
Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a 
megjelenítéssel, 
kattintson ide.  

 

 

  

  

 
  

Elnökségi értekezlet 

• A januári értekezlet témái voltak: A NESZ anyagi helyzetének elemzése; Döntés a 

tagszervezeti pályázatokról; A 2014. évi bérek, juttatások megállapítása; 

Vizsgálati javaslatok az Ellenőrző Bizottság részére; Tagszervezeti fórum 

előkészítése; Szakmai Bizottságok újraválasztásának előkészítése; Külföldi 



tanulmányút tartalmi előkészítése; Leonardo pályázat; Aktualitások 

   

Nemzetközi kapcsolatok 

• A Népművészeti Egyesületek Szövetsége 2014. január 21-én csatlakozott az 

IOV-hoz (Nemzetközi Népművészeti Szervezet), 4881 regisztrációs 

számon. Reméljük, ezáltal a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítéséhez is minél 

jobban hozzá tudunk járulni.   

 

Vásárok, fesztiválok, rendezvények 

• Levelet kaptunk Dr. Csuday Balázs rendkívüli és meghatalmazott nagykövettől a 

bécsi ENSZ jótékonysági rendezvényről, ahová a NESZ is ajánlott fel tárgyakat, 

melyeket ezúton is meg szeretnénk köszönni az alkotóknak. 

„Igyártó Gabriella ügyvezető igazgató asszony részére, Népművészeti 

Egyesületek Szövetsége 

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Asszony! 

Engedje meg, hogy ezúton fejezzem ki köszönetemet az ENSZ Jótékonysági 

Nőegyletének (United Nations Women's Guild) bécsi szervezete által 2013. 

november 30-án megrendezett Bazár programján való közreműködésükért. Nagy 

örömömre szolgált, hogy jótékony felajánlásukkal és méltán népszerű 

termékeikkel hozzájárultak ahhoz, hogy az idei részvételűnk az ENSZ Bazáron 

kiemelkedő eredményességgel zárult. A visszajelzések alapján a magyar standok 

magas elismerést szereztek a rendezvény látogatóitól. A Bazáron készített 

fényképek megtalálhatók Missziónk honlapján http://becs.ensz.kormany.hu/ensz-

jotekonysagi-bazar-2013, a Duna Televízió által készített tudósítás pedig a 

http://www.youtube.com/watch?v=FIHneeVwcFc linken tekinthető meg. Ezúton 

kívánok további sikereket, kellemes karácsonyt és nagyon boldog új évet 

Önnek, munkatársainak és a Népművészeti Egyesületek Szövetségének. Bízom 

abban, hogy jövőre az ideihez hasonló együttműködést alakíthatunk ki. 

Bécs, 2013. december 13. 



Üdvözlettel, Dr. Csuday Balázs, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet  

• Az idei évben harmincharmadik alkalommal megrendezésre kerülő Országos 
Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár rendezvényen idén is lehetőségünk van 

fogadni kézműveseket, valamint kézműves élelmiszert készítőket. Információ és 

jelentkezési lap a NESZ e-mail címén kérhető. A rendezvényről további 

információk a Táncháztalálkozó honlapján olvashatóak.  

• Felhívjuk a tagság figyelmét a „Vidékjáró tematikus napok”-ra, melyre 

kézművesek jelentkezését várják. Időpontok: Január 25-február 8: Téli túrák a 

Nemzeti Parkokban; Április 21: Húsvéti Sajtnapok; Április 26: Tájházak Napja; 

Április 30-május 4: Legendás Vidékjáró Napok, Május 24: Csillagséták a Nemzeti 

Parkokban, Június 14-15: Falusi Iz-lelő Napok és Táj jellegű ételek kóstolója; 

Június 8-9:Pünkösdi hétvége a Zöldutakon; Július 25-27: Környezettudatos nap – 

„A természet lágy ölén”; Augusztus 8-10: Gyógynövény napok; Augusztus 16-17; 

Pannonhalmi Kolostori Vásár; Szeptember 20-28: Ars Sacra Fesztivál (Nyitott 

Templomok Napja szeptember 20); Szeptember 26-27: Pásztorélet-

pásztorhagyományok – Kézműves Mesterek Napja; Október 4-11: Geotóp napok; 

Október 24-26: Nemzeti Parkok és Natúrpark ízei napok; András havi disznótoros 

napok. A részletekről a Vidékjáró honlapon tájékozódhatnak.  

   

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.          

