
mintákat, technikákat, pl. „Vörösmarty” gombos, gomblyukas elem, koszorúzás; kisrózsa
(galambkosár), kerek gomb, „lengyelke” két-háromféle befejezéssel – gombos, gomblyukas,
koszorúzás, gomb; „szilvamagos” stb.
A gyakorlattal rendelkezők az oktató segítségével tökéletesíthetik paszománykészítő tudásukat,
technikájukat. Új motívumokat tanulnak meg pl. tulipános, gránátalmás stb.
Csoportvezető: Kiss Árpádné, Népművészet Mestere, népi iparművész.
Helye: Durkó Mátyás terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 19. hétfő
Kezdők: A hagyományos paszományok mintadarabjainak bemutatása. A paszományok méretének
meghatározására a különböző öltözékeken (Bocskai, kosztüm). A fonalak összetétele, színe, a
horgolótű mérete. "Vörösmarty" paszomány gombos, gomblyukas elemének kezdése, koszorúzás,
gyakorlás.
Haladók: A paszománykészítés alapjainak ismétlése, 1. számú tulipán paszomány tanulása. gyakorlás.
Július 20. kedd
Kezdők: "Dobó Katica" paszomány gombos, gomblyukas elemének kezdése, koszorúzás, gyakorlás.
Haladók: 2. számú tulipán paszomány tanulása, gyakorlás.
Július 21. szerda
Kezdők: "Kisrózsa" (galambkosár), kerek gomb tanulása kisebb és nagyobb méretben, gyakorlás.
Haladók: gránátalma paszomány tanulása, gyakorlás.
Július 22. csütörtök
Kezdők: "Lengyelke" variációk, és hosszúkás gomb tanulása, gyakorlás.
Haladók: zseb készítés tanulása, gyakorlás.
Július 23. péntek
Kezdők: "Szilvamagos" paszomány tanulása (Somogyi Sándorné alkotása), gyakorlás, a tanultak
értékelése.
Haladók: A tanultak gyakorlása.
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7. VÁSZONSZÖVŐ TAKÁCS (haladók)
A műhelyfoglalkozás célja és feladata: Az öt nap alatt a részvevők megismerkednek a színes
mezőségi szőttesek tervezésével, a moldvai kerpa kendők alapján a csáncsált technikával, amelyekkel
új szőtteseket készítenek. Megtanulhatják a szövött-, vendég-, kötözött- és csomózott rojtok készítését.
Lehetőségük lesz arra is, hogy a már korábban elkezdett munkadarabok rojtkötését befejezzék.
A csoportba várjuk azokat a szövés alapjait már ismerő személyeket, akik ismereteik bővítése
érdekében szeretnének megismerkedni a színes mezőségi szőttesek tervezésével és szövésével,
valamint a moldvai kerpa kendők alapján csáncsált technikával új szőtteseket készítenének. A tábor
ideje alatt a csoport részvevői megismerkedhetnek a szövött rojtok, vendégrojtok, kötözött és
csomózott rojtok készítésével. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a már korábban elkezdett
munkadarabokat fejezzék be rojtkötéssel.
Csoportvezető: Debreczeni János népi iparművész, Népművészet Mestere és Debreczeni Klára népi
iparművész
Helye: Borbély Jolán terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 19. hétfő
Ismerkedés a tájegységgel és a csáncsált szőttesek tervezése.
Július 20. kedd
Csáncsált szőttesek szövése.
Július 21. szerda
Csáncsált szőttesek befejezése.
Mezőségi szőttesek tervezése.
Július 22. csütörtök
Mezőségi szőttesek szövése, befejezése.
Július 23. péntek
Az elkészült munkák rojtozása és befejezése.
TÁBORSZINTŰ PROGRAM
Július 20. kedd 17.00
Kürtöskalácssütés
Segítő: Galgóczi László cukrászmester
Közös népdaléneklés, vendégeink a Gyöngygallér együttes és Hegedűs Lilla néptánc pedagógus.
