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Jelölés 
 

1. Az örökség-elem azonosítása 
 
 
1.a Az örökség-elem neve 
Békés megyei szűcshímzés élő hagyománya 
 
 
1.b Az örökség-elem egyéb elnevezése(i) -  
 
 
1.c Az érintett közösség(ek), csoport(ok) vagy egyén(ek) azonosítása  
A szűcshímzés hagyományát őrző közösségek: 
Békés megyében jelenleg 16 hímzéssel foglalkozó közösség működik.   
A népi kézművesség reneszánszának nevezett időszakban, a 1970-80-as években, Békés 
megyében a leghangsúlyosabb terület a népi kézművességen belül a hímzés volt, szinte nem 
volt olyan település, ahol ne működött volna hímzőszakkör. A hímzéskultúrát 
újrafogalmazták, a felgyűjtött tradicionális mintákat újratervezték lakástextíliákra, viseleti 
darabokra. Ebből a virágzó szakköri mozgalomból a 2010-es évek elejére szinte alig maradt 
valami. Viszont az elmúlt 10 év tapasztalatai azt igazolták, hogy az emberekben megmaradt 
az igény arra, hogy hagyományaikat megismerjék, és közösségi formában részesei legyenek 
ennek a hagyományőrző és értékteremtő folyamatnak. 2013-ban az „Újra öltünk és örökítünk” 
elnevezésű program indította el a hímző szakkörök újraéledését Békés megyében. Azokon a 
településeken, ahol a hímzőkultúrának a csírái megmaradtak sorra alakultak, éledtek újjá a 
közösségek. Azokon a megyei településeken, ahol anno szűcsközpont működött, ma is él a 
hagyomány tudatos átörökítése, alkotó műhelyek működnek, eseményeiken, 
rendezvényeiken, kiállításaikon gondoskodnak a szűcshímzés széles körű megismertetésével, 
népszerűsítésével. 
A megyében működő szakkörök mindenkori célja, melyet szem előtt tartva hétről-hétre együtt 
dolgoznak, hogy megismerjék, feldolgozzák és bemutassák a hazai tájegységek és a Kárpát-
medence hímzéskultúráját. Olyan hímzett népművészeti alkotásokat készítsenek, amelyek 
mind művészeti, mind használati értékeikkel megfelelnek a mai kor követelményeinek. A 
szakkörök tagjai úgy alkotják újra a tradíciót, hogy az elkészült hímzések hasznosak, 
bensőségesek, és illeszkednek a 21. századi lakás-, illetve öltözködéskultúrába.  
A szakkörök vezetői elismert alkotók, hímző szakoktatók, akik a tudásátadás mellett 
közösségépítő, közösségfejlesztő szerepet is betöltenek. A „jól működést” mi sem igazolja 
jobban, mint hogy a közösségek évről-évre szebbnél szebb sikereket érnek el alkotói 
pályázatokon, zsűriztetéseken.  
A Békés megyei szűcshímzés hagyományát őrző közösségek: 

− Békés Megyei Népművészeti Egyesület Csabai Indák Szakköre, Békéscsaba – 
közösségvezető: Dr. Illés Károlyné 

− Díszítőművészeti Kör, Orosháza – közösségvezető: Varga Jánosné 
− Dobozi Hímző Szakkör – közösségvezető: Sziromi Katalin  
− Használható Hagyományok Hímző Kör, Gyula – közösségvezető: Farkasné Kun 

Anikó 
− Hímző szakkör, Dombegyháza – közösségvezető: Kiss Gyuláné 
− Hímző Szakkör, Kétsoprony – közösségvezető: Kudlákné Balázs Noémi 
− Hímző szakkör, Kondoros – közösségvezető: Gaálné Szabados Erzsébet 
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− Hímző szakkör, Lőkösháza – közösségvezető: Bogárné Szőke Erika 
− Hímző szakkör, Mezőkovácsháza – közösségvezető: Jankó Mihályné 
− Hímző szakkör, Tótkomlós – közösségvezető: Karasz Róbertné 
− Meseházi Forgórózsa Hagyományőrző Alkotócsoport, Békéscsaba – közösségvezető: 

Bogárné Szőke Erika 
− Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Egyesület Rezeda Díszítőművészeti 

Szakköre, Nagybánhegyes – közösségvezető: Gulyás Györgyné, Anda Árpádné 
− Népi Díszítőművészeti Szakkör, Békéscsaba – közösségvezető: Barát Éva 
− Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Kulturális Központ 

Díszítőművészeti Szakköre, Mezőberény – közösségvezető: Bogárné Szőke Erika 
− Szlovák Kultúra Háza Rozmaring Hímzőköre, Békéscsaba – közösségvezető: Dr. Illés 

Károlyné 
− Tűforgatók Hímző Csoport, Békés – közösségvezető: Sajti Mária Etelka 

 
 
Békés Megyei Népművészeti Egyesület  
Az egyesület 1990-ben alakult és 1998. május 29-i bírósági határozattal vált közhasznú 
társadalmi szervezetté. 
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület legfontosabb feladatának tekinti az élő hagyomány 
támogatását, valamint a népi kultúra örökségének felkutatását, felélesztését, teszi ezt a 
tagjainak támogatásával, szervező, pályázatíró, érdekvédő stb. tevékenységével. 
Az egyesület célja a népművészet, ezen belül kiemelten a népi kézművesség hagyományainak 
megőrzése, ápolása, újratanítása, az autentikus népművészeti, és a mai kornak megfelelő népi 
iparművészeti alkotásokon keresztül a közízlés formálása. Szervező, fejlesztő munkájával 
alkotó közösségeket hoz létre. Tagjainak és az érdeklődőknek szakmai és esztétikai segítséget 
biztosít, előadások, tanfolyamok, népművészeti táborok, kiállítások, pályázatok és egyéb 
rendezvények szervezésében. 
Regisztrált felnőttképző szervezetként szervezi az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, 
önképző szakmai tanfolyamokat. Közreműködik a térség környezeti, szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak feltárásában, megismertetésében. 
Elősegíti az egyetemes nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetését és megértését. 
Az egyesület tagjai az ország különböző településein élnek, ezért rendszeresen szakmai napot 
tartanak számukra, ahol a találkozásokon túl a legfontosabb teendőiket is megbeszélik. 
Legalább kétévente tapasztalatcsere-kirándulásokat szerveznek az ország területén, de számos 
alkalommal utaztak már el egyéb magyarlakta területekre is. Gondoskodnak a kiemelkedő 
tevékenységet végzők elismertetéséről, felterjesztik alkotótársainkat országos címek, díjak 
elnyerésére, általában nagy sikerrel. A több mint 30 év alatt a tagság közösséggé 
kovácsolódott, összetartoznak, segítik egymást, osztoznak a bánatban és az örömben. 
  
 
1.d Az örökség-elem földrajzi elhelyezkedése és elterjedtsége 
Békés megye az ország délkeleti részén helyezkedik el. A megyében található 75 település a 
nagyfalvas – mezővárosos vidéki agrártérség jellemzőit mutatja. Az ország tájföldrajzi 
beosztása szerint a megye, teljes területével egyetlen nagy tájegység, az Alföld része. A 
megye identitásának meghatározó eleme a térségben élő szlovák, román, német, szerb, 
nemzetiségek hagyománya, kultúrája. A Békés megyei nemzetiségek közül a legnagyobb 
lélekszámú közösség a szlovákság. Békéscsaba és környéke mellett, – melyet a hazai 
szlovákság fővárosának is tartanak –, elsősorban Szarvason, Tótkomlóson, továbbá 
Mezőberényben ápolják leginkább a szlovák nemzetiségi hagyományokat, de további tucatnyi 
település tartja szlovák gyökereit, őrzi hagyományait. Napjainkban 17 településen működik 
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szlovák kisebbségi önkormányzat, hagyományőrző közösség, akik az itt fellelhető értékek 
őrzése terén kiemelkedő szerepet vállalnak. 
A 19. században a nagy lélekszámú szlovák lakosságnak több helyen is dolgoztak 
szűcsmesterek. A tótkomlósi szűcsök látták el termékeikkel nem csak a helyi, hanem a 
környező községek szlovák lakosait is, a volt Csanád megye településein élőket – 
Csanádalberti, Nagybánhegyes, Ambrózfalva, Nagylak. A szarvasi mesterek dolgoztak a helyi 
és a csabacsűdi megrendelőknek. A békéscsabai és mezőberényi szlovák szűcsközpontok 
látták el a környék szlovák lakosságának igényeit – Mezőmegyer, Telekgerendás. Neves 
központ volt magyar részről Békés, kisebb mértékben Füzesgyarmat.  A békési szűcsöktől 
rendelték ködmöneiket a dobozi, köröstarcsai és körösladányi családok, valamint Gyula és 
Mezőberény református magyarsága.  A megye román lakosságának kétegyházi, gyulai és 
békéscsabai szűcsök dolgoztak. A német nemzetiségű lakosok Mezőberényben rendelhették 
meg ködmöneiket a saját ízlésüknek megfelelően. 
Az anno szűcsközpontként működő települések máig nagyon fontosnak tartják a szűcshímzés, 
mint nemzeti érték megőrzését és fennmaradását. Többségüknél a települési értéktár részeként 
is szerepel maga a hímzéskultúra, illetve az ezen örökség fennmaradásáért tevékenykedő 
alkotók és közösségek. A Békés megyei szűcshímzés élő hagyományának megőrzésében 
nagyon fontos szerepet játszanak a volt szűcsközpontok mellett több helyen is működő 
hímző- és díszítőművészeti szakkörök, mint például Kétsopronyban, Lőkösházán, Dobozon, 
Mezőkovácsházán, Nagybánhegyesen. A 70-es évek óta a hímző asszonyok folyamatosan 
dolgoznak a ködmönök mintázatának újratervezésén. Alkotói pályázatok, kiállítások, 
képzések, tudásátadások, kiadványok, illetve online tartalmakon keresztül történő 
népszerűsítés eredményeképp a megyén kívül is igen nagy a népszerűsége ennek a csodálatos 
mintakincsnek. 
 
