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

 

 

 
  

  

Küldöttgyűlés 

• A NESZ május 24-én tartja soron következő küldöttgyűlését a Hagyományok Házában.   

 

Tagszervezeti Fórum 

• Aki esetleg nem volt ott, és érdekli a vállalkozásokkal, adózással kapcsolatos téma, az 

alábbi linkekre kattintva meghallgathatóak és megtekinthetőek a Fórumon 



elhangzott 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 

• A Duna Művészeti Társaság idén tizenkilencedik alkalommal rendezi meg a Duna 

Karnevál rendezvényét. A Duna Karnevál különleges programsorozat a néptánc és a 

népzene, a világ- és kortárs tánc, a fúvós-, szimfonikus- és világzene ötvözetével, a 

fellépő országok sokszínű kultúrájával. 

A Duna Művészeti Társaság idén is a Népművészeti Egyesületek Szövetségét kérte fel, 

hogy a rendezvény Vörösmarty téri helyszínére kézműves vásárt szervezzen.   

• Az előző évben - Linz városában - nagy sikerrel megvalósult „Auf nach Ungarn/Fel 

Magyarországra„ programsorozat 2014-ben Graz városában folytatódik. 

A Népművészeti Egyesületek Szövetségét az ausztriai képviseletek bízták meg a vásár 

lebonyolításával és akvirációs feladataival. 

Fontosnak tartjuk, hogy a népi kézművesség, a gasztronómia és a borászatok képviselői 

mellett jelen lehessenek Magyarország turisztikai régiói is. 

A grazi bemutatkozás egy újabb alkalom, hogy hiteles értékeinket megmutassuk 

külföldön, ezáltal piacra segítsük a magyar termékeket, illetve minden érzékszerv 

számára bemutassuk Magyarország vonzó arcát, s felhívjuk a figyelmet a kulturális- és 

turisztikai értékeinkre! 

   

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

egyéb kategória 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.  

• Kés, kovács- és  rézműves terméke, bőrműves tárgyak szakágakban 

Időpont: június 22., Helyszín: Székesfehérvár 

Beadási határidő: június 6  

  

. 

 
   

 
Aranykapu Népművészeti Egyesület 

• Az „Aranykapu” Bemutató Teremben 2014 május 10 - július 1-ig Lázár Éva 

gyékényszövő, Népi Iparművész és F A M Ű V E S használati tárgyak kiállítását 

látogathatja a közönség a Vasutas Művelődési Házban hétfőtől péntekig, 9-18 óráig. 

A kiállítások anyagához kapcsolódva a „Népművészeti Szabadiskola” előadásaira várjuk 

- az előre meghatározott időpontokban - a szakágak alkotóit.  

• A NIT  zsűri 2014. június 19-én lesz a Nyírségi Civil Házban, (4400 Nyíregyháza 

Damjanich u. 8-10.) 9 órától. Az előre kiállított zsűri jegyzőkönyveket  /2/ db. és a postai 

piros csekken a befizetéseket június 5-ig várjuk az Aranykapu Népművészeti Egyesület 

(4400 Nyíregyháza, Arany J. u.33  címre). 

   

Artchaika Ősművészeti Egyesület 

• Május 17. szombat, 10.00-15.00; Szakelmélet: Összefoglaló II. - tanár: Szabó Kata- 

szakoktató 

Az elméleti órákat a 2014-ben vizsgázó tanulóink számára szervezzük.  A tananyag az 

OKJ-s felkészülés része, tehát a vizsgázóknak kötelező. 

Más érdeklődők és külsős tanulók is hallgathatják az órákat, ajánlatos minden agyaggal 

foglalkozó tanítványnak megismerni a felhasznált anyagokat, tulajdonságaikat 



elméletben is.  

• Május 17. szombat 17.00; „WO-MAN” Porcelán kiállítás Tóth Anita és Mihály Gyula 

munkáiból 

A két művész hitvallása a kiállított munkákról: 

„Olyan papír porcelán plasztikákat hozok létre, melyek az általam összeállított, 

kikísérletezett alapanyagból készülnek. Az előállított massza adottságait kihasználva, 

értékeit kiemelve, olyan törékeny felületek képzésére törekszem, melyek a porcelán 

alapanyag szokásostól eltérő tulajdonságait hangsúlyozza, mutatja meg kísérletező 

jelleggel, méghozzá a Természeti és Emberi törékenység gondolatiságát körbejárva. 

