
               
 

           

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 utca 14. sz. 

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

 

A szervezet elérhetőségei  

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

Telefonszáma(i): 06/20-324-7678 

E-mail: baripatak@gmail.com , jenedit3@gmail.com 

Honlap címe:www.barakonyitaborok.hu 

A támogatott projekt főbb adatai  

Az intézkedés megnevezése: Kreatív közösségek kialakítása 

A pályázat címe: Hagyományos mesterségek alkotótáborai Tornabarakonyban 2018-2019. 

A projekt kezdete: 2018. július. 02. 

A projekt végleges megvalósításának az ideje: 2019.október 31. 

A projekt megvalósításának helyszíne: Tornabarakony, Kossuth u. 1. sz. 

Az elnyert támogatás összege: 

Az utolsó kifizetési kérelemmel jóváhagyott elszámolt támogatási összeg: 

A támogatás intenzitása: 
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1. A megvalósult tevékenységek/eredmények bemutatása  

 

Kérjük, röviden, lényegre törően mutassa be az elvégzett/lezajlott tevékenységeket időrendi 
sorrendben (milyen esemény, mikor, hol, kikkel, hogyan zajlott). Amennyiben a projektet partnerekkel 
együtt hajtja végre, jelölje, hogy mely tevékenységekben kik és hogyan vett(ek) részt!  

2018.07.09.-07.13. nemezelő/szövő tábort valósítottunk meg. A résztvevők 6 éjszakát töltöttek a 
településen az öt munkanap során. 

Az Önkormányzattal együttműködésben valósult meg, a település Tájháza adott otthont a 
nemezelő/szövő alkotó táborunknak. A tábori helyszín kialakításában és a szükséges eszközök 
biztosításával segítette az egyesület rendezvényét. A tábori működés a tervezett rendben zajlott. A 
tábor a debreceni Motolla Egyesülettel együttműködésben valósult meg, a szakmai vezető 
személyének biztosításával. A munkát két önkéntes segítette, az előző táborunkhoz hasonlóan. A 
szövés-nemezelés délelőtt és délután zajlott a Tájház csűrjében felnőttekkel és fiatalokkal Gyöngy 
Enikő kézműves oktató vezetésével. Kisebb használati tárgyak készültek gyapjúból és gyapjúfonalból. 

A résztvevők az ország különböző pontjairól és a határ menti, szlovákiai településekről érkeztek. 
Örömünkre szolgált, hogy a Barakonyhoz kötődő felnőttek is részt vettek a hagyományos mesterség 
elsajátítását éltető rendezvényünkön, összességében tizenhatan. A résztvevők visszajelzései alapján 
a tábort sikeresnek értékeljük, hiszen 2019-ben is számíthatunk a jelenlétükre. 

 

Ismerkedés a gyapjúval : 

 



               
 
Nemezképek kirakása: 

 

Nemezelődés: 

 

 



               
 
Szövők: 

 

Szövés különböző eszközökkel: 

 



               
 
Végső simítások: 

 

Vizes tömörítés: 

 



               
 
Gyöngy Enikő szakmai útmutatása: 

 

Szövés karmantyúkákkal: 

 



               
 
Elkészült munkák: 

 

 


