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

 

 

  

 
  

Elnökségi értekezlet 

• A márciusi értekezlet témái: Népi kézműves helyi, megyei, 

nemzeti értékek, hungarikumok - teendők és lehetőségek; 

Tájékoztató a pályázatokról („nagy” norvég 



pályázat); Mesterségek Ünnepe - kiemelt téma, költségvetés; A 

NESZ szakmai és szakmaközi bizottságainak működése és 

tevékenysége 2010 – 2014. elemezés és feladatok 

kijelölése; Alapszabály és/vagy SZMSZ módosításának 

megvitatása; Kitüntetési javaslatok – Király Zsiga, 

Aranykoszorú, Hagyományőrző díjak odaítélése, Bessenyei Díj, 

Csokonai Közösségi díj, Pro Hungarika, Príma Primissima stb. 

megvitatása, döntés; A NESZ érdekvédelmi, érdekképviseleti 

tevékenységének elemzése; Táncháztalálkozó 

előkészítése; Aktualitások  

  

Tagszervezeti Fórum 

• Közel 120 fő vett részt a március 19-re 

meghirdetett Tagszervezeti Fórumon, ahol Gottgeisl Rita 

adószakértő, könyvvizsgáló, az Adótanácsadók Egyesületének 

alelnöke és dr. Menczel-Kiss Gellért adótanácsadó tartott 

előadást a kézműveseket érintő különböző adózási témákban. 

Az előadásokról hangfelvétel készült, melyet szeretnénk a 

közeljövőben elérhetővé tenni a tagság számára, valamint az ott 

bemutatott prezentációt is a NESZ honlapján.    

 

Vásárok, fesztiválok 

• Idén a Táncház Egyesület 33. alkalommal rendezi meg az 



Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásárt Tovább  

 

Nyitott hétvége 

• A Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete és a 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége hagyományteremtő 

szándékkal, ez évben először nyitott hévégét szervez az 

országban működő népi kézműves alkotóházak, nyitott 

műhelyek és műhelygalériák számára, azzal a céllal, hogy 

felhívja a figyelmet létükre és megmutassa, milyen értékek 

hordozói azok a létesítmények, amelyek a tradicionális népi 

kézművesség továbbörökítő helyei, az ott dolgozó mesterek, 

alkotó közösségek pedig a megörökölt tudás képviselői és 

megújítói. Tovább  

 

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  

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

cserépkályha szakágakban 



Időpont: április 8., Helyszín: Berettyóújfalu 

Beadási határidő: március 28.  

• Textil zsűri: hímzés, szűrrátét, szőttes, kékfestő textíliák, csipke, 

viselet, népviseletes baba, népi játék (textil 

alapanyagból) szakágakban 

Időpont: május 7., helyszín: Budapest 

Beadási határidő: .  

 

 
   

 
 

Artchaika Ösművészeti Egyesület 

• Március 21. péntek 14.00   -„ RAKU” égetés - redukciós 
égetés gázkemencében 

A japán „RAKU” égetés viszonylag új égetési módszer. Az első 

rakucsészéket, egy Csódzsiró nevű tetőcserépműves készítette 

az 1570-80 évek elején Kiotóban a nagy teaszertartásmester 

Szen no Rikju ösztönzésére. A RAKU elnevezés magától 

Hidejosi sóguntól ered, jelentése: a ráérő idő élvezete”. A japán 

raku többről szól, mint amit mi és ált. Európában annak 

neveznek, ezért van a „RAKU” szó idézőjelben. Ma úgy 

nevezném: kemencén kívüli redukciós eljárás. 

Az égetésekre előre kell jelentkezni, csütörtökig, mert csak 



akkor valósul meg, ha legalább 1 kemencét meg tudunk tölteni.  

• Március 22. szombat 17.00 - Előadás-kiállítás Csizmadia 
Katalin élménybeszámolója, kiállítása 

Kedves, szorgalmas, tehetséges tanítványuk, Csizmadia Kati 

nyerte meg tavaly a „vándorló fazekas segéd” pályázatot. 

