5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása
Gulyás Imréné 1940. augusztus 29-én született Mezőberényben. A helyi szövőgyárban
kezdett el dolgozni, majd a szőnyegszövőben és onnan is ment nyugdíjba. Nyugdíjba
vonulása után kezdett el komolyabban foglalkozni a szövéssel. Több mint 40 szőnyegét és
falvédőjét zsűriztette. A szövés mellett egyéb népművészeti tevékenységgel is foglalkozik.
így például a nemezeléssel, ami az ő nevéhez fűződik Mezőberényben. Foglalkozik még
csuhézással, gyöngyfűzéssel és mézeskalács készítéssel is. Ezeket a tevékenységeket
kézműves foglalkozásokon tanítja. Nagyon szívesen átadja tudását a gyerekeknek vagy akár
a felnőtteknek is. Számára ez nem teher, hanem hasznos időtöltés és kikapcsolódás. Arra
törekszik, hogy e népi mesterségeket tovább adja a felnövekvő nemzedékeknek,
megszerettesse velük olyannyira, hogy ők is továbbvigyék ezeket a szép hagyományokat.

6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
1997 óta tagja a Békés Megyei Népművészeti Egyesületnek. Rendszeresen részt vesz
továbbképzésein, nyári táboraiban, bekapcsolódott az alapfokú szövő képzésbe is. Előbb
csak gyapjú székely festékes szövést, majd torontáli kézi szőttest készített. Később a vászon
technikája is érdekelte, azt is megtanulta. Kipróbálta a „mű" létrehozásának nehéz, de lelket
melengető érzését és szépségét. A szövéshez használt alapanyagot, a gyapjút maga festi
hagyományos módon, természetes alapanyagokat felhasználva. Például a hagyma leveléből,
diót borító burokból és annak leveléből, a bodza terméséből. Még a mai nap is kitartóan
dolgozik, új terveket sző hagyományos kézi szőnyegszövő székén. Munkáját rendszeresen
zsűrizteti, ahol hozzáértő emberek értékelik.
Elért eredményei:
2000-ben Békéscsabán a VII. Országos Textiles Konferencián II. helyezést ért el 2000-ben
Budapesten XIII. Országos Népművészeti Kiállításon Bronz oklevelet kapott 2001-ben
Gyulán a Szülőföldünk Békés Megye Elő Népművészeti pályázaton Elismerő oklevelet
kapott
2004-ben Békéscsabán a IX. Országos Textiles Konferencián I. helyezést ért el. 2005-ben
Budapesten a XIV. Országos Népművészeti Kiállításon bronz oklevélben részesült
2006-ban Budapesten a Hagyományok Házában Népi Iparművész elismerő címet kapott
2008-ban Békéscsabán XII. Országos Textil Konferencián III. helyezést ért el 2010-ben
Békéscsabán XII. Országos Textil Konferencián Különdíjban részesítették Igaz, hogy már
betöltötte a 70. évet, de míg az ereje és az egészsége engedi, addig szeretné folytatni és a
tudását átadni az utókornak. Szeretné Mezőberény hírnevét öregbítem!

