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

 

 

 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 

 

"És elindultam lassan és ide föl is értem 

s közel vagyok az éghez a nagy kereszt tövében, 

...követ nem dobhat senki, s mit akartam, elértem, 

mert boldog az, ki végre egyedül van szívében." 

Márai Sándor: Kálvária (részlet) 

 

Elnökségi értekezlet  



• A februári értekezlet témái voltak: Mesterség és Művészet kiadvány megjelenése 

és költségvetése; Műhelygalériákról, alkotóházakról, nyitott műhelyekről, népi 

kézműves iskolákról a honlapra készülő tanulmány, fotók, dokumentumok – 

tartalmi koncepciója, tervezete; Mesterségek Ünnepe – kiemelt témájának 

megvitatása; Tagszervezeti fórum rövid értékelése; Új közhasznúsági jelentés 

előkészítése; NESZ Alapszabály módosításának megvitatása; Tájékoztató a 

közelgő eseményekről: Táncháztalálkozó, Linz-i Magyar Napok, a március 15-i 

Állami Ünnepségen való részvétel; Aktualitások megvitatása: Táncháztalálkozó 

előkészítése, Fiatal kézművesek akadémiájának és a fiatal népművészek 

táborának előkészítése, tartalmi tervezete.  

Stratégiai megállapodás 

• A Népművészeti Egyesületek Szövetsége stratégiai megállapodást kötött a 

Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézettel. A megállapodást Pál 

Miklósné elnök és Závogyán Magdolna főigazgató írta alá a február 26-án tartott 

Tagszervezeti Fórumon. Bővebben  

 
 

Vidékstratégia 

• A tagság a korábbi információk alapján értesülhetett már arról, hogy a 

Hagyományok Háza konzorciumi partnereként, a NESZ és a Muharay Elemér 

Népművészeti Szövetség a Vidékfejlesztési Minisztérium felkérésére elkészítette a 

Népi Kézműves Ágazati stratégiát, a 2014-2021-es időszakra. A február 26-i 

tagszervezeti fórumon Beszprémy Katalin, a Hagyományok Háza tárvezetője 

ünnepélyesen átadta szervezetünknek az elkészült 4 kötetet. A több száz oldal 

tartalmazza a népi kézművesség jelenlegi helyzetét, és a fejlesztési koncepciókat. 

2013. március 7-én került sor a Mesterségünk címere - a használható hagyomány, 

a népi kézművesség stratégiája sajtótájékoztatójára, amelyet V. Németh Zsolt, a 

vidékfejlesztésért felelős államtitkár, és Halász János kultúráért felelős államtitkár 



közösen tartottak.  

 
 

Mesterség és Művészet 

• NKA támogatásnak köszönhetően idén is megjelenik a Mesterség és Művészet 

kiadványunk. Amennyiben szeretne rá előfizetni, csekket a neszfolk@nesz.hu vagy 

a 1/241 31 47-es telefonszámon kérhet. A kiadvány ára: 3.500 Ft/év (4 szám).  

Vásárok, fesztiválok, rendezvények 

• A XXXII. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár március 30-31-én lesz a 

Budapest Sportarénában. Információt és jelentkezési lapot a neszfolk@nesz.hu 

címen lehet kérni.  

• A NESZ a Magyar Turizmus Zrt. felkérésére május 16-18 között Magyarországot 

bemutató fesztivált szervez Linzben. A három nap alatt közel 300.000 látogatóra 

lehet számítani. Információt és jelentkezési lapot a neszfolk@nesz.hu címen lehet 

kérni.  

Felhívás 

• Kérjük, támogassa adójának 1 %-val a Népművészeti Egyesületek Szövetségét. A 

befolyt összeget többek között tagszervezeteink táboraira, a Mesterségek Ünnepe 

gyermekjátszóira, mesterség bemutatókra, a Mesterség és Művészet kiadványunk 

megjelenésére fordítjuk. 

A Népművészeti Egyesületek Szövetségének adószáma: 19001229-2-41  

Zsűrizések 

• Szőttes, hímzés, viselet, vas, bőr, gyöngy, fonott bútor, faragás, mézeskalács, tojás 

tárgyak szakágakban. 

Időpont: április 10., helyszín: Berettyóújfalu 



Beadási határidő: március 28.  

• Hímzés, csipke, faalkotások, fazekas munka, bőr szakágakban. 

Időpont: április 16., helyszín: Zalaegerszeg 

Beadási határidő: április 2.  

