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FELHÍVÁS 

 

34. NYÁRI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK BÉKÉSCSABÁN 
 

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Békés Megye Népművészetéért Alapítvány, 

különböző partnerszervezetekkel közösen 1989 óta szervez nyári népművészeti táborokat, 

melyet az idén 34. alkalommal valósítunk meg. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a foglalkozások helyszíne egyesületünk alkotóháza – 

Békéscsaba, Orosházi út 32.  

 

Terveink szerint júliusban ÖT héten keresztül táborozunk, vagyis július 03-tól folyamatosan 

hirdetünk gyermekek, fiatalok és felnőttek részére népi kézműves alkotóborokat, képzéseket, 

és műhelyfoglalkozásokat. 

 

Mind a gyermekek, fiatalok, mind a felnőttek együttlétének célja a tárgyformálás, a népi 

kismesterségek tudásátadása. 

 

A résztvevők a választott idő alatt megismerkednek a magyar népművészet számukra még 

ismeretlen területeivel, illetve meglévő tudásukat, gyakorlati jártasságukat bővíthetik. 
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FELNŐTT ALKOTÓTÁBOROK, FELNŐTTKÉPZÉSEK, 

MŰHELYFOGLALKOZÁSOK, 

GYERMEK- és IFJÚSÁGI TÁBOROK 

 

 

A TÁBOROK BEOSZTÁSA 

 

 

1. Szakmák, csoportok, előadók, időpontok 

 

S.sz. Szakmák, csoportok 
Tudásátadás 

jellege 
Előadók Dátum Oldal 

1. Bőrműves 
ÁESZ I. éves 22-

24 

Kurtics Attila, 

Hutkai László 
07.03-07.07 6. 

2. Bőrműves Kezdő és haladó Hutkai László 07.10-07.14 10. 

3. Bőrműves Kezdő és haladó Szakács Aliz 07.24-07.28 18. 

4. Bútorfestő Haladó Ament Éva 07.17-07.21 14. 

5. Csipkekészítő Kezdő és haladó 
Tóthné Kiss 

Szilvia 
07.03-07.07 6. 

6. Divat és hagyomány Kezdő és haladó 

Molnár-

Madarász 

Melinda 

07.24-07.28 19. 

7. Faműves  Kezdő és haladó 
Szabó Attila, 

Lakatos István 
07.03-07.07 7. 

8. Faműves 
ÁESZ I. éves 22-

24 
Dezső János 07.17-07.21 14. 

9. 

Faműves -

Nemzetközi 

Találkozó 

Haladó Széll János 07.17-07.21 15. 

10. Fazekas 
ÁESZ I. éves 22-

24 
Hugyecz László 07.03-07.07 7. 

11. Fazekas Haladó Csuti Tibor 07.10-07.14 11. 

12. Fazekas 
ÁESZ II. éves 21-

23 
Barcsay Andrea 07.17-07.21 15. 

13. Fazekas Kezdő Barcsay Andrea 07.31-08.04 23. 

14. Gépi hímzés Kezdő és haladó Jenei Anikó 07.10-07.14 11. 

15. Gyapjúszövő Kezdő és haladó 

Dávidné 

Gyarmati 

Zsuzsanna, 

Landgráf 

Katalin 

07.24-07.28 19. 

16. 
Gyékény-, szalma- és 

csuhéfonás 
Kezdő és haladó 

Bencsik Márta, 

Kiss József 
07.31-08.04 22. 

17. 
Gyermek 

népművészeti tábor 
6-9 éves korig Tóth Ágnes 07.03-07.07 6. 
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18. 
Gyermek 

népművészeti tábor 
6-9 éves korig Bujdosó Enikő 07.10-07.14 10. 

19. 
Gyermek 

népművészeti tábor 
6-9 éves korig Hanó Krisztina 07.17-07.21 14. 

20. 
Gyermek 

népművészeti tábor 
6-9 éves korig Tóth Ágnes 07.24-07.28 18. 

21. 
Gyermek 

népművészeti tábor 
6-9 éves korig Bujdosó Enikő 07.31-08.04 22. 

22. 
Gyöngyfűző - népi 

ékszerkészítő 
Kezdő és haladó 

Farkasné 

Jeszenszky 

Anita 

07.10-07.14 11. 

23. 
Hagyományos népi 

ételek 
Kezdő és haladó 

Fodor Mihály, 

Galgóczi László  
07.31-08.04 23. 

24. Hímző 
ÁESZ I. éves 22-

24 

Dr. Illés 

Károlyné, 

Kudlákné Balázs 

Noémi 

07.03-07.07 7. 

25. Hímző 
ÁESZ II. éves 21-

23 

Dr. Illés 

Károlyné, 

Czikó-Misik 

Mónika 

07.17-07.21 15. 

26. Hímző Kezdő 
Kudlákné Balázs 

Noémi 
07.24-07.28 19. 

27. Hímző Haladó Jenei Anikó 07.31-08.04 23. 

28. 

Hímző - Határok 

Nélküli Néprajzi 

Népfőiskola 

Haladó 

Dr. Illés 

Károlyné, 

Bogárné Szőke 

Erika 

07.10-07.14 12. 

29. 
Ifjúsági 

népművészeti tábor 
10-15 éves korig 

Dávidné 

Gyarmati 

Zsuzsanna 

07.03-07.07 7. 

30. 
Ifjúsági 

népművészeti tábor 
10-15 éves korig Korcsok János 07.10-07.14 10. 

31. 
Ifjúsági 

népművészeti tábor 
10-15 éves korig 

Dávidné 

Gyarmati 

Zsuzsanna 

07.17-07.21 14. 

32. 
Ifjúsági 

népművészeti tábor 
10-15 éves korig Korcsok János 07.24-07.28 18. 

33. 
Ifjúsági 

népművészeti tábor 
10-15 éves korig 

Dávidné 

Gyarmati 

Zsuzsanna 

07.31-08.04 22. 

34. Játékkészítés Kezdő és haladó 

Bonyhádi Enikő, 

Bors Franciska, 

Dávidné 

Gyarmati 

Zsuzsanna, 

Czikó-Misik 

Mónika, Széll 

János 

07.24-07.28 20. 
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35. Kemenceépítő Kezdő és haladó Békési István 07.10-07.14 12. 

36. Kosárfonó Kezdő és haladó Kovács Zoltán 07.10-07.14 12. 

37. Könyvkötő Kezdő és haladó Bíró Bertold 07.24-07.28 20. 

38. Mézeskalács díszítő 
ÁESZ II. éves 21-

23 

Bujdosó Enikő, 

Kádár Manni 
07.17-07.21 16. 

39. Mézeskalács-készítő Kezdő 
Bujdosó Enikő, 

Kádár Manni 
07.24-07.28 20. 

40. Nemez és bőrműves Kezdő és haladó 
Halmai Edina, 

Somos Veronika  
07.17-07.21 16. 

41. Nemezkészítő Kezdő és haladó Aba P. Ákos 07.03-07.07 8. 

42. 
Népi mozgásos 

játékok 
Kezdő és haladó Hanó Krisztina 07.24-07.28 21. 

43. Rézműves Kezdő és haladó Szedlják István 07.10-07.14 13. 

44. 
Sárköz népi 

kézművessége 
Haladó 

Komjáthi 

Tamásné és 

alkotók 

07.31-08.04 24. 

45. Szíjgyártó-nyerges 
ÁESZ I. éves 22-

24 
Sápi Tamás 07.03-07.07 8. 

46. Szíjgyártó-nyerges 
ÁESZ II. éves 21-

23 
Sápi Tamás 07.17-07.21 16. 

47. Takács 
ÁESZ I. éves 22-

24 

Debreczeni 

János, 

Debreczeni 

Klára 

07.03-07.07 8. 

48. Takács 
ÁESZ II. éves 21-

23 

Debreczeni 

János, 

Debreczeni 

Klára 

07.17-07.21 17. 

