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NYÁRI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR BÉKÉSCSABÁN  

II. 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 32. alkalommal szerettünk volna a szokott, hagyományos formában 

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

megakadályozta.  

 

Hasonlóan az elmúlt évhez, a foglalkozások helyszínét áttettük az egyesületünk alkotóházába 

– Békéscsaba, Orosházi u. 32.  Úgy gondoltuk, hogy kisebb csoportokba szerveződve jobban 

be tudjuk tartani a vírus elleni óvintézkedéseket is. 

  

Terveink szerint júliusban négy héten keresztül táborozunk, vagyis július 05-tól folyamatosan 

hirdetünk gyermekek részére népi kézműves foglalkozásokat, a felnőtteknek felnőtt kézműves 

képzéseket, műhelyfoglalkozásokat.    

 

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

kismesterségek tudásátadása. 

A résztvevők az egy hét alatt megismerkednek a magyar népművészet számukra még 

ismeretlen területeivel, illetve a meg lévő tudásukat, gyakorlati jártasságukat bővíthetik. 
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 FELNŐTTKÉPZÉSEK, MŰHELYFOGLALKOZÁSOK, GYEREKTÁBOROK 

 

A TÁBOROK TÉRKÉPE 

 

1. Szakmák, csoportok, időpontok, előadók 
S.sz. Szakmák csoportok A képzésjellege Előadó/előadók időpont 

1 Bőrműves Kezdő és haladó Terényi Gyöngy 07.05 - 07.09. 

2 Bőrműves OKJ I. éves 
Hutkai László és 

Kurtics Attila 
07.12 - 07.16. 

3 Bútorfestő Kezdő 
Ament Éva és 

tanítványai 
07.19 - 07.23. 

4 Bútorfestő Haladó Ament Éva 07.19 - 07.23. 

5 Csipkekészítő Kezdő és haladó 
Nemes Viola és 

Tóthné Kiss Szilvia 
07.26 - 07.30. 

6 Csuhékészítő Kezdő és haladó Bárány Mara 07.05 - 07.09. 

7 Fazekas – EFOP program Kezdő és haladó 
Barcsay Andrea és 

Hugyecz László 
07.05 - 07.09. 

8 Fazekas Haladó Fazekas Ferenc 07.19 - 07.23. 

.9 Fazekas OKJ I. éves Barcsay Andrea 07.12 - 07.16. 

10 Fazekas OKJ II. éves Hugyecz László 07.12 - 07.16. 

11 
Faműves – Nemzetközi 

Fafaragó Találkozó  
Haladó 

Nagy József és Széll 

János 
07.19 - 07.23. 

12 Faműves   OKJ I. éves Dezső János 07.12 - 07.16. 

13 Fémékszer készítő Kezdő és haladó Rácz Erika 07.26 - 07.30. 

14 Gépi hímző Kezdő és haladó Jenei Anikó 07.26 - 07.30. 

15 Gyapjúszövő Kezdő és haladó 
Dávidné Gyarmati 

Zsuzsanna 
07.26 - 07.30. 

16 Gyermek és ifjúsági Kezdő és haladó Bujdosó Enikő 07.26 - 07.30. 

17 Gyermek és ifjúsági Kezdő és haladó Misik Móni 07.12 - 07.16. 

18 Gyermek és ifjúsági Kezdő és haladó 
Nedényiné Törőcsik 

Anna 
07.05 - 07.09. 

19 Gyermek és Ifjúsági Kezdő és haladó Tóth Ágnes 07.19 - 07.23. 

20 
Gyöngyfűzés, népi 

ékszerkészítés 
Kezdő és haladó 

Farkasné Jeszenszky 

Anita 
07.05 - 07.09. 

21 Hímző Kezdő 

Dr. Illés Károlyné é 

Bogárné Szőke Erika 

és Misik Móni 

07.05 - 07.09. 

22 
Hímző – Határok Nélküli 

Néprajzi Népfőiskola 
Haladó 

Dr Illés Károlyné és 

Zuberecz Vera 
07.05 - 07.09. 

23 Hímző OKJ I. éves 
Dr Illés Károlyné és 

Jenei Anikó 
07.12 - 07.16. 

24 Könyvkötő   Kezdő és haladó Bíró Bertold 07.26 - 07.30. 

25 Nemezkészítő Kezdő és haladó 
Berencsi Erika és 

Bors Franciska 
07.19 - 07.23. 

26 Nemezkészítő OKJ I. éves Aba P Ákos 07.12 - 07.16. 

27 
Mézeskalács készítő – 

EFOP program 
Kezdő és haladó 

Bujdosó Enikő és 

Kádár Manni 
07.05 - 07.09. 