Az a célom, hogy mint egy lélegzetvételt szimbolizálva, megérinthetővé, láthatóvá 

tegyem azt a törékenységet, mely az örömeinkben, fájdalmainkban jelen van.” Tóth Anita 

„Kizárólag  az  foglalkoztat, hogy  kerámia határait átlépve milyen messze tudok 

eltávolodni a tradicionális, és sztereotip  formai és funkcionális hagyományoktól, 

megtartva  anyagszerűségét, a kor jelenjével kommunikáló,  a szilikát anyagok kreatív 

felhasználási lehetőségeinek a végletekig való kiaknázásával.” Mihály Gyula  

• Május 23-24-25. MESTERFOGÁSOK  

téma: A fedeles kacsasütő; mester: Farkas Gábor - Békéscsaba 

Ezen a hosszúhétvégén a mester megtanítja, hogyan kell ovális, korongolt fedeles 

edényt készíteni (pl. kacsasütőt) 

„Régen a fazekas inasok, hogy megszerezzék a szükséges szakmai gyakorlatot, 

mesterről mesterre jártak, hogy a szakma csínját-bínját ellessék, eltanulhassák. Ma már 

erre nincs lehetőség. A legjobb megoldásnak az találtuk, hogy a mestereket hívjuk 

„házhoz”, intenzíven tudnak így foglalkozni a tanulókkal, és nem utolsó sorban a tanulni 

vágyók megspórolják a rengeteg fáradtságot, útiköltséget.”  

• Május 30 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.  

• Május 31 . szombat 10.00-15.00; Szakelmélet:  Mázak II. – tanár: Rabie M. Hadie 

Az elméleti órákat a 2015-ben vizsgázó tanulóink számára szervezzük.  A tananyag az 

OKJ-s felkészülés része, tehát a vizsgázóknak kötelező. 



Más érdeklődők és külsős tanulók is hallgathatják az órákat, ajánlatos minden agyaggal 

foglalkozó tanítványnak megismerni a felhasznált anyagokat, tulajdonságaikat 

elméletben is. A tanításokról a www.keramia-tanfolyam.hu; más programokról a 

www.keramiapark.hu honlapon lehet tájékozódni. Jelentkezni: Info@keramiapark.hu ;  

tel.: 1/362 24 13. 

   

Artera Alapítvány 

• Pünkösdi búcsú, a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal támogatásával 

Népművészeti vásár Pünkösd szombatján és vasárnapján (Helyszín: Csíksomlyó – a 

Fodor-ház előtti tér, a Szék útja végén)  

   

• A MÍVES EMBEREK SOKADALMA szervezői pályázatot hirdetnek kárpát-medencei 

iparművészek, kézművesek, népművészet és hagyományápolással foglakozó 

szervezeteknek, a sokadalmon való részvételre (Székelyudvarhely, 2014. július 18-20., 

Székely Támadt vár), 

Pályázni olyan programokkal lehet, amelyek bemutatják a pályázó szervezetnek a 

fesztivállátogató közönség számára hasznos tevékenységeit, illetve amelyekkel a 

résztvevők figyelmének felkeltésére, illetve programjaiban való aktív részvételére 

ösztönöznek. 

Pályázatot nyújthatnak be: kézművesek, működő civil szervezetek (alapítványok, 

egyesületek), vendégházak, egyházak, egyházi fenntartású intézmények közössége. 

A nyertes pályázó részére a Míves Emberek Sokadalmán  biztosítjuk a standot, területet, 

az energiakiépítést, áramellátást, szervezői feladatokhoz szükséges egyéb 

szolgáltatásokat, illetve a tevékenységhez igazolhatóan szükséges belépőjegyeket. 

A megvalósítandó programok egyéb költségei (utazási és személyi jellegű kifizetések, 

egyéb építmény, installációk, stb.) a nyertes pályázót terhelik. Saját támogató, szponzor 

megjelenése a fesztivál támogatóit nem sértő módon, reklámozások a rendezvény 

lapban a MESter-ben, külön egyeztetéssel lehetséges.  



A pályázat elektronikus úton a következő e-mail címre: office@artera.ro, és postán: 

Artera alapítvány, 535600-Székelyudvarhely, Kornis Ferenc u. 8. szám, nyújtható be. 

A pályázat elbírálása során nyertesek azok a pályázók, akik programjaikkal( látványos 

mesterség-bemutató,vagy más szórakoztató program szervezése, felügyelete) a 

fesztivál látogatottságát növelik, és/vagy programkínálatát, közösségéből fellépőkkel, 

régi idős mesteremberekkel színesítik. 

Érvénytelennek minősül az a pályázat: 

- amelyiknek az ürlapja hiányosan vagy egyáltalán nincs kitöltve. 

