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BEKÖSZÖNTŐ 
 

Kedves Egyesületi Tagtársaink! 
 
A Bihari Né pmű vé széti Egyésű lét 25 é vés jűbiléűma kapcsa n az élmű lt bő  égy é vbén 
sza mős hélyén ésétt sző  az indűla srő l, é s az aző ta éltélt idő szakrő l. Az égyik légtő bbét 
émlí tétt adat a taglé tsza m tő bbsző rő sé ré tő rté nő  gyarapőda sa, é s az égyésű léti főrma val 
ja rő  léhétő sé gék kihaszna la sa, az ű jabb é s ű jabb tévé kénysé gék mégjéléné sé, éréd-
mé nynék élé ré sé vőlt. A mindénnapi tééndő k vé gzé sé sőra n arra tő rékszű nk, hőgy az 
ű jabb féladatők é s érédmé nyék, valamint az égyés tagők é lété bén tő rté nt főntősabb, a 
kő ző ssé g sza ma ra is hí ré rté kű  ésémé nyék éljűthassanak mindannyiűnkhőz. Ezé rt gőn-
dőltűk azt, hőgy – a szémé lyés tala lkőza sők kő ző tti idő szakőkat a thidalva – négyédé vén-
té, í ra sős főrma ban, égy Hí rlévé l lapjain gyű jtjű k ő sszé az aktűalita sőkat, hí rt adűnk a 
mő gő ttű nk hagyőtt ésémé nyékrő l é s béharangőzzűk az élő ttű nk a llő kat. Szérétné nk, ha 
mindannyian napraké szék lénné ték a kő ző s dőlgainkban, é s ha a hí rada sőkban főglal-
takra félmérű lő  é szrévé télékét, ké ré sékét, javaslatőkat éljűttatna tők hőzza nk. Ezzél 
pa rhűzamősan mű kő dik tőva bb facébőők-őldalűnk, é s hamarősan mégű jűl égyésű lé-
tű nk hőnlapja is, mélynék ré szlétéirő l a ma jűsi kő zgyű lé sű nkő n szérétné nk bésza mőlni, 
illétvé a kialakí ta sa hőz ő tlétékét ké rni Tő léték is. Ez a ha rőm félű lét égyű ttésén biztő-
sí thatja azt, hőgy a viszőnylag ritka n mégvalő sűlő  szémé lyés tala lkőza sők élléné ré is 
napi kapcsőlatban maradhassűnk é s tűdjűnk égyma srő l. 
 
Elő ré is kő sző njű k az égyű ttgőndőlkőda st é s az aktí v kő zrémű kő dé st Mindnya jatőknak!  
 

Bara ti ű dvő zléttél: a BNE vezetősége 
 

 

Tisztújítás – A széptémbéri tisztű jí tő  kő zgyű lé sén hőzőtt hata rőzatők alapja n őktő bér 
14-é n kézdté még mű kő dé sé t az ű j vézétő sé g – 1 tisztélétbéli élnő k, 1 tisztélétbéli vézé-
tő sé gi tag, 3 vézétő  tisztsé gvisélő , 7 szaka gi vézétő  é s 3 fő s éllénő rző  bizőttsa g. A Déb-
récéni Tő rvé nyszé k őktő bér 17-é n jégyézté bé a va ltőza sőkat, í gy hivatalősan ézzél a 
nappal lé pétt hata lyba az ű j Alapszaba ly é s kézdő dő tt még a vézétő sé g ké pviséléti jőgvi-
szőnya. 
 

Munkatársak – Az Alkőtő ha zban dőlgőző  műnkata rsak kő zfőglalkőztata si szérző dé sé 
2019. ma rciűs 31-é n léja rt. Az ű j kő zfőglalkőztata si szaba lyők a szakmai műnka ban 
ré szt vévő k ésété n ném tétté k vőlna léhétő vé  a tőva bbi kő zfőglalkőztata st, í gy a kibő ví -
tétt Vézétő sé gi ű lé sén az a dő nté s szű lététt, hőgy Taka csné  Czéglé di Anikő , Győ ngyő si 
Sa ndőrné  é s Orőszné  Fékété Zsűzsanna – 2019. décémbér 31-ig tartő  hata rőzőtt idéig – 
műnkaszérző dé ssél, az Egyésű lét fő a lla sű  alkalmazőttaiké nt dőlgőznak tőva bb. A napi 
mű kő dé st é s a jő vő béni térvékét tékintvé, a kő lcső nő s é rdékékét szém élő tt tartva főly-
tathatjűk í gy a műnka t. Harasztősi Rőland űdvarőské nt a prilistő l ű jabb égy é vés kő zfőg-
lalkőztata si szérző dé s kérété bén dőlgőzik, 2020. ma rciűs vé gé ig. 
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RÉSZVÉTEL A HAGYOMÁNYOK HÁZA HÁLÓZATI PROGRAMJÁBAN 
 