28 Paszománykészítő   Kezdő és haladó Kiss Árpádné 07.19 - 07.23. 

29 Rézműves Kezdő és haladó Szedlják István 07.26 - 07.30. 

30 Tojásírás Kezdő és haladó Mosonyi Éva 07.26 - 07.30. 

31 Vászonszövő Haladó 
Debreczeni János és 

Debreczeni Klára 
07.19-07.23 

32 Viseletvarró  Akkreditált Farkasné Kun Anikó 07.12-07.16 
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2. Időpontok, szakmák 

Időpont Szakmák, csoportok 

07.05 - 07.09.  Bőrműves  Fazekas  Csuhékészítő 
Gyermek 

és ifjúsági 
Gyöngyfűzés Hímző  Hímző  

Mézeskalács 

készítő 

07.12 - 07.16. Bőrműves  Fazekas  Fazekas Faműves   
Gyermek és 

ifjúsági 
Hímző  

Nemez-

készítő 

Viselet-

készítő 

07.19 - 07.23. Bútorfestő Bútorfestő Fazekas Faműves 
Gyermek és 

ifjúsági 

Nemez-

készítő 

Paszomány

készítő   
Vászonszövő 

07.26 - 07.30. Csipkekészítő 
Fémékszer 

készítő 
Gépi hímző 

Gyapjú-

szövő 

Gyermek és 

ifjúsági 
Könyvkötő   Rézműves Tojásírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2021. július 05 – 09. között megvalósuló kurzusok 

 
1. BŐRMŰVES (kezdők és haladók) 

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

technikáival és fogásaival. Majd ezek felhasználásával készítenek bőrből, ráncolással vagy 

szabással kialakított tárolókat: valamilyen kisebb tárgynak (pl.: toll, szemüveg, aprópénz) 

tokot, tartót vagy bőrzacskót. Lehetőség lesz a különböző tulajdonságú bőrök együttes 

alkalmazására is egy-egy tárgyon belül. A pásztorhagyományban és az egyetemes 

bőrművességben fennmaradt bőrös megoldásokat és elemeket úgy fogjuk felhasználni, hogy 

munkadarabjaink jól használható, és a mai tárgykultúrába beilleszthető tárgyakká váljanak.  

A csoportba várjuk mindazokat: 

- akik már valamilyen bőrműves alapismeretekkel rendelkeznek, 

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

- akik szívesen töltenek el egy hetet bőrművességgel, 

- akik OKJ-s népi bőrműves képzéssel rendelkeznek. 

Csoportvezető: Terényi Gyöngy bőrműves népi iparművész, szakoktató 

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden 

résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

 

2. CSUHÉKÉSZÍTŐ (kezdők és haladók) 

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

ismerkedhetnek meg. Terveink szerint különböző csuhétartókat, tokokat készíthetnek. Ezek 

lehetnek kézitáska, oldaltáska, mobiltok, ceruza, vagy bicskatartó, vagy kosárféle. A csuhé 

festésébe is belekóstolhatnak. A növényekkel festett csuhé változatosabbá teszi a felület 

mintaalakítását. A csuhétárgyak kiegészítéseként lehetőség lesz bőrből szíjakat, záródásokat, 

pántokat alkalmazni. Ehhez, a táborban ebben az időben tanító bőrműves mester nyújt 

segítséget. 

A csoportba várjuk:  

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

betekintést nyerni a csuhékészítés elméletébe és gyakorlatába, 

- azokat a csuhékészítőket, akik szeretnének egy hetet hozzájuk hasonló érdeklődésűek 

társaságában eltölteni, közösen, jó hangulatban együtt alkotni, 

- minden érdeklődőt, akik a szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet új megoldások 

kipróbálására a csuhé megmunkálásában. 

Csoportvezető: Bárány Mara népi iparművész, szakoktató 

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden 

résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

 

3. FAZEKAS (kezdők és haladók) 

EFOP-3.7.3-16-2017-00075  

„HASZNÁLHATÓ HAGYOMÁNYOK − NÉPI KÉZMŰVES TUDÁS ÁTADÁSA A 

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN” CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN 

 

A fazekassággal most ismerkedők a hat nap alatt a népi fazekasság alapfogásait sajátítják el, 

elektromos korongokon kis tálakat, bögréket korongozhatnak, fülezhetnek, díszíthetnek. Az 

Alföldre jellemző díszítőtechnikákkal ismerkedhetnek meg, mint írókázás, vésés, karcolás. Az 

elkészült tárgyak égetés után hazavihetőek. 
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A gyakorlattal rendelkező fazekasok az oktatók segítségével tökéletesíthetik korongozási 

technikájukat és elkészthetik a maguk által kitalált edényeket.  