 

 

 

Artchaika Ősművészeti Egyesület 

• Március 9-én, szombaton 17 órától Farkas Zoltán kutató régész tart előadást „Új 

nép, új birodalom” címmel a kora avarkor kultúrájáról és gazdagságáról. Az 

előadás ajánlott tanítványoknak, szakmabelieknek és általában mindenkinek, akik 

a történelmi korszakok kerámiakultúráját szeretnék megismerni, tisztán látni.  

• Március 23-án 17 órától Bangó Aliz tart előadást, melynek címe: Huculföldön. 

Bangó Aliz sok éve kutatja, gyűjti a hucul motívumokat, sok tapasztalatot gyűjtött 

Huculföldön a népesség életviteléből, jól ismeri kultúrájukat. Bővebben 

(Cím: Kerámiapark Galéria, 1224 Budapest, Bartók B. u. 136.)  

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

• Az Egyesület felhívást tesz közzé „Közép- és Felsőfokú Szakmai Végzettséget és 

Tanúsítványt nyújtó képzésekre. Bővebben  

• Március 2-án kerül sor a lökösházi Bréda kastélyban a Békés Megyei 

Népművészeti Egyesület alkotóinak munkáiból rendezett kiállítás megnyitójára. A 

kiállítás egy évig látható a kastélyban, a kiállított tárgyak közül sok a helyszínen 

megvásárolható vagy megrendelhető.  

• Március 9-én Békésen a Békési Galériában nyílik Lukács Eszter gyűjteményes 

kiállítása. Lukács Eszter 40 évvel ezelőtt kezdett hímezni és ezzel a kiállítással 

emlékszik a negyven évre és emlékszik édesanyjára is, akitől megtanulta ezt a 

szép mesterséget. (Cím: 5630 Békés, Széchenyi tér 4.)  

• Március 14-én 14 órakor Budapesten a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban 

kerül sor az idei évben fennállásának 20. évfordulóját ünneplő békéscsabai 



Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola kiállítására. A kiállítás 2013. 

április 20-ig tekinthető meg. (Cím: 1011 Budapest, Fő u. 6.)  

• Egyesületünk március 15-én részt vesz mind a békéscsabai mind pedig a 

budapesti Állami Ünnepségen is. Budapesten a Várban játszóházzal, mesterség 

bemutatóval és egy mini szatócsbolttal várjuk a rendezvényre látogatókat, 

Békéscsabán a gyerekek a népi játszóházban például fakardot, kokárdát, 

nemzetiszínű zászlót is készíthetnek.  

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

Körösök vidékén pályázatunk keretében tovább folytatódnak kézműves 

szakköreink, s négy intézményben tematikus népművészeti napra is sor kerül, ahol 

a tanulók kézműves foglalkozással, néptáncbemutatókkal, népmesemondással, 

népi énekkel is találkozhatnak.  

Dunakanyar Népművészeti Egyesület 

• Minden hónap második vasárnapján 10 -12-ig a KALENDÁRIUM jegyében 

kézműves foglalkozással, ismeretterjesztéssel várják a családokat a budakalászi 

Kós Károly Művelődési Házba.  

• Tészta Mánia "Fillérekből gyorsan, jót!” Hagyományőrző tésztakészítés tanulása 

havonta egy alkalommal Fehér Ilona vezetésével.  

• Minden hónap első szombatján 9-15 óráig Kerekes Pálma szöszöl a gyapjúval, és 

tematikusan készíti a nemez csodáit. Bővebben  

Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 

• Az egyesület 2013. augusztus 4-5-én tartja II. Országos Nemezművészeti 

Találkozóját nagykőrösi Alkotóházában, melynek témája "Mi a magyar? Útkeresés 

a nemezművészet kutatásában és gyakorlatában".  

• A Nemezművészeti Alkotótábor 2013. augusztus 6-10-ig tart "A gyógyító nemez" 

címmel. Jelentkezés és információ: Nagy Mari, Vidák István, 76/ 476 462; 20/523 

00 51; marinagy7@gmail.com  

Fehérvári Kézművesek Egyesülete 

• A Fehérvári Kézművesek Egyesülete csatlakozott Székesfehérvár város „Játék a 

múzeumban” című programjához. Minden hónapban egy szombaton családi napot 

szerveznek, melyre várjuk az érdeklődőket. Programjainkat a székesfehérvári 



Tourinform Iroda segítségével hirdetjük. Információ: kezművesek@gmail.com  

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Debreceni Tourinform a vidéki városok közül egyedül Debrecenben 

megszervezett „Utazási Vásár 2013” színesítésére megrendezi a „Helyi ízek, helyi 

értékek” vásárt és bemutatót. A programban részt vesznek a Hajdú-Bihar Megyei 

Népművészeti Egyesület népi iparművészei, fazekas, faműves, szűrrátétes, 

mézeskalácsos, viseletvarró, gyöngyfűző, tojásdíszítő, szalma-gyékény-

vesszőfonó alkotói. A rendezvény 2013. március 22-24 között lesz a Kölcsey 

Központban és a Baltatár Dezső téren, ahol a kézművesek sátraikban árusítanak, 

bemutatókat, gyermekfoglalkozásokat tartanak.  

