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

 

 

  

 
  

Elnökségi értekezlet 

• A februári értekezlet témái: Aktuális pályázatok 

megvitatása; Mesterségek Ünnepe kiemelt témájának 

megvitatása; Mesterség és Művészet ez évi megjelenése (a 



beküldött javaslatok elemzése); Kitüntetési javaslatok 

megvitatása (Bessenyei-, Csokonai-, Pro Hungarika-, Prima 

Primissima, stb.); Táncháztalálkozó előkészítése; Aktualitások  

 

Tagszervezeti Fórum 

• A NESZ soron következő Tagszervezeti Fórumára idén, március 

19-én kerül sor. Az idei Fórum kicsit eltér az eddig 

megszokottól. Nagyon sok alkotótól, tagszervezettől kapunk 

kérdéseket adózás ügyben, melyre a NESZ sem tud minden 

esetben megfelelő választ adni. Így arra gondoltunk, hogy 

Tagszervezeteink részére szervezünk egy konferenciát, ahol a 

leggyakrabban felmerült kérdésekre kaphatnak választ 

tagszervezeteink, alkotóink.  

• Tervezett témák: 1. „Kézművesként milyen vállalkozási 
formát válasszak?”; 2. „Hogyan adózzunk 2014-ben?” 

(KATA; miért nem jó a „7”-es adószám?; oktatás, foglalkoztatás, 

tárgyértékesítés); 3. „Amiért zsűriztetni érdemes!”; 
4. „Külföldi állampolgárok általi 
értékesítés Magyarországon, magyar állampolgárok általi 
értékesítés külföldön." 5. Párbeszéd: kérdések, válaszok   

• Részt vehetnek a NESZ tagszervezeteinek tagjai.   

• A program részvételéhez előzetes regisztráció szükséges, 

melyhez adatlapot a neszfolk@nesz.hu e-mail címen kérhetnek. 

Regisztrálni önállóan is lehet, nem szükséges, hogy az 

egyesület vezetője, titkára csoportos regisztrációt 



küldjön.Jelentkezési határidő: február 28.  

• Időpont: 2014. március 19. szerda, kb. 10-15 óráig.  

• Helyszín: Hagyományok Háza, Színházterem (1011 Budapest, 

Corvin tér 8.)  

  

Levél az EMMI-től 

• A Népművészeti Egyesületek Szövetsége január 24-én levelet 

kapott Beke Márton, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Közművelődési Főosztályának vezetőjétől, melyet az 

alábbiakban közlünk:  

„Pál Miklósné elnök részére, Népművészeti Egyesületek 

Szövetsége 

Tisztelt Elnök Asszony! 

Köszönöm a Népművészeti Egyesületek Szövetségének, hogy 

az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Programmal (EFOP) 

kapcsolatosan értékes javaslatokat fogalmaztak meg és 

egyetértésüket fejezték ki az intézkedésekkel. 

Az operatív programok egyeztetése még folyamatban van, ezért 

fontos számunkra is a szakma visszajelzése, megerősít 

bennünket. 

A népi kézművesség értékeire építünk az EFOP több prioritási 

tengelyén, több intézkedésében: a 2. prioritási tengelyben a 

kreatív terek (népi alkotóházak) infrastrukturális fejlesztését 

tervezzük elsősorban kisvárosi környezetben. A helyi értékekre 

épített hagyományőrzés, kreatív tevékenységek és népi 



kismesterségek visszatanítása adja az alapját humánerőforrás 

fejlesztésnek a 3. prioritási tengelyben: többek között a kreatív 

terekben történik majd a fiatalok képességeinek fejlesztése, a 

munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése és a nem formális és 

informális tanulási alkalmakon keresztüli kompetencia fejlesztés 

a foglalkoztatás növelése, a közösségek megerősítése 

érdekében. 

Kérem, a jövőben is kísérje figyelemmel a tervezési folyamatot 

és vegyen részt a társadalmi vitában. 

