
  

 
  

  

Tisztújító küldöttgyűlés 

• November 16-án került sor a NESZ idei második küldöttgyűlésére Budapesten, 

az Ében Hotelben, mely egyben tisztújító küldöttgyűlés is volt. Elsőként a 

Mandátumvizsgáló Bizottság megállapította a küldöttgyűlés 

határozatképességét, majd a küldöttek tiszteletbeli alelnöknek választották 

Borbély Jolánt, Joli nénit , aki az új ciklusban már nem vállalt el újabb 



tisztséget. Ezután következett a NESZ 2014. évi munkatervének és 

költségvetésének megvitatása és elfogadása, majd Pál Miklósné elnök és 

Nagy Vincéné az Ellenőrző Bizottság elnöke beszámolt a NESZ elmúlt 3 évi 

tevékenységéről. Az elnökség lemondása után a Jelölő Bizottság listát állított 

az új jelöltekről. Mint minden évben, - idén is - a jelenlévők megemlékeztek az 

elmúlt egy évben elhunyt tagokról. Ebédszünetben a szavazásra jogosultak 

leadhatták voksaikat a jelöltekre, a szünet után pedig a Mesterségek 

Ünnepének beszámolója hangzott. Ezalatt a Szavazatszámláló Bizottság 

összesítette a szavazatokat, majd ismertette az eredményeket. A 2013-2016. 

évi ciklusban a NESZ tisztségviselői: Pál Miklósné elnök, Hubert Erzsébet, 

Komjáthi Tamásné, Pongrácz Zoltán, Skrabut Éva, Tarjányi József alelnökök. 

Az Ellenőrző Bizottság megválasztott elnöke Nagy Vincéné, tagok: Debreczeni 

János és Török Istvánné. Gratulálunk  és sikeres munkát kívánunk nekik!  

   

    



  

 

 

Vendégségben Kínában 

• A NESZ és a Hagyományok Háza meghívást kapott Kínába a Guizhou-i 

Nemzetközi Kézműves és Kulturális Termékek Expójára, mely 30 ország 

részvételével valósult meg. Magyarországot négy kézműves képviselte: 

Gosztonyi Zoltán, csont és szarufaragó Népművészet Mestere; Mosonyi Éva, 

tojásíró népi iparművész; Péter Szidónia, népi ékszerkészítő, gyöngyfűző; 

Barsi Gizella, csipkeverő. A Hagyományok Háza részéről Hont Angéla és Illés 

Vanda, a NESZ részéről Igyártó Gabriella vett részt a rendezvényen. 

A magyar kézműves tárgyaknak és mesterségbemutatóknak nagy sikere volt. 

Barsi Gizella és Gosztonyi Zoltán alkotásait ezüst díjjal ismerte el a nemzetközi 

zsűri.  



 

   

 

 

Kiállítás és bemutató Madridban 

• "Mézvarázs" címmel magyar kézművesek alkotásaiból mézeskalács kiállítás 

nyílik 2013. november 29. és 2014. január 12. között a madridi San Isidro 

Múzeumban, melyet a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a Mézeskalács 

Szakmai Bizottság közreműködésével, a madridi Magyar Nagykövetséggel és 

Madrid Fővárosi Önkormányzatával közösen rendez. A közelgő ünnepek 

alkalmával a nagyközönség hazai mesterektől lesheti el, hogyan készülnek a 

mézeskalács díszek és ajándéktárgyak. A kiállítás az NKA támogatásával 

valósul meg.   



  

 

 

Mesterség és Művészet 

• A Népművészeti Egyesületek Szövetségének kiadványára, a Mesterség és 

Művészetre előfizetni csekken vagy átutalással lehet, melyet a 

neszfolk@nesz.hu vagy az 1/241 31 47-es telefonszámon kérhet.  

 
 

 
 

 

 



 
 

Aranykapu Népművészeti Egyesület 

• Az Aranykapu népművészeti Egyesület szervezésében, a Vasutas Művelődési 

Ház „Aranykapu” bemutató termében „Csuhé- és szalma alkotások” címmel 

Harsányi Tiborné munkáiból, „Mézesbábok és mézeskalács házikók” címmel 

Kozma Zoltán népi iparművész munkáiból látható kiállítás. Megtekinthető 

november 30-ig, h-p: 9-18 óráig.  

