
 

 

Áldott, békés Karácsonyt 
és  

boldog új esztendőt 
kívánunk! 

  
Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, 

gőzölgő kalácsból jusson az asztalra! 
Legyen sok ajándék - szívemből kívánom -, 

s hogy gazdagon, örömökben teljen a Karácsony! 



 
  

Elnökségi értekezlet 

• A decemberi értekezlet témái voltak: A közgyűlés elemzése, tanulságok; Az elnökség 

feladat megosztásának kialakítása; Az elnökség 2014. évi munkatervének megvitatása 

és elfogadása; NESZ által meghirdetett, vagy meghívásos pályázati kiírás tartalmának 

és pénzügyi alapjának megvitatása; Tájékoztató a NESZ jelenlegi pénzügyi 

helyzetéről; Leonardo pályázat; Aktualitások.  

 

Kitüntetés 

• Igyártó Gabriella a NESZ ügyvezető igazgatója december 19-én, egyebek mellett a 

Mesterségek Ünnepe és a Vörösmarty téri karácsonyi vásár világszínvonalúvá tételéért a 

Parlamentben Pro Turismo Elismerő Oklevelet vehetett át Varga Mihály 

nemzetgazdasági minisztertől. Bővebben  

 (Fotó: kormany.hu) 

 

Kiállítás és bemutató Madridban 

• Az eseményen készült fotók a NESZ facebook oldalán itt megtekinthetőek.  

 

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 „Csuhéból és szalmából készített ajándékok” Harsányi 

Tiborné alkotásaiból, „Mézeskalács házikók és angyalok” Kozma Zoltán népi iparművész 

munkáiból látható kiállítás. Megtekinthető december 30-ig, h-p: 9-18 óráig. (Cím: 4400 

Nyíregyháza, Toldi u. 23.)  

• Karácsonyi Forgatag a Sétáló utcában, ahol az egyesület alkotói tartanak bemutatókat 

december 24-ig.   

 

Artera Alapítvány 

• Transylvania Authentica: népművészeti termékek és hagyományos festett bútorok 

állandó kiállítása, eladással, viseletek kölcsönzése.  

• Kézműves továbbképzés: októbertől májusig (Szakmai előadások, gyakorlati 

szakoktatás)  

• Kaláka Kör – alkotóház mesterségoktatással. Naponta: hétfőtől péntekig 17 -19 óra 

között.  

• Élményszolgáltatás: mesterség-bemutató programcsomagok  



• Kis Mívesek Háza – alkotó-játszóház. Naponta: hétfőtől péntekig 12-17 óra között.  

• Adventi Koszorúkészítés (Helyszín: Artera Míves Ház)  

• Karácsonyi Vásár a székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal főszervezésében december 

14-22. között.  

• Karácsonyi népművészeti kiállítás és vásár (Helyszín: Székelyudvarhely, Városháza tér)  

  

    

 

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: 

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. 

December 6-án a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda 

és Kollégium, Békés 

December 11-én a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Békéscsaba, 

December 13-án a Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, 



Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Békés 

December 13-án a Lencsési Óvoda, Békéscsaba 

A program keretében gyermek népi kézműves szakkörök működnek az alábbi 

helyeken: 

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. 

- Általános Iskola, Lökösháza 

- Mackó-Kuckó Óvoda, Békéscsaba 

- Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Békési Tagintézménye, Békés 

- Gyula Város Egyesített Óvoda, Törökzugi Óvoda, Gyula 

- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Vörösmarty Mihály 

Tagintézmény, Orosháza 

A program keretében „Békés megye élő népművészete” című kiállítást rendezünk 

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. 

- November 18-december 2-ig a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola, 

Békéscsabán 

- December 2-től december 16-ig a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, 

Békéscsaba  

 
  

• A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájával és a fogadó településekkel 



közösen felnőtt hímző szakkör indult Békés megye öt településén. 
- Nagybánhegyes 

- Bélmegyer 

- Kétsoprony 

- Kisdombegyház 

- Lökösháza 

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.   