- melynek pályázója az elmúlt években nyert pályázatot, de a rendezvényen nem tartotta 

meg, vagy nem volt  látványos a bemutatója. 

Pályázók a  döntést megtekinthetik az Artera alapítvány honlapján. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 1. 

A nyertes pályázó, tartsa kötelességének a rendezvényen való részvételt és legkésőbb 

július 8-ig jelezzen vissza. 

Fontos: Kötelezi magát, hogy mindhárom nap, népviseletben vesz részt a rendezvényen! 

További információ: Artera alapítvány,535600 Székelyudvarhely. Kornis Ferenc u. 8., 

Tel.: 0040 366 100 900, 0040 749 219 888, e-mail: office@artera.ro ; 

honlap: www.artera.ro   

   

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Nemzeti Kulturális Alap nyertes pályázatának köszönhetően márciusban 

megkezdődött az egyesület Műsorszolgáltatása Békés megye településein, amely 

májusban is folytatódik.  Május 1-én, Eleken népi játszóházi foglalkozással vettünk részt, 

ahol csuhéjátékokat és rongybabát készíthettek, a hónap hátralevő részében még egy 

mesterség bemutatót tartunk Mezőkovácsházán, ahol szövéssel és hímzéssel 

ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 

-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. Május 17-én a Pünkösd jegyében, néprajzi versenyt 

valósítunk meg, elméleti és játékos gyakorlati feladatokkal, játszóházi foglalkozás 

keretében népi hangszereket, különböző eszközös és eszköz nélküli fonásokat valamint 

rongybabát készíthetnek. A játszóházi foglalkozások és a néprajzi verseny mellett a 

kosaras körhintát is kipróbálhatják az érdeklődők.  



• A Nemzeti Művelődési Intézet 2014-ben Kapunyitogató programot valósít meg, melyben 

egyesületünk is közreműködik. A program keretében május 7-én, Csabacsűdön veszünk 

részt, ahol játszóházi foglalkozás keretében gyöngyfűzést és mézeskalács díszítést 

próbálhatnak, ki, illetve bőrművességből és faművességből mesterség bemutatót 

láthatnak. Május 16-án, Almáskamaráson szintén játszóházzal és mesterség 

bemutatóval veszünk részt, ahol a fazekas és a szövő mesterséggel ismerkedhetnek 

meg, valamint rongybabát készíthetnek, illetve kipróbálhatják a karkötő készítését is 

kenderfonalból.  

• 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. Május 19-én a Gerlai partnerintézményben megvalósult témanapon 

egyesületi tagjaink is közreműködnek.  

• A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájával partnerségben megvalósított 

„Újra öltünk és örökítünk” program keretében Kétsopronyban 2014. május 6-án nyílt meg 

a szakköri foglalkozások során készült alkotásokat bemutató kiállítás. A tárlat május 12-

ig látogatható a település közösségi házában. 

A pályázatokból megvalósuló szolgáltatások mellett Egyesületünk folyamatosan eleget 

tesz különböző civil szervezetek, önkormányzatok, vállalatok felkérésének is, ahol 

szervezetünk szolgáltatásaival kívánják színesíteni a programokat, eseményeket. 

Májusban így részt veszünk a Dombegyházán megvalósuló Gyereknapon, a gyulai 

Göndöcs Kerti rendezvényen, az újkígyósi Gyermeknapon, valamint az Orosházi 

Üveggyár Gyopárosfürdőn megrendezésre kerülő Családi Napján is.   

    

  



• „Valamiféle szépérzéket mozdít meg bennünk minden tárgy, melyet emberi tíz ujj formált 

ki. Az ember által embernek készített tárgyak magukhoz szívják, megőrzik, és utolsó 

percükig árasztják magukból a fájdalmunkat. És az örömünket. A szívósságunkat a 

mulandósággal szemben. A harcunkat a magunk és népünk halála ellen.” (Illés Gyula) 

Ezen gondolatok jegyében nyitotta meg a békéscsabai Kézműves Szakiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolában 2014. május 14-15-én megrendezett „Örökségünk őrzői”- 

kézműves versenyt Barcsay Andrea igazgató. 

A második alkalommal megrendezésre kerülő versenyre Pécsről, Budapestről, 

Nádudvarról és Békésről is érkeztek népi kézműves mesterséget tanuló diákok. Az 

összejövetel a csabai disznótor jegyében telt, megismerkedtek a részt vevők a 

békéscsabai jellegzetes kolbásszal, annak elkészítési folyamatával, a tót 

hagyományokra épülő töltött káposztával is. 

