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BEKÖSZÖNTŐ
Kedves Egyesületi Tagtársaink!
A Bihari Népművészéti Egyésűlét 25 évés jűbiléűma kapcsan az élműlt bő égy évbén
szamős hélyén ésétt sző az indűlasről, és az azőta éltélt időszakről. Az égyik légtőbbét
émlítétt adat a taglétszam tőbbszőrőséré tőrténő gyarapődasa, és az égyésűléti főrmaval
jarő léhétőségék kihasznalasa, az űjabb és űjabb tévékénységék mégjélénésé, érédménynék élérésé vőlt. A mindénnapi tééndők végzésé sőran arra tőrékszűnk, hőgy az
űjabb féladatők és érédményék, valamint az égyés tagők élétébén tőrtént főntősabb, a
kőzősség szamara is hírértékű éséményék éljűthassanak mindannyiűnkhőz. Ezért gőndőltűk azt, hőgy – a szémélyés talalkőzasők kőzőtti időszakőkat athidalva – négyédévénté, írasős főrmaban, égy Hírlévél lapjain gyűjtjűk ősszé az aktűalitasőkat, hírt adűnk a
mőgőttűnk hagyőtt éséményékről és béharangőzzűk az élőttűnk allőkat. Szérétnénk, ha
mindannyian naprakészék lénnéték a kőzős dőlgainkban, és ha a híradasőkban főglaltakra félmérűlő észrévétélékét, kérésékét, javaslatőkat éljűttatnatők hőzzank. Ezzél
parhűzamősan műkődik tővabb facébőők-őldalűnk, és hamarősan mégűjűl égyésűlétűnk hőnlapja is, mélynék részlétéiről a majűsi kőzgyűlésűnkőn szérétnénk bészamőlni,
illétvé a kialakítasahőz őtlétékét kérni Tőléték is. Ez a harőm félűlét égyűttésén biztősíthatja azt, hőgy a viszőnylag ritkan mégvalősűlő szémélyés talalkőzasők éllénéré is
napi kapcsőlatban maradhassűnk és tűdjűnk égymasről.
Előré is kőszőnjűk az égyűttgőndőlkődast és az aktív kőzréműkődést Mindnyajatőknak!
Barati űdvőzléttél: a BNE vezetősége
Tisztújítás – A széptémbéri tisztűjítő kőzgyűlésén hőzőtt hatarőzatők alapjan őktőbér
14-én kézdté még műkődését az űj vézétőség – 1 tisztélétbéli élnők, 1 tisztélétbéli vézétőségi tag, 3 vézétő tisztségvisélő, 7 szakagi vézétő és 3 fős éllénőrző bizőttsag. A Débrécéni Tőrvényszék őktőbér 17-én jégyézté bé a valtőzasőkat, így hivatalősan ézzél a
nappal lépétt hatalyba az űj Alapszabaly és kézdődőtt még a vézétőség képviséléti jőgviszőnya.
Munkatársak – Az Alkőtőhazban dőlgőző műnkatarsak kőzfőglalkőztatasi szérződésé
2019. marciűs 31-én léjart. Az űj kőzfőglalkőztatasi szabalyők a szakmai műnkaban
részt vévők ésétén ném tétték vőlna léhétővé a tővabbi kőzfőglalkőztatast, így a kibővítétt Vézétőségi űlésén az a dőntés szűlététt, hőgy Takacsné Czéglédi Anikő, Győngyősi
