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A  

Békés Megyei Népművészeti Egyesület, 

a Békés Megye Népművészetéért Alapítvánnyal, 

Kézműves Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolával 

a Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft.-vel, 

a Népművészeti Egyesületek Szövetségével 

közösen 

FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROKAT  

szervez Békéscsabán, az Iskolacentrumban 

XVII. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR 

VI. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR 

XXII. NEMZETKÖZI HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA  

XXV. ORSZÁGOS KOSÁRFONÓ MESTERKURZUS 

XXV. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ 

XXIX. 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 2017 évi tábor egyik lakójának véleménye:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

JELENTKEZÉS: 

Békés Megyei Népművészeti Egyesület,  

5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. 

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

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

 

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

 

XXIX. DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS NÉPI KÉZMŰVES TÁBOROK OLDAL 

BŐRHÍMZÉS  alap- és továbbképző csoport  

BŐRMŰVES alap- és továbbképző csoport  

CSIPKEKÉSZÍTŐ alap- és továbbképző csoport  

CSUHÉ ÉS SZALMATÁRGY 

KÉSZÍTŐ 
alap- és továbbképző csoport  

FAMŰVES, FAJÁTÉK KÉSZÍTŐ alapképző csoport  

FAZEKAS alapképző csoport  

GÉPI HÍMZŐ alap- és továbbképző csoport  

GUBASZÖVŐ alap- és továbbképző csoport  

HÍMES TOJÁS KÉSZÍTŐ alap- és továbbképző csoport  

KÁLYHÁS alapképző csoport és mesterkurzus  

KALAPKÉSZÍTŐ alapképző csoport  

KARIKÁSOSTOR KÉSZÍTŐ alap- és továbbképző csoport  

KÉZI HÍMZŐ alapképző csoport  

KÉZI HÍMZŐ továbbképző csoport  

KÉZI KÖNYVKÖTŐ alap- és továbbképző csoport  

KREATÍV HÍMZŐCSOPORT 

FIATALOKNAK 
alap- és továbbképző csoport  

MÉZESKALÁCS KÉSZÍTŐ alap- és továbbképző csoport  

NEMEZKÉSZÍTŐ  alap- és továbbképző csoport  

ÖTVÖS, FÉMMŰVES alap- és továbbképző csoport  

RÉZMŰVES alap- és továbbképző csoport  

ROJTKÖTŐ alap- és továbbképző csoport  

SZÖVŐ alap- és továbbképző csoport   

TAKÁCS alap- és továbbképző csoport  

VISELETVARRÓ alap- és továbbképző csoport  

XVII. DÉL-ALFÖLDI 

GYERMEK NÉPI KÉZMŰVES 

TÁBOR 

5-7 éves korig  

8-10 éves korig  

VI. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI 

NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR 

11-12 éves korig  

13-16 éves korig  

HATÁROK NÉLKÜLI 

NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA - 

EFOP 

továbbképző csoport  

KOSÁRFONÓ TÁBOR - EFOP Alap és továbbképző csoport  

HÍMZŐ TÁBOR - EFOP alap- és továbbképző csoport  

NEMZETKÖZI FAFARAGÓ 

TALÁLKOZÓ - EFOP 
továbbképző csoport  

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK szállás, étkezés, stb.  

 



 4 

XXIX. DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS NÉPI KÉZMŰVES TÁBOROK 

 

BŐRHÍMZÉS  

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A csoportba jelentkezők a hét folyamán elsajátíthatják a bőrre való hímzés technikáit. Bőrből 

készítenek használati tárgyakat pl.: érmelegítő, kesztyű, kucsma, homlokpánt, stb. és ezeket 

az általuk választott hímzésekkel díszítik. 

 

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

bőrhímzést és a bőr összevarrásának alapjait. 

 

A csoport vezetője: Brczán Éva hímző oktató 

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

Vendég: Kókainé Pásztor Éva, szűcsmester és Hasznos János, 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. 