• December 1-én Betlehemi Fesztivál Gyula belvárosában. A Gyulai 

Rendezvényszervező Nonprofit Kft-vel közösen ezen a napon, Gyula főterén advent első 

vasárnapjához kapcsolódóan egész napos programot szerveztünk, amelynek keretében 

népi játszóházra, népművészeti vásárra és színpadi programokra került sor.  

 

• December 1-én Népi játszóház a GUARDIAN Üveggyár télapóünnepségén, Orosházán. 

Az egyesület öt foglalkozásból álló, az ünnephez kapcsolódó gyermekfoglalkozást 

valósított meg.  

• December 6-án Népi játszóház Békéscsabán, a Békés Megyei Kormányhivatal 

Mikulásünnepségén. Az egyesület öt foglalkozásból álló, az ünnephez kapcsolódó 

gyermekfoglalkozást valósított meg.  

• December 8-án a Munkácsy Mihály Múzeumban a X. Gyermek- és Ifjúsági Népi 
Kézműves Pályázat kiállítás megnyitója 

A kiállítás december 8-tól 2014. január 12-ig hétfői napok kivételével látogatható. 

A kiállításra az alföldi megyékből 48 közösség és 59 egyéni pályázó 964 alkotást küldött 

be. 

A zsűri véleménye szerint a beérkezett pályamunkák ötletben gazdagok, szakmai 

kivitelezésben magas színvonalúak voltak. Elmondható, hogy technikai kivitelezésükben, 



esztétikai megjelenésükben és funkcióikban is példaértékűek. 

A pályázati anyagok többsége a textil- és a gyöngyös kategóriából, főleg szőttes, nemez 

és hímzés szakágból került beadásra. Elenyésző számban érkeztek viseleti darabok 

(kalocsai főkötő).  

Általánosságban örvendetes, hogy a térség jeles népművészeinek gyermekei, unokái 

beérettek és folytatják a mesterségbeli hivatást.  

 

• December 14-én a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0073. „Népi kézműves hagyományok 

ápolása a Körösök vidékén” című projektzáró konferenciájára és az egyesület ünnepi 

közgyűlésére kerül sor. 

A részletes program megtekinthető a www.bmne.hu honlapon.  

 

Fehérvári Kézművesek Egyesülete 

• A Fehérvári Kézművesek Egyesülete 15 éve alakult. Ezen időszak alatt egy kis 

kézműves baráti körből komoly, az országos szövetségben is elismert, 85 taggal bíró 

egyesületté nőtte ki magát. 

Tagjaink főként Fejér megyeiek, de jó szakmai hírnevünk és közösségi életünknek 

köszönhetően Budapestről és Vecsésről is tartoznak hozzánk kézművesek. 

Eredményességünket mutatja, hogy mára azon kevés népművészettel foglalkozó 

egyesületek közé tartozunk, melyek alkotóházat működtetnek. 

Az egyesület tevékenysége során információval, szervezéssel, háttér biztosításával 

segíti tagságát, mely erre a szolgáltatásra igényt is tart, azt maximálisan igénybe veszi. 

Így a hét majd minden napján élet van az alkotóházban, a havi első szerdai taggyűlésen 

(információs est) pedig meghívó nélkül is jelentős számú a tagság részvétele. 

Fontos feladatunk a kézművesség színvonalának biztosítása, ezért tagfelvételünk 

szigorú: feltétel a Népi Iparművészeti Tanácsnál vagy a Képző és Iparművészeti 



Lektorátusnál való zsűriztetés. A jelenlegi és leendő tagjaink segítésére képzéseket 

szervezünk. 

Öröm számunkra, hogy Székesfehérvár vezetése is magáénak vallja a kézművesség és 

néphagyományok hordozta értékeket. Gyakorlatilag minden rendezvényen, ahol 

gyerekek megfordulnak, egészen a nyári nagy, összességében ezres létszámú 

gyermektáborozásig igényt tart kézműveseink tevékenységére. 

Így gyermekeink nem csak hagyományainkat ismerik meg jobban, de maguk is 

megélhetik az alkotás örömét, mindezt minőségi módon. 

