
MESTERKEDŐ - NÉPRAJZI TÁBOR 

2022. június 27- július 1.  

Helyszín: Dobó István Vármúzeum, Várműhely. Eger, Dobó utca 12. 

Bővebb információ: Földi Viktória 36/310-159 

 
PROGRAM 
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8.00- 9.00 Gyerekek fogadása, bemutatkozás 

9.00- 9.40 Magyar minta – Holló Valéria  
Kiállítás bemutatása: Zábrátzky Éva 

10.00- 
10.40 

Néprajzi gyűjtőúton a Palócföldön  
Holló Valéria nyomán „bejárjuk” a Palócföld falvait, megismerjük gazdag viseletét, 
fazekasságát, bútorművességét, de benézünk lakóházaikba, s ízelítőt kapunk jellegzetes 
népszokásaikból.  

11.00- 
11.40 

Virtuális népművészeti kalandozás 
A palóc kiállítási egység megismertetése, online játékos feladatok. 

 Ebéd 

13.00-16.00  Malac butykos- fazekasság 
Megismerkedhetnek a paraszti kultúra kerámiaedényeinek fő típusaival, a főbb 
fazekasközpontokkal, A lakodalmi ajándékként készített, Luca napján fűmaggal megszórt 
mezőcsáti malac butykost mintázhatják meg agyagból  
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8.30- 9.20 Matyó, Bükkalja gyűjtési terület bemutatása 
A magyar népviseletek, hímzések egyik legpompásabb változata a matyó népcsoporthoz 
köthető. Megismerheted mi az a litya, a höndörgő, akár fel is próbálhatod a 
hagyományos viseleteket. 

9.40- 10.20 Matyó mintakincs bemutatása  
A matyókra jellemző hímzések motívumkincsét ismerhetik meg. 

11.00-11.40 Virtuális kiállítás bemutatása, 
A matyó, bükkaljai kiállítási egység megismertetése, online játékos feladatok 

 Ebéd 

13.00- 
14.00 

Növényi festés 
A Magyar minta- Holló Valéria kiállításban néhány növényi festékkel színezett darabot is 
találunk. Mi is kipróbálhatjuk, hogyan lehet a környezetet is kímélve textilt festeni. 

13.00-16.00 Illik gyöngyös pártának… Gyöngyszövés 
Mintákat gyűjthetnek a jellegzetes tardi keresztszemes motívumokról, majd azokat 
felhasználva gyöngyből karkötőt készíthetnek.  
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8.30-  
10.20 

Sárköz, Dunántúl gyűjtési terület bemutatása 
A dunántúli néprajzi csoportok között barangolunk, megismerjük a jellegzetes 
bútordíszítési stílusokat, az egyik legszínpompásabb magyar népviseletet, a sárközit. 

11.00- 
11.40 

Virtuális kiállítás bemutatása, 
Sárközi, Dunántúli kiállítási egység megismertetése, online játékos feladatok 

 Ebéd 

13.00- 
16.00 

Lánc, Lánc eszterlánci cérna… Drukkolás  
A mértanias jellegű sárközi hímzésekről motívumokat gyűjthetnek, rajzolhatnak. A 
drukkolás technikáját alkalmazva saját terítőt tervezhetnek, amelyet majd lapos és 
láncöltéssel kihímezhetnek a nyár során. 
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9.00- 11.30 Műtárgykereskedés- kirándulás  
Holló Valéria életútján keresztül megismerkedhetnek a műgyűjtés rejtelmeivel. Látogatást 
teszünk egy ma működő kereskedésbe. 

11.00- 
11.40 

Erdélyi virtuális gyűjtőútra indulunk 
Az erdélyi kiállítási egység megismertetése, online játékos feladatok 

 Ebéd 

13.00- 
14.00 

„Kalotaszegi leány, lábon járó tulipán” Barangolás Erdély tájegységeiben 
 Felkerekedünk, s Szilágyságot útba ejtve a Királyhágón átkelve megállunk a kalotaszegi 
falvakban, majd utunkat Torda felé vesszük, s Gyimesen át Moldváig utazunk, hogy 
megnézzük milyen gazdag a népművészete, a hímzése, népviselete, a fazekassága, a 
bútorfestése s a többi szellemi kincse.   

14.30 
16.00 

Biri néni szakácskönyve- Az erélyi kürtőskalács 
A székelyföldön elterjedt kürtőskalácsot a Várműhely udvarán készíthetik el.  
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8.30- 11.30 Kitették a szűrét… Szűrszabók 
A szűr a magyar népviselet legősibb és legkedveltebb ruhadarabja. A rátétes technika 
sajátosságait ismerhetik meg és gyakorolhatják be a gyerekek.  

 Ebéd 

13.00- 
14.00 

Mesterkedő – Vetélkedő 
A gyerekek játékos formában mestervizsgát tesznek a hét során szerzett ismereteik 
alapján.  

15.00 Vásár 
 


