1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a
„MárkóFolt Varrókör Egyesület”
Márkói értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Mátyás Zsuzsanna
………………………………..
Márkó, 2017. április 5.

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Mátyás Zsuzsanna
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Mátyás Zsuszsanna
Levelezési cím: 8441 Márkó, Viola utca 5/D.
Telefonszám: 20/455-3223
E-mail cím: metty0507@hotmail.com

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: MárkóFolt Varrókör Egyesület
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és
élelmiszergazdaság
 ipari és műszaki
megoldások
 természeti környezet

 egészség és életmód
 kulturális örökség
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Márkó
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
Márkói Települési Értéktár
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
Jó tanács:
„Ne feledd, cérnából és ötletből sosem elég!”

A Márkófolt Varrókör Egyesület vezetője Migray Emődné Gabi néni, a Magyar Foltvarró Céh
tagja, a Márkóért Érdemrend viselője.
Gabi néni 1996-ban Horváthné Mátyás Márta foltvarró céhmester tanfolyamán ismerkedett
meg a foltvarrással. Az évek során folyamatosan gyűjtötte a foltvarrással kapcsolatos műveket.
Több európai, valamint amerikai kiállításon is járt, bővítve a tudását. Tapasztalatait, tudását
örömmel osztja meg másokkal. Az egyesület működtetésében a kezdetektől részt vett Enyingi
Judit, aki tudásával, kézimunkáival, hímzéssel, horgolással egészíti ki, és színesíti a márkói
foltvarrást.
Migray Emődné 2011-ben részt vett a Magyar Foltvarró Céh csoportvezetői tanfolyamán,
2017-ban a vezető képzésen.

„A foltvarrás (foltmozaik, patchwork) története igen régi, valószínűleg a szövés feltalálásának
idejére esik. A szükség, a szegénység hozta létre, amely során praktikus darabokat készítettek
a megszőtt anyagdarabokból. Az első foltvarró asszonyok minden folton-folt takarójukat kézi
varrással készítették. Kisebb közösségekben a hosszú téli estéken ezzel a kézimunkázással
mulatták idejüket. Különböző mintákat és elnevezéseket találtak ki, amelyeket tovább adtak
más tájak asszonyainak is. Így alakultak ki a klasszikus blokk elnevezések.
Fenn maradt leletek szerint az első foltokból készített munka Buddhához fűződik. A hívei
selymet adományoztak neki. A szegények csak egy-egy selyemdarabot tudtak vinni, ezért
Buddha szerzetesi ruhává varratta össze őket.
A foltvarrás történetéről szóló írások, megemlítik, hogy egyiptomi falfestmény tanúskodik
arról, hogy már ókori Egyiptomban is hordtak a szegények „foltokból készített ruhát”.
Ázsiából Európába a keresztes lovagok hozták a foltvarrás technikáját magukkal a palesztin
asszonyaikkal együtt.
A középkorban az európai kereskedelem virágzásával nemcsak az anyagok terjednek el, hanem
egyre gyakrabban találkozunk foltmunkákkal is. Ez a kor vezeti be a tűzést, hamarosan
megjelenik a díszítő tűzés is. A reneszánszban már a selyem az uralkodó anyag. Az iparosodás
korában az angol textilgyártással a gyári munkások a hulladék textilek felhasználásával
készítettek foltmozaik takarókat.
Az első angol és ír telepesek vitték magukkal a technikát az Újvilágba. Ekkor kezdődött a
foltvarrás aranykora. A textil drága volt, a telepesek asszonyai rá voltak kényszerítve arra, hogy
minden apró textildarabot felhasználjanak. A kis darabokat egy “szabályos” minta szerint
kezdték el összevarrni. Az asszonyok azon versenyeztek, ki tud új mintát kitalálni. Így kezdtek
el kialakulni a különböző mintázatú patchwork blokkok. A minták neve gyakran az Amerikai
Egyesült Államok valamelyik tagállamára, vagy valamilyen szimbolikus jelképére utal.
(http://szilvifoltvarras.cafeblog.hu/2015/04/12/patchwork-suli-a-foltvarras-tortenete-1-resz/ )
A huszadik század elején, Háromszéken (Háromszék egyike volt a székely székeknek, vagyis
a történelmi Székelyföld közigazgatási egységeinek. 1562-ben jött létre az addig önálló
Kézdiszék, Orbaiszék és Sepsiszék egyesülésével.) is sok ilyen kézimunkát készítettek, főleg
praktikus céllal, azaz használatra, viseletre. Használaton kívüli, elnyűtt vastag posztókabát
anyaga, elszakadt pokróc még épségben maradt széle stb. képezték az alapanyagot. Körülbelül
16–20 cm-es négyzetlapokból és ezekhez illeszkedő háromszögekből állították össze a
darabokat. Összeállítás előtt szükség szerint díszítették azokat hímzéssel.
Napjainkra a technika magas szintű fejlődése a foltvarrás területén jelentős változásokat hozott.
A varrógépek fejlesztése, elterjedése meggyorsította a varrási folyamatot. A gépesítés azonban
nem feledteti, hogy a kézi varrással elkészített művek nagyobb értékűek. Kézzel lassabban, de
általában pontosabban varrunk. Az alkotásunk összhatása finomabb, lágyabb. Vannak olyan
minták, amelyeket csak kézzel lehet megvarrni (pl. jojó, térbeli virágok stb.) Speciális
eszközök,
sablonok,
ollók
stb.
segítik
a
mai
kézimunkázókat.
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Foltvarr%C3%A1s )
„Szabj pontosan,
Vasalj gondosan,
Bonts boldogan.”

