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FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROKAT
szervez Békéscsabán, az Iskolacentrumban
XIV. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR
III. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR
XIX. NEMZETKÖZI HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA
XXI. ORSZÁGOS KOSÁRFONÓ MESTERKURZUS
XXII. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ
XXV. DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS
NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR
A népművészeti táborok célja a népi tárgyformálás, 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
táborainkban.

és

látjuk

Önt,

érdeklődő

munkatársait,

barátait

A 2013 évi tábor egyik lakójának véleménye:
„Különösen tetszett, hogy a tábor szervezői a puszta kézművességen túl a
szellemiséget is megpróbálták sok sikerrel átadni. Érződik, látszik, hogy a
tábor, ahogyan az egyesület is elindult valahonnan, úton van és nemes
célokat tűzött ki maga elé, amibe mi most a lányommal belecsöppentünk,
az már egy érett, szépen működő hitvallás a magyar népi kultúra egy
szeletéről. Kívánom Nektek, magunknak, hogy példátokat sokan
megismerjék és évről-évre egyre több fiatal és még fiatalabb eljöjjön ebbe
a táborba és szívügyének érezze a magyar népi kultúra melletti kiállást.
Reményt adott, hogy a Budapesten született felnövő lányommal sikerült
megízleltetni a népművészet és a benne lévő szépség csöppnyi falatkáját,
hiszen elmondása szerint szívesen jön majd ebbe a közösségbe máskor
is.”
JELENTKEZÉS:
Békés Megyei Népművészeti Egyesület
5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.
Pál Miklósné Telefon/fax: 66/442-122, 30/299-7789
E-mail: info@bmne.hu
Honlap: www.bmne.hu
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XXV. DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS NÉPI KÉZMŰVES TÁBOROK
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, tarsolyok, erszények, stb. – készítésén keresztül elsajátítják a
tárgykészítés menetét és megismerkednek a különböző fonásokkal,
fűzésekkel, varrásokkal.
A haladók számára alkalom nyílik a saját elképzeléseik megvalósítására,
ehhez szakmai segítséget nyújtunk, lehetőség lesz a tervek
konzultációjára is.
Elsajátítják a különböző tárgyak formai kialakítását és díszítését és
megtanulhatják a különleges díszítő és száltechnikákat.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a
bőrműves mesterségből. (A képzés szeptembertől folytatódik.)
- a végzett hallgatóinkat
- mindazokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet a
fenti ismeretek elsajátítására.
Szakmai vezető: Éber Tamás, bőrműves oktató és Kurtics Attila, népi
bőrműves
Részvételi díj: 19.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
tagjainak 17.000 Ft), továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált
anyagköltség.
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CSIPKEKÉSZÍTŐ
(alap- és továbbképző csoport)
Az alapképzésben résztvevők az egy hét alatt a csipkeverés alapjaival
ismerkedhetnek meg. Elsajátítják a vászon-, fél- és egészveréses csipkék
készítésének technikáját.
A továbbképző csoportba jelentkezők a hat nap alatt megismerkedhetnek
a Hont megyei vert csipkékkel.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni
csipkekészítésből (a képzés szeptembertől folytatódik);
- a csipkekészítő szakképesítéssel rendelkező volt hallgatóinkat
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet, hogy
elsajátítsák a csipke készítésének alapjait.
A csoport vezetője: Tóthné Kiss Szilvia, Népi Iparművész és tanítványai
Részvételi díj: 19.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
tagjainak 17.000 Ft), továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált
anyagköltség.