Július 22. csütörtök 17.00
Néptánc és hangszer bemutató.
Vendégeink: a Tabán Táncegyüttes tagjai és a Ludas Zenekar.
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2021. július 26 – 30. között megvalósuló kurzusok
1. CSIPKEKÉSZÍTŐ (kezdők és haladók)
A műhelyfoglalkozás célja és feladata: 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 az öt nap alatt megtervezhetik saját csipkéjüket, melyet egy
előre előkészített, kézzel szőtt anyag hosszan meghagyott felvető szálaiból készítenek el. A
felvetőszálból készített csipke különlegessége a szövettel való harmónia. Viszont a készítés során a
megszokottól eltérő irányban való gondolkodást kíván. Érdekes kihívásra számíthatnak a gyakorlott
csipkekészítők is. A gyakorló anyagokat különböző színű felvetésben készítik el, így mindenkinek lesz
lehetősége választani milyen színű csipkét szeretne.
Csoportvezetők: Nemes Viola csipkekészítő szakoktató, Tóthné Kiss Szilvia, Népi Iparművész
Helye: Nagyterem első. része
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 26. hétfő
A” és „B” csoport: Ismerkedés, a heti program és a munkafolyamatok megbeszélése.
A" csoport: Kézi csipkék készítése, ismerkedés az eszközökkel. A cérna feltekerése az orsókra.
Mintarajz feltűzése a párnára, a feltekert orsók összekötése takácscsomóval, sodrás, négyes fonás.
"B" csoport: Megtervezzük a csipkénket melyet felvető szálból fogunk készíteni. A tervezés során
megbeszéljük a csipke méretezését, a szálak sűrűségét és annak használatát a csipkében. Megtaláljuk
az anyaghoz leginkább illő csipke mintát. Lehetséges vastagabb vagy eltérő színű fonal beépítése a
csipkébe, ezek formáját és színét is tervezzük.
Július 27. kedd
„A" csoport: Vászonverés és félverés készítése.
"B"csoport: Akinek nincs még kész a terve folytatja a tervezést. A kész terveket pedig elkezdjük
megvalósítani. A megvalósítás során megtervezzük a minta alapján a munka irányát, a szükséges
verőkék számát. A munkafolyamat során szélességben dolgozunk, fontos tervezési lépés a verőkék
leszedésének sorrendje is.
Július 28. szerda
"A" csoport: Vászonveréses és félveréses alapháló készítése. Egészveréses alapháló készítése.
"B" csoport: Folytatjuk a csipke megvalósítását. Akinek van kedve, tervezhet különböző típusú
csipkét. Megbeszéljük, hogyan lehet hálós és nem háló alapú csipkét a szövethez illeszteni.
Július 29. csütörtök
"A" csoport: Vászon, - fél, - egészverés váltakozása.
"B" csoport: Folytatjuk a csipke megvalósítását. Tüll szélcsipkék példáján végig követjük, hogyan
lehet egy szélcsipkét áttervezni a felvetőszálakból készítendő csipkébe
Július 30. péntek
„A" csoport: Egyszerű betétcsipke és változatai.
"B"csoport: Folytatjuk a csipke készítését. Megbeszéljük a szálak eldolgozásának menetét, csipke
levéltelét és tisztítását, beavatását az anyaggal együtt.

20

2. FÉMÉKSZER KÉSZÍTŐ (kezdők és haladók)
A műhelyfoglalkozás célja és feladata: a résztvevők megismerkednek a fémékszerek készítésének
egyszerű technikáival, mint pl. fűrészelés, reszelés, poncolás, ásványgyöngyök befoglalása,
dróthajlítás, fóliadomborítás. A mai korba jól beilleszthető, a mindennapokban is hordható ékszereket
(pl. medál, fülbevaló, karlánc) készítenek.
Csoportvezető: Rácz Erika ötvös, népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere
Helye: Kallós Zoltán terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 26. hétfő
Ékszerkészítés huzalból, láncfűzési lehetőségek. Fóliadomborítás.