Közös munka
2003. decemberében a karácsonyi díszek készítése során merült fel a Foltvarró csoport
létrehozásának a gondolata a Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre Egyesületen belül. A
csoport 2004. januártól már hetente találkozott és ismerkedett a foltvarrás technikáival. Minden
évben részt vettek továbbra is a Baráti Kör nyári táboraiban, sőt minden márkói
gyermekrendezvényen, táborban (Cserdülő Tábor, Karitász Tábor) részt vesznek a tagjai. A
MárkóFolt Varrókör egyrészt aktív, alkotó kikapcsolódást biztosít a falu, s a közeli települések
vállalkozó kedvű asszonyainak, lányainak, másrész az egyesület tagjai által készített munkák
kiállítások, karitatív célú ajándékozások során öregbítik a falu hírnevét.

Első évek munkáiból, köztük a „Kék Könyvborító”, amibe a történetünk került

Juharfa leveles közös munka
Első kiállításukra 2005-ben került sor a Falunapon és a Német Nemzetiségi Napon. Ettől kezdve
ezen események állandó résztvevői lettek. 2006-ban készült el az első olyan közös munka, mely
a helyi óvodásokhoz került, a farsangi mulatságon adták át a boldog gyermekeknek. 2006-ban
varrták a cipzár táskát, melybe „illetéktelenek nem tudnak belenyúlni”.