 
1.e Az örökség-elem a szellemi kulturális örökség mely területeit képviseli 
 

a) szóbeli hagyományok és kifejezési formák, beleértve a nyelvet is, mint a szellemi kulturális 
örökség hordozóját, 
b) előadóművészetek, 
c) társadalmi szokások, rítusok és ünnepi események, 
d) a természetre és a világegyetemre vonatkozó ismeretek és gyakorlatok, 
e) hagyományos kézművesség; 
 
 
2. Az örökség-elem leírása  
A 19. század első fele jelentős időszak a Békés megyei szűcsmesterség történetében. A 
kézművesipar kibontakozásának kezdeteit a század első negyedének végére tehetjük. Az első 
céh 1727-ben Gyulán alakult meg. A mesterség fellendülésének ideje a 19. század első felére 
esik. Ebben az időszakban számottevően megnőtt a kézművesipar termékeinek jelentősége a 
mezővárosi és a falusi lakosság ellátásában. A megye gazdasági kapcsolatai kiszélesedtek, s a 
növekvő értékesítési lehetőségek ösztönzőleg hatottak a parasztság árutermelési törekvéseire. 
A parasztság anyagi körülményeinek viszonylagos javulása növelte az igényeket a 
színvonalasabb lakáskultúra és a módosabb öltözködés iránt, és azok kielégítésére a számában 
és minőségi teljesítőképességében erősödő kézművesipar egyre alkalmasabbá vált. 
A díszesen kivarrott ködmönök, subák már a 18-19. század fordulóján elterjedt viseleti 
darabjai voltak Békés megye lakosságának. Így lassan neves szűcsközpontok alakultak ki, 
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ahol már mesteremberek dolgoztak. Az itt élő sok nemzetiség ízlését a szűcsök jól ismerték, s 
ennek megfelelően alakították ki a ködmönök szabását, a díszítmények elhelyezését, színét. A 
szűcsközpontok a megye nemzetiségeinek települései szerint is elkülönültek.  
A Békés megyei szűcshímzés ekkor élte a virágkorát. A női viseleti darab, a ködmön nem 
csak egyszerű téli ruhadarab volt, hanem a társadalmi hovatartozásnak, az ünnepélyességnek 
a kifejezőjeként olyan viselet, amely – hajdanán a mentével együtt – elmaradhatatlan 
tartozéka volt az élet nagy fordulóinak. A ködmön a nagylányos öltözet darabja volt, míg a 
mente az asszonyok téli ünneplője.  
A ködmön közismert, általánosan viselt ruhadarab volt, számtalan változatban készítették, 
szinte minden községben másként. Községenkénti eltérések a szabásban és a díszítésben 
egyaránt jelentkeztek, de a variánsok egy-egy községen belül is kimutathatók, ha nem is 
szabásban, de a díszítésben. 
A ködmön festetlen magyar bőrből készült. A múlt századi források általában mindig rögzítik, 
hogy milyen anyagból készültek a bőr ruhafélék és említik azt is, hogy ha a szűcs nem jutott 
magyar juhbőrhöz, azt Erdélyből szerezték be. 
A ködmön szabásrajza öt darabból áll: két eleje, egy háta, két ujja. Az egyes szabáselemeket 
általában egy-egy darab bőrből szabták. Toldást inkább csak az ujjak alsó végén találunk, 
ugyanis az ujjához kellett a leghosszabb bőr. Azonban a toldást – amennyiben szükséges volt 
– a sok díszítménytől nem láthatjuk. A két eleje csaknem teljesen megegyezett, 
összegombolva, egymást elől fedték, oldalt átnyúlt a két hónalj alatt, s úgy találkozott a háttal. 
A jobb oldali rész alját „csákóra” szabták, mint az egykori dolmányokét. A dolmányok 
szabását idézi a hát karcsúsított szabása is. A hátrész alját részben a szabással, részben egy 
háromszögletű toldással fodorszerűen képezték ki. A ködmön teljes hossza általában 45 cm 
volt, így a felsőtestet takarta, hátul pedig a fodor rásimult a bőszoknya ráncaira. A 
ködmönnek nem volt fennálló gallérja, így a nyakat nem védte. Ezért alá és a nyak köré 
kendőt kötöttek, mielőtt felvették. A ködmön varrásait a díszítésre használt irhafoltok 
csaknem mindenütt eltakarták. Az egyes darabokat tehát egyszerű öltésekkel illesztették 
össze, az ujját azonban vágott vóccal varrták egybe egészen a díszítményekig. A ködmönnek 
volt egy hosszabb változata is, pl. Mezőberényben, általában szerényebb díszítménnyel. 
A századfordulón a szűcsmesterség hanyatlásnak indult a megyében, ez köszönhető a 
legeltető állattartás visszaszorulásának, valamint, az ehhez illeszkedő fajtaváltásnak.  Ekkor 
az eddig tartott racka juhokat a selymes gyapjas merinó juhra cserélték, aminek a bőre nem 
volt alkalmas a háromélű tűvel való sűrű öltésekre. Az ezt követő időszakban az alföldi 
szűcsök Erdélyből és a Délvidékről hozatták a ködmönökhöz való bőrt. 
A szűcshímzés számos más helyre is jellemző volt a Kárpát-medencében, azonban ilyen 
változatos, színes kivitelt és nagy technikai tudást csak a Békés megyében készült 
ködmönökön lehet felfedezni.  
A mezőberényi ködmönöket kezdetben növényi festékkel zöld, bordó, sötétbarna színűre 
festett bőrrátéttel díszítették. Később ezt a díszítést a gyapjú, majd a gyáripar betörése után, a 
színes műselyem és gyöngyfonal váltotta fel. A berényi ködmönök legjellegzetesebb díszítése 
a hát derékvonala fölötti szív alakú motívum, ennek a belső motívuma lehet pávaszem vagy 
egymással szembe néző két kakas, amik mindig hímzettek. A szívet virágmotívumok veszik 
körül, a közepéből két páros levélsor, virágos ág vagy vonaldísz ágazik ki a vállak irányába. 
A bőrrátét mindig hímzéssel fordul elő. A hát középső háromszögét néha egy 12 ágú csillag 
tölti ki, ami sajátosan berényi motívum, néhol a csillagot címer helyettesíti. A ködmönök 
díszítettsége mértéktartó, de színezése változatos. Az uralkodó színek, amelyek a 
színhangulatot meghatározzák a lila különböző árnyalatai, a fekete, barna, világoszöld, 
sötétzöld és vörös. 
A békéscsabai ködmönök díszítésében jellemzőek az apró, sablonnal kivágott bőrrátétek, 
melyek színesek piros, fekete, zöld bőrdarabokból kivágottak, s amelyeket leheletfinom 
irházó öltéssel varrták fel a kívánt kompozícióban. A békéscsabai ködmön fő díszítménye a 
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hátán szív alakban elhelyezett kakasos motívum, ritkábban pávaszem is előfordul. A csabai 
ködmönökön a stilizált virág, szegfű vagy virágos ág is helyet kapott. Az ornamentikáját a 
visszafogottság, sok bőrrátét és kevés hímzés jellemzi, motívumai igen apróak, jellemzően a 
háti rész a legdíszesebb. A motívumok színei élénkek: piros, fekete, zöld, lila több árnyalata, 
oxid-sárga, kék, barna vagy bézs, narancs. 
A tótkomlósi ködmön a legdíszesebb a Békés megyei ködmönök között. A hímzés 
háromszög alakban betölti az egész hátat és csaknem a vállfej irháig az ujjat, így szinte az 
egész felület hímzett. Motívumai növényi eredetűek: stilizált rózsa, tulipán, szegfű, nefelejcs, 
bimbó, levél, rozmaring ág. A hátán sok esetben megtaláljuk a kakast és a koronás rózsát. A 
rózsák belsejét körökre, szívekre osztották. A hímzés egésze a pávatollra, pávaszemre 
emlékeztet, holott semmi köze nincsen hozzá. A tótkomlósi ködmönök ujja alatt elrejtve a 
hódoltságkori vörös rátét is jelen van, sőt a szegfűvirág és a páros rózsa motívuma is. 
Színezése sötét tónusú: bordó, piros, zöld, lila, barna, kék, fekete, kevés sárga, narancssárga 
és fehér.  
A szarvasi kozsuch jellegzetes, magányt, zárkózottságot tükröző ruhadarab. Hófehér 
báránybőrre készítették, melyen a fekete tónusú hímzés hidegen emelkedett ki. Itt szabták 
Békés megye leghosszabb, akár combközépig érő ködmönét. A kozsuch fődísze a hímzés. A 
hímzések pontosan követik az irha tagolt szélét. A hímzéseket elsősorban az irházások szélén 
helyezték el. A mintát apró levélsorok adják, melyből bimbók hajladoznak ki. Legdúsabban a 
hátat és a szoknyairhát díszíti a hímzés. Jellegzetes és egyben legnagyobb motívuma a rózsa. 
Ezek az aprólékos, igen finom művű bokorvirág kompozíciók beágazzák az egész hátközepet. 
A hímzés két oldalát az úgynevezett „szarkaláb” tömött, keskeny csíkja szegélyezi, mint egy 
kontúrok közé zárva a hátközép virágzását. A hímzés színezése sötét tónusú, uralkodó színe a 
fekete. Megtalálható továbbá a sötétzöld, a püspöklila, sötétkék és nagyon kevés piros.  
A békési ködmönök díszítményeit tekintve két típusba tartoznak.  Az első típusba tartozó 
sokkal archaikusabbak a fehér irhából vágott összefüggő indás, rátétes ködmönök. A rátéthez 
színes selyemhímzés is csatlakozik. A virághímzés gazdagabb, ilyenkor a rátét indája a 
hímzett virág szárának tűnik. A fehér irházás mellett egy-egy nagyobb rozetta közepén 
élénkpirosra festett bőrszattyánt is alkalmaztak. A békési ködmönökön a bőrrátétet sötétzöld 
és mélylila selyemmel hímzett keretezés veszi körül. A sötétzöld növényi indák hosszasan 
elnyúlnak és ívesen hajladoznak. Másik típust a felületi hímzésűek képviselik. A hímzett 
békési ködmönök elején, ujján és hátán lendületes vonalvezetésű nagy motívumokból álló 
ornamentika található. A díszítések jellemző színei: sötétzöld, mélylila, terrakotta, kevés 
sötétkék, világoszöld és sárga. Megkülönböztetünk vörös és bordó jellegű hímzéseket, de 
ismerünk olyan ködmönt is Békésről, ahol az oxidsárga szín dominál.  
Gyulán főként a bőrmellesek terjedtek el, éppúgy a nőknél, mint a férfiaknál. A 
legrégebbieket bőrrátéttel díszítették hátul és elől. Később a rátétes mintákat felváltották a 
hímzett motívumok, de a hímzés egy ideig megtartotta a rátét technikából adódó kompozíciót. 
A gyulai szűcsmesterek a bőrmelleseket lencérnával varrták össze. A hímzések színeiben igen 
sok a sötét, és a világos püspöklila, bordó, sötétzöld, kevés világoszöld, piros és permetkék. 
 