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

alábbiak lehetnek: 
- köznevelésben részt nem vevők, 

- hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek pl.: munkanélküli, egyetlen felnőttből álló 

háztartásban élő gyermekeket eltartó, 

- hazánkban élő valamelyik nemzetiséghez tartozó, 

- valamilyen fogyatékossággal élő, 

- hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő, 

- GYED-en vagy GYES-en lévő, 

- alacsony végzettségű. 

(A jelentkező maga dönti el és egyben aláírásával igazolja, hogy a felsoroltak közül melyik igaz rá.)  

A csoportba 20 főt tudunk fogadni a jelentkezési sorrend a meghatározó. 

Csoportvezetők: Barcsay Andrea népi iparművész, Népművészet Ifjú Mestere, fazekas 

szakoktató, és Hugyecz László fazekas mester 

Részvételi díj: A jelentkezők számára a részvétel díjmentes, amely magában foglalja a 

szállás, étkezés és anyag biztosítását is. 

 

 

4. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSOPORT (kezdők és haladók) 

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

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

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

fejlesztő, kapcsolatépítő, figyelemfejlesztő csoportjátékokban rögtön hasznosítják is a 

gyermekek. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, 

népdalokkal, valamint polgári táncokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, 

sportjátékokon. 

A csoportba várjuk: 

- azokat a 8-10 éves gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, népmesékkel, népi szokásokkal, gyermekjátékokkal. 

Csoportvezető: Nedényiné Törőcsik Anna óvónő, hímző szakoktató 

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

8.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan 

gondoskodik. 

 

 

5. GYÖNGYFŰZŐ, NÉPI ÉKSZERKÉSZÍTŐ (kezdők és haladók) 

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

gyöngyhímzés technikájával, a mérai kötény szedésmintáinak felhasználásával 

viseletkiegészítőket, ékszereket készítenek, neszesszert, kistáskát varrhatnak. 

A csoportba várjuk:  

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

betekintést nyerni a népi gyöngyfűzés rejtelmeibe, 

- azokat az ékszerkészítéssel már foglalkozó alkotókat, akik szeretnének egy hetet 

hozzájuk hasonló gyöngyszerelmesek társaságában eltölteni, közösen, jó hangulatban 

együtt alkotni, 

- minden érdeklődőt, akik a szabadidejükből szívesen áldoznak a népi gyöngyfűzés 

alapjainak, a különböző technikáknak az elsajátítására. 

Csoportvezető: Farkasné Jeszenszky Anita népi iparművész 

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft, 

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

felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan gondoskodik. 
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6. HÍMZŐK (kezdők) 

A résztvevők a néhány nap alatt megismerkednek a kézi széleldolgozás paplansarok, subrika 

és azsúr készítésével, a komádi a színes kalocsai és a színes matyó gyapjúhímzéssel, azok 

ornamentikájával, öltéstechnikájával. Az elsajátított hímzésekkel és technikákkal szabadon 

választott funkciójú tárgyakat készíthetnek. Foglalkoznak mintagyűjtéssel és néprajzi 

témakörökből előadásokat hallgatnak meg. 

A csoportba várjuk: 

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

fenti hímzésekkel, 

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

szeretnének szerezni más tájegységek hímző kultúrájából, 

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

(8 fő jelentkező esetén a képzés ősztől folytatódik), 

Csoportvezető: Bogárné Szőke Erika népi iparművész és Misik Mónika hímző szakoktatók 

Szakmai vezető: Dr. Illés Károlyné, Népművészet Mestere, népi iparművész 

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden 

résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

 

7. HÍMZŐK (haladók) 

HATÁROK NÉLKÜLI NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA 

A résztvevők az öt nap alatt megismerkednek a Kétegyháza és Méhkerék román lakosainak 

halottas és díszlepedőinek, díszítményeinek kompozíciójával, színeivel és öltéstechnikájával. 

Lehetőségük lesz a gyulai és a békéscsabai 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: Zuberecz Vera hímző, népi iparművész.  

Szakmai vezető: Dr. Illés Károlyné népi iparművész, Népművészet Mestere. 