Állatmintás falikép készülés közben
2007-ben meghívást kaptak a Völgytornác Programra Nagyvázsonyba, ahol a kiállított
műveiket több oldalon keresztül méltatták a kihelyezett vendégkönyvbe a látogatok. Egyik
kedvenc idézetük: „Folt hátán folt. Ez gyönyörű volt”. A 2007. év abból a szempontból is
jelentős, hogy ekkor kezdett el járni a csoportba az első gyermek tag: Szalai Enikő, aki
hamarosan nemzetközileg is növelte a csoport hírnevét, s akinek díjazott munkája a Márkói
Cserdülő Kulturális Egyesület logóját ihlette.
Nagyon fontosnak tartják a folyamatos fejlődést, a szerzett tudás egymással való megosztását.
Bárhol, bármilyen tanfolyamon, varrósnapon járnak az ott szerzett új ismereteket megosztják
egymással. 2007-ben részt vettek a Határtalanul Foltvarró Fesztiválon, Szekszárdi Országos
Kiállításon, valamint Tihanyban, Tatabányán táborba jártak, illetve azóta is minden évben
elmennek a tatabányai varrósnapra.
2009. augusztusában a „Bakony, te szép hazám” rendezvénysorozat kiállító művészei voltak.
2010-ben a Foltvarró csoport egyesületté alakult. Az egyesület alapító tagjai: Enyingi Judit,
Fehérné Nusi, Horváthné Kati, Horváth Renáta, Huberné Irma, Libis Kinga, Makainé Irén,
Migrayné Gabi, Palvekné Zsuzsa, Pfeiferné Ági, Strenner Anett, Strenner János, Várszeginé
Ottília, Vérné Adél, Wágenhofferné Marika. 2010. évben varrós találkozót szerveztek a
környékbeli szervezeteknek, valamint meghirdették a varrjunk a szabadban programot. Az
egyesület tagja, Enyingi Judit I. díjat kapott a szombathelyi tanfolyamon készített munkájával.
2010-ben megrendezték a Karitász Jótékonysági Vásárt, ezzel támogatva helyi karitász
szervezetet.
2011. a sikerek éve volt. Januárban a Vetési Albert Gimnáziumban kerültek kiállításra a
munkáik. A jászberényi Berényi Foltvarró Csoport Családi Kör országos vándorkiállítása
eljutott Márkóra, a kiállításon több márkói munka is szerepelt, köztük Szalai Enikő „magister”
különdíjas munkája. Az angliai Birminghamben pedig II. helyezést ért el Enikő a táncos
párjával. A közös varrás és a jótékonysági vásár mellett meghirdették a kezdő foltvarró
tanfolyamot 8*2 órában, melyre sok új vállalkozó kedvű személy jelentkezett.

Kiállítás megnyitón Enikővel és a díjazott mű:

2012. májusában a Cholnoky Jenő Galériában nyílt kiállításuk, a tervezett karitatív munkák
mellé (Chriskindli ruhák, mesepárnák, adventi vásár), az új óvoda függönyei is megvarrták sok
szeretettel. 2012-ben 16 felnőtt és két gyermek tagja volt az egyesületnek, valamint ez évben a
LEADER pályázaton nyert összegből tudtak varrógépeket és felszerelést venni.
2013-ban tovább folytatódik a kezdő foltvarró tanfolyam. 2013. június 28-án az egyesület
munkáival nyílik meg Balatonrendesen a Foltút több állomású kiállítás.
2014-ben részt vettek a márkói Kapunyitogató rendezvényen. Ez évben, már hét gyermek jár
hetente varrni. 2014-ben ünnepelte a csoport a 10 éves fennállását, íme, a jubileumi kiállítás
képei:

2015-től már külön napon várják a gyerekeket. Ez évben Pápára kirándulnak a gyerekekkel,
ahol Gabi néni „Álmaim párnája” is kiállításra került. Decemberben a veszprémi Foltvirágok
Patchwork Klub kiállítását a Márkói Ifjú Foltvarrók éneke nyitja meg. Ez évben elkészülnek a
kiállítás paravánok, valamint a Jótékonysági „rögtön” tombolával egy jelentős összeget
juttathatnak a karitászon keresztül a márkói rászoruló családoknak.
2015. Kiállítás és rögtön tombola a Karitász javára, a foltvarró gyermekek munkái:

Balra gyermekmunkák, jobbra a legújabb tagok munkái (első kiállítók fala):

2015. évi kiállítás

2016-ban több alkalommal is szerepelnek a gyermek foltvarrók a Hírfoltok kiadványban, mely
a Magyar Foltvarró Céh gondozásában jelenik meg. A Budaörsi Országos Fesztiválón 2016ban nagy szeretettel fogadták a márkói gyermekeket, belépő jegyet is küldtek számukra.

Gyermekek a mosolygós virágokkal és munka közben:

A csoport a tanfolyamokon való folyamatos részvétel mellett igyekszik minél több kiállításra
is eljutni, mind országon belül (Budapest, Pécs, Veszprém…), mind külföldön (Bécs).
A tagok minden évben készítettek egy-egy közös munkát, melyet vagy a helyi óvoda
díszítésére, vagy a falunak ajánlottak fel.
Kirándulás a Határtalanul Foltvarró kiállításra 2007 – 2008.