DÍSZMŰKOVÁCS
(alapképző csoport)
egy hét alatt a kovácsmesterség

A résztvevők az
alapjaival
ismerkedhetnek meg.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni
díszműkovács mesterségből (a képzés szeptembertől folytatódik);
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet, hogy
elsajátítsák a kovácsmesterség alapjait
A csoport vezetője: Takáts Zoltán Népi Iparművész, a Magyarországi
Kovácsmíves Céh vezetője
Részvételi díj: 19.000 Ft, továbbá az igényelt szállás, étkezés és a
felhasznált anyagköltség.
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GYÉKÉNY- CSUHÉ- SZALMA TÁRGYKÉSZÍTŐ
(alapképző csoport)
A résztvevők a hat nap alatt megtanulhatják a szalma-, csuhéfonás
alapismereteit, elsajátíthatják a használati tárgyak és játékok
készítésének fortélyait.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a fenti
mesterségből (a képzés szeptembertől folytatódik);
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy
megtanulják a szalma- és csuhéfonást.
Csoportvezető: Bencsik Márta, Népi Iparművész
Részvételi díj: 19.000 Ft, 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:
- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a
faműves és fajáték készítő mesterségből (a képzés szeptembertől
folytatódik);
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet a népi
fafaragás újabb ismereteinek elsajátítására.
Csoportvezető: Széll János etnográfus, Népi Iparművész
Részvételi díj: 19.000 Ft, továbbá az igényelt szállás, étkezés és a
felhasznált anyagköltség.
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FAZEKAS
(alapképző csoport)
A fazekassággal most ismerkedők a hat nap alatt a népi fazekasság
alapfogásait sajátítják el, elektromos korongokon kis tálakat, bögréket
korongozhatnak,
fülezhetnek, díszíthetnek.
Az
Alföldre
jellemző
díszítőtechnikákkal ismerkedhetnek meg – írókázás, vésés, karcolás. Az
elkészült tárgyak égetés után hazavihetők.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a
fazekas mesterségből (a képzés szeptembertől folytatódik);
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet a
fazekasság kezdő, vagy újabb ismereteinek elsajátítására.
Csoportvezető: Barta Julianna, fazekas oktató
Szakmai vezető: Hugyecz László, fazekas mester
Részvételi díj: 19.000 Ft, továbbá az igényelt szállás, étkezés és a
felhasznált anyagköltség.
FAZEKAS
(továbbképző csoport)
A továbbképző csoportba jelentkezők megismerkednek a különböző
formájú és díszítésű boros- és pálinkás edényekkel, amelyek az Alföld
fazekas
központjaihoz
kapcsolódnak
–
Mezőtúr,
Tótkomlós,
Hódmezővásárhely.
A csoportba várjuk:
- a fazekas szakképzettséggel rendelkező volt hallgatóinkat,
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet a
fazekasság újabb ismereteinek elsajátítására.
Csoportvezető: Hugyecz László, fazekas mester
Részvételi díj: 19.000 Ft, a fazekas II. éves hallgatóknak 18.000 Ft,
továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált anyagköltség.
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GÉPI HÍMZŐ
(alap- és továbbképző csoport)
A résztvevők a hat nap alatt a nyargalásos hímzés technikáját sajátítják el
gyapjú, vagy pamut alapanyagon. Az Angol és Francia madeira alapjaival
ismerkednek meg, továbbá gyakorolják a Francia madeira különféle
mintázási módjait. Lehetőség lesz az egy hét alatt elkészült kisebb
darabok funkciójuknak 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.
Csoportvezető: Jenei Anikó, hímző oktató
Részvételi díj: 19.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
tagjainak 17.000 Ft), továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált
anyagköltség.

GYAPJÚSZÖVŐ
(alap- és továbbképző csoport)
A résztvevők a hat nap alatt a felkészültségüknek megfelelően különböző
szövési technikákat sajátítanak el szövő, fonó eszközökön, pl. álló
szövőszék, karmantyúbaba, karmantyúfa, stb. Csíkozással, fogazással – a
gyakorlottabbak - kilim és szumák technikákkal táskát, hátizsákot, szütyőt
készíthetnek.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a kézi
szövés mesterségéből (a képzés szeptembertől folytatódik);
- a szövő szakképesítéssel rendelkező volt hallgatóinkat
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy
továbbfejlesszék ismereteiket
Csoportvezető: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna Népi Iparművész,
Népművészet Ifjú Mestere
Részvételi díj: 19.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
tagjainak 17.000 Ft) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált
anyagköltség.

