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szomszédolő

Nemcsak helyben,
országosan is ismertek
Mindi$ megújulásra képes közösségként
szolgálta a térséget a Bihari Népművészeti
EgyesÜlet. Megalakulása óta rÖRÖK
tsrvÁN NÉ vezetésével működik
a berettyóújfalui közhasznú civil szervezet.
Sebő Ferenc szavaijutnak eszembe róluk:
,,A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem
beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab.
Hagyományaink csak akkor maradhatnak
meg, ha megéljÜk őket|" Az egyesÜlet
vezetője is hasonló gondolattal kezdte
a beszélgetést, amikor az indulásról
és az eredményekről, minden napokról
kérdeztem.

Egy blharkeresztesi
határ mentl

kiál Ításon

és Vásáron

Már induláskor megfogalmaztuk a céljain
kat' és azt hiszem' ezekhez a kezdetektő1 Íog
va hűek tudtunk maradni' Hevesi Sándortól
vettük a mottónkat: '.A 

tradíciót nem úgy kell
őrizni. mini poszt a lőportornyot. hanem mint
Vesta-szüzek a tüzet. folyton éIesztgetn1 kell.
hogy ki ne aludjékI" Hogyan tudtunk hűek
maradni? E1esztgettük. fenntaftottuk a még
meglévő hagyományt, és igyekeztunk Íelkutat
ni a már feledésbe merü]tet. o1yan kÖzÖsséget

Nagy N,4agdo na' Törók lstvánné és Ha ászné Nagy

Andrea

alkoiunk. amelyben az egyesület tagjai jól ér-
zik magukat. ahoL az a]kotó kedv álteti az al
kotómunkát. Lehetőséget teremtünk meSteIe_
inknek a helyi. regionáIis ás országos kiállítá'
sokon való bemutatkozásra. a helyi zsiirizése'
ken konzultációra. megmérettetésre. a tanu'
lásra. tapasztalatcserére a regionális, országos
konferenciákon való részvétellel' A Bihari
Népművészetí Egyesület 1993 ban alakult 16
településről 20 fővel Mára már 30 telepúlés
ről tÖbb mint 180 tagunk van. kozülük 70 75
en aktív alkotók. ak1k 27 téle mesterséget mű-
velnek. a többiek pedig tiszteletbeii és pártoló
tagok. Tagjaink közÖtt van csuhé-. szalma .

gyékény . vesszófonó. fafaragó. fabútor készi
tő' fazekas. bőrműves. szűrrátét készítő. pipa-,
játék. citerakészítő, gyöngyÍűző. hímző. ne
meze\ő, szövő. mézeskalácsos. hagyományőr
ző íjász. kovács díszmű]akatos. ötVöS, tűZZo-
mánc-. népiékszer , grillázs- ós üseletkészítő'

(fo1gtatós a köuetkező oldalon)
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(folytatós oz előző oldalról)

Mennyire uannak jelen a térség kulturót
Iis életében?

_ Biharban talán nincs is olyan település.
ahol az adott falu. város nagy rendezvényén
be ne mutatkoztunk volna kiállítással. gyer
mekjátszóval' Ilyen alkalom a citerás találkozó
Pocsajban, az Apáti napok Körösszegapáti
ban. a Magyar napok Magyarhomorogon. fa-
lunap Zsákán, lovas nap Furtán, a Bihar
Bihor Expo Biharkeresztesen, a számadó na
pok és a város napja Berettyóújfaluban. Soká-
ig meghatározó részesei voltunk a Sárrét Íze
Fesztiválnak Nagyrábén, és megmutattuk ma
gunkat országos rendezvényeken is: Szent
endrén. Gyulán, TórÖkszentmik]óson. Nyír
egyházán. Debrecenben. Ha1dúhadházon. Bu_
dapesten és Nagyváradon' Ez utóbbit nem is a
határon túli települések kÖzé sorolom' hiszen
Berettyóújfalu és Várad kulturá]is élete talán
szorosabb is. mint a megyeszékhellyel. Debre
cennel való kapcsolat.

A Iegjelentősebb, legrongosabb rendez-
uéng a budai uórban megrendezett Mester
ségek tinnepe' Mit jelent ez az egyesület éIe
tében?

Kiemelt esemény és bemutatkozási 1ehe'
tőség számunkra a kézművesség legnagyobb
űnnepe. 1994 óta veszünk részÍ ezen és kép
viseljük a bihari térség tárgyalkotó népnliivé
Szetét a tájegységre 1ellemző vise]etben. insta]
lációval' Népszerűsitjúk a frrrtai. a komádi
hímzés már már fe]edésbe merü]t motívumait.
a mára újra felÍedezett bihari szűr1. szűrrátétet
és alkotóink egyéb gyönyorű portékáit ezen a
rangoS Selegszemlén is. Idén harminc kézmű
ves 14 {éle mesterséget mutatott be. Az éven
te megtaltott eseményen mindig van egy fő

