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FELHÍVÁS 

 

NYÁRI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK BÉKÉSCSABÁN 

III. ALKALOMMAL RENDHAGYÓ FORMÁBAN 
 

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

különböző partnerszervezetekkel közösen, 1989 óta szervez nyári népművészeti táborokat, 

amelyet az idén 33. alkalommal szerettünk volna a szokott, hagyományos formában 

megrendezni. Sajnos a koronavírus járvány és talán a mi óvatosságunk is, ezt ismét 

megakadályozta.  

 

Így idén is hasonlóan az elmúlt évekhez, a foglalkozások helyszínét áttettük az egyesületünk 

alkotóházába – Békéscsaba, Orosházi u. 32. Úgy gondoljuk, hogy kisebb csoportokba 

szerveződve jobban be tudjuk tartani a vírus elleni óvintézkedéseket is. 

  

Terveink szerint júliusban négy héten keresztül táborozunk, vagyis július 04-tól folyamatosan 

hirdetünk gyermekek és fiatalok részére népi kézműves foglalkozásokat, a felnőtteknek 

kézműves képzéseket, műhelyfoglalkozásokat. 

 

Mind a gyermekek, fiatalok, 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, 

GYERMEK- és IFJÚSÁGI TÁBOROK 

 

 

A TÁBOROK BEOSZTÁSA 

 

 

1. Szakmák, csoportok, előadók, időpontok 

S.sz. Szakmák csoportok 
Tudásátadás 

jellege 
Előadók Oldal Dátum 

1. Bőrműves Kezdő és haladó Hutkai László 4. 07.04 - 07.08. 

2. Bőrműves OKJ II. éves 
Hutkai László és Kurtics 

Attila 
12. 07.18 - 07.22. 

3. Bútorfestő Kezdő és haladó Ament Éva és tanítványai 12. 07.18 - 07.22. 

4. Csipkekészítő Kezdő és haladó Tóthné Kiss Szilvia 4. 07.04 - 07.08. 

5. Csuhé- és szalmafonó Kezdő és haladó Bencsik Márta 16. 07.25 - 07.29. 

6. Faműves OKJ II. éves Dezső János 12. 07.18 - 07.22. 

7. 
Faműves – Nemzetközi 

Fafaragó Találkozó  
Haladó Nagy József és Széll János 13. 07.18 - 07.22. 

8. 
Faműves, csont- és 

szarukarcolás 
Kezdő és haladó Kasza Miklós 16. 07.25 – 07.29. 

9. Fazekas OKJ II. éves Hugyecz László 4. 07.04 - 07.08. 

10. Fazekas ÁESZ I. éves Barcsay Andrea 8. 07.11 - 07.15. 

11. Fazekas Haladó Fazekas Ferenc 13. 07.18 - 07.22. 

12. Gépi hímző Kezdő és haladó Jenei Anikó 8. 07.11 - 07.15. 

13. Gyapjúszövő 
Kezdő és haladó, 

ÁESZ I. éves 
Páll Etelka 16. 07.25 – 07.29. 

14. Gyékényfonó Kezdő és haladó Kiss József 8. 07.11 – 07.15. 

15. 
Gyermek népművészeti 

tábor 6-9 éves korig 
Kezdő és haladó Tóth Ágnes 5. 07.04 - 07.08. 

16. 
Gyermek népművészeti 

tábor 6-9 éves korig 
Kezdő és haladó Nedényiné Törőcsik Anna 9. 07.11 - 07.15. 

17. 
Gyermek népművészeti 

tábor 6-9 éves korig 
Kezdő és haladó Hanó Krisztina 13. 07.18 - 07.22. 

18. 
Gyermek népművészeti 

tábor 6-9 éves korig 
Kezdő és haladó Bujdosó Enikő 17. 07.25 - 07.29. 

19. 
Gyöngyfűzés, népi 

ékszerkészítő 
Kezdő és haladó Farkasné Jeszenszky Anita 17. 07.25 - 07.29. 

20. 
Hagyomány a divatban, 

tervezéstől a kivitelezésig 
Kezdő és haladó Madarász Melinda 17. 07.25 – 07.29. 

21. 
Hímző – Határok Nélküli 

Néprajzi Népfőiskola 
Haladó 

Dr. Illés Károlyné, Dr. 

Zsíros Gézáné 
5. 07.04 - 07.08. 

