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NÉPI KÉZMŰVES NAPKÖZIS TÁBOROK 

A NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZBAN 

BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI U. 32. 

 
 

 

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a népművészet iránt érdeklődő gyerekek részére 

napközis táborokat szervez a „TÉGLA” Népművészeti Alkotóházban, több turnusban, több 

korcsoportban. A résztvevők a hétfőtől péntekig tartó táborokban természetes anyagokból, 

különböző kézműves technikákkal játékokat és használati tárgyakat készítenek, de 

mézeskalácsot is sütnek és díszítenek, illetve kipróbálják az egyszerűbb népi ételek és 

sütemények készítését. Megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, 

népdalokkal, néptáncokkal, népi kreatív játékokkal, Részt vesznek csapatvetélkedőkön. 

A foglalkozások vezetői az egyesület tagjai, a vállalt téma elismert szakemberei, többségében 

pedagógusok.  

 

Hetente három korosztály számára kínálunk táborozási lehetőséget, maximum 15 fős 

csoportokban, betartva a járványügyi előírásokat. 

 

• FUTKOSÓK CSOPORTJA: 5-7 éves korú gyerekek 

• PENDELYESEK CSOPORTJA 8-10 éves korú gyerekek   

• KISINASOK CSOPORTJA 10 év feletti gyerekek 

 

Választható tábori időpontok: 
 

1. tábor: június 22 – június 26.  

2. tábor: június 29 – július 3. 

3. tábor: július 6 – július 10. 

4. tábor: július 27 – július 31. 

5. tábor: augusztus 3 – augusztus 7. 

6. tábor: augusztus 10 – augusztus 14. 

7. tábor: augusztus 17 – augusztus 19. 

8. tábor: augusztus 24 – augusztus 28. 

 

A foglalkozások hétfőtől péntekig 8.00 - 16.00 óráig tartanak, de a táborozókat előzetes 

egyeztetés szerint korábban is lehet hozni és később is lehet elvinni (7.15-17.00). 

Részvételi díj: 19.000 Ft/tábor, az összeg háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) is 

tartalmaz. 

Jelentkezés: 2020. június 15-ig, illetve az egyes táborok kezdését megelőzően két héttel, a 

mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével, illetve az online JELENTKEZÉSI LAP 

kitöltésével. 

Bővebb információ: Békés Megyei Népművészeti Egyesület, Békéscsaba, Orosházi u. 32. 

telefon: 30-2997789, 30-163-9673. Email: info@bmne.hu. Honlapunkon: www.bmne.hu, 

illetve Facebook oldalunkon. 

 

Nagy szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, akik szeretik a kreatív foglalkozásokat, a 

néptáncot, a népmeséket, népi szokásosokat. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMIhgZxpITEIRgfArivmZWCP7KkoehBHNHzf_GWGk6SyVf6g/viewform?usp=sf_link
mailto:info@bmne.hu
http://www.bmne.hu/
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Ahány tábor, annyi program! 

 

1. tábor: június 22 – június 26.  

 
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5-7 éves korú gyerekek) 
A jelentkező gyermekek kipróbálhatják a nemezelést, az agyagozást, a gyöngyfűzést és 

szövést. Megismerhetik, hogyan készülhet fonalból játék, vagy bőrből bugyelláris. Ezen kívül 

mézeskalácsot sütnek és díszítenek. Kis könyvet készíthetnek saját tervezésű könyvborítóval 

és megtanulják a gyertyatekerést. Énekelnek népdalokat és játszanak körjátékokat. 

Csoportvezetők: Nedényiné Törőcsik Anna, hímző oktató, óvodapedagógus és Tóth 

Ágnes, kosárfonó, óvodapedagógus.  

 

PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek)   
A gyerekek az együtt töltött egy hét alatt csuhéból és szalmából különböző technikákkal 

játékokat és használati tárgyakat készítnek. Egyszerűbb ételeket főznek és sütnek, népdalokat 

tanulnak.  

Csoportvezető: Bencsik Márta, gyékény-, szalma és csuhétárgy készítő népi iparművész.  

 

KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek) 
A résztvevők megismerkednek a fazekasság és a bőrművesség alapjaival. A két természetes 

anyagból használati tárgyakat és játékokat késztenek. A programban szerepel népi ételek 

főzése és népi sportjátékokkal való foglalatosság is.   

Csoportvezetők: Csonki Noémi, bőrműves, fazekas és Frankó Tamás, fazekas 
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2. tábor: június 29 – július 3. 

