
 

Jelentés 

 a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01331 azonosítószámú, X. Nemzetközi 

Szőtteskonferencia elnevezésű pályázat megvalósításáról 

A tárgyalkotó népművészet kiemelt  szakágaiban – szövés, hímzés , faragás, fazekasság -  

1957-től két-három évente a helyi önkormányzatokkal és kulturális intézményekkel 

együttműködve  országos pályázatot  hirdet a tárgyalkotó népművészet irányítási feladatát 

ellátó intézmény, - Népi Iparművészeti Tanács, Népművelési Intézet, Hagyományok Háza –, 

amelynek célja az alkotók inspirálása új, a környezetünkhöz,   lakás és 

öltözködéskultúránkhoz legjobban igazodó, művészeti értéket képviselő díszítő és 

funkcionális  tárgyak, tárgyegyüttesek előállítása. A példaként szolgáló, az alkotási 

folyamatban követendő tárgyakból a szakmai és befogadói körök részére országosan is 

elismert,  nagyszabású kiállítást rendeznek a szervezők.  

Valamennyi pályázathoz több napos, országos és nemzetközi konferencia kapcsolódik, ahol  

a szakágakhoz tartozó alkotók, néprajzosok, iparművészek, szakmai és művészeti 

oktatásban résztvevő hallgatók vesznek részt.  

A konferenciák célja; 

- a szakág helyzetének értékelése,  

- a szakmai és művészeti fejlődés minősítése és összehasonlítása  a hazai és nemzetközi 

tárgykultúrában, 

-  kiemelt  feladata a fejlődést segítő, az alkotói tevékenységben alkalmazható tennivalók 

meghatározása. 

1993-ban az országos szőttespályázatot és konferenciát Heves Város  Önkormányzata és a 

ma is működő Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet fogadta be. A sikeres  

pályázatokhoz  elméleti és gyakorlati ismereteket adó, nemzetközi szőtteskonferenciák 

kapcsolódtak. 

Konferenciánk előadásait - a 2001-ben létrehozott, a konferencia szervezését  vállaló -   

Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány szervezi, amelyet a  tananyagként  

alkalmazott kiadványai dokumentálják. 

A X. Nemzetközi Szőtteskonferencia feladatai a beküldött tárgyak minősítésével és kiállítási 

anyagának előkészítésével kezdődött. A pályázatra 40 alkotó 112 tárgyat küldött, amely a 

november 30.-ig nyitva-tartó, kiemelkedő színvonalú  kiállítás alapjául szolgált. 

Alapítványunk vállalta a  szakág rangos kiállításának népszerűsítését és bemutatását. 



Az Országos Szőttespályázat és kiállítási anyagát  sikeres alkotásokkal gazdagították a hevesi 

alkotók. 

A nívós bemutatóhoz a szőttes szakág jelenét és jövőjét, a megújulás eszközeit 

bemutató,  2020 október 2-4 között megrendezett  

 „Tiszta forrásból – újratervezett népművészeti textíliák” című 

X. Nemzetközi Szőtteskonferencia kapcsolódott.  

Konferenciánkat a TOP-7.1.-16-H-ESZA-2020-01331 azonosító számú pályázat 

támogatásával valósítottuk meg.  

 

 

 

 



A rendezvény lebonyolítására 2020 szeptember 11.-én kiküldött, közbeszerzésnek nem 

minősülő beszerzési eljárásban kulturális és szakmai program szervezéséhez  az alábbi 

tevékenységekre kért ajánlatot: 

- X. Nemzetközi Szőtteskonferencia és szőttes kiállítás bemutatásának teljes körű 

szervezése, 

- - 200 fő részére a X. Nemzetközi Szőtteskonferencia és kiállítás megnyitását követő 

fogadás 

- 60 fő részére – 2 éj/fő szállás biztosítás reggelivel 

- 80 fő részére  2 alkalom vacsora 

 

A három szervezetnek kiküldött ajánlattételi felhívás elbírálása 2020. szeptember 19.-én 

megtörtént. Alapítványunk a  bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű ajánlatot 

adó Csillagvirág Népművészeti Egyesületet – adószáma: 18575880-1-10 – kérte fel a 

tevékenységek szervezésére és lebonyolítására. 

