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MEGHÍVÓ 
 

Hagyományértelmezések a nagykunsági paraszti 
tárgykultúrában 

 

Országos szinten tekintve (kiemelten a nagykunság településein) a helyi értéktárában 

számtalan olyan elem is szerepel, melyek a hagyományos tárgyalkotó kultúra, a tárgyalkotó 

népművészet körébe tartoznak. Egyes elemek funkciójukban ma is használhatók (pl. bicska, 

cipő stb.), ám más tárgyak (pl. dohányzacskó, csizmahúzó stb.) kikoptak a használatból, 

múzeumi tárggyá váltak. Mindkét csoportra igaz, hogy alkotóik egyénileg készítették ezeket a 

népi hagyományos tárgyakat, de a fennmaradásukat un. forrást mindig az adott közösség 

ízlése és kontroll hatása döntötte el.  

 

A kézművesek munkái tudatos vagy már feledésbe merült un. kódrendszert éltettek, éltetnek 

tovább. A hagyományos alapú kézműves tudás jelentős szerepet játszik a 21. századi ember 

életmódjában. Ezen tudás gyűjtése, megőrzése kardinális feladat, mert kulturális örökségünk 

részét képezi. Gyakorlati haszna abban rejlik, hogy a tudás bázis továbbadása, oktatása és 

alkalmazása fontos szerepet játszhat a vidékfejlesztésben, a lakosság, elsősorban a fiatalság 

helyben tartásában és a lokális identitástudat erősítésében. 

 

A Közösség a Megújuló Vidékért Egyesület nevében tisztelettel hívjuk a nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatására (HUNG-2017) pályázathoz kapcsolódó „A 

hagyományértelmezések a nagykunsági paraszti tárgykultúrában” című 

rendezvénysorozatunkra. 

 

Minden program elem a nagyközönség számára is nyitott, ingyenes. 

 
 

Érdeklődni lehet: 

 

Pusztai Zsolt muzeológus (Túri Fazekas Múzeum, Mezőtúr) (56) 350-174, 30-315-1627 

e-mail: fazekasmuzeum@gmail.com 

 

Dr. Barancsi Ágnes MNVH JNSZ megyei területi felelős, elnök (Közösség a Megújuló Vidékért Egyesület) 

(30)-359-7435 e-mail: barancsi.agnes@szpi.hu 

  

https://www.google.hu/search?ei=f5wKWrGEMYTP6AT9pYiwDA&q=t%C3%BAri+m%C3%BAzeum&oq=t%C3%BAri+m%C3%BAzeum&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l2.641499.644632.0.644942.11.9.0.0.0.0.300.533.2-1j1.2.0....0...1.1.64.psy-ab..9.2.525...38.0.mWpxxo8LCDY
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TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 
 

 

Célunk, hogy többféle tárgyalkotó ág (kerámia, textil, fa stb.) bemutatásával értelmezhetővé 

tegyük az un. „források” jelentőségét, 21. századi szerepüket, valamint a „kódfejtő” 

előadásokban egy máig megmaradt, időről időre újraértelmezett kultúra összefüggéseire 

világítsunk rá közérthető formában.  

 

 

Időpont: 2017. november 22. (szerda) 10 órától 

Helyszín: Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.) 
 

 

 

Néprajzi, ipartörténeti előadások, kiállítással 
 

10:00-10:05 Dr. Barancsi Ágnes MNVH JNSZ megyei területi felelős, Közösség a Megújuló 

Vidékért Egyesület elnöke köszöntő 

 

10:05-10:10 Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere- köszöntő 

 

10:10-10:25 Hegedűs Krisztián muzeológus (Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum) 

Sörfőzők a Körös partján 

 

10:25-10:40 Pusztai Zsolt muzeológus (Túri Fazekas Múzeum, Mezőtúr) 

„Egyszer régen az irkámon” – A papír szerepe a paraszti háztartásban és az írásbeliségben 

 

10:40-10:55 Dr. Gecse Annabella néprajzkutató (Damjanich János Múzeum, Szolnok) 

Gömöri cserép az Alföldön - használatban és a Damjanich Múzeum néprajzi 

gyűjteményében 

 

10:55-11:15 kávészünet 

 

11:15-11:30 Ament Éva bútorfestő, grafikus (Iharos Népművészeti Egyesület, Tárnok) 

Virágom, virágom 

 

11:30-11:45 Benedek Csaba néprajzkutató (Damjanich János Múzeum, Szolnok) 

Református klenódiumok Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

 

11:45-12:00 Raj Rozália hímzés szakoktató, viseletkutató – Nagy István néptáncoktató, 

viseletkutató (Vajdasági Magyar Folklórközpont, Szabadka) 

Három bácskai falu egykori öltözetéről és vidékünk népi textíliáiról dióhéjban 

 

12:05-12:10 Pusztai Zsolt muzeológus (Túri Fazekas Múzeum, Mezőtúr) zárszó 

 

12:10-től helyi termék ebéd, kiállítás megtekintés, nyitott udvar- kézműves műhely 
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SZAKMAI KEREKASZTAL 

BESZÉLGETÉS 
 

 

 

Célunk, a tudományos konferencia tapasztalatainak bemutatása, a tárgykultúra, a 

kézművesség integrálásának lehetősége az oktatásba, az óvodai nevelés rendszerébe. 

 

 

 

Időpont: 2017. november 23. (csütörtök) 10 órától 

Helyszín: Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.) 
 

 

A kézművesség oktatásának lehetősége óvodától a középiskoláig - Kerekasztal 

beszélgetés, kiállítás 
 

10:00-10:05 Dr. Barancsi Ágnes MNVH JNSZ megyei területi felelős, Közösség a Megújuló 

Vidékért Egyesület elnöke köszöntő 

 

10:05-10:25 Kovács Anett Beáta intézményvezető (Mezőtúri Református Egyházközösség 

Idősek Otthona) Értékőrzés az idősek otthonában 

 

10:25-10:45 Dr. Pusztai Gabriella történész, a Kunszentmártoni Általános Művelődési 

Központ igazgatója. Múzeumpedagógiai munka a Kunszentmártoni Helytörténeti 

Múzeumban 

 

10:45-11:00 kávészünet 

 

11:00-11:25 Pusztai Zsolt muzeológus (Túri Fazekas Múzeum, Mezőtúr) A „Múzeumi 

kincsesláda” című, óvodás korú gyermekeknek szervezett kézműves programsorozat 

bemutatása 

 

11:25-11:45 Raj Rozália hímzés szakoktató, viseletkutató – Nagy István néptáncoktató, 

viseletkutató (Vajdasági Magyar Folklórközpont, Szabadka) 

A Vajdasági Magyar Folklórközpont oktató-szakképző munkájának bemutatása 

 

11:45-11:55 Pusztai Zsolt muzeológus (Túri Fazekas Múzeum, Mezőtúr) zárszó 

 

12:00-től helyi termék ebéd, kiállítás megtekintés, nyitott udvar- kézműves műhely 
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KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ 
 

óvodák, általános és középiskolások számára  

 
 

 

 

Időpont:2017. november 24. (péntek) 9-15 óra  

 

Helyszín Többfunkciós Kulturális Központ közösségi tere  

(Mezőtúr, Petőfi S. út 5.) 

„Színházterem” 

 

Kézműves foglalkozások gyermekeknek és felnőtteknek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