22. Hímző OKJ II. éves Jenei Anikó, Zuberec Vera 13. 07.18 - 07.22. 

23. Hímző ÁESZ I. éves 
Dr. Illés Károlyné, Jenei 

Anikó, Zuberec Vera 
14. 07.18 - 07.22. 

24. Hímző Kezdő és haladó Kudlákné Balázs Noémi 18. 07.25 – 07.29. 

25. 
Ifjúsági népművészeti 

tábor 10-15 éves korig 
Kezdő és haladó Korcsok János 5. 07.04 - 07.08. 

26. 
Ifjúsági népművészeti 

tábor 10-15 éves korig 
Kezdő és haladó Berencsi Erika 9. 07.11 – 07.15. 

27. 
Ifjúsági népművészeti 

tábor 10-15 éves korig 
Kezdő és haladó 

Dávidné Gyarmati 

Zsuzsanna 
14. 07.18 – 07.22. 

28. 
Ifjúsági népművészeti 

tábor 10-15 éves korig 
Kezdő és haladó 

Molnár Anikó, Bonyhádi 

Péter Pálné 
18. 07.25 – 07.29. 

29. Kosárfonó ÁESZ I. éves Kocsor Imréné 9. 07.11 - 07.15. 

30. Könyvkötő   Kezdő és haladó Bíró Bertold 18. 07.25 - 07.29. 

31. Mézeskalács készítő ÁESZ I. éves 
Bujdosó Enikő és Kádár 

Manni 
9. 07.11 - 07.15. 
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32. MintaKINCStár Kezdő és haladó Sevella Zsuzsanna 10. 07.11 – 07.15. 

33. Nemezkészítő OKJ II. éves Aba P. Ákos 14. 07.18 - 07.22. 

34. Rézműves Kezdő és haladó Szedlják István 6. 07.04 - 07.08. 

35. Szíjgyártó-nyerges ÁESZ I. éves Gyifkó Ádám 10. 07.11 - 07.15. 

36. Tojásdíszítő Kezdő és haladó 

Fekete Ildikó, Farkasné 

Jeszenszky Anita, Lázár 

Julianna, Uhljár Mátyásné 

6. 07.04 - 07.08. 

37. Vászonszövő ÁESZ I. éves 
Debreczeni János, 

Debreczeni Klára 
15. 07.18 – 07.22. 

38. Vászonszövő Haladó 
Debreczeni János, 

Debreczeni Klára 
19. 07.25 - 07.29. 

39. Viseletkészítő Kezdő és haladó Sárospatakiné Fazekas Judit 7. 07.04 - 07.08. 

40. Általános információk   20.  

 

2. Időpontok, szakmák 

Idő-

pont 
Szakmák, csoportok 

07.04 - 

07.08.  

Bőrműv

es  
Fazekas  

Csipkekés

zítő 

Gyerm

ek 

Ifjúsá

gi 

Rézműv

es 
Hímző  

Viselet

varró 

Tojásdís

zítő 
    

07.11 - 

07.15. 

Gépi 

hímző 
Fazekas  

Gyékényfo

nó 

Gyerm

ek 

Ifjúsá

gi 

Kosárfo

nó 

Mézesk

alácskés
zítő 

Szíjgyá

rtó 

Mintaki

ncstár 
    

07.18 - 

07.22. 

Bőrműv

es  
Fazekas  Bútorfestő 

Gyerm

ek 

Ifjúsá

gi 

Faműve

s 

Faműve

s 
Hímző  Hímző  

Vászons

zövő 

Nemez-

készítő 

07.25 - 
07.29. 

Gyöngy
fűzés 

Hagyomá

ny a 

divatban 

Csuhé, 
szalma 

Gyerm
ek 

Ifjúsá
gi 

Faműve
s 

Könyvk
ötő   

Hímző  
Gyapjú-
szövő 

Vászons
zövő 
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2022. július 04-08. 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: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

 

2. CSIPKEKÉSZÍTŐ (kezdő és haladó) 

Az alapképzésben résztvevők az egy hét alatt a csipkeverés alapjaival ismerkedhetnek meg. 

Elsajátítják a vászon-, fél- és egészveréses csipkék készítésének technikáját, és egyszerű 

betét- és szélcsipkéket is készíthetnek. 

A középhaladó csoportba jelentkezők az öt nap alatt a korábban szerzett tudásukkal 

ékszereket készíthetnek maguknak vert csipkéből. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

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

készítésének alapjait, 

- akik kézműves tudásukat szeretnék kibővíteni, 

- akik esetleg középfokú szakmai képesítést kívánnak majd szerezni a csipkekészítés 

mesterségből. 