• November 25-én hétfőn 15 órától a Vasutas Művelődési Házban szakmai 

beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Értéktár Bizottság munkájáról, 

megyei tapasztalatairól. 

(Cím: 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23.)  

 

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

• A TÁMOP 3.2.13.-12-1-2012-0073 – „Népi kézműves hagyományok 
ápolása a Körösök vidékén” című pályázatunk célkitűzése, hogy a 

népművészettel, ezen belül kiemelten a népi kézművességgel ismertessük 

meg a felnövekvő nemzedéket. A program keretében szakkörök, témanapok, 

múzeumlátogatások, kiállítások, néprajzi- és kézműves versenyek valósulnak 

meg. 

A program keretében óvodai és iskolai népművészeti napokat rendezünk: 

November 29. Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola, Békéscsaba 

A témanap alkalmával az intézmény tanulói 3 kézműves „mesterséggel” 

ismerkedhetnek meg játszóházi foglalkozás keretében, valamint egy választott 



műsor színesíti a programot, mely lehet néptánc, hangszerbemutató, 

bábelőadás stb. az intézmény kérésének megfelelően. 

A program keretében gyermek népi kézműves szakkörök működnek az 

alábbi helyeken: 

Általános Iskola, Lökösháza 

Mackó-Kuckó Óvoda, Békéscsaba 

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Békési Tagintézménye, 

Békés 

Törökzugi Óvoda, Gyula 

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Vörösmarty 

Mihály Tagintézmény, Orosháza 

A szakkörök alkalmával a gyermekek megismerkednek a népi kézműves 

mesterségek alapfogásaival, kisebb használati tárgyakat készítenek, valamint 

alapvető néprajzi ismereteket is elsajátítanak.  A szakkörök során készült 

alkotások novemberben a néprajzi verseny II. fordulójában megmérettetésre 

kerülnek, ahol a legügyesebb egyéni alkotók díjazásban részesülnek. 

A program keretében „Békés megye élő népművészete” című kiállítást 

rendezünk: November 1-9-ig a Kistérségi Általános Iskolában 

Békésen, November 11-15-ig a Lencsési Óvodában Békéscsabán, November 
18 - december 2-ig a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskolában, 

Békéscsabán, November 11-22-ig a Református Gimnázium, Általános 

Iskolában Békésen. A kiállítások alkalmával az intézmények tanulói, óvodásai, 

a dolgozók és minden intézménybe látogató megismerkedhet Békés megye élő 

népművészetének egy kis szeletével. A kiállításon szinte minden mesterség 

bemutatkozik, a bőrművességtől a szövésen át a hímzésig. A látogatók száma 

intézményenként sok esetben az 500 főt is eléri.  



 

• Néprajzi versenyre kerül sor az alábbi helyeken: November 11-én a Lencsési 

Óvodában Békéscsabán, November 15-én a Kistérségi Általános Iskolában 

Békésen, November 15-én a Református Gimnázium, Általános Iskolában 

Békésen. A néprajzi versenyek I. fordulójában elsősorban az elméleti 

ismeretek számonkérésére kerül sor. A szakköri foglalkozásokon, a 

múzeumlátogatásokon stb. elhangzott ismereteket tesztekkel, totókkal, játékos 

feladatokkal kérik számon az intézmények témafelelősei. Intézményenként a 

legügyesebb 4 gyermek jutalomban részesül.  

 

• A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájával és a fogadó 
településekkel közösen felnőtt hímző szakkör indult Békés megye öt 
településén: Nagybánhegyes, Bélmegyer, Kétsoprony, Kisdombegyház, Lökö

sháza. 



Újra öltünk és örökítünk címmel Békés megyében is az ország 3 más megyéje 

mellett (a fenti településeken) hímző szakkörök vették kezdetüket. A szakkörök 

célja, hogy a kis településen élő felnőtt korú lakosok ismét megtanulják ezt a 

csodálatos, s sok esetben már egyre több helyen elfeledett mesterséget, s 

lehetőségükhöz mérten tovább is adják a környezetükben élőknek.  