8

GYÖNGYFŰZŐ
(alap- és továbbképző csoport)
Az alapképzésben résztvevők a hat nap alatt megismerkedhetnek a népi
ékszerkészítés – gyöngyfűzés - alapjaival, helyes anyagválasztással, a
technikai kivitelezés változatos módjaival. Elsajátítják a népi ékszerek
fűzési és gyöngyszövési technikáit.
A gyakorlattal rendelkezők megismerik a sárközi nyaksik jellemzőit, fűzési
technikáit. Erre az ismeretre alapozva elkészítik az ékszer, ékszer
együttes mai modern változatát.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy
a fenti technikákat elsajátítsák.
Csoportvezető: Forgácsné Molnár Anette, Népművészet Ifjú Mestere,
Népi Iparművész
Részvételi díj: 19.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesületi
tagjainak 17.000 Ft) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált
anyagköltség.
JÁTÉKKÉSZÍTŐ
(alap- és továbbképző csoport)
A tábor ideje alatt különböző fonott, szövött technikák elsajátításával
állatok, babák, mesefigurák, ujjbábok, kesztyűbábok, társas játékok
készítésére nyílik lehetőség.
A csoportba várjuk:
- a szövő szakképesítéssel rendelkező volt hallgatóinkat
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy
továbbfejlesszék ismereteiket
- játékos alkotókedvvel rendelkező anyukákat, nagymamákat
Csoportvezető: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna Népi Iparművész,
Népművészet Ifjú Mestere
Részvételi díj: 19.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
tagjainak 17.000 Ft) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált
anyagköltség.
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KÁDÁR, BOGNÁR
(alapképző csoport)
A résztvevők a 6 nap alatt megismerkednek a kádármesterség
alapfogásaival, dézsát, vagy egyéb használati tárgyat készítenek.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a
kádár mesterségéből (a képzés szeptembertől folytatódik);
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy
megismerkedjenek a kádármesterség fortélyaival.
Csoportvezető: Buglyó Péter kádármester, Népi Iparművész
Részvételi díj: 19.000 Ft, továbbá az igényelt szállás, étkezés és a
felhasznált anyagköltség.
KÁLYHÁS
(alap- és továbbképző csoport)
A cserépkályha és kandalló készítéssel most ismerkedők a hat nap alatt
hagyományos
technikával
udvari
búbos
sütőkemencét
építenek
Békéscsabán.
A cserépkályha és kandalló készítésben már jártas szakemberek a hat nap
alatt hagyományos technikával udvari búbos sütőkemencét építenek
Békéscsabán.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a
kályhás mesterségből (a képzés szeptembertől folytatódik);
- a kályhás képzés másodéves hallgatóit;
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet, hogy
elsajátítsák a kemenceépítés fortélyait.
Csoportvezető: Békési István, cserépkályha és kandallókészítő mester és
segítői
Részvételi díj: 19.000 Ft, továbbá az igényelt szállás és étkezés költsége
A kemenceépítés helyszínén a résztvevőknek ebédet biztosítanak.
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KÉZI HÍMZÉS
(alapképző csoport)
A résztvevők a hat nap alatt megismerkednek a hímzéshez használt
eszközök, alapanyagok és fonalak felhasználásával. Bemutatjuk a népi
iparművészeti alkotásokon keresztül Magyarország tájegységeit.
Sor kerül a szálhúzások, azsúrok, subrikák gyakorlására. Elsajátítják a
Matyó, az Orosházi szálánvarrott és a Dél-alföldi szabadrajzú hímzések
színezését, öltéstechnikáját. Lehetőséget biztosítunk a hozott alkotások
konzultációjára.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a kéziés gépi hímzés mesterségéből (a képzés szeptembertől folytatódik);
- azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy
megismerkedjenek a fenti hímzésekkel.
Csoportvezető: Kudlákné Balázs Noémi, hímző oktató
Szakmai vezető: Dr. Illés Károlyné Népművészet Mestere, Népi
Iparművész
Részvételi díj: 19.000 Ft, továbbá az igényelt szállás, étkezés és a
felhasznált anyagköltség.

