
Felhívás 

 

A Régi Mesterségeket felelevenítő Közhasznú Egyesület meghirdeti 2021-es 

táborait. Ebben az évben a következő témák közül lehet választani: csuhétárgy-

készítés, kézi szövés, sás megmunkálása, székkötés. A járvány a táborok 

megrendezését bizonytalanná teszi, de mi reméljük, hogy júliusra annyira 

rendeződik a helyzet, hogy meg tudjuk tartani a foglalkozásokat. Az előző 

évekkel ellentétben az egyesület idén nem kér a jelentkezőktől előleget. A 

mellékelt felhívásokra a megadott e-mail címeken lehet jelentkezni. Kérjük az 

érdeklődőket, hogy töltsék ki a jelentkezési lapot és a felhívásban szereplő 

időpontig küldjék el a megfelelő címre.  

 

Mindenkinek hasznos időtöltést és jó szórakozást kíván a Régi Mesterségeket 

Felelevenítő Egyesület vezetősége és a táborok felelősei.  

 

 

 

  



FELHÍVÁS 

 

A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület meghirdeti a 

     „Székkötés haladóknak”   táborát. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki már ismeri a X alakú (vagy sarkos) kötéstechnikát, 

és szeretné tudását továbbfejleszteni! A tábor témája a trapéz alakú szék kötésének többféle 

technikája.  

 

A tábor időpontja: 2021. július 12-18. 

 

Helye: Nagypalli Kézműves Ház  

(7731 Nagypall, Szabadság u. 5.) 

 

Az ismereteit megosztja: Négyes Tímea 

 

Részvételi díj: 30.000Ft 

 

A részvételi díj tartalmazza az ebéd, a székváz és az alapanyagok költségeit! 

Szállást tudunk biztosítani vendégházban 3.000 Ft/fő/éj áron, illetve lehetőség van a 

helyszínen sátrazni, melynek költsége 1.000/fő/éj. 

A tábor 5 fő jelentkezése esetén indul, és legfeljebb 15 fő részvételét tudjuk biztosítani. 

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a negyestimi@gmail.com e-mail címre való 

elküldésével lehet. 

 

Jelentkezési határidő: 2021. 05. 28. 

 

További információ: Négyes Tímea 20/243-90-26, 

vagy negyestimi@gmail.com  
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FELHÍVÁS 

 

A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület meghirdeti a 

     „Székkötés alapjai”     táborát. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki megismerkedne ennek a ritka, kihalófélben lévő 

mesterségnek az alapjaival. 

 

A tábor időpontja: 2021. július 5-9. 

 

Helye: Nagypalli Kézműves Ház  

(7731 Nagypall, Szabadság u. 5.) 

 

Az ismereteit megosztja: Négyes Tímea 

 

Részvételi díj: 26.000Ft 

 

A résztvevők minden nap meleg ebédet kapnak, és a tábor végén hazavihetnek egy szép, saját 

készítésű hokedlit. (A részvételi díj tartalmazza az ebéd, a székváz, az 

eszközök és az alapanyagok költségeit!) 

Szállást tudunk biztosítani vendégházban 3.000 Ft/fő/éj áron illetve lehetőség 

van a helyszínen sátrazni, melynek költsége 1.000/fő/éj. 

A tábor 5 fő jelentkezése esetén indul, és legfeljebb 15 fő részvételét tudjuk 

biztosítani. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a 

negyestimi@gmail.com e-mail címre való elküldésével lehet. 

 

Jelentkezési határidő: 2021. 05. 28. 

 

További információ: Négyes Tímea 20/243-90-26, vagy negyestimi@gmail.com  
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FELHÍVÁS 

A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület meghirdeti  

     „A sás felfedezése”    

 táborát. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki szeretne megismerkedni a sás megmunkálásának 

lehetőségeivel. A programban szerepel a sás szövése, lábtörlő készítése hármas fonatból, 

csomózás, spiráltechnika és hurkolásos technika. 

 

A tábor időpontja: 2021. július 12-18. 

 

Helye: Nagypalli Kézműves Ház (7731 Nagypall, 

Szabadság u. 5.) 

 

Az ismereteit megosztja: Négyes Tímea 

 

Részvételi díj: 25.000Ft 

A részvételi díj tartalmazza az alapanyagok költségeit és napi egyszeri étkezést. 

Szállást tudunk biztosítani vendégházban 3.000 Ft/fő/éj áron illetve lehetőség van a 

helyszínen sátrazni, melynek költsége 1.000/fő/éj. 

A tábor 5 fő jelentkezése esetén indul, és legfeljebb 15 fő részvételét tudjuk biztosítani. 