A Hagyőma nyők Ha za, mint a Ka rpa t-médéncéi né pha-
győma ny a tő rő kí té sé nék kiémélkédő  jéléntő sé gű  ném-
zéti kűltűra lis inté zmé nyé, 2017-bén kézdté él a mégyéi 
é s a hata rőn tű li féladatélla ta s kitérjészté sé t, a né pmű -
vé szét ha lő zata nak kié pí té sé t a né pmű vé széti műnka 
mégérő sí té sé, a né phagyőma nnyal főglalkőző  kő ző ssé -
gék ségí té sé é rdéké bén. A Hagyőma nyők Ha za Ha lő zat 
mű kő dé sé Magyarőrsza gőn bélű l mégyéi partnérszér-
vézéték bévőna sa val tő rté nik, ű gy, hőgy vé gső  sőrőn 

mindén mégyé bő l 1-1, főlklő rhagyőma nyőkkal, illétvé ta rgyalkőtő  né pmű vé széttél főg-
lalkőző  civil szérvézétét vőnnak bé. A kűltűra lis térű létét é rintő  jőgszaba lyők 2017–18-
as va ltőza sai főlyta n énnék a réndszéré jéléntő sén létisztűlt, é s égy kőrma nyréndélét az 
őrsza gős szintű  né pmű vé széti féladatőkra kiza rő lag a Hagyőma nyők Ha za t jélő lté ki, 
a ltala pédig a ha lő zatban ré szt vévő  szérvézétékét.  

Amint azt az inté zmé ny fő igazgatő -hélyéttésé, Tő th Ja nős 
az őktő bér 13-i ű nnépi kő zgyű lé sű nkő n béjéléntétté, ét-
tő l az é vtő l a Hajdű -Bihar mégyéi né pi ké zmű véssé ggél 
kapcsőlatős féladatőkra bévőnt partnérszérvézét a mi 
égyésű létű nk létt. Ez égyszérré jélént nagy léhétő sé gét 
é s kőmőly féladatőt is. Jélénlégi kő zszőlga ltata si szérző -
dé sű nk a 2018. nővémbér 1. é s 2019. a prilis 30. kő ző tti 
idő szakra sző l. Ez idő  alatt kéll kű lő nbő ző  kő ző ssé gi 
prőgramőkat (kia llí ta s, szakkő r, iskőlai va ndőrprőgram 
stb.) félműtatnűnk, a féladatőt pédig 2 milliő  főrinttal 
finanszí rőzza a Hagyőma nyők Ha za. Ezén tű l mégyéi 
szintén él kéll ké szí ténű nk a ta rgyalkőtő  né pmű vé széttél 
főglalkőző  szérvézéték é s maga nszémé lyék miné l téljé-
sébb adatba zisa t. Ezén tű l pédig – őrsza ghata r-ménti 

hélyzétű nkné l főgva – a ké ső bbiékbén léhétő sé gű nk nyí lik békapcsőlő dni a hata rőn tű li 
ha lő zaté pí tő  műnka ba is.  

Mivél az élva rt tévé kénysé gékét ma s főrra sbő l tűdtűk/tűdjűk mégvalő sí tani, a ka-
pőtt ő sszég a mű kő dé si, műnka ltatő i é s égyé b szakmai kiada sainkhőz ja rűl hőzza .  
 

A hálózati munkával kapcsolatos események: 
 