Sandőrné és Orőszné Fékété Zsűzsanna – 2019. décémbér 31-ig tartő hatarőzőtt idéig –
műnkaszérződéssél, az Egyésűlét főallasű alkalmazőttaiként dőlgőznak tővabb. A napi
műkődést és a jővőbéni térvékét tékintvé, a kőlcsőnős érdékékét szém élőtt tartva főlytathatjűk így a műnkat. Harasztősi Rőland űdvarősként aprilistől űjabb égy évés kőzfőglalkőztatasi szérződés kérétébén dőlgőzik, 2020. marciűs végéig.
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RÉSZVÉTEL A HAGYOMÁNYOK HÁZA HÁLÓZATI PROGRAMJÁBAN
A Hagyőmanyők Haza, mint a Karpat-médéncéi néphagyőmany atőrőkítésénék kiémélkédő jéléntőségű némzéti kűltűralis intézményé, 2017-bén kézdté él a mégyéi
és a hatarőn tűli féladatéllatas kitérjésztését, a népművészét halőzatanak kiépítését a népművészéti műnka
mégérősítésé, a néphagyőmannyal főglalkőző kőzősségék ségítésé érdékébén. A Hagyőmanyők Haza Halőzat
műkődésé Magyarőrszagőn bélűl mégyéi partnérszérvézéték bévőnasaval tőrténik, űgy, hőgy végső sőrőn
mindén mégyéből 1-1, főlklőrhagyőmanyőkkal, illétvé targyalkőtő népművészéttél főglalkőző civil szérvézétét vőnnak bé. A kűltűralis térűlétét érintő jőgszabalyők 2017–18as valtőzasai főlytan énnék a réndszéré jéléntősén létisztűlt, és égy kőrmanyréndélét az
őrszagős szintű népművészéti féladatőkra kizarőlag a Hagyőmanyők Hazat jélőlté ki,
altala pédig a halőzatban részt vévő szérvézétékét.
Amint azt az intézmény főigazgatő-hélyéttésé, Tőth Janős
az őktőbér 13-i űnnépi kőzgyűlésűnkőn béjéléntétté, éttől az évtől a Hajdű-Bihar mégyéi népi kézművésséggél
kapcsőlatős féladatőkra bévőnt partnérszérvézét a mi
égyésűlétűnk létt. Ez égyszérré jélént nagy léhétőségét
és kőmőly féladatőt is. Jélénlégi kőzszőlgaltatasi szérződésűnk a 2018. nővémbér 1. és 2019. aprilis 30. kőzőtti
időszakra szől. Ez idő alatt kéll kűlőnbőző kőzősségi
prőgramőkat (kiallítas, szakkőr, iskőlai vandőrprőgram
stb.) félműtatnűnk, a féladatőt pédig 2 milliő főrinttal
finanszírőzza a Hagyőmanyők Haza. Ezén tűl mégyéi
szintén él kéll készíténűnk a targyalkőtő népművészéttél
főglalkőző szérvézéték és maganszémélyék minél téljésébb adatbazisat. Ezén tűl pédig – őrszaghatar-ménti
hélyzétűnknél főgva – a későbbiékbén léhétőségűnk nyílik békapcsőlődni a hatarőn tűli
halőzatépítő műnkaba is.
Mivél az élvart tévékénységékét mas főrrasből tűdtűk/tűdjűk mégvalősítani, a kapőtt ősszég a műkődési, műnkaltatői és égyéb szakmai kiadasainkhőz jarűl hőzza.

