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Pályázati Azonosító: 0164-MMA-21-P 

 

Szakmai beszámoló 

 

 „Az V. Nemzetközi Kispalóc kézművestábor szakmai program 

megvalósítását 2021. évben 

a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.” 

„Nemzetközi Kispalóc kézművestábor” 

Megvalósítás ideje: 2021. 07.01 – 07.05. 

Helyszín: 3053 Kozárd, Fő út 47. 

 

Örömmel kaptuk a hír, mely szerint a Magyar Művészeti Akadémia, 

Népművészeti Tagozata támogatásban részesítette tervezett 

programunkat. 

Egyesületünk már több alkalommal valósított meg tárgyalkotó népi 

kiskézműves gyermektáborokat. Kicsit aggódtunk a pandémiás időszakra 

hozott központi intézkedések, a határzár miatt, de végül is a tervezett 

időszakban meg tudtuk valósítani a tábort. Figyelembe véve az 

egészségügyi védő intézkedéseket, nem bentlakásos, hanem bejárós 

jelleggel valósult meg. A tervezett költségvetésünk átgondolását követően 

két tételsorra helyeztük kiadásainkat, programok megvalósítására és a 

vírusfertőzés elkerülésére. Legfontosabbnak, az egészségügyi folyamatos 

fertőtlenítést, takarítást, védő, óvó intézkedések betartását tartottuk. 

 Mindenki egészségesen, panaszmentesen élte meg a tábor időszakát.   

 

A helyszín sem volt új, hiszen már évről-évre visszatérően tartunk 

rendezvényeket Kozárdon, ismerjük a település adta biztonságos 

környezetet, valamint az alkotó, szabadidős tevékenységekhez alkalmas 

feltételeket. Lehetőség adódott komoly alkotómunkára, a szórakozásra, 

népi játékok játszására, az egymástól való tanulásra, az együttélés, a 

szocializációs normák elsajátíttatására.  

A célcsoportunk kettőssége abban rejlett, hogy a diákok, tanulók, a 

mesterekkel együttműködve is tudjon dolgozni, alkotni, osszák meg 

tapasztalataikat, alkalmazkodjanak egymás életviteléhez, szakmailag 

példaértékű fogásokat sajátítsanak el egymástól. A társadalmi környezet 

adta, és tágabb értelemben elvárt magatartási, alkalmazkodási, szociális 

kompetenciák spontán elsajátíttatása is volt titkon a célunk. A gyermekek 

többségének a részvétel, családi hátterüket tekintve ajándékként valósult 

meg.  

A tervezett programon 20 fő volt a résztvevő. /jelenléti ív mellékelve/ 

Felvidéki, szlovák diákok is érkeztek/ A gyékényezés, hímzés,  

sárkánykészítés, ékszerkészítés, mézeskalács díszítés, a néptánc, 

népmesemondás, népdaltanulás, csuhézás, foglalkozások előre 
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megtervezett időpontokban, valósultak meg. A szabadidőben népi 

gyermekjátékok játszása, tanulása volt. 

 

 

A napi kézműves programok zárásaként valósult meg a néptánc, 

népmesemondás, énektanulás, mint tervezett program. A felnőtt mesterek, 

alkotó tevékenységet végezve, a diákokkal egy időben dolgoztak, 

megvalósult a „generációk együttmunkálkodása” is.  

 

Pedagógiai szempontból, kiváló minősítéssel értékelhetjük, zárhatjuk az 

eltöltött időt, szakmai szempontból – a diákok tudásmegosztáson vettek 

részt, melyet később alkalmazni tudnak. Nemzeti, tárgyalkotó népi 

kultúránk, néprajzi ismereteik bővítésével, remélhetőleg hozzájárultunk 

nemzeti identitástudatuk elmélyítéséhez. 

