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Barátnőm meghívására először jöttem Kunhegyesre, az alkotó-
táborba. Az itt eltöltött egy hét alatt rengeteg programon vehettünk 
részt. A sokszínű tevékenységek közül nehéz volt a választás: hova 
menjünk, mit csinál-
junk? Fafaragás, 
szalmázás, gyön-
gyözés,  ra jzolás, 
szövés, agyagozás, 
esetleg csipkézés, 
vagy kunhímzés? Mi 
a szalmázást és a 
gyöngyözést válasz-
tottuk a fő tevékeny-
ségnek, de belekós-
toltunk a fafaragásba 
is. Ági már évek óta 
visszajáró vendége 
az alkotótáborok-
nak, így őt ismerős-
ként, örömmel fo-
gadták, de engem is 
hamar befogadtak.

A mestereknek, szakmatudó tanároknak sok élményt 
köszönhetünk, és persze kész munkákat, alkotásokat. 
Délelőttönként Jutka néni szorgalmas tanítványaként 
szalmából gyönyörű szalmavirágot fontunk, majd ra-
gasztással készítettünk egy szalmaképet is. A délutánok 
az apró gyöngy, a vékony tű és a mindig összeguban-
colódó cérna megzabolázásával teltek. Szerencsére 
Áginak mindez már nem okozott gondot, így ha elakad-
tam, mindig tudott segíteni. Persze ott volt Márti néni és 
Dóri néni is, akik szintén segítettek mindenkinek. Ági 
rutinos gyöngyfűzőként szereti a kihívásokat és egy 
nagyon bonyolult mintájú, gyönyörű nyakláncot készí-
tett. Mindenki dicsérte 
ügyességét és csodálták 
precízségét. Én kezdő 
gyöngyözőként először 
nagyobb szemű gyöngy-
ből készítettem egysze-
rűbb nyakláncokat, kar-
kötőket és a hozzá illő 
fülbevalókat. Miután 
belejöttem a fűzésbe, ké-
szítettem egy kásagyön-
gyös tászlit is. Nagyon 
megdicsérték, nekem is 
nagyon tetszik.

A fafaragást is minden-

képpen szerettük volna kipróbálni. Ági tavaly pirogravírozással, 
Pista bácsi segítségével több gyönyörű képet égetett. Most András 
bácsi segítségével a faragás rejtelmeibe pillantottunk be. Méghogy 

a véső és a kalapács csak a fiúk kezébe való? 
Tévedés, hiszen bizonyíték rá az a faragás, 
amit mi készítettünk. Egy igazán szép mini 
kopjafa, rajta az Á és L a nevünk kezdőbetűi. A 
táborzáró kiállításon bárki megcsodálhatta 
ugyan úgy, mint az Ági által a nagypapájának 
faragott portrét, mely Pali bácsi segítségével 
készült.

Közös játékokra is sor került. A hajfonásról 
és körömfestésről már nem is beszélve. Persze 
ez inkább lányoknak szólt. De ne higgyétek 
azt, hogy a táborba csak ők jöhetnek, mert idén 
is voltak fiúk szép számmal. Azt is eláruljuk, 
nagyon lovagias kisfiúk voltak, még ajándékot 
is kaptam, kaptunk tőlük.

A vasárnapi kirándulás Kecskemétre érde-
kesen alakult, hiszen ezen a napon mi 

lehettünk a 
segítők, a 
kis idegen-
vezetők. Jó 
volt együtt 
lenni a csa-
p a t t a l  a 
Planetári-
umba n ,  a 
Cifra palo-
t á b a n  – 
a m i n e k 
t é n y l e g 
z ö l d  a z 
ablaka, nem 
csak a gye-
rekdalban 
–, megmu-
tatni a kecs-

keméti gyerekek kedvenc játszóhelyét, a 
csúszkálót, azaz a 0 kilométerkövet, a 
szökőkutakat, ízlett a Jakó fagyi, amit 
gombóconként 50 forinttal olcsóbban 
vehettünk meg Marika néni jóvoltából, és 
persze a Vadasparkban is jól éreztük 
magunkat.

Ezzel a nappal számunkra véget ért a 
tábor, Lili anyukája jött értünk. Sajnos a 
második héten és a táborzáró rendez-
vényen nem tudtunk részt venni, ennek 
ellenére nagyon jól éreztük magunkat. 
Reméljük, jövőre is el tudunk jönni az 
alkotótáborba, ahol újakkal és régiekkel 

egyaránt találkozhatunk!
Takács Lili, Fejes Ági

Alkotótábori élmények