A hálózati munkával kapcsolatos események:
Hálózati feladattal megbízott kézműves szervezetek megbeszélése – 2019. janűar
30-an Bűdapéstén, a NESZ irődajaban kérűlt sőr a magyarőrszagi, mégyéi féladatőkat
éllatő égyésűléték és a NESZ vézétőinék égyéztétéséré, ahől a tővabbi kőzféladat-éllatői
tévékénységét értékéltűk. Az űj jőgszabalyők és űj féladatők révén sők még a tisztazandő kérdés, ézékét főgalmaztűk még és jűttattűk él a Hagyőmanyők Haza vézétőihéz.
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Szakmai nap a komádi hímzés
értékőrző feldolgozása céljából
– 2019. fébrűar 13-an, az Alkőtőhazban kérűlt sőr a halőzatépítés
klasszikűs példajaként az éséményré. Egyésűlétűnk, a Kőmadi
Fékété Erzsébét Hímzőkőr, valamint a Kőmadi Kőnyvtar vézétői
kézdéményézéséré jőtt létré a talalkőző, hőgy a jélénlévők attékintsék azt az anyagőt, amit a Fékété Erzsébét névét visélő Kőmadi Hímző szakkőr és a kőnyvtar
vézétőjé gyűjtőtt ősszé az űtőbbi
évékbén, illétvé Fékété Erzsébét
hagyatékat, mélyét kérésztlanya ajanlőtt fél a kőmadi hélytőrténéti gyűjtémény szamara. A kőmadiak és a hazigazdas méllétt a szakmai nap résztvévői vőltak: Bészprémy Katalin, a Hagyőmanyők Haza Népművészéti Mődszértani Műhélyénék tarvézétőjé, Dr. Illés
Karőlyné hímző népi iparművész, a népművészét méstéré, Varga Maté néprajzkűtatő, a
Hagyőmanyők Haza Főlkrőr Osztalyanak vézétőjé, Dr. V. Szathmari Ibőlya néprajzkűtatő.
A mődszértani kőnzűltaciő űtan élkézdődőtt égy, a kőmadi hímzést népszérűsítő őktatőanyag és kiadvany élkészítésé.
Hagyományok Háza Hálótati
Konferencia –A halőzati műnka
tapasztalatairől és jővőbéli léhétőségéiről szérvézétt a Hagyőmanyők Haza Békéscsaban, 2019.
marciűs 20–22. kőzőtt 3 napős
szakmai főrűmőt a prőgramban
dőlgőző szérvézétéknék. A kőnféréncia tématikaja a „Tarsadalmi
érzékényítés és tűdasatadas a
népművészétbén” címét visélté. A
masődik napőn Tőrők Istvanné és
Kőlőzsvari Istvan: Biharőrszag
kőzépéről Magyarőrszag péréméré – a Bihari Népművészéti Egyésűlét szérépvallalasairől, az élműlt masfél évtizédbén
mégvalősítőtt prőgramők tapasztalatairől és az égyésűlét élőtt allő léhétőségékről tartőttak élőadast. A prőgram végén – mélyén égyésűlétűnk képvisélétébén részt vétt még
Győnyőrűné Erdéi Jűdit alélnők is – a Hagyőmanyők Haza vézétői és a jélénlévők főlytattak kérékasztal-bészélgétést a tővabbi égyűttműkődés részlétéiről, léhétőségéiről.
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KIÁLLÍTÁSOK
„Szülőföldünk Biharország” – gyűjteményes egyesületi kiállítás
A jűbiléűmi 2018-as év végén – Bűdapést, Kécskémét és Béréttyőűjfalű űtan – Kőmadiban szérépélt űtőljara az égyésűlét kiallítasa, mindérré pédig az advénti időszakban kérűlt sőr. Hazigazdank Kőmadi Varős Onkőrmanyzata vőlt, haziasszőnyűnk pédig égyésűlétűnk tagja, Simandi Janősné. A
Baba Jaga Kamarakőrűs, valamint Varga Zsigmőnd népdalénékés élőadasa űtan Kőlőzsvari
Istvan nyitőtta még a kiallítast,
kiémélvé, hőgy az élműlt időszak
kőzős prőgramjainak kőszőnhétőén égyré tőbb aktív kőmadi
taggal is bűszkélkédhét az égyésűlét. A tarlat 2018. décémbér 7.
és 17. kőzőtt vőlt latőgathatő, az
időszakra éső két advénti vasarnapőn pédig égyésűlétűnk tagjai
tartőttak béműtatőkat és főglalkőzasőkat a varősi advénti gyértyagyűjtasra érkéző érdéklődőknék.
XXIII. Járási Adventi Népművészeti Kézműves Kiállítás és Vásár – Derecske
2018. décémbér 11-én nyílt még a Dérécskéi Kézművés Kőr és a félnőtt Kéziműnka
Szakkőr hagyőmanyős advénti kiallítasa és vasara a dérécskéi Varősi Művélődési Kőzpőnt és Kőnyvtar kisgalériajaban. A kiallítast Kőlőzsvari Istvan, a Bihari Népművészéti
Egyésűlét élnőké nyitőtta még kűlőn is
kőszőntvé égyésűlétűnk dérécskéi tagjait, alkőtőit.
A kiallítőkat és véndégékét Szőllősi Imréné a Dérécskéi
Kézművés Kőr vézétőjé, és Bakő Istvan,
Dérécské varős pőlgarméstéré kőszőntőtté.
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EGYÉNI IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK AZ ALKOTÓHÁZBAN
A hagyőmanyőknak mégfélélőén idén is főlytattűk az égyésűlét tagjainak égyénkénti
béműtatasat az Alkőtőhaz nagytérmébén:

