
               
 

ÍRÁSBELI EMLÉKEZTETŐ 

Projekt megnevezése:  

Kreatív közösségek kialakítása 

Hagyományos mesterségek alkotótáborai Tornabarakonyban 2018-2019. 

A felhívás kódszáma: VP6-19.2.1-12-4-17 

 
A támogatott szervezet adatai  

A pályázó szervezet hivatalos neve: Barakonyi Patakvölgy Egyesület 

A pályázó szervezet székhelye:3765 Tornabarakony, Dózsa György u.14 

A szervezet hivatalos képviselőjének / képviselőinek neve(i): Jenei Edit 

 

A szervezet elérhetőségei  

Levelezési (értesítési) cím : 3765 Tornabarakony, Dózsa György u. 14 

Telefonszáma(i): 06/20 324 7678 

E-mail: jenedit3@gmail.com 

Honlap címe: www.barakonyitaborok.hu 
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1. A megvalósult tevékenységek/eredmények bemutatása  
 

2018.07.24-07.29 között a IV. ikonfestő tábort valósítottuk meg Laczkó Anita művészeti vezető 
szakmai irányításával. A résztvevők 6 éjszakát töltöttek a településen az öt munkanap során. 

Az Önkormányzattal együttműködésben valósult meg, a település „Hajdanvolt Iskola” Művelődési 
Háza adott otthont az alkotó folyamatnak. A tábori helyszín és a szükséges eszközök biztosításával 
segítette az egyesület rendezvényét.  

Az amatőr ikonfestők az ország különböző településeiről érkeztek (Budapest, Agárd, Miskolc, Szikszó, 
Debrecen, Veresegyháza…stb.) A létszám a tervezettnek megfelelően tizenöt fő volt. A tábori napirend 
is a tervezetteknek megfelelően alakult: Reggel-alternatív lehetőségként- a munka megkezdése előtt a 
település görög katolikus templomában reggeli ima, máskor erdei séta állt rendelkezésükre. A 
Művelődési ház két termében zajlott az alkotó munka délelőtt és délután az esti órákig. 

 A hétnek Szent Illés alakja és tevékenysége volt a központi témája. A lelki-szellemi építkezést egyházi 
vendégeink is segítették. Így az edelényi paróchus, Marincsák László atya, Fülöp érsek/metropolita 
atya és a tábort záró liturgián Atanáz püspök atya. Tornabarakony paróchusa, Matyi Róbert atya a 
szlovákiai Horváttiból családjával együtt és  viszlói hívei is jelen voltak ez utóbbi szertartáson. 

A tábor szakmai szervező munkáját Fodor Judit végezte – önkéntesként. A résztvevőket a tábor során 
beavattuk a jövő évi terveinkbe is.A 2019-ben már ötéves barakonyi ikonfestő műhely az itt készült 
munkákból kiállítást szervez az edelényi kastélyban 

. A résztvevők már közösséget alkotnak, hisz évek óta visszajárnak és a befejezéskor is jelezték: 
2019-ben is számíthatunk rájuk- a többi táborunkhoz hasonlóan. A falu természet közeli, nyugalmat 
sugárzó hangulata, önkénteseink áldozatkész segítő munkája garantálja a résztvevők visszatérési 
szándékát. 

KÉPEK: 

Laczkó Anita szakmai útmutatásai: 

 



               
 
Az első vonalak: 

 

Az első vonalak2: 

 



               
 
 

Reggeli áldás –ráhangolódás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
 
Színesedik a kép és a lélek: 

 

 



               
 
Elmélyült alkotás1 

 

Elmélyült alkotás2 

 



               
 
Elmélyült alkotás3: 

 

 

 

 

 

 

 



               
 
Elmélyült alkotás4: 
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