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A SzűcsRózsa Alkotócsoport 2020-as eredményei

 2019-ben alkotóközösséget hoztunk 
létre a jászapáti Jásztánc Alapítvány 
keretein belül, melynek a SzűcsRózsa 
Alkotócsoport nevet adtuk. A csoport 
tagjai: Besenyei Ildikó, Borbásné Budai 
Valéria, Donkóné Birkás Tünde, Tajti 
Erzsébet.

 Célunk a magyar népművészet 
gazdag kincstárának továbbadása, 
tanítása, elsősorban a csipkeverés, 
gyöngyfűzés, zsinórozás, népi szabás, 
népviseletvarrás, hímzés témában. 
Emellett kapcsolattartás más tájegy-
ségek mestereivel, egyesületeivel, és 
részvétel országos pályázatokon, kiál-
lításokon, fotózásokon.
 Alkotóközösségünk tagjai nagy 
hangsúlyt fektetnek az önképzésre. 
Rendszeresen zsűriztetik termékeiket 
a Hagyományok Háza által szervezett 
Népi Iparművészeti zsűri által. 2020-
ban számos Hagyományos Míves Ter-
mék és Hagyományos Míves Remek 
minősítésű ruhadarabot készítettek, 
amelyeken a Páva védjegy garanciát 
jelent a minőségi árura.
 2020 márciusában az alkotócsoport 
első helyezést ért el a Békéscsabán 
megrendezett Kárpát-medencei Népi 
Textilfesztiválon, melynek pályá-
zatára készítették Kollekció a szürke 

hétköznapokra című munkájukat. A 
piros-szürke gyapjú-lenvászon-pamut-
vászon alapanyagok kombinációiból 
készült öltözékegyüttes minden da-
rabja hétköznapra, munkába is hord-
ható. Díszítménye a Galga-menti 
népviseleti darabokon oly gyakran 
használatos gépi nyargalás.

 A kollekció két éves alkotó folyamat 
eredménye. Készítette: Besenyei Il-

Donkóné Birkás Tünde az általa készített 

adai viselettel. Fotó: Borbásné Budai Valéria

dikó, Donkóné Birkás Tünde és Tajti 
Erzsébet. A fotók elkészítését hálásan 
köszönjük a Jász Múzeum munkatár-
sainak és a fiatal manökeneknek.(Fo-
dor Blanka, Kis Anna Virág).
 A nemzetközi textilfesztiválon ki-
állításra kerültek Borbásné Budai Va-
léria jász zsinóros gyapjúkabátjai és 
újragondolt székely szoknyái is. Ez az 
együttes bekerült az Élő Népművészet 
Országos Kiállításra is.
 2020 számos kihívást tartogatott 

Tajti Erzsébet az általa készített jász  

viselettel. Fotó: Borbásné Budai Valéria

még alkotócsoportunknak. Sok-sok 
ötletelés után indultunk a Most van 

időm	 alkotni-karanténpályázaton, ahol 
Borbásné Budai Valéria jászsági zsinó-
ros táskái nyerték el a zsűri tetszését, 
valamint a Halaj-Tajti család tagjainak 
keze nyomán készült virágtartó és 
strandkendők is befutók voltak.
 Augusztusban a Kis fekete címet vi-
selő versenyen a feladat, a minden nő 
ruhatárában megtalálható kis fekete 
ruha felöltöztetése volt, modern, a mai 
kor emberének igényeit kiszolgáló, de 
a magyar népművészetből fakadó, mí-
ves öltözék kiegészítőkkel. Itt Borbás-
né Budai Valéria gyöngyös-zsinóros, 
nagy gonddal tervezett és kivitelezett 
munkadarabjai arattak sikert. Munká-
ját Donkóné Birkás Tünde segítette.
Ősszel lehetőségünk nyílt a Bihari 
Népművészeti Egyesület által kiírt Élő	
Népművészet	Regionális	Kiállításán részt 
venni, ahol mind a négy alkotónk 
munkája kiállításra került. Itt Donkó-
né Birkás Tünde zentai női viseletei 
és Borbásné Budai Valéria zsinórozott 
jászsági férfi mellénye, valamint női 
öltözetei részesültek díjazásban.

 Ezeket a pályamunkákat kiegészítve 
a 2021-ben Budapesten megrendezésre 
kerülő Országos	 Élő	 Népművészet	 kiál-
lításon még részt vesz Tajti Erzsébet 
jászsági, jászapáti felsőrészt feldolgozó 
jász női viselete is. Munkáját Besenyei 
Ildikó segítette.
 A 2020-as megmérettetéseken nem-
csak a kis közösség tagjai, hanem az 

általunk mentorált tanítványaink is 
sikeresen szerepeltek, úm. Kovács Er-
zsébet Temerinből, Vázsonyi Csilla 
Adáról, Galai Kornélia Magyarkani-
zsáról, Kalmár Eszter Oromhegyesről, 
Kuti Jana Madocsáról és Cser Györgyi 
Dömsödről.

Besenyei Ildikó az általa készített mórágyi 

sváb viselettel. Fotó: Borbásné Budai Valéria

Női táska jászsági zsinórdíszítéssel. Készítette 

Borbásné Budai Valéria      Fotó: B.B.V.

 Végezetül szívből köszönjük család-
tagjaink, patronálóink támogatását. 
2021-ben újult energiával vágunk neki, 
nagy türelmet és precizitást, szakmai 
alázatot, sok-sok időt követelő felada-
tainknak.

Tajti Erzsébet viseletkészítő
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Női öv jászsági zsinórozással. 

 Készítette Borbásné Budai Valéria

Fotó: B.B.V.

Kis Anna Virág és Fodor Blanka turai 

bujkában. Készítette Besenyei Ildikó

Fotó: Forgó Bence

Kis Anna Virág és Fodor Blanka Galgamenti 

nyargalással díszített boleróban és blézerben. 

Készítette Tajti Erzsébet és Besenyei Ildikó

Fotó: Bugyi Gábor

Kis Anna Virág és Fodor Blanka Galgamenti 

nyargalással díszetett kötényruhában és tava-

szi kabátban. Készítette Donkóné Birkás Tünde 

és Besenyei Ildikó. Fotó: Bugyi Gábor

Fodor Blanka Galgamenti 

 nyargalással díszített szoknyában.  

Készítette Donkóné Birkás Tünde 

 Fotó: Bugyi Gábor

Női öv géderlaki gyöngyhímzéssel. 

 Készítette Borbásné Budai Valéria

Fotó:B.B.V.

 Kékfestő párna jászsági zsinórdíszítéssel. 

Készítette Borbásné Budai Valéria. Fotó: B.B.V

Borbásné Budai Valéria az általa készített  

jászsági zsinóros ujjatlan dolmánnyal      Fotó: I.Sz.