 A foglalkozásokat vezető mesterek is alkalmat, lehetőséget kaptak az 

otthoni, mindennapi tevékenységektől mentes kikapcsolódásra, egyben 

tevékenységük során hozzájárultak a „fő”, célcsoport számára tervezett 

programok sikeres megvalósításához.  

A részvételt mindenki térítésmentesen vette igénybe. 

A tábor résztvevőinek nyilatkozataiból összegezve sikerrel valósult meg a 

rendezvény, számítanak és várják az elkövetkezendő alkalmat.  

A Támogatás a megvalósítás alapfeltételeit biztosította, segítségével 

programunk elérte célját. A megvalósítás, mint élménypedagógiai eszköz 

volt a titkon vágyott célunk eléréséhez, hiszen az együttélés, 

együttmunkálkodás, az alkotás öröme, az egymásnak való segítségnyújtás 

a munka során összekovácsolt akarva-akaratlanul is egy kis közösséget. A 

program az értékalkotás örömébe feledkeztetve járult hozzá a 

tudásmegosztáshoz, nemzeti kultúránk terjesztéséhez, identitástudatuk 

erősítéséhez.   

Igényként merült fel a tábor folyamatos fenntartása, megvalósításának 

folytatása. 

Köszönjük a támogatást, reménykedve, hogy a jövőben is lesz módunk és 

lehetőségünk előteremteni a megvalósításhoz szükséges agyagi 

feltételeket. 

A program során eleget tettünk a Támogató okirat, 19. pontjában elvárt 

(PR) kötelezettségeknek.  

Kozárd, 2021. 07. 12.      

         ________________ 

                 Török János 
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Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete 

H-3053 Kozárd, Fő út 12. 

 

Együttműködés 

 

A Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete (H-3053 Kozárd, Fő út 12.) Képviseli 

Török János – elnök, és a Mocsáry Lajos Alapiskola (SK. Farská lúka 64/B 986 01 

Fiľakovo) kéviseli Kotlár Ildikó, igazgató több év óta együttműködik programjaik 

megvalósításában. Így évente az egyesület által megrendezett nyári kézműves 

alkotótábor állandó résztvevői a fent nevezett oktatási intézmény tanulói is. A fent 

nevezett nevelési-oktatási intézményben pedagógiai munkát ellátó Benkoné 

Horkay Tünde évről évre szervezi a Felvidéki kisiskolások részvételét, 

programjaink megvalósítását, pedagógus kíséretet, felügyeletet is ellát. A 

bentlakásos tábort Magyarországon valósítottuk meg az idén is, Kozárdon. 

Benkoné Horkay Tündének köszönhetően ellátta az érkező tanulók felügyeletét, 

megoldotta szállításukat, a szülőkkel is tartotta a kapcsolatot. Köszönjük 

munkáját, remélhetőleg az intézményvezetés továbbra is tudja biztosítani néhány 

tanulójának az Anyaországban való hasznos szabadidő eltöltést, rajtuk keresztül 

kapcsolataink fenntartását, megerősítését. Köszönjük Tünde áldozatos munkáját, 

hiszen nélküle nem volna fenntartható együttműködésünk.  

Tisztelt Igazgató Asszony, elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki 

nagyratörő, eredményes nevelési-oktatási munkájuk végzéséhez. Gratulálunk a 

táborban résztvevő tanulók teljesítményéhez, magatartásához. Igazán 

példaértékként szolgált részvételük. Köszönet, hogy 2021. 07. 01-05-ig a tábor 

sokszínűségéhez Benkoné Horkay Tünde pedagógus vezetésével hozzájárultak. 

 

Tisztelettel és üdvözlettel: 

         
Kozárd, 2021. 07. 07.     ………………………………………….. 
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PROGRAM TERVEZETE 

V. Nemzetközi Kispalóc Kézműves Tábor 

Helyszín: 3053 Kozárd, Fő út 47. IKSZT 

Ideje: 2021. július 1-től július 5-ig, 8.30- 16.30-ig 

NAPIREND 

8.30-9.00  Gyülekező / felügyelet, adminisztráció/ 

9.00-10.00 Szabadidős foglalkozás: néptánc, népi játékok, egyéb…. 

