
 

 

Szakmai beszámoló 

a Múzeumi kincsek című, nyári bentlakásos táborról 

 

A tábor időpontja: 2016 július 11-15. 

A tábor helyszíne: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma és Borsihalmi Művésztelep 

és Ifjúsági Szállás 

Résztvevők száma: 17 általános iskolai diák 
 

A Kiskun Múzeum céljai között szerepel a gyermekek identitástudatának, lokálpatriotizmusának 

erősítése, az, hogy a múzeum értékeit a diákok felfedezzék és megőrizzék. Célunk, hogy utódaink is büszkék 

legyenek városunk kulturális értékeire.  

A múzeumi tábor feladatának tekintjük az ismeretek átadása mellett, hogy megszerettessük a múzeum 

világát a gyermekekkel és megtanítsuk őket arra, hogy hogyan használják sajátos eszközeit érdeklődésük, 

kíváncsiságuk kielégítésére, tudásuk gyarapítására. 

2008-ban rendeztük meg az első múzeumi táborunkat azzal a céllal, hogy a diákok megismerjék a 

múzeum kiállításait, gyűjteményeit és ezeken keresztül a környék kulturális örökségét. Ezt követően minden 

évben szerveztünk honismereti tábort egy-egy évforduló vagy aktuális téma köré építve a tematikát. A 

gyermekek közül többen évekig – amíg „ki nem nőnek” – részt vesznek táborainkban, ez így történt idén is. 

Ebben az esztendőben számos kerek évfordulón emlékezhetünk meg Kiskunfélegyházán a mesterségekről, 

hiszen 250 éve a szabó-szíjjártó céh, 175 éve pedig az ács-kőműves-molnár céh alakult meg. A félegyházi 

Ipartestület épp, hogy elmúlt 130 éves, s 120 esztendeje, hogy életre hívták városunkban az Iparos Ifjak 

Egyletét. Az ipari iskola utódának, mely a közelmúltig a Kossuth Lajos Középiskola nevet viselte, idén 40 

éves a tanműhelye. A tábor egyik célja volt, hogy a diákok figyelmét a mesterségek felé fordítsuk. A tábor 

végleges létszáma tizenhét, nyolc és tizennégy év közötti gyermek volt. A foglalkozások helyszíne a múzeum, 

illetve a művésztelep. Hétfőn, szerdán és pénteken napközben a múzeumban, kedden és csütörtökön 

Borsihalmon tartózkodtunk. A játékos foglalkozások délelőtt 9-12, délután 15-18 (esetenként az utazással 

megszakítva), este 20-21.30 óra között kerültek megrendezésre. Napi ötszöri étkezést biztosítottunk, az ebédet 

és a meleg vacsorát a Kulacs vendéglő készítette el és szállította nekünk.  

”Céheket alapítottunk” a gyerekek részvételével, így lehetőségük nyílt a korabeli szervezetekről 

ismereteket szerezni (Kisinasból mester, Ki vagyok én? c. játék). A bentlakásos tábori léttel olyan feladatok 

is járnak, melyek a napközis táborban nem merülnek fel. A csapatok nem csak bizonyos játékokban, hanem 

az étkezések előtti megterítésben, illetve az ebédlő rendbe tételében is együtt tevékenykedtek. Környezetük 

értékeinek – például a közeli halastó – felfedezése mellett örömmel tapasztalták meg a tábortűz, közös éneklés 

varázsát, melyre a napközis jellegű táborban nincs lehetőség. Kérésükre minden este gyújtottunk tábortüzet, 

amikor engedte az időjárás. Nagy sikere volt a kézműves foglalkozásoknak. Az elkészült tárgyakat a 

gyermekek az utolsó napon hazavihették, illetve az agyagedényeket a teljes száradás után kiégetve, a nyár 

végén vehették át. A gyermekek közül többen más városban élnek és a nagyszülőnél töltött időbe illesztették 

programunkat. Táborunkat a hét elteltével a Kiskun Múzeumban zártuk be, melyre meghívtuk a gyermekek 

szüleit, nagyszüleit. Bemutattuk a tábor idején készült fényképes összeállításunkat, majd „ünnepélyes keretek 

között felszabadítottuk a kisinasokat” és átadtuk családjuknak. A múzeum udvarán tejes pitével, gyümölccsel 

és limonádéval vendégeltük meg a gyermekeket és hozzátartozóikat. 

 

A tábor vezetésében közreműködők és az általuk megvalósult tevékenységek: 

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KISKUN MÚZEUMA 

6100 Kiskunfélegyháza, dr. Holló Lajos u. 9. 

Telefon: +36/76/461-468. E-mail: kiskunmuzeum@gmail.com 

Honlap: www.kiskunmuzeum.hu 

 

mailto:kiskunmuzeum@gmail.com


Fekete Beatrix múzeumpedagógus: a tábor előkészítése, megszervezése, rádióriport 2016. június 9-én, 

múzeumi játékok, feladatok, kézműves foglalkozások vezetése, a tábori élet egyéb, szabadidős és technikai 

feladatai 

Mészáros Márta néprajzos muzeológus: múzeumi gyűjteményi anyag bemutatása, múzeumi játékok, 

feladatok, a tábori élet egyéb, szabadidős és technikai feladatai 

Pap György középiskolai rajz- és művészettörténet tanár: motívumelemzés, kézműves foglalkozások 

vezetése, a tábori élet egyéb, szabadidős és technikai feladatai. 