 

    
 

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 továbbképző csoport tagjai elsajátítják a pásztorkészség készítésnek technikáit. 

 

 

 



 5 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak szerezni a bőrműves 

mesterségből. (A képzés szeptembertől folytatódik.)  

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

elsajátítására. 

 

Szakmai vezető: Kurtics Attila, Népi Iparművész 

Vendég: Hasznos János 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 az európai klasszikus varrott csipke 

készítésének technikájával ismerkedhetnek meg. 

 

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  

Vendég: Balogh Mariann csipkekészítő 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSUHÉ- ÉS SZALMATÁRGYKÉSZÍTŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A kezdő résztvevők a hat nap alatt megtanulhatják a szalma és csuhéfonás alapismereteit, 

elsajátíthatják a használati tárgyak és játékok készítésének fortélyait. 

A továbbképzés résztvevői csuhéból berakásos technikával táskákat készítenek, továbbá 

megismerkednek a zsúpszalmából készült szakajtó fonási technikájával. 

 

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 csuhéfonó, 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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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: 

-  a Békéssámsoni Általános Iskola felső tagozatos fiúit, akik részt vesznek az EFOP-

3.3.2-16-2016-00010 programban. 

- akik 12-35 év közöttiek, s szeretnének megismerkedni a népi fafaragással  

- akik szívesen foglalkoznak a faművességgel egy héten keresztül egy lendületes, fiatal 

csapatban, jó hangulatban. 

 

Csoportvezető: Korcsok János faműves  

Vendég: Széll János Népi Iparművész, Nagy József, faműves 

                                                               

Részvételi díj: a békéssámsoni diákok részvétele díjmentes, ez a magában foglalja a szállás 

és étkezés biztosítását is. A 16 év alattiaknak 12.000 Ft, a 16 éven felülieknek 21.000 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 hazavihetőek. 

 

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: Barcsay Andrea fazekas, Népművészet Ifjú 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.  

 

 
 

 

 

GÉPI HÍMZŐ 

(alap és továbbképző csoport) 

 

A résztvevők a hat nap alatt a nyargalásos hímzés technikáját sajátítják el gyapjú, valamint 

pamut alapanyagon. Az angol és francia madeira alapjaival ismerkednek meg, továbbá 

gyakorolják a francia madeira különféle mintázási módjait, az angol madeira tervezését és 

színes alapon való kivitelezését. 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 funkciójuknak megfelelő összeállítására. 

 

A csoportba várjuk: 

- a hímző szakképesítéssel rendelkező volt hallgatóinkat, 
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- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanuljanak 

géppel hímezni és különböző technikákat alkalmazni, 

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

ruhakészítésig. 

 

A csoport vezetője: Jenei Anikó hímző oktató és varrónő, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUBASZÖVŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A táborban a résztvevők megismerhetik a feledésbe merült gyapjúszövéssel készült öltözéket, 

a debreceni gubát, annak szövéstechnikáját. A gyapjú előkészítésétől eljutnak a guba 

gyakorlatban történő kivitelezéséig, kis guba megszövéséig. Főbb munkafolyamatok: a gyapjú 

előkészítése, szövéstechnika kereten, vagy szövőszéken, a guba szabásrajza, a gubapokróc 

megszövése a kisguba összeállítása 

A legfontosabb karakterjegyek felhasználásával, újszerű megoldások keresése, tervek 

készítése a mai divatnak, öltözködésnek megfelelően. Inspirációnak divatbemutatót tartunk a 

debreceni Gubás Társulat kollekciójából.  

 

A csoportba várjuk: 

- azokat a jelentkezőket, akik a hagyományokra épülve új megoldásokat keresnek az 

öltözködésben, 

- azokat, akik a szeretik a gyapjú kellemes melegét és gyönyörködni tudnak a magyar 

racka gyönyörű fürtjeiben,  

- azokat, akik rendelkeznek alapfokú szövésismerettel és szívesen áldoznak egy hetet 

arra, hogy újabb ismereteket szerezzenek. 