Hálózati feladattal megbízott kézműves szervezetek megbeszélése – 2019. janűa r 
30-a n Bűdapéstén, a NESZ irőda ja ban kérű lt sőr a magyarőrsza gi, mégyéi féladatőkat 
élla tő  égyésű léték é s a NESZ vézétő inék égyéztété sé ré, ahől a tőva bbi kő zféladat-élla tő i 
tévé kénysé gét é rté kéltű k. Az ű j jőgszaba lyők é s ű j féladatők ré vé n sők mé g a tiszta zan-
dő  ké rdé s, ézékét főgalmaztűk még é s jűttattűk él a Hagyőma nyők Ha za vézétő ihéz. 
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Szakmai nap a komádi hímzés 
értékőrző feldolgozása céljából 
– 2019. fébrűa r 13-a n, az Alkőtő -
ha zban kérű lt sőr a ha lő zaté pí té s 
klasszikűs pé lda jaké nt az ésé-
mé nyré. Egyésű létű nk, a Kőma di 
Fékété Erzsé bét Hí mző kő r, vala-
mint a Kőma di Kő nyvta r vézétő i 
kézdémé nyézé sé ré jő tt lé tré a ta-
la lkőző , hőgy a jélénlé vő k a tté-
kintsé k azt az anyagőt, amit a Fé-
kété Erzsé bét névé t visélő  Kőma -
di Hí mző  szakkő r é s a kő nyvta r 
vézétő jé gyű jtő tt ő sszé az űtő bbi 
é vékbén, illétvé Fékété Erzsé bét 
hagyaté ka t, mélyét kérésztla nya aja nlőtt fél a kőma di hélytő rté néti gyű jtémé ny sza ma -
ra. A kőma diak é s a ha zigazda s méllétt a szakmai nap ré sztvévő i vőltak: Bészpré my Ka-
talin, a Hagyőma nyők Ha za Né pmű vé széti Mő dszértani Mű hélyé nék ta rvézétő jé, Dr. Illé s 
Ka rőlyné  hí mző  né pi iparmű vé sz, a né pmű vé szét méstéré, Varga Ma té  né prajzkűtatő , a 
Hagyőma nyők Ha za Főlkrő r Oszta lya nak vézétő jé, Dr. V. Szathma ri Ibőlya né prajzkűtatő . 
A mő dszértani kőnzűlta ciő  űta n élkézdő dő tt égy, a kőma di hí mzé st né pszérű sí tő  őkta-
tő anyag é s kiadva ny élké szí té sé.  
 

Hagyományok Háza Hálótati 
Konferencia –A ha lő zati műnka 
tapasztalatairő l é s jő vő béli léhé-
tő sé géirő l szérvézétt a Hagyőma -
nyők Ha za Bé ké scsaba n, 2019. 
ma rciűs 20–22. kő ző tt 3 napős 
szakmai fő rűmőt a prőgramban 
dőlgőző  szérvézétéknék. A kőnfé-
réncia tématika ja a „Ta rsadalmi 
é rzé kényí té s é s tűda sa tada s a 
né pmű vé szétbén” cí mét visélté. A 
ma sődik napőn Tő rő k Istva nné  é s 
Kőlőzsva ri Istva n: Biharőrsza g 
kő zépé rő l Magyarőrsza g pérémé -
ré – a Bihari Né pmű vé széti Egyésű lét szérépva llala sairő l, az élmű lt ma sfé l é vtizédbén 
mégvalő sí tőtt prőgramők tapasztalatairő l é s az égyésű lét élő tt a llő  léhétő sé gékrő l tar-
tőttak élő ada st. A prőgram vé gé n – mélyén égyésű létű nk ké pvisélété bén ré szt vétt mé g 
Győ nyő rű né  Erdéi Jűdit alélnő k is – a Hagyőma nyők Ha za vézétő i é s a jélénlé vő k főlytat-
tak kérékasztal-bészé lgété st a tőva bbi égyű ttmű kő dé s ré szlétéirő l, léhétő sé géirő l. 



                           Hírlevél – 2019. I.                  
ESEMÉNYEK, HÍREK AZ EGYESÜELET ÉLETÉBŐL 

 

 

5 

KIÁLLÍTÁSOK 
 

„Szülőföldünk Biharország” – gyűjteményes egyesületi kiállítás 
 

A jűbiléűmi 2018-as é v vé gé n – Bűdapést, Kécskémé t é s Béréttyő ű jfalű űta n – Kőma di-
ban szérépélt űtőlja ra az égyésű lét kia llí ta sa, mindérré pédig az advénti idő szakban ké-
rű lt sőr. Ha zigazda nk Kőma di Va rős O nkőrma nyzata vőlt, ha ziasszőnyűnk pédig égyésű -
létű nk tagja, Sima ndi Ja nősné . A 
Baba Jaga Kamarakő rűs, vala-
mint Varga Zsigmőnd né pdal-
é nékés élő ada sa űta n Kőlőzsva ri 
Istva n nyitőtta még a kia llí ta st, 
kiémélvé, hőgy az élmű lt idő szak 
kő ző s prőgramjainak kő sző nhé-
tő én égyré tő bb aktí v kőma di 
taggal is bű szké lkédhét az égyé-
sű lét. A ta rlat 2018. décémbér 7. 
é s 17. kő ző tt vőlt la tőgathatő , az 
idő szakra éső  ké t advénti vasa r-
napőn pédig égyésű létű nk tagjai 
tartőttak béműtatő kat é s főglal-
kőza sőkat a va rősi advénti gyér-
tyagyű jta sra é rkéző  é rdéklő dő knék.  
 

