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

 

 

 

ÁLDOTT, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK! 

  

 
  

Elnökségi értekezlet 

• Az áprilisi értekezlet témái: Mérleg és közhasznúsági jelentés megvitatása és 

elfogadása, Mesterségek Ünnepe – tartalmi terv elfogadása, Norvég projekt tartalmi rész 

megvitatása, Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár értékelése, NESZ soron 

következő küldöttgyűlésének előkészítése, Utánpótlás, fiatalokkal való törődés a NESZ-



ben és a tagszervezetekben. Fejlesztési koncepció, Aktualitások  

  

Tagszervezeti Fórum 

• Az alábbi linkekre kattintva meghallgathatóak és megtekinthetőek az előadások 

hanganyagai és bemutatói: 

Gottgeisl Rita adószakértő előadása 1 rész: bemutató hanganyag 

Gottgeisl Rita adószakértő előadása 2. rész:bemutató hanganyag 

Dr. Menczel-Kiss Gellért adótanácsadó előadása: bemutató hanganyag 

   

 Vásárok, fesztiválok 

• Az  XXXIII. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár idén is nagy sikerrel zárult. 

Köszönet érte minden közreműködőnek!  

  

Nyitott hétvége 

• Első alkalommal hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre április 4-5-6-án a 

Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák I. Országos Hétvégéje, a Népi 

Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete és a Népművészeti Egyesületek 

Szövetsége kezdeményezésére. 

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége kapcsolata révén sikerült csatlakozni az 

Európában szervezett Európai Művészet és Kézművesség napjaihoz is. 

A magyarországi kezdeményezéshez 59 alkotóház és nyitott műhely csatlakozott, 

melyek értékes programokkal várták a látogatókat országszerte.  

A program fővédnöke Halász János kultúráért felelős államtitkár volt, 

legfőbb támogatónk az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Támogatta még az NKA 

Közművelődés és Népművészet Kollégiuma. Támogató: Hagyományok Háza. 

Médiatámogatók: Zalaegerszegi Televízió, Helikon Rádió. 



   

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  

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

baba, népi játék (textil alapanyagból) szakágakban 

Időpont: május 7., helyszín: Budapest 

Beadási határidő: április 23.  

• Textil, szálasanyag, fazekas, fafaragás, csontfaragás, mézeskalács, bőrművesség és 

egyéb katerógia szakágakban 

Időpont: május 27., helyszín: Győr 

Beadási határidő: május 20.  

• Fazekasság népi ékszer (bármilyen alapanyagból), népi játék (gyöngy, lószőr és agyag) 

szakágakban 

Időpont: június 10., Helyszín: Budapest 

Beadási határidő: május 28.  

 

 
   

 
Aranykapu Népművészeti Egyesület 

• Az „Aranykapu” Népi Kézműves Alkotóház és Galéria szakmai feladatának tekinti az 

„Érkert” lakóközössége számára évente két alkalommal olyan rendezvény sorozat 

bemutatása, mely – korosztálytól függetlenül – felkelti a lakosság érdeklődését. A 

környező iskolák és óvodák hagyományőrző programjában szerepel a népi értékek 

bemutatása. Örömmel látogatják rendezvényeinket és a gyermekek részt vesznek 

bemutatókon és az előadásokon.  A Művelődési Házban működő szakkörök, képzések 



és mozgásművészeti csoportok a nyugdíjasokkal együtt rendszeresen megtekintik 

rendezvényeinket. 

A „tavaszvárás” jegyében szervezzük meg a bevezető programsorozatunkat, melyet még 

a közönség egy hónapon keresztül megtekinthet.  

  

   

 

Artchaika Ősművészeti Egyesület 

• Április 24. csütörtök 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 

általában 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. 

   

Artera Alapítvány 

• Kis Mívesek Háza – alkotó-játszóház 

Naponta: hétfőtől péntekig 12-17 óra között  

• Mesés tojások 

Húsvét Nagypéntekén, április 18-án tojásfestés, húsvéti ajándékok készítése 

Mindkét program helyszíne: Székelyudvarhely, Artera Míves Ház  



 

 
   

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Nemzeti Kulturális Alap nyertes pályázatának köszönhetően márciusban 

megkezdődött az egyesület Műsorszolgáltatása Békés megye településein. Ebben a 

hónapban Ecsegfalván, Mezőhegyesen és Muronyban valósítunk meg programokat. 