49. Tűzzománc Kezdő és haladó Vincze Zita 07.31-08.04 24. 

 
Szállás-étkezés és 

egyéb információk 
   25. 
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2. Időpontok, szakmák 

 
idő

07.03-07.07. Bőrműves Hímző Csipke Szíjgyártó Fazekas Faműves Nemez Ifjúsági Gyerek Takács 

07.10-07.14 Hímző 
Gépi 

hímzés 
Gyöngyfűző Rézműves Fazekas Bőrműves Kosárfonó Ifjúsági Gyerek 

Kemenceépí

tő 

07.17-07.21
Nemez és 

bőr 
Hímző Mézeskalács Szíjgyártó Fazekas 

Faműves 2 

csoport 
Bútorfestő Ifjúsági Gyerek Takács 

07.24-07.28
Divat és 

hagyomány  

Mézeskalác

s
Hímző Bőrműves  

Népi 

mozgásos 

játékok 

Gyapjúszö

vő 

Játékkészít

ő
Ifjúsági Gyerek Könyvkötő

07.31-08.04

Hagyomány

os népi 

ételek 

Tűzzománc
Sárköz népi 

kézművessége
Fazekas 

Gyékény, 

szalma, 

csuhé 

Hímző Ifjúsági Gyerek 

Szakmák, csoportok
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2023. július 03-07. között megvalósuló kurzusok 

 

1. BŐRMŰVES (ÁESZ képzés I. éves) 

Az ÁESZ tanfolyam I. éves hallgatói az öt nap alatt folytatják a bőrművességgel kapcsolatos 

elméleti és gyakorlati ismereteik bővítését. Befejezik az eddig elkészített tárgyakat. 

Domborított övet és övtáskát készítenek. 

A csoportba várjuk mindazokat:  

- akik a népi kézműves szakképzés elsőéves bőrműves résztvevői, 

- akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy a felsorolt tárgyakat 

elkészítsék. 

Csoportvezetők: Hutkai László Népi Iparművész, Népművészet Mestere és Kurtics Attila 

Népi Iparművész. 

Részvételi díj: az elsőéves ÁESZ tanfolyam résztvevőinek és a további bekapcsolódóknak 

35.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

2. CSIPKEKÉSZÍTŐ (kezdő és haladó) 

Ha tetszik a csipkeverés, de nem mertél még belevágni, várunk a táborba, és együtt biztosan 

sikerülni fog. Ha alapképzésre jelentkezel, akkor az öt nap alatt a csipkeverés alapjaival 

ismerkedhetsz meg. Elsajátíthatod, hogyan kezdj el egy csipkét, kipróbálhatod a vászon-, fél- 

és egészveréses csipkék készítésének technikáját, és egyszerű betét- és szélcsipkéket is 

készíthetsz.  

A haladó csoportba jelentkezők az öt nap alatt a Milánói csipke rejtelmeibe tekinthetnek be. 

Igény szerint a lapos párna használatát is megtanulhatod! 

Mindkét csoportban a meglévő tudásodra építünk, személyre szabottan. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

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

készítésének alapjait, 

- a csipkekészítő szakképesítéssel rendelkező volt hallgatóinkat, 

- az aSzakkörök résztvevőit, és 

- akik esetleg középfokú szakmai képesítést kívánnak majd szerezni a csipkekészítés 

mesterségből. 

Csoportvezetők: Tóthné Kiss Szilvia, Népi Iparművész, és a nemzetközi Milánói 

tanfolyamot végzett Vekerdy Marcsi. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

3. XXI. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR 

A gyerekek az együtt töltött öt nap alatt a természetes anyagokból különböző kézműves 

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

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

ritmusérzékfejlesztő, kapcsolatépítő, figyelemfejlesztő csoportjátékokban rögtön hasznosítják 

is a gyermekek. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, 

népdalokkal, valamint polgári táncokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, 

sportjátékokon. 

A csoportba várjuk: 

- azokat a 6-9 éves gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, népmesékkel, népi szokásokkal, gyermekjátékokkal. 

Csoportvezető: Tóth Ágnes óvónő, kosárfonó szakoktató. 

Részvételi díj: 25.000 Ft (azon Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek, 

akik 2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 20.000 Ft), továbbá az igényelt 

étkezés.  
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4. XI. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR 

A csoportba jelentkező fiatalok a héten karkötőt, kulcstartót, kabalát, bábot, tolltartót, 

ajándéktárgyat készítenek. Különféle alapanyagokkal (gyönggyel, gyapjúval, fonallal, 

cérnával), valamint különböző technikákkal (szövés, fonás, gyöngyözés, batikolás) 

ismerkednek. A kézművesség mellett népi ügyességi játékokkal, énektanulással is 

foglalkoznak. 

A csoportba várjuk:  

- azokat a 10-14 éves fiatalokat, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, népdalokkal, és népi szokásokkal. 

Csoportvezető: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna pedagógus, szövő Népi Iparművész, 

Népművészet Ifjú Mestere. 

Részvételi díj: 25.000 Ft (azon Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek, 

akik 2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 20.000 Ft), továbbá az igényelt 

étkezés. 

 

5. FAMŰVES (kezdő és haladó) 

A résztvevők két nap alatt megismerkednek a mézeskalács ütőfa, valamint a különböző 

sütemények, kekszmintázók faragott formáinak készítésével. A további három nap alatt 

megismerkednek a népi kézművességben használatos faeszközök készítésével, mint pl. orsó, 

szalagszövő, karmantyúfa, csipkések párnatartó fája stb. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

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

faragását, és a kisebb kézműves eszközök készítésének alapjait, 

- akik a kézműves tudásukat szeretnék bővíteni. 

Csoportvezetők: Lakatos István és Szabó Attila faműves szakemberek. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

6. FAZEKAS (ÁESZ képzés I. éves) 

A képzésben résztvevők az öt nap alatt tovább bővítik ismereteiket a népi fazekasság 

formavilágában. Törekednek a forma és funkció összhangjának megjelenítésére az 

elkészítendő használati tárgyaiknál. Folytatják a Kárpát-medence fazekasközpontjainak, azok 

jellemző edényformáinak megismerését, ami alapján elkészítik a tárgyakat. Alkalmazzák a 

tájegységre jellemző díszítőtechnikákat, igaz ez az edények első égetés – zsengélés – előtti 

díszítésére, és a mázazási technikák alkalmazására is. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- a népi kézműves szakképzés elsőéves fazekas résztvevői, 

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

tevékenységekkel. 

Csoportvezető: Hugyecz László fazekasmester, szakoktató. 

Részvételi díj: az elsőéves ÁESZ tanfolyam résztvevőinek és a további bekapcsolódóknak 

35.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

7. HÍMZŐ (ÁESZ képzés I. éves) 

Az államilag elismert szakképző tanfolyam I. éves résztvevői az öt nap alatt folytatják a 

hímzőmesterséggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik bővítését. Elsajátítják a 

nyugat-dunántúli hímzések néprajzát, bepillantást nyernek a jellegzetes hímzőközpontokra – 

Hövej, Csorna, Bakony, Zala, Szigetvár, Somogy -, elsajátítják a rábaközi szabadrajzú, a 

drávaszögi és sárközi hímzések ornamentikáját, öltéstechnikáját és színezését. Foglalkoznak 

mintagyűjtéssel és előadásokat hallgatnak meg. 
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A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik a népi kézműves szakképzés elsőéves hímző résztvevői, 

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

tevékenységekkel. 

Csoportvezetők: Dr. Illés Károlyné Népi Iparművész, Népművészet Mestere és Kudlákné 

Balázs Noémi hímző szakoktató. 

Részvételi díj: az elsőéves ÁESZ tanfolyam résztvevőinek és a további bekapcsolódóknak 

35.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

8. NEMEZKÉSZÍTŐ (kezdő és haladó) 

Az öt nap alatt a résztvevők két programot valósítanak meg. 

Részben nemeztáskákat készítenek különböző technikákkal, amelynek formája lehet 

hagyományos és lehet modern, pl. tarsoly, erszény, zsák, tarisznya stb. Felhasználhatják a 

hagyományos mintakincset vagy azokat átültethetik modern megfogalmazásba. 