Csoportvezető: Tóthné Kiss Szilvia, Népi Iparművész 

Részvételi díj: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

 

3. FAZEKAS (OKJ képzés II. éves) 

A II. éves OKJ-s képzés résztvevői az 5 nap alatt a népi fazekasság formavilágának ismeretét 

bővítik. Törekednek a forma és funkció összhangjának megjelenítésére az elkészítendő 

tárgyaknál. A Kárpát-medence fazekasközpontjai közül kiemelve egy-kettőt, ismerkednek 

annak jellemző edényformáival, és készítenek belőle 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: 

- akik a népi kézműves szakképzés II. éves résztvevői, 

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

technikáit. 
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Csoportvezető: Hugyecz László fazekasmester 

Részvételi díj: a kétéves OKJ-s tanfolyam résztvevőeinek 35.000 Ft, a csak erre a hétre 

bekapcsolódó résztvevőknek 28.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. 

 

 

4. XX. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR (kezdő és haladó) 

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: 20.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagok gyermekeinek 

15.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés. 

 

 

5. HÍMZŐK (haladó) 

XXV. HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA 

A résztvevők az öt nap alatt megismerkednek szerb nemzetiség békéscsabai és gyulai 

múzeumban található fehér és arany hímzéseivel, díszítményeik kompozíciójával, színeivel és 

öltéstechnikájával. Lehetőségük lesz a két múzeumban kutatni, gyűjteni, a felgyűjtött 

mintakincsből szabadon választott funkciójú tárgyakat tervezni és az alkotásokat elkészíteni.  

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. 

Csoportvezető: Dr. Illés Károlyné Népi Iparművész, Népművészet Mestere 

Segítő: Dr. Zsíros Gézáné hímző 

Részvételi díj: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

 

6. X. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR (kezdő és haladó) 

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), logikaijátékokat (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 
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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: 20.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagok gyermekeinek 

15.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés. 

 

 

7. 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 is. 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 tovább fejlesztenék 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: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

 

8. TOJÁSDÍSZÍTŐ (kezdő és haladó) 

A tábor időszaka alatt a résztvevők megismerkednek a tojásdíszítés különböző technikáival, a 

karcolással, drótozással, gyöngyözéssel, valamint a tojásírással. A technikai ismeretek mellett 

a hagyományos díszek, formák elsajátítása, elkészítése lesz a meghatározó. Az írott tojásoknál 

két tájegység, a gyimesi és a sárközi hímesek révén mélyebben megismerik, megtanulják a 

héj felosztásának különféle módjait, amelybe a ritkábban alkalmazott, különlegesebb 

díszítményeket helyezik el. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik a korábbi tojásíró képzés résztvevői voltak, és tovább fejlesztenék gyakorlati 

jártasságukat, 

- akik tojásdíszítés szakmai ismereteket kívánnak szerezni,  

- akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet arra, hogy tojást díszítsenek. 

Csoportvezető: Fekete Ildikó, Népművészet Ifjú Mestere, Népi Iparművész 

Meghívott vendégek: Farkasné Jeszenszky Anita – gyöngyös Népi Iparművész, Lázár 

Julianna – tojásíró Népművészet Ifjú Mestere, Uhljár Mátyásné – tojásíró Népi Iparművész 

Részvételi díj: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 
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9. VISELETKÉSZÍTŐ (kezdő és haladó) 

A résztvevők a tábor ideje alatt a moldvai csángó népviselettel foglalkoznak. 

Megismerkednek a tájegységre jellemző díszítményekkel és az ingek jellegzetességeivel. 

Elsajátítják a férfi és női ing szabását-varrását. 

A kezdők moldvai csángó férfiinget varrnak. A haladók női inget és katrincát készítenek. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik a korábbi viseletkészítő képzés résztvevői voltak, és tovább fejlesztenék 

gyakorlati jártasságukat, 

- akik viseletvarró szakmai ismereteket kívánnak szerezni,  

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

fenti tevékenységekkel. 

Csoportvezető: Sárospatakiné Fazekas Judit, Népi Iparművész 

Részvételi díj: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 
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2022. július 11 – 15. között megvalósuló kurzusok 

 

 
1. FAZEKAS (ÁESZ képzés I. éves) 

A résztvevők az öt nap alatt a népi fazekasság formavilágának újabb ismereteire tesznek szert, 

és alkalmazzák azt. A forma és funkció összhangjának megjelenítésével készítik el a 

tárgyakat. Foglalkoznak a Kárpát-medence tálasközpontjainak jellemző edényformáival, 

elkészítésük menetével. Korongoznak tányérokat, tálakat, tejesköcsögöket, szilkéket és 

korsókat.  