Sikerekben gazdag új évet kívánok. 

Budapest, 2014. január 14. 

Üdvözlettel: Beke Márton főosztályvezető  

 

Vásárok, Fesztiválok, Rendezvények 

• 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.  

 

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  

• Tojás, mézeskalács, gyertya, szálasanyagból fonott és szőtt 

használati tárgyak, illetve népi játék (vessző, gyékény, szalma, 

csuhé, nád anyagokból) szakágakban 

Időpont: március 11. , helyszín: Budapest 

Beadási határidő: február 25.  

• Szőttes, hímzés, szűrrátét, bőr, fonott bútor, faragás, 

cserépkályha szakágakban 

Időpont: április 8., Helyszín: Berettyóújfalu 

Beadási határidő: március 28.  

 

 
   

 
 

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

• 2014-ben ismételten sor kerül a magyarországi 

textilművességgel foglalkozók legnagyobb szakmai találkozójára 

az „Országos Textiles Konferenciára”, melyet a korábbi évekhez 



hasonlóan a Szent István Egyetemen  tartanak. Időpont: 2014. 

március 7-9. (Cím: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.)  

  

 
  

• Egyesületünk 2013-ban közbeszerzési eljárás keretében nyerte 

meg a békéscsabai ILS szakközépiskola Innovatív 

iskolafejlesztési projektjének keretén belül a kulturális 

programok megvalósítói szerepét.  A programok 2014. 

februárjában is folytatódnak.  

• A Békés Megye Népművészetéért Alapítvány 2014. januárjától 

az egyesület szakmai segítségnyújtásával valósítja meg a 

Népzenétől a kortárs zenéig című TÁMOP projektet. 

A projekt keretén belül a 7 partnerintézmény gyermekei zenei 

szakkörökön keresztül ismerkednek a népzenével és a kortárs 

hazai és külföldi zenékkel. 

A projekt nyitókonferenciájára február 16-án kerül sor a Kemény 

Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskolában, amely 

egyben az iskolában működő Gitárklub 9. születésnapja is. 



   

Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 

• Február elsején köszöntöttük 92-dik születésnapján 

egyesületünk legidősebb tagját, Dr. Varga Ferencnét, 

Népművészet Mestere hímzőt. Ilonka néni jó egészségnek 

örvend, és a mai napig igen aktív, a Díszítőművészeti Szakkör 

vezetője, foglalkozásokat tart, tábort vezet. Minden héten 30-40 

hímző gyűlik össze a foglalkozásaira. Isten tartsa meg őt sokáig! 

Szakmai életútja: a hímzést édesanyjától tanulta. A 

népművészeti mozgalomban a szakkör megalakulásától 1952-

óta vesz részt, mint szakkör alapító tag. Kisebb 

megszakításokkal 40 éve vezetője is. Saját munkáival, a 

szakköri tagok munkáival számos helyi, vidéki és országos 

kiállításon vett, illetve vettek részt, sok dicsérettel III., II. és I. 

helyezésekkel. A szakkör kétszeresen KIVÁLÓ Együttes, NIVO 

DÍJJAL, Kecskemét város legmagasabb kitüntetésével és a 

2012-ben megkapott HAGYOMÁNY őrző díjjal büszkélkedhet. 

Saját maga- népi iparművész, Király Zsiga díjas, Népművészet 

Mestere. 1990-óta vezeti a Duna-Tisza közi Népművészeti 

Egyesület által szervezett hímzők nyári továbbképzési táborát. 

Kutató munkájával közkincsé vált a hercegszántói, a hartai és a 

kecskeméti subahímzés.  