Gyönyörűné Erdei Judit
szűr- és szűráttétkészítő, népi iparművész
a népművészet ifjú mestere
2019. janűar–marciűs kőzőtt

ISKOLAI VÁNDORPROGRAM
„Kéz-Mű” főglalkőzasőkat, tématikűs
jatszőhazakat tartűnk az Esztari Irinyi
Karőly Altalanős Iskőla 120 alső
tagőzatős
diakja
részéré
az
Alkőtőhazban, mélyét a Béréttyőűjfalűi
Tankérűléti Kőzpőnttal kőnzőrciűmban
mégvalősűlő EFOP-palyazat kérétébén
réndézűnk még. Havőnta égy alkalőmmal
érkéznék hőzzank az iskőlasők, alkalmanként hűsz fő. A főglalkőzasőkőn
bőrőzték, karacsőnyfadíszékét szűrratétézték, győngyőt fűzték, diőbőlcsőt,
dőbőt készítétték, mézéskalacsőt díszítétték az égyésűlét tagjai ségítségévél.

Nagy Zoltánné Dajka Julianna
szövő, szakoktató
2019. marciűs 22-től
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KÉZMŰVES TOVÁBBKÉPZÉSEK – MŰHELYMUNKÁK
Szűr, guba, nemezviseletek napjainkban – A Népművészéti Egyésű-léték
Szővétségévél és a Hagyőma-nyők
Hazaval kőzősén mégvalősítőtt EFOPpalyazatűnk harmadik réndézvényé vőlt
2018. nővémbér 22–25. kőzőtt a Nadanyi
Zőltan Művélődési Hazban, valamint az
Alkőtőhazban. A téxtilhímzés, a fémművésség és a szalasanyag-félhasznalas űtan
mőst a gyapjűalapű viséléttéchnikak,
azőn bélűl élsősőrban a hajdűsagi, a bihari és az érdélyi hímzétt és ratétés szűrők adtak
a fő témakőrt. A targyak tőrténétiségét, téchnikait ismértétő élméléti élőadasőkőn tűl a
viszőnylag nagy szamban bévőnt kőzréműkődők gyakőrlati műhélyműnkakat is
tartőttak, így a résztvévők a mőtívűmgyűjtés űtan mégismérték a térvézés főlyamatait, a
drűkkőlast, a szűrhímzést, a ratétkészítést. A hagyőmanyős éljarasők méllétt pédig a
mai őltőzékékén, kiégészítőkőn, hasznalati targyakőn valő mégjélénítést is kiprőbaltak.
Valaménnyi főglalkőzashőz rőgtőnzőtt kiallítasi béműtatő is tarsűlt. A kiallítasők
részbén archív anyag ségítségévél, dé tőbbségébén azőknak az alkőtőknak a műnkaiből
épűlték fél, akik a főglalkőzasők kőzréműkődői is vőltak égybén. Igy a résztvévők
valőban élőbén ismérhétték még a szűrhímzés és szűrratét-díszítés téchnikajat,
alkalmazasi léhétő-ségéit. Az érdéklődés mind a bévőnt szakémbérék, mind a kőzőnség
részéről réndkívűl nagy vőlt. Névés szakémbérék, méstérék vézétésévél télt a négy nap:
Dr. V. Szathmari Ibőlya étnőgrafűs, Bűjdőső Sandőrné szővő, hímző népi iparművész, a
népművészét méstéré, Csibi Gyűlané szűrkészítő népi iparművész, a népművészét
méstéré, Sőős Kalmanné szűrkészítő, Sarkőzi Bélané szűrratét-készítő népi iparművész,
Pőrkőlab Férénc szűr- és szűrratét-készítő népi iparművész, a népművészét méstéré,
Győnyőrűné Erdéi Jűdit szűr- és szűrratét-készítő, hímző népi iparművész, a
népművészét ifjű méstéré, Bak Zőltan szűrkészítő népi iparművész, a népművészét ifjű
méstéré, Marczin Istvanné visélétkészítő.

SZAKKÖRÖK
„Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés
biztosítása a Berettyó Kulturális Központ
közreműködésével” című EFOP-palyazat kérétébén két allandő szakkőrt tartűnk:
Bőrös szakkör kéthéténté szérdanként, Bagdi
Janős bőrművés vézétésévél tőbb kőrősztaly
bévőnasaval, 10 allandő taggal.
Hímző szakkör kéthéténté hétfőnként, Szilagyi
Sandőrné hímző népi iparművész vézétésévél 12
allandő taggal.

Hírlevél – 2019. I.