Ecsegfalván az Asztal és környezete kiállítást rendezünk, Mezőhegyesen mesterség 

bemutatót, Muronyban pedig népi játszóházi foglalkozást tartunk az érdeklődők 

számára.   

 

• A Mesterségek Ünnepének kiemelt témájához kapcsolódóan egyesületünk április 5-én 

drótos „képzést” tartott az egyesület tagjai számára a Kézműves Szakiskolában. A 



program során edénydrótozással, fém ékszerkészítéssel, tojásdrótozással ismerkedtek 

meg, de betekintést nyerhettek a láncból készült öltözékek készítésébe is. Az 

edénydrótozást a Szlovákiából érkezett Stefan Smrizik, a tojásdrótozást Uhljar 

Mátyásné, a drótékszerkészítést Tóth Géza mutatta be az érdeklődőknek.  

 

• Békéscsaba Város Önkormányzatával együttműködve egyesületünk részt vesz a 

„Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációja” című pályázat 

megvalósításában. Az Erzsébethelyi Általános Iskola két telephelyén biztosítunk 

programokat a projekthez. Ebben a hónapban a Rózsa utcai intézményben kerül sor a 

húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan játszóházi foglalkozások megvalósítására.   

 

• Április 18-20 között szervezetünk népművészeti vásárral és játszóházi foglalkozásokkal  

vesz részt a Gyulán megvalósuló Pálinkafesztiválon. Az idei évben a Fesztiválon a 

pálinka mellett a Húsvéti ünnepkör is nagy szerepet kap, találkozhatnak az érdeklődők a 

húsvéthoz kapcsolódó termékekkel, de a játszóházi foglalkozások során a résztvevő 

gyermekek is a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó alkotásokat készíthetnek.  (pl. 

tojásfestés, csuhé nyuszi készítés, nemezelés, terménybábok készítése stb.)  



 

• Április 26-án kerül sor szervezetünk soron következő közgyűlésére. A napirendi pontok 

között elsősorban a közhasznúsági beszámoló megvitatása és elfogadása az egyik 

legfontosabb, de szó lesz az egyesület soron következő programjainak 

megvalósításáról, a folyamatban lévő eseményekről, projektekről.  

 

• A Békés Megye Népművészetéért Alapítvány TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0047-es 

azonosítószámú Népzenétől a kortárs zenéig című projekt szakmai támogatása tovább 

folytatódik. Április 14-én a Gerlai partnerintézményben megvalósult témanapon 

egyesületi tagjaink is közreműködtek.  



 

• A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájával partnerségben megvalósított 

„Újra öltünk és örökítünk „ program keretében 2014. április 11-én nyílt meg a szakköri 

foglalkozások során készült alkotásokat bemutató kiállítás. A tárlat két hétig látogatható 

a település közösségi házában.  

 
  

 

Bihari Népművészeti Egyesület 

• Áprilisban 4-5-6-án  részt vettünk a "Népi Kézműves Alkotóházak és műhelygalériák I. 

Országos Hétvégéjén".  

• Április 16-án Pocsajban,17-énSzentpéterszegen tartottunk játszóházat.  

• Április 19-én Gyermekjátszónk lesz : bőrözés, szűrrátét-készítés. 

   

Csillagvirág Népművészeti Egyesület 

• A Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány 2014. július 25-27 között, a XX. 

Országos Szőttespályázat folytatásaként, Hevesen szervezi a VIII. Nemzetközi 



Szőtteskonferenciát. Tovább  

 
   

Dr. Kresz Mária Alapítvány 

• Balogh Ramóna habánfestő vezetésével Habánfestő nap lesz, 2014. április 25-én, 

pénteken, 17-21 óráig. Érdeklődni a részvételi feltételekről a 

fazekasközpont@mail.datanet.hu e-mailcímen lehet.  

• Fazekas szakkör gyermekek részére 

Az agyaggal, az agyagozás technikáival, a korongozással, és a fazekasság alapjaival 

ismerkedhetnek meg a gyerekek a tanév során. 