Július 27. kedd
Fűrészelési gyakorlatok: gyakorlás rétegelt lemezzel majd rézlemezzel.
Július 28. szerda
Díszítmények tervezése, fűrészelés, poncolás.
Július 29. csütörtök
Kővel díszített ékszerek tervezése, készítése.
Július 30. péntek
Az eddig megismert technikák kombinálásával ékszerek tervezése, készítése. Az elkezdett ékszerek
befejezése.
3. GÉPI HÍMZŐ (kezdők és haladók)
A műhelyfoglalkozás célja és feladata: A résztvevők az öt nap alatt megismerkednek a kalocsai
főkötők mintázási és összevarrási lehetőségeivel, és feldolgozzák azokat. Elsajátítják a tűzéses-, a
rátétes hímzés technikáit, a békatorkozás fajtáit, valamint megismerkednek az angol és a francia
madeira alapjaival. Az egy hét alatt arra is lesz lehetőség, hogy egy-egy egyszerűbb használati tárgyat
saját részre elkészítsenek a megtanult technikák alkalmazásával. Lehetőség lesz az elkészült kisebb
darabok funkciónak megfelelő összeállítására.
Csoportvezető: Jenei Anikó hímző oktató és varrónő, népi iparművész
Helye: Borbély Jolán terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 26. hétfő
Ismerkedés kalocsai főkötőkkel, azok mintázási lehetőségeivel.
Főkötő tűzéses technikájának elsajátítása, gyakorlása.
Alapképző - angolmadeira elemeinek gyakorlása.
Július 27. kedd
Főkötő rátétes technikával való díszítésének elsajátítása, gyakorlása.
Alapképző - angolmadeira elemeinek gyakorlása.
Július 28. szerda
Tanult technikák gyakorlása.
Július 29. csütörtök
Békatorkozásos ráncolások fajtái a főkötőkön.
Alapképző- francia madeira elemeinek elsajátítás.
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Július 30. péntek
Saját darabok készítése az elsajátított technikákkal.
4. KÖNYVKÖTŐ (kezdők és haladók)
A műhelyfoglalkozás célja és feladata: A résztvevők az öt 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 motívumokkal díszítenek. Akik már jártasabbak
a könyvkötészetben bőrkötéses könyveket készíthetnek és elsajátíthatják annak díszítési technikáit.
Csoportvezető: Bíró Bertold, könyvkötő mester
Helye: Békés Megyei Könyvtár 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 26., hétfő
Tűz és balesetvédelmi oktatás. Vágó és préselő eszközök ismertetése, kézi szerszámok használata.
A kézi könyvkötészetben használt anyagok megismerése.
Agyagok szálirányának meghatározása, papírkezelés, ragasztó készítés, ragasztások gyakorlása.
Varrásfajták megismerése gyakorlása.
Július 27, kedd:
Felvarrt könyvtestek kikészítése (előkészítés a borításhoz).
Félvásznas kötés, egészvásznas kötés készítése. Könyvtáblába készítése épített technikával, vagy
népművészeti alkotások beépítésének lehetősége.
Július 28., szerda:
Valódi bőrkötés készítése.
Bőrkötések díszítése.
Július 29., csütörtök
Könyvtábla díszítése aranyozásos technikával.
Július 30., péntek
Doboz készítés, dobozok borítása különböző anyagokkal: papír, vászon, bőr borítással.
5. RÉZMŰVES (kezdők és haladók)
A műhelyfoglalkozás célja és feladata: a résztvevők megismerhetik és elsajátíthatják a rézművesség
hagyományos és modern szakmai elméletét és gyakorlatát. Megismerkedhetnek a
különböző korszakok mintáival, azok szerkesztési és kivitelezési technikáival.
