
 

2012. július 30. hétfő 
 

 
10.00 – 18.00 KOSÁRFONÁS FELNŐTTEKNEK 
Judák Ambrus 
kosárfonó mestertől 
– szerda kivételével 
a tábor valamennyi 
napján – az 
érdeklődők 
megtanulhatják a 
kosárfonás alapjait.  
Akik már jártasak e mesterségben, tovább fejleszthetik 
tudásukat. 
A kosárfonáson bárki részt vehet, azonban a 
tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés, 
költségeihez anyagi hozzájárulás szükséges. (20/495-
6679 vagy 70/945-7749) 

 

13.00 – 18.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 
A tábor játszóház 
vezetőivel, mestereivel és 
kézműveseivel az 
érdeklődő gyermekek és 
felnőttek különféle dolgokat 
készíthetnek fonalból, 
papírból, textilből, üvegből 
és más alapanyagokból. 

A mai napon főszerepben: az üvegfestés és tűzzománc 
készítés. Marosi Istvánné, Hermann Bianka és Mészáros 
Eszter játszóház vezetők közreműködésével csodálatos 
ékszerek és dísztárgyak készülnek. 
 
18.00 ESTI BESZÉLGETÉSEK A FONÓBAN – Fűzi Rozi 
kukoricafosztóban hallott meséi és történetei, régi rábaközi 
legendákkal és pikáns népi történetekkel fűszerezve, 
felnőtteknek. 
 

A gyermek kézműves foglalkozásokon és 
játszóházakon történő részvétel, valamint a kulturális 
rendezvények látogatása a tábor valamennyi napján 

ingyenes! 

 

2012. július 31. kedd 
 

 

10.00 – 18.00 KOSÁRFONÁS FELNŐTTEKNEK 
 

13.00 – 18.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 
Róbert Vanda textilművész 
nemezkészítéssel foglalkozik, 
miközben már 10 éve tanítja e 
csodás mesterséget gyermekeknek 
és felnőtteknek egyaránt. 
Foglalkozásán minden érdeklődő 
megtudhatja, hogyan lesz a puha, 
vattaszerű gyapjúból erős, 
formatartó tárgy.  
 

A résztvevők játékot, ékszert vagy egyéb ajándéktárgyat 
készíthetnek. 
 

17.00 ESTI BESZÉLGETÉSEK A FONÓBAN – Mesék 
Erdélyről és a Csángóföldről. Varga Márta és Varga Lajos 
újságíró történetei és élményei népdal-tanulással és közös 
énekléssel. 
 

 

2012. augusztus 1. szerda 
 

 

10.00 – 18.00 KOSÁRFONÁS FELNŐTTEKNEK 
Táborunkba ma haladó kosárfonókat várunk, tekintettel arra, 
hogy mesterünk – egyéb elfoglaltsága miatt – a mai napon 
nem áll rendelkezésünkre! 
 

13.00 – 18.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 

Gerencsér Zsolt és Tóth 
Ildikó kékfestő mesterek 
többször voltak vendégei 
táborunknak. Közreműkö-
désükkel bemutatásra 
kerül a kékfestés, e régi 
mesterség. 

 

17.00 SZÓLÓ SZŐLŐ, MOSOLYGÓ ALMA, CSENGŐ 
BARACK 
Fűzi Rozi mesemondó interaktív mesemókája gyerekeknek 
és felnőtteknek. 

 

2012. augusztus 2. csütörtök 
 

 
10.00 – 18.00 KOSÁRFONÁS FELNŐTTEKNEK 
 

13.00 – 18.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 
Fazekas délután. Fazekas mestereink – Ángyán Csilla, 
Káldi Károly és Völcsey Lajos – ismét fazekas műhellyé 
varázsolják táborunkat. 
A korongozás mellett lehetőség 
nyílik agyagozásra és más 
fazekas műhelytitkok 
elsajátítására is. A délután során 
egyidejűleg több korong is az 
érdeklődők rendelkezésére áll, 
hogy minél többen 
megismerhessék a fazekasság 
rejtelmeit, és elkészíthessék 
saját fazekas portékájukat. 
 