Foglalkozások időpontja: péntekenként, 15.00-16.30-ig 

Részvételi díj: 1,200 Ft/Fő/alkalom, 4 alk. befizetése esetén 1,000 Ft/fő/alk. 

   

Dunakanyar Népművészeti Egyesület 

• Minden hónap utolsó szombat délelőttjén „Évkerék” című családi matinéra várjuk az 

érdeklődőket a budakalászi „Faluházba.  

• Május 9-én „Örökölt üzenet” címmel kiállítás nyílik a budakalászi Kós Károly Művelődési 

Házban, ahol az egyesületünk tagjainak alkotásai lesznek láthatóak. A kiállítást 

megnyitja Káldy Mária, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum  -  Múzeumi Oktatási és Képzési 

Központ igazgatója. Megtekinthető 2014. május 31-ig. (Cím: 2011 Budakalász, 

Szentendrei út 9.) 

   

Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 

• Egyesületünk több tagjai is csatlakozott a Népi Kézműves Alkotóházak és 

Műhelygalériák I. Országos Hétvégéje kezdeményezéshez. Nyitott műhellyel, 

programokkal várták a látogatókat 2014. április 4-5-6-án. A programban részvevő 

mesterek: Fazekasház, Kalocsa, Kovács László Népművészet Mestere fazekas; Habán 



Kerámiaműhely, Tolna, Verseghy Ferenc Népművészet Mestere fazekas; Nemezműhely, 

Tiszasas, Nagy Mari-Vidák István Népművészet Mestere nemezkészítők; Bútorfestő 

műhely, Harta, Schneider Péterné Népművészet Mestere bútorfestő  

 
 

  

Fehérvári Kézművesek Egyesülete     

• A Fehérvári Kézművesek Egyesülete - kapcsolódva az Európai Művészet és 

Kézművesség Napjai" Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák I. Országos 

Hétvégéje" rendezvényhez - 2014. április 5-én fogadta az érdeklődőket a Kézművesek 

házában (Székesfehérvár, Rác utca 27.). 

Az alkotóházunkban ezen a napon kézműves szakköreink mutatkoztak be, gyerekek, 

felnőttek, családok ismerkedhetnek a népi kézművességgel, a csipkeverő, gyapjúszövő, 

kárpitszövő, vászonszövő, bútorfestő szakkörök nyílt napján. 

Az alkotóházba betérőknek meséltünk a Rác utcáról. A tízemeletes épületek árnyékában 

található skanzen múzeumutcája 1989-ben Európa Nostra-díjat nyert. Az egykor rácok 

által lakott terület épületeit felújították. A több száz éves, apró házakból és a szerb 

templomból álló műemlékegyüttes ma is a régi, rácutcai hangulatot idézi. 

A látogatók rövid ismertetést kaptak az egyesületről, az egyesület munkájáról, az 

alkotóházban folyó tevékenységekről, kiállításokról, programjainkról. Büszkén mutattuk 

meg a kézműveseink által rendbe hozott és felújított épületet belülről is, ahol a 

berendezés is a kézműveseket dicséri. A házban rendezett kiállításaink a kézműveseink 



munkájából készülnek.  

 

• A hozzánk betérő érdeklődők nemcsak bemutatót láthattak, hanem kipróbálhatták a 

nekik tetsző kézműves tevékenységet. Ezzel a lehetőséggel több látogató élt is. 

Nagyon örülünk és nagyon pozitív dolognak tartjuk, hogy országszerte egyszerre ennyi 

népi kézműves műhely, népi alkotóház nyitott ki, tartott programot, és felhívta a figyelmet 

a népi tradicionális kézműves tevékenységekre, az alkotóházak fontosságára. Nagyon jó 

volt az országos média kampány és a műsorfüzet. 

A jelmondatot: „Alkossunk együtt országszerte!” - példaértékkel megvalósították. 

Köszönet érte a szervezőknek.  

 

• A Fehérvári Kézművesek Egyesület tagjai kapták a "Fejér Megye Népművésze 2014" 

címet 

A Fejér Megyei Értéktár Bizottság, a Fejér Megyei Önkormányzat, a Fejér Megyei 

Művelődési Központtal és a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli 



Regionális Társaságával egyetértésben pályázatot írt ki a "Fejér Megye Népművésze 

2014" cím elnyerésére. 