• A Békéscsaba ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskolában az innovatív 
iskolafejlesztés TÁMOP program keretében megvalósuló 
rendezvények: November 4. Témahét - fejlesztések, November 15. 
Gasztrokulturális nap, November 25. Nyelvi vetélkedő. 

Egyesületünk nyertes közbeszerzési eljárást követően szakmai 

megvalósítóként működik közre a békéscsabai International Language School 

(ILS) TÁMOP pályázatában. A programban tematikus napokra, témahetekre, 

vetélkedőkre, gólyabálra stb. kerül sor.  

• November 9-én a Kézműves Szakiskolában Népi Iparművészeti Tanács 
kihelyezett zsűrizése 

Az idei évben is megrendezésre kerül a Népi Iparművészeti Tanács kihelyezett 

zsűrizése. Ez alkalommal is igen szép számmal érkeztek jelentkezések, szinte 

minden szakágból. A szakmai zsűri az alkotásokat november 9-én értékeli.  

• November 9-én a Kézműves Szakiskolában „Értékeink és 
Hungarikumaink a vidékfejlesztésben” konferencia – programja a 
www.bmne.hu honlapon megtalálható 

Már-már hagyománnyá válik, hogy minden év novemberében szakmai 

konferenciát rendezünk, melyre nem csak egyesületi tagjainkat, valamint békés 

megyeieket, hanem az ország minden részéből várjuk az érdeklődőket. A 

zsűrizés szempontrendszerének változása, valamint a népi kézműves oktatás 

változásai után 2013-ban egy szintén aktuális témáról a Hungarikumokról 



(törvényi szabályozás, értékleltárak, helyi és megyei értékek stb) tartunk 

tanácskozást Békéscsabán. A konferencia célja, hogy bemutassa azt, hogy a 

népi kézművesség, az élő népművészet, hogyan veheti ki részét a 

vidékfejlesztésből, az alkotók, alkotások, szakágak, hogyan kapcsolódhatnak 

be a helyi értéktárakba, illetve hogyan válhatnak akár Hungarikummá is. 

Emellett az előadók bemutatják megyénk sajátosságait, s azon értékeket, 

melyek a későbbiekben iránymutatóak lehetnek. A megyei sajátosságok mellett 

betekintést nyerhetünk a Hungarikum Bizottság, valamint az Értéktár 

Bizottságok működésébe, cselekvési programjába is.  

• November 23-24-én a Kézműves Szakiskolában a X. Gyermek- és Ifjúsági 
Népi Kézműves Pályázat zsűrizése 

2013-ban, két év után ismét megrendezésre kerül a Gyermek és Ifjúsági Népi 

Kézműves pályázat. A pályázatra szép számmal érkeztek be jelentkezések. Az 

alkotásokat november 11-től várjuk Békéscsabán az Orosházi út 32. sz. alatt. A 

beérkezett pályamunkákat a szakmai zsűri november 23-24-én értékeli. 

A pályamunkákból megrendezett kiállítás ünnepélyes megnyitójára  és az 

alkotók díjazására december 8-án kerül sor a Munkácsy Mihály Múzeumban.  

• November 24-én a Kézműves Szakiskolában „Népi kézműves 
hagyományok ápolása a Körösök vidékén” című TÁMOP projekt 
sajtótájékoztatója 

Egyesületünk TÁMOP projektje lassan a befejezéséhez érkezik. Az eddig 

megvalósított és a még ránk váró programokról november 24-én tájékoztatjuk 

a sajtó képviselőit. A megjelentek ezen a napon betekintést nyerhetnek a 

néprajzi verseny II. fordulójára beérkezett alkotások, valamint a Gyermek és 

Ifjúsági népi kézműves pályázat zsűrizésének munkálataiba.  



  

 

 

Bihari Népművészeti Egyesület 

• Jubileumi kiállítás nyílik a Hagyományok Házának kiállítótermében „Tüzet 

Viszek és éltetek, 20 éves a Bihari Népművészeti Egyesület” címmel  

2013.november 20-án 15 órakor. A kiállítást Halász János  államtitkár nyitja 

meg. A kiállítás 2014. január 20-ig tekinthető meg.   