KÉZI HÍMZÉS
(továbbképző csoport)
A résztvevők a hat nap alatt megismerkednek az áttöréses vagdalásos
hímzéstechnikákkal, a fehér lyukhímzések különböző bekötési módjaival.
Elsajátítják a Háromszéki és az Úri hímzések színezését, öltéstechnikáját.
Lehetőséget biztosítunk a hozott alkotások konzultációjára.
Foglalkoznak
mintagyűjtéssel,
néprajzi
témakörökből
előadásokat
hallgatnak
meg.
Lehetőséget
biztosítunk
a
hozott
alkotások
konzultációjára.
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A csoportba várjuk:
- A kézi- és gépi hímző II. éves hallgatóit
- azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy
megismerkedjenek a fenti hímzésekkel.
Csoportvezető: Fekete Magdolna, Népi játék és kismesterség oktató
Szakmai vezető: Dr. Illés Károlyné Népi Iparművész, Népművészet
Mestere
Részvételi díj: 19.000 Ft, a kézi- és gépi hímző II. éves hallgatóinak
35.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 17.000 Ft.)
továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált anyagköltség.
KÉZI KÖNYVKÖTŐ
(alapképző csoport)
A résztvevők a hat nap alatt elsajátítják a kézi könyvkötés alapjait.
Keménytáblás, hagyományos kézi műveletekkel könyvet kötnek (varrás,
borítókészítés, félbőr, stb.)
A csoportba várjuk:
- azokat, akik alapfokú rész szakképesítést kívánnak szerezni a kézikötő mesterségéből (a képzés szeptembertől folytatódik);
- azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy
megismerkedjenek a kézi könyvkötéssel
Csoportvezető: Bíró Bertold, könyvkötő mester
Részvételi díj: 19.000 Ft, továbbá az igényelt szállás, étkezés és a
felhasznált anyagköltség.
MÉZESKALÁCS KÉSZÍTŐ
(alap- és továbbképző csoport)
A résztvevők megismerkednek a családi ünnepekhez és a jeles napokhoz
kapcsolódó mézeskalács készítéssel és a különböző díszítéssel - írókázott,
eijzolt, felrakottas, magvas, - továbbá elsajátítják a debreceni ütőfás és a
különböző puszedli készítési módokat. Megtanulják a hagyományos vásári
mézeskalács
változatos
formavilágát
és
díszítményeit.
Grillázs
alapanyagból figurákat készítenek.
A csoportba várjuk
- azokat, akik alapfokú rész szakképesítést kívánnak szerezni a
mézeskalács mesterségből (a képzés szeptembertől folytatódik);
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy
megtanulják a mézeskalács készítés fortélyait
Csoportvezető: Lázár Julianna Népművészet Ifjú Mestere, Népi
Iparművész, mézeskalács- és hímestojás készítő, és tanítványai
Részvételi díj: 19.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
tagjainak 17.000 Ft) továbbá az igényelt szállás-, étkezés és a felhasznált
anyagköltség.
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NEMEZKÉSZÍTŐ
(alap- és továbbképző csoport)
Az alapképzésben résztvevők a hat nap alatt bepillantást nyerhetnek a
nemezjátékok
és
az
apróbb
használati
tárgyak
készítésébe.
Megismerkednek a növényi festéssel, a berakásos és az előnemezes
technikákkal, amelyek segítségével tarsolyt, kesztyűt, papucsot, ülőpárnát
készítenek.
A továbbképzősök a hat nap alatt az alábbi három kínálatból
választhatnak:
- A magyar őstörténet mintakincseinek felhasználásával
türkmen berakásos technikával ülő-, meditációs szőnyeget,
vagy falvédőt készíthetnek
- Berakásos és előnemezes mintafelrakással és domborvarrott
kiemeléssel a régies magyar mintaszerkesztés szabályait
ötvözve modern nemeztárgyakat készíthetnek
- A modern „nuno” technikával selyemberakásos nemeztárgyak
készülhetnek – táskák, kesztyűk, divatkalapok, stólák.
Megismerkedhetnek a hagyományokon alapuló modern
mintaszerkesztéssel.
A csoportba várjuk:
- Azokat a kezdőket, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak
szerezni a nemezkészítés mesterségéből (a képzés szeptembertől
folytatódik);
- a végzett nemezkészítőket,
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy
megtanuljanak nemezelni és különböző növényekkel festeni, vagy a
meglévő elméleti- és gyakorlati tudásukat fejleszteni kívánják.
Csoportvezető: (Kaszás) Aba P. Ákos nemezkészítő, Népi Iparművész
Részvételi díj: 19.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
tagjainak 17.000 Ft), továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált
anyagköltség.
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ÖTVÖS, FÉMMŰVES
(alap- és továbbképző csoport)
Az ötvösség az a mesterség mely számos lehetőséget nyújt arra, hogy az
ember kifejezze önmagát, arra, hogy alkothasson valami maradandót,
valami szépet.
A tábor ideje alatt a résztvevők a zománcozással, a domborítással, a
véséssel, a kőfoglalással és még sok technológiával ismerkednek meg és
készítenek maguknak, ismerőseiknek ékszereket vagy kisebb
dísztárgyakat, mint például zománcképet, név vagy házszám táblát, kis
szelencét, mécsestartót és még sok minden mást is, amit a fantázia, és a
kreativitás létrehoz.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik emeltszintű szakmai képesítést kívánnak szerezni
ötvös,
fémműves
mesterségből
(a
képzés
szeptembertől
folytatódik);
- a végzett ötvös hallgatóinkat
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy
megtanuljanak ékszert készíteni
Csoportvezető: Vincze Zita, ötvösművész
Részvételi díj: 19.000 Ft, továbbá az igényelt szállás, étkezés és a
felhasznált anyagköltség.