Bőrről textilre - a Békés megyei szűcshímzés fennmaradása 
A ködmön mindig megbecsült ruhadarab volt, kopottan vagy szakadtan is tovább őrizték. 
Talán ennek is köszönhető, hogy a népi díszítőművészetünk számára inspirációt adó 
ködmönök aránylag szép számban megtalálhatók múzeumainkban és a 
magángyűjteményekben. 
A hatvanas évek vége felé gyakran kerültek az érdeklődés középpontjába a régi mesterek 
munkái, mint tiszta források. Erre az időszakra tehető a megyei díszítőművészeti mozgalom 
éledése, megyénk népművészeti hagyományainak felelevenítése, ápolása és minél szélesebb 
körben való megismertetése. Legelőször a szűcshímzésekhez nyúltak, melyek nagyrészt 
szlovák eredetűek. A szűcsmunkák próbára tették, s egyben megerősítették a mozgalmat. 
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Gyűjtésük, feldolgozásuk és művelésük vált az akkor alakuló szakkörök céljává, s ez tovább 
erősítette a bontakozó mozgalmat. Kaszaperen, Békéscsabán, Nagybánhegyesen, 
Mezőberényben, Szarvason néhány lelkes és ügyes kezű asszony szervezte meg ezeket az 
öntevékeny csoportokat. Az akkori Mezőkovácsházi Járási Művelődési Központ bázisfeladata 
volt a kézműves szakkörök létének és munkájának megerősítése. 1970-ben indult az első népi 
díszítőművészeti szakkörvezetői alapképzés is a megyénkben, melynek központilag 
jóváhagyott tematikája volt, s a Megyei Művelődési Központ szervezte. Így a szakkörök 
vezetése hozzáértő emberek kezébe került. A szakkörvezetők, neves néprajzosok biztatására – 
Borbély Jolán, Flórián Mária, Fügedi Márta, Varga Marianna – alkotóelemeire bontották a 
ködmönök ornamentikáját, s az új funkcióknak megfelelően, de a régi hagyományok 
tiszteletben tartásával – folthatás, motívumok, színek – próbálták újrafogalmazni és a mai 
használatnak megfelelően alkalmazni ezt a csodálatos mintakincset. Nem volt könnyű dolguk, 
hisz a bőrre varrott ornamentikát textilre kellett „áttenni”. A hagyomány korszerű 
alkalmazásával ki kellett alakítani a legmegfelelőbb kompozíciót terítőre, asztali futóra, 
párnára, függönyre, viseleti darabokra, melyek már textilből készültek. Mások lettek a 
mintaelhelyezés szabályai ezeken a tárgyakon, mint a ködmönökön voltak, hisz ott a 
díszítmények az irharátétekhez igazodtak. Az újratervezésnél – a hagyományos 
szűcsornamentikának megfelelően – két rendezőelvet kellett szem előtt tartani: a ritmust és a 
szimmetriát. A minta és a színhagyomány figyelembevételével az egyes szűcsközpontok 
sajátosságaira következtetni lehetett. Ezeket a helyi sajátosságokat kellett figyelembe venni 
ahhoz, hogy az új alkotások magukon viseljék a szűcsközpontok helyi jellemzőit. Csak így 
volt lehetséges megőrizni egy közösség századokon át kialakult ízlését, forma-, motívum- és 
színvilágát.  
 
 
3. Érvelés a nemzeti jegyzékre való felvétel mellett 
A Békés megyei szűcshímzés évtizedeken keresztül meghatározó szerepet töltött be számos 
megyei település társadalmi életében. A 20. században végzett megtartó tevékenység során 
került a Békés megyei szűcshímzés olyan helyzetbe, amely lehetővé teszi, hogy ma is 
beszélhetünk élő hagyományáról a megyében. E szellemi és tárgyi örökség sokak 
szerepvállalása és tudatos tevékenysége eredményeként lehet ma is élő tudás, ezáltal példát 
szolgáltat, nemcsak az országnak, hanem az egész magyarságnak – ezen keresztül a világnak 
az értékmegőrzés mikéntjére.  
A jegyzékbe való felkerülés az elődeink előtti tisztelgés, valamint a ma ezzel a tudással élő és 
alkotó emberek különleges kultúrájának magas szintű elismerését jelenti. 
 