• Az éneklő madárka motívuma a népművészetben” címmel fa, textil, fazekas, 

nemez, mézeskalács munkákból szerkesztettünk vándorkiállítást. Március 

hónapban a debreceni Homokkerti Közösségi Házban (Cím: 4030 Debrecen, 

Szabó Kálmán u. 68.), a Debreceni Művelődési Központban (Cím: 4024 Debrecen, 

Kossuth utca 1.), majd áprilistól az ebesi Művelődési Házban (Cím: 4211 Ebes, 

Kossuth u. 32-34.) tekinthetik meg a kiállítást.  

Heves Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Heves Megyei Népművészeti Egyesület a Népművészeti Egyesületek 

Szövetségével, és az Egri Kulturális és Művészeti Központtal közösen rendezi meg 

a „VISELETEK RÉGEN ÉS MA” VII. Országos Népviseleti Konferenciáját, melynek 

időpontja 2013. március 22-23. Információ: feherjanosne@freemail.hu  

Kaptár Egyesület 

• Az egyesület szervezésében 2013. június 21 és június 26-a között tartja IV. 

Nemezművészeti Alkotótáborát, a Magyarlukafai Néprajzi Műhelyben. A tábor 

művésztanára Nagy Mari nemezművész, a Népművészet Mestere, segítő 

munkatárs: ifj. Vidák István, a Népművészet Ifjú Mestere Bővebben  

Matyó Népművészeti Egyesület 

• „Matyóföld rózsái” címmel rendezett nagyszabású ünnepségsorozatot az egyesület 

2013. január 18-19-én Mezőkövesden az UNESCO listára felvételt nyert matyó 

népművészet örömére. A közösség tagjainak hatalmas érdeklődése és támogatása 



mellett zajlott események alkalmat adtak arra, hogy az érintettek maguk is átéljék a 

hivatalos bejelentés lényegét: „Az emberiség szellemi kulturális örökségének 

reprezentatív listájára” felvett ma is élő hagyatékuk elismerést ugyanakkor 

felelősséget jelent az egész magyar népművészet irányába. A matyó főváros 

vendégei voltak e jeles alkalommal a mohácsi busók és a magyar solymászok 

képviselői is. A díszelőadás keretében az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága 

részéről Dr. Réthelyi Miklós elnök úr, a Szellemi Kulturális Igazgatóság részéről Dr. 

Csonka-Takács Eszter igazgató asszony köszöntötte az ünneplő közönséget és az 

örökség továbbélését biztosító helyi művészeti csoportokat, kézműves mestereket.  

• "Ez is matyó örökség" címmel kiállítás nyílik 2013. március 14-én, 18 órakor 

Kézdivásárhelyen a Vigadó Városi Színház aulájában, Kiss Mátyás mezőkövesdi 

Pro Urbe díjas, népi iparművész munkáiból. A kiállítás megtekinthető: 2013. április 

6-ig.  

Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 

• Gyászol a Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület. Hosszan 

tartó, nagy lelki erővel viselt betegség után decemberben elment Szikszai Imréné, 

Zsóka tardi hímző, és a napokban elhunyt Bognár László tojáspatkoló. Mindketten 

szeretett és nagyra becsült tagjai voltak az egyesületnek és különleges, magas 

színvonalú alkotásaikkal évtizedeken keresztül megörvendeztették a hagyományos 

népi kultúra szerelmeseit. Emberségükkel, a betegségben is megőrzött derűjükkel 

példaként állnak előttünk. Hiányuk fáj. Emléküket megőrizzük!  

• Minden hónap első és utolsó keddjén 16-18 óráig a Pest-Budai KNK Egyesület 

egy-egy tagja tart nyitott és ingyenes kézműves foglalkozást a budapesti Kolosy 

téri piac I. emeletén levő Civil Házban.  

• Február 26-án, Dr. Tüskés Anna művészettörténész vetítéssel egybekötött 

előadására (Fonható szálas anyagok a képzőművészetben), majd Tüskés Tünde 

vezetésével szalmafonásra várják szeretettel az érdeklődőket. (Cím: Budapest III., 

Kolosy téri piac I. emelet)  

Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 2013. július 29 és augusztus 3. között 

rendezi meg 12. Országos Gyöngyfűző táborát, 2013. augusztus 3-án pedig az 

Országos Gyöngyös Találkozót / Oláh Márta emléknapot a szálkai Ifjúsági 

Alkotótelepen. Jelentkezés és információ: Decsi Kiss Marcsi, 20/414 28 45; 



dkmarcsi@freemail.hu Bővebben  

Vajdasági Magyar Folklórközpont  

• A III. Lánchenger Pályázati Kiállítás megtekinthető 2013. május 11 és 25 között.  

