A Csoóri Sándor Program a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására,
valamint a szakmai munkájuknak támogatására kiírt pályázatán a Kabai Hímző-és
Csipkekészítő szakkör 2.500.000 Ft -ot nyert.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a pályázaton elnyert támogatás felhasználásáról
A Kabai Hímző- és csipkekészítő szakkör jelenleg 19 tagot számlál. 1969 óta működik, idén
fogják ünnepelni 50 évfordulójukat. 2007 óta szakmai vezetőjük Molnár Tiborné Király Zsiga
díjas népi iparművész. 3 éve zsinórcsipke varrással is foglalkoznak, Nagy Istvánné
csipkevarró iránymutatásával. A tagok kéthetente hétfőnként tartják szakköri
foglalkozásaikat, helyi kiállításokon évente egyszer mutatkoznak be. A régi minták mai
használatban, lakástextilen, viseleten való alkalmazását sajátítják el, pályázatokon és
kiállításokon mutatják be az elkészült darabokat. Szakmai konferenciákon, táborokban,
csoportos kirándulásokon és gyűjtő utakon is részt vesznek.
A pályázati támogatás felhasználása a következő tevékenységekben történt:
Személyi kiadások között Nagy Istvánné zsinórcsipke készítő számfejtett megbízási díját
számoljuk el, 2018.07.01 és 2019.06.30 között 24 alkalommal tartott oktatást zsinórcsipke
varrásban a szakkör tagjainak.
Számlás oktatók:
Molnár Tiborné a szakkör szakmai vezetőjének díja, 2018.07.01-től 2019.06.30-ig 24
alkalom.
2018.11.19-én és 2019.05.13-án Molnár Tiborné és a szakkör tagjai kabai iskolás
gyerekeknek rendhagyó órát tartottak, öltéstechnikákat, hímzéseket mutattak be.
2019.02.18-án Tarsoly Andorné népi hímző iparművész moldvai csángó motívumok
bemutatása.
2019.04.08. Sasné Vass Katalin hímző népi iparművész jászsági hímzések bemutatása.
2019.05.13. Dr. Vajda Mária PhD a Déri Múzeum ny. főmuzeológusa, címzetes egyetemi
docens néprajzi előadása,

2019.05.27 Szakmai nap. Előadók: Hubert Erzsébet, a H-b Megyei Népművészeti Egyesület
elnöke, Koscsó Istvánné Sárospatakról úri hímzés bemutatása, Boldoghné Kiss Ágnes
közösségfejlesztés.
2019.06.03 Véghné Lőrincz Ágnes a Kisalföldi Népművészek Egyesületének tagja, höveji
csipke készítő bemutatója.
Eszköz és alapanyag beszerzés a hímzésekhez és a csipkevarráshoz:
Hímző cérna, takács vászon, beregi vászon, cikcakk olló, fehér szövet, napszövet,horgoló
fonal,olló, gyöngyhímző fonal, lurex csipke, lenvászon, hímzőráma.
Fénymásoló papír, háztartási csomagoló papír, műszaki rajzlap, dekorkarton,festékkazetta,
gumis dosszié, genotherma beszerzése a sablonok másolásához, sokszorosításához,
tárolásához.
Szakmai könyvek: Magyar motívumok gyűjteménye, Magyar díszítmények, Kalocsa kincse,
Az erdélyi mintakincs alapformái, Fehér hímzés, A hímzés technikáinak enciklopédiája, A
halasi csipke,
Szakmai konferenciákon való részvétel támogatása:
2019.04. 12. X. Országos népviseleti konferencia Eger 1 fő
2019.06.16-19 Országos hímző tanfolyam Pécs 4 fő
Utazás költsége:
2019.04.06-08 Szakmai kirándulás Kapuvárra és Hövejre, ismerkedés a kapuvári és höveji
hímzésekkel és a höveji csipkével, buszos kirándulás, részt vett 20 fő.
2019.06.09-10 Erdélyi kirándulás Szilágyság-Kalotaszeg-Mezőség. Erdélyi motívumokkal
való ismerkedés, buszos kirándulás, résztvevő 20 fő.