10.00-12.00 Kézműves foglalkozás 

12.30-13. 30 Ebéd 

13. 30-14.30 Szabadidős foglalkozás: spontán játék (labdajátékok: tollaslabdázás, futball-labdázás,  

kosár…..), szükség esetén  játékkezdeményezések, stb. 

14.30-16.00  Kézműves foglalkozás 

16.00- 16.30  Hazamenetel /felügyelet/ 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK / DE. 10.00-12.00; DU. 14.30-16.00/ 

Júl. 1. Csütörtök 

Délelőtt: P. Sz. Piroska- csuhé-1. csop.; T. P. Mária- csuhé- 2. csop. 

Délután: B.H. Tünde- hímzés-1. csop.; K. Tünde- káka-2. csop.; T.P. Mária- papírsárkány-3. csop. 

Júl. 2. Péntek 

Délelőtt: B.H. Tünde- hímzés-1. csop.; K. Tünde- káka-2. csop.; T.P. Mária- papírsárkány-3. csop. 

Délután: B.H. Tünde- hímzés-2. csop.; K. Tünde- káka-3. csop.; T.P. Mária- papírsárkány-1. csop. 

Júl. 3. Szombat 

Délelőtt: B.H. Tünde- hímzés-2. csop.; K. Tünde- káka-3. csop.; T.P. Mária- papírsárkány-1. csop. 

Délután: B.H. Tünde- hímzés-3. csop.; K. Tünde- káka-1. csop.; T.P. Mária- papírsárkány-2. csop. 

Júl. 4. Vasárnap 

Délelőtt: B.H. Tünde- hímzés-3. csop.; K. Tünde- káka-1. csop.; T.P. Mária- papírsárkány-2. csop. 

Délután: P. Sz. Piroska- csuhé-2. csop.; T. P. Mária- csuhé- 1. csop. 

Júl. 5. Hétfő 

Délelőtt: K. Eszter –tűzzománc-1. majd 2. csop.; T. Béla- mézeskalács-2. csop. majd 1. csop. 

SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK/ DE. 9.00-10.00-IG,NÉPTÁNC,JÁTÉKKEZDEMÉNYEZÉSEK; DU. EBÉD 

UTÁN, KB. 13.30-14.30-IG, SPONTÁN JÁTÉK, SZÜKSÉG ESETÉN JÁTÉKKEZDEMÉNYEZÉSEK; STB./ 

Jó idő esetén a programok a szabadban, az IKSZT ház udvarán és a ligetben, rossz idő esetén az IKSZT 

házban, vagy a Faluházban tudjuk megvalósítani.  Az IKSZT játékait idén is igénybe vehetjük. 
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Néptánc: jó időben az udvaron, a hangtechnika itt megoldott. Rossz idő estén a Faluházban.  

Júl. 1. Csütörtök (vezetők beosztása) 

Délelőtt: Takács Bernadett - ismerkedés, néptánc, népi játékok 

Délután:  T.P.M. 

Júl. 2. Péntek 

Délelőtt: K. Tünde 

Délután: K. Tünde 

Júl. 3. Szombat 

Délelőtt: B. H. Tünde 

Délután: B.H. Tünde 

Júl. 4. Vasárnap 

Délelőtt: K. Tünde 

Délután: T.P.Mária 

Júl. 5. Hétfő 

Délelőtt: T.P. Mária, 9.30-tól 10.00 Takács Bernadett 

ÜGYELET 

8.30-9.00 K. Eszter, K. Tünde, T.P. Mária 

16.00- 16.30 B .H.Tünde, P.SZ. Piroska 

EGYÉB 

Saját ivóflakont mindenki hozzon magával.  

Fertőtlenítés: Figuráné Csáki Zsuzsanna 