XXIII. Járási Adventi Népművészeti Kézműves Kiállítás és Vásár – Derecske 
 

2018. décémbér 11-é n nyí lt még a Dérécskéi Ké zmű vés Kő r é s a félnő tt Ké ziműnka 
Szakkő r hagyőma nyős advénti kia llí ta sa é s va sa ra a dérécskéi Va rősi Mű vélő dé si Kő z-
pőnt é s Kő nyvta r kisgalé ria ja ban. A kia llí ta st Kőlőzsva ri Istva n, a Bihari Né pmű vé széti 
Egyésű lét élnő ké nyi-
tőtta még kű lő n is 
kő sző ntvé égyésű lé-
tű nk dérécskéi tagja-
it, alkőtő it. 
 
A kia llí tő kat é s vén-
dé gékét Sző llő si Im-
ré né  a Dérécskéi 
Ké zmű vés Kő r vézé-
tő jé, é s Bakő  Istva n, 
Dérécské va rős pől-
ga rméstéré kő sző n-
tő tté.  
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EGYÉNI IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK AZ ALKOTÓHÁZBAN 
 
A hagyőma nyőknak mégfélélő én idé n is főlytattűk az égyésű lét tagjainak égyénké nti 
béműtata sa t az Alkőtő ha z nagytérmé bén:  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gyönyörűné Erdei Judit           Nagy Zoltánné Dajka Julianna 
szűr- és szűráttétkészítő, népi iparművész                    szövő, szakoktató 
            a népművészet ifjú mestere         2019. ma rciűs 22-tő l  
         2019. janűa r–ma rciűs kő ző tt 
 

 
 

ISKOLAI VÁNDORPROGRAM 
 
 
 

„Ké z-Mű ” főglalkőza sőkat, tématikűs 
ja tsző ha zakat tartűnk az Eszta ri Irinyi 
Ka rőly A ltala nős Iskőla 120 alső  
tagőzatős dia kja ré szé ré az 
Alkőtő ha zban, mélyét a Béréttyő ű jfalűi 
Tankérű léti Kő zpőnttal kőnzőrciűmban 
mégvalő sűlő  EFOP-pa lya zat kérété bén 
réndézű nk még. Havőnta égy alkalőmmal 
é rkéznék hőzza nk az iskőla sők, alkal-
manké nt hű sz fő . A főglalkőza sőkőn 
bő rő zték, kara csőnyfadí székét szű rra té -
tézték, győ ngyő t fű zték, diő bő lcső t, 
dőbőt ké szí tétték, mé zéskala csőt dí szí -
tétték az égyésű lét tagjai ségí tsé gé vél.  
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KÉZMŰVES TOVÁBBKÉPZÉSEK – MŰHELYMUNKÁK 
 

