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

 

 

  

  

Felhívás 

• Kérjük, támogassa adójának 1 %-val a Népművészeti 

Egyesületek Szövetségét. A befolyt összeget szakmai 

programokra, tagszervezetek támogatására, a Mesterség 



és Művészet kiadványunk megjelenésére fordítjuk. A 

Népművészeti Egyesületek Szövetségének adószáma: 

19001229-2-41  

• A NESZ Ifjúsági Bizottsága, 2013. június 19 és 23 

között "Fiatal Népművészek Alkotótáborát" szervezi 

Cegléden. Információ a neszfolk@nesz.hu címen kérhető!  

 

Mesterség és Művészet 

• 2012-ben ünnepeltük a NESZ alapításának 30. évfordulóját. 

Az őszi rendezvényen minden jelenlevő tagunk kis 

nosztalgiával de büszkén gondolt arra, hogy milyen 

csodálatos, hogy együtt élhettük meg ezt a nem könnyű 30 

évet. Megmaradt, és meg is erősödött a hajdan oly elszánt 

kis csapat, s ma már közel 4000 alkotó ember tartja NESZ 

tagnak magát. 

A mi nagy családunk egyik tehetséges és egyre erősödő, 

mára már nagykorúvá vált gyermeke a kéthavonta 

megjelenő kiadványunk, a Mesterség és Művészet. 

Lassan erősödött Ő is, mint a közösségünk. Kezdetben 

cikkekért rimánkodtunk a küldöttgyűléseken az 

„írástudóknak”, nehezen állt össze egy-egy szám. A 

formátum, az illusztrációs képek, a tördelés nem volt 

kifogástalan minőségű, de a miénk volt… 

Tudtuk, hogy nekünk, a közösség tagjainak éppen úgy 

szükségünk van egy saját, rendszeresen megjelenő 



reprezentatív kiadványra, mint a környezetünkben élő 

barátainknak és minden, a mi munkánk, tevékenységünk 

iránt érdeklődőnek. 

A lap 20 éve a mi lapunk, a mi eredményeinket, 

tapasztalatainkat, kiváló alkotóink bemutatását, 

utazásainkat, élményeinket ismerteti és egyben hiteles 

„lenyomata”, megörökítője is közös életünknek. 

A nehéz anyagi körülmények most, 2013-ban is válságos 

helyzetet teremtenek. Hiába az elnyert pályázat, a lapnak 

dolgozók önfeláldozó vállalása, kevés az előfizetőnk, nem 

tudjuk így fenntartani magunkat. 

Kérjük Önöket, alkotótársainkat, legyenek kíváncsiak 

egymásra, a lapon keresztül is teremtsenek kapcsolatokat, 

használják a lapot arra, amiért szerkesztjük. Információ, 

ismeretek, vitatémák, beszámolók népi kézművességről a 

népi kézműveseknek. 

A szerkesztő bizottság várja a téma javaslatokat , 

amelyeket fontosnak vélnek megvitatni és megjelentetni! 

Éltessük együtt tovább a Mesterség és Művészetet, a NESZ 

20 éves periodikáját, hiszen rólunk és nekünk írják! 

Jó lenne, ha a legközelebbi jubileumon színes, a mainál 

több oldalon megjelenő, minden tagunk lakására vagy 

műhelyébe érkezne a Mesterség és Művészet! 

Ezt segítheti, ha most megrendeli, csupán 3.500 Ft egy 

évre! A mellékletben olvashat néhány érdekes, régebbi 

cikkünket is! 



Az előfizetéshez csekket a neszfolk@nesz.hu e-mail címen, 

vagy a 1/241 35 23-as telefonszámon kérhet! 

  

A Mesterség és Művészet szerkesztőbizottsága nevében 

üdvözlettel: Hubert Erzsébet, szerkesztőbizottsági tag  

 

Elnökségi értekezlet  

• Az áprilisi értekezlet témái voltak: A mérleg és közhasznú 

beszámoló megvitatása, Alapszabály módosítás 

megvitatása, Mesterségek Ünnepének tartalmi és 

költségtervének elfogadása, Táncháztalálkozó értékelése, 

tájékoztató a washingtoni fesztiválról, Küldöttgyűlés 

napirendi pontjainak megvitatása és elfogadása, Jelölő 

Bizottság felállítása, a Hungarikum törvényből adódó 

feladatok, Fiatal Népművészek tábora, vendég volt Détári-

Lukács Ágnes, az Ifjúsági Szakmaközi Bizottság elnöke, 

egyéb aktualitások. 