Kirándulás Pápára:

Kirándulás Budaörsre:

Közös munkák:
 2004. drezdai tányér mintás falikép
 2004 -2005. juharfaleveles falikép
 2004-2005. alakos babák applikációs technikával
 2006. állatmintás közös kép
 2007. járműves közös kép
 2008-2009. Zsuzska babás képek
 2010. Virágos falikép
Sajnos a korai időszakból kevés fényképes dokumentáció maradt fent.

Több, mint tíz év alatt számos kiállításon vett részt az egyesület, ezek közül egy-kettő
kiemelve:
 Völgytornác Program Nagyvázsony
 „Bakony, te szép hazám!”
 Családi Kör
 Anglia Birmingham
 Cholnoky Galéria
 Foltút
 s számos helyi lehetőség.
Tavaszi tárlat képei, Bánd:

Kiemelkedő az egyesület karitatív munkássága, mely több síkon mozog:
1. Közvetlen módon a helyi karitász támogatása, a minden évben, adventben megrendezett
jótékonysági vásár és kiállítás során befolyt összegekből;
2. a helyi óvoda támogatása, képekkel, kispárnákkal, ruhácskákkal és évről évre az Ovis
Bálra készített tombolatárgyakkal;
3. Kézműves foglalkozások tartása a falu vagy valamelyik egyesület által szervezett
gyermekprogramokon;
4. Tagjainak segítőkészsége a civil szervezetek, a közösség vezetése, vagy az egyének
felé;
5. Az újszülött márkói gyermekek köszöntése.
Kiemelkedő erénye az egyesületnek, hogy közel 100 Magyarországon működő foltvarró
közösségből egyedül Márkón működik gyermekcsoport.
A másik jelentős erénye és előnye, hogy bárki mehet az egyesületbe, mindenféle varrási
előképzettség nélkül, s ott szeretettel, türelemmel megtanítják a kézi- és gépi varrás fortélyaira.

Csokifolt Ágival Iránytűblokk varrás
és a készülőben lévő munkák:

„… aki szeretettel ölt tűjével öltést öltés után, szeretete kinccsé válik, tűje arannyá…„ (Móra
Ferenc). A 2007 – 2008. évi közös munkák emlékére választották e jelmondatot. az egyesület
foglalkozásira betérő ugyanazt a szeretetet, harmóniát érezheti, mint amilyen a Kincskereső
Kisködmön Tündérkéje mellett lehetett egykoron.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A Márkófolt Varrókör Egyesület 13 éve alakult. Tagjai a saját örömükre végzett kézimunka
mellett folyamatosan gazdagítják, segítik a települést. A helyi táborok segítőiként rendszeresen
tartanak kézműves foglalkozásokat, játszóházakat gyermekeknek. Az óvodásoknak több
alkalommal varrtak meglepetés ajándékokat, „foltosképet”, kispárnát és nemzetiségi fellépő

szoknyát. Az óvoda és a Kulturális Központ függönyei szintén kezük munkáját dicsérik. A falu
újszülöttei számára ajándékként „foltosladbát” készítenek.
A foltvarrók mindenütt a világon jótékonykodnak, karitatív árveréseket, tombolasorsolásokat
szerveznek. A márkói foltvarrók is őrzik ezt a hagyományt, és gyönyörű munkáikkal évről évre
megörvendeztetik a közösség lakóit. Tombolatárgyaikkal, a Karitász számára szervezett
vásáraikkal a helyi rászoruló családokat segítik.
A csoport vezetője, Migray Emődné Gabi néni az utánpótlás nevelésére is gondot fordít. Három
éve a felnőtt foltvarrók mellett a gyermekek számára is lehetőséget teremtett a varrásra, egy
„ifjú foltvarrók” részére indított csoport létrehozásával. A heti rendszerességgel tartott
foglalkozásokat a gyerekek egyre nagyobb létszámban, lelkesen és kitartóan látogatják. Gabi
néni nagy szakértelemmel, szeretettel és türelemmel vezeti kezeiket, tanítja, bátorítja őket.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):





Egyesület életének fényképes bemutatója
Hírfoltok – a Magyar Foltvarró Céh Lapja
Napló
Márkói Tükör

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális
dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
A javaslathoz csatolt saját készítési fényképek, videók felhasználásához hozzájárulok.

Madarászné dr. Ifju Bernadett