Szűr, guba, nemezviseletek napja-
inkban – A Né pmű vé széti Egyésű -léték 
Sző vétsé gé vél é s a Hagyőma -nyők 
Ha za val kő ző sén mégvalő sí tőtt EFOP-
pa lya zatűnk harmadik réndézvé nyé vőlt 
2018. nővémbér 22–25. kő ző tt a Nada nyi 
Zőlta n Mű vélő dé si Ha zban, valamint az 
Alkőtő ha zban. A téxtilhí mzé s, a fé mmű -
véssé g é s a sza lasanyag-félhaszna la s űta n 
mőst a gyapjű alapű  viséléttéchnika k, 
azőn bélű l élső sőrban a hajdű sa gi, a bihari é s az érdé lyi hí mzétt é s ra té tés szű rő k adta k 
a fő  té makő rt. A ta rgyak tő rté nétisé gé t, téchnika it ismértétő  élmé léti élő ada sőkőn tű l a 
viszőnylag nagy sza mban bévőnt kő zrémű kő dő k gyakőrlati mű hélyműnka kat is 
tartőttak, í gy a ré sztvévő k a mőtí vűmgyű jté s űta n mégismérté k a térvézé s főlyamatait, a 
drűkkőla st, a szű rhí mzé st, a ra té tké szí té st. A hagyőma nyős élja ra sők méllétt pédig a 
mai ő ltő zé kékén, kiégé szí tő kő n, haszna lati ta rgyakőn valő  mégjéléní té st is kiprő ba lta k. 
Valaménnyi főglalkőza shőz rő gtő nző tt kia llí ta si béműtatő  is ta rsűlt. A kia llí ta sők 
ré szbén archí v anyag ségí tsé gé vél, dé tő bbsé gé bén azőknak az alkőtő knak a műnka ibő l 
é pű lték fél, akik a főglalkőza sők kő zrémű kő dő i is vőltak égybén. I gy a ré sztvévő k 
valő ban é lő bén ismérhétté k még a szű rhí mzé s é s szű rra té t-dí szí té s téchnika ja t, 
alkalmaza si léhétő -sé géit. Az é rdéklő dé s mind a bévőnt szakémbérék, mind a kő ző nsé g 
ré szé rő l réndkí vű l nagy vőlt. Névés szakémbérék, méstérék vézété sé vél télt a né gy nap: 
Dr. V. Szathma ri Ibőlya étnőgra fűs, Bűjdőső  Sa ndőrné  sző vő , hí mző  né pi iparmű vé sz, a 
né pmű vé szét méstéré, Csibi Gyűla né  szű rké szí tő  né pi iparmű vé sz, a né pmű vé szét 
méstéré, Sőő s Ka lma nné  szű rké szí tő , Sa rkő zi Bé la né  szű rra té t-ké szí tő  né pi iparmű vé sz, 
Pőrkőla b Férénc szű r- é s szű rra té t-ké szí tő  né pi iparmű vé sz, a né pmű vé szét méstéré, 
Győ nyő rű né  Erdéi Jűdit szű r- é s szű rra té t-ké szí tő , hí mző  né pi iparmű vé sz, a 
né pmű vé szét ifjű  méstéré, Bak Zőlta n szű rké szí tő  né pi iparmű vé sz, a né pmű vé szét ifjű  
méstéré, Marczin Istva nné  visélétké szí tő . 
 

 

SZAKKÖRÖK 
 

„Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés 
biztosítása a Berettyó Kulturális Központ 
közreműködésével” cí mű  EFOP-pa lya zat kérété -
bén ké t a llandő  szakkő rt tartűnk: 
Bőrös szakkör ké théténté szérda nké nt, Bagdi 
Ja nős bő rmű vés vézété sé vél tő bb kőrőszta ly 
bévőna sa val, 10 a llandő  taggal.  
Hímző szakkör ké théténté hé tfő nké nt, Szila gyi 
Sa ndőrné  hí mző  né pi iparmű vé sz vézété sé vél 12 
a llandő  taggal.  
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Kreatív és Ügyes kezek szakkörök Biharkeresztesen – ma rciűsban Pőrkőla b Férénc 
szű r- é s szű rra té t-ké szí tő vél kisébb ta rgyakat ké szí tétték, Dr. Hala szné  Nagy Andréa 
némézké szí tő tő l gyértyama rta st é s némézélé st tanűltak. Majd Kőlőzsva ri-Dőnkő  
Rébéka zőma ncmű vés ira nyí ta sa val az ű végfésté ssél ismérkédték még a biharkérésztési 
mű vélő dé si ha z szakkő rő séi. 

 

MESTERSÉG-BEMUTATÓK, JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁSOK 
 

Hajdúk Hete – 65 éves a Debreceni Hajdú Táncegyüttes cí mmél valő sűlt még 
E rté knap a Hajdű -Bihar Mégyéi E rté kta r győ ngyszéméivél, 2018. nővémbér 24-é n 
Débrécénbén, az Ifjű sa gi Ha zban.  A débrécéni kűltűra lis é lét széréplő i jűbiléűmi hétét 
szérvézték, mélynék kérété bén sőr kérű lt a Hajdű -Bihari E rté kta rban széréplő  mégyéi 
é rté kék béműtata sa ra. A mégyéi é rté kta r égyik jélés darabja a kőma di féhé r- é s 
va szőnhí mzé s. A kia llí ta sőn a Fékété Erzsé bét Hí mző kő r tagjainak alkőta sait is la thatta k 
az é rdéklő dő k, valamint a kőma di hí mző k béműtatő t is tartőttak. 
 
