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Középpontban a kreativitás

Komendó GabriellaKomendó Gabriella

Vándorlás 
a kézműves szakkörök között

Rólunk és céljainkról

A  Magyarországi Alkotómű-

vészek Közép- és Nyugat-Dunán-

túli Regionális Társasága célja a 

művészetpártolás, támogató, va-

lamint különféle szakmák oktató 

tevékenységének segítése. Egyik 

kiemelkedő tevékenységünknek 

tekintjük, hogy a még működő, 

néphagyományainkat őrző, ha-

gyományozó, művészeti, nép-

művészeti szakköröket fennma-

radásukban segítsük. E  céljaink 

elérésének egyik leghatékonyabb 

eszköze a széles szakmai köröket 

érintő rendezvények szervezése. 

Egyesületünk elsősorban szakkör-

vezetőket, oktatókat és a népmű-

vészeti értékek iránt elkötelezett 

menedzserszemléletű embereket 

tömörítő szervezet. Tagságunkat 

főleg a tárgyalkotó népművészettel 

foglalkozó szakkörvezetők alkotják. 

Szervezetünk az elmúlt években 

országos ifj úsági és felnőtt táboro-

kat és szakmai előadásokat szerve-

zett a népi kézműves hagyomány-

őrzés egy-egy szakágában (gyéké-

nyes, csuhé, vert csipke, bőrműves, 

fazekas, bútorfestő, nemez-tárgy-

készítő, hímző, gyöngyfűző, fa-

faragó témában). Az elmúlt évek 

szakmai rendezvényeinek is kö-

szönhetően nagyon jó kapcsolatot 

alakítottunk ki a környező megyék, 

régiók tárgyalkotással foglalkozó 

egyesületeivel, kézműves szakkö-

reivel, de szakmai rendezvényeink 

szervezésében segítőnk volt a Mű-

vészetek Háza is. Minden szakmai 

rendezvényünket pályázatok segít-

ségével valósítjuk meg.

Az értékteremtő 
kézműves szakkör

A  Fejér megyei szakkörvezetők 

tanácsára hirdettük meg az első 

kézműves szakkörök találkozóját 

még 2008-ban Móron. Az akkori 

szakmai program felvállalt felada-

ta volt, hogy rávilágítsunk, milyen 

értékmentő, értékteremtő mun-

kát végez egy kézműves szakkör. 

Ezt követően szakmai előadásokat 

szerveztünk a még működő szak-

köri csoportoknak. Az első évek-

ben a sorozat szervezése közben 

ráébredtünk, mennyire hiányzik 

az összefogás a helyi közösségek 

számára. Akkor több településen 

önszerveződés útján jöttek létre 

hobbi kézműves csoportok hím-

zés, szövés, gyöngyfűzés témában, 

vagy csak kézimunkáztak, horgol-

tak az asszonyok. A kis közösségek 

nagyon sokszor szakmai segítség 

nélkül dolgoztak egy lelkes irányító 

segítségével. Ezt a kínálkozó lehe-

tőséget használtuk ki szakmai cél-

jaink elérése érdekében, így a szak-

köri hálózatba könnyebben tudtuk 

bevonni az új csoportokat is. Ki-

dolgoztunk egy olyan programot, 

ahol az érdeklődők konzultációkon, 

szakmai előadásokon képezhették 

magukat a helyi alkotóközösségek-

ben. Feladatul tűztük ki a speciális 

népművészeti formakincs bemu-

tatása mellett a szakmai fogások 

megismertetését, az egymástól ta-

nulást, az elszigeteltség érzésének 

megszüntetését. A szakmai előadá-

sok megtartására és az adott táj-

egység bemutatására a szakterület 

legjelesebb képviselőit hívtuk meg. 

A  programsorozat előadásainak 
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szervezése során mindig kikértük 

az adott kisközösségek vélemé-

nyét, kitől, mit szeretnének tanulni. 

Ekkor még nem olyan tudatosan 

válogattunk, sőt a tájegységek kö-

zött is nagyokat lépkedtünk. Egyik 

évben a höveji hímzést tanultuk 

Székely Erzsébet népi iparművész-

től, a  következő években Dr. Illés 

Károlynétól, a  népművészet mes-

terétől a békési szűrhímzéseket, 

a  fejér megyei fehérhímzéseket 

Párniczky Józsefnétól, a  népmű-

vészet mesterétől, majd a zalai fe-

hérhímzéseket Kocsisné Koszorús 

Anikótól, a  népművészet mesteré-

től. Nagyon népszerűek voltak az 

előadások, nem csak a hímző, de 

a szövés, a gyöngyfűzés, a fafaragó, 

a  nemez tárgykészítő, paszomány-

készítő, gombkötő témájú előadá-

sok is, melyekre szintén a szakterü-

letek legjelesebb képviselőit kértük 

fel. Az elmúlt években is folytattuk 

a szakmai képzések szervezését a 

szomszédos megyék hímzésmintá-

it, sárközi motívumokat Himicsné 

Nagy Brigitta hímző szakoktató ta-

nította, sióagárdi öltéstechnikákat, 

szél- és összedolgozási variációkat 

oktatta Vargáné Kovács Veronika 

népi iparművész.