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

23.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén 

szállásról minden résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

 

8. MÉZESKALÁCS KÉSZÍTŐ (kezdők és haladók) 

EFOP-3.7.3-16-2017-00075 

 „HASZNÁLHATÓ HAGYOMÁNYOK − NÉPI KÉZMŰVES TUDÁS ÁTADÁSA A 

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN” CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN 

A résztvevők megismerik a puha mézeskalács, a mézes puszedli, az ütőfás mézesbáb 

receptjeit. Sütnek hagyományos (alföldi, mogyorós és cukorbevonatos) valamint töltött 

mézeskalács puszedliket. Elsajátítják az ünnepkörökhöz kapcsolódó mézesbábok formázását, 

alaktartó szaggatását, felületkezelését, egyszerű díszítését, írókázását. Foglalkoznak a 

tökéletes cukormáz elkészítésével, színezésével, valamint a terülőmázzal is. A résztvevők 

ötletet kapnak (mintalapokon) a különböző formák díszítéséhez, a széldíszek elkészítéséhez. 



 7 

Megtanulják a magvas és felrakásos mézeskalács készítését is. A debreceni mézestésztából 

ütőfa segítségével hagyományos bábokat sütnek.  

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

alábbiak lehetnek: 
- köznevelésben részt nem vevők, 

- hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek pl.: munkanélküli, egyetlen felnőttből álló 

háztartásban élő gyermekeket eltartó, 

- hazánkban élő valamelyik nemzetiséghez tartozó, 

- valamilyen fogyatékossággal élő, 

- hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő, 

- GYED-en vagy GYES-en lévő, 

- alacsony végzettségű. 

(A jelentkező maga dönti el és egyben aláírásával igazolja, hogy a felsoroltak közül melyik igaz rá.)  

A csoportba 20 főt tudunk fogadni a jelentkezési sorrend a meghatározó. 

Csoportvezetők: Bujdosó Enikő és Kádár Manni mézeskalács szakoktatók  

Részvételi díj: A jelentkezők számára a részvétel díjmentes, amely magában foglalja a 

szállás, étkezés és anyag biztosítását is. 
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2021. július 12 – 16. között megvalósuló kurzusok 

 
1.  BŐRMŰVES (OKJ képzés I. éves) 

A résztvevők az öt nap alatt elméleti ismertekre tesznek szert a bőrművességhez kapcsolódó 

néprajzból, a népi bőrműves technológiájából. A különböző méretű és formájú pénztárca 

készítése kapcsán sajátítják el a bőrszabászat, az előkészítő összeállító, a kézi kéttűs varrás 

technikáit Gyakorolják a különböző díszítő műveleteket pl. fűzés, szironyozás, csontozás stb. 

A csoportba várjuk:  

- A népi kézműves szakképzés elsőéves bőrműves résztvevőit, 

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

fenti tevékenységgel. 

Csoportvezetők: Hutkai László és Kurtics Attila népi iparművészek 

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

bekapcsolódó résztvevőknek 25.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

2. FAMŰVES (OKJ 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:  

- a népi kézműves szakképzés elsőéves résztvevőit, 

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

fenti tevékenységgel. 

Csoportvezetők: 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 25.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

3.  FAZEKAS (OKJ képzés I. éves) 

A résztvevők az öt nap alatt a népi kézműves 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:  

- a népi kézműves szakképzés elsőéves fazekas résztvevőit, 

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

fenti tevékenységgel. 

Csoportvezetők: Barcsay Andrea népi iparművész, Népművészet Ifjú Mestere, fazekas 

szakoktató 

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

bekapcsolódó résztvevőknek 25.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan gondoskodik. 
 

 

4.  FAZEKAS (OKJ képzés II. éves) 

A résztvevők a tábor ideje alatt a népi kézműves fazekasság díszítőtechnikáival ismerkednek 

meg és alkalmazzák azokat. Az edények első égetés – zsengélés – előtti díszítése, mázazási 

technikák stb. 
A csoportba várjuk:  

- a népi kézműves szakképzés másodéves fazekas résztvevőit, 
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- azokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből egy hetet, hogy megismerkedjenek a 

fenti tevékenységgel. 

Csoportvezetők: Hugyecz László fazekas mester  

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

bekapcsolódóknak 25.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. 

Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

 

5. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSOPORT (kezdők és haladók) 

A tábor ideje alatt a gyermekek megismerkedhetnek különböző kézműves tevékenységekkel, 

technikákkal. Természetes alapanyagok használatával készíthetnek játékokat, használati és 

ajándéktárgyakat. Kipróbálhatják az agyagozást, szövést, nemezelést, gyöngyfűzést, ékszer- 

és bábkészítést. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, 

népdalokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, sportjátékokon. 

A csoportba várjuk: 

- azokat az 5-7 éves gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel és a népi játékokkal, 
- akik szeretik a népzenéket, népmeséket. 

Csoportvezető: Misik Mónika pedagógus, népi játék és kismesterség oktató 

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

8.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan 

gondoskodik. 