Nagyon büszkék vagyunk rá. Azóta járja a fazekasműhelyeket, 

mesterről-mesterre, az ország minden pontján. Hisz ez volt a 

díj, hogy mesterek elfogadják kis időre inasnak, hogy még 

többet lásson-halljon-tanuljon. Ezen a napon meséli el Katalin, 

hogy merre járt, mit tapasztalt, rengeteg képet fotózott, sokat 

dolgozott. Munkája gyümölcsét kiállítás formájában láthatjuk.  

• Március 28. péntek 14.00 – 18.00 - Látogatás a Néprajzi 
Múzeum raktárába. 
A raktár meglátogatás mindig különleges élmény számunkra. 

Egyrészt, mert hihetetlen mennyiségű a gyűjtemény, szebbnél 

szebb tárgyakkal, teljes képet kap az ember a magyar nép által 

készített kerámiákról. Másrészt mert vezetőnk Csupor István 

rendkívüli szakértelemmel és lelkesedéssel mesél a tárgyakról. 

Elsősorban vizsgázó tanulóink számára szervezzük, de más ok 

is jöhetnek, akik szintén szerelemesei a népi kerámiáknak. 

A létszám maximált, ezért időben kell jelentkezni. Jelentkezni e-

mailben (info@keramiapark.hu) vagy a 1/362 24 13-as 

telefonszámon. 

   

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 



• A március 7-9-én megvalósult XIV. Országos Textiles 

Konferenciához kapcsolódó „Gyapjú a magyar textilkultúrában” 

című pályázat március 28-ig még megtekinthető a Munkácsy 

Mihály Múzeumban és a Munkácsy Emlékházban a 

kiállítóhelyek nyitvatartási ideje alatt az általuk meghatározott 

díjszabásnak megfelelően.   

 

• Márciusban is tovább folytatódnak az ILS Szakközépiskolával 

valamint a Békés Megye Népművészetéért Alapítvánnyal 

közösen megvalósuló TÁMOP pályázatok. Az Innovatív 

iskolafejlesztés projekt keretében tovább folytatódnak a 

kulturális és művészeti programok, a „Népzenétől a kortárs 

zenéig” című pályázatnál pedig folyamatosan zajlanak a heti 

szakköri és a tehetséggondozási alkalmak. 

-Március 15-én Egyesületünk népi játszóházzal és 

kovácsmesterség bemutatóval vesz részt Békéscsaba város 

nemzeti ünnepi megemlékezésén. A rendezvényen lehetőség 

nyílik kokárda, fakard, huszárcsákó stb. készítésére.  



• A Nemzeti Kulturális Alap nyertes pályázatának köszönhetően 

márciusban megkezdődik az egyesület Műsorszolgáltatása 

Békés megye településein. Ebben a hónapban Köröstarcsán, 

Füzesgyarmaton és Nagybánhegyesen valósítunk meg 

programokat. Köröstarcsán fa és fonottbútor kiállítást, 

Füzesgyarmaton fazekas kiállítást, Nagybánhegyesen pedig 

népi játszóházi foglalkozást valósítunk meg.  

• Március 29-én szakmai napot tartunk az egyesületünk tagjai 

számára a Kézműves Szakiskolában, ahol az egyesületünk 

aktuális programjairól, a következő időszak teendőiről 

tájékoztatjuk a résztvevőket.  

• Március 29-30-án kerül sor a XXXIII. Országos 

Táncháztalálkozóra és Kirakodóvásárra, ahol a korábbi évekhez 

hasonlóan néhány egyesületi tagunk részvételével képviseli 

szervezetünket.  

   

Bihari Népművészeti Egyesület 

• Várjuk a zsűriztetni akaró kedves Mestereket Berettyóújfaluba, 

2014. április 8-án. Érdeklődni az 54/ 400 146-os telefonszámon 

lehet.  

• Nálunk is lesz „A HÁZAK” program , szeretettel várunk 

mindenkit! 

   

Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 



• A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület és a Hírös Garabó 

Nonprofit Közhasznú Kft.  együttműködési megállapodást kötött, 

mert mindkét szervezet céljának tekinti a térség gazdag 

népművészeti és kézműves hagyományának ápolását, 

értékeinek bemutatását. Ennek keretében került megrendezésre 

március 7-8-án Kecskemét főterén az év első kézműves vására 

és bemutatója.  

