
KOMPLEX IFJÚSÁGI ALKOTÓTÁBOR 
Nagykőrös, 2018. július 23-27. 

 
A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület szeretettel vár minden fiatalt, aki szívesen kézműveskedik, 
örömmel sajátít el új technikákat. Az alkotótábor fő profilja a fafaragás, de részvevők 
megismerkedhetnek a csuhéfonás, szövés, madzagszövés és a papírfonás alapjaival is.  
 

Helyszín: A tábor az egyesület alkotóházában lesz, mely Nagykőröstől 3 km-re, egy rendkívül 
nyugalmas helyen, az erdő közepén található. A foglalkozások az udvaron lévő fedett szín alatt 
zajlanak, tehát szabad levegőn leszünk egész héten.  Szálláslehetőség az alkotóház tetőterében. 
 

Időtartam: Érkezés július 23-án, hétfőn, 8-10 óra között, 
táborzárás július 27-én, 16-17 óra között. 
 

A tábor szakmai vezetői: 
Orisek Ferenc fafaragó, Népművészet Mestere 
Horváth Gyula fafaragó  
Apró Tamás fafaragó 
Berei Andrea, Népművészet ifjú mestere, szövő 
Vágó Piroska, népi játszóházvezető 
 

A tábor tartalma:  
Meglehetősen gazdag program várja a gyerekeket ezen a héten, a faragás különféle módozatai és 
többféle kézműves technika vár elsajátításra. 
Orisek Feri bácsi a szoborfaragáshoz nyújt segítséget egész héten át, Apró Tamás fafaragó 
vezetésével síkfaragás és féldombormű készül. Horváth Gyula segítségével használati tárgyak 
készíthetők, pl. üregelt fatál, csanak, kanál,  

• Domborfaragás és síkfaragás Feri bácsival és Apró Tamással (mindennap), 
• Használati tárgyak (kanál, tál, csanak) faragása Horváth Gyulával, (mindennap) 
• Csuhézás kedden (Berei Andrea, Vágó Piros) 
• Madzagszövés vagy papírfonás szerdán (Andi és Piros) 
• Szövés csütörtökön (Berei Andrea) 
• Pénteken kalácssütés, különböző minták készítése tekeréssel, fonással  

 

Étkezés naponta 4-szer: 8 óra reggeli, 12 óra ebéd, 16.30 óra uzsonna, 20 óra vacsora. 
 

Szállás: Ifjúsági szállás az alkotóház tetőterében, koedukált, felnőtt kíséretében. Családoknak a 
sátorozást ajánljuk. 
 

Jelentkezési korhatár: Jelentkezni 10 éves kortól lehet, felnőtt vagy nagy testvér kíséretében 6 éves 
kortól.  
 

Részvételi díj: 22.000,-Ft, ami az étkezés, szállás, foglalkozások díját és az anyagköltséget fedezi. 
Szívesen várunk nagykőrösi fiatalokat is, akik napközis tábor jelleggel vesznek részt a programokon 9-
16 óra között. Számukra a részvételi díj: 13.000,-Ft 
 

Jelentkezés, további információ:   Vágó Piros, vp.kirmizi@gmail.com, telefon: 30/838-5040 
Jelentkezni lehet a mellékelt jelentkezési adatok visszaküldésével július 18-ig.  
 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 
         Berei Andrea 
          táborvezető 
  



JELENTKEZÉSI LAP 
Komplex Ifjúsági Alkotótábor 

2018. július 23-27. 
 

Visszaküldési határidő: 2018. július 18. 
E-mail cím: vp.kirmizi@gmail.com 

 
Név: _______________________________________________________________________ 

 

Lakcím:                           _ ________________________________________________________ 

 

E-mail címe: _________________________________________________________________ 

 

Telefonszám: ______________________________________      Részvevő kora: _________ év  

 

18 év alatti jelentkező esetén szülő telefonszáma:  __________________________________ 

 
IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁSOK: 
 

 Szállás: igen nem  Kézműves foglalkozások: 

 hétfő    mindennap: 

 kedd    ezeken a napokon:   23. 

 szerda    24.                               25. 

 csütörtök    26.                               27. 

 
 

Étkezés reggeli ebéd uzsonna vacsora 

 júl. 23. (hétfő) -    

 júl. 24. (kedd)     

 júl. 25. (szerda)     

 júl. 26. (csütörtök)     

 júl. 27. (péntek)    - 
 

Az igényelt szolgáltatást kérjük, X-szel jelölje! 

 
(Étkezéssel kapcsolatosan külön igényeket nem tudunk teljesíteni, allergia, diéta esetén egyéni étkezés 
javasolt.) 
 

A részvételi díjat a tábor első napján kell rendezni. 
 
 

Dátum: ………………………………………………… 
 
 

............................................................................... 
        aláírás  vagy szülő aláírása 