 

6.  HÍMZŐ (OKJ képzés I. éves) 

A résztvevők az öt nap alatt újabb tájegységek hímzőkultúrájával ismerkednek meg. 

Elsajátítják a mezőségi, a torockói a matyó és a gömöri hímzés ornamentikáját, 

öltéstechnikáját és színezését. A megismert hímzésekkel és technikákkal szabadon választott 

funkciójú tárgyakat készíthetnek. Foglalkoznak mintagyűjtéssel és néprajzi témakörökből 

előadásokat hallgatnak meg. 

A csoportba várjuk:  

- a népi kézműves szakképzés elsőéves hímző résztvevőit, 

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

fenti tevékenységgel. 

Csoportvezető: Jenei Anikó hímző szakoktató, népi iparművész.  

Szakmai vezető: Dr. Illés Károlyné, népi iparművész, Népművészet Mestere. 

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

bekapcsolódó résztvevőknek 25.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

 

7.  NEMEZKÉSZÍTŐ (OKJ képzés I. éves) 

A résztvevők az öt nap alatt a nemezelés módszertanából a közép-ázsiai mongol és az észak- 

európai tájegységek néprajzával ismerkednek meg. Tarisznyát készítenek - szkíta, hun nemez 

mintával - és nemezelnek papucsot vagy cipőt. Belekóstolnak a varrottas nemeztárgyak 

világába is. 

A csoportba várjuk:  

- a népi kézműves szakképzés elsőéves nemezkészítő résztvevőit, 

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

fenti tevékenységgel. 

Csoportvezetők: Aba P. Ákos népi iparművész 

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

bekapcsolódó résztvevőknek 25.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált 

anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan gondoskodik. 
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8. VISELETKÉSZÍTŐ (120 órás akkreditált képzés) 

A résztvevők az öt nap alatt elsajátítják a bevarrt ujjú női röviding, a mellévarrott ujjú női 

röviding, a mellévarrott ujjú női hosszúing készítését. Megtanulják a női szoknya 

pliszírozását. 

A csoportba várjuk:  

- a viseletkészítő 120 órás tanfolyam résztvevőit, 

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

fenti tevékenységgel. 

Csoportvezetők: Farkasné Kun Anikó hímző szakoktató 

Részvételi díj: a viseletkészítő 120 órás tanfolyam résztvevőinek a már befizetett tandíjuk 

tartalmazza a hét részvételi díját, a csak erre a hétre bekapcsoló résztvevőknek 25.000 Ft, 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden 

résztvevő önállóan gondoskodik. 
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2021. július 19 – 23. között megvalósuló kurzusok 
 

1. BÚTORFESTŐ (kezdők és haladók) 

A csoport az egy hét alatt megismerkedik a szentsimoni templomban alkalmazott 

mennyezetfestés stílusával, ornamentikájával. Kisebb csoportokat alkotva, részt vesznek a 

haladó bútorfestők mellett a lökösházi templom karzatának festésében.  

A csoportba várjuk:  

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

betekintést nyerni a bútorfestés elméletébe és gyakorlatába, 

- azokat a bútorfestőket, akik részt vettek az egyesület e-learning programjában, és már 

alapokat szereztek a bútorfestésből.    

Csoportvezetők: gyakorlattal rendelkező bútorfestők 

Szakmai vezető: Ament Éva bútorfestő, népi iparművész 

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan 

gondoskodik. 

 

2. BÚTORFESTŐ (haladók) 

A csoport folytatja a 2019-ben megkezdett lökösházi templom karzatának festését a 

szentsimoni templom stílusában. A csoport tagjai személyenként 4-5 db 30x50 cm-es 

táblaképeket készítenek el. 

A csoportba várjuk:  

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

- haladó bútorfestő tudással rendelkezőket, akik szívesen áldoznak egy hetet a fenti 

gyakorlati ismeretek megszerzésére. (A jelentkezők száma korlátozott, meghatározó a 

jelentkezés sorrendje.)  

Csoportvezető: Ament Éva bútorfestő, népi iparművész 

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

25.000 Ft, továbbá az igényelt étkezés költsége. Szükség esetén szállásról minden résztvevő 

önállóan gondoskodik. 

 

3. FAZEKAS (haladók) 

A tábor résztvevőivel a mester szeretné megismertetni a legjellemzőbb nádudvari vizesedény 

formákat és készítési folyamatait (pl.: korsó, kanta, vízhordó stb.) Elsajátítják a jellegzetes 

nádudvari díszítési eljárást, a sikálást, a kaviccsal való díszítést is. A munkafolyamatok 

közötti várakozási időben a nádudvari fazekasság múltjával, jelenével, jellegzetességeivel is 

foglalkoznak. A díszített edényeket elektromos kemencében fogják terrakottára égetni. 