Készítenek meditációs ülő szőnyeget, 80x80 cm nagyságút, a ma élő Közép- és Belső-ázsiai 

minták felhasználásával, vagy a történeti korszakok ornamentikájával. 

Elsajátítják az egyes minta részletek harmonikus összeállítását, egyben megismerkedhetnek a 

szimbólumok összefüggésével és a jelhasználat filozófiájával. 

Az is lehetséges, hogy valaki egész héten csak meditációs szőnyeget készít, vagy csak 

táskákat. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- a végzett nemezes résztvevőinket, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, 

hogy megismerkedjenek a fenti tevékenységgel. 

Csoportvezető: Aba P. Ákos nemez szakoktató, Népi Iparművész. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

9. SZÍJGYÁRTÓ - NYERGES (ÁESZ képzés I. éves) 

Az államilag elismert szakképző tanfolyam résztvevői az öt nap alatt folytatják a szíjgyártó-

nyerges mesterséggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik bővítését. Ez idő alatt 

foglalkoznak az istráng alkatrészek kiszabásával, előkészítésével, a kötélmunkák istráng 

csülök elkészítésével, bőrrel történő borításával, annak tömlővarrásával, ill. a csatlékok 

összeállításával. Rövidebb-hosszabb csatos húzóalkatrészeket készítenek. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik a népi kézműves szakképzés elsőéves szíjgyártó-nyerges résztvevői, 

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

tevékenységgel. 

Csoportvezető: Sápi Tamás szíjgyártó szakoktató 

Részvételi díj: az elsőéves ÁESZ tanfolyam résztvevőinek és a további bekapcsolódóknak 

35.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

10. TAKÁCS-VÁSZONSZÖVŐ (ÁESZ képzés I. éves) 

A foglakozások Mezőberényben a Berényi Textil Kft. műhelyében zajlanak. 

Az államilag elismert szakképző tanfolyam I. éves résztvevői az öt nap alatt folytatják a 

vászonszövő mesterséggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik bővítését. Az öt nap 

alatt megismerkednek a szedettes szőttesek tervezésével és szerkesztésével, a különböző 

néprajzi tájegységek szedettes szőtteshagyományaival. Használati tárgyakat terveznek és 

szőnek, amelyek már a vizsgaremekek részét képezik.  

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik a népi kézműves szakképzés elsőéves vászonszövő résztvevői. 



 9 

Csoportvezető: Debreczeni János Népi Iparművész, Népművészet Mestere, segítő 

Debreczeni Klára Népi Iparművész. 

Részvételi díj: az elsőéves ÁESZ tanfolyam résztvevőinek és a további bekapcsolódóknak 

35.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 
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2023. július 10 – 14. között megvalósuló kurzusok 

 

1. BŐRMŰVES (kezdő és haladó) 

A bőrműves tábor öt napja alatt a résztvevők megismerkedhetnek a bőrművesség különböző 

technikáival és fogásaival, és igényük szerint gyarapíthatják mesterségbeli tudásukat. 

Lehetőség nyílik a népi díszítő technikák (alátét, rátét, alátétes és dúcos domborítás, 

csontozás, szironyozás) kipróbálására, a bőr festésére. Egy-egy díszítő technika 

alkalmazásával, apró tartók (tolltartó), tokok (telefon), vagy ruházati kiegészítő (öv) 

készíthető. Az anyag, forma, funkció egységének megfelelő, igényes, jól használható tárgyak 

elkészítésére törekszünk. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik már valamilyen bőrműves alapismeretekkel rendelkeznek, 

- akik kézműves tudásukat szeretnék kibővíteni, magukat kipróbálni egy új területen, 

- akik esetleg középfokú szakmai képesítést kívánnak majd szerezni a bőrműves 

mesterségből, 

- akik szívesen töltenek el egy hetet bőrművességgel. 

Csoportvezető: Hutkai László, bőrműves Népi Iparművész, Népművészet Mestere. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

2. XXI. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR 

A gyerekek egy hét alatt textilből, fonalból, bőrből, gyapjúból, gyöngyből játékokat 

készítenek. Mézeskalácsot, mézespuszedlit sütnek és díszítenek. Kis könyvet készítenek, 

agyagoznak. Bábot barkácsolnak. A csoport tagjai körjátékokkal, népdalokkal, polgári 

táncokkal ismerkedhetnek. A saját készítésű ritmushangszerrel ritmusjátékokat játszhatnak. 

Belenézhetnek a különböző népi kismesterségek műhelymunkáiba. 

A csoportba várjuk: 

- azokat a 6-9 éves gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, népmesékkel, népi szokásokkal, gyermekjátékokkal. 

Csoportvezető: Bujdosó Enikő óvónő, mézeskalácskészítő szakoktató. 

Részvételi díj: 25.000 Ft (azon Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek, 

akik 2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 20.000 Ft), továbbá az igényelt 

étkezés. 

3. XI. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR 

A foglalkozások célja a hagyományos tárgyalkotó- és játékkultúra megismerése, valamint az 

alkotómunka alapvető fogásainak gyakorlása. A fiatalok az együtt töltött öt nap alatt 

természetes anyagból, különböző kézműves technikákkal játékokat és használati tárgyakat 

készítenek, például ügyességi játékokat (pörgettyű, pinokkió, bige), logikai játékokat (malom, 

remete, astar, mandala). Hangszereket készítenek fából és természetes anyagokból, továbbá 

„fegyvereket" (csúzli, íj), használati tárgyakat (vágódeszka, fakanál, kulcstartó, fogas), 

kézműves eszközöket fonáshoz, szövéshez, agyagozáshoz. A lányok a fentieken kívül 

foglalkoznak fonással, szövéssel, erszény- és ékszerkészítéssel. Az együttlét során 

hagyományos játékokkal is játszanak, pl. gombozás, pitykézés, dollérozás, bigézés, sánta 

iskola, sárkánykészítés és -eresztés, célbalövés, retró játékok. 

A csoportba várjuk: 

- azokat a 10-14 éves fiatalokat, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, népdalokkal, és népi szokásokkal. 

Csoportvezető: Korcsok János pedagógus, faműves. 

Részvételi díj: 25.000 Ft (azon Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek, 

akik 2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 20.000 Ft), továbbá az igényelt 

étkezés. 
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4. FAZEKAS (haladó) 

Az 5 napos továbbképzésen a résztvevők az Őrséggel, a Nyugat-Dunántúl legjelentősebb és a 

legarchaikusabb fazekas központjával ismerkedhetnek meg. 

Több falu alkotja ezt a központot: Magyarszombatfa, Gödörháza, Szalafő, Őriszentpéter, 

Szentgyörgyvölgy. Az 5 napos foglalkozás keretében ennek a fazekasközpontnak a 

jellegzetességeit ismerhetik meg a vállalkozó szellemű fazekasok, megtanulnak csuprot, 

totya- és tejesfazekat korongolni, kipróbálhatják a bugyiga, a kerekszájú kanta korongozását, 

valamint ezek díszítési lehetőségeit is. 

A csoportba várjuk mindazokat:  

- akik már megszerezték a fazekas szakképesítést és további gyakorlatra szeretnének 

szert tenni, 

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

fenti tevékenységekkel. 

Csoportvezető: Csuti Tibor Népi Iparművész, Népművészet Ifjú Mestere. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

5. GÉPI HÍMZŐ (kezdő és haladó) 

A résztvevők az öt nap alatt a megismerkednek a palóc, a matyó, valamint a kalotaszegi 

nyargalásos mintakinccsel. A feldolgozás során használati tárgyakra tervezik a motívumokat, 

valamint az elkészült kisebb darabok funkciójának megfelelő összeállítására is biztosítunk 

lehetőséget. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik kedvet éreznek, hogy kipróbálják alkotói vágyukat és szeretnének betekintést 

nyerni a gépi hímzés elméletébe és gyakorlatába, 

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

hímezni és különböző technikákat alkalmazni, 

- akik hímző szakképesítéssel rendelkeznek és szívesen továbbképeznék magukat. 