 
 

 

Ceglédi Alkotók Egyesülete 

• A Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár NKA által támogatott "Perdülj 

fordulj" táncház sorozatában kézműves foglalkozást tartanak tagjaink 



(november 10., december 14., december 27.), melyre szeretettel várjuk az 

érdeklődőket.  

• Négy tagunk kapott meghívást Cegléd testvérvárosába, Plauenbe 

(Németország) az adventi vásárba, november 28-december 2 között.  

• Détári-Lukács Ágnes alelnök, Pest Megye Közművelődéséért ezüstgyűrű 

kitüntetést vehetett át, október 15-én Vecsésen a Pest Megyei Népművelők 

őszi tanácskozásán.  

 

Dunakanyar Népművészeti Egyesület 

• Az egyesület kézművesei foglalkozást tartottak a budakalászi Kós Károly 

Művelődési Ház, Márton napi vígságok rendezvényén.   

   

• November 30-án kezdődnek a Vidám Ünnepi Készülődés napjai, melyen 

szintén az egyesület kézművesei tartanak foglalkozásokat kicsiknek és 

nagyoknak egyaránt.   

  

Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 

• A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület, Miskolc, 2004. évben 

hagyományteremtő céllal írta ki a „Virágzó népművészet” című pályázatot, így 



az idén már tízedik  alkalommal hirdetjük meg rendezvényünket, vagyis 

jubilálunk. Pályamunkákat vártunk a népművészet minden szakágából. 

A pályázatra 20 tárgyalkotó népművész küldte be 83 db. munkáját. 

A Diósgyőri Kézműves Alkotóházban 2013. november 21 –én  kerülnek 

zsűrizésre az alkotások. 

2013. november 30 –án kerül sor a pályázat eredmény hirdetésére és a 

zsűrizett munkákból álló kiállítás megnyitóra. 

A  kiállítás megnyitója után kerül sor  a „Minden, ami fa” című konferencia a 

faművesség mai helyzete, a magyar nyelvterületre jellemző technikák 

alkalmazása és a mai használható tárgyak készítése a hagyományok 

felhasználásával, az új zsűrizési szempontok ismertetése témákkal. 

Előadók: Dr. Viga Gyula muzeológus, Kékedi László fafaragó, a Népművészet 

Mestere, Népi Iparművész, Juhász András fafaragó, Népi Iparművész.  

  

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntése alapján 2013. 

májusában megalakult a Megyei Értéktár Bizottság, melynek tagja a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara megyei képviselője, a Megyei Iparkamara 

munkatársa, a Kormányhivatal építési hatósága, a Hortobágyi Nemzeti Park 

igazgatósága munkatársa, a politikai pártok delegáltjai, és a Közgyűlés elnöke 

felkérésére egyesületünk elnöke is. 

A májusi alakuló ülést követően október utolsó napján Debrecen város Értéktár 

Bizottsága értéklistájával ismerkedtek meg a megyei bizottság tagjai. A listában 

a debreceni kézművesség értékei, közöttük a mézeskalács, a kisbunda és a 

kerámia is szerepel.  



• A Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék díjat évek óta sok kézművesünk, 

egyesületi tagunk pályázza meg, eredményesen. 2013. novemberében  Buka 

Csabáné csipkeverő népi iparművész és Kormányos Lászlóné hímző, 

viseletvarró népi iparművész kapta a megtisztelő díjat. Alkotásaikat kamara 

kiállításon tekinthették meg az átadó ünnepség résztvevői.  

• A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület díjat ajánlott fel egy 

alkotóközösség vezetőjének az Ifjú Kézművesek Országos Kiállítása 

megnyitója és díjátadója alkalmával. 

A két napos programsorozaton Halász János az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma államtitkára, Beke Márton, Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Kulturális Főosztálya vezetője és Beszprémy Katalin a Hagyományok Háza 

Módszertani Műhely vezetője adott át díjakat, tartott tájékoztatót. A pályázaton 

a legeredményesebb oktatási intézmény vezetője részére alapított díjat dr. 

Takácsné Domán Etelka, a Nádudvari Kézműves Szakiskola igazgatója 

vehette át.  

• November 15-én ünnepli megalapításának 10. évfordulóját a Mikepércsi Hímző 

Szakkör, vezetője Kormányos Lászlóné hímző, viseletvarró népi iparművész. A 

program tiszteletére kiállításon mutatják be alkotásaikat.  