A Fejér Megyei Művelődési Központ által felkért zsűri ítéli oda a "Fejér Megye 

Népművésze 2014" címet. A pályázatra nagyon sok alkotást küldtek a Fehérvári 

Kézművesek Egyesület tagjai is. 

Az idén három kézműves kapta meg a "Fejér Megye Népművésze 2014" címet, 

mindhárman a Fehérvári Kézművesek Egyesülete tagjai: Kató Balázs fazekas, Szenczi 

Jánosné szövő, Takács Istvánné csuhéműves. 

A kiállítandó tárgyakból a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli 

Regionális Társasága rendezett kiállítást a Mesterségek Házában 2014. április 4-én, a 

Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák Országos Hétvégéjén. A kiállítás 

megnyitón került sor a "Fejér Megye Népművésze 2014" címet átadására.  

 

• Vódli Zoltán ostorkészítő, bőrműves a Fehérvári Kézművesek Egyesülete tagja, a 

Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola végzős diákja ismét szép 

elismerésekkel gazdagodott a Fejér Megyei Diáknapokon Dunaújvárosban: Képző-, nép- 

és iparművészet kategóriában: 2 db ostor és egy pásztortarisznya pályázatával arany 

minősítést és a kategória különdíját is megkapta. 

Honismeret kategóriában Az ostor címmel adott le dolgozatot, melyben a magyar 

pásztorművészet legismertebb tárgyának, az ostoroknak - az egyszerű kenderkötél 

ostortól a karikás ostorig - bemutatását választotta, a szülőföldre, a dunántúli tájegység, 

székesfehérvári közvetlen környezetére fektetve a hangsúlyt. Munkájáért arany 

minősítést és a kategória díjat is megkapta. 

Vódli Zoltán számos elismerésben részesült az elmúlt időszakban, 2013-ban  a Prima 

Primissima Junior Magyar Népművészet és Közművelődés díjat vette át. Gratulálunk az 

elért eredményekhez és további sikereket kívánunk. 

A váltott fonatú ostor készítés technikája szintén a pásztoremberek megőrzött tudását és 

tapasztalatát tükrözi. Zoltán a saját tervezés mellett az Alföld mezőföldi tájegységére 

jellemző pásztorművészet minden fontos sajátosságát megmutatja. 

A karikás ostor Zoli gyűjtőmunkájának eredménye és megjelenítése. A ma élő és 



ostorkészítéssel foglalkozó idős csikósok tapasztalatait, technikáit ötvözte ebben az 

ostorban. Saját tervezés, hozzáértő pásztoremberek tanácsai, útmutatásai alapján a 

Mezőföldre is jellemző, alföldi technikával készítve.  

 
  

   

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

• Április 23-án Bárándon a óvodában „Továbbélő Debreceni Kismesterségek” címmel a 

Nefelejcs Hímző Szakkör valamint Lévai Gábor és Lugossy György fazekasok közös 

kiállítása lesz. A kiállítás megnyitása után hímző és korongolási bemutatót tartanak a 

kiállító alkotók  

• Április 26-án a megyében dolgozó szövők részére továbbképzést tart Dezsőné Borbély 

Emma. Téma a madzagnyüst készítés.  

 
     

   

Heves Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Nemzeti Művelődési Intézet által indított „Újra öltünk és örökítünk” mintaprogram 

keretében, a Heves megyei Népművészeti Egyesület  tagjai vezetésével Heves 

megyében 5 településén indult Hímző Szakkör. Mind az 5 településen  a Hímző 

Szakkörök munkáiból kiállítás nyílt március 31-vel bezárólag.  Az „Újra öltünk és 

örökítünk” mintaprogram sikeresen lezajlott. Bízunk abban és reméljük, hogy ennek a 

nagyszerű kezdeményezésnek lesz folytatása  és minél többen újra öltünk és örökítünk.  