 

• Szabóné Kelemen Katalin nemezkészítő Gruber Gyula és Kese 

Edit festményei mellett társkiállítóként mutatta be nemeztárgyait 

Pakson. A kiállítást az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei 

Egyesülete szervezte.  



 

• Gera Klára nemezmunkája és Gyulay Mária gyapjú szőttes 

szőnyege különdíjban és pénzjutalomban részesült a XIV. 

Textiles konferencia és kiállításon. 

   

Fehérvári Kézművesek Egyesülete 

• 2014. február 22-én Székesfehérváron, a Fehérvári 

Kézművesek Egyesülete a Rác utcai Kézművesek Házában 

"Fonó-szövő nap"-ot tartott, Füzes Zsuzsanna és Szenczi 

Jánosné vezetésével. 2013-ban hagyományteremtő szándékkal 

tartottuk az első fonós-szövős napot, így ez az idei rendezvény 

már a második volt. 

A résztvevők gyapjút fonhattak, kártolhattak, kártyaszövést 

tanultak, és a közös ebéd után elkészítették egy 4 nyüstös 

szövőszék felvetését. A programra nagyon sok asszony jött el, 

nemcsak Fejér megyéből, hanem a szomszédos megyék 

településeiről is.  

Igazi "Asszonyműhely" lett a Kézművesek Házában. Egész nap 



pörögtek a kézi orsók és rokkák, mindenki megfonta a 

gyakorlásra kapott gyapjút, szőtte kártyával a 

gyapjúszalagokat.  

Az anyukákkal érkező gyermekek is kipróbálhattak minden 

tevékenységet. Fonhattak szarvacskával, körmönfonással, 

szőhettek szalagszövőn, kis kereten. 

A nagyon jó hangulatú nap a fonás és szövés gyakorlása mellett 

szakmai tapasztalatcserére, beszélgetésekre és barátságok 

kialakulására is remek alkalom volt.  

  

    

• ÜNNEPEK, HÉTKÖZNAPOK, ÉLETKÉPEK című, Takács 

Istvánné Ambrus Éva csuhéfonó népi iparművész munkáiból 

rendezett kiállításon Radetzky Jenőné  népi iparművész 

megnyitó gondolatai. 

„Takács Istvánné Ambrus Éva csuhészobrok készítésével 1989 

óta foglalkozik. Eleinte barátai, ismerősei számára ajándékozott 

a maga alkotta figurákból, s az ő biztatásukra egyre több és 



bonyolultabb életkép formálódott a kezei alatt. Az évek során 

közel száz darabból álló önálló szobor vagy több alakos jelenet 

született, melyeket több mint hetven kiállításon mutatott be 

itthon és külföldön. Munkái eljutottak Rómába is, ahol nagy 

Betleheme a Nemzetközi 100 jászol kiállításon képviselte a 

magyar kézművességet. Többször volt díjazottja a Kézműves 

Remek országos pályázatnak és a budapesti karácsonyi 

Betlehemi jászol kiállításnak. Alkotásait rendszeresen 

zsűriztette és 1999-ben munkássága elismeréseként megkapta 

a népi iparművész címet. Megalakulása óta megbecsült tagja a 

Fehérvári Kézművesek Egyesületének. 

Takácsné Ambrus Éva életképei csodás időutazásra hívnak 

bennünket. Segítenek felidézni a múltat,a falusi élet eseményeit. 

Megelevenedik a kukoricahántás, a kukorica betakarítása, a 

húsvéti locsolkodás, a szilvalekvárfőzés, a nagymosás. Látjuk 

az emberi élet jeles eseményeit, mint a lakodalom, de a munkás 

hétköznapokat is: a halászok, a favágók nehéz életét. 

Az eseményeknek a valósághoz hű ábrázolásával, a 

kompozíciók arányos elrendezésével, a részletek aprólékos, 

míves kidolgozásával, a színárnyalatok gondos 

megválasztásával születtek meg ezek az alkotások, amelyektől 

nehéz elszakadni csodáló tekintetünknek. 

Rabul ejt bennünket még valami... Tudjuk, érezzük, hogy sokkal 

több ez, mint technikailag jól elkészített, stabil és arányos 

csuhébabák együttese. Itt bizony lelkes lényekről van szó, akik 

élnek, mozdulatokba hajolnak, figyelnek, vidámak és 



szomorúak, fiatalok és bölcs, hajlott hátú öregek. 