• A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 2013. november 1-től Népi 

Mesterségek Háza elnevezésű intézményt működtet Debrecen város 

központjában. A Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztálya, a Közgyűlés 

Kulturális Bizottsága végül a Közgyűlés döntött arról, hogy egyesületünk 

fenntartásába adnak egy régi cívis házat, amely a pályázatban 

megfogalmazottak értelmében a város kulturális öröksége megőrzésével 

szolgáltatásokat nyújt majd a lakosságnak, miközben a  civil szervezet 

közösségi tereként működik. A 106 m2 területen és a ház mögötti kertben 



sokszínű, gazdag, változatos programokat kínálunk tagjaink és az érdeklődő 

közönségünk, gyermekek, fiatalok, idősek, családok és egyedülállóak 

számára.  

A Népi Mesterségek Háza jelentkezik a Népi Kézműves Alkotóházak Országos 

Egyesületébe.  

 

Heves Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Heves Megyei Népművészeti Egyesület ÉRTÉK ÉS SZÉPSÉG címmel 

népművészeti kiállítást rendezett Egerben a Bartakovics Béla Közösségi 

Házban, melynek megnyitójára 2013. október 24-én került sor. A tárlaton 24 

alkotó legszebb munkái voltak láthatóak: hímzés, szövés, viseletkészítés, 

bőrös, csont- és szarufaragás, fafaragás, gyöngyfűző, lószőrékszer-készítő, 

bútorfestő, fazekas, fajáték-készítő, csipkeverő, babakészítő, csuhé- és 

szalmafonó, üvegfestő, szakágakban. 

A kiállításon elsőként Fehér Jánosné a Heves Megyei Népművészeti Egyesület 

elnöke szólt a résztvevőkhöz. Elmondta, hogy az Egyesület az elmúlt évben 

ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját. A megalakulás óta közel 100 

kiállítást rendezett az Egyesület a Bartakovics Béla Közösségi Házban Eger 

város lakossága, valamint a turisták örömére. 

Ezt követően, Orosz Ibolya Eger Megyei Jogú Város képviselője köszöntette a 

nagy létszámú közönséget, majd Kary József a Nemzeti Művelődési Intézet 

Heves Megyei irodavezetője megnyitotta a kiállítást. 

A megnyitón dr. Csiffáryné dr. Schwalm Edit tartott szakmai tárlatvezetést: 

néhány mondatban bemutatta az alkotókat és beszélt a kiállított darabokról. 

A kiállításon többek között palóc, gömöri, úri hímzéssel készült lakástextíliák, 



terítők, függönyök, bőrtáskák-, övek, pénztárcák, szemüvegtokok, festett 

bútorok, vert csipkék, gallérok, terítők, mellény, gyöngyékszerek, lószőrékszer 

garnitúrák, falitányérok, ebédlőgarnitúra, palóc viseletek, festékes szőnyegek, 

különböző szövési technikával készített viseletdarabok, sál, szoknya, táska, 

látható. Megtalálható a fából készült gyermekjáték, szekér, repülő, autó, 

lovacskák, továbbá szalmakoszorúk, faragott, festett tükrök, üvegre festett 

faliképek, gyertyatartók és megannyi értékes és szépséges darabok. stb.  

Az Érték és Szépség tárlat 2013. november 4-ig látható a Bartakovics Béla 

Közösségi Házban. Bízunk benne, hogy az Egyesület kiállításai révén mind 

többen kedvelik, szeretik, értékelik népművészeti hagyományainkat és kedvet 

kapnak egy-egy kézműves mesterség megismeréséhez, elsajátításához.  