 
4. Megőrzéssel kapcsolatos intézkedések (lásd N.3-as kritérium) 
 
  
4.a Jelenlegi és korábbi erőfeszítések az örökség-elem megőrzésére  
Az, hogy máig fennmaradt a szűcshímzés tudománya a megyében köszönhető néhány olyan 
asszonynak – Szabóné T. Nagy Zsófia, Chabrecsek Andrásné, Dr. Illés Károlyné, Czira 
Ferencné, Kiszely Jánosné –, akik a 70-es évektől időt és fáradtságot nem kímélve 
dolgoztak/nak azon, hogy ez a csodás technika és motívumkincs a mindennapjaink részévé 
váljon.  
A sok-sok kísérletezés és próbálkozás után megszülettek az első sikerek is. A VII. Országos 
Kis Jankó Bori hímzéspályázaton, 1969-ben az első alkalommal került kiállításra egy békési 
szűcshímzéssel díszített ruha, majd 1972-ben a X. pályázaton Szabóné T. Nagy Zsófia II. díjat 
kapott a tótkomlósi szűcshímzéssel díszített fényképalbumára. A kísérleti munka gyümölcse 
1977-ben ért be teljesen. A Nyíregyházán megrendezésre kerülő Országos Népművészeti 
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Kiállításon Chabrecsek Andrásné és a nagybánhegyesi asszonyok „Gránátalma” Nívódíjat 
kaptak. Kollekciójuk eredeti forrásanyaga a tótkomlósi szűcsök által készített régi szép 
ködmönök voltak. Ez, akkor olyan eredménynek számított, amire az ország szakmai 
közönsége felfigyelt. Egy olyan megye nemzetiségi kultúrája kapta ezt a magas elismerést, 
ahol a múlt századok néprajzosai szerint a magyar népművészet jellegtelen volt.  
A néprajzos társadalom is felismerte, hogy ez a munka támogatást igényel, ezért Dr. Fél Edit, 
Varga Mariann, Borbély Jolán nagy segítségére voltak a megyei tervezőknek, alkotóknak. Az 
áldozatos és kitartó munkával így sikerült egy országosan is elismert és mások által is 
megszeretett kultúrát feléleszteni, létrehozni. Ettől az időtől fogva a szűcsornamentika 
újraéledése és továbbélése már megállíthatatlan folyamattá vált. Az elkövetkezendő évek 
nagy megmérettetésein megszülettek a szarvasi, békéscsabai és mezőberényi sikerek is.  
A múlt század hetvenes, nyolcvanas éveire jellemző rendkívüli időszak, a népművészet 
újraélesztése és reneszánsza után némi megtorpanás következett. A korábbi szakkörök tagjai 
kiöregedtek, a szakkörvezetők megfáradtak, vagy újabb tájegységek hímző kultúrájának 
feldolgozásához kezdtek.  
A stafétaváltás, a régi sikeres szakkörök megszűnése, újabb szakkörök alakulása az 1990-es 
évek végére tehető. Szabóné T. Zsófia munkáját tanítványai folytatták a századfordulóig. 
Azonban az idő nem múlik el nyomtalanul, a kiöregedés, a generációváltás folyamatosan 
megfigyelhető. De a lelkes és sikeres munkának eredményeként mindig vannak fiatal, 
feltörekvő alkotók. E fiatal tehetségek fokozatosan veszik át a stafétát, alkotnak, terveznek. 
Nevesül: Lukács Eszter, Kudlákné Balázs Noémi, Bogárné Szőke Erika, Sajti Mária, Misik 
Mónika, Fekete Magdolna stb. Ehhez a munkához folyamatosan nagy segítséget nyújt a 
békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum, a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, a 
mezőberényi Orlai Petrics Soma Muzeális Gyűjtemény, melyek munkatársaik lehetővé teszik 
a gyűjteményben szereplő ködmönök tanulmányozását. Az eredeti darabok fényképei, rajzai 
alapján az új funkciónak megfelelően változik a motívumok elhelyezése, tiszteletben tartva a 
formát, színt, öltéstechnikát. 
1993-tól került be az ágazati képzési jegyzékből az államilag elismert szakképesítést nyújtó 
képzések közé a kézi- és gépi hímző képzés. Békéscsabán a kezdetektől folyamatosan 
szerveznek hímző tanfolyamokat, oktatói képzéseket. Az itt végzett asszonyok, lányok 
többsége pedagógus, szerencsére akadnak köztük olyanok is, akik beszélik a szlovák nyelvet 
és ismerik a történeti, néprajzi, népművészeti hagyományokban gyökerező sajátosságokat. Az 
elmúlt 30 év alatt végzettséget szerzett hímzők, hímző szakoktatók tudatos kutató és feltáró 
munkát is végeznek, hogy még jobban megismerjék azokat a tárgyakat, amelyek még 
feldolgozatlanok. Gyűjtenek, elemeznek, hogy tudatos tervezőkké váljanak. Az utóbbi 
évtizedekben jelentős esztétikai-szemléleti változások mennek végbe a népművészet 
területén, s ennek hatására olyan tárgyak születnek, melyeknek jelentősége és értéke abban 
rejlik, hogy nem díszességükben hordozzák a népművészetet, hanem szemléletükben, az 
anyag, a forma, a díszítmény harmóniájában, vagyis karakteres, egyéni arculatú használati 
tárgyak, környezetalakító alkotások. A szakkörvezetők új szemléletű tervezőkké, alkotókká 
váltak. Ezzel az új formanyelvvel egy új közeget alakít ki magának ez, a múltja iránt 
fogékony, felnövekvő nemzedék. 
E felfogás szerint működő szakkörök közül a szlovák kulturális értékek ápolását, a hazai 
szlovák hímző motívumkincs feldolgozását, bemutatását úttöröként vállalta fel Békéscsabán, 
a Szlovák Kultúra Házában, a Dr. Illés Károlyné szakmai vezetésével 2000-ben létrejött, 
                                                 
 Dr. Illés Károlyné (sz: 1947. Nagybánhegyes) szövő, hímző népművész, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület titkára 
és az Országos Hímző Szakbizottság elnöke. A békéscsabai Rozmaring Hímzőkör vezetője, számos hazai és külföldi 
népművészeti kiállítás résztvevője, rendezője. A magyarlakta területek tájegységeinek hímzésével foglalkozik, de 
tevékenysége – amely gyűjtőmunkát is magában foglal – elsősorban Békés megye hímzéskultúrájára és a Békés megyei 
szűcshímzésekre irányul. Több díszítőművészettel foglalkozó kiadvány illusztrátora és szerzője. 1984. Népművészet Ifjú 
Mestere, 1989. Népi Iparművész, 2003. Népművészet Mestere Díj, 2011. Országos Élő Népművészet Pályázat – Rozmaring 
Hímzőkör Gránátalma Díj. 
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Rozmaring Hímzőkör, melynek működését a Csabai Szlovákok Szervezete biztosítja. A 
közösség fennállása óta eredményeivel bizonyította, hogy méltó utóda az első, nagy sikereket 
felmutató szakköröknek. A kétévente Békéscsabán megrendezésre kerülő Kárpát-medencei 
Népi Textilfesztivál pályázatain sorra a kiemelt első díjat gyűjti be a szakkör a megyei 
ködmönök ornamentikájával készült garnitúráiért. A szakkör számtalan gyönyörű kiállításon 
mutatta be munkáit itthon, Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, Németországban, 
Franciaországban, sőt a tengeren túl is.  
A megyében számos településen működik hímző szakkör. Ezek a szakkörök óriási energiát 
fektetnek a helyi hagyományok alapos felkutatására, azok megtartására. Szakköreink vezetői 
hímző szakoktatók, akik a szűcshímzés technikai tudásának átadása mellett a mai kor 
igényeinek megfelelő lakás- és viselet textíliákra való terveket készítenek a szakkörök tagjai 
számára. Az elmúlt 20 évben meghirdetett tárgyalkotó népművészeti pályázatokon a Békés 
megyei hímző közösségek számtalan díjat, elismerést szereztek, többek között a Békés 
megyei szűcshímzéssel díszített kollekcióikkal. 
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület 2018 óta akkreditált képzéseket és 
műhelyfoglalkozásokat szervez, melyek keretei között 15, 30, 60 vagy 120 órában tanulhatják 
meg az érdeklődők a kézi és gépi hímzés alapjait, vagy mélyíthetik el a már megszerzett 
ismereteiket. Az egyesület több mint 30 éve szervez Békéscsabán a népművészet egészét 
átfogó Komplex Népművészeti Tábort, ahol évente közel 30 csoportban folyik a népi 
kézműves tevékenységek tudásátadása. A csoportok között a legnagyobb számban a hímzők – 
ifjúsági, alap- és továbbképző csoportok, Határok Nélküli Néprajzi Népfőiskola – vannak 
jelen, közel 100 főre tehető a hímzéssel foglalkozó táborlakók száma. A tanfolyamok, 
műhelyek és táborok tematikájában természetesen szinte minden esetben szerepel a Békés 
megyei szűcshímzés is. 
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület számos kulturális, elsődlegesen népművészeti 
rendezvényt valósít meg. A rendezvényeken szinte minden esetben a Békés megyei népi 
kézműves értékek közül a szűcshímzés jelenik meg a leghangsúlyosabban, mint megyei érték, 
egy olyan örökség, melynek megőrzése és átörökítése kiemelt feladata nemzedékünknek. 
A szűcshímzés újratervezésénél különleges próbálkozásokba is kezdtek az egyesület hímző 
tagjai. Ilyen volt például 2017-től a bőrhímzés felelevenítése. Szűcshímzés esetében a bőrre 
való hímzés alapfeladat volt, de a hetvenes évekbeli „megtartó” tevékenységnek 
köszönhetően ezt a technikát szinte elfelejtették az asszonyok, hiszen a könnyebben 
használható textilt használták. Ezt vissza tanítani nem kis feladat, hiszen a megfelelő bőr 
megtalálása sem könnyű és maga a technika sem. Az egyesület ezt a kihívást megoldotta, és 
nagyon szép darabok születtek: kesztyűk, érmelegítők, táskák, pénztárcák. A bőrhímző 
tanfolyamon részt vevők szívesen dolgoztak a visszatanulásban, érdekesnek tartották, és 
használják is a technikát. Hasonló tanfolyamot a Hagyományok Háza is szervezett, szintén 
nagy sikerrel.  
Mindenképpen szót kell ejteni a mai feldolgozások kapcsán azokról a tehetséges tervezőkről, 
akik munkája által a szűcshímzés még szélesebb körben megismerhetővé válik a 
nagyközönség számára. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai közül e téren a 
legismertebb tervező Dr. Illés Károlyné, akinek terveit nemcsak Békés megyében, hanem a 
Kárpát-medence egész területén használják, munkássága során számos termékfejlesztési 
programban vett részt. A fiatal tervezők közül Misik Mónikát érdemes megemlíteni, aki 2020-
ban a Népművészeti Egyesületek Szövetségétől „Innovációs díj”-at kapott „Csináld magad” 
hímzőkészletére, mely a Békés megyei szűcshímzés motívumain keresztül vezeti be a kezdő 
tűforgatókat a hímzés világába. Megyénk szülöttje Hrivnák Tünde divattervező, 
tótkomlósiként nagy bátorsággal és nagy sikerrel nyúlt a népi díszítőművészethez. Tündét 
ugyan nem elsősorban a Békés megyei szűcshímzéses modern ruhái kapcsán ismerjük, sokkal 
inkább a matyó és kalocsai feldolgozásairól, de Dr. Illés Károlynéval együttműködve 
megalkotott egy csodás Békés megyei kollekciót is. Hrivnák Tünde letisztult, minőségi ruhái 