Célközönségünk még azon alkotni vágyó felnőttek köre, akik sokszor a gyermekeik 

felnőtté válásával több szabadidővel rendelkeznek, sokszor nyugdíjasok, számukra 

értelmes szabadidő-eltöltést, hasonló gondolkozásúakkal való közösségi találkozást, 

életminőségük javulását biztosítjuk. 

Egyesületünk nagy rendezvénye a „Tűzzelvassal Fesztivál”, mely 2013-ban a X. volt, 

országos hatókörű. Egyrészt az ország minden szegletéből érkeznek mesterek erre az 

egyedülálló találkozóra, másrészt a látogatók is messze földről eljönnek ilyenkor 

Székesfehérvárra, ugyanezen okokból.  

• A Fehérvári Kézművesek Egyesülete a társadalomban a kézművességre, egyedi 

készítésű alkotások iránt megmutatkozó igényekre, a saját készítéshez szükséges tudás 

megszerzésének igényére és az alkotás örömének megélése iránti növekvő igényekre 

kínál lehetőséget. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy ezt a növekvő igényt eddig sikerrel tudtuk kielégíteni 

Székesfehérvár és környéke számára. 

Főbb tevékenységeink, rendezvényeink: A „Betlehemi Szép Csillag” pályázat és kiállítás 

iskoláskorú és felnőtt alkotóknak, idén immár tizenegyedik alkalommal. 

Kézműves táborok szervezése és vezetése a nyári időszakban, kihangsúlyozva a 

színvonalas kézműves tevékenységet. 

A várossal kötött közművelődési megállapodás keretében a nyári napközis táborban, 

különböző kézműves-délelőttök tartása. 

A 2013. évben havi családi programok szervezése. 

Húsvét előtt reggeltől estig tartó Tojásfestő Maraton. 

2013-ban X. alkalommal rendeztük meg a Tűzzelvassal Fesztivált, mely az ország kevés 

hagyományos kézműves vásárainak egyike, célirányosan a kihalóban lévő kés és 

bicskakészítés népszerűsítésére, fellendítésére. 

A Kézművesek Házában 4 szakkörünk működik. 

Kézműveseink zsűrizett munkáikkal szerepelnek az „Adventi kiállításon” 

Székesfehérváron a Művészetek Házában. 



Az országos Betlehemi Jászol pályázaton alkotóink minden évben számos díjat nyernek. 

A „Civil Nap 2013.”-on kézműveseink bemutatót tartottak az általuk művelt 

tevékenységről. 

Októberben „Kézművesség mindenkinek” sorozatot tartottunk. 

Tagjaink rendszeresen szerepelnek a város különböző intézményeiben egyéni 

kiállításaikkal. 

   

Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 

• A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület december hónapban alkotóbázisán a Diósgyőri 

Kézműves Alkotóházban az ádventi vasárnapokon kézműves karácsonyi vásárt, 

valamint gyermek játszóházakat tartanak. Miskolc város több civil szervezeteinek 

meghívását is elfogadtuk karácsonyi rendezvényeikre, többek közt Észak-Magyarország 

Flórája Faunája Alapítvány Zöld Karácsony c. rendezvényén fogunk játszóházakat, ill. 

mesterség bemutatókat tartani.  

• 2013. november 30-án megnyílt a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület által 

meghirdetett 

X. Jubileumi Virágzó Népművészet c. pályázatra érkezett és zsűrizett anyagokból álló 

kiállítása. 

A Kiállítás megnyitón jelen volt  Sebestyén László országgyűlési képviselő, és  

elismerően szólt az Egyesület munkájáról. A pályázatot értékelte és a kiállítást 

megnyitotta Viszóczky Ilona etnográfus a Herman Ottó Múzeum munkatársa. 