   

   

  



• A Heves Megyei Népművészeti Egyesület fontosnak tartja a folyamatos 

képzést, az élethosszig tartó tanulást. Ezért tanulmányutat szerveztünk, hogy 

az alkotóknak lehetőségük legyen  ismereteik bővítésére, valamint a 

csapatépítést is szolgálta. Ez évi tematikánk a Palócföld kincseinek 

megismerése volt. Meglátogattuk a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumot, 

amely 1973 óta működik a felújított Forgách- kastélyban. Igazi élmény volt 

mindannyiunknak. Folytattuk utunkat Rimócra. Rimóc, a palóc népművészet 

központja, a Cserhát északi nyúlványai alatt, az Ipolytól és Szécsénytől délre 

fekszik. Rimócon a Palóc Főkötő kiállítást és a tájházat csodáltuk meg. Ezekbe 

a főkötőkbe benne van a palóc asszonyok szíve-lelke. Nem csoda, hogy a férfi 

nép is érdeklődéssel szemlélte a szebbnél szebb darabokat. A palóc 

építészetet is tanulmányoztuk. A palóc házaknak sajátossága a kontyolt tető, a 

kőoszlopos tornác, valamint a kemence. 

A palócság kulturális ismertetőjegye a népviselete. A Palócföldön belül számos 

viseleti csoport (bujáki, hollükői, kazári, őrhalmi, rimóci, nagylóci stb.) alakult ki 

a nők hajviselete, főkötőik színe, díszítése, szoknyájuk száma, hossza, az 

ingvállak hímzése, a kötény formája, a férfiak kalapja, ingük hímzése, a rojtos 

aljú gatya hossza, szélessége stb. alapján. 

A balassagyarmati Palóc Múzeumban a bölcsőtől a sírig – paraszti és ünnepi 

viseleteket is megnéztük. A múzeumban látottak mindenkit elbűvölt, az elmúlt 

120 év paraszti életformájáról kaptunk áttekintést. Minden szakág képviselője 

találhatott magának megjegyzendő mintát, motívumot. Megismerhettük a régi 

palóc élet mindennapjait, eszközeit a bemutatott tárgyakon keresztül. 

Utunk végezetül Terénybe vezetett, ahol a Hunnia Csipke Múzeumba tettünk 

látogatást. Itt  bemutatták a csipkekészítés különböző módjait, fortélyait. 

Láthattunk itt terítőket, csipkegallérokat, táskát, csipkével díszített népi ruhákat, 



csipkéből készült ékszereket és egyéb érdekességeket, különlegességeket. 

A tanulmányúton kísérőnk Török János volt, a Népművészeti Egyesületek 

Szövetségének alelnöke, a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének 

elnöke. Kölcsönösen tájékoztatást adtunk az egyesületünk működéséről, 

tervekről, sikerekről. Egy hosszú, de tartalmas nap után jóleső fáradsággal 

tértünk haza, gyarapítva ismereteinket, erősítve Egyesületünk összetartó 

erejét.  

  

   

  

Iharos Népművészeti Egyesület 

• Advent az Iharos Népművészeti Egyesülettel a Nagytétényi 

Kastélymúzeumban. Játszóház és kézműves vásár dc. 7-8., dec. 14-15., dec. 

21-22.   

• Dec. 14. Luca-napi Sokadalom Tárnokon. Kézműves vásár, játszóház, 

gyermek és felnőtt táncház, koncertek, Szalai Zsuzsa divatbemutatója, 

Vendégünk: Galgamácsa, Hajtóka Együttes éves gálája, népi ételek 

bemutatója. Védnök: Kóka Rozália  



  

  

  

 

M-ART (Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat- dunántúli 
Regionális Társasága) 

• Az egyesület szervezésében „Közép-Dunántúli Adventi Nép- és Iparművészeti 

Kiállítás” nyílik december 5-én a Fejér Megyei Művelődési Központ, 

Művészetek Háza kiállítótermében. Három kézműves pályázat egy kiállításon: 

népművészeti, iparművészeti  és karácsonyfadísz témában. A program 

támogatója az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma. (Cím: 8000 

Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.)  

• Mezőfalvi elfeledett régi mesterségek - Az utóbbi időben több településen 

közöttük Mezőfalván is önszerveződés útján jöttek létre önálló gyermek és 

felnőtt „hobbi” kézműves csoportok. Szakmai célunk ezekre építve a szakköri 



hálózat továbbépítése, szakmai fejlesztése Mezőfalván Kiss Kálmán 

Művelődési Házban.   

• 2013. december 13-án, csuhé és kosárfonó előadás 

Délelőtti programok gyermekeknek 9. 00-12. 00 óra 

Délutáni programok felnőtteknek 16.00-20.00 óráig  

Szakmai vezetők, oktatók: Barnáné Újvári Hajnalka, kosárfonó mester 

A program támogatója a Balassi Intézet Pro Renovanda Cultura Hungariae 

Program.  