 

Zsűrizések  

• Fa, kovács, és rézműves termékek, kés, hangszer, fazekasság, bőrműves 

tárgyak, szűcsmunkák, népi játék (fa, fém, agyag, bőr) szakágakban 

Időpont: február 11. , helyszín: Budapest 

Beadási határidő: január 28.  



• Népi ékszer, lószőr tárgyak szakágakban 

Időpont: február 25., Helyszín: Budapest 

Beadási határidő: február 11.  

• Tojás, mézeskalács, gyertya, szálasanyagból fonott és használati tárgyak, népi 

játékok (vessző, gyékény, szalma, csuhé, nád) szakágakban 

Időpont: március 11., Helyszín: Budapest 

Beadási határidő: Budapest 

   

 

 

 
 

   

 
 

Aranykapu Népművészeti Egyesület 

• Január 24-től az „Aranykapu” Bemutató Teremben Bak Sándorné Népi 

iparművész és Kiss Ferencné zsűrizett alkotásaiból Népi ékszer kiállítás látható.  

   

 

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

• A TÁMOP 3.2.13.-12-1-2012-0073 – „Népi kézműves hagyományok ápolása a 



Körösök vidékén” című pályázatunk célkitűzése volt, hogy a népművészettel, 

ezen belül kiemelten a népi kézművességgel megismertessük a felnövekvő 

nemzedéket. A program keretében szakkörök, témanapok, múzeumlátogatások, 

kiállítások, néprajzi- és kézműves versenyek valósultak meg. A program tartalmi 

része 2013 decemberében befejeződött, sor került december 14-én a projektzáró 

konferenciára, ahol az oktatási intézmények képviselői elismeréssel szóltak az 

egy éves együttműködésről és a program gyerekekre gyakorolt pozitív hatásáról.  

     

• TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0047 „Népzenétől a kortárszenéig” című pályázatot az 

egyesületünk a Békés Megye Népművészetéért Alapítvánnyal közösen valósítja 

meg 2014-ben. A projekt keretében lehetőség kínálkozik a népdal, népzene 

megismerésére, a hangszeres zenei közösségi ismeretszerzésre, a 

hagyományok beépítésére a kortárs zenébe. A résztvevő gyermekek az 

ismereteik bővülése mellett a közösségi együttlét, az előadói-alkotói örömet is 

megélik. Jól szolgálják ezt a 12 hónap alatt megvalósuló 12 db heti, és 3 db havi 

zenei szakkörök, a 15 alkalommal megrendezendő témanapok és a 2 db 

bentlakásos témahét, továbbá a tehetséggondozás 40 alkalma, melyek egyben a 

tehetséges fiatalok támogatásának, segítésének tanórán kívüli lehetőségei is.  

• Célunk alapvetően az ismeretek átadása és az élmény teli közös 

zenélés. Szeretnénk elérni, hogy a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően 

fejlődjön képzeletük, esztétikai érzékük. Január 20-án kerül sor a  program 

projektindító megbeszélésére.   

• 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 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 volt látogatható. A kiállításra az 

alföldi megyékből 48 közösség és 59 egyéni pályázó 964 alkotást küldött be.  

   



• Január 6-án Innovatív iskolafejlesztő program az ILS Szakképző Iskolában.  

   

• XIV. Országos Textiles Konferencia és a hozzá kapcsolódó „Gyapjú a 
magyar textilkultúrában” című országos pályázat 
Egyesületünk a Hagyományok Házával és a Népművészeti Egyesületek 

Szövetségével kétévente rendezi meg a népi textíliával foglalkozók legnagyobb 

országos összejövetelét. A konferenciára és/vagy a pályázatokra eddig már 250 

fő jelezte részvételi szándékát. Természetesen még további jelentkezőket 

fogadunk mind a pályázatra, mind a konferenciára.  

Január 13-25-ig várjuk a pályázati alkotásokat Békéscsabára., illetve február 10-ig 

Budapestre a Hagyományok Házába.  

 
  

 

Ceglédi Alkotók Egyesülete 

• Marton László lószőrékszer készítő tagunk, december 5-én Népi Iparművész 

címet szerzett.  



• Folytatódik a Kossuth Művelődési Központ KMK Folk-Klub táncházsorozata, 

melyen egyesületünk kézműves tagjai játszóházi foglalkozást tartottak január 

18án, Jancsovics Imréné népi iparművész szövővel.  

• "EU beads. From traditional costume to the market." címmel Közép-Európa 

gyöngykultúráját feltáró szemináriumon vesz részt, Zágrábban (Horvátország) 

2014. január 20-26-ig Détári-Lukács Ágnes tagunk.  