A rendezvény első napján az ifjú kézművesek megtapasztalhatták a csabai kolbász 

készítés technikáját, kipróbálták ügyességüket. Az elkészített étek szolgáltatta a 

résztvevők estebédjét, melyet jó hangulatban, jóízűen fogyasztottak el a versenyzők és a 

kísérő pedagógusok. 

A Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola népi bőrműves oktatója – Éber 

Tamás - munkáiból rendezett kiállítás megnyitójának részesei voltak az „Örökségünk 

őrzői” kézműves verseny résztvevői is. 

A vacsorát megelőzően Kádár Ferkó Fotószínházában készült a résztvevőkről a 

századfordulói disznótort megidéző fotó. 

A vacsorát követően Soós Emőke és Berta János pajzán népmeséket felvonultató 

szórakoztató műsorát tekinthették meg a versenyzők. 

A vetélkedő másnapján általános néprajzi-, szakmaelméleti és gyakorlati ismereteikről 

adtak számot tudásukról a versenyzők. A versenyre hozott remekekből kiállítást 

rendeztünk, így a résztvevők mindegyike betekintést nyerhetett más szakma 

szépségeibe. 

Elmondhatjuk, hogy mind általános néprajzi, mind szakmai ismeretekből, gyakorlatból 

kiváló felkészítést kaptak iskolájukban a tanulók. 

A rendezvényen jó volt látni, hogy a versenyzők között barátságok alakultak ki, a kísérő 

pedagógusok között pedig jó szakmai megbeszélés zajlott. 

Bízunk benne, hogy a következő évben is sikeresen tudunk pályázni a Nemzeti 

Tehetség Program által kiírt pályázaton, s megkezdett hagyományt a Kézműves 

Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola tovább tudja folytatni, s a versenyt évről-évre 

megrendezni, mely kiváló alkalom arra, hogy a szakma örömeit és bánatát is meg tudják 



beszélni, mind a diákok, mind pedig az oktatóik.  

   

   

 

  

Csillagvirág Népművészeti Egyesület 

• Hagyományőrző Civil Nap május elsején a Csillagvirág Népművészeti Egyesület 

szervezésében. A gyermekeket színes kézműves programok várták. A rendezvény 

keretében "Terítékeink" címmel kiállításon mutattuk be  Alkotóink és a meghívott 

vendégeink anyagát.  

   

   

  

   

Dr. Kresz Mária Alapítvány 



• A hétfőtől péntekig 8.00-17.00-ig (ügyelettel) tartó népi kézműves gyerektáborok 

foglalkozásait (agyagozás és a korongozás mellett nemezelés, gyékényezés, szövés, 

fonás, zajkeltők, játékok készítése, bőrözés stb.) a jelentkezőkhöz igazítjuk. 

Pihenőidőben logikai és népi játékok. 

EGYIPTOMI TÁBOR – csapatokban játszva – sportolva - alkotva ismerkednek a 

gyerekek az egyiptomi kultúrával vetítés kíséretében, Kiss Enikő egyiptológus 

vezetésével 

Választható időpontok: 

2014.06.23-06.27.: komplex kézműves – fazekas tábor 

2014.07.14-07.18.:  tematikus tábor, téma: Egyiptom (korosztály: 9-12 év) 

2014.07.21-07.25.: komplex kézműves – fazekas tábor 

2014.07.28-08.01.: kézműves-német tábor 

2014.08.04-08.08.: komplex kézműves – fazekas tábor 

2014.08.25-08.29.: kézműves-német tábor 

Ajánlott korosztály: 6-14 év. Maximum 16 fő részvételével. 

Helyszín: Dr. Kresz Mária Alapítvány - Fazekas Központ, (1165 Budapest, Sasvár u. 

101.) 

Részvételi díj: 21-23.000 Ft/fő/5 nap.  Az ebédet biztosítjuk.(testvér, és 

barátkedvezmény van!) 

Jelentkezés: folyamatosan a 407-1502-es telefonszámon, vagy a 

fazekaskozpont@mail.datanet.hu e-mail címen Rónai Ágnesnél. 

Befizetés: legkésőbb két héttel a tábor előtt a XVI. Sasvár u. 101. alatt, vagy banki 

átutalással. 

   

Dunakanyar Népművészeti Egyesület 

• A Dunakanyar Népművészeti Egyesület a Budakalászi Faluházzal karöltve április 23-án 

 a Föld napja  alkalmából környékbeli óvódások és általános iskolások részére 

ismeretterjesztő és kézműves napot tartott. Ennek keretében természetes anyagokból, 

környezetkímélő technikával  készültek az alkotások.  