   

Matyó Népművészeti Egyesület 

• A Matyó Népművészeti Egyesület a hagyományokat követve 2014-ben ötödik 

alkalommal rendezi meg a Százrózsás Hímzőpályázatot és Kiállítást. Bővebb 

tájékoztatás az egyesülettől kérhető a megadott elérhetőségeken: 3400 

Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5.; Tel/fax: 49/411-686,; e-mail: 

info@matyofolk.hu  

• A Matyó Népművészeti Egyesület Mérték Körének vendége volt 2013. október 

18-án Török Ferenc, Kalocsa polgármestere. „Hogy csinálja Kalocsa?” címmel 

a népművészeti értékek megőrzésének lehetőségeiről, buktatóiról halottak a 

résztvevők kitűnő előadást, melyet kötetlen beszélgetés követett.  

• A Nemzeti Művelődési Intézet által biztosított lehetőségeket kihasználva 2013 

októberétől a másik két matyó településen – Szentistvánon és Tardon is 

működik immár hímző szakkör, a Matyó Népművészeti Egyesület 

szervezésében.   

 

 



Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 

• Befejeződött az „Időutazás Sárközben” és a „Sárköz népművészete” kiállítás 

Szekszárdon és Dunaföldváron. Június 22. és október 31. között 

Dunaföldváron, szeptember 19. és október 10. között Szekszárdon volt látható 

a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére került sárközi népművészet. 

A két kiállításon egyaránt szerepeltek múzeumi darabok és mai alkotók 

munkái. A kiállítás darabjait rendelkezésünkre bocsátotta a Hagyományok 

Háza Népi Iparművészeti Gyűjteménye, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, és a 

sárközi és környező településeken élő alkotók: 

Decsi-Kiss Jánosné gyöngyfűző népi iparművész-Decs, Farkasné Pál Bözsi 

babakészítő, a Népművészet Mestere-Decs, Glöcknerné Szűcs Adél hímző, a 

Népművészet Ifjú Mestere-Őcsény, Hammer Andrásné csipkekészítő népi 

iparművész-Őcsény, Hangya Józsefné hímző-Őcsény, Komjáthiné Horváth 

Ágnes szövő népi iparművész-Szekszárd, Minoricsné Handli Zsuzsanna 

hímző-Őcsény, Minorits Jánosné szövő, viseletkészítő népi iparművész-

Őcsény, Nagy Brigitta hímző-Decs, Nagy Zoltánné gyöngyfűző népi 

iparművész-Decs, Németh Valérné hímző-Báta, Oláh Márta † gyöngyfűző népi 

iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere-Decs, Pirisáné Nagy Katalin 

viseletkészítő népi iparművész-Báta, Rács Róbert fazekas népi iparművész-

Várdomb, Szabó Anna hímző-Őcsény, Szathmáry Tamás fazekas, a 

Népművészet Ifjú Mestere-Szekszárd, Szűcs Sándorné hímző-Őcsény, Teszler 

Ella fazekas népi iparművész-Mórágy.  



    

     

 
 

 

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 

• November  4-én  egyesületünk 3 népi iparművésze tartott mesterségbemutatót 

a "Kapunyitogató " program keretében Megyeren az Nemzeti Közművelődési 

Intézet Veszprém megyei irodájával együttműködve.  



• November 8-9-én Debrecenben a Vándorlegény Konferencia kiállításán 

megyénket ifjú kézművesünk, Czefernek  Andrea képviselte, aki a X. Országos 

Ifjúsági Népi Kézművesek Pályázatán népi ékszer szakágban lószőrékszer 

garnitúrájával első helyezést ért el. Mestere édesanyja, Czefernekné Tenk 

Bernadett lószőrékszer készítő, a Népművészet Ifjú Mestere. Gratulálunk! A 

Konferencián egyesületünk tagja, Cz. Tóth Hajnalka hímző, gyöngyfűző népi 

iparművész, a Népművészet Mestere, mint a két évenként kiírt pályázat   

(hímzés, csipke, viselet, népi ékszer kategória) szakmai koordinátora, az elmúlt 

10 alkalommal végzett lelkiismeretes munkájáért oklevélben részesült.  