 

Tekintettel a Covid járvánnyal összefüggő okokra, szükségessé vált  

korlátoznunk a konferencián résztvevők számát, így a 200 fő részére 

megrendelt fogadást két részletben, október 2.-án a rendezvény nyitásakor  

120 fő részére, október 4.-én, a program zárásakor  80 fő részére  kértük. 

A vacsora és szállás biztosítása az árajánlatnak megfelelően, az adott létszám 

fogadásával  történt. 

 

X. Nemzetközi Szőtteskonferencia programja: 

Október 02. /péntek/ Program megnyitása, értékelések 

- Sveiczer Sándor, Heves Város Polgármesterének köszöntése 

- XXII. Országos Szőttespályázat kiálításának megnyitása 

  V Németh Zsolt, a nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos 

- X. Nemzetközi Szőtteskonferencia megnyitása Szabó Zsolt országgyűlési képviselő  

- A XXII.  Országos Szőttespályázat díjainak átadása 

Fogadás -  Művelődési Központban 

 

 

 



 

 

Tárgyaink a XXI. században az innovációs folyamatok ismeretében 

Előadó: Landgráf Katalin textilművész, a szakmai zsűri elnöke 

Követendő példák bemutatása a kiállításon 

Szakmai körönként – vászonszőttes, gyapjúszőttes, viseletek - csoportfoglalkozások, 

rendhagyó tárlatvezetéssel – a kiállítás anyagának  bemutatása, szakmai beszélgetések  

Útkeresések a szőttes szakág tovább-éléséért, megújulásáért – konferenciáink története 

Előadó: Báder Miklósné  a HÉMA kuratóriumának elnöke 

Kerekasztalbeszélgetés:  a konferencia résztvevőivel 

Vacsora: a Thermal Hotelben  

 

Október 03. /szombat/, a  nap témája: Tervezési folyamatok  

Tervezési folyamat a népi kézműves és az iparművész gyakorlatában  

Hétköznapi és ünnepi terítékek Landgráf Katalin textilművész és Fodorné László Mária a 

Népművészet Mestere textíliái között 

Előadó: Landgráf Katalin textilművész 

- Népművészet – iparművészet? Megújítási folyamat a paraszti szövés ismeretében 

Előadó: Komjáthi Ágnes Tamásné iparművész 

Kerekasztalbeszélgetés: Landgráf Katalinnal, Fodorné László Máriával, Komjáthi Tamásnéval 

- Hagyományos szövött anyagú székely viseletek. 

Előadó: Kisné Portik Irén,   néprajzkutató – rögzített előadás  

- Szövött anyagú ruhák a hevesi alkotók tervezésében 

Előadó: Pataki Miklósné a Népművészet Mestere 

- A hagyomány akkor él tovább, ha üzenetét a kortársainknak is közvetítjük 

Előadó: Szűcs Edit jelmeztervező 

Kerekasztalbeszélgetés: Pataki Miklósnéval  és Szűcs Edittel 

- Kézműves tárgyaink hatása környezetünkre 

- Formák és színek energiái: tárgyaink titkos hatása – rögzített előadás 

Előadók: Trom Kata tér-lélek-tan megalkotója 

- Színek, formák; népművészeti textíliák környezetünkben 

Előadó: Kósa Klára kerámiaművész, a Népművészet Mestere 

Kerekasztalbeszélgetés Kósa Klárával, Trom Katával 



- A bodrogköz hagyományos szőtteskultúrája – válogatás  Cigándon alkalmazott 

motívumokból. 

Előadó: Viszoczky Ilona néprajzkutató 

- Igények és módszertani lehetőségek a hetési szőttes átörökítésében  

Előadó: Devecz Erzsébet Zsuzsanna  projektvezető 

Kerekasztal beszélgetés: Viszoczky Ilonával és Devecz Zsuzsával 

 

- Csoportfoglalkozások, tervezési gyakorlatok 

ruhatervezés – Molnár-Madarász Melinda, Illés Vanda 

kötéstan - Landgráf Katalin, Lőrincz Etel 

hagyományos szőttesek újra-tervezése - Komjáthi Ágnes, Vermes Lajosné 

Vacsora: Jászapáti Thermal Hotel 

 

 

Október 04. / vasárnap/ , a  nap témája: képzések 

- Mester személyiségének szerepe,  Kamocsay Judit népi iparművész tudásátadási 

módszere 

Formális képzések: 