• „Hagyományos gyöngyékszerek az Európai Unióban” címmel  kiállítás is 

kapcsolódik a projekthez, amely egy hónapig látható a zágrábi Dubrava 

Művelődési Központban.  

 

Fejér Megyei Népművészeti Egyesület 

• 2014 .02.03- 2014.02.28-ig  a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület senior 

fafaragó és faesztergáló csoportjának kiállítása lesz Székesfehérváron a VOKE 

Vörösmarty Mihály Művelődési Házban ( Kaszap István u.6) 

   

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

• VIII. Nemzetközi Fazekas fesztivál pályázat. Információ és jelentkezési lap 

letölthető az egyesület honlapjáról  

• A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 2013. december közepén 

szolgáltatási szerződést írt alá Hajdú-Biharmegye közművelődési feladatainak 

ellátására a Nemzeti Művelődési Intézettel. 

-30 éves a debreceni Homokkerti Díszítőművészeti Kör. Ebből az alkalomból 

január 15-én 11 órakor kiállítás nyílik a Homokkerti Közösségi Ház 

kiállítótermében. Megnyitja Bujdosó Sándorné hímző, Gránátalma díjas népi 

iparművész.  

• A Magyar Kultúra Napja alkalmával 2 hímző szakkör, a Kabai Művelődési Ház 

Hímző Köre és a debreceni Tiszta Forrásból Hímző Kör tagjai valamint a 

csoportok vezetője, Molnár Tiborné népi iparművész, Király Zsiga díjas alkotó 

mutatkozik be a Hajdú-Bihar megyei Álmosd-on.  



• Január 24-én a Tímárházban lesz Terdik Angéla fazekas, népi iparművész, 

játszóházvezető önálló kiállításának megnyitója.  

• Január 31-án 15 órától mutatjuk be a Népi Mesterségek Házát a város és a 

megye vezetői valamint a sajtó munkatársai számára. Ekkor nyitjuk meg az 

állandó kiállítást is melyet az egyesület  Népművészet Mesterei címet elnyert 

alkotóinak munkáiból szerkesztünk.  

 

Iharos Népművészeti Egyesület 

• December 14-én zajlott Luca-napi Sokadalmunk. Számos jobbnál-jobb 

programmal vártuk a környék érdeklődőit. Vendégünk volt Kóka Rozália, a  

tordasi Gatyamadzag Zenekar, a Galgamácsai Népművészeti Egyesület, A 

Hajtóka Együttes, a széki Szalmakalap Együttes, Csernók Klári és bandája. Nagy 

sikere volt játszóházainknak, az aprók táncának, az V. Úton Betlehembe... 

vándorkiállításnak, Szalai Zsuzsa népi iparművész divatbemutatójának, Szklenár 

Zsuzsa népi ételbemutatójának, a Gaudium kórus flashmobjának, Imre Sanyi 

luca-széke faragásának, Leveleki Gyöngyvér és Karvázy Szabolcs 

táncházának és még sorolhatnánk. A kitűnő hangulatból némi képes ízelítő.  

 

      

 

  



Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület 

• „A karácsonyi ünnepkör hagyományai”   

December minden vasárnap délutánján kézműves foglalkozást tartottunk a 

tiszavárkonyi Népművészeti Alkotóházban, mellyel lehetőséget teremtettünk az 

1563 lélekszámú település kisgyermekes családjai részére a közös adventi 

ünnepi készülődésre, miközben megismerkedtek a karácsonyi ünnepkör 

hagyományaival, a különböző hagyományos kézműves tárgyak készítésével, az 

alkotás örömével. A nagy érdeklődést kiváltó programot a Közigazgatási és 

Igazságügyi Hivatal támogatta.  

     

   

• December 12-én megtartottuk az Alapszabályt módosító rendkívüli 

közgyűlésünket, Szolnokon a Civil Információs Centrumban, várjuk annak 

bírósági jóváhagyását és bejegyzését.  

• Baráti találkozó volt január 11-én és 18-án, január 25-én pedig családi falusi 

disznótor lesz a tiszavárkonyi Alkotóházban.  

 



M-ART  

• A Balassi Intézet és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal támogatásának 

köszönhetően a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli 

Regionális Társasága és a Fejér Megyei Művelődési Központ közös 

szervezésében 2013. decembertől 2014. februárig „Elfeledett mezőfalvi 

mesterségek” címmel szakmai előadásokat tartunk Mezőfalván, a Kiss Kálmán 

Művelődési Házban. 