A kiállítás megtekintése szemet-lelket gyönyörködtető élményt 

jelent.” 

Megtekinthető: Székesfehérváron, a Szent István Király 

Múzeum Országzászló tér 3. sz. alatti épületében 2014. február 

26 – május 4-ig, szerdától vasárnapig, 10–18 óráig.  

  

    

 

  

Fejér Megyei Népművészeti Egyesület 

• Csepelen a Móra Ferenc Iskolában nyílt meg hamvazószerdán 

Kluge-Kövesi Krisztina  kiállítása, mely március 28-ig 

megtekinthető. Óriás gyerekzsivaj, aztán egy zenetanár 

tangóharmonikán kísérte lét kisiskolás énekét: Hol jártál 

báránykám? 

A kiállítást Tóth Mária a bárányokról szóló versikével nyitotta 

meg, a gyerekek pedig csillogó szemmel hallgatták, hogy készül 



a gyapjúból feszes, tömör anyag, nemez, aztán kisebb 

tárgyakat, süveget, sapkát körbeadtunk és megtapogatták, 

felvették. 

A szülők és a pedagógusok fotózták az ismerkedést az új 

anyaggal, aztán a gyerekek kérdezhettek, végül lehullt a kordon, 

és a kiállítótérbe befutott a sok gyerek, simogatták a 

szőnyegeket, felpróbálták a tarsolyokat és sapkákat, játszottak a 

labdákkal. 

A végén visszatették a helyére a tárgyakat, a tanítónők 

visszarendezték az állványokra a sapkákat, cipőket, visszakerült 

a kordon és csend borult az iskolára, holnap majd újra 

gyerekzsivaj veri fel a kiállítóteret.  

  

    

• Molnárné Tamás Anetta tárlatának képriportja megnézhető itt  

 

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 



• A textilművesség iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés a 

Népi Mesterségek Háza első Nyitott Műhelyek rendezvényén. 

Február 22-én 10 órától 15 óráig vártuk az érdeklődőket az első 

Nyitott Műhelyek programunkra. A hímző, a csipkeverő, a 

viseletvarró, a fafaragó szakembereink felkészülten várták a 

látogatókat. A program csendes sikert aratott a városban, 

melynek folytatása április elején egy nagyobb léptékű program 

lesz a Húsvéti előkészületek jegyében. 

„Kezeink munkáját tedd maradandóvá” /Zs.90.17/ - 2014.03.04. 

Ez az idézet volt a címe annak a kiállításnak, amelyet 

Debrecen, Széchenyi kerti Református Egyházközség Missziós 

Bizottsága és a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

közösen szervezett a templom épületéhez csatolt, nagy múltú 

Kálmáncsehi Galériában, melyet Kiss Árpádné viseletvarró, 

paszományos népi iparművész kezdeményezett. A viseletekből, 

hímzésekből, csipkékből, szőttesekből, gyöngyökből 

szerkesztett kiállításon 21 alkotónk és két hímző szakkör 

tagjainak több, mint 250 darab munkái láthatók.  

   

• „Tűzben született” címmel március 5-én a debreceni MÁV 

Járműjavító Művelődési Központ kiállítótermében mutatkozott 



be a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület fémműves 

szakmai bizottsága, szép kollekciójával. A késesek, tűzi 

kovácsok, kardkovácsok, rézműves alkotónk alkotásaiból 

szerkesztett kiállítás kiváló áttekintést ad az egyesület 

fémműveseinek tevékenységéből és rávilágít arra, hogy annak 

ellenére, hogy a mi megyénkben él országosan a legtöbb 

fémműves, nagy gond az utánpótlás hiánya. A kiállítással a 

galéria folyatatja a hagyományos debreceni kismesterségek 

bemutatását.  

  

   

• Gyapjús sikerek a XIV. Országos Textiles Konferencián, 

Békéscsabán - 2014. március 7-9. 

A megyéből hímzők, nemez és viseletkészítők méretették meg 

alkotásaikat,  7 alkotó csoport és 14 egyéni pályázó volt, 

Kiállításra kerültek mindazon alkotások melyeket a zsűri a 

kiírásnak megfelelőnek jó példának ítélt. A díjazottak között a 

megyében működő több népművészeti egyesületből voltak 



alkotók. 

