NYÁRI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR RENDHAGYÓ
FORMÁBAN BÉKÉSCSABÁN
Egyesületünk, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület, különböző partnerszervezetekkel
közösen 1989 óta szervez nyári táborokat. Idén 31. alkalommal szerette volna megrendezni a
békéscsabai népművészeti táborokat, melyeket a szokott, hagyományos formában a
koronavírus járvány megakadályozott. A kormányrendelet értelmében augusztus 15-ig nem
lehet rendezvényeket szervezni. Viszont a gyermektáborokat és a felnőttképzést már
engedélyezik, a járványügyi korlátozások betartása mellett. Ez adta az ötletet, hogy tervezett
programunkat más formában, s ha nem is teljes egészében, de legalább részben
megvalósítsuk.
A foglalkozások helyszínét áttettük az egyesületünk alkotóházába – Békéscsaba, Orosházi u.
32. Úgy gondoltuk, hogy kisebb csoportokban szerveződve jobban be tudjuk tartani a vírus
elleni óvintézkedéseket is.
Terveink szerint június 22-tól – kivételt jelent a július 13-al és 20-al kezdődő hét –
folyamatosan hirdetünk gyermekek részére népi kézműves napközis táborokat. A július 17-el
és 20-al kezdő héten pedig felnőtt kézműves képzéseket, műhelyfoglalkozásokat tartunk.
Mind a gyermekek, mind a felnőttek együttlétének célja a tárgyformálás, a népi
kismesterségek tudásátadása.
A résztvevők az egy hét alatt megismerkednek a magyar népművészet számukra még
ismeretlen területeivel, illetve a meglévő tudásukat, gyakorlati jártasságukat bővíthetik.
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FELNŐTTKÉPZÉSEK, MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

2020. július 13 – 18. között megvalósuló kurzusok
1. BÚTORFESTŐ (haladók)
A jelentkezők a tavasszal megkezdett szlovák bútorok festését fejezik be, valamint a
Tótkomlósi Evangélikus Egyház számára festenek bútorokat.
A csoportba várjuk:
- A bútorfestő 120 órás akkreditált képzés Békéscsabán végzett korábbi résztvevőit,
- haladó bútorfestő tudással rendelkezőket, akik szívesen áldoznak egy hetet a fenti
gyakorlati ismeretek megszerzésére. (A jelentkezők száma korlátozott, meghatározó a
jelentkezés sorrendje.)
Csoportvezető: Ament Éva, bútorfestő, népi iparművész
Részvételi díj: A támogatások révén 10 fő meghívott vendégnek díjmentes – személyre szóló
meghívás küldünk –, amely magában foglalja az ebéd biztosítását is. A többiek számára
25.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés költsége. Szükség esetén szállásról minden résztvevő
önállóan gondoskodik.
2. FAZEKAS (haladók)
A műhelymunka célja és tartalma: bepillantás a fazekas szakma alapjainak elméletébe és
gyakorlatába, a Kárpát-medencei magyar és nemzetiségi hagyományos fazekas kultúrába, a
népi fazekasság történetébe, a különböző fazekas technikákba.
A résztvevők a népi kézműves fazekasság formavilágával ismerkednek. Az elkészítendő
tárgyakban a forma és funkció összhangjának megjelenítésére törekednek. Egyrészt a Kárpátmedence korsós, másrészt tálas központjainak jellemző edényformáit korongozzák, díszítik:
tejesköcsög, szilke, korsó, tányérok, tálak stb.
A csoportba várjuk:
- a középfokú OKJ képzés II. éves hallgatóit,
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet, hogy elsajátítsák a
különböző méretű és formájú korsók, tálak, tányérok készítési módját. (A jelentkezők
száma korlátozott, meghatározó a jelentkezés sorrendje.)
Csoportvezetők: Barcsay Andrea, etnográfus, népi iparművész és Hugyecz László, fazekas
mester.
Részvételi díj: 25.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyag költsége. Szükség
esetén szállásról minden résztvevő önállóan gondoskodik.
3. „GYERTEK LÁNYOK A FONÓBA….” – ROKKÁZÁS, GUZSALYOZÁS,
FONÁSOK (kezdők és haladók)
A hatnapos együttlét célja, hogy a résztvevők megismerjék a gyapjúfeldolgozás menetét,
válogatás – mosás-szárítás és kártolás, azaz betekintést kapjanak a gyapjúszálak rejtelmeibe.