Csoportvezető: Jenei Anikó hímző oktató, varrónő, Népi Iparművész. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

6. GYÖNGYFŰZŐ, NÉPI ÉKSZERKÉSZÍTŐ (kezdő és haladó) 

A csoportba jelentkezők a hét folyamán megismerkednek a vízszintes és függőleges 

fűzésmódokkal, a sárközi gyöngygallérok hagyományos és újragondolt változataival, a 

kárpátaljai gyöngygallérok mintavariációival. 

A csoportba várjuk mindazokat:  

- akik kedvet éreznek, hogy kipróbálják alkotói vágyukat és szeretnének betekintést 

nyerni a népi gyöngyfűzés rejtelmeibe, 

- akik az ékszerkészítéssel már foglalkoznak,  

- az Aszakkör program résztvevőit, 

- akik a szabadidőjükből szívesen áldoznak a népi gyöngyfűzés alapjainak, a különböző 

technikáknak az elsajátítására, és szeretnének egy hetet hozzájuk hasonló 

gyöngyszerelmesek társaságában eltölteni, közösen, jó hangulatban együtt alkotni. 

Csoportvezető: Farkasné Jeszenszky Anita Népi Iparművész. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 
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7. HÍMZŐK (haladó) 

XXVI. HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA 

A résztvevők a Békés megyei szűcskészítmények eredeti darabjait ismerhetik meg a 

múzeumokban. Felgyűjthetik, lerajzolhatják azok díszítményeit, betekintést nyerhetnek a 

legjelentősebb szűcsközpontok munkáiba: Békéscsaba, Mezőberény, Tótkomlós, Szarvas, 

Gyula, Kétegyháza ködmönei. Elemezhetik kompozíciójukat, színeiket, szabásukat, 

ornamentikájukat. Foglalkozhatnak a motívumok hasonlóságaival, különbözőségeivel, 

öltéseivel. Segítséget kaphatnak a ma használható alapanyagok, fonalak kiválasztásához. 

Lehetőségük nyílik az új funkciójú tárgyak hímzésének megtervezéséhez. 

A tábor ideje alatt elsajátíthatják a rábaközi fehérhímzések egyik gyöngyszemének, a höveji 

csipkének technikai kivitelezését is. Gyakorolhatják a „kötés”, vagy másnéven „pókozás” 

rendkívüli, változatos mintáit. Tanácsot kaphatnak azok mai felhasználásának lehetőségére is. 

A csoportba várjuk:  

- Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából és Magyarországról a hímzéssel 

foglalkozó alkotókat, 

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

fenti hímzésekkel,  

- azokat, akik szakmai képesítéssel, 60 illetve 120 órás akkreditált tanúsítvánnyal már 

rendelkeznek, de szeretnék elméleti és gyakorlati tudásukat bővíteni, a tervezési 

készségüket fejleszteni. 

Csoportvezetők: Dr. Illés Károlyné Népi Iparművész, Népművészet Mestere és Bogárné 

Szőke Erika Népi Iparművész. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

8. KEMENCEÉPÍTŐ (kezdő és haladó) 

A cserépkályha készítéssel most ismerkedők, illetve a szakmában már járatos szakemberek az 

öt nap alatt alföldi jellegű, cserépfalú, „boglya” udvari kemencét és a hozzá csatlakozó 

sparheltet és bográcsozót építenek.  

A csoportba várjuk: 

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

kemenceépítés gyakorlati fortélyait. 

Csoportvezető: Békési István cserépkályha és kandallókészítő mester, Népi Iparművész. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), Az anyagot és az ebédet az 

építtető biztosítja. 

 

9. KOSÁRFONÓ (kezdő és haladó) 

A résztvevők héjas vesszővel dolgoznak. A hat nap alatt a kezdő kosárfonók különböző 

formákat készítenek: szélesedő, szűkülő, öblös tároló és kisebb bevásárló kosarakat. 

A gyakorlattal rendelkező kosarasok kávás-, tarisznya-, különböző ovális- és kerek skandináv 

típusú kosarakat készítenek. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- a szakképzettséget, ill. tanúsítványt szerzett korábbi tanfolyami résztvevőinket, 

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

tevékenységekkel. 

Csoportvezető: Kovács Zoltán kosárfonó szakoktató, Népi Iparművész. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 
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10. RÉZMŰVES (kezdő és haladó) 

A tábor ideje alatt a résztvevők olyan rézműves tárgyak és ékszerek elkészítésére kapnak 

lehetőséget, amelyek a mai viseletünk részei, és a mindennapjainkban használhatóak – medál, 

hajfonatkorong, karkötő –, és akár egy honfoglaláskori tarsolylemez is megalkotható. 

Megismerkedhetnek a rézveretes biblia díszítőelemeinek az elkészítésével. A tárgyak 

többsége a magyar díszítőművészet motívumvilágát és technológiáját felhasználva készül, de 

saját ötletek is megvalósíthatók. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik a korábbi rézműves képzés résztvevői voltak, és továbbfejlesztenék gyakorlati 

jártasságukat, 

- akik rézműves szakmai ismereteket kívánnak szerezni, ezen belül is a poncolás és a 

cizellálás technikáját szeretnék elsajátítani, 

- akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy kikalapálják a saját 

tarsolylemezüket. 

Csoportvezető: Szedlják István rézműves Népi Iparművész. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 



 14 

2023. július 17 – 21. között megvalósuló kurzusok 

 

1. BÚTORFESTŐ (haladó) 

A haladókkal a Somogy megyei Nágocs Zichy-kastélyának egyik legnagyobb - az éttermi - 

terének mennyezetét rekonstruáljuk. A történelmi előzmények ismeretében az 1750 és 1780 

közötti világi mennyezetek kutatása az alap, melyhez jelen estben a Somogy megyei 

Műemlékvédelmi Hivatal is áldását adja. Az elkészítendő kazetták 65x65 cm-es kazetták, 

melyeknek alkotási sorrendje egy egészet képez, erősítve a csoportos munka minden fázisát. 

Ezáltal új ismeretek szerezhetők a XVIII. század arisztokrata világának festett világából is. 

A csoportba várjuk:  

- mindazokat, akik a bútorfestő 60 és 120 órás akkreditált képzés végzett résztvevői,  

- akik szívesen áldoznak egy hetet a fenti gyakorlat megszerzésére. 

Csoportvezető: Ament Éva bútorfestő Népi Iparművész. 

Részvételi díj: A támogatások révén 12 fő számára díjmentes a részvétel, a többiek számára  

35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 2022-ben és 2023-

ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), A 12 fő esetében a jelentkezési sorrend dönt! 

 

2. XXI. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR 

A gyerekek az együtt töltött öt nap alatt a természetes anyagokból különböző kézműves 

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

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

ritmusérzékfejlesztő, kapcsolatépítő, figyelemfejlesztő csoportjátékokban rögtön hasznosítják 

is. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, népdalokkal, 

valamint polgári táncokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. 

A csoportba várjuk: 

- azokat a 6-9 éves gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a népi ézművességgel, 

népdalokkal, és népi szokásokkal. 

Csoportvezető: Hanó Krisztina néptánc- és óvodapedagógus, népi játszóházvezető. 

Részvételi díj: 25.000 Ft (azon Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek, 

akik 2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 20.000 Ft), továbbá az igényelt 

étkezés. 

 

3. XI. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR 

A fiatalok az együtt töltött öt nap alatt a természetes anyagokból – különböző kézműves 

technikákkal – játékokat és használati tárgyakat készítenek, például ékszereket, kulcstartót, 

kabalát, bábot, mobiltartót stb. Különféle alapanyagokkal (gyönggyel, gyapjúval, fonallal, 

cérnával) ismerkednek. A kézműveskedés mellett népi ügyességi játékokkal, énektanulással is 

foglalkoznak. 

A csoportba várjuk:  

- azokat a 10-14 éves fiatalokat, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, népdalokkal, és népi szokásokkal. 

Csoportvezető: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna pedagógus, Népművészet Ifjú Mestere, Népi 

Iparművész. 