 

11 

bizonyítják, hogy a népi minták olyan értéket képviselnek, melyek tökéletesen illeszkednek a 
modern és elegáns stílus jegyeihez is. 
2020-ban a pandémia új kihívások elé állította a népi kézműveseket is, hogy miként lehet a 
tudásátadást áthelyezni az online térbe. A Nemzeti Művelődési Intézet 2020 végén indította el 
az aszakkor.hu weboldalát, ahol több népi kézműves szakág rejtelmeibe vezetik be az 
érdeklődőket oktatófilmek segítségével. Az online szakkörök között, nagy népszerűségnek 
örvend a hímzés, ahol a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai – Dr. Illés Károlyné, 
Kudlákné Balázs Noémi és Misik Mónika – vezetik be a látogatókat a hímzés rejtelmeibe. A 
30 darab hímzőfoglalkozás oktatófilmje közül 10 videó a Békés megyei szűcshímzésről szól, 
– a ködmönök mintázatától, a tervezésen és technikai fogásokon keresztül, az adjusztálásig – 
amelyek segítségével a kezdő alkotó is önállóan elsajátíthatja a hímzés alapjait.  
 
 
4.b A megőrzés tervezett lépései 

- A kiállításokon bemutatott népi iparművészeti alkotások közönségsikere bizonyítja, 
hogy a nagy múltú szűcsmesterség megmaradt emlékei mindenképpen megérdemlik 
megbecsülésünket és azt, hogy a mai körülményekhez és követelményekhez igazítva 
újra életre keljenek, s elfoglalják méltó helyüket a kultúrában. Ehhez szükséges, hogy 
hozzáértő módon figyeljük környezetünket, életformánk alakulását, ismerjük meg 
múltunkat és örökségünket, mentsük meg belőle a ma embere számára is értékes 
elemeket. 

- A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a kezdetektől végzi helyi társadalomsegítő, 
szemléletformáló, tudásátadó tevékenységét a különböző településeken a 
népművészet, kiemelten a népi kézművesség eszköztárával, a közösségfejlesztés 
módszertanával. Az egyesület közép- és hosszútávú célkitűzéseiben, fejlesztési 
stratégiájában szerepel, hogy minél több településen – a helyi igényekre és értékekre 
építve – hozzon létre közösségeket, minél több fiatalt vonjon be a népművészeti 
hagyományőrző, hagyományápoló tevékenységbe, illetve, hogy az idősebb generáció 
átadhassa tudását a következő nemzedéknek, ezzel is gazdagítva népi kincseink 
tárházát. Az egyesület – tagjai és külső érdeklődők számára – a főbb kézműves 
szakterületeken működteti „szakkör” jelleggel a szellemi műhelyeket, amelyek 
elsősorban az új alkotások létrehozását segítik konzultációval, szakmai tanácsadással, 
s egyben a résztvevők szakmai továbbképzését is jelentik. A Békés megyei 
szűcshímzés fennmaradását, továbbélését segíti a működő szakkörök, közösségek 
folyamatos támogatása, mentorálása, illetve új közösségek létrehozásának 
kezdeményezése. Az újonnan létrehozott közösségek esetén meggyőződésünk, hogy a 
fennmaradás kulcsa a helyi tudásból ered. Ezért tudatosan törekszünk arra, hogy helyi 
szinten nevelődjön ki az az oktató-vezető, aki kovászként hosszú távon éltetni tudja a 
közösséget. Egyesületünk, mint megyei szervezet, feladatának tekinti a közösségek 
számára nyújtott folyamatos információközvetítést. A rendezvényekről, táborokról, 
képzési lehetőségekről, zsűriztetésekről, alkotó pályázatokról, forrásszerzési 
pályázatokról stb. naprakész tájékoztatást biztosítunk. 

- Az egyesület rendszeresen szervezi a népi kismesterségek középfokú (OKJ-s, illetve a 
jövőben szakképesítésre felkészítő) szakmai végzettséget adó tanfolyamait, a népi 
játék és kismesterség oktatói és a népi játszóház vezetői kurzusokat. Évente 200-300 
fő a felnőtt résztvevők száma. Rendszeresek a továbbképzések, műhelyfoglalkozás-

                                                 
 A SZAKKÖR a Nemzeti Művelődési Intézet tudásmegosztó online felülete. Célja, hogy a hagyományos szakköri 
tevékenységek egyes fázisaiba az internet segítségével avassa be a látogatókat, ezáltal összegyűjtse, rendszerezze és 
népszerűsítse a különböző közösségi tevékenységi formákat. A felület bemutató videókon keresztül díjmentesen biztosít 
lehetőséget a szakköri tevékenységek kipróbálására, megismerteti a látogatókkal a közreműködő mestereket és oktatókat, 
akik magas szinten, több évtizedes tapasztalattal rendelkezve vállalkoznak tudásuk megosztására.  
Hímzés foglalkozások linkje: Hímzés - Szakkörök - A Szakkör (aszakkor.hu) 

https://aszakkor.hu/szakkorok/himzes/8
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sorozatok, valamint akkreditált képzésekkel is igyekeznek bővíteni tagjaik, és az 
egyéb érdeklődők ismereteit. Megalakulása óta az egyesület rendszeresen szervez 
komplex népművészeti táborokat, ahol a határainkon túli területekről is részt vesznek 
alkotók. A táborokban résztvevők létszáma mára alkalmanként több mint 400 főre 
tehető. A táborok között kiemelkedő a Nemzetközi Fafaragó Találkozó, melynek 
résztvevői 1994 óta készítenek szabadtéri alkotásokat. A szervezet büszkesége a majd’ 
25 éves gyermek tábor, ahol kezdetben a hímző nénik unokái alkották a csapatot, de 
mára elérték azt, hogy sok gyermek szeretne jönni, és velük jön az édesanya, vagy a 
nagymama. A gyermekek mellett az ifjúsági korosztály számára is szerveznek 
táborokat. A komplex táborban minden évben a hímzés területén van a legnagyobb 
érdeklődés, átlagosan 5-6 hímző csoport dolgozik együtt. Vannak közöttük kezdők és 
haladók, a kézi és a gépi hímzés iránt érdeklődők. A Határok Nélküli Néprajzi 
Népfőiskola összegyűjti a határainkon túl élő hagyománytisztelő hímző alkotókat, 
akik az egy hét alatt átadhatják egymásnak a tapasztalataikat. Továbbra is fontosnak 
tartjuk, illetve a nagyszámú érdeklődő igazolja, hogy szükség van a hímző képzések és 
egyéb tudásátadási formák indítására. Azon felül, hogy az alkotóink továbbképzéseire 
hangsúlyt fektetünk, kiemelkedő figyelemmel kell az oktatói utánpótlásra is 
összpontosítanunk. Mert valljuk, hogy egy adott közösséget csak megfelelően képzett 
ember tud szakmailag irányítani.  

- A gyermek és ifjúsági korosztály bevonását is kiemelt feladatunknak tekintjük, 
rendszeresek az érzékenyítő népi játszóházi foglalkozások, illetve szakkörökön, 
táborokon keresztül a Békés megyei szűcshímzés megismertetése e korosztállyal. 
Mindez játékos formában, olyan tárgyak elkészíttetésén keresztül, ami a mai fiatalok 
számára is vonzóvá teszi a hímzés megtanulását. A jelenlegi jogi környezet 2021-től 
ismét lehetővé teszi az alapfokú művészetoktatásban a népi kézművesség oktatását, 
ami nagy lehetőséget teremt arra, hogy ezt az örökséget, ezt a szellemiséget minél 
szélesebb körben átadhassuk a felnövekvő nemzedéknek. 

- Az egyesület 2020-ban 17. alakalommal volt házigazdája Békéscsabán, a kétévente 
megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Népi Textilfesztiválnak (korábbi elnevezéssel 
az Országos Textiles Konferenciának), melyet több szervezettel közösen rendezett 
meg. Szintén kétévente hirdeti meg – társszervezőivel – a gyermek- és ifjúsági népi 
kézműves pályázatot is. Gondoskodik tagjai, és más érdeklődők számára az alkotásaik 
népi iparművészeti zsűrizéséről, így, e koordinációval, segítséggel a tagok jelentős 
része vált a népi iparművész cím birtokosává. Hat szervezettel közösen minden év 
nyarán megszervezik a Körös-völgyi Sokadalmat Gyulán, a Vár tövében, valamint 
immár öt alkalommal került megrendezésre a Szent Iván Napi Vigadalom Békéscsaba 
főterén. A nagyrendezvények mellett rendszeresen szervez közösségi rendezvényeket, 
tudásátadó konferenciákat, szakmai napokat. A Dél-alföldi Népi Kézműves 
Közösségek Találkozójára eddig hat alkalommal került sor. A Békés megyei népi 
kézművesek rendszeresen részt vesznek a megye jelentősebb „népünnepélyein”, ahol 
mesterség-bemutatókkal színesítik a programot, és ugyanakkor megismertetik a 
közönséget a régmúlt mesterségek fogásaival. A gyerekek tanítására és 
szórakoztatására játszóházakat tartanak, ahol a legkisebbek játék közben sajátítják el 
az alapfogásokat. A nagyközönség számára szervezett konferenciákon, szakmai 
előadásokon, kiállításokon, rendezvények alkalmával a mesterségbemutatókon 
továbbra is népszerűsíteni kívánjuk a Békés megyei szűcshímzést. Időről időre 
szerveznek az egyesület tagjainak bemutatkozási lehetőségeket az ország és a világ 
különböző pontjain. Az utóbbi években Békés megye élő népművészetét bemutatták 
Franciaországban, Szerbiában, Romániában, Szlovákiában, USÁ-ban, Kanadában, 
Kazahsztánban, Lengyelországban, Kínában stb. is. A jövőben a határainkon túl is 
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szeretnénk nemzetközi fesztiválokon, eseményeken is bemutatni ezt az egyedülálló 
örökséget. 