SZÍJGYÁRTÓ, NYERGES
(alap- és továbbképző csoport)
Az alapképzés hallgatói a hat nap alatt megismerkednek a kézi
bőrvarrással, továbbá egyszerű lószerszámokat készítenek - gyeplő,
kötőfék, rúdtartó, nyakszíj.
A továbbképzés hallgatói a megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukat
bővítik a kulcsos szerszám és a négyes-, ötös gyeplő készítésével.
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A csoportba várjuk
- akik rendelkeznek bőrdíszműves OKJ végzettséggel és a szíjgyártó,
nyerges mesterségből is szeretnének középfokú szakképzettséget
szerezni (a szíjgyártó, nyerges a bőrdíszműves OKJ ráépülő
képzése, a kurzus szeptembertől folytatódik)
- a végzett szíjgyártó hallgatóinkat
- a gyakorlattal rendelkező szíjgyártó-nyerges mestereket
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy
lószerszámokat készítsenek
Csoportvezető: Gyifkó Gyula, Népművészet Mestere, szíjgyártó mester
Részvételi díj: 19.000 Ft, továbbá az igényelt szállás-, étkezés és a
felhasznált anyagköltség.

TAKÁCS
(alapképző csoport)
A hat nap alatt a résztvevők megismerkedhetnek a vászonszövés
alapjaival: szövőszék összeállítása, felvetés, felhengerlés lánchengerre,
befűzés – nyüstbe, bordába. Gyakorlatban elsajátítják a szövés alapjait,
továbbá szövés közben fellépő hibák kijavításának lehetőségeit.
A csoportba várjuk
- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a
takácsmesterségből (a képzés szeptembertől folytatódik);
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy
megtanulják a vászonszövés alapismereteit.
Csoportvezető: Lakatos Istvánné, szövő oktató
Részvételi díj: 19.000 Ft, továbbá az igényelt szállás-, étkezés és a
felhasznált anyagköltség
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TAKÁCS
(továbbképző csoport)
A csoportba várjuk azokat a szövőket, akik szeretnének megismerkedni
Békés megye szőttes értékeivel. A különböző települések magyar, szlovák,
német és szerb szőtteseivel. Az egy hét alatt előadást hallgathatnak e
témában, valamint a megismert mintakincs felhasználásával a mai
lakáskultúrába illeszthető terveket készíthetnek és azt meg is szőhetik.
A csoportba várjuk:
- a végzett szövőket
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy
a meglévő vászonszövés ismereteit bővítse
Csoportvezetők: Debreczeni János Népművészet Mestere, szövőmester
Részvételi díj: 19.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
tagjainak 17.000 Ft), továbbá az igényelt szállás, étkezés és a felhasznált
anyagköltség.
XIV. 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 készítenek.
A táborban részt vevő gyermekek megismerkednek a somogyi népi
játékokkal, énekekkel és táncokkal, valamint a Somogyhoz kapcsolódó
népszokásokkal, hagyományokkal. Betekintést nyernek a magyar
népmesék és mondák világába is.
A csoportba várjuk:
- az 5-10 éves gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a népi
kézművességgel, néptánccal, népmesékkel, népi szokásokkal
Kézműves csoportvezetők:
5-7 éveseknél: Dankóné Bujdosó Enikő óvodapedagógus, népi játék és
kismesterség oktató
8-10 éveseknél: Sutyinszki Enikő pedagógus, népi játék és kismesterség
oktató
Néptánc oktatók:
Mindkét csoportnál: Vaszkóné Mochnács Renáta és Vaszkó János