A csoportba várjuk mindazokat: 

- a népi kézműves szakképzés elsőéves fazekas résztvevői, 

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

tevékenységekkel. 

Csoportvezetők: Barcsay Andrea Népi Iparművész, Népművészet Ifjú Mestere, fazekas 

szakoktató 

Részvételi díj: a kétéves ÁESZ-es tanfolyam résztvevőinek 45.000 Ft, a csak erre a hétre 

bekapcsolódó résztvevőknek 28.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. 
 

 

2. GÉPI HÍMZŐ (kezdő és haladó) 

A résztvevők az öt nap alatt megismerkednek a kalocsai gépi hímzés mintázási lehetőségeivel. 

Elmélyülhetnek a francia madeira motívumvilágában. Az egy hét alatt módot adunk arra, 

hogy elkészítsenek a megtanult technikák alkalmazásával saját részre egy használati tárgyat, 

vagy viseleti darabot (kötény, ingváll). Lehetőség lesz az elkészült kisebb darabok funkciónak 

megfelelő összeállítására. 

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: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 
 

3. GYÉKÉNYFONÓ (kezdő és haladó) 

A résztvevők az öt nap alatt megismerkednek a gyékénykötés, -fonás különböző technikáival, 

az erdélyi Mezőfele településen használt formákkal és technikákkal, amelyekkel 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 gyékényfonás elméletébe és gyakorlatába,  

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

gyékényt fonni és a különböző fonási technikákat alkalmazni. 

Csoportvezető: Kiss József mezőfelei (Erdély) gyékényfonó 

Részvételi díj: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 
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4. XX. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR (kezdő és haladó) 

A gyerekek az együtt töltött egy hét 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: Nedényiné Törőcsik Anna óvónő, hímző szakoktató 

Részvételi díj: 20.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagok gyermekeinek 

15.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés.  

 

 

5. X. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR (kezdő és haladó) 

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

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

gyöngyből, fából, gyapjúból stb. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, 

párválasztó játékokkal, népdalokkal. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. 

A csoportba várjuk:  

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

kézművességgel, népdalokkal, és népi szokásokkal. 

Csoportvezető: Berencsi Erika pedagógus, nemez szakoktató 

Részvételi díj: 20.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagok gyermekeinek 

15.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés.  

 

 

6. KOSÁRFONÓ (ÁESZ képzés I. éves) 

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

kosárfonással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik bővítését. Az egy hét alatt 

készítenek többek között kerek bevásárló-, kerek boller-, szögletes kosarat és húzott tálcát. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik a népi kézműves szakképzés elsőéves kosárfonó résztvevői, 

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

tevékenységekkel. 

Csoportvezető: Kocsor Imréné kosárfonó Népi Iparművész, Népművészet Mestere 

Részvételi díj: a kétéves ÁESZ-es tanfolyam résztvevőinek 40.000 Ft, a csak erre a hétre 

bekapcsolódó résztvevőknek 28.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. 

 

 

7. MÉZESKALÁCSKÉSZÍTŐ (ÁESZ képzés I. éves) 

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

mézeskalácsossággal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik bővítését. Megismerik a 

debreceni mézeskalácsosságot, a magyarországi mézeskalácsos céhek kialakulását, 

működését, a céhek szerepét a korai kézműves iparban. Foglalkoznak a saját konyhájukban 

használható apró méretű ütőfa tervezésével. Sütnek ütőfás mézeskalácsot, mézespuszedlit, 

annak töltött és töltetlen változatait, gyakorolják az írókázást. Megismerkednek a mézesbáb 



 10 

fogalmával, az alapanyag előkészítésével, és természetesen sütnek és díszítenek babákat, 

kardokat, lovakat, huszárokat. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik a népi kézműves szakképzés elsőéves mézeskalácskészítő résztvevői, 

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

tevékenységgel. 

Csoportvezetők: Bujdosó Enikő és Kádár Manni mézeskalácskészítő szakoktatók  

Részvételi díj: a kétéves ÁESZ-es tanfolyam résztvevőinek 45.000 Ft, a csak erre a hétre 

bekapcsolódó résztvevőknek 28.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. 