 

A csoport vezetői: Dezsőné Borbély Emma szövő, Népművészet Ifjú Mestere, Népi 

Iparművész és Paróczainé Simay Ildikó szövő, Népművészet Ifjú Mestere, 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. 

 

 

HÍMES TOJÁS KÉSZÍTŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkednek a tojásdíszítés különböző módjaival: 

berzselés, írókázás, karcolás, drótozás. Elsajátítják a tojásfújás, tojástisztítás és festés titkait és 

fortélyait. 

 

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

hímes tojás készítés fortélyait. 

 

Csoportvezető: Uhljár Mátyásné hímes tojás készítő, Népi iparművész 

Vendég: Lázár Julianna, 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.  
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 KÁLYHÁS 

(alapképző csoport és mesterkurzus) 

 

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

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

meglévő tanya szobájába építsenek egy olyan kemencét, amely ülőpadkás és 

cserépfalú. Lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek a kályhaépítéssel kapcsolatos ismereteik 

bővítésére is. 

 

A csoportba várjuk: 

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

(a képzés szeptembertől folytatódik), 

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

kemenceépítés fortélyait. 

 

Csoportvezető: Békési István cserépkályha és kandallókészítő mester  

 

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

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

költsége. A kemenceépítés helyszínén a résztvevőknek ebédet biztosítanak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALAPKÉSZÍTŐ 

(alapképző 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. 

 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet a kalapkészítés 

megismerésére, vagy újabb gyakorlati fogások elsajátítására. 
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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.  

 

Szakmai vezetők: Hasznos János bőrműves, Népi Iparművész  

Vendég: Kurtics Attila 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉZI HÍMZÉS 

(alapképző csoport) 

 

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

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

Bepillantást nyernek a legismertebb magyar tájegységek hímzőkultúrájába. Megtanulják a 

leggyakrabban használt öltéseket, szélmegoldásokat. A néprajzi tájegységek közül a Kalocsai 

Sárközzel és a matyósággal foglalkoznak. Megismerik ezen népcsoportok hímzett textíliáit. 

Elsajátítják az itt használt öltéseket, a színes hímzések megfelelő színezését, ezekkel szabadon 

választott funkciójú tárgyakat készítenek.  A fentieken túl bepillantást nyernek az orosházi 

szálán varrott hímzésekbe is.  

 

A csoportba várjuk: 

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

mesterségéből (a képzés szeptembertől folytatódik), 

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

fenti hímzésekkel.  

 

Csoportvezető: Kudlákné Balázs Noémi hímző oktató 

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

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. 
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KÉZI HÍMZÉS 
(továbbképző csoport) 

 

A résztvevők a hat nap alatt megismerkednek a matyó hímzések közül a kevésbé ismert tardi 

főkötő mintakincsével. Az elsajátított technikával szabadon választott funkciójú tárgyat 

készíthetnek.  A csoport tagjai tudásukat bővíthetik az úri hímzés öltéstechnikájával, továbbá 

elsajátíthatják a csomózott rece nagyléptékű és kisléptékű formáit. Foglalkoznak 

mintagyűjtéssel és néprajzi témakörökből előadásokat hallgatnak meg.  

 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik a hímzés alapöltéseivel már tisztában vannak és ehhez újabb ismereteket 

szeretnének szerezni más tájegységek hímzőkultúrájából, 

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

fenti hímzésekkel. 

 

Csoportvezető: Bogárné Szőke Erika, Népi játék és kismesterség oktató 

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

Vendég: Zeleiné Papp Bernadett, Népi Iparművész, Fekete Magdolna, hímző oktató és 

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. 

 
 

 

KÉZI KÖNYVKÖTŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A résztvevők a hat nap alatt megismerkednek a Mátyás korában használatos kézi könyvkötés 

alapjaival és a könyvtábla díszítésével. Elsajátítják a könyvkötés alapjait. Megismerkednek a 

bordára varrott könyv kötésével. Lehetőség szerint készítenek irattartókat, mappákat, 

dobozokat. 