Családi kézműves-foglalkozások  
az Alkotóházban: 
Januárban téxtilbő l zsa kfigűra kat, majd a 
győ ngysző vé s téchnika val karkő tő t, kűlcstartő t, 
valamint nyakpa ntőt ké szí téttű nk. 
Februárban té lű ző ké nt farsangi dőbők 
ké szű lték. 
Márciusban a némzéti ű nnépré ké szí téttű nk 
némzéti szí nű  kitű ző két, majd a napsű té st 
csalőgatő , vida m kis katica kat é s tűlipa nőkat 
némézéltű nk. 
 
 

ORSZÁGOS PÁLYÁZATOK 
 

„Komatál – komakendő” – a 
Némzéti Mű vélő dé si Inté zét 
égyű ttmű kő dé sbén a Né p-
mű vé széti Egyésű léték Sző -
vétsé gé vél, a Né pfő iskőla 
Alapí tva nnyal é s a Nagycsa-
la dősők Orsza gős Egyésű lé-
té vél Ka rpa t-médéncéi alkő-
tő i pa lya zatőt hirdététt a 
kőmata l-kőmakéndő  hagyő-
ma nya nak ű jraé lészté sé, 
né pszérű sí té sé é rdéké bén. 
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Jéléntkézé si lapőt 2019. janűa r 31-ig léhététt béadni, a pa lyaműnka kat pédig ma rciűs 
18–21. kő ző tt gyű jtő ttű k a jéléntkéző ktő l. A NESZ 41 tagszérvézété bő l 281 alkőtő  é s 
alkőtő kő ző ssé g pa lya zőtt. A zsű rizé sré Lakitélékén kérű lt sőr, mélynék érédmé nyéké nt  

191 alkőtő  é s alkőtő kő ző ssé g ő sszésén 628 db ta rgya kérű l az ősza gős kia llí ta sra. 
Dí jaza sban 37 égyé ni alkőtő  é s 11 alkőtő kő ző ssé g ré szésű l. A Bihari Né pmű vé széti 
Egyésű lét pa lya ző i kő zű l 9 alkőtő  műnka it va lőgatta k bé a kia llí ta sra. Kőmata l 
katégő ria ban Bagossy Sándor, Elekné Tóth Beatrix é s Szilágyi Istvánné édé nyéi, 
kőmakéndő  katégő ria ban Bagdi Gyuláné, Csányi Mihályné, Herpácsi Árpádné, Seprenyi 
Dánielné, Tarsoly Gyuláné kőma di hí mzé séi, égyé b katégő ria ban pédig Szatmári 
Ferencné kőmakősarai lésznék la thatő ak a ta rlatőn. A kia llí ta st a Lakitélék Né pfő iskőla n, 
a prilis 18-a n Lézsa k Sa ndőr, a Magyar Orsza ggyű lé s alélnő ké, a Né pfő iskőla Alapí tva ny 
kűratő riűma nak élnő ké, valamint Nőva k Katalin, az Embéri Erő főrra sők Miniszté riűma 
csala d- é s ifjű sa gű gyé rt félélő s a llamtitka ra nyitja még. 
 

›››•‹‹‹ 
 

„Kitesszük a szűrét” – Egyésű létű nk –a 
Né pmű vé széti Egyésű léték Sző vétsé gé vél 
é s a Hagyőma nyők Ha za val égyű ttmű kő dvé 
– 8. alkalőmmal hirdétté még őrsza gős 
szű r-, szű rra té t, némézké szí tő  é s szű cs-
hí mzé s pa lya zata t. A pa lya zat sikérés még-
réndézé sé é rdéké bén pa lya zatőt nyű jtőt-
tűnk bé a Némzéti Kűltűra lis Alaphőz, 
mélyré 400 ézér főtint ta mőgata st 
kaptűnk. A pa lya zatőn a szőka sős katégő ri-
a kban léhét indűlni, a jélénétkézé si 
hata ridő  ma jűs 10. Eddig 71 jéléntkézé si 
lap é rkézétt bé, ami ismé t égy gazdag é s rangős prőgramőt vétí t élő ré. A dí ja tadő bő l, 
kia llí ta smégnyitő bő l é s szakmai kőnféréncia bő l a llő  ű nnépi za rő ésémé nyré – szinté n a 
hagyőma nyőknak mégfélélő én – Béréttyő ű jfalű va rős napja hőz igaződa, ma jűs 24-é n, 
pé ntékén kérű l sőr a Nada nyi Zőlta n Mű vélő dé si Ha zban.  
 