A Díjazottak: 

I. helyezett  Makkai Kálmánné  kosárfonó 

II. helyezett  Bencze János bőrműves 

II. helyezett Lauró Sándor kovács 

Az Egyesület Különdíjasai: 

Bak Zoltán szűrrátét készítő 

Repkáné Jakab Ildikó viseletkészítő 

Stiegelmayer Sándor fafargó 

A Herman Ottó Múzeum Különdíjasa: 

Gál Andrásné hímző 

A Kiállítás megnyitó és eredményhirdetés után konferencia zajlott „Minden, ami fa… - a 
faművesség mai helyzete, a magyar nyelvterületre jellemző technikák alkalmazása 
és a mai használható tárgyak készítése a hagyományok felhasználásával, az új 
zsűrizési szempontok ismertetése” címmel. Előadók voltak. Dr. Viga Gyula 



etnográfus, Széll János etnográfus, fafaragó, Kékedi László, fafaragó, Juhász András 

fafaragó  

  

    

 

  

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

• Hajdú-Bihar Megye Minőségi terméke díját kapta egyesületünk fazekas tagja, Terdik 

Angéla. A Népi Mesterségek Házában ő lesz a fazekas műhely vezetője, önálló alkotói 

tevékenysége mellett rendszeresen tart majd fazekas bemutatót, és szakkört is indít. 

A szövők is beköltöznek még ez év végén. Egyelőre 6 szövőszéket tudunk elhelyezni a 

textiles műhelyben, a csoportot Vermes Marianna, egyesületünk szövő szakbizottsága 

vezeti majd.  

• A debreceni és a Hajdú-Bihar Megyei Értékbizottság konzultációs fórumot szervezett a 

települési/megyei értéktár bizottságok tagjai és az önkormányzati referensek részére 

„Hogyan lesz a települési értékből hungarikum” címmel. Egyesületünkből meghívást 

kapott Tarsoly Andorné hímző népi iparművész, szakoktató, mivel az általa beadott 

adatlap volt a minta a fórumra érkezők előtt. 

A megyei értékek közül sokan terjesztették be a népi kézműves mesterségeket a megyei 

értéktárba, a fazekasság, a hímzés témákból. A debreceni értéktár bizottság elé kerültek 

többek között a debreceni mézeskalács, a debreceni kerámia, a debreceni kisbunda 

hímzésmintái. 

Egyesületünk felajánlotta a fórumon résztvevők körében a népi kézművesség témában a 

segítségét.  



• A komádi hímzés volt a téma a megyei hímzők részére tartott továbbképzés sorozat 

2013. évi utolsó programján. A nagy létszámban megjelent résztvevők, szakkörvezetők, 

szakköri tagok elméleti elődadást hallgattak és gyakorlati bemutatón vettek részt, 

megismerték a 3 féle komádi hímzés jellegzetes mintáit, öltéstechnikáját, alkalmazási 

területeit.  

• A hímzők alkotásaikkal vettek részt a Hajdú-Táncegyüttes 60 éves jubileumi ünnepség 

sorozatán. Az egy hetes programsorozat alkalmával Debrecen vendége volt Viszoczky 

Ilona etnográfus, aki a matyó hímzés értékeit mutatta be az érdeklődőknek. Előadásához 

a mi hímzőink vitték az illusztrációt, hiszen több alkalommal díjakat kaptak a Kisjankó 

Bori és a Százrózsás hímző pályázaton.  

• Egyesületünk hímző, viseletvarró, csipkeverő, szövő, faműves tagjai részvételével 

Komádi város kiemelt rendezvényén kiállítással és vásárral leszünk jelen 2013. 

december 13 és 20 között.  

• Megújulnak, új életre kelnek a jellegzetes debreceni viseletek. 

Dezsőné Borbély Emma szövő népi iparművész és alkotóközössége a debreceni gubát, 

Bagdi Lajosné hímző népi iparművész, a Népművészet Mestere a debreceni cifraszűrt, 

Tóthné Dénes Anikó viseletvarró népi iparművész a debreceni polgárasszony viseletét, 

Kiss Árpádné paszományos, viseletvarró népi iparművész a tógát újította fel. 

Alkotónk az év elején kapott felkérést a debreceni Református Kollégium hajdani és mai 

diákjai ünnepi viselete a tóga rekonstrukciója elkészítéséhez. A tóga viseletét a 

debreceni diákok számára I. Rákóczi György rendelte el 1624-ben. A viselet akkor egy 

bokái érő fekete kapcsos dolmány (kabát), övvel átkötve, valamint az ezt takaró szintén 

bokáig érő zöld posztó szűr, melyet sárga paszomány és szegély díszített. A történelem 

egy időre eltörölte a tóga viseletét, de később kissé megújulva visszatért, mint az ünnepi 

rendezvények méltó dísze. A Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. 