Csoportvezető: Szedlják István rézműves, népi iparművész
Helye: Durkó Mátyás terem
Időtartam: naponta 9.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Július 26. hétfő
Ismerkedés, mintadarabok áttekintése, a lehetőségek megbeszélése, különböző technikák, szerszámok
és anyagok ismertetése. Felmérjük ki milyen tárgyakat szeretne készíteni. Pontozás, cizellálás,
domborítás és poncolás gyakorlása.
Július 27. kedd
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A kiválasztott
tárgy
megtervezése,
kiválasztása, munkálatok elkezdése.

szerkesztése,

anyagok

és

szerszámok

Július 28. szerda
Munkálatok folytatása. (újabb tárgy készítése)
Július 29. csütörtök
Munkálatok folytatása. (újabb tárgy készítése)
Július 30. péntek
Munkálatok befejezése.
TÁBORSZINTŰ PROGRAMOK
Július 27. kedd 17.00
Kürtöskalácssütés
Segítő: Galgóczi László cukrászmester
Közös népdaléneklés, vendégeink a Gyöngygallér együttes és Hegedűs Lilla néptánc pedagógus.
Július 29. csütörtök 17.00
Néptánc és hangszer bemutató.
Vendégeink: a Tabán Táncegyüttes tagjai és a Ludas Zenekar.
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Eszköz- és anyagszükséglet, avagy mit kell a táborba hozni:
2020. július 05-09. között megvalósuló kurzusok:
1. BŐRMŰVES (kezdők és haladók)
Olló, sniccer vagy szabászkés, gömbölyű hegyű ár, lándzsás ár 2mm-es és 4mm-es, csontkés, körző
fémvonalzó (2db 30 cm-es, 1 db 50 cm hosszú), élszedő 1-es, különböző formájú kiütővas, cifrázóvas,
lyukasztófogó, újságpapír, rongy.
A szükséges alapanyagot, térítés ellenében, a helyszínen is biztosítjuk.
2. FAZEKAS (kezdők és haladók)
Munkaruha, zárt cipő, műanyag tál, szivacs, focsos tál, törülköző, vonalzó, grafitceruzák, rajzlap,
fakés, 12-es vagy 14-es citerahúr vagy damil (metszőnek).
A szükséges alapanyagot, térítés ellenében, a helyszínen is biztosítjuk.
3. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSOPORT (kezdők és haladók)
- cipős doboz az elkészült munkák gyűjtésére,
- toll, ceruza,
- hegyes (éles) olló,
- egyszínű póló (bármilyen színű),
- egy vékonyabb és egy vastagabb ecset.
4. GYÖNGYFŰZŐ, NÉPI ÉKSZERKÉSZÍTŐ (kezdők és haladók)
A résztvevők (kezdők és haladók is) hozzanak magukkal: négyzetrácsos füzetet/lapokat –
mintarajzoláshoz, grafitceruzát, színes ceruzákat, színes filctollakat, vonalzót, gyöngyfűző tűt,
gyöngyfűző alátétet (vagy valamilyen textilt, hogy ne guruljanak el a gyöngyök), bőrvarró (Gral)
cérnát/ S-Lon cérnát , gyöngyöket (10/0-s cseh kásagyönggyel fogunk dolgozni), kisollót.
Haladóknak továbbá szükségük lesz az alábbiakra: nagyobb olló textil vágásához,
hímzőfonal/gyapjúfonal bojt készítéséhez, filclapok. Szúnyogháló (OBI-s négyzetrács formájú) - lehet
hozni, de lesz a helyszínen is. Az alap kivarrásához és az elkészült darabok béleléshez és hátoldalához
pamutvászon/bébiplüss/textilvelúr (lehet hozni, de meg lehet vásárolni a helyszínen is).
Aki az ékszereken felül szeretne készíteni mobiltokot/kis oldaltáskát/hátizsákot/neszesszert/ zsepitartót
stb., annak készítéshez szükséges lesz: textil kb. 60 cm x 140 cm szélességű anyagból (lehet
farmervászon, pamutvászon, bébiplüss, textilvelúr stb., vasalható közbélés 60 cm x 140 cm, bélésnek
való textil (pamutvászon) 60 cm x 140 cm, ferdepánt (2-3 cm széles) 2 méter, cipzár 2-3 db 20-25 cmes, varrótű és cérna (a bőrvarró is jó). Az esti fűzéshez asztali kislámpa és hosszabbító nagy segítség,
kérlek, hozzatok magatokkal!