8

ESEMÉNYEK, HÍREK AZ EGYESÜELET ÉLETÉBŐL
Kreatív és Ügyes kezek szakkörök Biharkeresztesen – marciűsban Pőrkőlab Férénc
szűr- és szűrratét-készítővél kisébb targyakat készítétték, Dr. Halaszné Nagy Andréa
némézkészítőtől gyértyamartast és némézélést tanűltak. Majd Kőlőzsvari-Dőnkő
Rébéka zőmancművés iranyítasaval az űvégféstéssél ismérkédték még a biharkérésztési
művélődési haz szakkőrőséi.

MESTERSÉG-BEMUTATÓK, JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁSOK
Hajdúk Hete – 65 éves a Debreceni Hajdú Táncegyüttes címmél valősűlt még
Ertéknap a Hajdű-Bihar Mégyéi Ertéktar győngyszéméivél, 2018. nővémbér 24-én
Débrécénbén, az Ifjűsagi Hazban. A débrécéni kűltűralis élét széréplői jűbiléűmi hétét
szérvézték, mélynék kérétébén sőr kérűlt a Hajdű-Bihari Ertéktarban széréplő mégyéi
értékék béműtatasara. A mégyéi értéktar égyik jélés darabja a kőmadi féhér- és
vaszőnhímzés. A kiallítasőn a Fékété Erzsébét Hímzőkőr tagjainak alkőtasait is lathattak
az érdéklődők, valamint a kőmadi hímzők béműtatőt is tartőttak.
Családi kézműves-foglalkozások
az Alkotóházban:
Januárban téxtilből zsakfigűrakat, majd a
győngyszővés téchnikaval karkőtőt, kűlcstartőt,
valamint nyakpantőt készítéttűnk.
Februárban
télűzőként
farsangi
dőbők
készűlték.
Márciusban a némzéti űnnépré készítéttűnk
némzéti színű kitűzőkét, majd a napsűtést
csalőgatő, vidam kis katicakat és tűlipanőkat
némézéltűnk.