 
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5-7 éves korú gyerekek) 
A csoportba jelentkező gyermekek az egy hét alatt megismerkedhetnek a különféle 

természetes anyagokkal és különböző kézműves technikákkal.  Kipróbálhatják a 

gyöngyfűzést, nemezelést, rongybaba  készítést, agyagozást, fonásokat, a mézeskalácssütést 

és díszítést.  Tanulnak népdalokat, és néptáncokat. Olyan tárgyakat készíthetnek, amelyek 

sikerélményt nyújtanak és örömöt szereznek a gyermekeknek. Új barátokra, játszótársakra, 

feledhetetlen élményekre tehet szert minden résztvevő. 

Csoportvezetők: Misik Mónika, hímző oktató, óvodapedagógus és Vaszkó János, 

néptáncpedagógus. 

 

PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek)   

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

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

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

fejlesztő, kapcsolatépítő, figyelemfejlesztő csoportjátékokban rögtön hasznosítják is a 

gyermekek. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, 

népdalokkal, valamint polgári táncokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, 

sportjátékokon. 

Csoportvezetők: Lukács Eszter hímző, szövő népi iparművész, Népművészet Ifjú 

Mestere, pedagógus és Vaszkó János, néptáncpedagógus. 

 

KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek) 
Itt a nyár és te unatkozol otthon? Gyere a nyári táborba és itt megtanulhatod azt, amit a 

„nagymamitól” lehet! Varrhatsz rongybabát, tanulhatsz hímezni. A mobiltartót komádi, a kis 

virágos tűpárnát békéscsabai szűcshímzéssel díszítheted. Horgolhatsz kontytartót, gyöngyös 

karkötőt. Készíthetsz csuhé virágot! No és, hogy ne csak üldögélj, különleges fonásokat is 

tanítunk, mellyel befonhatod a csoporttársaid haját. 

Ha mindez tetszik neked, szeretettel várnak a pótnagymamik a táborban! 

Csoportvezetők: Lipták Jánosné és Farkasné Zemján Gyöngyi, hímző nagymamák. 
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3. tábor: július 6 – július 10. 

 
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5-7 éves korú gyerekek) 
A jelentkező gyermekek mézeskalácsot és mézes puszedlit sütnek és díszítenek. Kipróbálják a 

nemezelést, az agyagozást, a gyöngyfűzést. Fonalból játékot készítenek, körmöcskén vagy 

karmantyúbabán szőnek. Megtanulják a tekerős gyertya készítését. Tanulnak népdalokat, 

körtáncokat. 

Csoportvezetők: Bujdosó Enikő, mézeskalács-készítő, óvodapedagógus és Vaszkó János 

néptáncpedagógus. 

 

PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek) 
A gyerekek az együtt töltött öt nap alatt természetes anyagokból, textilből, fonalból, 

gyapjúból, gyöngyből, papírból különböző kézműves technikákkal játékokat, ékszereket, 

használati tárgyakat készítenek. Elsősorban a fonásokkal, fonott-fűzött ékszer-, szövött 

bábkészítéssel, népművészeti mintákkal ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az elkészült 

alkotásokat játékokban rögtön hasznosítják is a gyermekek.  

Csoportvezetők: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, szövő népi iparművész, Népművészet Ifjú 

Mestere, pedagógus. 

 

KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek) 
Gyere táborozni, itt nem fogsz unatkozni! Fogunk gyöngyöt fűzni, gyöngyöt szőni, karkötőt 

fonni vagy kötözni, körmöcskén fonalfigurákat életre hívni. Sütünk krumplis pogácsát, 

lapcsánkát és édes mézes kalácskát. Írókázni is megtanulunk és a végén mindent 

megkóstolunk. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, 

népdalokkal, valamint polgári táncokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, 

sportjátékokon. 

Csoportvezetők: Kádár Manni, mézeskalács-készítő, pedagógus és Vaszkó János 

néptáncpedagógus. 
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4. tábor: július 27 – július 31. 

 
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5-7 éves korú gyerekek) 
A futkosók csoportjába jelentkező gyermekek kipróbálhatják a nemezelést, az agyagozást, a 

gyöngyfűzést és a szövést. Megismerhetik hogyan készülhet fonalból játék, vagy bőrből 

bugyelláris. Ezen kívül mézeskalácsot sütnek és díszítenek. Kis könyvet készíthetnek saját 

tervezésű könyvborítóval. Megtanulják a gyertyatekerést.  

Csoportvezetők: Nedényiné Törőcsik Anna, hímző oktató, óvodapedagógus és Tóth 

Ágnes, kosárfonó, óvodapedagógus. 