Megismerjék dióhéjban a fonás történetét, megtanulják a guzsalyok, kézi orsók és rokkák
felépítését és használatát, és az egy-két-háromágú fonal készítését.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik kedvet éreznek az ősi mesterség kipróbálásához, a kézi fonás alapjainak
elsajátításához, és maguk készítenék el saját fonalaikat.
Csoportvezető: Bors Franciska, nemezkészítő.
Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft,
amelyet még csökkent az önkéntes munka értéke), továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált
anyag költsége. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan gondoskodik.
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4. KÉZI HÍMZŐ (haladók)
A résztvevők a néhány nap alatt megismerkednek a gömöri csomós hímzés öltéstechnikájával,
díszítményeinek kompozíciójával, az anyagáttöréssel. Az elsajátított technikával szabadon
választott funkciójú tárgyat készíthetnek. A csoport tagjai tudásukat bővíthetik a zala megyei
fehér, a kalotaszegi, az orosházi szálánvarrott, az úri- és a vagdalásos hímzés
öltéstechnikájával, színezésével és ornamentikájával. Foglalkoznak mintagyűjtéssel és
néprajzi témakörökből előadásokat hallgatnak meg.
A csoportba várjuk:
- A középfokú OKJ képzés II. éves hallgatóit,
- azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy megismerkedjenek a
fenti hímzésekkel. (A jelentkezők száma korlátozott, meghatározó a jelentkezés
sorrendje.)
Csoportvezetők: Dr. Illés Károlyné, Népművészet Mestere, népi iparművész és Jenei Anikó
népi iparművész.
Részvételi díj: Az OKJ képzés résztvevőinek 20.000 Ft, a többiek számára 25.000 Ft,
továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyag költsége. Szükség esetén szállásról minden
résztvevő önállóan gondoskodik.
5. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ (haladók)
A találkozóra Szlovákiából, Romániából, Szerbiából és Békés megyéből hívunk gyakorlattal
rendelkező fafaragókat, akik az egy hét alatt a kézműves alkotóház erkélyének fahomlokzatát,
a korábban ott elhelyezett faalkotások javítást végzik el, készítenek hintát és különböző
kreatív gyermekjátékokat.
A csoportba várjuk:
- Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából, Békés megyéből meghívott
fafaragással foglalkozó alkotókat,
- azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy megismerkedjenek a
fafaragás rejtelmeivel.
Csoportvezető: Nagy József, faműves.
Szakmai vezető: Széll János, etnográfus, népi iparművész.
Részvételi díj: A külföldről és Békés megyéből meghívott vendégeknek díjmentes, amely
magában foglalja a szállás és étkezés biztosítását is. A többiek számára 25.000 Ft, továbbá az
igényelt étkezés költsége (szállásukról saját maguk gondoskodnak, önállóan).
6. PASZOMÁNYKÉSZÍTŐ (kezdők és haladók) A kurzus július 13-tól 16-ig tart – 4 nap!
A műhelyfoglalkozás célja és tartalma: hogy a résztvevők megismerkedjenek 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 csoportba várjuk:
- azokat, akik a 2020 tavaszi paszománykészítő képzésére jelentkeztek, mely a
koronavírus miatt erre az időpontra tevődött át,
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanulják a
paszománykészítés fortélyait.
Csoportvezető: Kiss Árpádné, Népművészet Mestere, népi iparművész.
Részvételi díj: a Csoóri támogatásnak köszönhetően 16.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és
a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan
gondoskodik.
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7.TAKÁCS, VÁSZONSZÖVŐ (haladók)
A képzés célja és tartalma: a résztvevők ismerjék meg és sajátítsák el a kézi vászonszövés
szakmai elméletét és gyakorlatát. A hat nap alatt a csoport résztvevői megismerkedhetnek a
különböző tájegységek szedettes mintáival, azok szerkesztési és szövési technikáival.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik középfokú OKJ szakmai képesítést kívánnak szerezni a takácsszövés
mesterségből. 8 fő jelentkező esetén a képzés ősztől folytatódik.
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanulják a
vászonszövés alapismereteit. (A jelentkezők száma korlátozott, meghatározó a
jelentkezés sorrendje.)
Csoportvezetők: Debreczeni János, népi iparművész, Népművészet Mestere és Lakatos
Istvánné népi iparművész.
Részvételi díj: Az OKJ képzés résztvevőinek 20.000 Ft, a többiek számára 25.000 Ft, továbbá
az igényelt étkezés és a felhasznált anyag költsége. Szükség esetén szállásról minden
résztvevő önállóan gondoskodik.
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2020. július 20 – 25. között megvalósuló kurzusok
1. GYAPJÚSZÖVŐ ÉS NÖVÉNYI FESTŐ (kezdők és haladók) A kurzus július 20-tól
23-ig tart – 4 nap!