  

  

• A Játék Céh kiállítása 2014. január 16. - február 6. között volt 

látható a Budaörsi 1. számú Általános Iskola galériájában. A céh 

tagjai közül az alábbi mesterek munkája volt látható: Hellenbach 

Gabriella, Gera Klára, Markó Krisztina, Fuchs József, Fábián 

Elvira, Pálfi János, Czár János, Horváth László, Horváth 

Antónia, Dugár János, Szabóné Bognár Mária, Gálné 

Csizmadia Anikó, Gémesné Deák Júlia.  

 



            

   

  

  

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

• Elindult a szakmai munka a Népi Mesterségek Házában. A 
szövőműhelyben  6 szövőszék áll rendelkezésre, heti 1 napon 

tartanak szakköri foglalkozást, és a műhely tagjai a hét bármely 

napján igénybe vehetik a szövőszékeiket. 

A hímzők havi továbbképzésének is ez a Mesterségek Háza 

adja a helyszínt az elkövetkezőkben . Február 1-én tartották az 

első foglalkozást, téma a debreceni kisbunda hímzés volt . A 

megjelent közel 40 fő a debreceni szakkörök és a megyei 

szakkörök vezetőiből és tagjaiból tevődött össze , a foglalkozást 



Bujdosó Sándorné hímző  Gránátalma díjas népi iparművész 

vezette. A hímzők megünnepelték a közelgő farsangot is, 

lekváros fánkot sütöttek, ezzel felavatták a Népi Mesterségek 

Háza konyháját is.  

• A fazekas műhelyben Terdik Angéla, népi iparművész, Hajdú-

Bihar Megyei Minőségi Termék Díjas alkotója dolgozik és vezeti 

a fazekas szakkört. Alkotásaiból a napokban csodaszép kiállítás 

nyílt a Tímárházban, Debrecenben a Nagy Gál István u. 6. sz 

alatt. A fazekas alkotásokból épített enteriőröket szintén 

egyesületi tagunk, Harsányi Edit hímzései teszek teljessé. 

A fotók is a kiállítás megnyitóján készültek.  

    

  

• Február 22-én 10-15 óráig Nyitott Műhelyek Napja lesz a Népi 

Mesterségek Házában. A faművesek, a hímzők, a viseletvarrók 

és a csipkések várják a látogatókat és mesterségük egy-egy 

fázisát mutatják be, szakmai tanácsokat adnak az 

érdeklődőknek. 

Fotók az állandó kiállításról készültek, amely egyesületünk 

Népművészet Mestere címet kapott alkotóinak munkából 



rendeztünk.  

      

  

• A Népi Mesterségek Házában a hét minden napján tartanak 

foglalkozásokat az egyesület tagjai. 

Hétfő: 17.30-tól a fazekas műhely 

Kedd : 16 órától a „Tű csodája” címmel hímző foglalkozás 

Szerda: 10-15 óráig a szövő műhely 

Csütörtök: 13-16 órától gyöngyfűző műhely; 17 órától a kötő-

horgoló műhely 

Péntek: a hónap második péntekén 16-18 óráig a viseletvarrók 

Szombat: havi 1 alkalommal, a hónap utolsó szombatján a 

hímzők, minden második hónapban a szövők részére lesz 

továbbképzést. 

   

Heves Megyei Népművészeti Egyesület 

• Kopjafa Erőss Zsolt emlékére  
Erőss Zsolt 2013-ban vállalta, hogy a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság ( BNPI ) "arcaként" a természetvédelmet, a hazai 



természeti és kulturális örökség megőrzésének fontosságát 

hirdeti. A tavaly májusban elhunyt hegymászó, Erőss Zsolt 

tiszteletére a szombati transzbükki átkelés elnevezésű túra 

végén Felsőtárkányban, a (BNPI) Nyugati Kapu Oktató- és 

Látogatóközpontjában  kopjafát állítottak. Itt alakítják ki Erőss 

Zsolt és Kiss Péter hegymászók emlékhelyét. 

A kopjafa elkészítésére Egyesületünk tagját, Kiss István 
fafaragót kérték fel, akinek számtalan kopjafája áll ország 

szerte. 