• Hasonlóan nagy létszámra számíthatunk az Óvodásoknak megrendezett Gyermek napi 

sokadalomban is.  

• Május 12-én a gyermekek egyszerű játékokat készíthetnek kézművesek segítségével a 

Művelődési Ház udvarán.  

• Május 9-én „Örökölt üzenet” címmel kiállítás nyílt az egyesület alkotóinak munkáiból a 



budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban.  A kiállítást megnyitotta Káldy 

Mária, a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ igazgatója. Megtekinthető május 31-ig. 

(Cím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 2.)  

   

      

 

Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 

• A Vajdahunyad várban található Mezőgazdasági Múzeumban, 2014. április 12-22. között 

a Húsvét 2014 című kiállításon találkozhattunk Rózsa Györgyné Teri Népi Iparművész 

tojásíró hagyományos hímes tojásaival. Egy kézműves foglalkozás keretében a 

gyerekeknek is megtanította a tojásfestés néhány alapfogását.   

  

• Szelesné Kása Ilona Népművészet Ifjú Mestere, Népi Iparművész tojásfestő „Hímesúton” 

című kiállítása az Ócsai Tájházban volt látható.  



  

• Április 26-27-én a nagykőrösi alkotóházunkban tartottunk egy nagyszabású felújítást és 

takarítást. A szorgos kezeknek köszönhetően újra megszépültek a közel 30 éves tölgyfa 

asztalok, padok és hokedlik.   

   

  

  

 

Fehérvári Kézművesek Egyesülete     

• „Múlt nélkül nincs jövő” sárközi népművészeti bemutatót tartottunk 2014. április 26-án 

Székesfehérváron, a Fehérvári Kézművesek Egyesülete  Rác utcai Kézművesek 

Házában. 

Ganevné Székely Katalin a Magyar Gyöngy Egyesület elnöke megnyitójából megtudtuk, 

a Sárközben a múlt század elejétől gazdag kézművesség, viselet, valamint 

gyöngykultúra alakult ki. Egyedülálló volt a szőttesek mintája, a hímzések motívumai és 

a tojásdíszítésük is. A mindennapi életükhöz színvonalas viseleteket és kiegészítőket 

készítettek. A sárközi gyöngygallér, melyet különféle technikával készítettek, egyedülálló 

Európában. Kiemelte, a Magyar Gyöngy Egyesület azon fáradozik, hogy minél több 



ismeretünk legyen ennek a tájnak a néprajzáról, ismerjük meg szokásait, mindennapjait.  

 

• Pirisáné Nagy Katalin viseletkészítő népi iparművész előadásából és vetített fénykép 

illusztrációiból a régi és a mai sárközi viseletet csodálhattuk meg. 

Bemutatta a híres sárközi népviselet stílusait, alapanyagait és a díszítő elemek 

sokszínűségét. 

Láthattuk a saját készítésű kasmír és selyem ruhákat, fejdíszeket, tekerődző bíboros 

főkötőt, kontypántlikás parittyafőkötőket, gyöngyös és farkos recefőkötőt. 

Próbababán megcsodáltuk egy gyönyörű katolikus viseletet minden apró részletét, 

igényes kézimunkáját, és a hat alsószoknyáját is. 

   

  

• Fodorné László Mária kéziszövő, a Népművészet Mestere a sárközi szőttesek mintáinak 

alakulását saját darabjain mutatta meg. A sárközi szőttes jellemzője, hogy a textil egész 

felülete dúsan díszített. Sárközi különleges szőttestípus, amit csak a Sárközben ismertek 

az asszonyok, a kétoldalas, ahol a két oldal egyszerre készül. Ez a kézzel előállított 

szövés legrangosabb darabja, komoly technikai tudást igényel, kevesen tudják készíteni.  



  

• Bucsuházy Piroska divattervező a Tolnai Kékfestő Műhely felkérésére kezdett kékfestő 

ruhák tervezésébe. Az általa tervezett öltözékek kifinomultak, a nőiesség jellemzi, ami 

nemcsak az anyagokban, hanem a jellegzetes szabásvonalakban is megmutatkoznak. A 

bemutatott kékfestő kollekcióját a népi kötődés jellemezte, szépen kiegészítve 

Jagasicsné Gábor Ildikó modern gyöngy ékszereivel  

  

• Yumi japán hölgy, férjével Székesfehérváron élnek. Gyakori vendég a kézművesház 

foglalkozásain és programjain. Magyarul mutatta be öltözékét, a kimonót.  