A szükséges alapanyagokat a helyszínen is meg lehet vásárolni. Csakúgy, mint minden évben, most is
Molnár Brigitta és családja (GIBIGYÖNGY) lát el bennünket gyöngyös alapanyagokkal,
gyöngyvásárlási lehetőség HÉTFŐN és PÉNTEKEN.
5. HÍMZŐK (kezdők)
Tűkészlet (vékony hegyes - 22-es, 20-as méretű - hímzéshez; tompa végű – 20-as méretű - az
azsúrozáshoz), olló (cérnavágó és szabó), horgolótű, gombostű, skicc pausz, sablonálláshoz szükséges
eszközök, színes filctollak vagy színes ceruzák, jelölő toll (vászonból kimosható), rövid vonalzó,
kockás lap, jegyzetfüzet, toll, hímzőráma (ha lehet kétféle méretűt, 11 illetve 14 cm átmérőjű), nyers
vagy drapp színű horgoló cérna azsúrozáshoz (kb. 20-as vastagságú - Honleány, Piroska), színes
varrócérna hozzá való varrótű férceléshez.
A tematikában szereplő hímzésekhez, ha van odahaza alapanyag és fonal, azt mindenki hozhatja
magával, pl. nyers számolható takácsvászon. A szükséges alapanyagot, térítés ellenében, a helyszínen
is biztosítjuk.
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6. HÍMZŐK (haladók) HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA
Tűkészlet (vékony hegyes - 22-es, 20-as méretű - hímzéshez; tompa végű – 20-as méretű - az
azsúrozáshoz), olló (cérnavágó és szabó), horgolótű, gombostű, skicc pausz, sablonálláshoz szükséges
eszközök, színes filctollak vagy színes ceruzák, jelölő toll (vászonból kimosható), rövid vonalzó,
kockás lap, jegyzetfüzet, toll, hímzőráma (ha lehet kétféle méretűt, 11 illetve 14 cm átmérőjű), nyers
vagy drapp színű horgoló cérna azsúrozáshoz (kb. 20-as vastagságú - Honleány, Piroska), színes
varrócérna hozzá való varrótű férceléshez.
A tematikában szereplő hímzésekhez, ha van odahaza alapanyag és fonal, azt mindenki hozhatja
magával, pl. nyers számolható takácsvászon. A szükséges alapanyagot, térítés ellenében, a helyszínen
is biztosítjuk.
7. MÉZESKALÁCS KÉSZÍTŐ (kezdők és haladók)
Kötény, kendő, saját kiszúrók, ha vannak. Néhány db fánkszaggató, jegyzetfüzet, cipős dobozok a
táborban készített mézeskalácsok hazaviteléhez.
A szükséges alapanyagot térítésmentesen a helyszínen biztosítjuk.
2021. július 12-16. között megvalósuló kurzusok
1. BŐRMŰVES (OKJ képzés I. éves)
ceruza, derékszögű vonalzó, fémvonalzó, olló, jelölő körző, szabászkés, csontkés, élszedő, serfelő kés,
gömbölyű ár, lándzsás ár, tű, nyomódúc, beütő, bőrgyalu (akinek van). A szükséges alapanyagot,
térítés ellenében, a helyszínen is biztosítjuk.
2. FAMŰVES (OKJ képzés I. éves)
Kéziszerszámok: pl. kézi gyalu, véső, szobrászvéső, fafaragó készlet, bunkó, mérőszalag, vonalzó,
körző, ceruza, jegyzetfüzet, pauszpapír, indigó stb.
A szükséges alapanyagot, térítés ellenében, a helyszínen is biztosítjuk.
