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■ A  kiállított tárgyak me
sélnek, de ez a tárlat több 
mint mese, maradandó ér
ték, a múltban gyökerezik.

Nyíracsád (HBN -  K. Z. E.) 
-  Február elején ismét megnyi
tóra gyűltek össze a művésze
tek kedvelői, családtagok, is
merősök, barátok a Malom Ga
léria időszaki kiállításoknak 
otthont adó földszinti termei
ben, ahol Diósné Kozma Erzsé
bet, a művelődési ház igazga
tója a vendégeket, Katona Gyu
la polgármester pedig az alko
tókat köszöntötte. Király Dalma. 
az általános iskola 7. osztályos 
tanulója által előadott népdal
csokor teremtett bensőséges 
hangulatot a tárlat megtekin
téséhez, majd Láposi Terka nép
rajzkutató - aki figyelemfelkel
tő nemezfiguráival bábkészítő

ként maga is a kiállítók között 
szerepelt vállalkozott arra, 
hogy bemutassa az alkotókat, 
s munkáikat: Gyöngy Enikő öt
vösművész ékszereit, ruháit, és 
rekeszzománc képeit, Túriné 
Makoldi Gizella batikolt textí
liáit, Molnárné Ötvös Tünde ke
rámiáit. Láposi Terka rövid 
bevezetőjében úgy fogalmazott, 
hogy az út, amit négyen já r
nak, nagyapáik útja, ami előt
tük áll, pedig gyermekeik útja. 
-  A kiállított tárgyak mesél
nek, de ez a tárlat több mint 
mese, maradandó érték, ami a 
múltban gyökerezik, s a jelen
ben a jövő felé mutat. „Kin
cseinket” hoztuk el Nyíracsád- 
ra, melyekkel nemcsak a tár
latlátogatóknak akarunk örö
met szerezni, hanem legdrá
gább kincseink, gyermekeink 
tarsolyába üzenetet rejtünk ál
taluk, hogy ők fejtsék majd

meg, s tanuljanak, táplálkozza
nak belőle.
Acsádi gyökerek

A megnyitó különlegességé
nek számított, hogy a kiállítók 
egyike, Gyöngy Enikő ötvös
művész nyíracsádi származá
sú, aki így egy kicsit „haza” is 
jött a nyírségi községbe. -  Fő
iskolás koromban kezdtem is
merkedni az anyaggal, m^jd

1985-ben a Kecskeméti Nem
zetközi Zománcművészeti Al
kotótelepen köteleztem el ma
gam a zománctechnikának, 
ezen belül is a rekeszzománc
nak -  mondja Gyöngy Enikő, 
aki finom ízlésről tanúskodó, 
különleges ékszereit, a hozzá
juk tervezett, és általa is viselt 
ruháit, valamint rekeszzo
mánc képeit hozta el Nyír- 
acsádra.