„ A kopjafa ősi, főként  a székely lakta területeken elterjedt sírjel. 

Mintái, motívumai megpróbálják  leírni, jellemezni azt, akinek 

emlékére állították. 

Mára a kopjafa az egyetemes magyar kultúra részévé lett, 

nemcsak elhunytak sírja felé, hanem kiemelkedő események 

emlékére is állítjuk, szerte a Kárpát-medencében. Ahol kopjafa 

áll, biztosak lehetünk benne ott magyarok is élnek és identitás 

megerősítő szerepet is betölt. 

Ezeket figyelembe véve terveztem meg Erőss Zsolt kopjafáját. A 

20x20 cm-es  2,30 méter hosszú tölgy oszlopra így került rá  

tulipán, a székelykereszt, a szélforgó és a csillag. Alulról indulva 

a következő olvasatot adja a kopjafa: A székely szőlőföldből 

(tulipánból) kinövő Ember, szép, de keresztutakkal szeldelt 

életet élt (székely kereszt), de mindig a végtelent kereste, 

megállíthatatlanul (szélforgó), kiváló  férfi volt aki csillagként az 

égbe emelkedett. A csillag formája oldalanként egy-egy X ami 

nem csak római számmal, de magyar rovással is a tízes számot 



adja, összesen 40-et. Az emberi áldott állapot, a világra jövetel 

ideje 40 hét (280 nap). Tehát nem csak férfit jelöl a csillag, 

hanem az újjászületést is, azaz a feltámadás reményét is 

kifejezi.” - mondta Kiss István. 

A kopjafa avatáson Ugron Ákos, a Vidékfejlesztési Minisztérium 

főosztályvezetője elmondta, Erőss egy példakép volt, kitartása, 

odaadása például szolgálhat mindenkinek, hiszen ezek 

segíthetnek föl mindenkit a legmagasabb csúcsokig. 

Az emlékhelyet meg is áldották, az összegyűltek gyászszalagot 

kötöttek a kopjafára, s elhelyezték az emlékezés koszorúit, 

illetve gyertyáit.  

   

 

  

Iharos Népművészeti Egyesület 

• Az év eleji "csendes" időszakunk első jelentős és összetett 

feladatunk a környék három településén a Helyi Értéktár 

Bizottsági képviselet, azon belül a néprajzi értékek 

hangsúlyozása. Februárban Százhalombatta, Tárnok, Zsámbék 



települések számítanak szakmai segítségünkre.  

 
 

 

Kosbor Kézműves Műhely 

• Sajnálattal tudatjuk a tagsággal, hogy Skobrák Ferenc fafaragó 

mester 2014. február 17-én, 62 éves korában elhunyt. 

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2014. március 7-én 11 óra 15 

perckor lesz a Kispesti temetőben. (1194 Budapest, Puskás 

Ferenc u. 3.) Nyugodjék békében!  

 

Napsugaras Egyesület 

• Alkotóink kiállítása az Agórában 

Kiállítók: Baranyai Erika Piros - szappan készítő; Farkas 

Endréné; Frecot Tünde – keramikus; Flamann Ildikó – fazekas; 

Forró István – fazekas; Gulyás Mária – csuhé; Kerekes 

Ferencné - gyöngy, patchwork; Keresztúry Zsuzsánna – 

üvegfeső; Kovács Imréné - hímzés, csipke, szövés; Kovács 

Csilla – gyöngy; Lőrincz Ferenc – fafaragó; Oravecz Veronika 



Anna – keramikus; Török Gizella - gyékény. A kiállítás 

megtekinthető: 2014. február 28-ig. Helyszín: a Szent-Györgyi 

Albert Agóra földszintje (Cím: Szeged, Kálvária sgt. 23.)  

   

  

  

Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 

• Felhívás a 13. Országos Gyöngyfűző Táborra. Részletek itt!  

