
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

XXIV. 

N E M Z E T K Ö Z I  N É P M Ű V É S Z E T I 

T Á B O R 

2019. július 07-14. 

 

 

 

 

  

 



 
A vésztői népművészeti tábor 1996-ban indult a Millecentenárium évében, a városi 

rendezvény részeként. Örömmel írhatjuk le,hogy az akkori érdeklődés megmaradt, s 

nagy családdá növekedett a határon belülről és túlról érkezők közössége.  

24. rendezvényünkre készülünk. Az elmúlt 23 év sok csodát és élményt ajándékozott 

nekünk. Ezek tanulságos és gazdagító hatása jelenik meg az idei táborban is. 

Hívunk és várunk Vésztőre július 7 és 14 között, hogy részese lehess annak a színes 

forgatagnak, amely itt készülődik és ahol kedvedre, érdeklődésed szerint válogathatsz a 

felkínált foglalkozások közül. 

     Agyagozás, kosárfonás, fafaragás, szövés, bőrözés, virágkötészet, nemezelés,  

népi hímzés, gyöngyfűzés-gyöngyszövés, kalácssütés üde színfoltok s választási 

lehetőségek a 300-400 fő táborozó számára. 

 

Budai Ilona, Széles András, Marsi Andrea,  

a Csűrdöngölő  együttes,   

Erdélyből énekes, táncos és fafaragó 

garantálja táborunk művészi színvonalát. 

Keresztyén - magyarság táborunk mindenki  

előtt nyitott, melyet te is gazdagíthatsz az  

általad hozott értékekkel. Például, énekelhetsz a templomi kórusban! 

Esténként értékes előadásokat hallgathatsz népművészetről, és a magyarság értékeiről. 

 

    Táborunk jellemzői: közös népdal tanulás Budai Ilonával, sokféle foglalkozási 

lehetőség, esti táncház a Csűrdöngölővel, tartalmas előadások, kézműves-kiállítás, 

szabadtéri vadvacsora, borászati és gasztronómiai est. Tábornyitó az oktatók 

közreműködésével, fergeteges Gála a táborozók fellépésével, nyitó- és záró-

istentisztelet, reggeli áhítat külön felnőtteknek és gyerekeknek, esti csendesség-áhítat. 

Szabadidős lehetőségek: kirándulás Gyulára, Füzesgyarmatra; fürdőzés a Pap-

tanyánkon; hintózás, lovas programok. 

Táborunk érdekességei: vásári hívogatás, kürtőskalács- palacsinta. 

 

 

Táborunk szolgáltatásai: naponta háromszori étkezés, szállás tantermekben és egyházi 

épületekben, elsősegélynyújtás, vérnyomásmérés, vércukor ellenőrzés. 

 

A tábornyitó július 7-én este 19,00 órakor lesz! 

 

Megérkezés, helyfoglalás 7-én vasárnap délután.  

A tábor vacsorával kezdődik, és következő héten vasárnap ebéddel ér véget.  

Ha felkeltettük érdeklődésedet, hívj bennünket a következő  

telefonszámon: 06 66 476 045 vagy iskolai mobil: 06-20-261-69-50, 

Chrisztó Sándor: 06-20-222-33-74 

E-mail-en: kbrefisk@gmail.com és jelentkezz a következő címen a választott 

főfoglalkozás és a szállásigény megjelölésével:  

Református Egyházközség 5530 Vésztő, Bartók tér 6. (Chrisztó Sándor) 

Jelentkezési lap, és szállást igénylő 18 év alatti személy részére eü. nyilatkozat 

szükséges, amely letölthető a www.reformatusiskolaveszto.hu oldalon.   

Online jelentkezés: https://forms.gle/MshQvrbWAGA8RhfU8 

A nagy érdeklődésre való tekintettel kérünk, hogy minél hamarabb add fel 

jelentkezésedet a felsorolt lehetőségekkel élve! 

Részvételi díjak szállással és teljes ellátással! 

Részvételi díj: 
Étkezés, szállás, oktatás 

és anyagköltség 
Szállás tanteremben: 

Gyermek- 

kedvezmény* 

 

14 éves korig: 20.000- Ft 

Oktatás és 

anyagköltségből 10% 

(1100Ft/fő) 

 

14-18 év között: 22.000.- Ft 

Oktatás és 

anyagköltségből 10% 

(1100Ft/fő) 

18 év felett; diák 25.000.- Ft  

18 év felett   

dolgozó 
27.000.- Ft 

 

 

* Ha egy családból legalább 3 gyermek vesz részt a táborban. 
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