Részvételi díj: 25.000 Ft (azon Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek, 

akik 2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 20.000 Ft), továbbá az igényelt 

étkezés. 

 

4. FAMŰVES (ÁESZ képzés I. éves) 

A résztvevők a tábor ideje alatt elméleti ismertekre tesznek szert a faművességhez kapcsolódó 

néprajzból, a famegmunkálás technológiájából. Elkészítik a paraszt barokk, tornyos tükör 

tervét, vázát és faragását.   

A csoportba várjuk:  
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- a népi kézműves szakképzés elsőéves résztvevőit, 

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

fenti tevékenységgel. 

Csoportvezető: Dezső János Népi Iparművész, Népművészet Ifjú Mestere. 

Részvételi díj: az elsőéves ÁESZ tanfolyam résztvevőinek és a további bekapcsolódóknak 

résztvevőknek 35.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

5. FAMŰVES (haladó) 

XXIX. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ 

A találkozóra a gyakorlattal rendelkező fafaragókat hívjuk, akik az egy hét alatt a békéscsabai 

Kapumúzeum nagykapuinak restaurálásával, felújításával foglalkoznak. 

A csoportba várjuk: 

- a 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, fafaragó, faműves Népi Iparművész. 

Részvételi díj: A külföldről és Békés megyéből meghívott vendégeknek díjmentes, amely 

magában foglalja a szállás és étkezés biztosítását is. A többiek számára 35.000 Ft, továbbá az 

igényelt étkezés költsége. 

 

6. FAZEKAS (ÁESZ képzés II. éves) 

A képzés résztvevői az öt nap alatt tovább bővítik ismereteiket a népi fazekasság 

formavilágában. Törekednek a forma és funkció összhangjának megjelenítésére az 

elkészítendő használati tárgyaiknál. Folytatják a Kárpát-medence fazekasközpontjainak, azok 

jellemző edényformáinak megismerését, ami alapján elkészítik a tárgyakat. Alkalmazzák a 

tájegységre jellemző díszítőtechnikákat, igaz ez az edények első égetés – zsengélés – előtti 

díszítésére, és a mázazási technikák alkalmazására is, valamint összefoglalják a 2 év alatt 

tanultakat, és felkészülnek a modulzáró vizsgára. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- a népi kézműves szakképzés II. éves résztvevőit, 

- akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet, hogy elsajátítsák a népi fazekasság 

technikáit. 

Csoportvezető: Barcsay Andrea fazekas szakoktató, Népi Iparművész, Népművészet Ifjú 

Mestere. 

Részvételi díj: a másodéves ÁESZ tanfolyam résztvevőinek 45.000 Ft, a bekapcsolódó 

résztvevőknek 35.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

7. HÍMZŐ (ÁESZ képzés II. éves) 

Az ÁESZ tanfolyam II. éves résztvevői az öt nap alatt folytatják a hímzéssel kapcsolatos 

elméleti és gyakorlati ismereteik bővítését. Elsajátítják az orosházi szálánvarrott-, a dunántúli 

fehér-, és a sárközi hímzések ornamentikáját, öltéstechnikáját és színezését, valamint 

összefoglalják a két év alatt tanultakat, és felkészülnek a modulzáró vizsgára. Foglalkoznak 

mintagyűjtéssel és előadásokat hallgatnak meg néprajzi témakörökből. 

A csoportba várjuk mindazokat:  

- a népi kézműves szakképzés másodéves hímző résztvevőit, 

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

tevékenységekkel. 

Csoportvezetők: Dr. Illés Károlyné Népi Iparművész, Népművészet Mestere és Czikó-Misik 

Mónika hímző szakoktató. 
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Részvételi díj: a másodéves ÁESZ tanfolyam résztvevőinek 45.000 Ft, a bekapcsolódó 

résztvevőknek 35.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

8. MÉZESKALÁCS-DÍSZÍTŐ (ÁESZ képzés II. éves) 

Az államilag elismert szakképző tanfolyam résztvevői az öt nap alatt folytatják a 

mézeskalácsossággal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik bővítését.  

Ismereteiket gyarapítják a debreceni mézeskalácsosságról. Folytatják a térbeli mézeskalácsok 

sütését, felületkezelését, díszítését és összeállítását. További gyakorlatot szereznek a vásári 

mézeskalácsok díszítésében. 

Megsütik a vizsgaremekeket, valamint összefoglalják a két év alatt tanultakat, és felkészülnek 

a modulzáró vizsgára. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- a népi kézműves szakképzés másodéves mézeskalács díszítő résztvevőit, 

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

tevékenységgel. 

Csoportvezetők: Bujdosó Enikő és Kádár Manni mézeskalácskészítő szakoktatók. 

Részvételi díj: a másodéves ÁESZ tanfolyam résztvevőinek 45.000 Ft, a bekapcsolódó 

résztvevőknek 35.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

9. NEMEZ és BŐR (kezdő és haladó) 

A nemez-bőr tábor öt napja alatt elkészítünk egy nemezelt övet bőr záródással és gyöngy 

díszítéssel, egy bőrfedeles nemezelt táskát akár vállpántos, akár kézitáska változatban, 

fűzésekkel vagy bojtokkal, gombokkal díszítve, egy bőrrátétes díszítésű nemezelt nyakláncot 

és - ha az időnk engedi - egy hajtogatott szerkezetű nemez-bőr pénztárcát is. A tárgyak 

elkészítésekor számos nemezkészítő és bőrműves technikát megismerhetnek a résztvevők: 

síklap és térbeli forma nemezelése, szálak felületbe applikálása, szűcsöltéses rátét készítése, 

bőr fűzése, varrása, pántok, gombok, bojtok, záródások kialakítása bőrből. Minden résztvevőt 

segítünk abban, hogy előzetes ismeretei alapján saját tempójában haladhasson, és az is 

sikerélményeket szerezzen, szép tárgyakat vigyen haza, aki még soha nem próbálta ezeket a 

technikákat. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik szeretnék kipróbálni a nemezelést és a bőrműves munkát, 

- akik dolgoztak már ezzel a két anyaggal és megszerették őket, 

- akik a hagyományos mesterségek fogásaival, díszítő módjaival szeretnének míves, 

mégis modern hatású viseleti darabokat, ékszereket készíteni, 

- akik szeretnének eltölteni egy kreatív, ötletelős, alkotó hetet jó hangulatban, régi 

barátok vagy új ismerősök körében. 

Csoportvezetők: Halmai Edina nemezkészítő Népi Iparművész, Somos Veronika bőrműves 

Népi Iparművész. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

10. SZÍJGYÁRTÓ - NYERGES (ÁESZ képzés II. éves) 

Az államilag elismert szakképző tanfolyam résztvevői az öt nap alatt folytatják a szíjgyártó-

nyerges mesterséggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik bővítését. Foglalkoznak a 

hátpárnázat alkatrészeinek összeállításával, befejező műveleteivel, a vázra történő 

felrögzítésével, tömésével. Összefoglalják a két év alatt tanultakat, és felkészülnek a 

modulzáró vizsgára. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- a népi kézműves szakképzés másodéves szíjgyártó-nyerges résztvevőit, 
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- akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy megismerkedjenek a fenti 

tevékenységgel. 

Csoportvezető: Sápi Tamás szíjgyártó szakoktató. 

Részvételi díj: a másodéves ÁESZ tanfolyam résztvevőinek 45.000 Ft, a bekapcsolódó 

résztvevőknek 35.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

11. TAKÁCS-VÁSZONSZÖVŐ (ÁESZ képzés II. éves) 

A foglakozások Mezőberényben a Berényi Textil Kft. műhelyében zajlanak. Az öt nap alatt a 

résztvevők megismerkedhetnek a szerb vászon (bodor vászon és a kockás szőttes) 

tervezésével és szövésével. Ízelítőt kapnak a bordaritkítással és sűrítéssel elérhető mintázási 

lehetőségekről is. Összefoglalják a két év alatt tanultakat, és felkészülnek a modulzáró 

vizsgára. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- a népi kézműves szakképzés másodéves takács résztvevőit, 

- akik a vászonszövéssel már foglalkoztak, és szeretnének egy hetet hozzájuk hasonló 

érdeklődésűek társaságában eltölteni, közösen, jó hangulatban együtt alkotni, 

- akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet a fenti technikák elsajátítására és 

meglévő tudásuk elmélyítésére. 