 

 

8. MintaKINCStár,  a népművészeti anyanyelv (kezdő és haladó) 

Az ötnapos együttlét célja népművészetünk díszítőmotívumainak, és azok – játékos formában 

való – továbbadási módszertanának megismerése. A csoport tagjai foglalkoznak többek 

között a pásztorfaragások motívumkincseivel, a különféle hímzések motívumaival, 

zsinórmintákkal, fazekas termékek, házoromzatok mintakincseivel. 

A program végére a résztvevők a kapott ismeretek segítségével képesek lesznek olyan 

játékeszközöket készíteni, amelyek a játékélmény mellett észrevétlenül becsempészik a 

gyerekek vizuális memóriájába a népművészeti mintákat. A játékkészítő és alkotó-vizuális 

blokkokban a mai gyerekek számára is izgalmas, látványos, egyedi és különleges 

munkaformák átadásáé a főszerep. A hét végére mindenki elkészíti saját játékgyűjteményét. 

Az alapfokú művészetoktatásban induló népművészeti tagozatban a megszerzett tudással 

a résztvevők képesek lesznek olyan foglalkozásokat tartani, olyan játékeszközöket készíteni, 

melyek taníthatók a népi játék gyakorlat (főtárgy: előképző 1–2. évfolyam, alapfok 1–2. 

évfolyam) és a népművészeti vizuális alapismeretek (kötelező tárgy: 1–3. alapfokú évfolyam) 

tantárgyak keretein belül.  

A csoportba várjuk: 

- azokat a pedagógusokat, oktató-nevelő munkával foglalkozó szakembereket, akik 

szeretnék e területen módszertani tudásukat bővíteni, s munkájukba beilleszteni azt, 

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

népművészeti anyanyelv felhasználási lehetőségeivel, hogy családjuk körében ezt 

továbbadhassák. 

Csoportvezető: Sevella Zsuzsanna MintaKINCStár programgazda, fejlesztőpedagógus, 

játékfejlesztő 

Részvételi díj: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 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 

lovagló kantárt készítenek – orrszíj, tarkószíj, pofaszíj, homlokszíj. Megtanulják a felsorolt 

lószerszámok szabását, díszítését, csipkézését és domborítását. 

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: Gyifkó Ádám szíjgyártó mester 
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Részvételi díj: a kétéves ÁESZ-es tanfolyam résztvevőinek 45.000 Ft, a csak erre a hétre 

bekapcsolódó résztvevőknek 28.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. 
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2022. július 18 – 22. között megvalósuló kurzusok 

 

 
1. BŐRMŰVES (OKJ képzés II. éves) 

Az OKJ tanfolyam II. éves hallgatói az öt nap alatt folytatják a bőrművességgel kapcsolatos 

elméleti és gyakorlati ismereteik bővítését. Hozzákezdenek a vizsgamunkák megtervezéséhez 

és kivitelezéséhez.  

A csoportba várjuk mindazokat:  

- akik a népi kézműves szakképzés másodéves bőrműves résztvevői, 

- akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy betekintést nyerjenek a népi 

bőrművességbe. 

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

Népi Iparművész 

Részvételi díj: a kétéves OKJ-s tanfolyam résztvevőinek 35.000 Ft, a csak erre a hétre 

bekapcsolódó résztvevőknek 28.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. 
 

 

2. BÚTORFESTŐ (kezdő és haladó) 

A haladók a kalotaszegi Magyarókereke református temploma festett mennyezetkazettáinak 

rekonstrukcióján dolgoznak. Megismerkednek a festett mennyezet motívumaival, 

ornamentikájával. Az eredeti kazetták a Néprajzi Múzeum gyűjteményében vannak, s ezek 

hiteles másolatainak tervezetten fele (27 db) készül el a táborban Umling Lőrinc, jeles XVII-

XVIII. századi festő-asztalosdinasztia stílusában. A csoport tagjai – néhány kezdő 

bútorfestővel kiscsoportot alkotva – csoportonként 4-5 db, 70 x 90 cm-es táblaképet 

készítenek el. 

A csoportba várjuk:  

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

betekintést nyerni a bútorfestés elméletébe és gyakorlatába, 

- a bútorfestő 60 és 120 órás akkreditált képzés végzett résztvevőit, 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 

28.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés költsége.  A 12 fő esetében a jelentkezési sorrend dönt! 
 