›››•‹‹‹ 
 

„Vándorlegény” – Országos Gyermek 
és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat –
A Débrécéni Mű vélő dé si Kő zpőnt, a 
Né pmű vé széti Egyésű léték Sző vétsé gé, 
a Hagyőma nyők Ha za, égyű ttmű kő dvé 
a Ké zmű vés Alapí tva nnyal 13. alkalőm-
mal hirdétté még pa lya zata t a né p-
mű vé széti hagyőma nyők tőva bbé ltété -
sé, a fiatalők alkőtő ké szsé gé nék féj-
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lészté sé é rdéké bén. Egyésű létű nk – az élmű lt é vék gyakőrlata hőz, valamint a 2018. é vi 
Némzéti Szalőn-pa lya zatban va llalt szérépé héz hasőnlő an – ismé t régiőna lis 
szérvéző ké nt kapcsőlő dő tt a prőgram mégvalő sí ta sa hőz. A fébrűa r 30-i jéléntkézé si 
hata ridő ig az E szak-Alfő ld ré giő bő l é s a szőmszé dős hata rőn tű li térű lékékrő l 104 
pa lya ző  jéléntkézétt, ami őrsza gős kitékinté sbén is kimagaslő . A zsű rizé sré, majd 2019. 
őktő bér 4-é n a régiőna lis kia llí ta sra Béréttyő ű jfalűban, a za rő kia llí ta sra é s a dí ja tadő ra 
pédig nővémbér 15-é n, Débrécénbén kérű l sőr. 

›››•‹‹‹ 
 

Élő népművészet – Országos Népművészeti Kiállítás – az 
Embéri Erő főrra sők Miniszté riűma, a Hagyőma nyők Ha za 
é s a Né pmű vé széti Egyésű léték Sző vété sgé 2020-ban 
réndézi még a sőrőn kő vétkéző  ONK-t. Ennék élő ké szű létéi 
élkézdő dték, égyésű létű nk itt is régiőna lis szérvéző ké nt 
va llalt é s kapőtt szérépét. Ennék kő ltsé géit a 2019. é vi 
Csőő ri-prőgram méghí va sős pa lya zata főgja sza műnkra – 
is – biztősí tani.  
A félhí va s hamarősan mégjélénik, az é rdémi műnka t 
va rhatő an ő sszél főgjűk élkézdéni, a za rő kia llí ta sra pédig 
2020 ő szé n kérű l sőr. A ré szlétékrő l főlyamatős 
ta jé kőztata st nyű jtűnk majd. 
 
 

 

DÍJAK, ELISMERÉSEK 
 

Kécélén, a XVI. Orsza gős Fazékas Kia llí ta sőn a ha rőm 
szakmai dí j égyiké t é s a kő ző nsé gdí jat égyara nt Magyar 
Zita fazékas né pi iparmű vé sz, a né pmű vé szét ifjű  méstéré, 
égyésű létű nk fazékas szaka gvézétő jé véhétté a t 2018. 
décémbér 8-a n. A dí jazőtt alkőta s faműnka ja t Dő ra La szlő  
dérécskéi fafaragő  ké szí tétté. A nyértés pa lya mű  égy 
főgassal élla tőtt élő szőbafal-kőmpőzí ciő  vőlt. 
 
 
 

 

NIO-ZSŰRI 
 

A Hagyőma nyők Ha za Né pi Iparmű vé széti Oszta lya é s a Bihari Né pmű vé széti Egyésű lét 
idé n a prilis 11-é ré hirdétté még Béréttyő ű jfalűba a né pi iparmű vé széti zsű rizé st. A 
béé rkézétt ta rgyak nagy sza ma miatt a zsű rizé s 2 napősra bő vű lt, a kő vétkéző  
félőszta sban:  
1. nap: mé zéskala cs, tőja s, né pi é kszér, fazékassa g, hí mzé s, bő rmű véssé g, visélét- é s 
szű rra té t-ké szí té s 
2. nap: sző vé s, fé mmű véssé g (kőva cs é s ké sés), famű véssé g, sza las anyag. 
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NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZAK ÉS MŰHELYGALÉRIÁK  
VI. ORSZÁGOS HÉTVÉGÉJE 

 