évfordulójára az új tógák elkészítésére Kiss Árpádnét, a Hajdú-Bihar Megyei 

Népművészeti Egyesület viseletkészítőjét kérték fel. A tógák elkészítésében ismét 

egybeforrtak a Nagy-Magyarország részei és alkotó emberei. A XVII. század Erdélyi 

fejedelemség nemzeti színeit mutató zöld- sárga szűr zöld anyagát a Nagyszebeni 

Fonalgyár fonta és festette az eredeti színre, majd Takács Gizella az ARTERA 

Alapítvány kézművese négynyüstös szövőszékén, kézzel szőtte meg. A zöld szűr alatt 

viselt megújult fekete dolmányt az elején 20 pár, az ujján 4-4 pár fehér paszomány 

díszíti. A paszományok elkészítésénél fontos szempont volt, hogy azok mérete és 

megjelenése összhangban legyen a viselet méltóságával és a felhasznált anyagok 

minőségével. Az elkészült tógák méltó módon emelik az ősi Kollégium ünnepeinek 

fényét.  



    

 

 

Heves Megyei Népművészeti Egyesület 

• Tanulmányút Prágába: A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Prágába, egy 

hetes tanulmányutat szervezett,, az "Eger város a kézművességben" pályázaton részt 

vett kézművesek részvételével. 

Az Iparkamara meghívására egyesületünkből Fehér János, Gelsei Sándor, Dohnál 

Tiborné és Szontaghné Demeter Ágnes utazhatott Prágába. 

Első nap egy kézműves szakiskola megtekintésével kezdődött a program. Elsőként a 

faszobrász tanulók munkáival ismerkedtek meg. 

Utuk második állomása a kovácsműhely és az intarzia műhely volt. Második nap az üveg 

jegyében telt Jablonec környékén. 

Harmadik nap a sörgyártás egyik leghíresebb gyárát a pilzeni gyárat látogatták meg. 

Pilzenben láthattak egy nagyon érdekes helyi néprajzi múzeumot, ahol a környékbeliek 

életét mutatták be. Volt benne viselet, fazekasság, mindennapi élet velejárói, kellékei! A 

drótostót kiállítás bemutatta, hogy egy ősi mesterséget, hogyan lehet a képző, ill. az 

iparművészetbe átmenteni! 

Negyedik nap, egy kerámia stúdiót mutatott be küldöttség tagjainak. 

Az ötödik nap egy népünnepélyen vettek részt, ami kézművesekkel is gazdagított 

fesztivál volt! 

A tanulmányút segített belelátni egy másik nép kézműves kultúrájába!  



   

• „Nyitott Műhelyek" Gelsei Sándornál: A Heves Megyei Népművészeti Egyesület „Nyitott 

Műhelyek” címmel egy sorozatot indít azzal a céllal, hogy egy – egy kézműves 

mesterséggel, egy-egy népművésszel, népi iparművésszel alkotás közben 

ismerkedjenek meg az érdeklődők. 

A program során az alkotóművész bemutatja műhelyét, alkotásait, valamint előadást tart 

az általa képviselt szakágról. Első alkalommal Gelsei Sándor bútorfestő, népi 

iparművész műhelyébe látogattunk el, egy előadással egybekötött Márton napi libás 

délutánra, ahol a mester a bútor készítéséről és a bútorfestés történetéről előadást 

tartott, majd bepillanthattunk a műhelyébe és megtekinthettük az általa készített festett 

bútorokat. Az előadást követően pedig jöttek a parázson sült finom liba ínyencségek!  

     

• Hímző szakkörök Heves Megyében: A Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei 

Irodája együttműködésben a Heves Megyei Népművészeti Egyesülettel „Újra öltünk és 

örökítünk” – hímző szakkörök újraindítása Heves megyében címmel mintaprogramot 

indít. 