   

Vásárok, fesztiválok, rendezvények 

• Az elmúlt időszak legnagyobb Magyarország-

bemutatkozójára készülnek Ausztriában. "Auf nach Ungarn/ 

Fel Magyarországra" címmel turisztikai és kulturális fesztivál 

lesz május 16 és 18 között Linzben, melyen a 

Magyar Turizmus Zrt. felkérésére a Népművészeti 



Egyesületek Szövetsége szervezi a fesztivált. Az 

eseményről bővebben itt olvashat!  

 

Zsűrizések 

• Fa, fazekasság, népi ékszer, népi játék (fából, gyöngyből és 

agyagból) szakágakban 

Időpont: június 11., helyszín: Budapest 

Beadási határidő: május 28.  

• Fafaragás, viselet, hímzés, népviseletes baba, 

mézeskalács, kovács, szalma, fazekas munka szakágakban 

Időpont: június 18., Helyszín: Nyíregyháza 

Beadási határidő: június 4.  

• Kés, bőrművestárgyak szakágakban 

Időpont: június 22., Helyszín: Székesfehérvár 

Beadási határidő: június 10.  

  

 

 

Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület 

• Helyesbítés az áprilisi hírlevélhez: Az egri 

Viseletkonferencián Forgácsné Molnár Anett ruhái mellett 



Mundrusz Anett ruhái is kiállításra kerültek. 

   

Aranykapu Népművészeti Egyesület 

• Április 12-én került sor az egyesület 15 éves Jubileumi 

Kiállításának megnyitójára. A kiállításhoz kapcsolódik az 

"Aranykapu" Bemutató teremben Lakatos József népi 

iparművész, szoborfaragó önálló kiállítása. A kiállítás 

megtekinthető június 30-ig, hétfőtől péntekig 9-17 óráig. 

(Cím: Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár, 4400 

Nyíregyháza, Toldi u. 23.)  

 

Artchaika Ősművészeti Egyesület 

• Május 24-26 között "MESTERFOGÁSOK" Farkas Gábor 

fazekas mestertől a gömöri fazék készítését lehet 

megtanulni.  

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. 

Tavaly elindította tanítványainkban a mester a korongolás 

mesteri fogásait. Ezen felbátorodva kértük a nagy témát, a 



gömöri fazék készítését.   Bővebben a tanításokról  

 Bővebben a programokról  

 

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

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

hagyományok ápolása a Körösök vidékén pályázatuk 

keretében "Békés Megye Élő Népművészete" című 

kiállításra kerül sor az alábbi helyeken: 

Május 2-10-ig– Békéssámson, Általános Iskola 

Május 2-20-ig – Orosháza, Képtár 

Május 27-június 9-ig – Gyula, Törökzugi Óvoda  

• A program keretében "óvodai és iskolai népművészeti 

napokat" rendeznek: 

Május 2-án– Békéscsaba, Mackó-Kuckó Óvodában. 

Május 10-én - Orosháza, Vörösmarty Általános Iskola 

Május 30-án – Békés, Tisza Kálmán Általános Iskola  

• A projekt keretében "néprajzi verseny" megrendezésére 

kerül sor mindkét intézményben. 

Május 21-én – Orosháza, Vörösmarty Általános Iskola 

Május 24-én – Békéssámson, Általános Iskola  

• Május 4-én Kiszely Jánosné életmű kiállításának megnyitója 

– Mezőberény, Orlay Petrics Soma Kulturális Központ 

Muzeális Gyűjteményében. A kiállítás december 31-ig 

látható.  

• Május 11-12. A Deszki „BÁNÁT” Szerb Kulturális 



Közhasznú Egyesület felkérésére az Egyesület hímző 

képzést szervez, amelynek keretében a helyben élő 

asszonyok a szerb fehér és aranyhímzést újratanulják.  

• Május 11-12. Számítógépes képzés az egyesületi tagoknak 

– Békéscsaba, Orosházi út 32. Kézműves Szakiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola  

• Május 11-12. Részvétel a Virágok Vasárnapján – Gyula, Fő 

tér  

• Május 24. Játszóházi foglalkozás a Gyermeknapon – 

Dombegyház, Általános Iskola  

• Május 25-26. Békés Megye Élő Népművészete című 

kiállítás – Románia, Beszterce. A kiállítás június 24-ig 

látható.  