• A Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett „Újra öltünk és örökítünk” program 

keretében szerveződött meg Gyöngyössolymoson a hímző szakkör, Lovászné Juhász 

Rita népi iparművész vezetésével. A 15 fős szakkör tagjai a palóc, a furtai, valamint a 

komádi tájegység hímző kultúrájával  ismerkedhettek meg és ezzel a technikával 

készítették el hímzéseiket. Munkájukhoz fölhasználták a faluban még megtalálható és itt 

készített kézimunkákon, lakástextileken látható motívumokat. A palóc hímzésekre 

jellemző a lapos, a keresztszemes, és a vagdalásos technikát, majd a komádi hímzést is 

megtanulták. A szálhúzásos technikát, az azsúrozást, a subrikát, a borsókát  is 

előszeretettel alkalmazzák. A program 2014. március 25.-én zárult, egy reprezentatív 

kiállítással, mely az előírás szerint a tagok vizsga munkáiból állt.  

 

 
  

   

Iharos Népművészeti Egyesület 

• Május 6-án Élő népművészet a városban címmel közös kiállítás és programsorozat indul 

a Holló Galériában (Bp. V. ker., Vitkovics Mihály u. 12.) 

Heti bontásban kiállítanak: Vajdasági Magyar Folklórközpont, Galgamácsai 

Hagyományőrző Egyesület, Heredeitas Egyesület, Iharos Népművészeti Egyesület 

Minden nap más-más érdekességekkel várjuk a látogatókat  

• Április 26-án, Biatorbágyon a Benta-Baranta-Kupa alkalmával mesterségbemutatókkal, 

néprajzi előadással járulunk hozzá a program sikeréhez.  



 
 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület is csatlakozott a „Népi 

Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák I. Országos Hétvégéjéhez és 2014. április 5-

én fogadta a tiszavárkonyi Népművészeti Alkotóházban a meghirdetett programokra 

érkező érdeklődőket.  

• Az egyesület 2014. május 10-én tartja éves közgyűlését, mely egyben tisztújító 

közgyűlés is lesz.  

 
  

 

Kisalföldi Népművészeti Egyesület 

• Győrben március 30-án a Gyermekek Házában a Hímes Tojás Napján Kóczánné Ács 

Szilvia tojásfestő, Tóth Ildikó és Gerencsér Zsolt kékfestők, Szabó Karolina szalmafonó, 

Kárpáti Erika mézeskalácsos munkáit láthatták  

• A Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák I. Országos hétvégéjén a Győri 

Kékfestő Műhelyben az érdeklődők megtekinthették a kézi mintázást, a mintafakészítést 

és az indigós festést Tóth Ildikó és Gerencsér Zsolt kékfestők közreműködésével, 

Szukits Éva szalmafonó bemutatót tartott.  



• Véghné Lőrincz Ágnes höveji csipkekészítő tagtársunk aktív tevékenysége hozzájárult 

ahhoz, hogy  a Höveji csipkét a Hungaricum bizottság Kiemelkedő Nemzeti Értéknek 

nyilvánította. Munkájához, sikereihez gratulálunk!  

 
 

M-ART 

• 2014. április 18-án 15 órától tojásfestés, Játékkészítő Műhely-foglalkozások (Helyszín: 

Fejér Megyei Művelődési Központ Mesterségek Háza nagyterem, Székesfehérvár, Rác 

u. 20.)  

• 2014. április 21-én 14 órától tojásgurító verseny, játékok hímes tojásokkal (Helyszín: 

Székesfehérvár - Palotaváros, Királypark) 

A szakmai programok szervezői:  Fejér Megyei Művelődési Központ, Fejér Megyei 

Népművészeti Egyesület, Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli 

Regionális Társasága  

• Fejér Megye Népművésze 2014 vándorkiállítás nyílt április 12-én a nagylóki Közösségi 

Házban. 

A Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága és 

a Fejér Megyei Művelődési Központ az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 

támogatásával Fejér megye népművészei vándorkiállítást és szakmai foglalkozásokat 

szervez. 

A kiállítás április 22-ig tekinthető meg, az intézmény nyitvatartási ideje alatt.  

• Április 26-án 10 órakor nyílik a mezőfalvi Kiss Kálmán Művelődési Házban Fejér Megye 

Népművésze 2014-vándorkiállítása. 

A megnyitót követően Kluge Kövesi Krisztina nemez tárgykészítő foglalkozást tart. A 

kiállítás május 9-ig tekinthető meg, az intézmény nyitvatartási ideje alatt.  