A csoportba várjuk: 

- azokat, akik alapfokú részszakképesítést kívánnak szerezni a kézi könyvkötő 

mesterségéből (a képzés szeptembertől folytatódik), 
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- azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy megismerkedjenek a 

kézi könyvkötéssel. 

 

Csoportvezető: Bíró Bertold, könyvkötő mester 

 

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

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

felhasznált anyagköltség. 

 

 

 

 
  

 

 

KREATÍV HÍMZŐCSOPORT FIATALOKNAK 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

Olyan 12-25 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik a textilkultúrában használt 

technikákat nem hagyományos formában szeretnék alkalmazni, hanem a mai divathoz 

igazítva. A szlovák és osztrák keresztszemes hímzés technikáját különböző tárolókon és más 

használati tárgyakon tanulhatják meg. A legismertebb matyó színes hímzéssel ékszereket 

készíthetnek a szakágban kiemelkedő Népi Iparművész segítségével. Ezek mellett a paraszti 

kultúrában használt csomózás technikáját sajátíthatják el, amellyel modern karkötőt és 

nyakláncot készíthetnek. Előadásokat hallgathatnak meg inspirációként a Folk Trend 

pályázatról és a „Kis fekete” projektről. 

 

A csoportba várjuk: 

-  a Békéssámsoni Általános Iskola felső tagozatos lányait, akik részt vesznek az EFOP-

3.3.2-16-2016-00010 programban, 

- azokat a 12-35 év közöttiek, akiket érdekel a paraszti kultúrában megjelenő 

hímzésmotívumok mai alkalmazási területei, 

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

hangulatban. 

 

Csoportvezetők: Misik Mónika, hímző oktató 

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

Vendég: Zeleiné Papp Bernadett, Népi Iparművész és Bagoly Erzsébet, hímző oktató 

 



 16 

Részvételi díj: a békéssámonsi lányoknak díjmentes, amely magában foglalja a szállás és 

étkezés biztosítását is. A 16 éves és ennél fiatalabbak részvételi díja 12.000 Ft, a 16 éven 

felülieknek 21.000 Ft, 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, készült a mézeskalácsszív.  

 

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 címmel kitüntetett mézeskalács 

készítő  

Vendég: Uhljár Mátyásné, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

NEMEZKÉSZÍTŐ  

(alap- és továbbképző csoport) 

 

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

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

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

készítenek. Kipróbálhatják a modern selyemberakásos mintázást is. 

A továbbképzősök, a következő lehetőségekből választhatnak:  

- „Minden belefér” női füles táska vagy, dióhéj alakú félgömb kosár-táska, vagy 

reneszánsz jellegű kalapok, süvegek készítése. A táskák mintázása történhet selyem 

berakással, elő-nemezes kirakással. A kalapok a késő gótika és a reneszánszvilágát 

idézik, több típusban, formaváltozatban. 

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

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

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

régies magyar mintaszerkesztés szabályait követve falvédő is készülhet. 

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

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

 

A csoportba várjuk:  

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

nemezkészítés mesterségéből (a képzés szeptembertől folytatódik), 

- a 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: 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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ÖTVÖS, FÉMMŰVES 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A tábor ideje alatta résztvevők, a népművészet ihlette ékszereket készítenek, melyeket a 

jelentéstartalommal bíró népi motívumvilág és ornamentika felhasználásával díszítenek, a 

különböző ötvösművészeti technikák felhasználásával. Megtanulják a fülbevalók 

zárrendszerének, medálok felfüggesztésének, brossok tűinek a szakszerű kialakítási 

lehetőségeit, melyek a viselés során nem csak szépek, de biztonságosak is. Ékszereket áttört 

díszítéssel, rátétforrasztással, illetve erdélyi zománcfestéssel díszítik. Megtanulják a népi 