Csoportvezetők: Debreczeni János Népi Iparművész, Népművészet Mestere, segítő 

Debreczeni Klára Népi Iparművész. 

Részvételi díj: a másodéves ÁESZ tanfolyam résztvevőinek 45.000 Ft, a bekapcsolódó 

résztvevőknek 35.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 
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2023. július 24 – 28. között megvalósuló kurzusok 

 

1. BŐRMŰVES (kezdő és haladó) 

A résztvevők az öt nap alatt kipróbálhatnak egy egyedi gömbölyű szálas ékszertechnikát, 

mely a lószerszámok sallangjainak formavilágát, motívumait hordozza egy modern 

ékszertechnikában újragondolva. A sallangok lapos szálpárja helyett itt kör keresztmetszetű 

bőrszálak lesznek az alapanyagai az elkészült ékszereknek. A hét folyamán készülhetnek 

medálok, karkötők, fülbevalók, nyakékek, hajbavalók tűzzománcos vagy tűzzománc nélküli 

kivitelben, a haladók a fentieken túl elkészíthetnek egy fűzött övet is. A mottónk ennél a 

technikánál: „Jó látás, pontos kéz” - az eddigi résztvevők tapasztalatai alapján. 

A csoportba várjuk mindazokat:  

- akik szeretnék kipróbálni a bőrműves munkát, 

- akik a hagyományos mesterségek fogásaival, díszítőmódjaival szeretnének míves, 

mégis modern hatású ékszereket készíteni, 

- akik szeretnének eltölteni egy kreatív, ötletelős, alkotó hetet jó hangulatban, régi 

barátok vagy új ismerősök körében. 

Csoportvezető: Szakács Aliz bőrműves Népi Iparművész, Népművészet Ifjú Mestere. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

2. XXI. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR 

A gyerekek az együtt töltött öt nap alatt a természetes anyagokból különböző kézműves 

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

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

ritmusérzékfejlesztő, kapcsolatépítő, figyelemfejlesztő csoportjátékokban rögtön hasznosítják 

is. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, népdalokkal, 

valamint polgári táncokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. 

A csoportba várjuk: 

- azokat a 6-9 éves gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, népmesékkel, népi szokásokkal, gyermekjátékokkal. 

Csoportvezető: Tóth Ágnes óvónő, kosárfonó szakoktató. 

Részvételi díj: 25.000 Ft (azon Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek, 

akik 2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 20.000 Ft), továbbá az igényelt 

étkezés. 

 

3. XI. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR 

A foglalkozások célja a hagyományos tárgyalkotó- és játékkultúra megismerése, valamint az 

alkotómunka alapvető fogásainak gyakorlása. A fiatalok az együtt töltött öt nap alatt 

természetes anyagból, különböző kézműves technikákkal játékokat és használati tárgyakat 

készítenek, például ügyességi játékokat (pörgettyű, pinokkió, bige), logikai játékokat (malom, 

remete, astar, mandala). Hangszereket készítenek fából és természetes anyagokból, továbbá 

„fegyvereket" (csúzli, íj), használati tárgyakat (vágódeszka, fakanál, kulcstartó, fogas), 

kézműves eszközöket fonáshoz, szövéshez, agyagozáshoz. A lányok a fentieken kívül 

foglalkoznak fonással, szövéssel, erszény- és ékszerkészítéssel. Az együttlét során 

hagyományos játékokkal is játszanak, pl. gombozás, pitykézés, dollérozás, bigézés, sánta 

iskola, sárkánykészítés és -eresztés, célbalövés, retró játékok. 

A csoportba várjuk: 

- azokat a 10-14 éves fiatalokat, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, népdalokkal, és népi szokásokkal. 

Csoportvezető: Korcsok János pedagógus, faműves. 
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Részvételi díj: 25.000 Ft (azon Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek, 

akik 2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 20.000 Ft), továbbá az igényelt 

étkezés. 

 

4. DIVAT és HAGYOMÁNY (kezdő és haladó) 

A tervezésnél általában lerajzoljuk ötleteinket, most pedig szabóbabán tekerve, tűzve, szabva, 

térben ötletelünk! Előnyös, ha már részt vettél a Divat és hagyomány első, rajzi kurzusán, ha 

tudsz szabni és varrni, de ha nem akkor se riadj vissza a jelentkezéstől! A ma divatos zero 

waste, azaz hulladék nélküli szabás nagyon jellemző volt a magyar népművészetre. A tábor 

ideje alatt inspirációs forrásként megismerkedünk a népi ruhadarabok szabásmintájával és új, 

modern fazonokat, formákat hozunk létre szabóbabán draping (szövettel bevon, térben 

modellez) technikával.  

A csoportba várjuk mindazokat:  

- akiket érdekel a divattervezés, a térbeli tervezés folyamata; akik szeretnék az ötleteiket 

megfogalmazni anyagban, 

- akik kedvet éreznek, hogy kipróbálják alkotói vágyukat és szeretnének betekintést 

nyerni a népviseletből inspirálódó draping technikába, 

- akik szeretnének közösen, jó hangulatban, egymást inspirálva együtt alkotni, 

- akik a szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet, hogy a hagyományokból 

kiindulva ruhákat tervezzenek és kivitelezzenek. 

Csoportvezető: Molnár-Madarász Melinda Meyke iparművész, divattervező. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

5. GYAPJÚSZÖVŐ (kezdő és haladó) 

A résztvevők az öt nap alatt megismerkedhetnek a népi szövés alapfogalmaival, 

alapfogásaival, a tájegységi variánsaival és díszítőtechnikáival. Szövőállványon használati 

tárgyakat készítenek gyapjúból, pl. párna, táska, kisebb szőnyeg, kipróbálják a csíkritmust és 

a különböző díszítő technikákat, pl. szumákolás, rozmaring stb. 

A csoportba várjuk mindazokat:  

- akik kedvet éreznek, hogy kipróbálják alkotói vágyukat és szeretnének betekintést 

nyerni a gyapjúszövés világába, 

- akik szeretnének egy hetet hozzájuk hasonló érdeklődésűek társaságában eltölteni, 

közösen, jó hangulatban együtt alkotni, 

- akik a szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet, hogy megtanulják a gyapjúszövés 

technikáját és díszítő eljárásait, 

- akik szeretnének ősztől bekapcsolódni a szövő államilag elismert szakképesítést adó 

képzésbe. 

Csoportvezetők: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna Népi Iparművész, Népművészet Ifjú Mestere 

és Landgráf Katalin Népművészet Ifjú Mestere, Iparművész. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

6. HÍMZŐ (kezdő) 

A hét folyamán eljutunk az egyszerű szegőazsúrtól a csipkeszerűen áttört felületet adó széles 

azsúrig. Elsajátítjuk a subrika készítését. Megismerjük a mintaszerkesztés lehetőségeit, ami a 

leggyakrabban kisérőtechnikaként alkalmazott azsúr és subrika tárgyaink önálló díszítménye 

lehet. Az elkészült próbadarabokból apróbb tárgyakat állítunk össze. 

A résztvevők foglalkoznak mintagyűjtéssel és néprajzi témakörökből előadásokat hallgatnak 

meg. 
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A csoportba várjuk mindazokat: 

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

hímzésekkel és hímzéstechnikákkal, 

- akik majd szakmai képesítést kívánnak szerezni a kézi- és gépi hímzés mesterségből. 

Csoportvezető: Kudlákné Balázs Noémi hímző szakoktató. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

7. JÁTÉKKÉSZÍTŐ (kezdő és haladó) 

Az öt nap alatt a résztvevők elsajátítják a különböző anyagokból készíthető játékok fortélyait, 

vagyis nemezből, rongyból, fából, szálasanyagból, ill. szövési technikával a gyermekek által 

használható játékokat készítenek, az adott szakma legjobb szakembereivel, akik naponta 

váltják egymást. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy megismerkedjenek a 

játékkészítéssel. 