A csoportba várjuk:  

- azokat a gyakorlattal rendelkező fazekasokat, akik szívesen áldoznak szabadidejükből 

egy hetet, hogy megismerkedjenek a fenti technikákkal, 

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

rendelkeznek, de szeretnék elméleti és gyakorlati tudásukat bővíteni.  

Csoportvezető: Fazekas Ferenc népi iparművész, Népművészet Mestere címmel rendelkező 

fazekas 

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden 

résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

4. FAMŰVES (haladók) 

NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ 

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

rendelkező fafaragókat, akik az egy hét alatt a „TÉGLA” Népművészeti Alkotóház új kapuját, 
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a korábban ott elhelyezett faalkotások javítását végzik el, készítenek hintát és különböző 

kreatív gyermekjátékokat. 

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 25.000 Ft, továbbá az 

igényelt étkezés költsége (szállásukról saját maguk gondoskodnak, önállóan). 

 

5. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSOPORT (kezdők és haladók) 

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

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

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

fejlesztő, kapcsolatépítő, figyelemfejlesztő csoportjátékokban rögtön hasznosítják is a 

gyermekek. A csoport tagjai megismerkedhetnek körjátékokkal, párválasztó játékokkal, 

népdalokkal, valamint polgári táncokkal is. Részt vesznek csapatvetélkedőkön, 

sportjátékokon. 

A csoportba várjuk: 

- azokat a 8-10 éves gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, népmesékkel, népi szokásokkal, gyermekjátékokkal. 

Csoportvezető: Tóth Ágnes óvónő, kosárfonó 

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

8.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan 

gondoskodik. 

 

6. NEMEZKÉSZÍTŐ (kezdők és haladók) 

A teljesen vagy részben kezdő résztvevők az 5 nap során áttekintik a nemezkészítés tőlünk 

nyugatra és keletre fellelhető hagyományait. Belekóstolnak a nemezékszerek, a nemezjátékok 

készítésébe: tömör tárgyak és ujjbábok, ügyességi játék, malom, az Adventi és Húsvéti 

ünnepkörhöz kapcsolható figurák, üreges tárgyak készítésébe: kis tárolók, tokok, tarsolyok, a 

lakáskultúrába illeszkedő sík tárgyak készítése: ülőpárna, edényalátét, kádkilépő. 

A haladó résztvevők mindezen témák mellett szakmai segítséget kapnak további terveik 

megvalósításához. 

A csoportba várjuk:  

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

betekintést nyerni a nemezelés elméletébe és gyakorlatába, 

- azokat a nemezkészítőket, akik részt vettek az egyesület e-learning programjában, és 

már alapokat szereztek a mesterségből. 

Csoportvezetők: Berencsi Erika és Bors Franciska nemez szakoktatók 

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden 

résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

7. PASZOMÁNYKÉSZÍTŐ (kezdők és haladók) 

A résztvevők megismerkednek a magyar viseletben közkedvelt díszítménnyel. Elsajátítják a 

paszománykészítés elméletét és a különböző formákat, mintákat, technikákat, pl. 

„Vörösmarty” gombos, gomblyukas elem, koszorúzás; kisrózsa (galambkosár), kerek gomb, 

„lengyelke” két-háromféle befejezéssel – gombos, gomblyukas, koszorúzás, gomb; 

„szilvamagos” stb. 
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A gyakorlattal rendelkezők az oktató segítségével tökéletesíthetik paszománykészítő 

tudásukat, technikájukat. Új motívumokat tanulnak meg pl. tulipános, gránátalmás stb.  

A csoportba várjuk: 

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

betekintést nyerni a paszománykészítés elméletébe és gyakorlatába, 

- azokat, akik a 2020-ban már részt vetek a paszománykészítő képzésen,  

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

paszománykészítés újabb fortélyait.  

Csoportvezető: Kiss Árpádné, Népművészet Mestere, népi iparművész. 

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden 

résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

8. VÁSZONSZÖVŐ TAKÁCS (haladók) 

Az öt nap alatt a részvevők megismerkednek a színes mezőségi szőttesek tervezésével, a 

moldvai kerpakendők alapján a csáncsált technikával, amelyekkel új szőtteseket készítenek. 

Megtanulhatják a szövött-, vendég-, kötözött- és csomózott rojtok készítését. Lehetőségük 

lesz arra is, hogy a már korábban elkezdett munkadarabok rojtkötését befejezzék.  