- A népi kézműves alkotókat ösztönözzük az újszerű és innovatív termékek 
előállítására, melyek népi kézműves hagyományokat – speciálisan a Békés megyei 
szűcshímzés motívumai – hordoznak, megőrzik a népművészet eredeti stílusjegyeit, de 
újragondolással alkalmazkodnak a mai kor igényeihez, szervesen illeszkednek a 21. 
század lakás- és viseletkultúrájába.  

- A Kárpát-medencében több olyan kézműves pályázat is él, mely a hímzéssel 
foglalkozik, ösztönzi az alkotókat új tervek készítésére. A hímzők életében nagyon 
fontos pályázatok: az 1992 óta kétévente megrendezett békéscsabai Kárpát-medencei 
Népi Textilfesztivál és pályázati kiállítása; a szintén kétévente megrendezésre kerülő 
mezőkövesdi Kisjankó Bori Hímzőpályázat; a Bihari Népművészeti Egyesület által 
meghirdetett „Kitesszük a szűrét…” című országos szűrrátét, szűcshímzés és 
nemezkészítő pályázat és konferencia; illetve a népi kézműves pályázatok „királya” az 
ötévente megrendezésre kerülő Országos Népművészeti Kiállítás (ONK). Ezeken a 
pályázatokon szinte kivétel nélkül megjelenik a szűcshímzés és nem csak Békés 
megyei alkotóktól.  

- A helyi értékek feltárása, dokumentálása és népszerűsítése a hungarikum mozgalom 
elindulása óta kiemelt feladatunk. 2020-ban a Békés megyei szűcshímzés, mint 
megyei érték felvételt nyert a Békés Megyei Értéktárba. Ösztönözni kívánjuk, hogy az 
adott településekre jellemző szűcshímzések bekerüljenek a települési értéktárakba is 
(ahol még nem került be).   

- Az elmúlt évtizedekben az egyesület arra törekedett, hogy a megye sajátos népi 
kézműves hagyományait kiadványok formájában is megjelentesse, hiszen ez, az 
összegzésen túl alapja lehet újabb és újabb alkotások születésének. A támogatásukkal 
számos kiadvány megjelent, köszönhető ez a kutató, oktató tagjainak is. Néhány a 
megjelent kiadványai közül: Népművészetünk Kincsestára, Békés Megye 
Faművessége, a Soknemzetiségű Békés Megye Hímzései, Vászon szőttesek Békés 
Megyében, Nagybánhegyesi szlovákok szőttes kultúrája, Fazekasok Békésben stb. 
2021-ben a Békés Megyei Népművészeti Egyesület gondozásában készül el a „Békés 
megye hímzőkultúrája” című kiadvány, ami a leíró részeken kívül, többek között a 
Békés megyei szűcshímzésekről készült mintagyűjteményt is tartalmaz. 

- Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk kihasználni minden olyan Európai Uniós 
pályázati lehetőséget, mellyel a tudásátadó és népszerűsítő tevékenységeinket 
elősegíthetjük. Az elmúlt ciklusokban sikeres projekteket bonyolítottunk le a 
megyében működő civil szervezetekkel, közművelődési intézményekkel, köznevelési 
és közoktatási intézményekkel való együttműködésben. Ezt a folyamatot a 
továbbiakban is folytatni kívánjuk. 

- A hazai források közül fontos kiemelni a Csoóri Sándor Alapot, melyhez egyesületünk 
folyamatosan nyújtja be a pályázatait. Az alap célja a hazai magyar és nemzetiségi, 
valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, 
tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai 
munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése. Emellett az örökségünk 
megőrzését, fennmaradását és átadását célzó tevékenységeink megvalósításához 
továbbra is élünk a különböző hazai finanszírozási lehetőségekkel, mint az 
Agrárminisztérium Hungarikum pályázata, a Magyar Művészeti Akadémia és a 
Nemzeti Kulturális Alap pályázatai. 

- Egyesületünknek 2020-ban a Csoóri Sándor Alap pályázati forrásából nyílt lehetősége 
a békéscsabai „Tégla” Népművészeti Alkotóház és Közösségi Tér felújítására. 2021-
ben terveink szerint az épületben „Tégla galéria” néven időszaki kiállításokat 
kívánunk megvalósítani. A kiállítótérben nyilvánosan látogatható tárlatot tervezünk a 
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Békés megyei szűcsközpontok archív hímzett tárgyainak fotóit bemutatva, illetve a 
szűcshímzés motívumainak felhasználásával készült feldolgozások – lakástextíliák és 
viseleti darabok – bemutatásával. A kiállítást szeretnénk az online térben is 
megjeleníteni egy virtuális tárlaton, illetve vándorkiállítás formájában a megye több 
településén is bemutatni. 

 
 
4.c A megőrzést veszélyeztető, akadályozó tényezők, a közösségi védőintézkedések 
korlátai  
Kodály Zoltán így fogalmaz: „A nép életéből lassan, de kérlelhetetlenül írtja a hagyományt 
maga az élet. Ezzel szembeszállni, egy természetes folyamat elé gátat vetni hiába való 
törekvés volna. Most a művelt rétegen a sor, hogy felkarolja, megőrizze, hogy élete cselekvő 
részévé tegye.” A Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a megyében működő 
valamennyi népi kézművességgel foglalkozó közösség és alkotó elkötelezett a sajátos magyar 
szellemi örökségünk fennmaradásáért, jellegzetes tárgykultúránk, formakincsének, 
színvilágának és díszítőmotívumainak megőrzéséért. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy 
eredeti forrásanyagok álljanak a rendelkezésünkre, valamint a forrás hitelessége 
megkérdőjelezhetetlen legyen. A tiszta forrás használatát mindig hangsúlyozzák a velünk 
dolgozó néprajzosok, minden esetben meg kell keresni a kortárs alkotást megihlető eredeti 
darabot, ahhoz, hogy hitelesek tudjunk maradni. 
A divat diktálását sok esetben veszélyeztető és akadályozó tényezőként tartjuk számon. 
Számos példa volt már rá, hogy divattervezők nyúltak népi motívumokhoz anélkül, hogy a 
hiteles, tiszta forrást megkeresték volna. Ennek következtében mikor az elkészült – viseleti – 
darab kilépett a nagyvilágba, népművészeink értetlenül nézték ez eredményt. Ilyen esetekben 
hiába az országos szervezet, hiába a helyi közösség megtartó ereje, sajnos a média 
ízlésformáló szerepe elvitathatatlan. Közösségünk számos továbbképzést szervez, igyekezve 
az aktualitásokhoz alkalmazkodni. Többek között a tanfolyamok célja, hogy alkotóink mindig 
tudják, hogy hol találnak eredeti anyagokat, és azokat hogyan kell a megfelelő módon 
feldolgozni. 
 
 
4.d A jelölő fél, esetenként az érintett önkormányzatok, valamint a közösségek, 
csoportok és egyének elkötelezettségének mértéke és megnyilvánulási formái  
 
A Békés megyei szűcshímzés motívumait egyesületünk használja a logójában, illetve több 
molinón is megjelenik a rendezvények alkalmával, főleg, amikor a téma is a szűcshímzésre 
fókuszál. Azon települések önkormányzatai, ahol műhelyek működtek, szintén számos 
alkalommal előfordul, hogy – mintegy – logóként használnak egy-egy kiragadott motívumot, 
az adott rendezvényükhöz. Az érintett önkormányzatok elköteleződése kézzel fogható, hiszen 
a városi múzeumok, közművelődési intézmények kiállításai között számos alkalommal 
felfedezhettük a szűcshímzés hagyományát. Tótkomlóson tájház is található, melyet az 
önkormányzat működtet a komlósi hagyományok tiszteletére, illetve egyéb településeken is 
találunk helyi gyűjteményeket.  
Egyesületünk reprezentatív ajándékok készítésekor mindig előtérbe helyezi a szűcshímzéses 
motívumokkal díszített tárgyak ajánlását, megjelenítését. 
Egyesületünk ösztönzően áll egy egységes arculat létrehozásához, véleményünk szerint ez 
olyan kezdeményezés, amit átgondolva tovább kell építeni, különösen, ha a Szellemi 
Kulturális Örökség részeként szeretnénk a szűcshímzésre tekinteni. Olyan egységes arculatot 
kell megálmodnunk, megterveznünk, ami a megyében bárhol és bármire használható lesz. 
Fontosnak tartjuk, hogy önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek és magánemberek 
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egyaránt használni tudják rendezvényeiken, média megjelenésükben, ruházatokon, vagy a 
lakáskultúrákban. 
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a megyében működő hímző közösségek tagjai 
valamennyien elkötelezettek ennek az egyedülálló Békés megyei örökségnek a megőrzésében, 
tovább éltetésében, illetve hazai és nemzetközi népszerűsítésében. Minden érintett csoport 
fontosnak tartja a szűcshímzés hosszú távú fennmaradását, hiszen az itt élők számára ez az 
örökség a helyi identitás erősítését szolgálja. 
 