2019. a prilis 5-é n é s 6-a n, az őrsza gős prőgramsőrőzat ré széké nt iskőlai é s ő vődai 
csőpőrtőkat, csala dőkat főgadtűnk nyitőtt mű hélyéinkbén. A hű své ti ű nnépkő rbé 
tartőző  kőma la s-ma tka za s né phagyőma nya nak félélévéní té sé vőlt a cé lűnk a ké zmű vés 
tévé kénysé gék é s né pi ja té kők é s né pta ncbéműtatő k a ltal. Pé ntékén a Vass Jénő  O vőda 
é s Bő lcső dé csőpőrtjai, valamint a Jő zséf Attila A ltala nős Iskőla é s a Diő szégi Kis Istva n 
Réfőrma tűs A ltala nős Iskőla dia kjai la tőgattak él hőzza nk, szőmbatőn pédig kő zél 60 
ré sztvévő  té rt bé az Alkőtő ha zba, ahől kiprő ba lhatta k a fazékassa gőt, a hí mzé st, a 
sző vé st, a bő rmű véssé gét, a kősa rfőna st, a szű rra té tézé st, a győ ngyfű zé st é s a 
szalmafőna st, valamint az űdvarőn féla llí tőtt mőbil kőva csmű hélyt.  
Szőmbati prőgraműnkrő l dé lő tt é lő bén jéléntkézétt bé az M1, valamint ő sszfőglalő  
ké szű lt az M5 ésti hí radő ja sza ma ra is. Kő sző nét valaménnyi tagűnknak, 
műnkata rsűnkank é s ő nké ntésű nkék a prőgramők sikérés mégvalő sí ta sa é rt! 

 
 

 

Közérdekű felhívás 
 

Ké rjű k a Kédvés Tagta rsakat, hőgy égyé ni szakmai sikéréikrő l, érédmé nyéikrő l 
ta jé kőztassanak minkét, sző végés léí ra s é s főtő  méllé kélé sé vél. Ezékét hőnlapűkőn, 

facébőők-őldalűnkőn é s a sőrőn kő vétkéző  Hí rlévé lbén kő zzé tésszű k. 
›››•‹‹‹ 

A tagdí jak béfizété sé ré mindén műnkanapőn, műnkaidő bén, illétvé a réndézvé nyéinkén 
é s a kő zgyű lé sén is léhétő sé g nyí lik, ké rjű k, é ljéték vélé! 

›››•‹‹‹ 

Az élő ttű nk a llő  adő bévalla si idő szakra tékintéttél ké rjű k, hőgy léhétő sé géték szérint 
szémé lyi jő védélémadő tők 1%-a val ta mőgassa tők égyésű létű nkét! 

adószámunk: 18542091-1-09 
 
 

Hírlevél 
a Bihari Né pmű vé széti Egyésű lét é vnégyédés ta jé kőztatő ja 

I. é vf. 1. sza m – 2019. a prilis 
népműv93@gmail.cőm – www.béréttyőbné.hű  

54/400-146           20/586-0181 

mailto:nepmuv93@gmail.com
http://www.berettyobne.hu/
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AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ ESEMÉNYEK 
 

2019. április 11–12. – NIO zsű ri az Alkőtő ha zban. 
2019. április 18. – Kőmata l é s kőmakéndő  Ka rpa t-médéncéi alkőtő pa lya zat 
érédmé nyhirdété sé Lakitélékén 
2019. április 25–28. – Téxtilhí mzé s, sző vé s mégjéléní té sé az ő ltő zkő dé sbén cí mmél 4 
napős mű hélyműnka. 
2019. május 9. – Közgyűlés 
2019. május 24. – „KITESSZÜ K A SZÜ RE T…” VIII. Orsza gős szű r-, szű rra té t-, némézké szí tő  
é s szű cshí mzé s pa lya zat kia llí ta smégnyitő ja, kőnféréncia ja, é s dí ja tadő  ű nnépsé gé. 
2019. május 25. – A va rős napja é s va rősi gyéréknap – Béréttyő ű jfalű, Szént Istva n té r 
2019. május 31. – június 2. – Szakmai tanűlma nyű t (E rméllé k, Szatma r, Szila gysa g) 
2019. június 20–23. – Kőva cs, ő tvő s, ké sés tűda sa tada s – 4 napős mű hélyműnka 
2019. június 22. – Mű zéűmők E jszaka ja (Bihari Mű zéűm) 
2019. július 1–5. – XXV. Gyérmék Alkőtő ta bőr 
2019. július 12–14. – a Magyar Mű vé széti Akadé mia Né pmű vé széti Tagőzata nak 
va ndőrgyű lé sé Béréttyő ű jfalűban 
2019. július 22–26. – XXI. Orsza gős Félnő t Csűhé főnő  é s Ké zmű vés Alkőtő ta bőr 
 

Valamennyi rendezvényünkről részletes tájékoztatót, valamint meghívót küldünk! 
 

 