3. FAZEKAS (OKJ képzés I. éves)
Munkaruha, zárt cipő, műanyag tál, szivacs, focsos tál, törülköző, vonalzó, grafitceruzák, rajzlap,
fakés, 12-es vagy 14-es citerahúr vagy damil (metszőnek). A szükséges alapanyagot, térítés ellenében,
a helyszínen is biztosítjuk.
4. FAZEKAS (OKJ képzés II. éves)
Munkaruha, zárt cipő, műanyag tál, szivacs, focsos tál, törülköző, vonalzó, grafitceruzák, rajzlap,
fakés, 12-es vagy 14-es citerahúr vagy damil (metszőnek). A szükséges alapanyagot, térítés ellenében,
a helyszínen is biztosítjuk.
5. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSOPORT (kezdők és haladók)
− Papírvágó olló, kisolló.
− Tolltartó, melyben vonalzó, ceruza, színes ceruza, filctoll van.
− Cipős doboz a munkák összegyűjtésére, tárolására.
6. HÍMZŐ (OKJ képzés I. éves)
Tűkészlet (vékony hegyes - 22-es, 20-as méretű - hímzéshez; tompa végű – 20-as méretű - az
azsúrozáshoz), olló (cérnavágó és szabó), horgolótű, gombostű, skicc pausz, sablonálláshoz szükséges
eszközök, színes filctollak vagy színes ceruzák, jelölő toll (vászonból kimosható), rövid vonalzó,
kockás lap, jegyzetfüzet, toll, hímzőráma (ha lehet kétféle méretűt, 11 illetve 14 cm átmérőjű), nyers
vagy drapp színű horgoló cérna azsúrozáshoz (kb. 20-as vastagságú - Honleány, Piroska), színes
varrócérna hozzá való varrótű férceléshez.
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A tematikában szereplő hímzésekhez, ha van odahaza alapanyag és fonal, azt mindenki hozhatja
magával, pl. nyers számolható takácsvászon. A szükséges alapanyagot, térítés ellenében, a helyszínen
is biztosítjuk.
7. NEMEZKÉSZÍTŐ (OKJ képzés I. éves)
Lepedővásznak (50 x 50 cm, de lehet nagyobb is). Pukifólia, kis és nagyolló, varrókészlet cérna és
fonal több színben (gyöngyhímző cérna és két-sodratú fonal), kis és nagy tűk.
Babaszappan, lehet folyékony szappan is. Törlőkendő, szivacs, úszókukac, nemezelő tű.
Kötözőmadzag, vizes edények. Ha van, mángorló és gyúrófák.
Aki szeretne saját anyagból dolgozni, hozhat gyapjút és selymet is.
Kérjük a résztvevőket, hogy vegyék fel a kapcsolatot Kaszás Ákossal (telefon: 30/219-7526, e-mail:
kaszasaba@gmail.com) és egyeztessék a kiválasztott munkához – selyem, vagy szőnyeg nemezelése –
szükséges alapanyagot
A szükséges alapanyagot, térítés ellenében, a helyszínen is biztosítjuk.
8. VISELETKÉSZÍTŐ (120 órás akkreditált képzés)
Jegyzetfüzet, szabóolló, kézimunka olló, férccérna, fehér cérna, varrótű, gombostű, szabócenti
a pliszírozáshoz: 1 m vékony tiszta pamut anyag.
Az előző foglalkozásokon elkezdett viseleti darabok, az eddig fel nem használt anyagok, kellékek
2021. július 19 – 23. között megvalósuló kurzusok
1. BÚTORFESTŐ (kezdők és haladók)
A bútorfestéshez használandó eszközöket: ecset, ecsettál, keverőecset, kisebb tálkák, kupakok,
törlőrongy, betűbot, kötény vagy játszóruha.
A szükséges alapanyagot a helyszínen biztosítjuk.