 

A tábor sikerében közreműködők és az általuk megvalósult tevékenységek: 

Cserkó Fanni önkéntes, főiskolai hallgató: részvétel a tábor szabadidős tevékenységében 

Móczár Zsuzsanna közfoglalkoztatott: konyhai és takarítási feladatok 

Kőfalviné Ónodi Márta levéltáros: interaktív előadás 

Jankovszki Ferenc zenetanár: daltanítás 

Pallagi Ernő és Pallagi Anna Liza: íjászkodás 

Vas László népzenész: hangszerbemutató és táncház. 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2016. szeptember 1. 

 

        ………………………………….. 

         Fekete Beatrix 

                múzeumpedagógus 
  



 

Múzeumi kincsek  

nyári tábor programja 

2016. július 11-15. 
 

nap délelőtti program délutáni program esti program 

 

 

 

 

1. nap 

(hétfő) 

- gyülekező; adminisztráció; szülői 

igazolások kitöltése 

- céhek (csapatok ) alapítása a 

gyerekekből: takács, szűcs-szabó, 

kékfestő, fazekas 

tízórai 

- céhes dokumentumok megtekintése 

- Ki vagyok én? c. játék az időszaki, 

„Isten éltesse a tisztes ipart!” c. 

kiállításban. 

ebéd 

- kézműves foglalkozás: vándorló 

könyv készítése és kitöltése 

- látogatás a levéltárban, eredeti 

dokumentumok megtekintése 

uzsonna 

utazás a 16.38-kor induló vonattal 

- szobák elfoglalása, kicsomagolás 

berendezkedés 

vacsora, a szolgálatban lévő céh 

megterít, ill. rendbe teszi az ebédlőt 

- tábortűz és daltanulás Jankovszki 

Ferenccel, a művészeti iskola 

taginézményvezető-helyettesével 

 

 

 

 

2. nap 

(kedd) 

ébresztő, a szolgálatban lévő céh 

megterít 

reggeli 

- kézműves foglalkozás: domborítás 

tízórai 

- kézműves foglalkozás: agyagedény 

építés hurkából 

ebéd, a szolgálatban lévő céh megterít, 

ill. rendbe teszi az ebédlőt 

 

Kisinasból mester. Mi szeretnék 

lenni: játékkártyák segítségével 

(céhmester, alcéhmester, 

atyamester, szolgálómester, 

látómester, bejárómester, nótárius. 

uzsonna 

- kézműves foglalkozás: 

korongozás 

 

vacsora, a szolgálatban lévő céh 

megterít, ill. rendbe teszi az ebédlőt 

- Céhek barátságos táncversenye 

- tábortűz  

 

 

 

 

 

3. nap 

(szerda) 

ébresztő, a szolgálatban lévő céh 

megterít 

reggeli 

utazás a 9.01-kor induló vonattal 

Félegyházára. 

Séta során ismerkedés a város épített 

örökségével, műemlékeivel. 

Fagylaltozás. 

- kézműves foglalkozás: írás lúdtollal, 

pecsételés viasszal 

ebéd 

 

Foglalkozás a Kiskunfélegyháza 

évszázadai kiállításban.  A néprajzi 

raktár megtekintése. 

uzsonna 

utazás a 16.38-kor induló vonattal 

- kézműves foglalkozás: 

korongozás 

 

vacsora, a szolgálatban lévő céh 

megterít, ill. rendbe teszi az ebédlőt 

- közös játék 

-. íjászkodás 

- tábortűz és daltanulás 

 

 

 

 

4. nap 
(csütörtök) 

ébresztő, a szolgálatban lévő céh 

megterít 

- kézműves foglalkozás: batikolás 

tízórai 

- kézműves foglalkozás: 

tűnemezelés  

ebéd, a szolgálatban lévő céh megterít, 

ill. rendbe teszi az ebédlőt 

 

Céhek barátságos mérkőzése: 

lufidili 

uzsonna 

- kézműves foglalkozás: 

korongozás 

 

vacsora, a szolgálatban lévő céh 

megterít, ill. rendbe teszi az ebédlőt 

- Hangszerbemutató: Vas László. 

- Táncház tekerőmuzsikával (Vas 

László és Fekete Beatrix) 

 

 

 

5. nap 

(péntek) 

ébresztő, a szolgálatban lévő céh 

megterít 

reggeli 

utazás a 9.01-kor induló vonattal  

tízórai 

Látogatás a Móra Ferenc Emlékházban. 

ebéd 

Játékos akadályverseny a 

Kiskunfélegyháza évszázadai 

kiállításban. Tömlöclátogatás. 

 

Táborzáró: 

- szülők érkezése 16 órára 

- fényképes összeállítás megtekintése 

- felszabadító levelek kiosztása  

- szülők-gyerekek megvendégelése 

tejes pitével és gyümölccsel 

 

  



Múzeumi kincsek 

2016. július 11-15. 

Gyermekek névsora 

 

Andó Enikő 

Andó Erika 

Andó Kitti 

Baranyi Csaba 

Cseri Alida Napsugár (fülöpjakabi lakos) 

Cseri Kitti 

Dányi Gréta 

Dányi Vanessza 

Farkas Krisztián 

Győri Nikolett 

Izsó Anna (budapesti lakos) 

Izsó Márton (budapesti lakos) 

Juhász Máté 

Jureczky Viktória (szegedi lakos) 

Mihályfi Máté 

Simó Anita 

Takács Milán 

főiskolai hallgató: Cserkó Fanni 
 



 



 