A HBMNE pályázói közül díjazott lett: Kormányos Lászlóné 

viseletkészítő és Molnár Tiborné hímző is Bronz oklevelet 

kapott. 

Gyönyörűmé Erdei Judit szűrrátét készítő Sárándi Szűrrátétes 

csoportja Bronz oklevélben részesült, a Gubás Társulat 

Dezsőné Borbély Emma vezetésével Arany minősítő oklevelet 

kapott. 

Bihari NE pályázói közül díjazott lett: Antal Csaba viseletkészítő 

Arany oklevélben és Porkoláb Ferenc szűrrátét készítő Ezüst 

oklevélben részesült.  

  

• Kulturális közmunka program valósul meg a Népi Mesterségek 

Házában 

A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület székháza, a 

Népi Mesterségek Háza 

a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodája közvetítésével két 

közhasznú kulturális munkát végző munkaerőt alkalmaz a 

tavaszi hónapokban. 

A kollégák segítenek a nagy rendezvények előkészületeiben, 



segítségükkel megoldjunk a ház folyamatos nyitva tartását, a 

műhelyek zavartalan működtetését.  

• „Éneklő madárka a népművészetben” 

Hajdú-Bihar megyében nagy sikert aratott az az egyesületi 

tagjaink alkotásaiból rendezett kollektív kiállítást, melyet 5 

településen mutattunk be az elmúlt 2 évben. A tematikus 

kiállítás híre eljutott Budapestig és a Hagyományok Háza Népi 

Iparművészeti Osztálya meghívta Szilágyi Dezső téri 

galériájába. A kiállításon többségében hímzések, vert csipke, 

fazekas munkák, mézeskalácsok, fafaragások szerepelnek és 

mindegyiken a madárka motívum látható a magyar 

díszítőművészetre jellemzően igen változatos ábrázolási 

módon. 

A március 27-én 15 órakor nyíló kiállítást dr. V. Szathmári 

Ibolya, ny. múzeumigazgató, egyesületünk korábbi elnöke 

mutatja be az érdeklődőknek. A kiállítás sorozat 

projektmenedzserei egyesületünk vezetőségi tagjai, Dobosné 

Hajdú Anikó hímző, aki a téma ötletgazdája is, és Tarsoly 

Andorné hímző népi iparművész.     



 

• A Hajdú-Bihar Megyei NAPLÓ élénk érdeklődést mutat 

egyesületünk tevékenysége, új székházunkban tervezett 

munkánk iránt. 

Hosszú cikkben számolt be terveinkről, egyesületi életünkről az 

elnökkel készített beszélgetés során. Így formálódott ki a 

javaslat, amely szerint havonta egy alkalommal kérünk egy 

félhasábnyi helyet, ahol életünkről, sikereinkről, aktuális 

szakmai kérdésekről adunk információkat, olyan módon, hogy a 

nép kézművesség értékeire hívjuk fel a figyelmet, 

nagyrendezvényeinket ajánljuk az érdeklődő városlakók 

figyelmébe. 

Márciusban a gyapjúval, mint a népi kézművesség egyik 

legértékesebb alapanyagával foglalkozunk. Ki hogyan, mi 

módon dolgozza fel a Hortobágyon növekedő racka juh lenyírt 

gyapját, milyen sikereket értünk el a gyapjú feldolgozásával a 

guba szövés felújítása során, az Országos Textilkonferencián, 

Békéscsabán ki és milyen eredménnyel gazdagítja Hajdú-Bihar 



megyét.  

• „Helyi ízek, helyi értékek” címmel kapcsolódik egyesületünk az 

Utazás és Szabadidő vásárhoz, melyet debreceni Tourinform 

szervez március 14-16-án. A vidéki városok közül már csak 

Debrecenben  tartják meg ezt az idegenforgalmi fesztivált, ezért 

is van nagy jelentősége egyesületünk jelenlétének. 

A Kölcsey Központban tartandó programon 12 fős delegációval 

veszünk részt , kézműves bemutatókkal, vásárral fűszerezzük  

az utazási irodák kínálatát.  