 

Matyó Népművészeti Egyesület 

• Március 7-én a Békéscsabai Textiles Konferencián Bronz oklevél díjat vehettek át a 



mezőkövesdi Borsóka Hímzőkör tagjai. Gyapjú hímzéses matyó textiljeik Zeleiné Pap 

Bernadett hímző népi iparművész tervei alapján készültek.  

• A tardi Általános Iskolában nyílt kiállítás a Tardi Hímző Szakkör munkáiból, a 

Szentistváni Hímző Szakkör munkáiból pedig a szentistváni Művelődési Házban. A 

kiállítások az "Újra öltünk és örökítünk " program keretében jött létre. Mindkét kiállítás 

április 30-ig látogatható.   

• „Ácsolt és festett ládák Palóc földről” címmel Rozsnyón a Bányászati Múzeum 

galériájában nyílt kiállítás, melyben Kovács Szabolcs a Népművészet Mestere matyó 

tulipános ládái is láthatók. A tárlat 2014. május 25-ig megtekinthető.  

• Az idei Országos Táncháztalálkozón először ismerkedhetett a sok ezer főnyi közönség a 

matyó hímzés, bútorfestés fortélyaival. A kis kiállítás, a mesterség bemutatók, a matyó 

motívumok rajzolása, hímzés próbák, a viseletbe öltözés közelebb hozta népművészeti 

kincseinket a rendezvény látogatói számára.  

 
  

  

Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 

• Március végén zárult a Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 

első idei bemutatkozó kiállítása az óbudai Civil Házban. Képek itt  

   

Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Tempus Közalapítvány által kezelt Leonardo program Partnerségek kiírására nyújtott 

be nemzetközi együttműködésre irányuló pályázatot a TEMI Fővárosi Művelődési Ház. A 

pályázat címe: EU jewelry from beads - from traditional costume to the market (Beaded 

jEUwelry) 

 A kétéves projekt középpontjában a népi ékszerkészítés áll. Az együttműködő 



partnerországokban szervezett partnertalálkozók és a helyi tanfolyamok célja egy közös 

metodikára épülő szakképzési tananyagfejlesztés IT- technológia használatával. A 

tananyagfejlesztés mellett a népművészeti alkotások minősítési és értékelési 

rendszerének kialakítása, a legjobb gyakorlatok megosztása is fontos részét képezi a 

projektnek. A partnertalálkozók és helyi workshopok mellett kiállítás, webáruház, 

mintagyűjtemény, népviseleti divatbemutató és vásár tartozik a projekt-tevékenységek 

közé.  

Partnerek: 

Koordinátor: Horvátország Zágráb, Narodno sveučilište Dubrava; Románia 

Székelyudvarhely, Artera Alapítvány; Bulgária Szófia, Chitalishte Development 

Foundation (CDF); Horvátország Dubrovnik, KOKULA art and craft shop;  Csehország 

Perhlimov, Hodina H, o.s. 

Az első találkozóra 2014. január 20-26. között került sor Zágrábban. A találkozón három 

horvát népi ékszer elkészítését tanultuk meg. Előadásokat hallottunk a horvát képzési 

rendszerről, a kortárs hatásokról a népművészetre, a horvát Kereskedelmi és 

Iparkamara tevékenységéről. Lehetőségünk nyílt ellátogatni Samoborba, a 

híres samoborsky kralus származási helyére, és a zágrábi Néprajzi Múzeum féltve 

őrzött ékszergyűjteményét is megtekinthettük. Az egyhetes találkozót közös 

divatbemutató zárta, ahol mindenki bemutathatta a saját maga által készített ékszert. 

A második találkozónak Szekszárd és Budapest adott otthont március 24-29. között, 

témája pedig a sárközi gyöngy volt. 

A 26 résztvevő előadásokat hallhatott a Sárközről, viseletéről, a gyöngygallérokról, a 

népi iparművészeti alkotások minősítési rendszeréről, a népi kézműves oktatás 

magyarországi gyakorlatáról. 

A zágrábi partnertalálkozón készült gyöngygallérokkal kibővülő kiállítás 2014. március 

25-én nyílt meg a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. 

A programok között a gyöngyfűző workshopokon kívül sárközi viseletbemutató, 

öltöztetés, a szekszárdi múzeum gyöngyanyagának és állandó kiállításának, valamint a 

decsi tájház megtekintése, valamint rövid szekszárdi városnézés szerepelt. 

