
 

Tisztelt idelátogatók, érdeklődők! 

 Szeretnénk a most elindított PowerPoint-bemutató sorozatunk keretén belül megismertetni a 

  

MAGYAR NÉPI-HÍMZÉSEK szépségét, különbözőségét, 

 és ezzel hagyományainkat tovább adni a fiatal generációknak. Megismertetni anyáink, de inkább már 

csak nagyanyáink munkásságát, hogyan, milyen gyönyörű hímzésekkel, szövésekkel díszítették, ruháikat, 

lakásaikat. Majd a közelmúltban a viseleti darabokról áttértek, átírták a mintákat lakástextilre, amellyel 

barátságosabbá, melegebbé tették otthonaikat. Ezeket az alkotásokat saját kezűleg készítették el, a saját és 

családjaik örömére. Természetesen tájegységenként más-más volt az ízlésviláguk, ezért olyan gazdag és 

gyönyörű a magyar népi kultúra. Kár volna, ha mindez feledésbe merülne. Természetesen a mai rohanó 

világban nincs mindenkinek ideje, és a munka mellett – ereje – el is készíteni, de megismerni feltétlen 

szükséges. Ha valaki ismeri a különböző tájegységek hímzésvilágát, abból tud választani magának egy-egy 

lakástextilt, amely a lakást otthonosabbá, barátságosabbá, meghitté tudja tenni.  A szépség meglátása mellett 

így értékeinket ápoljuk, gyarapítjuk, és a következő generáció már ebbe nő bele és ezt tartja követendőnek. 

Reményeink szerint még egy-egy darab alkotás elkészítéséhez a kedve is megjön. A mai különböző stílusú 

lakásokban is mindenki megtalálhatja az oda illő és magának tetsző mintákat (színösszeállítást), amely 

társaságában jól érzi magát. 

Ezért hozták létre, - ma már mondhatjuk a múlt században -  országszerte a Díszítőművészeti Köröket.  

Nálunk Hódmezővásárhelyen 1979. év óta él és ezen belül jelenleg is működik a   Hímző-szakkör és 

Szövő-szakkör a PMK keretében, és segítségével.  Minden évben kiállításon mutatjuk be az elkészült 

alkotásokat. Igény szerint iskolákban is bemutatkozunk.  A gyerekek örülnek ezeknek a foglalkozásoknak, 

és szívesen veszik kezükbe a varró-tűt és a kis vásznat, amelyen a minta eléjük tárul és ügyesen, 

szorgalmasan tanulják az öltéseket. Sajnos ez az idő kevés, rövidek ezek a foglalkozások. 

Most ezzel a mi bemutatóinkkal ebben is szeretnénk segíteni, hogy a különböző tájegységek öltéseit is 

bemutatjuk, ízelítőt adunk nem csak a mintakincsekből, hanem az öltés típusokból is. Ezzel lehetőséget 

adunk azoknak, akik szeretnének elmélyülni e tevékenységben, hogy a szakköri foglalkozásainkon részt 

vehessenek.  

Bemutatónkat a helyi hímzések, úgymint a: 

Vásárhelyi színes-, és egyszínű hímzés, 

Csongrád-megyei fehérhímzés, 

Vásárhelyi szűcshímzés, 

Vásárhelyi úri-hímzés. 

 

Jó ismerkedést kívánok! 

 

                                                                                    Rostás Zoltánné Ibolya 

    Hódmezővásárhelyi Díszítőművészeti Kör vezetője 
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