 

PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek)   
A gyerekek az együtt töltött egy hét alatt a természetes anyagokból különböző kézműves 

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

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

fejlesztő, kapcsolatépítő, figyelemfejlesztő csoportjátékokban rögtön hasznosítják is a 

gyermekek. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, 

népdalokkal, valamint polgári táncokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, 

sportjátékokon. 

Csoportvezetők: Lukács Eszter hímző, szövő népi iparművész, Népművészet Ifjú 

Mestere, pedagógus és Vaszkó János, néptáncpedagógus. 

 

KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek) 
Itt a nyár és te unatkozol otthon? Gyere a nyári táborba és itt megtanulhatod azt, amit a 

„nagymamitól” lehet! Varrhatsz rongybabát, tanulhatsz hímezni. A mobiltartót komádi, a kis 

virágos tűpárnát békéscsabai szűcshímzéssel díszítheted. Horgolhatsz kontytartót, gyöngyös 

karkötőt. Készíthetsz csuhé virágot! No és, hogy ne csak üldögélj, különleges fonásokat is 

tanítunk, mellyel befonhatod a csoporttársaid haját. 

Ha mindez tetszik neked, szeretettel várnak a pótnagymamik a táborban! 

Csoportvezetők: Lipták Jánosné és Farkasné Zemján Gyöngyi, hímző nagymamák. 
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5. tábor: augusztus 3 – augusztus 7. 

 
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5- 7 éves korú gyerekek) 
A jelentkező gyermekek a négy évszak kiemelkedő ünnepeivel, azok hagyományaival 

ismerkednek meg, egy kis néprajz, népmese, népzene vár rájuk, s természetesen az ezekhez 

kötődő népi kézműves alkotás sem maradhat ki a sorból.  

Csoportvezető: Kőszeginé Mucsi Adrienn, népi játszóház-vezető, pedagógus. 

 

PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek)   
A gyerekek az együtt töltött öt nap alatt textilből, filcből varrott játékokat és használati 

tárgyakat készítnek, melyeket gyetvai, mezőségi hímzéssel díszítünk. A hét folyamán 

készítünk könyvjelzőt, kulcstartót, levendulazsákot, állatkákat, megtanuljuk az alapöltéseket 

és végül elkészítünk egy tarisznyát is, amelyben az összes kincset haza lehet vinni. A csoport 

tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, népdalokkal, valamint 

polgári táncokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. 

Csoportvezető: Farkasné Kun Anikó, népi hímző oktató és Vaszkó János 

néptáncpedagógus. 

 

KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek) 
A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkednek a gyöngyfűzés alapjaival. Az ékszerkészítő 

programban lehetőség lesz egytűs, kéttűs gyöngyfűzési technika elsajátítására hagyományos 

és modern minták alapján, saját tervezésű ékszerek: nyakláncok, karkötők, fülbevalók 

készítésére, valamint a résztvevők megismerkedhetnek a gyöngyszövéssel és egyéb 

technikákkal, anyagokkal, gyönggyel, fémmel, stb.  A programban szerepel népi ételek főzése 

és népi sportjátékokkal való foglalatosság is. 

Csoportvezető: Tóth Anna, ékszerkészítő. 
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6. tábor: augusztus 10 – augusztus 14. 

 
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5-7 éves korú gyerekek) 
A jelentkező gyermekek mézeskalácsot és mézes puszedlit sütnek és díszítenek. Kipróbálják a 

nemezelést, az agyagozást, a gyöngyfűzést. Fonalból játékot készítenek, körmöcskén vagy 

karmantyúbabán szőnek. Megtanulják a tekerős gyertya készítését. Tanulnak népdalokat, 

körtáncokat. 

Csoportvezetők: Bujdosó Enikő, mézeskalács-készítő, óvodapedagógus és Vaszkó János 

néptáncpedagógus. 

 

PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek)   
Gyere táborozni, itt nem fogsz unatkozni! Fogunk gyöngyöt fűzni, gyöngyöt szőni, karkötőt 

fonni vagy kötözni, körmöcskén fonalfigurákat életre hívni. Sütünk krumplis pogácsát, 

lapcsánkát és édes mézes kalácskát. Írókázni is megtanulunk és a végén mindent 

megkóstolunk. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, 

népdalokkal, valamint polgári táncokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, 

sportjátékokon. 

Csoportvezetők: Kádár Manni, mézeskalács-készítő, pedagógus és Vaszkó János 

néptáncpedagógus. 

