
Meghívó 
 

a népviseletes Róza baba készítőinek továbbképzésére 

2009. július 2-5. (csütörtök-vasárnap) 

Helyszín:  

Fehér Gólya Kézműves Udvar és Vendégház                                                                        

4181 Nádudvar Hajdú Bihar megye,  Petőfi utca 19. 
Vezeti  

Zorkóczy Miklósné Mesterremek díjas, a Népművészet mestere 

 

Szeretettel várjuk 

a Róza baba készítésben már tapasztalatot szerzett  

Tagtársaink, érdeklődők jelentkezését. 

Program: 

Róza baba készítése és 

alföldi mezővárosi viseletbe öltöztetése, arcfestés 

 

A babakészítő-öltöztető szakmai program kezdete: 

2009. július 2. 10.30 óra, befejezése július 4. 16 óra, 

az előadásokon kívül a teljes időtartamot kitölti, melynek keretében  

az egyes alkotók is bemutatkoznak, ismertetik munkáikat, konzultációt folytatnak. 

 

Naponta vetített képes néprajzi előadások: 

Július 2-án 14 órakor V. Szathmári Ibolya, a debreceni Déri Múzeum ny. igazgatója: 

Hajdúsági népviseletek 

Július 3-án 14 órakor H. dr. Bathó Edit a jászberényi Jász Múzeum igazgatója: 

Jász viselet 

Július 4-én11 órakor dr. Balázs György a Néprajzi Múzeum főigazgató helyettese,  

a Nádudvar története című könyv szerkesztője:  

A szik és a feketeföld határán – Nádudvar 

Felkeressük a Tóthné G. Nagy Mária emlékét őrző baba- és mackó gyűjteményt. 

 

Kérjük, korábban elkészített Róza babáit hozza magával, kiállításon mutatjuk be őket! 

Varrókészletét mindenki hozza magával! 

 

Július 5-én: Ismerjük meg Nádudvart! Szabad program 

Fekete kerámia készítő műhelyek, Gyógyfürdő, Népi Kismesterségek Szakiskolája, 

munkáikból kiállítás az Ady Endre művelődési központban 

Az ellátás önköltséges: szállás napi 2200.- Ft, étkezés napi 3000.- Ft 

Részvételi szándékukat telefonon, vagy e-mailen kérjük: 
1/315 6193, gyorgyie36@t-online.hu. 

Információ: Zorkóczyné 295 1196, helyi információk: Pavluskáné  54/480 222. 

Püspökladányból a 8.50, 9.53, Hajdúszoboszlóról a 9.25 -kor induló buszt ajánljuk. 

 

 

Programunkat a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiuma támogatja. 

 

 



Kedves Tagtársunk! 

 

Társaságunk anyagi terheinek csökkentésére, önkéntesen végzett feladatainak 

megkönnyítésére 

szeretnénk a Forgót a jövőben minél több Tagtársunkhoz e-mail útján eljuttatni. 

A Forgót hasonló formában ki tudja magának nyomtatni, majdnem ugyanolyanban, 

 mint ahogyan azt eddig megkapta, és összekapcsolva hasonlóképpen megőrizheti,   

az egyes számokat összegyűjtheti. 

Ilyen módon mintegy három nappal előbb kaphatja meg a Forgót, mint a postai küldés által. 

Kérjük, ha van e-mail elérhetősége,  

küldjön egy e-mailt a gyorgyie36@t-online.hu címre,  

amelyben kifejezi, hogy elfogadja ezt a megoldást. 

Ha nem a saját e-mail címükre kérik, kérjük, adják meg az e-mail cím mellett 

 a cím tulajdonosának nevét is. 

Az esetleges változás jelzését is kérjük. 

 

Ezen a lapon is tudathatják e-mail elérhetőségüket – 

Postán küldjék el a Társaság címére: 1024 Budapest Buday László utca 7.: 

 

Név:                                                            e-mail cím 

Cím:                                                             az e- mail cím tulajdonosának neve  

 

Köszönettel                                               

Bp. 2009. május  29.             dr. Györgyi Erzsébet s.k. 

      soros elnök 

 

 

 

mailto:gyorgyie36@t-online.hu