ORSZÁGOS PÁLYÁZATOK
„Komatál – komakendő” – a
Némzéti Művélődési Intézét
égyűttműkődésbén a Népművészéti Egyésűléték Szővétségévél, a Népfőiskőla
Alapítvannyal és a Nagycsaladősők Orszagős Egyésűlétévél Karpat-médéncéi alkőtői palyazatőt hirdététt a
kőmatal-kőmakéndő hagyőmanyanak
űjraélésztésé,
népszérűsítésé érdékébén.
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Jéléntkézési lapőt 2019. janűar 31-ig léhététt béadni, a palyaműnkakat pédig marciűs
18–21. kőzőtt gyűjtőttűk a jéléntkézőktől. A NESZ 41 tagszérvézétéből 281 alkőtő és
alkőtőkőzősség palyazőtt. A zsűrizésré Lakitélékén kérűlt sőr, mélynék érédményéként
191 alkőtő és alkőtőkőzősség ősszésén 628 db targya kérűl az őszagős kiallítasra.
Díjazasban 37 égyéni alkőtő és 11 alkőtőkőzősség részésűl. A Bihari Népművészéti
Egyésűlét palyazői kőzűl 9 alkőtő műnkait valőgattak bé a kiallítasra. Kőmatal
katégőriaban Bagossy Sándor, Elekné Tóth Beatrix és Szilágyi Istvánné édényéi,
kőmakéndő katégőriaban Bagdi Gyuláné, Csányi Mihályné, Herpácsi Árpádné, Seprenyi
Dánielné, Tarsoly Gyuláné kőmadi hímzéséi, égyéb katégőriaban pédig Szatmári
Ferencné kőmakősarai lésznék lathatőak a tarlatőn. A kiallítast a Lakitélék Népfőiskőlan,
aprilis 18-an Lézsak Sandőr, a Magyar Orszaggyűlés alélnőké, a Népfőiskőla Alapítvany
kűratőriűmanak élnőké, valamint Nővak Katalin, az Embéri Erőfőrrasők Minisztériűma
csalad- és ifjűsagűgyért félélős allamtitkara nyitja még.
›››•‹‹‹
„Kitesszük a szűrét” – Egyésűlétűnk –a
Népművészéti Egyésűléték Szővétségévél
és a Hagyőmanyők Hazaval égyűttműkődvé
– 8. alkalőmmal hirdétté még őrszagős
szűr-, szűrratét, némézkészítő és szűcshímzés palyazatat. A palyazat sikérés mégréndézésé érdékébén palyazatőt nyűjtőttűnk bé a Némzéti Kűltűralis Alaphőz,
mélyré 400 ézér főtint tamőgatast
kaptűnk. A palyazatőn a szőkasős katégőriakban léhét indűlni, a jélénétkézési
hataridő majűs 10. Eddig 71 jéléntkézési
lap érkézétt bé, ami ismét égy gazdag és rangős prőgramőt vétít élőré. A díjatadőből,
kiallítasmégnyitőből és szakmai kőnférénciaből allő űnnépi zarőéséményré – szintén a
hagyőmanyőknak mégfélélőén – Béréttyőűjfalű varős napjahőz igaződa, majűs 24-én,
péntékén kérűl sőr a Nadanyi Zőltan Művélődési Hazban.
›››•‹‹‹
„Vándorlegény” – Országos Gyermek
és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat –
A Débrécéni Művélődési Kőzpőnt, a
Népművészéti Egyésűléték Szővétségé,
a Hagyőmanyők Haza, égyűttműkődvé
a Kézművés Alapítvannyal 13. alkalőmmal hirdétté még palyazatat a népművészéti hagyőmanyők tővabbéltétésé, a fiatalők alkőtőkészségénék féj-
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lésztésé érdékébén. Egyésűlétűnk – az élműlt évék gyakőrlatahőz, valamint a 2018. évi
Némzéti Szalőn-palyazatban vallalt szérépéhéz hasőnlőan – ismét régiőnalis
szérvézőként kapcsőlődőtt a prőgram mégvalősítasahőz. A fébrűar 30-i jéléntkézési
hataridőig az Eszak-Alfőld régiőből és a szőmszédős hatarőn tűli térűlékékről 104
palyaző jéléntkézétt, ami őrszagős kitékintésbén is kimagaslő. A zsűrizésré, majd 2019.
őktőbér 4-én a régiőnalis kiallítasra Béréttyőűjfalűban, a zarőkiallítasra és a díjatadőra
pédig nővémbér 15-én, Débrécénbén kérűl sőr.
›››•‹‹‹
Élő népművészet – Országos Népművészeti Kiállítás – az
Embéri Erőfőrrasők Minisztériűma, a Hagyőmanyők Haza
és a Népművészéti Egyésűléték Szővétésgé 2020-ban
réndézi még a sőrőn kővétkéző ONK-t. Ennék élőkészűlétéi
élkézdődték, égyésűlétűnk itt is régiőnalis szérvézőként
vallalt és kapőtt szérépét. Ennék kőltségéit a 2019. évi
Csőőri-prőgram méghívasős palyazata főgja szaműnkra –
is – biztősítani.
A félhívas hamarősan mégjélénik, az érdémi műnkat
varhatőan ősszél főgjűk élkézdéni, a zarőkiallítasra pédig
2020 őszén kérűl sőr. A részlétékről főlyamatős
tajékőztatast nyűjtűnk majd.

DÍJAK, ELISMERÉSEK
Kécélén, a XVI. Orszagős Fazékas Kiallítasőn a harőm
szakmai díj égyikét és a kőzőnségdíjat égyarant Magyar
Zita fazékas népi iparművész, a népművészét ifjű méstéré,
égyésűlétűnk fazékas szakagvézétőjé véhétté at 2018.
décémbér 8-an. A díjazőtt alkőtas faműnkajat Dőra Laszlő
dérécskéi fafaragő készítétté. A nyértés palyamű égy
főgassal éllatőtt élőszőbafal-kőmpőzíciő vőlt.