  

• Jagasicsné Gábor Ildikó népi ékszerkészítő sárközi és modern ékszereit mutatta be. A 

magyar népviseletben az egyik legszebb és leghíresebb a sárközi népi 



gyöngygallér. Megismertük a vízszintesen és függőlegesen fűzött technikával készült 

sárközi gallérokat. Különleges volt a decsi nagy virágos, a szorítkó és a cakkosan 

kigyöngyözött csafring (hajviselet). Ildikó az alábbi gondolatával zárta a bemutatót, majd 

a délután folyamán gyakorlati elemek elkészítésére volt lehetőség: 

„Múlt nélkül nincs jövő” a bemutató címe, mert minden, ami modern, csak a 

hagyományból fakadhat. Ismernem kell az őseim életét, szokásait, művészetét, hogy 

tudjam, én magam ki vagyok, honnan jöttem, hogy lássam hová tartok. Ez az alap, a 

többi a technikai tudás és képzeleterő kérdése.  

   

  

   

 

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

• Citerások, népdalkörök találkozója Pocsajban a Sinka Miska Vendégházban május 4-én 

Milyen öltözetet viseljenek a citerások, a népdalkörösök? Ebben segített a Hajdú-Bihar 

Megyei Népművészeti Egyesület kamara kiállítása Pocsajban a hagyományos citerás 

találkozón 2014. május 4-én. A jelentős számban érkezett megyei zenekarok, 

énekegyüttesek a hajdúsági, zsinórdíszítésű mellények, zsinórdíszítésű parasztingek, 

Bocskai öltönyök, rátétes mellények, gyöngyből fűzött ékszerek között válogathattak, 

vagy megrendelhettek öltözeteket, melyeket az egyesület viseletvarrói kínáltak.  

• Megyei Néptánc Fórum Hajdúnánáson a Kéky Lajos Művelődési Központban május 11-

én 

A nemezművészeti kiállítással is ismerkedtek a néptáncosok Hajdúnánáson. Közel 500 

néptáncos gyerek vett részt a hagyományos megyei ifjúsági és gyermek néptánc 



fórumon, Hajdúnánáson. A programok szüneteiben a gyerekeket játszóház várta, ahol 

nemeztárgyakat, fonalból és bőrből karkötőket, nyakbavalókat, kulcstartókat készíthettek 

a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület tagjai segítségével. Hutkai László 

bőrműves népi iparművész és Hutkai Lászlóné babakészítő debreceni, Papp Anita 

hajdúnánási nemezes alkotó, játszóház vezetők tartották a bemutatókat és segítettek a 

gyerekeknek saját alkotásaik létrehozásában. A népi kézműves programot kiegészítette 

az a kiállítás is, ahol Papp Anita nemezes alkotó szép tárgyait mutatták be az intézmény 

Művészeti Galériájában.  

• Nemzetközi Fazekasfesztivál volt Debrecenben május 15-17. között. 

Fazekasoké lesz a Tér. A Hajdú Bihar Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében 

8. alkalommal került megrendezésre ez, a városban igen népszerű két és fél napos 

program. Az országos meghirdetésű fazekas pályázatra 19 alkotóközösség 56 alkotója 

küldte be 357 alkotását. A május 7-én tartott zsűri, amelynek tagjai a Népművészet 

Mestere címmel kitüntetett fazekasok és etnográfusok, muzeológusok voltak, 

elismeréssel szóltak a pályamunkákról és valamennyi alkotást kiállításra méltónak 

tartották.  Díjazásra 6 alkotóközösséget javasoltak.  

A debreceni Tímárházban rendezett kiállítást május 15-én Szentei Tamás a  

Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztálya vezetője nyitotta meg. Aznap délután a 

szokásoknak megfelelően „szakmai kerekasztal” beszélgetést tartunk, többek között a 

fazekasműhelyben tapasztalható egészségkárosító hatásokról, a fazekas szakképzés 

helyzetéről és bemutatjuk a szomszédos Zilah (Románia) muzeológusainak 

büszkeségét, a most megjelent albumot a zilahi fazekasságról. 

Pénteken és szombaton a fazekasoké lesz a tér: 16 sátorban a Nyugat-Dunántúlról, 

Tatáról, Mezőtúrról, Abonyból, Tiszafüredről, Békéscsabáról, a matyó és a palóc 

vidékről, Nádudvarról, Debrecenből, Varsóból (Lengyelország) és Zilahról (Románia)30 

fazekas érkezik, hogy bemutassa vidéke jellegzetes fazekas hagyományait. Az 

érdeklődőknek fazekas versenyt, díszítő bemutatókat ajánlunk, a gyerekek „7 próbás 

mesterré” válhatnak, ha legyőzik az akadályokat. Lesz fazekasok által készített hangszer 

bemutató népzene kutató szakember közreműködésével és a vakok és gyengén látók 

számára is kínálunk ismeretszerző, szórakoztató programot. A tér zenei hangulatát 2 

napra néptánc műsor és flashmob gazdagítja.  