 

KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek) 
A bőrműves táborban lehetőség nyílik megismerni különböző formájú és technikájú 

használati és dísztárgyakat. Készíthetünk együtt labdát, barátság karkötőt, bérlettokot, 

tolltartót, szütyőt, könyvjelzőt és más hasznos dolgokat. Megmutatjuk, hogy lehet egy 

pénztárca egyben egy biztonságos karkötő. A bőrt kombináljuk gyöngyökkel, kövekkel és 

bármivel, amit csak a fantáziánkban elképzelünk. Ebben az öt napban betekintést nyújtunk 

egy átlagos családi műhely mindennapjaiba és az ott készített alkotásokkal meglephetjük 

magunkat vagy szeretteinket. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó 

játékokkal, népdalokkal, valamint polgári táncokkal is.  

Csoportvezetők: Elek László és Elek Lászlóné bőrművesek, továbbá Vaszkó János 

néptáncpedagógus. 
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7. tábor: augusztus 17 – augusztus 19. 

 
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5-7 éves korú gyerekek) 
A futkosók csoportjába jelentkező gyermekek kipróbálhatják a nemezelést, az agyagozást, a 

gyöngyfűzést és a szövést. Megismerhetik, hogyan készülhet fonalból játék, vagy bőrből 

bugyelláris. Ezen kívül mézeskalácsot sütnek és díszítenek, megtanulják a gyertyatekerést is.  

Csoportvezető: Lakatos Istvánné, szövő népi iparművész, pedagógus. 

 

PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek)   
Itt a nyár és te unatkozol otthon? Gyere a nyári táborba és itt megtanulhatod azt, amit a 

„nagymamitól” lehet! Varrhatsz rongybabát, tanulhatsz hímezni. A mobiltartót komádi, a kis 

virágos tűpárnát békéscsabai szűcshímzéssel díszítheted. Horgolhatsz kontytartót, gyöngyös 

karkötőt. Készíthetsz csuhé virágot! No és, hogy ne csak üldögélj, különleges fonásokat is 

tanítunk, mellyel befonhatod a csoporttársaid haját. 

Ha mindez tetszik neked, szeretettel várnak a pótnagymamik a táborban! 

Csoportvezetők: Lipták Jánosné és Farkasné Zemján Gyöngyi, hímző nagymamák. 

 

KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek) 
A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkednek a gyöngyfűzés alapjaival. Az ékszerkészítő 

programban lehetőség lesz egytűs, kéttűs gyöngyfűzési technika elsajátítására hagyományos 

és modern minták alapján, saját tervezésű ékszerek: nyakláncok, karkötők, fülbevalók 

készítésére, valamint a résztvevők megismerkedhetnek a gyöngyszövéssel és egyéb 

technikákkal, anyagokkal, gyönggyel, fémmel, stb.  A programban szerepel népi ételek főzése 

és népi sportjátékokkal való foglalatosság is. 

Csoportvezető: Tóth Anna, ékszerkészítő. 
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8. tábor: augusztus 24 – augusztus 28. 

 
FUTKOSÓK CSOPORTJA (5 - 7 éves korú gyerekek) 
A futkosók csoportjába jelentkező gyermekek kipróbálhatják a nemezelést, az agyagozást, a 

gyöngyfűzést és a szövést. Megismerhetik, hogyan készülhet fonalból játék, vagy bőrből 

bugyelláris. Ezen kívül mézeskalácsot sütnek és díszítenek, megtanulják a gyertyatekerést is.  

Csoportvezető: Lakatos Istvánné, szövő népi iparművész, pedagógus. 

 

PENDELYESEK CSOPORTJA (8-10 éves korú gyerekek) 
Játékos kalandozás a népművészeti hagyományokban. 
Ismerkedj  meg egy békéscsabai fazekasműhellyel, csinálj magadnak reggeliző készletet! 

Korongozunk tányért, bögrét és müzlis tálat...., és ha ez nem lenne elég: tanuld, meg hogyan 

lehet a birka gyapjából használati tárgyakat készíteni a puszta kezeddel! 

Várunk szeretettel! 

Csoportvezető: Barcsay Andrea, etnográfus, fazekas, Népművészet Ifjú Mestere, népi 

iparművész.  

 

KISINASOK CSOPORTJA (10 év feletti gyerekek) 
A résztvevők megismerkednek a fazekasság és a bőrművesség alapjaival. A két természetes 

anyagból használati tárgyakat és játékokat késztenek. A programban szerepel népi ételek 

főzése és népi sportjátékokkal való foglalatosság is.   

Csoportvezetők: Csonki Noémi, bőrműves, fazekas és Frankó Tamás, fazekas 

 


