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2018.07.02-07.06 között családi kosárfonó tábor t valósítottunk meg. A résztvevők 6 éjszakát töltöttek 
a településen az öt munkanap során. 

Az Önkormányzattal együttműködésben valósult meg, a település Tájháza adott otthont a kosárfonó 
alkotó táborunknak. A tábori helyszín kialakításában és a szükséges eszközök biztosításával segítette 
az egyesület rendezvényét. Az Ardónoia Bt-vel több éve együttműködünk a családi tábor lovas 
kiegészítő tevékenységének megvalósításában. A tábori működés a tervezett rendben zajlott. Reggel-
este lovas tanítás történt futószáron és körkarámban. A vesszőfonás délelőtt és délután zajlott a 
Tájház csűrjében felnőttekkel és fiatalokkal Nagy Imre kosárfonó vezetésével. A kisebbek kézműves 
foglalkozáson ismerkedhettek a technikával.. Nap közben az ügyesebb, több éve visszajáró gyerekek 
tereplovagláson vettek részt csillagtúráik során megismerve a környező településeket. 

A családok az ország különböző pontjairól és a határ menti, szlovákiai településekről érkeztek. 
Örömünkre szolgált, hogy a Barakonyhoz kötődő családok, felnőttek is részt vettek a hagyományos 
mesterség elsajátítását éltető családi rendezvényünkön összességében negyvenen. A résztvevők már 
közösséget alkotnak, hisz évek óta visszajárnak és a befejezéskor is jelezték: 2019-ben is 
számíthatunk rájuk. 
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