néptánc pedagógusok
Segítő: Kissné Schusztek Szilvia, pedagógus
Részvételi díj: 11.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesületi
tagok gyermekeinek 8.000 Ft) továbbá az igényelt szállás és étkezés
költsége.
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III. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR
A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkednek egy-egy népi kézműves
mesterség alapjaival. Tervezett szakmák: fajáték, népi hangszer,
nemezelés,
fazekasság,
gyékényfonás,
bőrtárgy
készítés,
mézeskalácssütés és díszítés, tojásfestés. A különböző szakmákból
használati- és ajándéktárgyakat készítenek. Amennyiben a fentieken kívül
egyéb mesterséggel is szeretnének megismerkedni, a tábor elején kapott
mesterlevéllel bekapcsolódhatnak a felnőtt műhelyekbe is.
Az ifjúsági csoport dél- alföldi táncokat és dalokat tanul, valamint
megismerkedik a Dél- alföld területéhez kapcsolódó népi játékokkal,
népszokásokkal, hagyományokkal. Betekintést nyernek a mondák
világába.
Bízunk benne, hogy az ifjúsági csoport résztvevői szívesen beállnak
frissítő táncra, de ha valaki csak a kézművességgel akar foglalkozni és
nem szeretne részt venni a táncokban, őket is szeretettel várjuk.
Megfelelő létszám esetén a résztvevők két csoportban dolgoznak. 11-12
évesek, 13-16 évesek.
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
Csoportvezető: Lugosiné Pál Ildikó, pszichológus
Kézműves oktatók:
- gyékényfonás – Bonyhádi Péter Pálné, népi játék és kismesterség
oktató
- fajáték, népi hangszerek – Korcsok János, faműves oktató
- nemezkészítés – Bors Franciska, népi játék és kismesterség oktató
- fazekasság – Dávid László, népi játék és kismesterség oktató
- bőrtárgy készítés – Éber Tamás, bőrműves oktató
- mézeskalácssütés, díszítés és tojásfestés – Kádár Manni, Népi
Iparművész
Néptánc oktatók: Vaszkóné Mochnács Renáta, Vaszkó János néptánc
pedagógusok
Részvételi díj: 11.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesületi
tagok gyermekeinek 8.000 Ft) továbbá az igényelt szállás, étkezés és
anyagköltség.
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XIX. HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA
(továbbképző csoport)
A résztvevők a hat nap alatt megismerkednek az alábbi hímzésekkel:
- Kalotaszegi írásos és Kalotaszegi vállfűs ingek hímzéstechnikái
- Szélösszedolgozások varrott csipkékkel
- Tutyi (pacsker) kötéstechnikák
- Deszki főkötő hímzés. Karton alapú aranyhímzés kompozíciója,
öltéstechnikája, mai felhasználási lehetőségei
Foglalkoznak
mintagyűjtéssel,
néprajzi
témakörökből
előadásokat
hallgatnak
meg.
Lehetőséget
biztosítunk
a
hozott
alkotások
konzultációjára.
A csoportba várjuk:
- Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából meghívott
hímzéssel foglalkozó alkotókat;
- azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy
megismerkedjenek a fenti hímzésekkel.
Csoportvezető: Dr. Illés Károlyné Népi Iparművész, Népművészet
Mestere
Részvételi díj:
- a külföldről meghívott vendégeknek ingyenes;
- érdeklődőknek 19.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
tagjainak 17.000 Ft) továbbá az igényelt szállás, étkezés és a
felhasznált anyag költsége.