• A XVI. Kézműves Tábor időpontja: 2013. július 22 - július 27. A rendezvények 

helyszíne a Vajdasági Magyar Folklórközpont székháza. (Cím: 24000 Szabadka, 

Dózsa György 17, Szerbia) Információ: vmf@vmf.org.rs  

Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület 

• Szeretnénk tájékoztatni Benneteket, akik ismertétek és szerettétek, hogy 2013. 

március 2.-án elhunyt Palatkás Józsi bácsi fafaragó, a Népművészet Mestere. 

Emlékét megőrizzük, hiszen keze alkotásai velünk vannak. (Szentesi Anikó 

üzenetéből)  

 

 

 

 

 

Kiállítás ajánló  

• A Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumában január 25-én nyílt 

Beszprémy Józsefné és Beszprémy Katalin „Anyáról lányára” című közös kiállítása. 

A kiállítás megtekinthető 2013. március 27-ig. Nyitva tartás: keddtől szombatig 10 

és 18 óra között. (Cím: 1011 Budapest, Fő u. 6.)  

• A Hagyományok Háza rendezésében február 1-én kiállítás nyílt a nádudvari K. 

Nagy fazekascsalád munkáiból „Dédapáról unokára” címmel. A kiállítás 

megtekinthető 2013. március 22-ig, a Népi Iparművészeti Osztály Galériájában. 

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között, pénteken 9 és 13 óra 

között.(Cím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.)  

Pályázati felhívás  



• Az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2013. 

évi szakmai tevékenységek támogatására, Országos Szakmai Továbbképzések 

lebonyolítására és rendszeresen működő táncházi programokra. A pályázat 

beadásának határideje: 2013. április 4. Bővebben  

• A Magyar Kétművességért Alapítvány 2013 májusában új helyszínen, a budai 

Várban, az Országos Széchenyi Könyvtár, Corvina termeiben mutatja be nyári 

országos kiállítását. A kiállításon való részvételre a Magyar Kézművességért 

Alapítvány az IPOSZ-szal és BKIK Kézműipari Tagozatával együttműködve 

"MAGYAR KÉZMŰVESSÉG - 2013" valamint "SZENT ISTVÁN KORA - 

KÉZMŰVES SZEMMEL" címmel kettős, nyílt pályázatot hirdet. Bővebben  

• A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya meghirdeti a XXX. Országos 

Faragópályázatot id. Kapoli Antal Kossuth-díjas fafaragó, a Népművészet Mestere 

emlékére Bővebben  

• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti 

Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal, alkotó iparművészek részére a 

Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj elnyerésére. Bővebben  

• "MI A MAGYAR? – SZALMÁBÓL" címmel a zengővárkonyi SZALMA-KINCS-TÁR, 

a pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központ és a Pest-Budai Kézműves és 

Népművészeti Közhasznú Egyesület pályázatot hirdet. Pályázhatnak a hazai és 

határon túli amatőr és hivatásos kézművesek, népművészek, iparművészek, 

műkedvelő alkotók. A pályázat beadási határideje: 2013. augusztus 1.  

Információ: Tüskés Tünde, tuskestunde@gmail.hu  

• A Vajdasági Magyar Folklórközpont meghirdeti III. Lánchenger Szőttes Pályázatát. 

A pályázati anyagok beadási határideje 2013. április 16. (Cím: 24000 Szabadka, 

Dózsa György 17, Szerbia)  

Rendezvény 

• A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség bemutatja 2013. évi 

Tavaszköszöntőjét, 2013. március 16-án, 14-24 óráig. (Cím: MOM Kulturális 

Központ, 1124 Budapest, Csörsz u. 18.) 

Bővebben  

Linkgyűjtemény 

• Európai Kézműves Szövetség  

• Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár  



• Hagyományok Háza  

• Muharay Elemér Népművészeti Szövetség  

• Népi Iparművészeti Gyűjtemény  

• Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

• Múzeumi Oktatási és Képzési Központ  

• Szellemi Kulturális Örökség  

• Magyar Múzeumok Honlapja  

• Pályázatfigyelő  

• SFF Tender Páyázatfigyelő  

• Kultúrpont Iroda  

• Pályázatmenedzser  

• Norvég Civil Támogatási Alap  

• Pályázatok.org  

 

  

 

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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