• Május 25-26. Részvétel a békéscsabai gyermeknapi 

programon   

• A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a Békés Megye 

Népművészetéért Alapítvánnyal, Kézműves Szakiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolával közösen "Felnőtt és Ifjúsági 

Népművészeti  Táborokat" szervez Békéscsabán, az 

Iskolacentrumban.   Bővebben  

 

Ceglédi Alkotók Egyesülete 

• Botlik Mária szalma- és sásfonó, népi iparművész címet 

szerzett. Munkái Washingtonban is láthatóak lesznek.   

  



Dunakanyar Népművészeti Egyesület 

• Sárospatakiné Fazekas Judit viselet- és csipkekészítő 

munkáiból, "Moldvától Zoborvidékig" címmel nyílt kiállítás a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kassák Könyvtárában. A 

kiállítás megtekinthető május 31-ig. (Cím:Budapest, XIV. 

Uzsoki u. 57.)  

                   

• A Linzben megrendezésre kerülő "Auf nach Ungarn" 

rendezvényen az egyesület színeiben Kerekes Pálma 

nemezkészítő, Kiss Attiláné, az egyesület elnöke, Kiss Attila 

bőrműves és Maucha Katalin gyöngyfűző vesz részt.     

 

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  

 

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete IV. 

Országos Konferenciáján vett részt a Hajdú-Bihar Megyei 

Népművészeti Egyesületéből Fazekas Ferenc, ifj. Fazekas 

István és Hubert Erzsébet.  

Fazekas Ferencet a közgyűlés az Egyesület vezetőségi 

tagjának választotta, mivel Vetró Mihály, a nádudvari 

Kézműves Szakiskola művészeti vezetője, elfoglaltságai 

miatt lemondott erről a megbízatásáról.   

• A két napos szakmai programon résztvevők a Zala Megyei 

Népművészeti Egyesület Keszthelyen lévő alkotóházában 

és a Zalaszentgróton élő tagok műhelyeiben tettek 

látogatást, előadásokat hallgattak meg V. Németh Zsolt 

államtitkár úrtól, Beke Márton főosztályvezető úrtól és 

Beszprémy Katalin tárvezetőtől.   

• A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi 

Háza ad otthont a megyei hímzők továbbképzésének 

„Hagyományőrző Nyitott Műhelyek” sorozatában. 

Téma a vagdalásos hímzés technikák. Előadók: Göncziné 

Tóth Aranka és Szabó Krisztina egyesületi tagjaink. 

A rendezvényt 2013. május 19.-én 9 órától tartjuk. Minden 

érdeklődőt szeretettel várunk!   

• Linzben a magyar népművészetet bemutató 



programsorozaton, amely május 16-án kezdődik, a Hajdú-

Bihar Megyei Népművészeti Egyesületet Dezsőné Borbély 

Emma szövő, a Népművészet Ifjú Mestere, népi iparművész 

és Paróczainé Simay Ildikó szövő, a Népművészet Ifjú 

Mestere, népi iparművész a „Gubás Társulat” tagjai 

képviselik.   

• Ez az alkotócsoport mutatkozik be a szakmának és a 

közönségnek a „Kitesszük a szűrét…” című V. Országos 

szűr, szűrrátét-készítő, szűcshímzés és nemez szakmai 

napon Berettyóújfaluban. Időpont: 2013. május 24. (Cím: 

Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán Művelődési Központ)  

 

Iharos Népművészeti Egyesület 

• Május 2-án nyílt a biatorbágyi Faluházban az Iharos 

Népművészeti Egyesület kiállítása „Míves alkotások Buda 

környékén” címmel. A kiállítás megtekinthető május 21-ig, 

munkanapokon 10-18 óráig. (Cím: Faluház, Biatorbágy, 

Baross G. u. 1.)  

• I. Gömörszőlősi Értékmentő Tábor az Iharos Népművészeti 

Egyesület szervezésében. Idei kiemelt feladatunk a 

szentsimoni katolikus templom 1650-ben készült kazettás 

mennyezetének feldolgozása. Eredeti méretű kazettákat 

rekonstruálunk, melyek aztán a helyi -gömörszőlősi-

gyűjtemény részét képezik. A textilesek a helyi és Gömör-

Torna- vidék szövött anyagát, hímzéseit ismerik meg. 