• A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület székházában, a Népi Mesterségek 

Házában újabb művészeti csoport indul május 24-én 9 órakor. 

A debreceni festett bútor megújítását tervezzük! A debreceni bútorral festett bútorral 

ismerkednek azok a jelentkezők, akik a bútorfestő csoportba jelentkeztek. 

Az elméleti ismereteket a debreceni Déri Múzeumban szerzik meg, majd 



tanulmányozzák a fa festéshez szükséges anyagokat, kipróbálják a festékeket. Céljuk a 

debreceni színek és motívumok megismerése és tárgyak készítése. A foglalkozások 

kéthetente, szombatonként lesznek.  

• Kötelező önkénteskedés: egyesületünk megkeresésére debreceni középiskolákból 

érdeklődtek az 50 órás önkéntes munkára jelentkező fiatalok. Együttműködési 

megállapodás kötése után várjuk azokat a diákokat, akik a népi kézművesség területén 

szeretnének önkénteskedni. A programokat szervező munka mellett a 

nagyrendezvényünkön moderátorként is szerepet vállalhatnak. Szereznénk, ha az 

önkéntes munka kapcsán megismert egyesületi élet vonzó lenne számukra, ha 

bekapcsolódnának a nép kézműves közösségeinkbe is.      

   

  

     

 

Heves Megyei Népművészeti Egyesület 

• A múlt év szeptemberében megkeresett Nagyné Váradi Anna, hogy kísérleti céllal a 

Nemzeti Művelődési Intézet „Újra öltünk és örökítünk” címmel hímző programot indít 

Heves Megyében, 5 helyszínen. Számomra mintha a múlt jött volna vissza, mert kb. 40 

évvel ezelőtt egy két éves képzésen vettem részt, mely szintén a hímzésről szólt. Mintha 

simogatta volna ez a program a lelkem a szívem, mert az elmúlt évek alatt gyűjtöttem és 

élveztem a motívumok sokszínűségét, és szépségét. Szomorúan néztem, hogy az 

internet és a televízió hogyan szüntette meg a falusi asszonyok ez irányú tevékenységét. 

Heves megyében Parádon, Besenyőtelken, Mezőtárkányban, Gyöngyössolymoson és 

Egerszóláton 15 fő részvételével kezdődött az oktatás,  60 órás időtartamban. Minden 



héten  3 óra  volt az oktatási idő. A hallgatók összetétele a 9 évestől a 60-70 éves korig 

terjedt. Voltak, akik már tudták a tűt jól forgatni, de voltak, akik most ismerkedtek a 

hímzéssel. Minden szakkörben megtanultak sarkosítani, mesterkézni, borsókázni, 

subrikázni, horgolni, szálhúzással, vagdalásos kézimunkát készíteni. Keresztszemes 

munkát és laposhímzést is tanultak a lányok - asszonyok. A gyakorlati foglalkozás 

mellett előadásokat hallgattak munka közben a hallgatók. Három tájegység bemutatása 

volt a feladat, és a három tájegységből készült mintadarab március 31-ig mind az 5 

helyen befejeződött. Kiállítás keretében mutatták be a résztvevők a már kész és 

elkezdett munkákat. Van olyan szakkör, ahol már májusban folytatják a munkát és 

mindenkinek nagyon hiányzik a hetente való találkozás, mely nagyon színes napokat 

hozott az asszonyok életébe. 

A beszámolót készítette Erdész Judit Mária, a Népművészet Mestere, egerszóláti 

szakkörvezető.  

    

   

   

 

 Napsugaras Egyesület 

• Bartháné Papp Andrea festőnő és gobelinszövő kiállítása nyílik 2014. május 16-án a 



Mars téri piac Nagycsarnokában.  

• Hódmezővásárhely város küldöttjeként Szénási János és Szénási Jánosné 

Zalaegerszegen vettek rész a Kerámiavárosok Szövetségének Konferenciáján, valamint 

a fazekas találkozón.  

   

Népművészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 

• A Népművészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 

szervezésében 2014.május 15-18-ig  tartották, a TOKAJ Alkotóházban, a XII. 

Nemzetközi és Országos Kovácsművészeti Konferencia, Kiállítás és Komplex 

Népművészeti bemutatót. Támogatók: NESZ, NEA, MMA, NKA, Vasmíves és 

Díszműkovács KFT. 