2. FAZEKAS (haladók)
Munkaruha, zárt cipő, műanyag tál, szivacs, focsos tál, törülköző, vonalzó, grafitceruzák, rajzlap,
fakés, 12-es vagy 14-es citerahúr vagy damil (metszőnek), csiszolóvászon: 1 ív finom (a díszítés
előkészítéséhez) 1 liter étolaj (a díszítés előkészítéséhez).
A szükséges alapanyagot, térítés ellenében, a helyszínen is biztosítjuk.
3. FAMŰVES (haladók) NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ
Kéziszerszámok: pl. kézi gyalu, véső, szobrászvéső, fafaragó készlet, bunkó, mérőszalag, vonalzó,
körző, ceruza, jegyzetfüzet, pauszpapír, indigó stb.
A szükséges alapanyagot a helyszínen is biztosítjuk.
4. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSOPORT (kezdők és haladók)
1 db közepes méretű cipős papírdoboz (az elkészült tárgyaknak), gyermekolló, rossz póló az
agyagozáshoz (ami nagyon piszkos lehet), kiskötény a sütéshez, színes ceruza vagy filctoll, olyan cipő,
amiben táncolni lehet. A foglalkozásokhoz szükséges alapanyagot térítésmentesen biztosítjuk.
5. NEMEZKÉSZÍTŐ (kezdők és haladók)
A munkához szükséges eszközök, segédanyagok: folyékony és kemény babaszappan, buborékfólia,
erős vászon (egy nagyobb terítőnek, egy kisebb a gyúráshoz (kb. 60x60 cm)), kendermadzag vagy
rossz cipőfűző vagy harisnya, tál, vízszóró labda, ha van, törölköző kézszárításhoz, gyúróhenger (lehet
egy jó szorosan feltekert törölköző vagy polifoam henger), gyúrófa vagy mángorló, sablonkészítéshez
habfólia vagy erős fólia (pl. vastag szemeteszsák, sittes zsák), ha van használaton kívüli függönydarab,
nedvszívó törlőkendő, nemezelőtűk
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A tervezéshez: füzet vagy papírlap (A/4-es), csomagolópapír, kartonpapír, rajzeszközök (ceruza, színes
ceruza, körző, vonalzó, alkoholos filc), éles/hegyes olló, gombostű, varrócérna, hímzőcérna,
mérőszalag.
Alapanyagok:
A játékokhoz és az ékszerekhez, valamint a fejfedőhöz összesen kb. 40-50 dkg 18 mikronos
szalaggyapjút érdemes vásárolni ízlés szerint különböző színekben. A tarsolyhoz és az ülőpárnához
összesen kb. 50-60 dkg bundagyapjú szükséges (világos alapszín és színes gyapjú egyaránt a
mintázáshoz), a tarsoly és az ékszerkészítéshez: selyemdarabok, flitteres anyag, fémszálas anyagok,
színes üvegkavicsok, lapos kavicsok, barackmag, a játékfigurákhoz: 3 dl meggymag, gyapjúfürtök.
A helyszínen csak minimális mennyiséget tudunk biztosítani, ezért kérjük a résztvevőket, hogy
szerezzék be az alapanyagot és hozzák magukkal a táborba. Gyapjút érdemes Kostyál Erikától az
alábbi címen rendelni: gyapjasbolt.hu
6. PASZOMÁNYKÉSZÍTŐ (kezdők és haladók)
− 2 db horgoló fonal (lehetőleg műszálas, mert a szemek abban szépen látszanak)
− 1 db 1,5 -es horgolótű
− pár db kisebb és nagyobb kerek és hosszúkás fa gomb
− 1 db merkelőtű
− 1 db nagyobb fokú varrótű (amibe 2 szál fonal belefér)
− 1 db füzet
7. VÁSZONSZÖVŐ TAKÁCS (haladók)
Olló,
centiméter,
milliméteres
kockás
papír,
füzet,
színes
ceruzák,
varrótű.
Az otthon elkezdett vázlatok, tervek, munkadarabok. Akinek van saját vetélője az hozza magával.
A szükséges alapanyagot, térítés ellenében, a helyszínen is biztosítjuk.