Kiemelt figyelmet fordítanak a monogramok, szövegek 

ábrázolására. Vendégeink lesznek Zentai Tünde és Balassa 

M. Iván, néprajzkutatók is, akik Szentsimonba útitársként és 

esti előadással is segítik a munkát. Időpont: 2013. június 

20-27. Jelentkezni lehet: 30/23-43-887  

 

Kaptár Egyesület 

• A Tájházszövetség kezdeményezésére április 27-én 

szombaton volt az első Tájházak Napja országszerte. A 

kezdeményezéshez nagyon sokan csatlakoztak, többek 

között a Magyarlukafai Néprajzi Műhely is, ahol a Kaptár 

Egyesület tagjai kézműves bemutatókat és foglalkozásokat 

szerveztek a látogatóknak. A Szigetvári Néptánc Kör tagjai, 

tánctanítással színesítették a programot. A látogatók 

kipróbálhatták és gyakorolhatták a fazekasság, a 

faművesség, a nemezelés, a hímzés és a gyöngyfűzés 

különböző fogásait.  

                     

 

Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület 

2013. november 15.16-17-én rendezi meg 5. Értékmentő 



Konferenciáját. A konferenciák sora a komáromi 

mesterségekre épül, amelyeket a társmesterségekkel 

mindig kibővítenek. A komáromi láda, az aranymosás, a 

molnárok, malmok, a szekeres gazdák életmódja és viselete 

témák után ez évben a "Halászok, hálók..."címmel rendezik 

meg háromnapos rendezvényüket. Szokásos módon a 

Klapka György Múzeum  néprajzi kiállításával kezdik az 

első napot, melyet folklór műsor követ. A szombati 

konferencianapon neves néprajzosok tartanak előadásokat, 

majd szakmai kirándulást szerveznek. A vasárnap délelőtt a 

hálóval, hálókötéssel kapcsolatos előadásokat és főleg 

gyakorlati bemutatókat tartogat. A három nap családias 

környezetben és hangulatban zajlik, várnak minden 

érdeklődőt kiegészítő programjainkkal is, kemencés 

sütéssel, halétellel, pecázási lehetőséggel a szőnyi Petőfi 

Sándor Művelődési Házban.  

A témához pályázatot hirdetnek, amibe belefér a vesszőből 

fonott varsa, halaskosár, de a rececsipke is, és minden ami 

a hálóval, halászattal kapcsolatos. A pályázatra 2013.május 

30-ig várják a jelentkezőket az egyesület címein.  

 

Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú 
Egyesület 

• Örömmel tudatja az egyesület, hogy a Magyar 

Iparművészet 2013/2. számában egy nagyon szép, sok 



képpel illusztrált cikk jelent meg a zengővárkonyi Szalma-

Kincs-Tár-ról, Dr. Prokopp Mária művészettörténész 

tollából.   

 

Népművészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szervezete 

• 2013 május 17-18-19-én kerül sor a XI. Nemzetközi és 

Országos Kovácsművészeti Konferenciára, Szakmai 

továbbképzésre, Kiállításra, Komplex Népművészeti 

Kézműves Bemutatóra Tiszalökön, melyre mindenkit 

szeretettel várnak.   

   

Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 2013. július 29 és 

augusztus 3. között tartja 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  

 

Zala Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete, a 

Zala Megyei Népművészeti Egyesület, és a gébárti 



Kézművesek Háza 2013. május 3-4-én, Zalaszentgróton 

tartotta a „IV. Országos Konferencia a Népi Kézműves 

Alkotóházakról” című rendezvényt. Az esemény  

„Összefogás a vidékért” és „A népi kézművesség helye a 

Nemzeti Vidékstratégiában” témák köré szerveződött. Az 

elhangzott előadásokat megtekinteni, és a konferenciáról 

bővebben  itt olvashatnak.    

• 2013.május 20-án kerül megrendezésre a Zala Megyei 

Népművészeti Egyesület és a Kézművesek Háza 

szervezésében a zalaegerszegi Gébárti-tó partján a 

Magyar- Horvát Családi Pünkösd- Népi Hagyományőrzők 

Fesztiválja elnevezésű rendezvény. Pünkösdhétfőn magyar 

és horvát kézművesek egész napos mesterség- bemutatója 

várja az érdeklődőket, a zalaegerszegi Kézművesek Háza 

kovács, fafaragó, fazekas műhelyeiben, valamint az 

alkotóház udvarán fonó, hímző, csipkekészítő, fafaragó, 

fazekas, bőrműves, nemezkészítő, népi játékkészítő 

(gyékényből, csuhéból, kukoricacsutkából) kínálja portékáit 

és mutatja be a mesterségek munkafolyamatait. A 

gyerekeket lópatkolás, szekerezés és póni lovagolás, 

„Pünkösdikirály” Család Választás várja.  