17.00 FANYŰVŐ, VASGYÚRÓ, HEGYHENGERGETŐ 
Fűzi Rozi mesemondó interaktív mesemókája 
gyerekeknek és felnőtteknek. 
 

 

2012. augusztus 3. péntek 
 

 
10.00 – 17.00 KOSÁRFONÁS FELNŐTTEKNEK 
 
13.00 – 17.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 

 
Janszky Andrea 
játszóház-vezető a 
szövés és fonás 
rejtelmeivel, különféle 
fonási technikákkal 
ismerteti meg az 
érdeklődőket, melynek 
során a madzagszövő 
táblán és a karmantyúfán 
csodálatos dolgok 
készülnek. 

 

 

 

 

 

 



 
16.00 ROSTA GÉZA 
MEGZENÉSÍTETT 
VERSEKET ÉNEKEL  

 
 
 
 
 
17.00 – 19.00 „AZ ÉN LÁBAM KIJÁRJA, MERT AZ 
SZOKOTT A TÁNCRA…”  
 
Kosárfonó táborunk 
egész hetes kézműves 
programjait csángó 
mesék, táncok és 
zenék estje színesíti a 
mai napon. 
A délután és az este folyamán csángó meséket, dalokat 
hallhatnak az érdeklődők, majd élő zene kíséretében 
néptánc bemutatónak lehetünk részesei. 
 

A táncházban a csángó 
táncokban nem csak 
gyönyörködhetünk, de 
meg is tanulhatjuk 
azokat a fellépő 
táncosok és zenészek, 
valamint táncház-
vezetők segítségével. 

 
Az est folyamán közreműködik: Baboth Dóra és Fábián 
Szabolcs Csutkó, a kónyi Pipitér Néptánc-csoport, valamint 
a Serény Magyarok Népzenekar.   

 
 
 

PROGRAMAJÁNLÓ: 
A 850 éves Rábakecöl köszönti vendégeit! 

Az Önkormányzat szervezésében e hétvégén kerül 
megrendezésre a Falunap, melynek gazdag programjait 
ezúton is figyelmébe ajánljuk vendégeinknek. További 

információk a programokról: www.rabakecol.hu 

 

2012. augusztus 4. szombat 
 

 
10.00 – 18.00 KOSÁRFONÁS FELNŐTTEKNEK 
A mai napon is várjuk kosárfonó műhelyünkben az alkotni 
vágyó érdeklődőket, de invitáljuk a falu vendégeit is, tekintsék 
meg műhelymunkánkat! 
 
10.00 – 14.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 

 
A délelőtt folyamán – a 
délutáni falunapi 
rendezvények kezdetéig – 
Hermann Bianka 
játszóház-vezető 
közreműködésével  tartunk 
kézműves foglalkozásokat 
gyerekeknek. 
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M E G H Í V Ó 
 

A 
Pajtaműhely Hagyományőrző Közművelődési 
Alapítvány kosárfonó és kézműves táborába, 
valamint kapcsolódó kulturális rendezvényeire 

 
A rendezvények időpontja: 

2012. július 30 - augusztus 4. 
 
 

A rendezvények helyszíne: 
Bábi néni kincsesháza 

Rábakecöl, Erkel Ferenc utca 14. 
 

 
Köszönjük támogatóink és együttműködő 

partnereink segítségét, melyet rendezvényünk 
megvalósításához nyújtottak! 

 
 

 

 

KÍSÉRŐ RENDEZVÉNYÜNK: 
 

KOVÁCS KINCSŐ – KÖZELKÉPEK című 
kiállítása 

 

Kovács Kincső 12 éves rábakecöli fotóspalánta 
két éve fedezte fel a színek és formák világát. 
Képein főleg a természet és a tárgyi világ apró 
részleteit örökíti meg, de szívesen kísérletezik a 
fotózás egyéb területein is. 
Kiállítása a tábor teljes időtartama alatt 
megtekinthető pajtánkban. 
 

 
 

Rábakecöl Község 
Önkormányzata 

 
 

KIS-RÁBAMENTI 

TAKARÉKSZÖVETKEZET 

 

 

 

 