       

Vajdasági Magyar Folklórközpont 

• A A Vajdasági Magyar Folklórközpontban (Szabadka, Dózsa Gy. u. 1.) május 17-én nyílt 

a IX. POLÁK MARGIT Hímzéspályázati Kiállítás. A kiállítás megtekinthető: 2014. május 

17-31. munkanapokon 10:00-16:00 óra között.  

 

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület  

• Május 9-11. Zalaegerszegen a Fafaragó találkozón egyesületünkből  Szabó László 

Zoltán Király Zsiga díjas fafaragó népi iparművész Vöröstón élő alkotótársunk I. díjat 

nyert el, Nesó Sándor fafaragó, a Népművészet Ifjú Mestere, berhidai alkotótársunk 

különdíjban részesült.  

• Május 10-11. Balatonfüreden, az Arácsi Népházban egyesületünk, a M-ART és Fejér 

Megyei Népművészeti Egyesülettel közösen szervezte meg a Közép-dunántúli 

Szakkörök Találkozóját.      

• Május 18. A „Múzeumi Világnap” alkalmából a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum által 

kiírt gyermekrajz pályázat nyertesei részére rendezett díjkiosztó ünnepségen játszóházi 

foglalkozást tartanak egyesületünk fafaragói, gyöngyfűző, lószőrékszer készítő és szövő 

kézműveseink.  

• Május 23.  Pécselyen tartjuk "Pünkösd havában a Fonók világa "című a NAKVI 

kiírásában nyert pályázatunk 4. rendezvényét, melyben a Balaton-felvidéki  Pünkösdi 

hagyományokról, népszokásokról hallhatnak előadást, néptáncokat, borlovagrendi 



bemutatót. Kézműveseink közül  lószőrékszer készítő, népi bőrműves és fafaragó 

kézműveseink tartanak bemutatót. Az estet táncház zárja.  

• Május 24. Sümegprága -Fazekas találkozó, melyen egyesületünk fazekasai is jelen 

vannak. 

Áprilisban Csíkné Bardon Réka csuhéfonó , a Népművészet Ifjú Mestere tagunk "Az én 

kultúrházam" c. pályázatán 1. helyezést ért el "a Rendeki Fonó" című írásával. A díjat 

Balog Zoltán minisztertől az Emberi Erőforrások Minisztériumában vette át.  

   

Zala Megyei Népművészeti Egyesület  

• A Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Göcseji Falumúzeum 2014. április 25-27. 
között rendezte meg a XI. Zalaegerszegi Országos Fazekas- Keramikus Találkozó és 
Fesztivált, mely a Magyar Kerámia Városok Találkozójának részét képezte. A 

Fesztiválon 50 fazekas képviselte az ország határain belüli és kívüli fazekas 

központokat, akik két napos fazekas verseny keretében mérték össze tudásukat. A 

verseny díjazottai számára 500.000 Ft összértékben oszthattunk versenydíjat az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának köszönhetően.  

   

• Május 9-10-én sikeresen lezajlott a „Megújuló tárgyi világunk, szakralitás a 
népművészetben, fa sírjelek és fejfák” III. Országos Faműves Konferencia 
Zalaegerszegen. A konferencia előadói voltak Dr. Novák László, Marx Mária, Polóny 

Levente, Bogár Sándor, Dr. Limbacher Gábor, Dr. Lengyel Ágnes és Széll János. 

A résztvevők meghatározták a két év múlva megrendezésre kerülő konferencia témáját: 

Mit jelent ma a népművészet? Továbbá az országos faműves pályázat témáját is: 

Napjaink tárgyai és a népművészet.  



   

• A III. Zalaegerszegi Országos Faműves Pályázat eredményhirdetésére és 
kiállításának megnyitására is sor került május 9-én, ahol a NESZ és az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően pályadíjakat is adhattunk az 

első három helyezett és különdíjas számára 500.000 Ft összértékben. 

A „Megújuló tárgyi világunk a mai lakáskultúrában” című kiállítás egészen a hónap 

végéig, vagyis május 28-ig megtekinthető a Keresztury Dezső VMK Gönczi Galériájában.  

    

• „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 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 május 20-ig. 

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület május 20-án NIT zsűrit szervez a Keresztury 

Dezső VMK-ban Zalaegerszegen, a népművészet valamennyi szakágában. Az „A” 

kategóriás munkákból kiállítást rendezünk Tavaszi termés címmel a Kézművesek 

Házában, mely 2014. május 26 – június 30. között megtekinthető.  

  

 



 

 
 

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.)  

 

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  

• 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   
   

 