Csoportvezetők: Bonyhádi Enikő gyékény-csuhé-szalma szakoktató, Bors Franciska nemez 

szakoktató, Dávidné Gyarmati Zsuzsanna szövő szakoktató, Népi Iparművész, Népművészet 

Mestere, Czikó-Misik Mónika hímző szakoktató, Széll János faműves szakoktató, etnográfus, 

Népi Iparművész. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

8. KÖNYVKÖTŐ (kezdő és haladó) 

A foglalkozások Békéscsabán, a Megyei Könyvtárban zajlanak. 

A kezdő résztvevők az öt nap alatt megismerkednek a kézi könyvkötés alapjaival. 

Könyvkötészeti technikákkal megtervezik és kivitelezik azokat a csomagoló anyagokat, 

dobozokat, tárlókat, amelyek a népi kézműves alkotások piaci megjelenését nagyban segítik. 

A megismert technikákkal, formákkal önmaguk által készített, vagy vásárolt 

ajándéktárgyaikat is elegánsan csomagolhatják, mely növeli annak értékét és egyedivé 

varázsolja azt. Készítenek könyvet, mappát, dobozokat, amelyeket népművészeti 

motívumokkal díszítenek. Akik már jártasabbak a könyvkötészetben bőrkötésű könyveket 

készíthetnek és elsajátíthatják annak díszítési technikáit, továbbá a tábor előtt megkeressük 

őket, hogy egyéni kéréseiket is tudjuk teljesíteni. A csoport haladó tagjai részére kiemelt téma 

lesz a könyvkötészetben alkalmazott díszítési technikák megismerése, gyakorlása, aranyozott 

díszítések és feliratok készítésének lehetőségei különböző anyagok vonatkozásában. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

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

könyvkötéssel, illetve gyarapítsák eddigi tudásukat. 

Csoportvezető: Bíró Bertold könyvkötő mester. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

9. MÉZESKALÁCS-KÉSZÍTŐ (kezdő) 

A résztvevők megismerik a puha mézeskalács receptjeit. Sütnek hagyományos (alföldi, 

mogyorós és cukorbevonatos), valamint töltött puszedliket. Foglalkoznak a tökéletes 

cukormáz elkészítésével, színezésével, valamint a terülőmázzal is. Megismerik a húzott 

technikát. 
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A résztvevők ötletet kapnak (mintalapokon) a különböző formák díszítéséhez, a széldíszek 

elkészítéséhez. Megtanulják a magvas és felrakásos mézeskalács készítését is. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik kedvet éreznek, hogy kipróbálják alkotói vágyukat és szeretnének betekintést 

nyerni a mézeskalácskészítés világába, 

- akik szeretnének egy hetet hozzájuk hasonló érdeklődésűek társaságában eltölteni, 

közösen, jó hangulatban együtt alkotni, 

- akik a szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet, hogy megtanulják a 

mézeskalácskészítés és -díszítés technikáját. 

Csoportvezetők: Bujdosó Enikő és Kádár Manni mézeskalácskészítő szakoktatók. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

10. NÉPI MOZGÁSOS JÁTÉKOK (kezdő és haladó) 

A résztvevők az öt nap alatt olyan könnyen átadható, közösségteremtő és közösségformáló 

népi játékokkal, énekekkel, mesékkel, táncokkal ismerkednek, melyek jól alkalmazhatóak 

nem csak egy-egy játszóház, jeles naphoz kapcsolódó program során, hanem a mindennapos 

nevelő-oktató tevékenység részeként is. 

A csoportba várjuk… 

- azokat az óvónőket, 

- általános iskola alsó tagozatában, művészeti alapiskolában tanítókat, 

- néptáncpedagógusokat, 

- népi játszóházvezetőket, 

- …akik szívesen töltenének el egy hetet a hagyományápolás, a magyar népi 

kultúra, a közösségformálás ölelésében, hogy a tanultakat továbbadják 

gyermekeiknek, tanulóiknak, a rájuk bízott közösségeknek. 

Csoportvezető: Hanó Krisztina néptánc- és óvodapedagógus, népi játszóházvezető, Pompás 

Mesés Nagykövet. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 
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2023. július 31 – augusztus 04. között megvalósuló kurzusok 

 

1. XXI. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR 

A gyerekek az öt nap alatt textilből, fonalból, bőrből, gyapjúból, gyöngyből játékokat 

készítenek. Mézeskalácsot, mézespuszedlit sütnek és díszítenek. Kis könyvet készítenek, 

agyagoznak. Bábot barkácsolnak. A csoport tagjai körjátékokkal, népdalokkal, polgári 

táncokkal ismerkedhetnek. A saját készítésű ritmushangszerrel ritmusjátékokat játszhatnak. 

Belenézhetnek a különböző népi kismesterségek műhelymunkáiba. 

A csoportba várjuk: 

- azokat a 6-9 éves gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, népmesékkel, népi szokásokkal, gyermekjátékokkal. 

Csoportvezető: Bujdosó Enikő óvónő, mézeskalácskészítő szakoktató. 

Részvételi díj: 25.000 Ft (azon Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek, 

akik 2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 20.000 Ft), továbbá az igényelt 

étkezés. 

 

2. XI. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR 

A csoportba jelentkező fiatalok a héten karkötőt, kulcstartót, kabalát, bábot, tolltartót, 

ajándéktárgyat készítenek. Különféle alapanyagokkal (gyönggyel, gyapjúval, fonallal, 

cérnával), valamint különböző technikákkal (szövés, fonás, gyöngyözés, batikolás) 

ismerkednek. A kézművesség mellett népi ügyességi játékokkal, énektanulással is 

foglalkoznak. 

A csoportba várjuk:  

- azokat a 10-14 éves fiatalokat, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, népdalokkal, és népi szokásokkal. 

Csoportvezető: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna pedagógus, szövő Népi Iparművész, 

Népművészet Ifjú Mestere. 

Részvételi díj: 25.000 Ft (azon Békés Megyei Népművészeti Egyesületi tagok gyermekeinek, 

akik 2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 20.000 Ft), továbbá az igényelt 

étkezés. 

 

3. GYÉKÉNY-, CSUHÉ- és SZALMAFONÓ (kezdő és haladó) 

A résztvevők az öt nap alatt három szálasanyaggal – gyékény, csuhé, szalma – ismerkednek 

meg és elsajátítják a különböző fonások technikáit. A csuhéfonással a kezdő csoport 

programja: 1-2 sodrat és 3-as fonás. Kerek doboz készítése tetővel. Szegések mintázási 

lehetőségek, alátétvarrás. Kötözéssel készíthető tárgyak.  

Kezdők és haladók különböző kerek és szögletes használati tárgyakat készíthetnek, ezek 

lehetnek kézitáska, oldaltáska, ceruza, vagy bicskatartó, vagy kosárféle stb. Szalmából 

megismerkednek a lapos-, a díszítő- és a térbeli fonásokkal. A megismert technikákkal 

készítenek, pl. szalmakalapot, kötözött technikákkal egyszerűbb kiegészítőket stb.  

Elsajátítják a gyékénykötés, -fonás különböző technikáit, az erdélyi Mezőfele településen 

használt formákkal használati tárgyakat készítenek, pl. szakajtó, gyékénykalap, táska, 

tárolóedények stb. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik kedvet éreznek, hogy kipróbálják alkotói vágyukat és szeretnének betekintést 

nyerni a három szálasanyag elméletébe és gyakorlatába,  

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

különböző szálasanyagok fonási technikáit alkalmazni. 