A csoportba várjuk: 

- azokat a vászonszövéssel már foglalkozó alkotókat, akik szeretnének egy hetet 

hozzájuk hasonló érdeklődésűek társaságában eltölteni, közösen, jó hangulatban 

együtt alkotni, 

- azokat, akik szabadidejükből szívesen áldoznak egy hetet a fenti technikák 

elsajátítására vagy meglévő tudásuk elmélyítésére. 

Csoportvezetők: Debreczeni János népi iparművész, Népművészet Mestere és Debreczeni 

Klára népi iparművész 

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden 

résztvevő önállóan gondoskodik. 
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2021. július 26 – 30. között megvalósuló kurzusok 
 

1. CSIPKEKÉSZÍTŐ (kezdők és haladók) 

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

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

A továbbképző csoportba jelentkezők az öt nap alatt megtervezhetik saját csipkéjüket, melyet 

egy előre előkészített, kézzel szőtt anyag hosszan meghagyott felvető szálaiból készítenek el. 

A felvetőszálból készített csipke különlegessége a szövettel való harmónia. Viszont a készítés 

során a megszokottól eltérő irányban való gondolkodást kíván. Érdekes kihívásra 

számíthatnak a gyakorlott csipkekészítők is. A gyakorló anyagokat különböző színű 

felvetésben készítik el, így mindenkinek lesz lehetősége választani milyen színű csipkét 

szeretne. 

A csoportba várjuk: 

- a csipkekészítő szakképesítéssel rendelkező volt hallgatóinkat, 

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

készítésének alapjait, 

- azokat, akik esetleg középfokú szakmai képesítést kívánnak majd szerezni a 

csipkekészítés mesterségből. 

Csoportvezetők: Nemes Viola csipkekészítő szakoktató, Tóthné Kiss Szilvia, Népi 

Iparművész  

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden 

résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

 

2. FÉMÉKSZER KÉSZÍTŐ (kezdők és haladók) 

A tábor ideje alatt, a résztvevők olyan ékszereket készíthetnek, melyekben felhasználják a 

népi motívumvilág változatos ornamentikáit, a különböző ötvösművészeti technikák 

alkalmazásával. Az idei táborban elsődleges szerepet kap a díszítő fűrészeléssel készült 

ékszerek készítése és a huzalból készíthető formák megismerése. Elsajátíthatják az azsúrosan 

áttört, fűrészeléssel díszített gyűrű, fülbevaló, karkötő, medál készítésének módját. 

Alkalmazzák a népi ékszerekre is jellemző anyagpárosítást, ahol a fémékszert gyöngy, kő, fa, 

textil stb. anyagok díszítik. Célunk, hogy a hagyományos, népi motívumrendszer 

felhasználásával, a múlt értékeiből táplálkozva alkossunk olyan ékszereket, melyek a jelenben 

élnek. 

A csoportba várjuk: 

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

fémékszerek készítésének alapjait, 

- azokat, akik szeretik az ékszereket és szívesen valósítják meg egyéni ötleteiket. 

Csoportvezetők: Rácz Erika ötvös, népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere 

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden 

résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

 

3. GÉPI HÍMZŐ (kezdők és haladók) 

A résztvevők az öt nap alatt megismerkednek a kalocsai főkötők mintázási és összevarrási 

lehetőségeivel, és feldolgozzák azokat. Elsajátítják a tűzéses-, a rátétes hímzés technikáit, a 

békatorkozás fajtáit, valamint megismerkednek az angol és a francia madeira alapjaival. Az 

egy hét alatt arra is lesz lehetőség, hogy egy-egy egyszerűbb használati tárgyat saját részükre 

elkészítsenek a megtanult technikák alkalmazásával. Lehetőség lesz az elkészült kisebb 

darabok funkciónak megfelelő összeállítására. 
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A csoportba várjuk: 

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

betekintést nyerni a gépi hímzés elméletébe és gyakorlatába,  

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

géppel hímezni és különböző technikákat alkalmazni, 

- a hímző szakképesítéssel rendelkező volt hallgatóinkat. 

Csoportvezető: Jenei Anikó hímző oktató és varrónő, népi iparművész 

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden 

résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

 

4. GYAPJÚSZÖVŐ (kezdők és haladók) 

A tábor ideje alatt az érdeklődők megismerkedhetnek a kisebb szövőeszközökben rejlő 

lehetőségekkel. Állatfigurákat, játékokat készítenek körmöcskével; szalagszövőn kisebb 

tartókat szőnek szedettes technikával; karmantyúbabán bábokat, babákat hoznak létre; 

karmantyúfán kisebb tarisznyákat csinálnak többféle kilimtechnikával. 