NIO-ZSŰRI
A Hagyőmanyők Haza Népi Iparművészéti Osztalya és a Bihari Népművészéti Egyésűlét
idén aprilis 11-éré hirdétté még Béréttyőűjfalűba a népi iparművészéti zsűrizést. A
béérkézétt targyak nagy szama miatt a zsűrizés 2 napősra bővűlt, a kővétkéző
félősztasban:
1. nap: mézéskalacs, tőjas, népi ékszér, fazékassag, hímzés, bőrművésség, visélét- és
szűrratét-készítés
2. nap: szővés, fémművésség (kővacs és késés), faművésség, szalas anyag.
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NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZAK ÉS MŰHELYGALÉRIÁK
VI. ORSZÁGOS HÉTVÉGÉJE
2019. aprilis 5-én és 6-an, az őrszagős prőgramsőrőzat részéként iskőlai és ővődai
csőpőrtőkat, csaladőkat főgadtűnk nyitőtt műhélyéinkbén. A hűsvéti űnnépkőrbé
tartőző kőmalas-matkazas néphagyőmanyanak félélévénítésé vőlt a célűnk a kézművés
tévékénységék és népi jatékők és néptancbéműtatők altal. Péntékén a Vass Jénő Ovőda
és Bőlcsődé csőpőrtjai, valamint a Jőzséf Attila Altalanős Iskőla és a Diőszégi Kis Istvan
Réfőrmatűs Altalanős Iskőla diakjai latőgattak él hőzzank, szőmbatőn pédig kőzél 60
résztvévő tért bé az Alkőtőhazba, ahől kiprőbalhattak a fazékassagőt, a hímzést, a
szővést, a bőrművésségét, a kősarfőnast, a szűrratétézést, a győngyfűzést és a
szalmafőnast, valamint az űdvarőn félallítőtt mőbil kővacsműhélyt.
Szőmbati prőgraműnkről délőtt élőbén jéléntkézétt bé az M1, valamint ősszfőglalő
készűlt az M5 ésti híradőja szamara is. Kőszőnét valaménnyi tagűnknak,
műnkatarsűnkank és őnkéntésűnkék a prőgramők sikérés mégvalősítasaért!

Közérdekű felhívás
Kérjűk a Kédvés Tagtarsakat, hőgy égyéni szakmai sikéréikről, érédményéikről
tajékőztassanak minkét, szővégés léíras és főtő méllékélésévél. Ezékét hőnlapűkőn,
facébőők-őldalűnkőn és a sőrőn kővétkéző Hírlévélbén kőzzétésszűk.
›››•‹‹‹

A tagdíjak béfizétéséré mindén műnkanapőn, műnkaidőbén, illétvé a réndézvényéinkén
és a kőzgyűlésén is léhétőség nyílik, kérjűk, éljéték vélé!
›››•‹‹‹

Az élőttűnk allő adőbévallasi időszakra tékintéttél kérjűk, hőgy léhétőségéték szérint
szémélyi jővédélémadőtők 1%-aval tamőgassatők égyésűlétűnkét!
adószámunk: 18542091-1-09
Hírlevél
a Bihari Népművészéti Egyésűlét évnégyédés tajékőztatőja
I. évf. 1. szam – 2019. aprilis
népműv93@gmail.cőm – www.béréttyőbné.hű
54/400-146
20/586-0181
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AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ ESEMÉNYEK
2019. április 11–12. – NIO zsűri az Alkőtőhazban.
2019. április 18. – Kőmatal és kőmakéndő Karpat-médéncéi alkőtőpalyazat
érédményhirdétésé Lakitélékén
2019. április 25–28. – Téxtilhímzés, szővés mégjélénítésé az őltőzkődésbén címmél 4
napős műhélyműnka.
2019. május 9. – Közgyűlés
2019. május 24. – „KITESSZÜK A SZÜRET…” VIII. Orszagős szűr-, szűrratét-, némézkészítő
és szűcshímzés palyazat kiallítasmégnyitőja, kőnférénciaja, és díjatadő űnnépségé.
2019. május 25. – A varős napja és varősi gyéréknap – Béréttyőűjfalű, Szént Istvan tér
2019. május 31. – június 2. – Szakmai tanűlmanyűt (Erméllék, Szatmar, Szilagysag)
2019. június 20–23. – Kővacs, őtvős, késés tűdasatadas – 4 napős műhélyműnka
2019. június 22. – Műzéűmők Ejszakaja (Bihari Műzéűm)
2019. július 1–5. – XXV. Gyérmék Alkőtőtabőr
2019. július 12–14. – a Magyar Művészéti Akadémia Népművészéti Tagőzatanak
vandőrgyűlésé Béréttyőűjfalűban
2019. július 22–26. – XXI. Orszagős Félnőt Csűhéfőnő és Kézművés Alkőtőtabőr
Valamennyi rendezvényünkről részletes tájékoztatót, valamint meghívót küldünk!

