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Vanyarci patkolt tojások

Csécsei csuhédíszek és mézeskalácsok

Pásztói kerámiák és fazekas termékek

Ferenczi Éva Mária patkolt

Mikuska Istvánné Jutka igazi szívvel-lélekkel dolgozó

tojásai

méltán

híresek,

Borbás

Enikő

1997

óta

foglalkozik

pedagógus és alkotó. Népi játszóház vezetőként számos

fazekassággal.

1980-as évek óta űzi ezt az ősi

kézműves

kialakított műhelyében kézi

népi

A

hangulatban akár órákra

korongozással

tojáshéjra

mesterséget.

hajszálvékony

az

Pusztainé

foglalkozás

fortélyait

ismeri,

vidám

Otthonában
készíti

is leköti, szórakoztatja

termékeit,

történő kis patkók és egyéb

vendégeit

a

több

fémmotívumok rögzítése nem

legfiatalabbtól

a

található,

és

szívesen

kis

legidősebbekig. Gyakran

méretteti

meg

termékeit

találkozhatunk

versenyeken

is.

2003-ban

kézügyességet,

koncentrációt

és

türelmet

igényel. A tojás, mint az élet

játszóházával

és a teremtés szimbóluma és a

rendezvényeken,

rá

programokon,

kerülő

szerencsét hozó,

amelyek

zsűrizett

IPOSZ
kulturális

között

darab

is

,,Ezüstkoszorús

Mester” cím birtokosa lett.

különleges

A termékek formavilága a

jelző patkó, így a patkolt tojás

fából készült logikai játékai

hagyományokhoz

birtoklója

nem kis fejtörést okoznak a

míg a színek tekintetében

szerencsés élet remélhet. Az elődeink által is gyakorolt

kalandvágyóknak.

bevallása

mesterség emiatt is igen nagy tiszteletnek örvendett a

Csécsei

saját

és

hívője

békés,

bemutatótermében

régmúltban. Napjainkban a

csuhéból,

liba,

gyékényből,

kacsa,

pulyka

tyúktojásból

és

készülő

hagyományos,

a

által

is

elfogadott

technikával

készült

patkolt

tojások,

NESZ

saját,

egyedi eljárással készült

készített

szalmából,

dísztárgyak,

szerint

szereti

ízlését

követni,

amennyiben

vesszőből
használati

igazodik,

nincs

konkrét

és

vásárlói

kívánság.

mézeskalács

Műhelye

rendszeres

figurák díszlenek, az

nyitva tartással várja az

ügyes

érdeklődőket

kezűek

belemerülhetnek
szövés,

a

fonás,

és

előzetes

időpont

egyeztetés

mellett

„nyitható tojások", melyekbe rézből és ólomból készült

nemezelés,

miniatűr tárgyak (templom, útszéli kereszt, tulipános

tojásfestés,

láda, szélmalom, kerekes kút, gémeskút, stb.), virágok

gyöngyfűzés,

kerülnek

gyertyaöntés, bőrözés rejtelmeibe is, próbára tehetik

pálinkás

kézügyességüket.

medálok, hűtőmágnesek, mézes bödönök, hagymatartó,

igazi

kuriózumok.

Ferenczi

Éva

Mária

termékeit a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti

hímzés,

Osztálya minősíti és forgalmazza. Állandó és időszakos
kiállításain,

rendezvényeken

csodálhatják

meg

termékeit.
További információk:
Cím: 2688 Vanyarc, Tabán út 2a., 32/787-983, patkolttojas@upcmail.hu

bemutatót

is

tud

tartani.
Egyedi színes termékei:
butella,

almasütő,

fűszertartók,

borhűtő,

házi áldás.
További információk:
Cím: 3052 Csécse, Rákóczi út 79., 70/949-2426, 32/787-922,
mikuskane@freemail.hu

További információk:
Műhely: 3060 Pásztó, Erdész út 2., fazekaseni@freemail.hu, 20/3936772
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Palócföldi Népi Iparművészek

Palócföld

Palócföldi

Népi

Iparművészek

Egyesülete 2002-ben alakult lelkes
palócföldi

népi

iparművész

kézművesek

összefogásával.

Programjaik

célja

a

palóc

népi

kismesterségek, a népművészeti és
kézműves

értékek

Tevékenységük

megőrzése.

során

kiemelt

figyelmet fordítanak a halmozottan
hátrányos helyzetű és a speciális
nevelési

igényű

foglalkozásaira,
munkanélküli,
csoportok

a

alacsony

számára

oktatására,

gyermekek

és

tartósan

képzettségű

kismesterségek

amelyek

segíthetik

munkavállalásukat.

A

kosárfonók mellett fafaragó,
bőrdíszműves,

gyöngyfűző,

díszműkovács,

fazekas,

mézeskalács

készítő,

csuhéfonó,

hímző,

néptáncoktató,

szalmafonó, nemezelő, csipkeverő,
bútorfestő, tojáspatkoló, szövő és
népi gasztronómus is képviselteti
magát

a

tagságban.

tartására

Kozárdon

Galériában

van

egyeztetett

Bemutatók
a

lehetőség

időpontban,

Palóc

központját

Észak-Heves

és

Észak-Kelet

Nógrád tájai, főként a 19-20. századi palócok lakta
települések alkotják. Mikszáth Kálmán műveiben sokszor
írt erről a vidékről. A gazdag népdalkincs, a népviselet, a
palóc gasztronómia, a néptánc és a palóc építészet
fontos

nemzeti

érték.

Egyedi

formái,

színei

jól

megkülönböztethetőek, a megőrzött néphagyományok
érdekes látnivalókat kínálnak a látogatók számára. A
jellegzetes
gyöngyökkel,

kék

szín,

a

szalagokkal,

piros

virágmotívumok,

virágokkal

a

díszített

sokszoknyás öltözetek, főkötők szemet gyönyörködtető
látványt nyújtanak, érdemes felpróbálni őket szakértő
kezek segítségével és feleleveníteni a múltat. A palóc
kontyolt tetős, tornácos házakban a központi pitvarból
nyílt a tiszta szoba és a kamra, a gazdaságban
állattenyésztéssel,
erdőgazdálkodással,

földműveléssel
kézműveskedéssel

és

foglalkoztak.

Sokak számára mégis az ízes palóc ételek jutnak
eszükbe elsőként a térségről, így kedvcsinálóként
néhány fotóval hívjuk Palócföldi barangolásra a Kedves
Vendégeket!

KÉZMŰVES
LOVAS TÚRÁK

előre
a

faluban a lovak pihenője is
biztosítató.
További információk:

Palócföld

Török János elnök, rendezveny@palocfoldi.hu, 70/984-1912
Palóc Galéria és Kézművesház. 3053 Kozárd, Fő út 24.

„A KISBÉRI FÉLVÉR NÉPSZERŰSÍTÉSE”