  

Komárom Megyei Népművészeti Egyesület 

• Szakmai napot tartanak március 29-én, "Ikonfal díszítő 

faragása és aranyozása" címmel. Tovább  

 

M-ART 

• A Fejér Megyei Értéktár Bizottság és a Fejér Megyei 

Önkormányzat ösztönözni kívánja a népművészeti 

alkotótevékenységet, Fejér megye kézműves értékeinek, 

továbbéltetését, gyűjtését. Ezért az érintett szakmai 

szervezettel, a Fejér Megyei Művelődési Központtal és a 

Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli 

Regionális Társaságával egyetértésben pályázatot ír ki a „Fejér 

Megye Népművésze 2014” cím elnyerésére. Pályázni lehet 

Fejér megyei, dunántúli hagyományt követő saját tervezésű és 



kivitelezésű alkotásokkal, hagyományos kézműves technikával 

a népi kismesterség minden ágában. 

Alkotások leadásának időpontja: 2014. március 10-11-12-én 9 – 

18 óráig 

Alkotások zsűrizése: 2014. március 20. 

A kiállítandó tárgyakból a Magyarországi Alkotóművészek 

Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága rendez 

kiállítást a Mesterségek Házában 2014. április 4-én, a Népi 

Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák Országos 

Hétvégéjén. Bővebb információ: Komendó Gabriella 22/313 

175;  gabriellakomendo@fejermmk.hu, valamint a 

www.fejermmk.hu honlapon található.  

• 2014. március 28. 16.00 órától Nemezékszerek készítése  
Előadó: Vidák Anna nemezkészítő iparművész, Népművészet 

Ifjú Mestere 

A Magyarországi Alkotóművészek Közép – és Nyugat – 

dunántúli Regionális Társasága és a Fejér Megyei Művelődési 

Központ szakmai előadássorozata Fejér megyei amatőr 

kézműves alkotóközösségek és érdeklődők számára. 

Előzetes bejelentkezés: Komendó Gabriella Tel: 22/313-

175/112; e-mail gabriellakomendo@fejermmk.hu 

A képzésen résztvevők számára ingyenes alapanyagot 

biztosítunk. (Helyszín: Fejér Megyei Művelődési Központ 

Mesterségek Háza, 8000 Székesfehérvár, Rác u. 20.) 

   

Matyó Népművészeti Egyesület 



• 2014. február 1-jén a matyó népművészet mutatkozott be 

Budapesten a Kossuth Klubban. Az egész napos rendezvény 

része volt hímzés bemutató és tanítás, bútorfestés bemutató, 

öltözetek az eredeti viselettől a mai modern feldolgozásokig. A 

vendégek megkóstolhatták a matyó töltött káposztát, a napot a 

néptáncosok fergeteges műsora zárta. A matyók legközelebb 

Budapesten, az Országos Táncháztalálkozón mutatják be 

népművészeti örökségüket.  

• A Borsóka Hímzőkör tagjai sikeresen szerepeltek Békéscsabán, 

az Országos Textiles Konferencia pályázatán a matyó 

hagyományokat feldolgozó gyapjúhímzések bronz oklevelet 

kaptak.  

• Végéhez közeledik az „Újra öltünk és örökítünk” szakköri 

program. A Matyó Népművészeti Egyesület koordinálásával 

működő tardi és szentistváni hímzők kiállítása áprilisban lesz 

látható.  

• 2014. május 23. a Százrózsás Hímzőpályázat beadási 

határideje, szeretettel várunk Mezőkövesdre minden, a matyó 

textilkultúrát feldolgozó hímzést.  



 
  

  

Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület az idei farsang 

idejében rendezte első kiállítását a kaposvári Szt. Margit 

templom bensőséges kiállító termében. A megnyitón Szászfalvi 

László evangélikus lelkészúr osztotta meg gondolatait a 

jelenlevőkkel. A vendégkönyv beírásai szerint, sikeres kiállítást 

rendeztünk. Köszönet a kiállító kézműveseknek a 

rendelkezésünkre bocsátott színvonalas alkotásaikért. A 

megnyitón készült videofelvétel itt látható.  



  

  

   

 

  

Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 2014. március 21-én 

tartja évi rendes közgyűlését!   

• 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!  