A csoportba várjuk: 

- az anyukákat, nagymamákat, akik saját készítésű játékokkal kedveskednének a 

kicsiknek, 

- azokat, akik elvégezték a játszóházi képzést, de szeretnének jobban elmélyülni a 

szövésben, 

- azokat, akik középfokú szakmai képesítést kívánnak majd szerezni szövésből, 

- mindazokat, akik egyszerűen szeretnének jó hangulatban, használható tudás birtokába 

jutni az egy hét alatt. 

Csoportvezetők: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna népi iparművész, Népművészet Ifjú Mestere 

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden 

résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

 

5. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSOPORT (kezdők és haladók) 

A csoportba jelentkező gyermekek ezen a héten gyöngy és bőrékszereket, kulcstartókat 

készítenek, hangszereket, bábokat barkácsolnak, fonalból ajándéktárgyat varázsolnak, szőnek, 

labdát, békát, virágot nemezelnek. Mézeskalácsot és puszedlit gyúrnak, sütnek és írókáznak, 

díszítenek. Kipróbálják az agyagozást is.  

A csoportba várjuk:  

- azokat az 5-7 éves gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni a népi 

kézművességgel, néptánccal, népmesékkel, népi szokásokkal. 

Csoportvezető: Bujdosó Enikő óvodapedagógus, Népi játék és kismesterség oktató  

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

8.000 Ft), továbbá az igényelt étkezés. Szükség esetén szállásról minden résztvevő önállóan 

gondoskodik. 

 

 

6. KÖNYVKÖTŐ (kezdők és haladók) 

A 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 
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a könyvkötészetben bőrkötéses könyveket készíthetnek és elsajátíthatják annak díszítési 

technikáit. 

A csoportba várjuk: 

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

kézi könyvkötéssel, illetve gyarapítsák eddigi tudásukat, 

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

mesterségéből.  

Csoportvezető: Bíró Bertold, könyvkötő mester 

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden 

résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

 

7. RÉZMŰVES (kezdők és haladók) 

A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkedhetnek a cizellálással, poncolással, a rézlemez 

domborításával és a szegecselésével. Több olyan rézműves tárgy megalkotására kapnak 

lehetőséget, amely a mai viseletünk része is lehet – medál, hajfonatkorong, karkötő – és akár 

egy honfoglaláskori tarsolylemez is elkészíthető. De megismerkedhetnek a rézveretes biblia 

díszítőelemeinek az elkészítésével is. A készítendő tárgyak többsége a magyar 

díszítőművészet motívumvilágát és technológiáját felhasználva készül, de saját ötletek is 

megvalósíthatók. 

A csoportba várjuk:  

- a korábbi rézműves képzés résztvevőit, akik továbbfejleszthetik gyakorlati 

jártasságukat, 

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

és a cizellálás technikáját szeretnék elsajátítani, 

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

saját tarsolylemezüket. 

Csoportvezető: Szedlják István rézműves, népi iparművész 

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden 

résztvevő önállóan gondoskodik. 

 

 

8. TOJÁSÍRÁS (kezdők és haladók) 

A résztvevők megismerkednek a hagyományos tojásírás technikájával, színezésével, 

maratásával, fényesítésével. Kifújt és főtt tojásokat is használnak, többféle írókát kipróbálnak 

hogy mindenki megtalálja az ő kezéhez illő szerszámot. A Kárpát-medence jellegzetes 

mintakincséből válogatnak, a színezéshez kipróbálják a jól bevált természetes anyagokat is. A 

sok-sok gyakorlati munka közben felidézik a hímes tojásokhoz kötődő népszokásokat és a 

tojás jelképrendszerét. 

A csoportba várjuk:  

- azokat a hagyománytisztelőket, akik az anyáról-lányára öröklődő tojásírás évszázados 

hagyományát tovább szeretnék éltetni és fontosnak tartják, hogy a szép hímes tojások 

elkészítésén túl megismerkedjenek annak kultikus jellegével is. Hozzunk létre együtt 

törékeny varázslatokat! 

Csoportvezető: Mosonyi Éva népi iparművész 

Részvételi díj: 25.000 Ft (a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak 23.000 Ft), 

továbbá az igényelt étkezés és a felhasznált anyagköltség. Szükség esetén szállásról minden 

résztvevő önállóan gondoskodik. 
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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.  

 

Étkezés: 

Igény esetén napi menü rendelhető a Barnevál étteremben (1100 Ft/fő/menü), illetve a Jobb, 

mint otthon étteremben (1160 Ft/fő/menü). Mindkettő 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: 2021. június 10-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/