ékszerekre jellemző anyagpárosítás kialakításának összeszerelésének módjait, mint pl. a 

gyöngy, kő fémbe foglalását, a medál bársonyszalagra illesztését, stb. Elsajátítják a 

népművészetünk részét képező, tágabb értelembe vett ékszerek készítését is, mint a 

pitykegombok, övcsatok, öv díszek. Célunk, hogy a hagyományos, népi motívumrendszer 

felhasználásával, egy olyan, ma használható, biztonságosan zárható és viselhető ékszert 

hozzunk létre, mely a múltból táplálkozva a jelenben él. 

 

A csoportba várjuk: 

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

mesterségből (a képzés szeptembertől folytatódik), 

- a Kézműves Szakközépiskola végzett ötvös hallgatóit, 

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

ékszert készíteni. 

 

Csoportvezető: Vincze Zita, ötvösművész  

 

Részvételi díj: 21.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 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 IX-X. századi magyar előkelők, (törzsfők nemzetségfők) díszes viselet kiegészítőket, 

tartozékokat használtak. A tábor ideje alatt ezt a kort idézzük meg és a résztvevők 

Honfoglalás kor ihlette tarsolylemezt készítenek ősi díszítőművészeti motívumvilág 

felhasználásával. Arra is lesz lehetőség, hogy a tarsolylemez technikájával ma is használható 

viselet kiegészítőket pl.: karkötő, hajkorong, stb. készítsenek. 

 

A csoportba várjuk:  

- a tavaszi rézműves képzés résztvevőit, akik tovább fejleszthetik 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. 

 

 

 
 

 

 

ROJTKÖTŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

Az érdeklődők 6 nap alatt megismerkedhetnek a szövött 

rojtok, vendégrojtok, kötözött  és csomózott rojtok készítésével. Továbbá 

elsajátíthatják a makramé technikák közül a lapos, a váltott lapos, a 

spirál és sorcsomó, valamint az ezek kombinációjával készülő rojtokkal. 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a korábban elkezdett munkadarabokat 

folytassák a táborban, vagy a fotón, rajzon behozott rojtkötési 

technikákat kipróbálhatják. 
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A csoportba várjuk: 

 azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy 

megtanuljanak rojtot készíteni 

 

Csoportvezető: Debreczeni János szövő, Népi Iparművész, Népművészet 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.  

 

 

 
 

 

 

SZÖVŐ 

(alap- és továbbképző csoport) 

 

A tábor ideje alatt az érdeklődők megismerkedhetnek a  kisebb szövő-fonó eszközök 

használatával. Készülnek ujjbábok, kesztyűs bábok, játékok, szalagok kártya- és 

madzagszövéssel, kisebb tokok, tarisznyák egyszerű mintázással. A haladók megtanulhatják 

az erdélyi  festékesek készítési technikáját, szerkezeti felépítésüket, szabályszerűségeiket. Az 

ismeretek felhasználásával párnát, illetve tarisznyát szőhetnek. 

 

A csoportba várjuk: 

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

képzés szeptembertől folytatódik), 

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

elsajátítására. 

 

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

Mestere  
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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.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKÁCS 

(alap és továbbképző csoport) 

 

A tábor ideje alatt az alapképző csoport résztvevői megismerkedhetnek a vászonszövés 

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

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

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

egyszerűbb mintákkal szőhetnek. 

A továbbképző csoport: az érdeklődők 6 nap alatt megismerkedhetnek a 

4 nyüsttel szőhető, különböző mintájú takács szőttesek mai használatra 

történő tervezésével és kivitelezésével. Továbbá a korábban elkészített, 

otthonról hozott szövött darabok szakszerű összeállításával: szabályos 

sarokmegoldások, díszítő összevarrások, azsúrozások, széleldolgozások. 

 

 

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. 