A program a közművelődés eszközeivel segíti a tárgyalkotó népművészet elméleti és 

gyakorlati tudáskincsének újrafelfedezését és továbbadását. A szakkörök keretében 3 

tájegység megismerése a cél; Heves megye (palóc kultúrkör), valamint két néprajzi 

tájegység néprajzát és hímző kultúráját – elméleti és gyakorlati oktatás keretében 

sajátíthatják el az érdeklődők. A program végén elkészült vizsgamunkákat kiállítás 

keretében tekinthetik meg az érdeklődők.  



 

• Egyesületi Honlap: A Heves Megyei Népművészeti Egyesület elindította önálló honlapját. 

Az egyesületi hírek, események folyamatosan frissítésre kerülnek.   

• A kor igényének megfelelően facebook lapot is működtetünk. Itt még több aktualitás 

található. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület 

• December minden adventi vasárnapján kézműves foglalkozást tartunk a kisgyermekes 

családoknak a tiszavárkonyi Népművészeti Alkotóházban: 

- Adventi koszorút készítettünk – december 1-jén, advent első vasárnapján 

- Karácsonyi díszek és üdvözlők készítése (csuhéból, filcből, papírból) – december 8-án 

- Luca nap az Alkotóházban (Luca szék készítése fából, mécses tartó agyagból) – 

december 15-én 

- Mézeskalács sütése és díszítése – december 22-én. 

A programokat a Balassi Intézet és a Közigazgatási és Igazságügyi hivatal támogatja.  

• Alapszabályt módosító rendkívüli közgyűlést tartunk december 12-én, Szolnokon a Civil 

Információs Centrumban.  



 

   

   

Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület sikerrel vett részt a Nemzeti 

Művelődési Intézet „Kapunyitogató” programjain. Hat kistelepülésen mutatta be 

vándorkiállítás keretében a megyei alkotók csaknem 100 darab munkáját. Annavölgy, 

Bakonybánk, Csém, Ete, Epöl, Kömlőd településeken ismerkedhettek meg az 

érdeklődők az egyesület tevékenységével, a rögtönzött tárlatvezetéssel mindenki 

betekintést nyerhetett egy-egy mesterség titkaiba, a helyszínen bemutatózó mestereknél 

pedig kipróbálhatták egy-egy kézműves szakág gyakorlati fogásait. A 

közösségfejlesztésben, hagyományőrzésben, kreatív lehetőségek bemutatásában jó 

példákat szolgáltató jelenlétük miatt az egyesület az ”IKSZT-k mentorálása” és a 

„Települések értéktára” programokra is meghívást kapott, ami további településeken való 

értékközvetítést jelent.  



 

  

     

   

• Az V. Értékmentő Konferenciát rendezte meg a Komárom - Esztergom Megyei 

Népművészeti Egyesület Komáromban a Népművészet Hete keretében, a kétévente a 

komáromi mesterségeket feldolgozó idei konferencia témája a „Halászok, hálók, …. 

voltak. A konferencia első napján, hagyományos módon a Komáromi Klapka György 

Múzeum halászattal kapcsolatos kiállítását nyitotta meg Dr. Liszka József néprajzkutató, 

a Selye János egyetem habilitált docense,a komáromi Etnológiai Intézet igazgatója, aki a 

szombati konferencia nap egyik fő előadója is volt.. Az estét a helyi Garabonciás néptánc 

együttes koronázta. 

Dr. Liszka József a Csallóköz halászatával, halászok életmódjával ismertette meg az 

érdeklődőket. A másik jelentős szakember a témában Dr. Kunkovács László fotóművész, 

néprajzkutató, aki „ Kece, milling, marázsa” a halászmesterségről szóló kötetének 

fotóival szemléltette „élménybeszámolóját”. A művészien megörökített hagyomány, - 

etnofotó, vizuális antropológia -, amely Kunkovács László által meghonosított kutatási 

módszer. Nemcsak a képeivel, de magas tudásával, tapasztalatával, 

emberközeliségével hamarosan kivívta a résztvevők elismerését. 



A szombat délutánt szakmai kirándulás követte Tatára, ahol meglátogattuk Csiszár 

József fazekasműhelyét, majd a 100 éves Csiszár műhelyt a Kuny Domokos 

Múzeumban és a Szőnyhöz, (Brigetió) kötődő római kori emlékeket. 