2021. július 26 – 30. között megvalósuló kurzusok
1. CSIPKEKÉSZÍTŐ (kezdők és haladók)
Alapképzősök: csipkeverő párna és tartólap, 24 db verőke, 20-as horgoló cérna (nyers színű), vékony
acél kisfejű és nagyfejű gombostűk, olló, kartonpapír, széles átlátszó ragasztószalag, vagy átlátszó
öntapadós fólia, horgolótű.
Ha a csipkeverő párna elkészítésénél, vagy az orsók beszerzésénél gondjuk van, hívják fel Tóthné Kiss
Szilviát a 30/340-6841-es telefonon, vagy írjanak e-mailt: szilvi4@gmail.com
Haladó szükséges eszközök:
Szokásos csipkekészítő eszközökre lesz szükség. Amennyiben párna van, akkor a henger alakú párnát
ajánlanám, és jobb lenne minél szélesebb párna, amire a szövött anyag teljes szélességében ráfér.
Szokásos eszközök: párna, párnatartó vagy állvány, karton, ragasztós fólia, gombostű, horgolótű (0,6
v. 1.0 ok), verőke (legjobb a szoknya nélküli, de nem baj a szoknyás sem, sok kell!)
A minta tervezéshez: ceruza, centiméter, ha van olyan szélcsipke, csipke rajz vagy minta, vagy csak
egy kép, amiből szeretnél tervezni. Színes ceruza jól jöhet. Milliméter papír (ha nincs emiatt nem kell
beszerezni. Lesz nálam is mert fogjuk másolni és kicsinyíteni kell majd a mintához).
Szőttem le előre kisebb anyagokat, amelynek egyik végén a felvető szálakat hosszúra hagytam. Ezeken
az előre megszőtt anyagokon fogsz tudni dolgozni. Mindenki választ magának egy anyagot és arra
tervezzük a csipkét. De ha van esetleg saját magad által szőtt anyag és arra szeretnél tervezni és
dolgozni, hozd el magaddal.
Nemes Viola: Telefon: +36 20 335 0799 email: violanemes1000@gmail.com
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2. FÉMÉKSZER KÉSZÍTŐ (kezdők és haladók)
Eszközök: papír, ceruza, radír tervezéshez, ha van saját ékszerészfogó, oldalcsípő, lombfűrész keret,
tűreszelő, párhuzamszorító
A szükséges alapanyagot, térítés ellenében, a helyszínen is biztosítjuk. Kb. 5000-Ft/fő.
3. GÉPI HÍMZŐ (kezdők és haladók)
Pamut anyag két színű, olló (kicsi és nagy), az anyag színével harmonizáló géphímző cérna, pamut
varrócérna, centi, hímzőráma (állítható), Piroska 12 horgolócérna.
A szükséges alapanyagot, térítés ellenében, a helyszínen is biztosítjuk.
4. KÖNYVKÖTŐ (kezdők és haladók)
Kéziszerszámok: tű 7-8 cm hosszú, egy kisebb és egy nagyobb olló (legalább az egyiknek a hegye jól
vágjon), grafitceruza, derékszögvonalzó, 50 cm vonalzó (ha van fémvonalzó), körző, lyukasztó ár,
sniccerkés, papírvágó kés, kalapács (300-400g).
A szükséges alapanyagot, térítés ellenében, a helyszínen biztosítjuk.
5. RÉZMŰVES (kezdők és haladók)
Alkoholos tűfilc, ceruza, radír, vonalszó, olló, körző, indigó és (jó szemüveg!!! ha kell). Ha van
(haladók) szerszámok pld: kis kalapács, rajztű lemezolló stb.
Akinek van: 0,5 mm es sárgaréz vagy vörösréz lemeze, a többiek a helyszínen felhasznált anyagot a
csoport vezetőjétől megvásárolhatják, vagy, ha benne van a részvételi díjban, akkor szükséges:
100x100 mm es 0,5 mm vastagságú lágy sárgaréz lemez.
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