Kallós Zo|tán

dedikál a berettyó

Ú]faluiaknak

Vá aszúton Kallós
Zo tánná]

téma. amit a kilátogaió érdeklődők megismer-
hetnek. Ebben az esztendőben ez a játék volt.
Egyesűletünk a hagyományos góré köré. a ku
korica {elhaszná1ásának folyamatához kap
csolta éS építette fel a tevékenységeket' A gó-
ré mint babaszoba a rongyszőnyegekke]. a ré
gi babaszekrénnyel. az edényekkel. mérleggel.
a ..Íőzés lehetőségéve]''. a kóróból készült álla
tokkal kjválÓ játszó hely a gyermekek és szü
lők számára. o1yan meghitt, barátságos kör
nyezet volt ez. aho] szívesen időztek a csalá
dok. Készúltek a csutkababák' rongylabdák.
rongybabák. és a gyerekek nagy örömmel fe-
dezték Íel a kukoricamorzsolás élményét. A
nagy sikert elismerés kíséfte' hiszen az Év Mű
helye díjat egyesületünk kapta meg' Mestere_
ink míves poftékái nemcsak a látogatók kÖré-
ben voltak népszerűek' de kiérdemelték a
szakmai bizottságok e]ismerését is. A Népmű-
vészeti Egyesületek SzÖvetsége által alapított
Király Zsiga-díjban részesült tÖbb ér,tizedes.
magas színvonalú munkájáárt SárkÖzi Béláné
szűrrátélkészítő népi iparművész.

A mogas színuonalú munka nyomon
köuethető okkor is' ha az itt élőknek szer
ueznek foglalkozósokot, tóborokat' de ez a
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sárköz] Béláné

és Nagy Magdo na
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konferenciánk, amely a kisbunda, a szűrviselet

tematikát foglalja magában. TeÍVeink kÖZött

szerepel a téma bővítése a nemezzeI viseitel,

lakáskultúra. használati tárgyak kategóriákban
kiírt pályázattal' A Vóndorlegény kont'eren

cio is hozzánk vándorol az idén' hogy hány

esztendeig marad, ez még a jÖvő titka' Un

nep-elő Íoglalkozásainkra nagy létszámban je_

ientkeznek a térség pedagógusai. Népszerűek

táboraink is' A gyermek alkotótábort 22 éve

sze',uezzúk, visszajáró gyerekek vannak Buda-

pestről, az Egyesült Államokból is. örömme]

vesznek részt a {oqlalkozásokon a nagyma

máknál töltott nyári szünet idején' E'bben az

évben dr. Halászné Nagy Andrea tát:orvezető

szervezésében nyílt napon a szü1ők is ismer'

kedhettek a mesterségekkel. Az országos
Csuhéfonó Tábor immáron nagykorú lett. az

idén 18' alkalommal gyűltek össze az érdek\ők

az önkormányzattól ingyenes használatba ka

pott alkotóházunkba' Jöttek l-)r Inakesziről'

budapestről' Hajdúszobosz1óról, Komádiból,

Furtáiól. Püspökladánybói. Tépéről. Nagyke-

rekiből. Hencidáról és természetesen Berety

tyóújfaluból óvónők, tanítók, érdek1ődők' Kü-

ión érdekessége volt a hétnek. hogy Kál1ai

Irén táborvezető egy szakmai napot szeruezett

nagyváradi' érmelléki és margittai látogatás

sal' melynek során ottani kézművesekkel is-

merkedtek. Megtekintették a váradi vármúze-

umot. aZ ottományi kúriában Íaragott. {onott

székeket tanulmányozhattak' meglátogatták

Kéri Gáspárnak, az Év Tájházvezetőjének gá

lospetri házát' Margittán pedig a szék{aragó

foÁó Heczi Sándor családjával találkoztak' A
Nemzeti Műve1ődési Intézettel is vannak közös

programjaink. most Bojton a gyékény{onást'

Váncsodon a kosáríonás mesterségét ..tanítjuk

vissza".
' Most a Számodó Napok idején kértem

meg, hogg beszélgessünk az egyesíjlet mun'
kájáróI. Szokott szó.mÜetést készíteni?

lgen. hisz ez \s része a munkánknak. hogy

számLa vesszük a lehetőségeinket' eddigi

szellemi-ggakorlo.ti műhe19 ismert lett or
szágoson is, sőt o hotároinkon tú] is tudjé'k

már, hogy ho] uan BerettyóújÍa]u'
- Kapcsolatainkra az együttműkódés. a nyi

tottság lellemző' így rendszeresen találkozunk

a helyi' civil szeruezetekke|. intázményekkel,

Beretiyóújfalu önkormányzatával. regioná1is

és országos néprnűvészeti egyesürletekkel, a

Nepmuvé.zeti tgye.Ülelek $76ye1'agável' vaj

du.jqi ". 
romdniai egye)ülelekkel. o Hagyo

mányok Házáva1. Többször híüak az elmúlt

években határon túlra, így állítottunk már ki

Naggváradon. az o|asz testvérvárosunkban'
Poiciában. eljutottunk Svédországba' Német

országba és Luxemburgba i s. Kitesszük a szű-

rét úmet kapta a kátévente megrendezett

Vadásznapon
Komádiban

MeSterségek
ünnepén

eredményeinket' Jó alkalom vo|t erre ez a be-

szélgetés is. Eredményeinket a tagok elismeré-

sei is bizonyítják' Számos népi iparművész (32

fő). Népművészet Mestere (2)' Népművészet
Ifjú Mestere (5) van tagjaink közÖtt' Kirándulá-

sokat szervezűnk Erdélybe. Porciába, iegutóbb

44-en Válaszúton köszöntottük Kallós Zo]tánt

a 90' születésnapján' Az. hogy ilyen élő le
gendával is találkozhattunk, felejthetetlen' Az
íyen találkozások még .jobban összekovácso]-

lak kozossegunKer'
Kocsis Csaba
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