
Volkskunde tábor 
 

Kedves DNG-sek! 

Hagyományőrző tábort szervezünk május 22-23-ai időponttal. 
 

 

A program a következő lenne: 

 

Május 22. (csüt.) 

A délelőtti órákban megérkeznénk Liptódra, egy 

Baranya megyei sváb községbe, ahol a hagyományok 

ápolása a mai napig a mindennapok része. Markesz 

István vendégházában szállnánk meg, és programjaink 

jelentős része is itt zajlana.  

A délelőtt folyamán sétát tennénk a faluban, 

feltérképezve egy jellegzetesen sváb falu 

elrendezését, épületeit. 

Részt vennénk egy jellegzetes sváb ebéd és rétes 

elkészítésében.  (nem paleo ) 

Délután különféle kézműves és egyéb hagyományőrző 

tevékenységeken lehet majd részt venni, így pl.:  

 Népdal tanulása 

 Helyi német népviseletbe öltözés 

 Kenyérsütés, lepénysütés kemencében                               

 Rétes készítés, sütés kemencében                                       

 Népi építészet: vályogtégla, vikli, vert fal készítés, sártapasztás 

 Gyermekjátékok, díszek készítése természetes anyagokból (fa, kukoricaszár, -

csuta, -csuhé stb.) 

 Kötés, horgolás, hímzés                                                   

 Agyagozás, nemezelés, gyertyaöntés 

 Üvegfestés, gyöngyfűzés (ékszerek) 

 De coupage technika: gipszre, textilre, 

cserépre, gyertyára 

 Dekorációk: fali dísz asztali dísz vessződísz, 

raffia dísz 

 Foltvarrás 

 Fafaragás 

 Vályogtégla készítés 

 

 

Kérjük, mindenki jelezze, hogy a fentiek közül mire lenne igénye, hogy ezt továbbíthassuk a 

szervezőknek! 

 

Estére vendégelőadót hívunk, aki a magyarországi németség kitelepítéséről tartana egy előadást és 

prezentációt. Érintetteket is szeretnénk meghívni a beszélgetésre. 

Ezután bográcsozást tervezünk a szabadban. 



Május 23.: 

A „sváb” reggeli után el kirándulnánk 

Nagynyárádra, ahol a 91 éves Sárdi János 

kékfestő mester vezetne minket körül 

műhelyében, megismertetve velünk a szakmát 

 

Ezután Geresdlakra buszoznánk, ahol sokszínű 

hagyományőrző kiállítások várnak minket 

vezetéssel, és itt ebédelnénk. Itt lehetőségünk 

lesz egy kisebb kirándulásra is a közeli 

kilátóhoz, ez opcionális .  

 

Geresdlakról indulnánk vissza Budapestre. 

 

A programok, az étkezés és a szállás ára fejenként 6000 Ft lenne. 

Ezen felül a busz 120.000 Ft-os árát kell majd a részvevők közt elosztanunk. 30 fő esetén ez 4000 Ft-

ra jönne ki, így a kirándulás összesen 10.000 forintba kerülne. 

 

Kérem szépen, hogy április 14-ig (hétfő) mindenki jelezzen vissza valamelyik szervező tanárnál, 

hogy részt kíván-e venni a kiránduláson (ugyanis az utazási költség ennek is függvénye), illetve 

hogy milyen kézműves programo(ko)n szeretne részt venni. 

 

Külön buszra azért van szükségünk, hogy minden programunkra és helyszínünkre eljuthassunk a falvak 

közt a tervezett időben, fennakadás nélkül.  

 

 

 
 

Aki kedvet kapott, tartson velünk!!! 
Április 14 (hétfő)-ig várjuk visszajelzéseket! 

 

 

Guoth-Fridrich Erika és  

Győrfi Zsuzsanna tanárnő 