A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére történő jelölés előkészítése során számos 
helyi önkormányzat, intézmény, szervezet és egyén írásos formában is kifejezte kötődését, 
támogatását az ügy iránt.  
 
 
 

A jelöléssel kapcsolatos adatok 
 
5. A közösség részvétele a jelölésben és hozzájárulása a felterjesztéshez (lásd N.4-es 
kritérium) 
 
 
5.a A közösségek, csoportok, egyének részvétele a jelölésben és hozzájárulása a 
felterjesztéshez 
A jelölést a Békés Megyei Népművészeti Egyesület indította útjára, kezdeményezésünkhöz a 
Békés Megyei Önkormányzat biztosította a támogatását, illetve a szűcshímzés hagyományát 
őrző települések vezetői, a megyében működő hímző közösségek és az azokat fenntartó 
közművelődési intézmények, közösségi színterek és civil szervezetek is a kezdeti lépésektől e 
nemes ügy mellé álltak, és támogatták a beadvány elkészítését. 
2017-ben a Békés megyei szűcshímzés élő hagyományának felterjesztésének előkészítésére 
munkacsoport alakult, amelynek tagjai a témakörben jártas népi kézműves mesterek, 
néprajzos, történész és közművelődési szakemberek. A jelölésben érintett közösségek tagjai 
hímző népi iparművészek, népművészet mesterei, elismert néprajzosok, történészek, akik több 
éve dolgoznak a Békés megyei ködmönök motívumvilágának feldolgozásával, 
dokumentálásával. Hímzőasszonyaink gyűjtik és rendszerezik az eredeti motívum mintákat, 
az azok feldolgozásával készített régi terveket, illetve új motívumterveket is készítenek az 
általuk vezetett közösségek számára, amelyek a mai kor igényeinek megfelelő lakás- és 
viseleti textileken felhasználhatóak.  
A kezdetektől segítette a munkákat a Békés Megye Népművészetéért Alapítvány, a Békés 
Megyei Néptáncosok Szövetsége, a Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület, a 
javaslatunkhoz elsőként csatlakozott a Munkácsy Mihály Múzeum és a Békés Megyei 
Könyvtár, valamint a közösségeknek otthont adó közművelődési intézmények, civil 
szervezetek. 
A jelölés kezdeményezése óta az egyesület rendezvényein rendszeresen bemutatásra kerültek 
eredeti ködmönök, valamint a Békés megyei szűcshímzéssel díszített feldolgozott anyagok. A 
népszerűsítések kapcsán lakossági aláírásgyűjtést szerveztünk, ahol az emberek nagyon 
segítőkészek és érdeklődőek voltak. Így több oldalon keresztül sikerült egyéni támogató 
aláírásokat jegyezni, összesen 592 aláírást gyűlt össze. 
 
 
5.b Szabad elhatározásból fakadó, előzetes és teljes körű tájékoztatáson alapuló 
beleegyezés 
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2017-ben, Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren a Magyar Nemzeti Értékek és 
Hungarikumok Szövetsége, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett Magyar 
Értékek Napján, Békés megye a szűcshímzésekből rendezett kiállítással és 
mesterségbemutatóval mutatkozott be. Ez alkalomból hangzott el először a lakosság körében 
a tájékoztatás, és kértük a jelenlévőket, hogy aláírásukkal támogassák a Békés megyei 
szűcshímzés élő hagyományának a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékre kerülését. 
2018-ban a Gyulán megrendezésre kerülő XIX. Körös-völgyi Sokadalomban nagyszabású 
szűcshímzés kiállítást rendezett egyesületünk, a népművészeti fesztivál kiváló alkalmat 
teremtett a kezdeményezés népszerűsítésére, a támogatók gyűjtésére. Az eseményről a helyi 
média is tudósított. A kiállítás anyaga ugyanebben az évben Békéscsabán a megyei 
összetartozás napján, a Megyenapon is megtekinthető volt a nagyközönség számára, ahol 
tovább folytatódott az aláírások gyűjtése.  
2019-ben kisebb kiállításokon került népszerűsítésre a szűcshímzés. Békéscsabán a Békés 
Megyei Könyvtárban kifejezetten a békéscsabai szűcshímzés került bemutatásra, 
Mezőberényben pedig a berényi szűcshímzésekből nyílt kiállítás. Mindkét helyszínen 
tájékoztattuk a lakosságot a kezdeményezésről, és szép számmal gyűjtöttünk egyéni támogató 
aláírásokat. 
2020-ra elértük, hogy a megyei szintű tájékoztatás teljes körű lett. Eseményeinkről a helyi 
média rendszeresen közölt híradásokat. A jelölés elkészítésének utolsó fázisában 2021. év 
elején elkezdtük az szűcshímzés hagyományát őrző települések (volt szűcsközpontok) és a 
jelölésben közreműködő szervezetek ajánló- és támogató nyilatkozatainak összegyűjtését, 
melyeket mellékelve csatolunk.  
 
 
 
5.c Az örökséghez való hozzáférés szabályainak alkalmazásáról szóló nyilatkozat (lásd 
egyezmény 13/d/ii) 
Beadványunkra nem vonatkozik.  
 
 
6. Dokumentáció 
 
 
6.a Csatolandó dokumentumok mennyisége 
 

Fényképek (kötelező) 36 db 

Filmek (kötelező) 1 db 

Hangfelvételek (nem 
kötelező) 

 

Térképek (1 db kötelező) 2 db 

Könyvek (nem kötelező)  
 
 
6.b Szerzői jogokról való lemondás 
Nyilatkozatok a jelölő nyomtatványhoz mellékelve. 
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6.c További források listája 
Békési Műhely (1975) 

Békés Megye Díszítőművészete. Békés Megyei Művelődési Központ, Békéscsaba 
Békési Műhely (1980) 

Hertz Lajos: Mezőberényi szűcs hímzések.  
Békés megyei szűcshímzések. Békés Megyei Művelődési Központ, Békéscsaba 

Békési Műhely (1983) 
Békés Megye textilkultúrája régen és ma. Békés Megyei Művelődési Központ, 
Békéscsaba 

Békési Műhely (1989) 
Szálonvarrott szőrhímzések az Alsó-Tiszavidékén 1. szám. Békés Megyei Művelődési 
Központ, Békéscsaba 

Csukás Irén (2013)  
Békési szűcshímzés. Püski kiadó, Budapest 

Chabrecsek Andrásné-Ledzényi Pálné-Nagy Zoltánné-Pál Miklósné (1995) 
Népművészetünk kincsestára – Békés megye népi kézművessége. Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület, Békéscsaba 

Dr. Illés Károlyné (1989) 
A békés megyei szlovákság ködmön-hímzésmintái. Dombegyháza 

Dr. Illés Károlyné (2007) 
Napszövetre mentve - Békési ködmön minták népművészetünkbe 
(http://napkut.hu/naput_2007/2007_07/092.htm) 

Dr. Illés Károlyné (2015) 
 Hímzés mintagyűjtemény. Hagyományok Háza, Budapest 
Kiszely Jánosné (2000) 

Mezőberényi magyar, német és szlovák szűcshímzések 
Kresz Mária (1979) 
 Népi szűcsmunka. Magyar népművészeti sorozat, Corvin kiadó, Budapest 
Pál Miklósné (2004) 
 Békési Népművészek. Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Budapest 
Pál Miklósné (2010) 
 Békés Megye Népművészetéért. Békés Megyei Művelődési Központ, Békéscsaba 
Szabóné T. Nagy Zsófia – Varga Marianna (1996) 

Békés – Csongrád megyei szűcshímzések régen és ma. Juhász Gyula Művelődési 
Központ, Szeged 

 
 
7. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok 
 
7.a A jelölést benyújtó fél 
Békés Megyei Népművészeti Egyesület 
5600 Békéscsaba 
Luther u. 6.  
 
7.b Kapcsolattartó személy 
Pál Miklósné elnök 
 
7.c Érintett közösség szervezete(i) vagy képviselője/képviselői 
Lsd. 1.c pont 
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7.d Felelős helyi szervezet(ek) 
- 
 
8. Aláírás a jelölést lebonyolító nevében 
 
 
 
 

Pál Miklósné 
 

A Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület 

elnöke 
 
 
Békéscsaba, 2021. augusztus 16. 
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KÉPJEGYZÉK 
 

Szám Bélyegkép Cím Készítés 
ideje Fotós Tulajdonos 

1. 