 

3. FAMŰVES (OKJ képzés II. éves) 

Az OKJ tanfolyam II. éves hallgatói az öt nap alatt folytatják a faművességgel kapcsolatos 

elméleti és gyakorlati ismereteik bővítését. Elkészítik a hegedűhátú szék tervét, vázát és 

faragását. 

A csoportba várjuk mindazokat:  

- akik a népi kézműves szakképzés másodéves faműves résztvevői, 

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

tevékenységekkel. 

Csoportvezető: Dezső János Népi Iparművész, Népművészet Ifjú Mestere 

Részvételi díj: a kétéves OKJ-s tanfolyam résztvevőinek 35.000 Ft, a csak erre a hétre 

bekapcsolódó résztvevőknek 28.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. 
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4. FAMŰVES (haladó) 

XXVIII. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ 

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

szőlőskertek bejárati nagykapuját készítik el, továbbá a „TÉGLA” Népművészeti Alkotóház 

udvarán található fás építményeket, valamint az egyesület fából készült játékait újítják fel, 

vagy éppen cserélik. Készítenek kreatív gyerekjátékokat. 

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, Népi Iparművész 

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

magában foglalja a szállás és étkezés biztosítását is. A többiek számára 28.000 Ft, továbbá az 

igényelt étkezés költsége. 
 

 

5. FAZEKAS (haladó) 

A résztvevők a tábor ideje alatt a tatai fazekasság jellegzetes formavilágával ismerkednek 

meg és alkalmazzák azokat. A hangsúlyt elsősorban a terrakotta fennálló edényekre teszik. 

 

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: Fazekas Ferenc Népi Iparművész, Népművészet Mestere 

Részvételi díj: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 
 
 

6. XX. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR (kezdő és haladó) 

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: Hanó Krisztina néptánc- és óvodapedagógus, népi játszóházvezető 

Részvételi díj: 20.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagok gyermekeinek 

15.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés.  
 

 

7. HÍMZŐ (OKJ képzés II. éves) 

Az OKJ tanfolyam II. éves hallgatói az öt nap alatt folytatják a hímzéssel kapcsolatos elméleti 

és gyakorlati ismereteik bővítését. A hét első felében a vendégelőadóval az úri hímzés 

ornamentikájával, öltéstechnikájával és színezésével ismerkednek meg, valamint megtanulják 

a vagdalásos technikát (együtt dolgozik az I. és II. éves hímzőcsoport). A hét utolsó két 
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napján a dunántúli hímző- és viseletkultúrát ismerik meg, ezen belül is a kaposmenti hímzést. 

Foglalkoznak mintagyűjtéssel és előadásokat hallgatnak meg néprajzi témakörökből. 

A csoportba várjuk mindazokat:  

- akik a népi kézműves szakképzés másodéves hímző résztvevői, 

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

tevékenységekkel. 

Csoportvezető: Jenei Anikó hímző szakoktató, Népi Iparművész 

Meghívott vendég: Zuberec Vera Népi Iparművész 

Részvételi díj: a kétéves OKJ-s tanfolyam résztvevőinek 35.000 Ft, a csak erre a hétre 

bekapcsolódó résztvevőknek 28.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. 
 

 

8. 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. A hét első felében 

a vendégelőadóval az úri hímzés ornamentikájával, öltéstechnikájával és színezésével 

ismerkednek meg, valamint megtanulják a vagdalásos technikát (együtt dolgozik az I. és II. 

éves hímzőcsoport). A hét utolsó két napján a gömöri hímzéssel ismerkednek meg elméletben 

és gyakorlatban. Foglalkoznak mintagyűjtéssel és előadásokat hallgatnak meg néprajzi 

témakörökből. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik a népi kézműves szakképzés elsőéves hímző résztvevői, 

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

tevékenységekkel. 

Csoportvezetők: Jenei Anikó hímző szakoktató, Népi Iparművész és Dr. Illés Károlyné Népi 

Iparművész, Népművészet Mestere 

Meghívott vendég: Zuberec Vera Népi Iparművész 

Részvételi díj: a kétéves ÁESZ-es tanfolyam résztvevőinek 45.000 Ft, a csak erre a hétre 

bekapcsolódó résztvevőknek 28.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. 
 

 

9. X. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR (kezdő és haladó) 

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: 20.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagok gyermekeinek 

15.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés.  
 

 

10. NEMEZKÉSZÍTŐ (OKJ képzés II. éves) 

Az OKJ tanfolyam II. éves hallgatói az öt nap alatt folytatják a nemezkészítéssel kapcsolatos 

elméleti és gyakorlati ismereteik bővítését. Hozzákezdenek a vizsgamunkák megtervezéséhez 

és kivitelezéséhez.  