A műhelyfoglalkozás célja: a résztvevők megismerkednek a különböző festőnövényekkel,
amelyekkel gyapjút, fonalat és anyagokat festenek, továbbá elsajátítják az erdélyi festékes
szőttes mintáit és szövési technikáit.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik a 2020 tavaszi gyapjúszövő és növényi festő képzésére jelentkeztek, mely
a koronavírus miatt erre az időpontra tevődött át,
- a szövő szakképesítéssel rendelkező korábbi hallgatóinkat,
- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy megtanulják a
növénnyel való festés technikáit,
- azokat, akik az erdélyi festékes szőttesek világát szeretnék megismerni, vagy meglévő
tudásukat elmélyíteni.
Csoportvezető: Pál Etelka, erdélyi festő és szövőasszony.
Részvételi díj: a Csoóri támogatásnak köszönhetően 16.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és
a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan
gondoskodik.
2. HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA (haladók)
A résztvevők a hat nap alatt megismerkednek a baranyai horvát főkötő díszítményeinek
kompozíciójával, színeivel és öltéstechnikájával. Lehelőségük lesz elsajátítani a gyetvai
hímzés újszerű feldolgozásának módjait. Kipróbálhatják a Békés megyei szűcshímzést
textilen és bőrön. A bőrhímzéssel ékszereket készthetnek, szakember segítségével. A furtai
hímzés egyszerű öltéstechnikájával szabadon választott funkciójú tárgyakat készíthetnek.
A csoportba várjuk:
- Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából és Magyarországról a hímzéssel
foglalkozó alkotókat,
- azokat, akik középfokú OKJ szakmai képesítést kívánnak szerezni a kézi- és gépi
hímzés mesterségből (8 fő jelentkező esetén a képzés ősztől folytatódik),
- azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy megismerkedjenek a
fenti hímzésekkel.
Csoportvezető: Brczán Éva, hímző, népi játék és kismesterség oktató.
Szakmai vezető: Dr. Illés Károlyné, népi iparművész, Népművészet Mestere.
Vendég: Somos Veronika, bőrműves, Tarsoly Andorné, népi iparművész.
Részvételi díj: A csoportba az „Otthonról haza” című – EFOP-1.12.1-17-2017-00022 –
pályázati támogatás segítségével 10 főt tudunk fogadni díjmentesen, mely magában foglalja a
szállás és az étkezés biztosítását is. (A jelentkezők fogadása a jelentkezés sorrendjében
történik.)
A 10 fő feletti jelentkezők részvételi díja 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti
Egyesület tagjainak 23.000 Ft, amelyet még csökkent a végzett önkéntes munka értéke),
továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden
résztvevő önállóan gondoskodik.
3. KÉZI HÍMZŐ (kezdők és haladók)
A résztvevők a néhány nap alatt megismerkednek a színes matyó gyapjúhímzéssel és a hozzá
kapcsolódó cipós horgolással, a Békés megyei szűcshímzéssel, valamint a csángó hímzéssel.
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Az elsajátított technikákkal szabadon választott funkciójú tárgyakat készíthetnek.
Foglalkoznak mintagyűjtéssel és néprajzi témakörökből előadásokat hallgatnak meg.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik 60 vagy 120 órás akkreditált hímző képzést végeztek,
- azokat, akik középfokú OKJ szakmai képesítést kívánnak szerezni a kézi- és gépi
hímzés mesterségből (8 fő jelentkező esetén a képzés ősztől folytatódik),
- azokat, akik a hímzés alapöltéseivel már tisztában vannak és ehhez újabb ismereteket
szeretnének szerezni más tájegységek hímző kultúrájából,
- azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy megismerkedjenek a
fenti hímzésekkel.
Csoportvezető: Tarsoly Andorné, népi iparművész.
Szakmai vezető: Dr. Illés Károlyné, Népművészet Mestere, népi iparművész.
Vendég: Pap Bernadett, népi iparművész.
Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft,
amelyet még csökkent a végzett önkéntes munka értéke), továbbá az igényelt étkezés és a
felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan gondoskodik.
4. NEMEZKÉSZÍTŐ (kezdők és haladók)
A műhelyfoglalkozás célja és tartalma: hogy a résztvevők bepillantást nyerjenek a
nemezkészítő szakma elméletébe és gyakorlatába. Megtanulják a nem szőtt kelme
készítésének technológiáját, a különböző díszítőeljárásokat.