 

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

Lakatos Istvánné szövő, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISELETVARRÓ 

(alap és továbbképző csoport) 

 

A résztvevők a tábor ideje alatt megismerkednek a székelyföldi népviselet jellegzetességeivel 

és különböző változataival. Elsajátítják a tájegységre jellemző díszítményeket. Elkészítik a 

viselet darabjait: inget, kötényt, rokolyát és mellényt.  

A csoportba várjuk  
- azokat, akik elvégezték a viseletvarró akkreditált képzést, és szeretnének 

mélyebben megismerkedni a székely női viselet elemeivel, 

- 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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XVII. 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 gyermekcsoport a dél-alföldi 

gyermekjátékokkal, népszokásokkal, népdalokkal, körtáncokkal ismerkedik meg, valamint 

részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. 

 
A csoportba várjuk:  

- az 5-10 éves gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a népi kézművességgel, 

néptánccal, népmesékkel, népi szokásokkal. 

-  

Kézműves csoportvezetők: 

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

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

oktató  

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

 

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

8.000 Ft,) továbbá az igényelt szállás és étkezés költsége.  
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VI. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR 
 

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

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

csuhéfonás, ékszerkészítés, tojásírás, szövés. A programba szerepelni fog népi ételek főzése 

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

bútorfestés technikáival medálok, fülbevalók, gyöngyszövési technikával ékszerek, 

nemezeléssel ékszerek, stb. Amennyiben egyéb mesterséggel is szeretnének megismerkedni, a 

tábor elején kapott mesterlevéllel bekapcsolódhatnak a felnőtt műhelyekbe is. Az ifjúsági 

csoport tagjai nép- táncokkal, dalokkal, népi játékokkal ismerkedik meg, valamint részt 

vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. Bízunk benne, hogy az ifjúsági csoport 

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

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

 

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

néptánccal, 

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

kismesterségekből. 

-  

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

13-16 éveseknél: Molnár Anikó pedagógus, fazekas mester 

Néptánc oktatók: Vaszkóné Mochnács Renáta 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA 

(továbbképzés csoport) 

 

Az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 azonosító számon nyilvántartott „Hálózatépítés az élő 

hagyományért − közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom 

bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” című projekt 

keretében. 

 

A résztvevők a hat nap alatt megismerkednek a csornai aranyfonalas mennyecske kendők 

mintakincsével és azok változatos öltéstechnikájával. Lehetőségük lesz vagdalásos hímzések 
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technikai kivitelezését megtanulni. Öltözet kiegészítőket készíthetnek a Textiles Konferencia 

díjazott gyetvai mintájú vállkendők alapján, amelyeket gyöngyökkel és rojtokkal díszíthetnek. 

 

A csoportba várjuk: 

- Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából meghívott hímzéssel foglalkozó 

alkotókat. 

 

Csoportvezető: Illés Vanda, Népművészet Ifjú Mestere  

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

Vendég: Székely Erzsébet és Zuberec Vera, Népi Iparművészek  

 

Részvételi díj:  

A külföldről meghívott vendégek részvétele díjmentes, amely magában foglalja a szállás és 

étkezés biztosítását is. 

 

 
 

 

 

KOSÁRFONÓ TÁBOR 

(alap- és továbbképző csoport 

 

Az EFOP-3.7.3-16-2017-00075 azonosító számon nyilvántartott „Használható 

hagyományok − népi kézműves tudás átadása a Dél-alföldi régióban” című projekt 

keretében. 

 

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

fűzvessző felhasználásától a konkrét alkotások elkészítéséig – pl, aszaló kosarak 

Elsajátíthatják a különböző kerek, szögletes tárgyak fonási technikáit. Az alkotások 

kiválasztásánál figyelembe vesszük az eddig elsajátított ismereteket és jártasságokat.  
A csoportba várjuk az EFOP pályázatban meghatározott célcsoportok tagjait, akik az 

alábbiak lehetnek: 
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- köznevelésben részt nem vevők, 

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

felnőttből álló háztartásban élő gyermekeket eltartó, 

- a hazánkban élő valamelyik nemzetiséghez tartozó, 

- valamilyen fogyatékossággal élő, 

- hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő, 

- GYED-en vagy GYES-en lévő, 

- alacsony végzettségű. 