 
Kis Jankó Bori pályázat, 

Békés megyei 
szűcshímzés első sikere, 

Mezőkövesd - 1969. 

1969. Ismeretlen 
Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

2. 

 
Díszítőművészeti 

szakkör, 
Mezőkovácsháza - 

1970. 

1905. 05 23. Ismeretlen 
Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

3. 

 

 A Nagybánhegyesi 
Művelődési Ház hímző 
szakköre - 1990-es évek 

Megjelent 1995-ben a Népművészetünk kincsestára 
– Békés megye népi kézművessége c. kiadványban. 

4. 

 
A Mezőberényi 

Művelődési Központ 
hímző szakköre - 1990-

es évek 

Megjelent 1995-ben a Népművészetünk kincsestára 
– Békés megye népi kézművessége c. kiadványban. 

5. 

 

A szarvasi Szirén 
Ruházati Ktsz. hímző 

szakköre - 1990-es évek 

Megjelent 1995-ben a Népművészetünk kincsestára 
– Békés megye népi kézművessége c. kiadványban. 

6. 

 

Békéscsabai ködmön 2020. 05. 08. Misik 
Mónika 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

7. 

 

Békéscsabai 
szűcshímzés feldolgozás 2019. 09. 19. Barcsay 

Andrea 
Csabai Szlovákok 

Szervezete 

8. 

 

Békéscsabai 
szűcshímzés  
régen és ma 

2019. 01. 28. Misik 
Mónika 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

9. 

 

Békési rátétes ködmön 2020. 05. 08. Misik 
Mónika 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 
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10. 

 

Békési szűcshímzés 
feldolgozása 2019. 09. 19. Barcsay 

Andrea 
Csabai Szlovákok 

Szervezete 

11. 

 

Gyulai mellyes 2020. 05. 08. Misik 
Mónika 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

12. 

 

Gyulai szűcshímzés 
feldolgozás 2019. 09. 19. Barcsay 

Andrea 
Csabai Szlovákok 

Szervezete 

13. 

 

Mezőberényi ködmön 2020. 05. 08. Misik 
Mónika 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

14. 

 

Mezőberényi 
szűcshímzés feldolgozás 2021. 02. 26. Misik 

Mónika 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

15. 

 

Szarvasi ködmön részlet 2019. 10. 28. Misik 
Mónika 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

16. 

 

Szarvasi szűcshímzéssel 
díszített ruhák 2018. 12. 13. Misik 

Mónika Misik Mónika 

17. 

 

Tótkomlósi ködmön 2020. 05. 08. Misik 
Mónika 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

18. 

 

Tótkomlósi szűcshímzés 
feldolgozás 2019. 09. 19. Barcsay 

Andrea 
Csabai Szlovákok 

Szervezete 
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19. 

 

Országos Textiles 
Konferencia kiállítása, 

Békéscsaba - 2016. 
2015. 03. 02. Balog 

Csaba 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

20. 

 

Komplex Népművészeti 
Tábor, Békéscsaba - 

2016. 
2016. 07. 25. Balog 

Csaba 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

21. 

 

Hímző képzés 
Békéscsaba - 2017. 2017. 01. 14. Barcsay 

Andrea 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

22. 

 
Mesterségek Ünnepe, 

Békés megyei 
szűcshímzés bemutató, 

Budapest -2017. 

2017. 08. 17. Fekete 
Magdolna 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

23. 

 Magyar Értékek Napja, 
Békés megyei 

szűcshímzés kiállítás és 
bemutató, Budapest-

2017. 

2017. 09. 09. Tokár János 
Nemzeti Művelődési 
Intézet Békés Megyei 

Igazgatósága 

24. 

 
Megyenap, Békés 

megyei szűcshímzés 
bemutató, Békéscsaba- 

2017. 

2017. 09. 02. Kocsis 
Klára 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

25. 

 Békében Békésben 
Nemzetiségi Fesztivál, 

Békés megyei 
szűcshímzés bemutató, 

Békéscsaba - 2017. 

2017. 09. 08. Péli 
Magdolna 

Csabai Szlovákok 
Szervezete 

26. 

 

Dr. Illés Károlyné 
életmű kiállítás, 

Békéscsaba - 2018. 
2017. 05. 11. Barcsay 

Andrea 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

27. 

 Dél- alföldi Népi 
Kézműves Közösségek 

Találkozója, ifjúsági 
szakkör előadása, 

Békéscsaba - 2018. 

2018. 09. 29. Kocsis 
Klára 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

28. 

 

Mezőberényi 
szűcshímzés kiállítás, 
Mezőberény - 2019. 

2019. 03. 20. 
Smiriné 

Kokauszki 
Erika 

Orlai Petrics Soma 
Könyvtár, Muzeális 

Gyűjtemény és Művel
ődési Központ 
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29. 

 
Békés megye értékei 
kiállítás, Békéscsaba 

300 éves évfordulóján, 
Békéscsaba -2018. 

2018. 07. 07. Kocsis 
Klára 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

30. 

 

Rezeda szakkör,  
Nagybánhegyes - 2019. 2019. 05. 06. Anda 

Árpádné 

Nagybánhegyesi 
Szlovák 

Hagyományőrző 
Közhasznú Egyesület 

31. 

 

Utánpótlásnevelés, nyári 
tábor, Békéscsaba - 

2019. 

2019. július 
19. 

Kocsis 
Klára 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

32. 

 

Ifjúsági hímző szakkör, 
Békéscsaba- 2019. 2019. 02. 14. Kocsis 

Klára 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

33. 

 

Népi Díszítőművészeti 
Kör hímzői, 

Mezőberény - 2019. 
2019. 09. 26.  Molnár 

Lajos 

Orlai Petrics Soma 
Könyvtár, Muzeális 

Gyűjtemény és Művel
ődési Központ 

34. 

 

Csabai indák szakkör,   
Békéscsaba- 2020. 2020. 01. 24. Kocsis 

Klára 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 

35. 

 

Rozmaring hímzőkör,   
Békéscsaba - 2020. 2020. 07. 04. Barcsay 

Andrea 
Csabai Szlovákok 

Szervezete 

36. 

 

Országos Népművészeti 
Kiállítás Dél-alföldi 

tárlata,   
Békéscsaba - 2020. 

2020. 10. 10. Kocsis 
Klára 

Békés Megyei 
Népművészeti 

Egyesület 
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TÉRKÉPEK 
 
 

Békés megyei szűcsközpontok a 19. század első felében 
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Jelenleg működő hímző szakkörök Békés megyében 

 

 
 

 



Melléklet 1.
S. a-S. b pontokhoz

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMĂNYZAT
5601 Békéscsaba, Ărpád sor 18.

NYILATKOZAT

A kulturális örökségén felel s miniszter felhívásának megfelel en a Békés Megyei
Népmüvészeti Egyesület (5600 Békéscsaba, Luther u. 6.) jelölést nyújt be az UMNB
Szellemi Kulturális Orökség Szakbizottságához, mellyel egyben a Békés megyei
sz cshímzés él hagyománya cím örökség-elem felvételét javasolva a Szellemi Kulturális
Orökség Nemzeti Jegyzékére.

A jelölés benyújtásáról el zetes és teljes kör tájékoztatást kaptam.

A Békés Megyei Önkormányzat nevében hozzájárulok a nevezett örökség-elem nemzeti
jegyzékre történ jelöléséhez. A felterjesztés elkészítésében részt vettem, és az abban
megfogalmazott hosszú távú célok megvalósítását a továbbiakban is segítem.

Békéscsaba, 2021. 02. 26.

aláírás/pecsét























Melléklet 2. 
6.b Fénykép nyilatkozat 
 

LEMONDÓ NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott Pál Miklósné (született:1950.12.26. Verpelét; lakcím: 5600, Békéscsaba, Magyar u. 
20.), a Békés Megyei Népművészeti Egyesület nevében kijelentem, hogy a Szellemi kulturális 
örökség nemzeti jegyzékére benyújtott jelöléshez kötelező dokumentumként csatolt alább 
részletezett fényképe(ke)t az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum szabadon, teljeskörűen – így különösen a publikáláshoz, terjesztéshez, 
sokszorosításhoz, átdolgozáshoz és kiállításhoz – felhasználhatja. A felhasználáshoz adott 
engedéllyel ezúton kifejezetten lemondok annak jogdíjairól, és elfogadom, hogy jelen 
nyilatkozatom aláírásával a felhasználási szerződés a felterjesztési kiírásban szereplő 
tartalommal létrejön.  
 
1. Szucshimzes_siker_Kis-Janko_Bori_himzopalyazat_1969. – Ismeretlen – Békés Megyei 

Népművészeti Egyesület – Kis Jankó Bori pályázat, Békés megyei szűcshímzés első 
sikere, Mezőkövesd – 1969. 

2. Diszitomuveszeti_szakkor_Mezokovacshaz_1970. – Ismeretlen – Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület – Díszítőművészeti szakkör, Mezőkovácsháza – 1970. 

3. Bekescsabai_kodmon – Misik Mónika – Békés Megyei Népművészeti Egyesület – 
Békéscsabai ködmön – 2020. 05. 08. 

4. Bekescsabai_szucshimzes_regen_es_ma – Misik Mónika – Békés Megyei Népművészeti 
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