               

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület  



• Március 21-én második alkalommal rendezzük meg a NAKVI 

által kiírt nyertes pályázatunkat  Pécselyen. Ez egy hét 

alkalomból álló rendezvény sorozat a "Fonók világa" a Balaton-

felvidék népművészeti értékeinek kutatása, megőrzése, 

továbbéltetése és bemutatása Pécselytől - Balatonalmádiig. 

Minden alkalommal más kismesterséget mutatunk be. 

Februárban hímzők, most fazekas és fafaragó kismesterséggel 

ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Most, Böjtmás havában dr. 

Laczkovits Emőke néprajzkutató tart előadást a 

hagyományokról. A fazekas és fafaragó mesterség bemutatót 

követően, a tavaszi kerti munkák fortélyaiba pillanthatunk be 

szakelőadóval.  

• Március 7-én, Békéscsabán, a Textiles Konferencián nagy 

örömünkre hímző szakköreink, a Paloznaki Hímzőkör, a Csepeli 

Hímzőkör, a Balatonfüredi Örökségünk Hímző műhely II. díjazott 

lett. A szakkörök vezetője, Szuper Miklósné gránátalma díjas 

Népi Iparművész. Ő átvehette az EMMI különdíját, mint 

leghatékonyabb szakkörvezető. GRATULÁLUNK!  

• A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület tisztelettel 

meghívja a „FONÓK VILÁGA”, a Balaton-felvidék népművészeti 

értékeinek kutatása, megőrzése, továbbéltetése, Bemutatása 

Pécselytől – Balatonalmádiig, BÖJTMÁS HAVA Gergely járástól 

– Gyümölcsoltó Boldogasszony napjáig 

című rendezvényre 2014. március 21-én 17 órára, a pécselyi 

Kultúrházba. 

Köszöntőt mond: Farkas Balázsné Petrikowsky Marianna, szövő 



népi iparművész, szakoktató Veszprém Megyei Népművészeti 

Egyesület elnöke, Hung-2013 pályázat koordinátora. 

Az est  vendége: Dr. Horváth Zsolt Országgyűlési képviselő, a 

Hungarikum Bizottság tagja 

A fonóházi est háziasszonya: Nagy Tiborné Nyári Ágnes A 

Hung-2013.pályázat szakmai koordinátora  

 
 

 

Zala Megyei Népművészeti Egyesület  

• Nyitott Műhelygalériák Napja 

Március 2-án került 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 készíthettek és agyagozhattak az 

érdeklődők. Kora este Ifj. Horváth Károly népzenész 

közreműködésével „télűző, gondűző” kiszebáb égetésen 

vehettek részt a dalos kedvű látogatók.  



   

• Napközis kézműves foglalkozás 

Március 5-én nemezelést, csuhé népi játékkészítést és 

bőrékszer készítését tanították népművészeink 

Pusztamagyaródon a Kenyeres Elemér Általános Iskolában. Az 

alsó tagozatos diákok délutáni kézműves foglalkozás keretében 

ismerkedtek a természetes alapanyagból készülő használati 

tárgyak és játékok készítésével, melyre lehetőséget 

Egyesületünk Kézműves Akadémia 2. című projektje biztosított. 

A Szlovénia- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013 keretében megvalósuló tevékenység 

további 4 helyszínen mutatkozik be a közeljövőben: 

Bánokszentgyörgy, Győrvár, Csákánydoroszló, Gersekarát.  

   

• „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. március 20-tól az egyesület 

honlapján elérhető, letölthető. Várjuk zalai alkotók és a Zala 

Megyei Népművészeti Egyesület megye határon kívül élő és 

alkotó tagjainak jelentkezését.  

• 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 letölthető innen, vagy az egyesület 

honlapjáról.  

   

  

 
 

 
 

Kiállításajánló 

   



 
  

Pályázatok, konferenciák  

• XX. Országos Szőttespályázat Tovább   

• XIX. Országos Fazekaspályázat Tovább  

• VI. Csipkés Konferencia Tovább    

• VIII. Nemzetközi Szőtteskonferencia Tovább  

   

Linkajánló  

• NESZ Facebook oldala  

• Mesterségek Ünnepe Facebook oldala  

• Európai Kézműves Szövetség  

• Nyitott Műhelyek hétvégéje, francia oldal  



• 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! 
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