A csoportba várjuk mindazokat:  
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- akik a népi kézműves szakképzés másodéves nemezkészítő résztvevői, 

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

tevékenységekkel. 

Csoportvezetők: Aba P. Ákos Népi Iparművész 

Részvételi díj: a kétéves OKJ-s tanfolyam résztvevőinek 35.000 Ft, a csak erre a hétre 

bekapcsolódó résztvevőknek 28.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. 

 

11. 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. 

Csoportvezető: Debreczeni János Népi Iparművész, Népművészet Mestere, segítő 

Debreczeni Klára Népi Iparművész 

Részvételi díj: a kétéves ÁESZ-es tanfolyam résztvevőinek 45.000 Ft, továbbá az igényelt 

étkezés és a felhasznált anyagköltség. 
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2022. július 25 – 29. között megvalósuló kurzusok 

 
1. CSUHÉ- és SZALMAFONÓ (kezdő és haladó) 

A tábor időszaka alatt a résztvevők a csuhéfonás technikáival és mintáival ismerkedhetnek 

meg. Terveink szerint 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. 

A csoportba várjuk mindazokat:  

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

nyerni a csuhé- és szalmatárgykészítő elméletbe és gyakorlatba, 

- akik szeretnének egy hetet hozzájuk hasonló érdeklődésűek társaságában eltölteni, 

közösen, jó hangulatban együtt alkotni, 

- akik a szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet új megoldások kipróbálására a 

csuhé- és szalma megmunkálásában. 

Csoportvezető: Bencsik Márta Népi Iparművész, szakoktató 

Részvételi díj: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

2. FAMŰVES, CSONT- ÉS SZARUKARCOLÁS (kezdő és haladó) 

A résztvevőket az előadó beavatja mindazokba a „tudományokba”, amelyeket ő maga is 

használ. Kipróbálják a botfaragást, annak dunántúli, elsősorban somogyi és rábaközi, ill. 

ékrovásos díszítményeit. Megismerkednek a csont- és szarukarcolozással, ebből az anyagból 

tárolóedényt, sótartót, késnyelet stb. készítenek. 

A csoportba várjuk mindazokat:  

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

nyerni a faművesség, a csont- és szarufaragás elméletébe és gyakorlatába, 

- akik szeretnének egy hetet hozzájuk hasonló érdeklődésűek társaságában eltölteni, 

közösen, jó hangulatban együtt alkotni, 

- akik a szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet új megoldások kipróbálására a fa-, 

a csont-, és a szaru megmunkálásában. 

Csoportvezető: Kasza Miklós Népi Iparművész, Népművészet Mestere 

Részvételi díj: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

3. GYAPJÚSZÖVŐ (kezdő és haladó, és ÁESZ képzés I. éves) 

A tábor ideje alatt az érdeklődők megismerkedhetnek az erdélyi festékes szőnyegek 

tervezésével és szerkesztésével, az erdélyi festékes szőttesek fajtáival, színeivel és az 

alkalmazott szövéstechnikáival. A megszerzett ismeretek alapján terveznek szőnyeget vagy 

tarisznyát, és kivitelezik azt.  

A csoportba várjuk mindazokat:  

- az államilag elismert szakképző tanfolyam I. éves résztvevőit, 

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

nyerni az erdélyi festékes szőttes világába, 

- akik szeretnének egy hetet hozzájuk hasonló érdeklődésűek társaságában eltölteni, 

közösen, jó hangulatban együtt alkotni, 

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

festékes szövési technikákat és díszítményeit. 

Csoportvezető: Páll Etel erdélyi szövőasszony, Népi Iparművész 
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Részvételi díj: a kétéves ÁESZ-es tanfolyam résztvevőinek 45.000 Ft, a csak erre a hétre 

bekapcsolódó résztvevőknek 28.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. 

 

4. XX. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR (kezdő és haladó) 

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: 20.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagok gyermekeinek 

15.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés.  

 

5. GYÖNGYFŰZŐ, NÉPI ÉKSZERKÉSZÍTŐ (kezdő és haladó) 

A tábor ideje alatt a csoportba jelentkezők megismerkednek a kalotaszegi „hálós” 

gyöngyhímzés technikájával. A kötény szedésmintáinak felhasználásával modern ékszereket 

(medál, karkötő, fülbevaló, öv) készítenek, kisebb használati tárgyakat díszítenek, pl. 

neszesszert, kistáskát varrhatnak. 