XXII. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ
(továbbképző csoport)
A találkozóra Szlovákiából, Romániából, Szerbiából és Békés megyéből
hívunk gyakorlattal rendelkező fafaragókat, akik az egy hét alatt
Békéscsabán, a Szabadtéri Kapumúzeum néhány darabját újítják fel. A
fafaragót az együttlét alatt elsajátítják, vagy továbbfejlesztik a szaru
karcolozás ismereteiket és gyakorlatukat.
Csoportvezető: Nagy József faműves oktató
Szakmai tanácsadó: Széll János etnográfus, Népi Iparművész
Részvételi díj:
- külföldről és Békés megyéből meghívott vendégeknek díjmentes;
- érdeklődőknek 19.000 Ft, továbbá az igényelt szállás és étkezés
költsége.
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XXI. ORSZÁGOS KOSÁRFONÓ MESTERKURZUS
(alap- és továbbképző csoport)
A résztvevők a hat nap alatt megismerkedhetnek a fonott használati
tárgyak készítésével a fűzvessző felhasználásától a konkrét alkotások
elkészítéséig - aszaló kosarak, kisbútorok, szennyes tartók, ládák,
vadkacsa keltető, stb. Elsajátíthatják a különböző kerek, szögletes tárgyak
fonási technikáit. Az alkotások kiválasztásánál figyelembe vesszük az
eddig elsajátított ismereteket és jártasságokat. Lehetőség nyílik a
zöldvesszővel való dolgozásra is.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni
kosárfonó mesterségből (a képzés szeptembertől folytatódik)
- az ország területéről a gyakorlattal rendelkező kosárfonókat és a
kézműves iskolák kosárfonó oktatóit
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy
megtanulják a kosárfonás alapjait, vagy meglévő ismereteiket
kívánják bővíteni
Csoportvezető: Kocsor Imréné Népi Iparművész, Népművészet Mestere
Részvételi díj: 19.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
tagjainak az országos kosárfonó mesterkurzusnál 17.000 Ft) továbbá az
igényelt szállás, étkezés és a felhasznált anyag költsége.

19

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A tábor időtartama alatt az egyes csoportok az előzőekben leírt tematika
alapján külön-külön dolgoznak.
Az esti órákban a tábor valamennyi résztvevőjének közös programokat
szervezünk, pl. a mesterségek estjei, versenyek, szokások felelevenítése,
népi ételek kóstolója, stb.. A közös együttléteket táncbemutatók és
táncházak teszik színessé.
SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS KÖLTSÉGE
Szállásköltség:
Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
(Iskolacentrum)
3-4 ágyas szobák 2.200 Ft/fő/éj (az összeg 200 Ft idegenforgalmi adót is
tartalmaz)
Férőhely: 400 fő
Főiskola, Alma-Mater Hotels (Iskolacentrum)
2 ágyas szobák 3.500 Ft/fő/éj (az összeg az idegenforgalmi adót is
tartalmaz)
Férőhely: 50 fő
Étkezési költség: 1 napra 1.900 Ft/fő
Az étkezés megoszlása:
Reggeli
400 Ft
Ebéd
820 Ft
Vacsora
680 Ft
A tábor támogatói:
- Nemzeti Kulturális Alap, Budapest
- Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békéscsaba
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