
Minden egy hintalóval kezdődött..
Tizenhárom évesen önálló kiállítás

Nyíracsád (HBN -  Sz. V. É.)
-  A Konyári család akkor 
hatéves leánygyermeke azzal 
állt elő hét esztendővel 
ezelőtt, hogy ő bizony hinta
lovat szeretne.

A szülők ahelyett, hogy elmen
tek volna boltba megvenni a já
tékot, hozzáfogtak s maguk ké
szítették el a gyermek által áhí
tott hintalovat. Fúrtak, faragtak, 
örömüket lelték az „alkotásban”, 
s következett az építőkocka, az 
állatfigurák, a kisszekér. Mind
mind tölgyfából s különböző ne
mes fákból.

Fa és gyöngyfűzés
Több, mint hatvanféle figura 

készült el, amikor a családi ku
paktanács úgy döntött, vásárra 
viszik a portékát. Kézművesvá
sárokra, kiállításokra jártak, s 
közben újabb játékok készültek. 
Amíg a szülők árultak, a gyere

kek játszóházi foglalkozásokon 
múlatták az időt. Lacika az apai 
örökséggel, a fával kötelezte el 
magát, míg Ibolya két evve 
ezelőtt a gyöngyfűzésbe lett sze
relmes. Kezdetben egyszerű kar
kötőket, állatfigurákat „fűzött”, de 
többre vágyott annál, mint amit 
a fantáziája szült. Szakkönyveket 
kért a szüleitől, olyanokat, ame
lyekből a gyöngyfűzés minden 
csínját-bínját megtanulhatja. A 
kézművesvásárok királynője, a 
gyöngygallér izgatta a legjobban.

Ma már tudja, hogy ez a gyö
nyörű „ékszer” a Tolna ®e&y®i 
népviselet szép kiegészítője. Két 
év alatt szép számmal készített 
belőle, mindet eredeti motívu
mok alapján. A tizenhárom éves 
kislány karácsony előtt önálló 
kiállításon mutatkozott be a nyi- 
racsádi művelődési házban, ahol 
a gyöngyből készült remekmű
vek mellett a legújabb „diáksze
relem”, a vert csipke is helyet
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