A csoportba várjuk mindazokat:  

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

nyerni a népi gyöngyfűzés rejtelmeibe, 

- akik az ékszerkészítéssel már foglalkoznak, s szeretnének egy hetet hozzájuk hasonló 

gyöngyszerelmesek társaságában eltölteni, közösen, jó hangulatban együtt alkotni, 

- akik a szabadidejükből szívesen áldoznak a népi gyöngyfűzés alapjainak, s a 

különböző technikáknak az elsajátítására. 

Csoportvezető: Farkasné Jeszenszky Anita Népi Iparművész 

Részvételi díj: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

6. HAGYOMÁNY A DIVATBAN, TERVEZÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG 

(kezdő és haladó) 

A tábor öt napja alatt a résztvevők a ruhatervezés alapjaitól eljutnak a népi hagyományainkon 

alapuló modern ruha prototípusának összeállításáig. A mezőkövesdi tájegység népviseletének 

és mintakincsének megismerése után a design szakma alapjaival ismerkedhetnek meg, 

ötletelnek, divatgrafikákat és felületkísérleteket készítenek, mintát rajzolnak. Elkészítik 

gyakorlati modellezéssel, a legjobb terv alapján a ruha szabásmintáját, és próbababán 

összeállítják. 

A csoportba várjuk mindazokat:  

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

divatgrafika által megfogalmazni, 

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

nyerni egy tájegység népviseletébe, 

- akik szeretnének egy hetet hozzájuk hasonló érdeklődésűek társaságában eltölteni, 

közösen, jó hangulatban együtt alkotni, 

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

kiindulva ruhákat tervezzenek és kivitelezzenek. 
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Csoportvezető: Molnár-Madarász Melinda Meyke iparművész, divattervező 

Részvételi díj: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

7. HÍMZŐ (kezdő és haladó) 

A résztvevők az öt nap alatt megismerkednek az erdélyi szász hímzésekkel, azok 

ornamentikájával, díszítményeivel, színvilágával. Használati tárgyra tervet készítenek és 

kivitelezik azt, elsajátítják a kézi tambour hímzőtechnikát. Foglalkoznak mintagyűjtéssel és 

néprajzi témakörökből előadásokat hallgatnak meg. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

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

hímzésekkel és hímzési technikákkal, 

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

szerezni az erdélyi szász hímzőkultúrából, 

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

Csoportvezető: Kudlákné Balázs Noémi hímző szakoktató 

Részvételi díj: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

 

8. X. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR (kezdő és haladó) 

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

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

kabalát, bábot, mobiltartót stb. Különféle alapanyagokkal pl. agyag, csuhé., stb., 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. 

Csoportvezetők: Bonyhàdi Péter Pàlné fazekas oktató, szàlasanyag készítő.és 
Molnár Anikó bútorfestő 
Részvételi díj: 20.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagok gyermekeinek 

15.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés.  

 

9. KÖNYVKÖTŐ (kezdő és haladó) 

A foglalkozások Békéscsabán, a Megyei Könyvtárban történnek 

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 bőrkötéses könyveket 

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

felkeressük őket, hogy egyéni kéréseiket is tudjuk teljesíteni. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

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

könyvkötéssel, illetve gyarapítsák eddigi tudásukat, 

- akik esetleg alapfokú rész-szakképesítést kívánnak szerezni a kézi könyvkötő 

mesterségéből.  

Csoportvezető: Bíró Bertold, könyvkötő mester 

Részvételi díj: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 
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10. VÁSZONSZÖVŐ (haladó) 

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. 

A csoportba várjuk mindazokat: 

- 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: 28.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 25.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 
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A TÁBOROKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
 

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 jelentkezőknek később elküldjük a békéscsabai panziók címlistáját.  

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: 1300-1600 Ft/fő/menü közötti 

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

viszont júniusban pontosítani fogjuk az árakat. 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 akar lenni 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: 2022. május 20-ig, elsősorban az online: JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével 

(esetleg a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével). 

 

Bővebb információ: Békés Megyei Népművészeti Egyesület, Békéscsaba, Orosházi u. 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/1FAIpQLScQRPXV0vVnD_9CBEPcVwFoXBRfyHQb2yw-Or0sYrAE2fWkVA/viewform?usp=sf_link
mailto:info@bmne.hu
http://www.bmne.hu/