Csoportvezető: Bencsik Márta szakoktató, Népi Iparművész, és Kiss József mezőfelei 

(Erdély) gyékényfonó mester. 
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Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

4. FAZEKAS (kezdő) 

Az öt nap alatt a résztvevők belekóstolnak a népi fazekasság elméleti ismereteibe, és 

gyakorlatban is kipróbálják az edények korongozását. A kezdő csoportba várjuk azokat az 

érdeklődőket, akik gyermekkori álmukat szeretnék valóra váltani, vagy akik a gyermekkoruk 

csodás élményét szeretnék újra élni, akik érdeklődnek a magyar hagyományos népi 

fazekasság iránt, akik egy szép mesterséget szeretnének megismerni. 

Ha úgy érzed, a fenti felsorolásból bármelyik illik rád, itt a helyed, szeretettel várunk.  

Csodát ígérünk, hiszen saját kezed által készített apró edénykékkel térhetsz haza, melyeket a 

mindennapokban használhatsz. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik kedvet éreznek, hogy kipróbálják alkotói vágyukat és szeretnének betekintést 

nyerni a fazekasság elméletébe és gyakorlatába,  

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy belekóstoljanak a 

fazekas mesterségbe, 

- akik ősztől szeretnének államilag elismert fazekas szakképesítést szerezni. 

Csoportvezető: Barcsay Andrea fazekas szakoktató, Népi Iparművész, Népművészet Ifjú 

Mestere. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

5. HAGYOMÁNYOS NÉPI ÉTELEK (kezdő és haladó) 

A csoport tagjai az öt nap alatt a hagyományos népi ételek és sütemények készítésének 

fortélyaival ismerkednek meg elméletben és gyakorlatban. Naponta egy egytálételt és kétféle 

süteményt készítenek el, ezek közé tartozik a kézzel nyújtott rétes, a kenyér, a lángos, a 

csöröge, a kelt kalácsok, a mézeskalácsok, kürtőskalács, bejgli, pite és a fánkok készítése, de 

elsajátítják a hagyományos disznótoros káposzta, a pacalos és a zöldséges csorba, a kiszely 

leves, a körös-vidéki halászlé, a gulyás stb. készítését is. 

Természetesen az elkészült ételeket a helyszínen el is fogyaszthatják, vagy „Kis lábaskában 

hazavihetik a táborból a vacsorájukat”. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik kedvet éreznek, hogy kipróbálják alkotói vágyukat és szeretnének betekintést 

nyerni a népi gasztronómiába, 

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

főzni és sütni. 

Csoportvezetők: Fodor Mihály világbajnoki ezüst- és olimpiai bronzérmes mesterszakács és 

Galgóczi László mestercukrász. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

6. HÍMZŐ (haladó) 

A jelentkezőknek lehetőséget biztosítunk a XIX Kárpát-medencei Népi Textilfesztivál 

felhívásában szereplő „Színhangulatok” témához kapcsolódóan, hogy a szentistváni vizitke, 

valamint a kalocsai motívumok tájegységi kultúrájának hitelességét megőrizve, színeiben újra 

gondolják azokat. A csoport együttesen kísérletezik, hogy hogyan lehet a két hímzőkultúra 

sajátosságait megtartva olyan alkotásokat létrehozni, amelyek színhangulatukkal illeszkednek 
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a modern lakás- és öltözködéskultúrába. A tervezésen kívül alkalmunk lesz a hét során a 

megálmodott terveket kisebb használati tárgyakon kipróbálni. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik kedvet éreznek, hogy kipróbálják alkotói vágyukat és szeretnének betekintést 

nyerni a hímző kísérletezésbe és tervezésbe, 

- a különböző képzéseken részt vett, gyakorlattal rendelkező hímzőket, 

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

megismerkedjenek a fenti témakörrel. 

Csoportvezető: Jenei Anikó hímző szakoktató, Népi Iparművész. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

7. SÁRKÖZ NÉPI KÉZMŰVESSÉGE (haladó) 

A résztvevők 5 nap alatt megismerkednek a sárközi viseletek kiegészítő darabjaival. 

Betekintést nyerhetnek a tájegység néprajzába is. Megtanulhatják a darabok készítésének 

alapjait. Lehetőségük lesz a sárközi szövött rojt szövésére és a díszcsomózás 

elsajátítására. Készíthetnek sárközi csipkét, csafringot vagy szoritkót gyöngyből. 

Megismerkedhetnek a sárközi bíborvég hímzéstechnikájával és gazdag mintakincsével. 

Ki-ki tudásának és kitartásának megfelelően más-más nehézségű feladatot választhat, vagy 

csak egy tárgy mélyebb megismerését és teljes elkészítését vállalja fel. A hímzés iránt 

érdeklődők a sárközi bíborvégek készítését sajátíthatják el. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik kedvet éreznek, hogy kipróbálják alkotói vágyukat és szeretnének betekintést 

nyerni a sárköz népi kézművességének egy részébe, 

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

megtanuljanak rojtot szőni és azt díszcsomóval gazdagítva készíteni, valamint a 

gazdag sárközi gyöngyhagyomány emblematikus darabjaival megismerkedni és azok 

készítését elsajátítani.  

Csoportvezető: Komjáthi Tamásné szövő szakoktató, Népi Iparművész és alkotótársai. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 

 

8. TŰZZOMÁNC (kezdő és haladó) 

A résztvevők az öt nap alatt megismerkednek a tűzzománc készítésének elméletével és 

gyakorlatával, s ezzel a technikával különböző ékszereket készítenek. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik kedvet éreznek, hogy kipróbálják alkotói vágyukat és szeretnének betekintést 

nyerni a tűzzománc készítés elméletébe és gyakorlatába, 

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

tűzzománc ékszereket készíteni. 

Csoportvezető: Vincze Zita ötvösművész. 

Részvételi díj: 35.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület azon tagjainak, akik 

2022-ben és 2023-ban önkéntes munkát végeztek 30.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a 

felhasznált anyagköltség. 
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A TÁBOROKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

 

Szállás: 

Akinek szüksége van szállásra, kérjük, hogy saját maga oldja meg, de természetesen segítünk. 

Azt javasoljuk, hogy próbáljátok/próbálják meg panziókban, szállodákban a szállásfoglalást, 

az Internet segítségével. A jelentkezőknek a jelentkezésüket követően elküldjük a békéscsabai 

panziók címlistáját. A tábor közelében lévő Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban 

abban az esetben, ha 30 fő jelentkezik hozzájuk, 5-6.000 Ft/éj árban tudnak szállást adni, akár 

150 fő részére. Kölüs Csillát kell keresni – 66/510-338 – és hivatkozni kell az egyesület 

táborára. 

Az alkotóházban, a „Kapszula hotel” közösségi szálláson van néhány hely, amelyet a 

jelentkezés sorrendjében töltünk fel. 

 

Étkezés: 

Igény esetén napi menü rendelhető a Barnevál étteremben: 1.950 - 2.100 Ft/fő/menü közötti 

áron. A jelenlegi mozgó árak mellett az étterem nem vállalta fel a pontos ármeghatározást, 

viszont júniusban pontosítani fogjuk az árakat. Az étterem normál, vegetáriánus, glutén- és 

tejmentes menüt tud vállani. 

Ha valaki addigra már megrendelte, és nem felel meg neki az étterem ajánlata, akkor le lehet 

mondani. Az étterem 3-4 percre van az alkotóháztól. 

Esténként, amennyiben együtt szeretne maradni a csoport, lehet szalonnát, kolbászt sütni az 

udvaron, illetve, ha valaki vállalkozik arra, hogy befűt az udvari kemencébe, lángos, vagy 

egyéb finomság is süthető, főzhető. Van tűzhelyünk is, amit felajánlunk, ha a csoport közösen 

szeretne valamit elkészíteni. 

 

Jelentkezés: 2023. május 20-ig, az online JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével. 

 

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

telefon: 30-299-7789. Email: info@bmne.hu. Honlapunkon: www.bmne.hu, illetve Facebook 

oldalunkon. 

 

Nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik a választott népi kézműves szakmát szeretnék 

megismerni, vagy meglévő tudásukat elmélyíteni! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbfouZe9WYw-7_iShCcqKXt3x7Vgo8nUsSb93lQsaLxIf9VA/viewform?usp=sf_link
mailto:info@bmne.hu
http://www.bmne.hu/