                 

• Az egyesület vasi és zalai résztvevői számára a Szlovénia - 



Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 

2007-2013 keretében megvalósuló Kézműves Akadémia 2. 

projektjében szálasanyag hobby hetet tart 2013.június 10-

15. között, ahol az érdeklődők gyékényszövéssel és 

fonással, csuhéfonással, kópic kötéssel ismerkedhetnek 

meg.  

• Szintén a Kézműves Akadémia 2. projekten belül hirdetnek 

bőrtárgykészítő tábort 2013. június 3-8. között, ahol haladók 

számára karikás ostor, míg a kezdők számára a mai kor 

használati tárgyai lesznek a tábor témái. Ugyancsak vasi és 

zalai résztvevők számára nyitott 2013. június 24-29. közötti 

nemeztáboruk (mai kor használati tárgyai), 2013. július 1-6. 

között csipketáboruk, ahol a pannónia csipke tanítása 

történik majd.   

• A VI. Zalaegerszegi Országos Fazekas Tábor bárki 

számára nyitott, mely 2013. július 29.- augusztus 3. tart. 

Táborvezető Csuti Tibor, a Népművészet Ifjú Mestere, 

oktató Les Gábor, Népi Iparművész. A tábor témája: A 

vámfalusi és magyarláposi fazekasság. Bővebb információk 

a www.zalanepmuveszet.hu oldalon olvashatók.  

                 

  

                   



 

 

 

Kiállítás ajánló  

• A Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban június 8-ig 

látható "Sárköz-Habán Lüszter" , a 90 éves Tamás László 

fazekas, a Népművészet Mestere, valamint tanítványainak 

és mestereinek kiállítása. (Cím: 1011 Budapest, Fő u. 6.)  

• Mosonyi Éva tojásfestő "Meg vagyon írva" című 

kiállítása még május 28-ig látható, a Népi Iparművészeti 

Galériában. Cím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.)  

• A szentendrei Ferenczy Múzeumban 2013. május 13-án 

nyílik a "MEGTALÁLT HAGYOMÁNY – NEMZETISÉGI 

HAGYOMÁNYOK A 21. SZÁZADBAN PEST MEGYÉBEN" 

című néprajzi kiállítása. A kiállítás 2013. július 7-ig, 

szerdától vasárnapig 10 - 18 óra között látogatható. (Cím: 

 Szentendrei Képtár, 2000 Szentendre, Fő tér 2-5.) 

   

Programajánló 

• A Polgárok Háza szeretettel vár mindenkit május 11én, 

szombaton, Pünkösdváró rendezvényére.   Bővebben  

•  Az Élő Hagyomány Alapítvány és a Hagyományok Háza a 

VII. TÁ-BOR-át szervezi a Holt-Tisza partján 2013. július 

14–20-ig.   Bővebben  



 

Pályázati felhívás  

• A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyfordulós 

pályázatot hirdet a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” 

elismerő cím elnyerésére. A pályázat határideje: 2013. 

május 31.   Bővebben  

• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok 

Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a 

Kézműves Alapítvány, a Debreceni Művelődési Központ, 

valamint a kézműves kategóriákat gondozó intézmények 

meghirdetik a X. Országos Ifjúsági Népi Kézműves 

Pályázatot 11-25 éves fiataloknak.   Bővebben 

 

Linkgyűjtemény 

• Smithonian Folklife Fesztivál magyar honlapja  

• Smithonian Folklife Fesztivál amerikai honlapja  

• Európai Kézműves Szövetség  

• Hagyományok Háza  

• Muharay Elemér Népművészeti Szövetség  

• Táncház Egyesület  

• Népi Iparművészeti Gyűjtemény  

• Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

• Múzeumi Oktatási és Képzési Központ  

• Szellemi Kulturális Örökség  

• Magyar Múzeumok Honlapja  



• Pályázatfigyelő  

• Hagyományok Háza, zsűrizés  

• Népi kézműves stratégia anyag letöltése  

• Népi kézműves stratégia cikk  

 

 

  

 

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! 

 

  
 