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

megfogalmazás igaz rá.) A csoportba 20 főt tudunk fogadni a jelentkezési sorrend lesz 

a meghatározó. 

Csoportvezető: Kocsor Imréné kosárfonó Nép Iparművész, Népművészet Mestere címmel 

kitüntetett alkotó 

Részvételi díj:  

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

biztosítását is. 

 

 
 

 

 

HIMZŐ TÁBOR 

(alap- és továbbképzés csoport) 

 

az EFOP-3.7.3-16-2017-00075 azonosító számon nyilvántartott „Használható 

hagyományok − népi kézműves tudás átadása a Dél- alföldi régióban” című projekt 

keretében. 

 

A résztvevők hat nap alatt megismerhetik a moldvai csángó női viselet darabjait. 

Elsajátíthatják a különleges technikával szövött alapanyag, hímzéssel való díszítését. A 

megtanult technikával mai használati darabokat (lakástextíliákat), viseleteket készíthetnek.  

Az erdélyi tájegységek közül a háromszéki- színes gyapjú hímzéseket tanulmányozhatják. 
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Módjuk lesz a változatos öltések megtanulására. Készíthetnek törölközőket, kéztörlőket, 

fürdőlepedőket, melyeket Szigetvár- vidéki hímzéssel díszíthetnek. 

 

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

alábbiak lehetnek: 

- köznevelésben részt nem vevők, 

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

felnőttből álló háztartásban élő gyermekeket eltartó, 

- a hazánkban élő valamelyik nemzetiséghez tartozó, 

- valamilyen fogyatékossággal élő, 

- hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő, 

- GYED-en vagy GYES-en lévő, 

- alacsony végzettségű. 

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

megfogalmazás igaz rá.) A csoportba 20 főt tudunk fogadni a jelentkezési sorrend lesz 

a meghatározó. 

Csoportvezető: Sajti Mária Etelka hímző oktatók 

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

Vendégeink: Tarsoly Andorné, Népi Iparművész  

Részvételi díj:  

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

biztosítását is. 
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NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ 

(továbbképzés csoport) 

 

az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 azonosító számon nyilvántartott „Hálózatépítés az élő 

hagyományért − közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom 

bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” című projekt 

keretében. 

 

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

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

és a Lencsési Általános Iskola számára kemenceházat készítenek. 

 

A csoportba várjuk: 

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

fafaragás rejtelmeivel. 

 

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

 

Részvételi díj:  

A külföldről és Békés megyéből meghívott vendégeknek díjmentes, amely magában foglalja a 

szállás és étkezés biztosítását is. 
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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 a mesterségek estje, 

versenyek, szokások felelevenítése, népi ételek kóstolója, stb.. A közös együttléteket 

kürtöskalácssütéssel és táncházakkal tesszük színesebbé. 

 

 

 

 

SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS KÖLTSÉGE 

 

Szállásköltség:  

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

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

Férőhely: 300 fő 

 

Főiskola, Alma-Mater Hotels (Iskolacentrum) 

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

Férőhely: 60 fő 

 

Étkezési költség: 1 napra 2.000 Ft/fő  

 

Az étkezés megoszlása: 

Reggeli  450 Ft 

Ebéd   900 Ft 

Vacsora  750 Ft 

 

 

A tábor támogatói: 

- Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békéscsaba 

- Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Kollégiuma, Budapest 

- Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma, Budapest 

- Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiuma, Budapest 

- Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Budapest 

 

Az EFOP projektekben 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 tábor 2018 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6DqkRb9YeKmRvSozbdL0TFrHJYaMwBiFTimqIbr8m2RTsYg/viewform?usp=sf_link