Két napot töltöttek a résztvevők budapesti városnézéssel, a Néprajzi Múzeum 

megtekintésével, valamint a Táncháztalálkozó meglátogatásával. 

A szekszárdi program előkészítésében, szervezésében, megvalósításában a Tolna 

Megyei Népművészeti Egyesület tagjai vettek részt. 

Júliusban a székelyudvarhelyi Artera Alapítvány biztosítja a programot.  



  

 
              

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület  

• Április 4-5-én a Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák I. Országos 

Hétvégéjének programjához  Cz. Tóth Hajnalka hímző és gyöngyfűző népi iparművész, 

A Népművészet Mestere Balatonalmádiban a Varrótű Tanodában várta az érdeklődőket.  

• Április 25-én harmadik alkalommal rendezzük meg a NAKVI által kiírt nyertes 

Hungarikum pályázatunkat „A fonók világa” a Balaton-felvidék népművészeti értékeinek 

kutatása, megőrzése, továbbéltetése és bemutatása Pécselytől - Balatonalmádiig. A 

népszokásokról dr. Laczkovits Emőke néprajzkutató tart előadást. Minden alkalommal 

más kismesterséget mutatunk be, ez alkalommal kovács és csuhéfonó lesz a vendég. A 

pécselyi Kökörcsin Óvoda mellett bemutatkozik a Litéri Zöldág gyermek néptánc 

együttes. A pécselyi Balogh pince bemutatkozása után a rendezvény táncházzal zárul.  

• Április 26-án Balatonfőkajáron a Művelődési Házban Schleier Vera muzeológus nyitja 

meg egyesületünk tavaszi kiállítását.  

• Március 29-én tartott éves közgyűlésünkön nagy örömünkre egyesületünk létszáma tíz 



fiatal taggal bővült.  

 
  

 

Zala Megyei Népművészeti Egyesület  

• Napközis kézműves foglalkozás: április 2-án nemezelést, csuhé népi játékkészítést és 

bőrékszer készítését tanították népművészeink Győrváron a Béri Balogh Ádám 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 április 16-án Csákánydoroszlón, május 6-án 

Gersekaráton mutatkozik be.  

 

• 2014. április 4-6-án került megrendezésre a Népi Kézműves Alkotóházak I. Országos 

Hétvégéje, melynek egyik helyszíne a zalaegerszegi Kézművesek Háza volt. A 

rendezvény alkalmával a Ház és a Zala Megyei Népművészeti Egyesület alkotó 

közösségeinek munkájába engedtünk betekintést, valamint csipkés, hímző és kovács 

továbbképzést szerveztünk. A három nap mindegyikén a szálasanyag műhelyben 

mesterség-bemutatót tartottunk, vasárnap játszóházi tevékenységek sorával egészítettük 

ki a programot.  



   

 
  

• Április 6-án 14.00-18.00 óra között utolsó alkalommal került megrendezésre 

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.  

 

• „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 a www.zalanepmuveszet.hu 

oldalon elérhető, letölthető. Várjuk zalai alkotók és a Zala Megyei Népművészeti 



Egyesület megye határon kívül élő és alkotó tagjainak előzetes jelentkezését április 20-

ig.  

• A Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Göcseji Falumúzeum 2014. április 25-27. 

között rendezi meg a XI. Zalaegerszegi Országos Fazekas- Keramikus Találkozó és 

Fesztivált. Az idei fesztiválunk részprogramja az ebben az időpontban zajló Magyar 

Kerámiavárosok Találkozójának.  

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

Országos Faműves Konferencia 

Egyesületünk felhívja a figyelmet, hogy 2014. május 9-10-én, 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 www.zalanepmuveszet.hu oldalról. 

   

  

 
 

 
 

Kiállításajánló  

• A Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban Berta István, Domonkos László, Veres Gyula 

fazekasok *„Berta–Domonkos –Veres” *című közös kiállítása látható. A kiállítás 

megtekinthető 2014. június 14-ig, keddtől szombatig 10 és 18 óra között. (1011 

Budapest, Fő u. 6.)  

• A Duna Palota Márk Lajos termében május 4-ig látható Fekete Ildikó tojásíró kiállítása. 

(Cím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.)  

 

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 
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