• November 10-15 között Kolontáron, a Kapunyitogató program keretében 

egyesületünk kiállítással mutatkozott be és 5 népművészünk tartott szakmai 

bemutatót fafaragó, fazekas, szövő szakágakban, a Nemzeti Közművelődési 

Intézet  Veszprém megyei  irodájával együttműködve.  

• November 17-27 között Bazsiban mutatkozik be egyesületünk kiállítással, 6 

tagunk  játszóház és szakmai bemutatót tart, a  Kapunyitogató program 

keretében a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei irodájával 

együttműködve. 

               

 Zala Megyei Népművészeti Egyesület 

• Egyesületünk felhívja a figyelmet, hogy 2014-ben, immáron harmadik 

alkalommal megrendezésre kerül a Zalaegerszegi Országos Faműves 

Konferencia és pályázat, melynek célja a magyar népi kézművesség faműves 

hagyományainak bemutatása, továbbéltetése, a szakterület problémáinak 

megvitatása, pályázati, bemutatkozási és tanácskozási lehetőség az 

országban tevékenykedő, faművességgel foglalkozó közösségek és egyéni 



alkotók számára. A részletes felhívás és jelentkezési lap letölthető a honlapról .  

• November 23-24-én 14.00-18.00 óra között folytatódik egyesületünk „Élő 

Műhelynap” sorozata a Kézművesek Háza szálasanyag műhelyében, ahol 

csuhé-, gyékény és vesszőfonással, valamint csutkajáték készítéssel 

ismerkedhetnek meg a látogatók. A program a Szlovénia- Magyarország 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával, a 

Kézműves Akadémia 2. című projekt részeként valósul meg.  

   

  

• Október  20-án Egyesületünk a Nesz-szel együtt részt vett a Kis Léptékű 

Termékelőállítók Országos Érdekképviseleti Szövetségének megalapításában. 

Az új szövetségről a www.kisleptek.hu  oldalon lehet olvasni. Komjáthi Ágit 

beválasztották az ellenőrző bizottságba.  

• Egyesületünk a Népi Alkotóházak Országos Egyesületével közösen szeretné 

elindítani egy évente megrendezésre kerülő nagyrendezvény gondolatát: „Népi 

kézműves alkotóházak és műhelygalériák országos hétvégéje” minden év 

április első hétvégéje, 2014-ben április 4-6. Minden érintettet felhívunk a 

csatlakozásra.  

• November 28-án nyílik kiállításunk a nagykanizsai Hevesi Sándor Általános 

Iskola Galériájában „Szálasanyagok a népművészetben” címmel, ahol 

egyesületünk népművészeinek alkotásai kerülnek bemutatásra.   



 
 

Kiállítás ajánló   

• November 8-án nyílt a X. Országos Ifjúsági és Népi Kézműves Pályázat 

alkotásaiból rendezett „Ifjú Kézművesek Országos Kiállítása” a Debreceni 

Művelődési Központ Belvárosi Galériájában. A kiállítás november 29-ig, 

munkanapokon 9 és 18 óra között tekinthető meg. (Cím: Debrecen, Kossuth u. 

1.)  

• A Hagyományok Háza rendezésében kiállítás nyílik a XXVII. Kisjankó Bori 

Országos Hímzőpályázat díjnyertes alkotásaiból november 22-én 14 órakor, a 

Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban. A kiállítást megnyitja dr. V. Szathmári 

Ibolya etnográfus, a zsűri elnöke. A megnyitón közreműködik Szabó Zoltán 

néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti 

Osztályának vezetője. A kiállítás megtekinthető 2014. január 25-ig. (Cím: 1011 

Budapest, Fő u. 6.)  

 
 

Linkajánló 

• Mesterségek Ünnepe  

• Mesterségek Ünnepe Facebook oldala  



• Európai Kézműves Szövetség  

• NESZ Facebook oldala  

 

 

 

 

Szerkesztő: Népművészeti Egyesületek 
Szövetsége            
Valami mást szeretne olvasni hírlevelünkben, 
vagy szeretné saját híreit megjelentetni? Írjon 
nekünk! 
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