- Nemezművesség 

Dátum: 2014. január 17. (péntek) 15:00 órától 

Szakmai előadás témája: Nemezékszerek készítése 

Előadó: Vidák Anna nemezkészítő iparművész, a népművészet ifjú mestere 

(Helyszín: Kiss Kálmán Művelődési Ház, Mezőfalva, Kinizsi u. 38.) 

- Csuhé és kosárfonó előadás 

Dátum: 2014. január 31. (péntek) 13:00 órától Szakmai előadás témája: Szakmai 

bemutatók és alapfogások gyakorlása 

Szakmai előadók: Barnáné Újvári Hajnalka, mezőfalvi kosárfonó mester 

Gelencsér Julianna táci csuhé tárgykészítő kézműves (Helyszín: Kiss Kálmán 

Művelődési Ház, Mezőfalva, Kinizsi u. 38.) 

A program támogatója: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Balassi Intézet, 

Pro Renovanda Cultura Hungariae Program  

• Hímző Szakmai Képzések 

A Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális 

Társasága” Vándorlás a dunántúli hímzésminták között” címmel szakmai 

előadássorozatot szervez a Fejér megyei amatőr kézműves alkotóközösségek és 

érdeklődők számára. 

- A sióagárdi fehér hímzés  

Dátum: 2014. január 16. (csütörtök) 13:00 

Szakmai oktató: Vargáné Kovács Veronika népi iparművész (Helyszín: Fejér 

Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza, 119-es terem) 

- A sióagárdi fehér és színes hímzések  

Dátum: 2014. január 23. (csütörtök) 10:00 



Szakmai oktató: Vargáné Kovács Veronika népi iparművész (Helyszín: Faluház, 

Magyaralmás, Iskola u. 5.)  

 

Pest-Budai Kézműves és Népművészeti  Közhasznú Egyesület 

• Minden hónap első és utolsó keddjén délután kézműves foglalkozást tartunk a 

Kolosy téri Civil Házban. (Doboz illetve farsangi álarc készítés) 

   

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 

• Január 16-án Gyulafirátóton, a Művelődési Házban, a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából "Az idők jelei" című kiállításunkat Mészáros Veronika, a veszprémi 

Laczkó Dezső Múzeum muzeológusa nyitotta meg.  

• Január 16-án a Várpalotai Művelődési Házban, Cz. Budai Katalin bútorfestő népi 

iparművész kiállítását Gáspár Marianna, a Veszprémi Népművészeti Egyesület 

titkára nyitotta meg.  

• Decemberben Székesfehérváron a " Betlehemi szép csillag" című pályázaton Cz. 

Budai Katalin bútorfestő népi iparművész díjazásban részesült. Gratulálunk 

ezúton is! 

               

 Zala Megyei Népművészeti Egyesület  

• December 13-án OKJ-s vizsgával lezárult 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. Külön örömmel tölt el bennünket, hogy a csoport kiemelkedően szép 

teljesítményt nyújtott, hiszen 3 fő jó, 8 fő jeles eredménnyel vizsgázott. A 

szálasanyag képzésben résztvevők vizsgamunkáiból kiállítást rendeztünk a 

Kézművesek Házában, mely 2014. január 6-26. között tekinthető meg.  



             

• Január 19-én került megrendezésre a Nyitott Műhelygalériák Napja a 

zalaegerszegi Kézművesek Házában 14.00-18.00 óra között. A Zala Megyei 

Népművészeti Egyesület népművészeinek irányítása mellett nemezeléssel, 

agyagozással, bőrözéssel és szarvacskázással ismerkedhetnek az érdeklődők.  

   

• 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.  

• 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 az egyesület honlapjáról. 

   

 



 
 

 
 

 

Kiállításajánló  

• Páll Etelka, Portik Erzsébet és Benedek Katalin "S a lelkem sző, mint osztováta..." 

című kiállítása nyílt január 22-én a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumbam. A 

kiállítás megtekinthető 2014. március 22-ig. (Cím: 1011 Budapest, Fő u. 6.)  

• A magyar kultúra napja alkalmából 2014. január 30-án, 18 órakor kiállítás nyílik a 

Donkó-Manufaktúra alkotásaiból. (Cím: Kossuth Lajos művelődési Ház és 

Könyvtár, Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/a.)  

 
 

 

Meghívók  

 



 
Linkajánló  

• Mesterségek Ünnepe Facebook oldala  

• Európai Kézműves Szövetség  

• NESZ Facebook oldala  

• Vidékjáró  

• Falusi turizmus  

• Sokszínű vidék  

 

 

 

  

 

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   
   

 