Az estét zenés vacsora zárta a Csevergő énekegyüttes műsorával és táncházzal. 

A témához kötődő mesterség bemutatók vasárnap következtek. A halászháló, a 

vesszőfonás és természetesen a rececsipkéé volt a főszerep. A rececsipke történetéről, 

készítési módjairól, koronkénti stílusairól Nagy Vincéné a Magyar Csipkekészítők 

Egyesületének elnöke, népi iparművész, oktató tartott előadást. A konferencián 

résztvevő mesterek, gyakorlati bemutatóval, kis kiállítással emelték a találkozó 

színvonalát. A helyi kiállításon halászati témájú, festmények, fotók, kerámiák, 

tűzzománcok, illusztrációk és régi rececsipkék marasztalták vendégeinket. A 

kemencében keszeg, majd halformájú kalács sült, amelyet mindenki magának formázott. 

Családias légkörben, többnyire visszatérő barátaink jó három napot töltöttek együtt.  

  

  

     

  

   

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 

• December 8-12-ig Küngösön mutatkozik be egyesületünk kiállítással, 6 tagunk játszóház 

és szakmai bemutatót tart a "Kapunyitogató" program keretében  a Nemzeti Művelődési 

Intézet Veszprém Megyei Irodájával együttműködve.  

• Veszprémben rendez egyesületünk karácsonyi népművészeti vásárt, melynek a Laczkó 

Dezső Múzeum ad otthont. A hétvégeken a múzeum nyitvatartási idejében vártuk és 



várjuk  az érdeklődőket és a vásárlókat.  

• Nagy örömünkre, Cz. Budai Katalin bútorfestő, népi iparművész díjazottja, Varga 

Jánosné résztvevője az AMKA által meghirdetett " Betlehemi jászol" kézműves pályázat 

kiállításának Budapesten, az újbudai kulturális városközpont kiállítótermében.  

               

 Zala Megyei Népművészeti Egyesület  

• Egyesületünk november 23-án tartotta tisztújító közgyűlését, valamint egyesületi 

délutánját. A megújult elnökség névsora a www.zalanepmuveszet.hu oldalon 

megtekinthető.  

• November 28-án nyílt kiállításunk a nagykanizsai Hevesi Sándor Általános Iskola 

Galériájában „Szálasanyagok a népművészetben” címmel, ahol egyesületünk 

népművészeinek alkotásai kerültek bemutatásra. A kiállításról készített videó 

itt megtekinthető!  

• Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület soron következő klubnapját, december 5-én, 

nálunk a zalaegerszegi Kézművesek Házában tartotta, ahol a Zala Megyei 

Népművészeti Egyesület is bemutatkozott. A szakmai találkozón a turisztika valamely 

területével foglalkozó szakemberek, a Kézművesek Háza műhelyeit nézhették meg, 

kézműves foglalkozáson vehettek részt, továbbá zalai falatkák kóstoltatása szerepelt a 

programban.  

   

  

• December 13-án OKJ-s vizsgával lezárul a Szlovénia- Magyarország Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 támogatásában, a Kézműves Akadémia 2. című 

projekt részeként tavaly indított gyékény-, szalma-, csuhétárgykészítő tanfolyamunk. A 

képzésben 11 fő vett részt Vas és Zala megyéből. A szálasanyag képzésben résztvevők 

vizsgamunkáiból kiállítást rendezünk a Kézművesek Házában, mely 2014. január 6-26. 

között tekinthető meg.  



• December 15-én 14.00-18.00 óra között folytatódik egyesületünk „Élő Műhelynap” 

sorozata a Kézművesek Háza szálasanyag műhelyében, ahol gyékény-, szalma-, csuhé 

és vesszőfonással 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.  

    

• 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 hétvégéjén, 

2014-ben április 4-6. Minden érintettet felhívunk a csatlakozásra! 

   

 

 
 

 

• 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! 
 

 
www.nesz.hu 
www.mestersegekunnepe.hu 
neszfolk@nesz.hu 

 Kövessen minket a Faceook-on is! 

 

 leiratkozás a hírlevélről | feliratkozási adatok frissítése   
   

 


