Oszkói építőtábor
Nagyapám háza Mester-inas képzés 2017
Kedves Leendő Táborozó!
Oszkói építőtáborunkban, a zsúpkészítés ősi mesterségének fortélyait ismerheted meg. E máig fennmaradt népi építészeti technika egyedülálló módón ökologikus: sem az előállítás, sem a használat, sem
pedig az elbontás során nem igényel nagy mennyiségű energiát, vagy bármiféle mesterséges adalékanyagot. Az anyagnak e természetes körforgása köré építettük fel a tábor képzését is: fogunk aratni,
kepét rakni, betakarítani, csépelni, fésülni, kettőzni és végül fedést készíteni. A kezeink alatt alapanyagból, építőanyag válik majd épületszerkezet készül.
Szeretettel várunk! Légy Te is ismerője egy ma már nagyon ritka de évszázados múltú építőmesterségnek!
Tábor időszaka: Július 01 - 14-ig
Tábor helye: Oszkó, Szőlőhegy, Pincesor 1.
Jelentkezési határidő: május 31.
Tervezett munkafolyamatok:
-

hagyományos kézi aratás

-

kézi cséplés

-

kévekettőzés, zsúpkötés

-

zsúpfedés készítés: általános mezőben, élek mentén, gerincen

-

BÓNUSZ: hőszigetelő vályogvakolat készítése, boronafalú házon

Menetrend:
Heti bontás:
Nap

Délelőtt

Délután

0.nap (június 30.- p)

-

Megérkezés, regisztráció, ismerkedés

1. nap (július 01. - sz)

Aratónap

Aratónap

2.nap (július 02. - v)

Pihenő

Program

3.nap (július 03. - h)

Munka

Munka

4.nap (július 04. - k)

Munka

Munka

5.nap (július 05. - sze)

Munka

Program

6.nap (július 06 - cs)

Munka

Munka

7.nap (július 07. - p)

Munka

Munka
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8.nap (július 08. - sz)

Munka

Program

9.nap (július 09. - v)

Pihenő

Program

10.nap (július 10. - h)

Munka

Munka

11.nap (július 11. - k)

Munka

Munka

12.nap (július 12. - sz)

Munka

Munka

13.nap (július 13. - cs)

Munka

Munka

14.nap (július 14. - p)

Takarítás

Hazaút

Napi munkarend:

06:00
07:00
08:00 - 13:00
13:00
15:00 - 18:00
18:00
19:00
20:00

reggeli torna (fakultatív)
reggeli (ajánlott)
munka: kévekötés, később zsúpfedés, tapasztás (kötelező)
ebéd (ajánlott)
munka, délelőtti folytatása (kötelező)
vacsora (ajánlott)
esti fix program (kiselőadások, beszélgetések, játékok - fakultatív)
esti szabad program :)

Táborozó segédlet:
-

Utazás – Budapestről vonattal, vagy autóval /Ehhez tartozó részletes leírást találsz lentebb.//
Költsége a résztvevőt terheli./

-

Szállás – összkomfortos turistaházakban

-

Étkezés: alapellátás - napi 3-szori étkezés, melyből legalább 1 meleg étel /esténként közös
sütés, főzés, kemencében és szabad tűzön bográcsban/

-

Áram rendelkezésre áll

-

Ami nincs: Internet, zaj- és fényszennyezettség

Amit mi biztosítunk:
Ágy

emeletes ágyak, tiszta lepedővel

Étkezés

napi 3-szori étkezés,

Kerékpár

bolt 1,8 km-re.

Védőfelszerelés

Kesztyű, sisak, pormaszk

Munkaeszközök

Kéziszerszámok, ’munkagépek’
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Mit hozz magaddal:
Hálózsák

(vagy ennek megfelelő funkciójú takaró és párna)

Tisztálkodási szerek

lehetőleg biológiailag lebomló, természetes
készítmények

Munkaruha

Kényelmes, munkavégzésben nem akadályozó ruházat, a munkálatokhoz illeszkedően. Mosással rendbe
hozhatóak lesznek. : )

Szabadidős ruha, váltóruha

Este lehet hűvös, pulóver vagy pokróc legyen,
helyben kézi mosásra lesz lehetőség.

Zárt cipő

bakancs, sportcipő, munkavédelmi cipő

Esőkabát

Eső esetére.

Fényképező

Ha van, ráadásul, ha szeretsz fényképezni.

Író- és rajzszerek, füzet

Rajzolni, jegyzetelni.

Költőpénz

Csoki, fagyi, sör esetére.

Gyógyszer

Ha speciális, vagy rendszeresen szeded.

Elérhetőségek:

Bihari Ádám

táborszervező, táborvezető

+36703122040; sarkollektiva@gmail.com

Radev Gergő

táborszervező, táborvezető

+36303212157; sarkollektiva@gmail.com

Medvey Boldizsár

táborvezető

+36304749851; sarkollektiva@gmail.com

Programok:

Előadások:

-

Arborétum látogatás

-

VályogWorkshop

-

Cukrászműhely látogatás

-

Strandolás

-

Szőlőhegyi túra

-

Sárkollektíva tevékenysége, munka vidéken

-

Vándoriskola, építészet

-

Lehetőségek Magyarországon (építészet,
építés, vidékfejlesztés, szociális munka)

-

A Nagyapám Háza program bemutatása

A programokat a felkért előadók és mester szabadideje, az időjárás és az érdeklődés alapján szervezzük és ütemezzük. A munkarend és programok változtatási jogát fenntartjuk.
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Kijutás:
Egyénileg. Ajánlott vonattal: Budapestről Szombathely, Vasvár útvonalon:
http://elvira.mav-start.hu/elvira.dll/x/uf?
iehack=%3F&ed=58E3CA2A&mikor=-1&isz=0&language=1&k=&ref=&retur=&nyit=&_cha
rset_=UTF-8&vparam=&i=BUDAPEST*&e=Vasvár&v=&d=17.06.30&u=1156&go=Menetrend
Vasvár vasútállomásra mindenkiért kimegyünk autóval! Ennek racionalizálása végett javasoljuk
a 14:30-as INDULÁST és 18:26-os ÉRKEZÉST. Gyülekezés a vasvári állomáson.

Látogató segédlet:

Egy-egy napra is el lehet jönni, megnézni, hogy hogyan dolgozunk. Mivel ez egy munkaterület, mindenképp előzetesen beszéljük meg, hány órakor és hány fő jönne. Az előadásokon külön is részt lehet venni, de itt is kérjük, hogy jelentkezzenek be a látogatók.
Lehetőség van dolgozni is velünk. Ehhez részt kell venni egy munkavédelmi oktatásban és ki kell tölteni
egy önkéntes szerződés.
Fényképezni és beszélgetni természetesen szabad, de csak oly módón, hogy a résztvevőket ez ne zavarja a munkájukban, és ne okozzon balesetet.

Kelt.: Oszkó, 2017. április 04.
SÁRKoLLEKTíVA csapata
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