- Szervezett képzés a szőttes szakágban – iskolarendszerű és OKJ-s képzések 

Előadó: Debreczeni János a Népművészet Mestere  

- Szövés az egyetemen – rögzített előadás 

Előadó: Dr. Révész Eszter MOME oktatója 

Nonformális képzések: 

- Művészeti nevelés, személyiségfejlesztés – rögzített előadás 

- Kéziszövés, mint kreatív alkotó tevékenység képességfejlesztő hatása 

Előadó: Molnár Mária gyógypedagógus, mérnöktanár  

- Szakköreink szakmai és közösségformáló ereje 

Előadó: Vidiné Kis Anikó Mátraderecskei Népművészeti Ház és Információs Központ vezetője 

Kerekasztalbeszélgetés: Molnár Máriával és Vidiné Kis Anikóval, Debreczeni Jánossal 

 

A X. Nemzetközi Szőtteskonferencia programjának értékelése,  a rendezvény zárása   

Előadó: Landgráf Katalin, Báder Miklósné 

Fogadás – a Művelődési Központban 

 



- X. Nemzetközi Szőtteskonferencia résztvevőinek száma : 103 fő + Meghívottak 

Résztvevők összetétele: népművészek, szőttes szakág alkotói, viseletkészítők, 

iparművészek, néprajzkutatók, MOME hallgatói, szakképzésben résztvevő fiatalok, 

közművelődési szakemberek, kulturális programszervezők, textilművészek, szakköri tagok. 

A növekvő járványveszély miatt a szakmai  érdeklődését figyelembe véve, - a Hagyományok 

Háza Népi Iparművészeti Osztályával együttműködve - a konferencia anyagának rögzítésében 

döntöttünk.   

A konferencia megrendezését a 2020. szeptember 1.-én megkötött megállapodásban 

foglaltaknak megfelelően  a Csillagvirág Népművészeti Egyesületet  alapítványunk és a 

jelenlévők megelégedésére szervezte. 

Konferencia munkája sikeres  volt; 

- a rendezvényre az ország valamennyi tájegységéből és Erdélyből érkeztek a szőttes 

szakágban elismert alkotók,  

- felkészült előadók 10 előadást „élőben” tartottak, 4 előadás előre történő rögzítéssel 

került bemutatásra, 

- a kerekasztal beszélgetések az előadások során felmerült szakmai kérdések tisztázását 

szolgálták,  

-  az alkotók ajánlásokat, a szőttes szakág fejlődését segítő szakmai javaslatokat 

fogalmaztak meg, 

-  szakmai és művészeti fejlődésük érdekében tervezési szövés technikai és tervezési 

gyakorlatokat folytattak. 

 

A TOP-7.-1.1-16-H-ESZA-2020-01331 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT  TÁMOGATÁSA   a 

Csillagvirág Népművészeti Egyesület kivitelezésében FEDEZETET BIZTOSÍTOTT A 

„Nemzetközi Szőtteskonferencia megrendezéséhez”  

A Megbízott által végzett feladatok: 

- A Covid járvánnyal összefüggő okok miatt növekvő gondok mellett 

szervezte  a konferenciát és az Országos Szőttespályázat anyagát 

tartalmazó kiállítás bemutatását, mind  a konferencia időszakában, mind 

azt követő időszakban,  

- fogadta a kiállítás megtekintésére érkező csoportos és egyéni 

látogatókat, 

- fogadás keretében minőségi ellátást biztosított – 2.-n és 4.-n - a 

Nemzetközi Szőtteskonferencia nyitó és záró rendezvényén, 

- a jászapáti Thermál Hotelben 60 fő részére 2 éjszakára - a járvány okozta 

problémák szemelőtt tartásával-  körültekintő szervezéssel szállást 

biztosított,  



- 80 fő részére 2 alkalommal,  – 2.-n és 3.-n – vacsorát  adott a jászapáti 

Thermal Hotelben.  

Alapítványunk pályázati támogatással a X. Nemzetközi Szőtteskonferenciát és a hozzá 

tartozó kiállítás bemutatását a pályázati támogatás felhasználásával  eredményesen 

megvalósította. 

 

Heves, 2020. December 02. 

 

 

 

Báder Miklósné 

Hagyományos Értékek Megőrzéséért 

Alapítvány kuratóriumi elnöke 


