5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A szervezet megalakulásának előzményei: nagy rendezvényeken a játszóházakban nagyon
szerették a gyerekek az agyagozást, korongozást, ezért 2001 szeptemberében kézműves szakkör
alakult Barcsay Andrea vezetésével a Művelődési Házban. Látva az ott folyó alkotó munkát, és a
gyermekek lelkesedését, a nyári szünetben kézműves táborokat szerveztünk Dobozon. Mi
kíváncsi felnőttek azonban kedvet kaptunk kézműves táborba menni Békéscsabára is, ott végleg
megfertőződtünk a népi kultúra szépségei és annak elhivatott mesterei által, ezért beiratkoztunk a
Pálné Anci népi kismesterségeket oktató iskolájába. Éppen ekkor jött az a bizonyos Leader
pályázat, megírtuk, nyertünk, és ennek a pályázatnak a támogatásával 19 fő dobozi szerzett
szakmai bizonyítványt, tudást, hét népi kézműves szakmát képviselve. Azonban ezt nem lehet
csak úgy abbahagyni, folytattuk a tanulást (és azt gondolom, folytatjuk egész életen át), 2008
nyarán többen népi kismesterség oktatók és népi játszóházi foglalkozásvezetők lettünk. A lelkes
csapat egyre jobban összekovácsolódott, ezen a nyáron egyik rendezvényből a másikba jártunk,
szinte minden hétvégén. Az alkotómunka eredményeként népművészeti kiállításokat és
bemutatókat tartottunk a helyi nagy rendezvényeken kívül Békésen a Madzagfalvi Napok
keretében a Művelődési Központban és a rendezvénytéren, Tarhoson, a Körösök Völgye
Folklórfesztiválon, a Békési Tökfesztiválon, majd Köröstarcsán, a Budapesti Utazás Kiállításon
és a Csabai Kolbászfesztiválon. Gáborné Fekete Katalin szőtteseit több országos rendezvényen is
megtekinthette a nagyközönség. A jeles napokhoz kötődő játszóházaink mindig teltházasak, a
foglalkozások sikerét sok egyesületi tagunk segíti. Nem hiszem, hogy van olyan dobozi gyermek,
aki még nem díszített mézes kalácsot, csuhézott, agyagozott vagy szőtt volna. Szakmai
kirándulást szerveztünk a nyári kézműves tábor idején Nádudvarra, ahol a fazekasságról
szereztünk újabb ismereteket és ellátogattunk a viseletkészítő Hudák családhoz Csorvásra.
Néhányan a Békés Megyei Népművészeti Egyesülettel Székelyudvarhelyre utaztunk, ahol a
Míves Emberek Sokadalmán, az Artera Alapítvány rendezvényén vettünk részt. Rengeteg
ismerettel, új élménnyel lettünk gazdagabbak. Jövőbeni tervek: a Széchy Emlékházat és vele
együtt az alkotóházat jól működő, élettel teli, értékeket folyamatosan közvetítő „otthonná”
tegyük, ahol az alkotómunka során további összetartó, kreatív gyermek- és felnőtt közösségek
formálódnak, ahol a résztvevők gazdagodnak tudásban, tapasztalatban és lelkiekben egyaránt.
Meghatározó szempont az érték, a minőség megőrzése az alkotómunka, a rendezvényszervezés
során.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Egyesületünk a népművészet, ezen belül kiemelten a népi kézművesség hagyományait ápolja, a
hagyományok átadására, átörökítésére törekszik. Az Egyesület nyitott az egyetemes nemzeti, a
nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére és megértésének
elősegítésére, szerepet vállal a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárásában, megismertetésében. Egyesületünk alkotóközösségével és
folyamatos tevékenységével be kíván kapcsolódni a település, a térség, és a régió turisztikai

rendezvényeibe, együttműködésre törekszik rokon alkotó közösségekkel. Célunk egy olyan
kézműves alkotóház létrehozása, ahol a ma kézművesei megfelelő környezetben adhatják át
tudásukat a jövő nemzedéke számára. Fontos feladatunknak tartjuk a megszerzett szakmai
ismeretek átadását „apáról-fiúra”, a még élő helyi kézművesek felkutatását, és a mai kornak
megfelelő népi kézműves alkotásokon keresztül a közízlés formálását. Célunknak tartjuk a jeles
napok és a hozzájuk fűződő népszokások kutatását, ápolását, különös hangsúlyt fordítva a
kézműves tradíciók felélesztésére. Szervező, fejlesztő munkánkkal alkotó közösségeket hozunk
létre minden korosztály számára. Tagjainknak és az érdeklődőknek szakmai és esztétikai
segítségnyújtást biztosítunk játszóházak, népművészeti táborok, kiállítások, kézműves bemutatók,
szakmai kirándulások és egyéb szakmai rendezvények ideje alatt.