A hét mottója: „Történeti föveg-csarnok", vagyis kalapok, süvegek a történelem színterén.
A résztvevők a történeti időszakok fejfedőformáiból feldolgozva készítenek a mai,
modern kor igényeinek megfelelő és viselhető kalapot, sapkát, süveget. A csoport tagjai
választhatnak a hun, honfoglalás-kori, kun archaikus fejfedők közül, de a reneszánsz
időszakából is. Lehetőség lesz a XVI- XIX. század közötti kun, hajdú süvegek változatainak
elkészítésére. Egyéni tervezéssel modernizálhatjuk különböző kiegészítőkkel, pl. selyem,
hímzés, rátét. Fotók és előadás segítségével közelebb kerülhetünk egy adott stílus
jellegzetességeinek megismeréséhez. A résztvevők megismerkednek a növényi festéssel. A
fentieken kívül lehetőség adódik kisebb viselet-kiegészítők készítésére, úgy, mint tarsoly,
erszény, válltáska, selyem-nemez kendő-sál.
A csoportba várjuk:
- azokat, akik középfokú OKJ szakmai képesítést kívánnak szerezni a nemezkészítés
mesterségből (8 fő jelentkező esetén a képzés ősztől 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: Aba P. Ákos, népi iparművész
Részvételi díj: 25.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft,
amelyet még csökkent a végzett önkéntes munka értéke) továbbá az igényelt, étkezés és a
felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan gondoskodik.
5. NÉPI ÉKSZERKÉSZÍTŐ (kezdők és haladók)
A csoportba jelentkezők a hét folyamán megismerkednek a gyöngyszövés hagyományos és
modern, bőrszálra varrott technikájával, többféle eldolgozási lehetőséggel. A mai korba jól
beilleszthető, a mindennapokban is hordható ékszereket (karkötő, hajcsat, nyaklánc) és
viselet-kiegészítőket (öv, kalapdísz) készítenek.
Feldolgozzák a Tisza-vidék rózsás és madaras keresztszemes hímzéseit, valamint észt, litván,
ukrán és dél-amerikai motívumokkal is megismerkedünk
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A csoportba várjuk:
- mindazokat, akik kedvet éreznek, hogy kipróbálják alkotói vágyukat és szeretnének
betekintést nyerni a népi gyöngyfűzés elméletébe és gyakorlatába,
- azokat az ékszerkészítéssel már foglalkozó alkotókat, akik szeretnének egy hetet
hozzájuk hasonló gyöngyszerelmesek társaságában eltölteni, közösen, jó hangulatban
együtt alkotni,
- minden érdeklődőt, akik a szabadidejükből szívesen áldoznak a népi gyöngyfűzés
alapjainak elsajátítására.
Csoportvezető: Farkasné Jeszenszky Anita, népi iparművész
Részvételi díj: 25.000 Ft, (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft,
amelyet még csökkent a végzett önkéntes munka értéke) továbbá az igényelt étkezés és a
felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan gondoskodik.
Szállás:
Akinek szüksége van rá, kérjük, hogy saját maga oldja meg, de természetesen segítünk. Azt
javasoljuk, hogy próbáljátok/próbálják meg panziókban, szállodákban a szállásfoglalást, az
Internet segítségével. A Trefort Kollégium vélhetően fogad vendégeket keressétek/keressék
Kovácsné Anikót (30-3203334), és bizakodjunk, hogy a többi kollégium is kinyithat a fenti
időpontokban.
Étkezés:
Igény esetén napi menü rendelhető a Barnevál étteremben (1000 Ft/fő/menü), illetve a Jobb,
mint otthon étteremben (1160 Ft/fő/menü). Mindkettő étterem 3-4 percre van az alkotóháztól.
Este, amennyiben együtt akar lenni a csoport, lehet szalonnát, kolbászt sütni az udvaron,
illetve, ha valaki vállalkozik arra, hogy befűt a kemencébe, lángos, vagy egyéb finomság is
süthető, főzhető. Van tűzhelyünk is, amit felajánlunk, ha a csoport közösen szeretne valamit
elkészíteni.
Jelentkezés: 2020. június 15-ig, a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével, illetve az
online JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével.
Bővebb információ: Békés Megyei Népművészeti Egyesület, Békéscsaba, Orosházi u. 32.,
telefon: 30-299-7789, 30-163-9673. Email: info@bmne.hu. Honlapunkon: www.bmne.hu,
illetve Facebook oldalunkon.
Nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik a választott népi kézműves szakmát szeretnék
megismerni, vagy a meglévő tudásukat elmélyíteni!
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