Nyitás a még fi atalabb 
korosztály felé

Az első előadásokat követően 

minden évben újítottunk, nyitot-

tunk a fi atalabb korosztály felé, új 

helyszíneket vontunk be a rendez-

vénysorozatba, bízva abban, hogy 

új közösségeket hozunk létre. 2013-

ban már nemcsak művelődési há-

zakban szerveztünk foglalkozáso-

kat, de megkerestünk iskolákat, sőt 

óvodákat is. Ebben az évben euró-

pai uniós pályázatot is benyújtot-

tunk szakmai programjaink fenn-

maradása érdekében. Egyesüle-

tünk a Megyejáró kreativitás című, 

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0369 

jelű pályázaton nyert 30 millió fo-

rintot, melynek felhasználási célja 

a megyei feladatellátás biztosítása 

az alkotóművészet és a népművé-

szet területén. Ettől fogva a kisebb 

közösségek számára komplexebb 

programot ajánlunk kirándulással 

kibővítve, ahol a szakmai előadá-

sokra meghívott oktató műhelyét 

és gyűjteményét, vagy a helyi táj-

egység múzeumát látogatjuk meg. 

Ekkor szerveztük első alkalommal, 

hogy a szakmai előadás vándorol 

helyszínről helyszínre a meghirde-

tett tájegység hímzéseit, motívu-

mait, öltéstechnikáját mutatja be 

az oktató.

Kezdőknek 
és a haladóknak is

A  2014-ben meghirdetett hím-

ző szakköri képzési folyamatban 

segítőnk volt a Nemzeti Művelő-

dési Intézet Fejér Megyei Irodája 

is. A  szakmai előadások sorozatát 

Vándorlás a dunántúli hímzések 

között címmel szerveztük.

Sajnos 2015-től támogatás hi-

ányában új lehetőségeket kellett 

keresnünk, hogy a szakmai prog-

ramjaink tovább fennmaradjanak. 

Így találtuk meg a Fejér megye ki-

sebb települések önkormányzatait 

és polgármestereit és folytattuk a 

Hímzésoktatás Iváncsán

Magyaralmási hímzés oktatás 2011-ben
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hímző szakköri képzések mellett 

más szakterületek a kosár, a  szal-

ma, a  csuhé, a  bőr alapanyagok 

népművészeti szakköri népsze-

rűsítését. Így kapcsolódtunk be a 

Sárkeresztúron a TÁMOP Komp-

lex telep-programba és segítettünk 

létrehozni kosárfonó műhelyt a 

szakkörvezetőink segítségével. 

2015-ben Ültetéstől a kosárfonásig 

kézműves találkozón mutattuk be 

a megyei és a Dunántúlról érkező 

mestereknek micsoda eredménye-

ket ért el a Sárkeresztúri közösség, 

mivel nem csak műhelyt, de vesz-

szőtermesztő telepet és mellette 

feldolgozót is létrehoztak. 2016-

ban Sárbogárdon folytattuk a szak-

mai találkozóinkat Fonódó szálak, 

aratódíszek ünnepe címmel itt is 

önkormányzati támogatással kezd-

tünk el csuhé, szalmafonó képzés-

sel foglalkozni.

A  Játszótárs Játékkészítő Mű-

hellyel közösen nyitottunk a peda-

gógusok felé, képzéseket, tovább-

képzéseket szerveztünk, pl. Min-

takincstár konferencia a népművé-

szeti anyanyelv témában.

A  kézműves szakkörök szakmai 

találkozóit 2017-ben is folytatjuk és 

újból Móron tervezzük megszer-

vezését, ahol bemutatjuk az elmúlt 

10 év szakmai tapasztalatai mellett 

azokat a szakköri csoportokat me-

lyek létrejöttek Fejér megyében.

A  cikket a Nemzeti Művelődési 

Intézet stratégiai partnere, a  Nép-

művészeti Egyesületek Szövetsége 

bocsátotta rendelkezésre. Az írás 

első változata megjelent a Mester-

ség és Művészet 2014/01. számban. 

Mesterségek Háza 
kézműves foglalkozás

Sárkeresztúr, 
Ültetéstől a kosárfonásig

Mintakincstár szakmai konferencia foglalkozása

Fonódó szálak, aratódíszek ünnepe – Négyes Timea bemutatója

KOMENDÓ GABRIELLA művelődés-
szervező, nonprofi t menedzser, a Kö-
zép- és Nyugat-dunántúli Regionális 
Társaság elnöke, tagja a Fejér Megyei 
Népművészeti Egyesületnek, a Fehérvá-
ri Kézművesek Társaságának és a Kulcsi 
Kemencés Kézműves Egyesületnek is.  
Fejér megye tárgyalkotó népművészeti, 
valamint képző- és iparművészeti alko-
tóközösségeinek patronálását, munká-
juk, működésük módszertani segítését 
tekinti hivatásának.