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a negyestimi@gmail.com e-mail címre való 

elküldésével lehet. 

 

Jelentkezési határidő: 2021. 05. 28. 

 

További információ: Négyes Tímea 20/243-90-26, vagy negyestimi@gmail.com  
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FELHÍVÁS 

A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület meghirdeti  

     „A csuhéfonás technikái”    

 táborát. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki szeretné elsajátítani a csuhéfonást. 

A programban szerepel: csomózásos technika, csuhésodrás és csipke technikával készülő 

alátét, kosár és üveg befonás. 

A tábor időpontja: 2021. július 12-18.  

 

Helye: Nagypalli Kézműves Ház (7731 

Nagypall, Szabadság u. 5.) 

 

Az ismereteit megosztja: Dékány-Szabó Ildikó 

népi iparművész 

 

Részvételi díj: 25.000Ft 

A részvételi díj tartalmazza az alapanyagok költségeit és napi egyszeri étkezést. 

Szállást tudunk biztosítani vendégházban 3.000 Ft/fő/éj áron illetve lehetőség van a 

helyszínen sátrazni, melynek költsége 1.000/fő/éj. 

A tábor 5 fő jelentkezése esetén indul, és legfeljebb 15 fő részvételét tudjuk biztosítani. 

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és az ildiko040676@gmail.com e-mail címre való 

elküldésével lehet. 

 

Jelentkezési határidő: 2021. 05. 28. 

 

További információ: Dékány-Szabó Ildikó 20/418 90 06 vagy ildiko040676@gmail.com  
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FELHÍVÁS 

A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület meghirdeti  

     „Kézi szövés”     táborát. 

 

Téma az újrahasznosítás! Mindent szövünk, amit megunt vagy elhasználódott ruhákból lehet: 

tányéralátét, lábtörlő, tarisznya, szőnyeg falra vagy földre stb. 

 

A tábor időpontja: 2021. augusztus 2-6. 

 

Helye: Nagypalli Kézműves Ház (7731 Nagypall, Szabadság u. 5.)  

A tábort vezeti Báling Aranka kézi szövő oktató 
 

 

Részvételi díj: 25000 Ft 

A részvételi díj tartalmazza a felvetőfonal költségét és napi 

egyszeri étkezést. Az egyesület biztosítja a szövés eszközeit 

(szövőkeret vagy állvány). Az alapanyagot (egy nagy szatyor elhasznált ruha) és egy éles ollót 

minden résztvevő hozzon magával! 

Szállást tudunk biztosítani vendégházban 3.000 Ft/fő/éj áron illetve lehetőség van a 

helyszínen sátrazni, melynek költsége 1.000/fő/éj. 

A tábor 5 fő jelentkezése esetén indul, és legfeljebb 15 fő részvételét tudjuk biztosítani. 

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a balinglaszlone@gmail.com e-mail címre való 

elküldésével lehet.  
 

Jelentkezési határidő: 2021. 06. 30. 

 

További információ: Báling Aranka 70/ 42 45 283 vagy 

balinglaszlone@gmail.com  

 

    

  

mailto:balinglaszlone@gmail.com
mailto:balinglaszlone@gmail.com


Jelentkezési lap 

 

Jelentkezem a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület  

„A csuhéfonás technikái” 

„Kézi szövés” 

„A sás felfedezése” 

„Székkötés haladóknak” 

„Székkötés alapjai” táborába (A megfelelő választ húzza alá!) 

 

Név: 

Lakcím: 

Telefon: 

E-mail: 

 

Szállásköltség 3.000 Ft/fő/éj. Szállást igényelek: (A megfelelő helyre tegyen X-et!) 

 

vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

      

 

Sátorhelyet veszek igénybe 1.000 Ft/fő/éj   igen   nem 

Speciális étkezési igényem van (vegetáriánus, cukormentes, stb.): 

 

Vállalom, hogy a tábori részvételi díjat a tábor első napján, a helyszínen rendezem. 

A jelentkezéseket a jelentkezési lap visszaküldésének sorrendjében tudjuk elfogadni. 

 

Kelt: 

…………………………………….. 

aláírás    

Beküldési határidő: 2021. 05. 28. illetve a kézi szövés táborra 2021. 06. 30. 

„A csuhéfonás technikái” ildiko040676@gmail.com 

„Kézi szövés” balinglaszlone@gmail.com 

„A sás felfedezése” negyestimi@gmail.com 

„Székkötés alapjai” negyestimi@gmail.com  

„Székkötés haladóknak” negyestimi@gmail.com  
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