
MEGHÍVÓ  
a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 

FAFARAGÓ ALKOTÓTÁBORÁBA 

 
Alkotótábor helye:  Nagykőrösi Alkotóház, Lencsés-Világos dűlő 75.  
Időpontja: 2016. augusztus 1-5-ig. 
 

Érkezés: Augusztus 1-jén, hétfőn, 12 óráig.  
Táborzárás augusztus 5-én, pénteken, 16 órakor. 
 

A tábor szakmai vezetői: 
Orisek Ferenc fafaragó, Népművészet Mestere 
Karsay Istvánné fafaragó, népi iparművész 
Horváth Gyula fafaragó  
 

Margit néni kérésének megfelelően, aki szeretné, ha gyerekei továbbléphetnének a 
háromdimenziós faragás irányába, a foglalkozásokat Horváth Gyula fafaragó vezeti. 
Faragással régen elsősorban használati tárgyak készültek, ennek jegyében mindenki 
faraghat magának egy kanalat és egy üregelt fatálat. Enni is fogunk belőle.  
Az elkészült tárgyakat akár díszíthetjük is kedvünk és a tanultak szerint. 
 
A tábor tartalma: 

 Használati tárgyak (kanál, tál, csanak, sótartó) faragása Horváth Gyulával,  

 Domborfaragás és síkfaragás Feri bácsival és Margit nénivel, 

 Hétfő délután: rovásírás tanulása, rovás fába bicskával, késsel  

 Gyertyamártás kedden (Vágó Piros) 

 Kötélverés szerdán (Berei Andrea) 

 Karkötő fonás csütörtökön (Vágó Piros) 

 Pénteken kalácssütés, különböző minták készítése tekeréssel, fonással  
 
A tábor időbeosztása:  
8-9 óra reggeli, 9-12 óra szakmai munka, 12-13 óra ebéd, 13-18 óra szakmai 
munka, 17 óra uzsonna, 20 óra vacsora.  

 
A táborba várunk főként nagykőrösi, környékbeli fiatalokat is, akik csak napközben, 
9-16 óra között vesznek részt a programokon. Előzetes egyeztetés szükséges Karsay 
Istvánné Margit nénivel (53/ 562- 320), hogy a faanyag és vésők előkészítését, 
táblaképek előrajzolását el tudja végezni.  
 
Részvételi díj: 
19.000,-Ft, ill. 3.800 Ft/fő/nap, ami az étkezés, szállás, anyagköltségét fedezi, 
egyesületi tagoknak 2.600 Ft/fő/nap. 
Bejárós diákoknak, akik a foglalkozásokat veszik igénybe és csak ebédet kérnek 
9.500,-Ft, ill.1.900 Ft/fő/nap. 
Szálláslehetőség az alkotóház földszintjén, a tetőtérben valamint sátorban van.  
 
Jelentkezni lehet a mellékelt jelentkezési adatok visszaküldésével július 25-ig.  
Jelentkezés, információ: Vágó Piros, vp.kirmizi@gmail.com, telefon: 30/838-5040 
 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 
 Vágó Piros 
Támogatók: 
Nemzeti Kulturális Alap 
Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

mailto:vp.kirmizi@gmail.com


 

Jelentkezési lap 
A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület fafaragó alkotótáborába 

2016. augusztus 1-5. 
Visszaküldési határidő: 2016. július 25. 

         Email cím: vp.kirmizi@gmail.com 
 
Név: ___________________________________________________________________________ 

 

Lakcím:                           _____________________________________________________________ 

 

E-mail címe: _____________________________________________________________________ 

 

Telefonszám: ___________________________________________    Résztvevő kora: _________év  

 

18 év alatti jelentkező esetén szülő telefonszáma:________________________________________ 

 
IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁSOK: 
 

Szállás: igen nem 

hétfő   

kedd   

szerda   

csütörtök   

 
 

Étkezés reggeli ebéd uzsonna vacsora 

aug. 1. (hétfő) -    

aug. 2. (kedd)     

aug. 3. (szerda)     

aug. 4. (csütörtök)     

aug. 5. (péntek)   - - 
 
Az igényelt szolgáltatást kérjük, X-szel jelölje! 

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

A részvételi díjakat – étkezés, szállás – a tábor első napján kell rendezni. 
 
 

Dátum: ………………………………………………… 
 
 

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