• Pályázati felhívás az V. „Berekai Éva” Országos Népi Ékszer 

Pályázatra és az”Öltözékünk üzenete” pályázatra. Részletek itt!  

               

 Zala Megyei Népművészeti Egyesület  

• „Vitrin kiállítás” - Horváth Éva egyesületi tagtársunk, 

nemezkészítő és játszóházvezető kiállítása a zalaegerszegi 

Kézművesek Házában, mely február 5-től március 28-ig 

tekinthető meg.   



   

  

• „Göcsej Hagyományos Kézműves Értékei”- Népi Design 
Ajándéktárgy Pályázat 
A Zala Megyei Népművészeti Egyesület folytatva a népi 

tárgyalkotó kultúra megújítását célzó „Népi Design” pályáztatási 

tevékenységét, idén a Nemzeti Művelődési Intézettel kötött 

megyei közművelődési feladatellátás keretében „Göcsej 

Hagyományos Kézműves Értékei”- Népi Design Ajándéktárgy 

Pályázat címmel, pénzdíjas pályázatot hirdet. A részletes 

felhívás és jelentkezési lap 2014. február 20-tól a 

www.zalanepmuveszet.hu oldalon elérhető, letölthető. Várjuk 

zalai alkotók és a Zala Megyei Népművészeti Egyesület megye 

határon kívül élő és alkotó tagjainak jelentkezését. Pályázati 

konzultációs nap időpontja 2014.március 02. Kézművesek 

Háza, Zalaegerszeg.  

• Nyitott Műhelygalériák Napja 

Március 2-án kerül megrendezésre a Nyitott Műhelygalériák 

Napja a zalaegerszegi Kézművesek Házában 14.00-18.00 óra 

között. A Zala Megyei Népművészeti Egyesület 



népművészeinek irányítása mellett nemezálarcot, hangkeltő 

eszközöket, kiszebábot készíthetnek és agyagozhatnak az 

érdeklődők.  

    

  

• Megújuló tárgyi világunk, szakralitás a népművészetben, fa 
sírjelek és fejfák III. Országos Faműves Konferencia 

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 az egyesület honlapján. 

   

  

 
 



 
 

Felhívás  

• „Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák 1. Országos 

Hétvégéje” a Népi Kézműves Alkotóházak Országos 

Egyesületének szervezésében. Részletek itt!  

 

Kiállításajánló  

• A Hagyományok Háza rendezésében február 7-én nyílt meg a 

,,X. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat - Vándorlegény" 

című kiállítása a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban. A 

kiállítás megtekinthető 2014. március 29-ig. (Cím. 1011 

Budapest, Fő u. 6.)  

  

Pályázatok  

• Néprajzi Gyűjtőpályázatra felhívás! 

A néprajzi értékeink kárpát-medencei gyűjtését másodszorra 

hirdeti meg a Magyar Néprajzi Társaság TRADÍCIÓ pályázat 

néven. A II. Tradíció Pályázatának benyújtási határideje 2014 

március 14.  

Tájékoztatás: neprajzitarsasag.hu (jobb oldali menü: Tradíció 

Pályázat); tradicio.weebly.com (A Pályázat Hírportálja); 



https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/oneprajzig

y (levelező csoportunk) és facebook oldalaink: 

https://www.facebook.com/tradicio2013; 

https://www.facebook.com/tradicio.hu; 

 https://www.facebook.com/neprajzigyujto.hu 

• Mail Art Egg 2014 pályázat. A felhívás részletei és 

feltételei itt olvashatóak!  

 

Linkajánló  

• NESZ Facebook oldala  

• Mesterségek Ünnepe Facebook oldala  

• Európai Kézműves Szövetség  

• Vidékjáró  

• Falusi turizmus  

• Sokszínű vidék  

• Kislépték  

• Népi Kézműves Házak Országos Egyesülete  

 

 
  

 

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   
   

 


