
 

  

  

 
  

Küldöttgyűlés  

• Május 25-én a Hagyományok Háza színháztermében tartotta a 

NESZ az idei év első küldöttgyűlését. A meghívott 103 főből 70 

fő küldött vett részt. A küldöttgyűlés témái voltak: A NESZ 

közhasznú jelentésének és mérleg beszámolójának megvitatása 

és elfogadása, a NESZ Alapszabályának módosítása a civil 



törvény változása miatt, a XXVII. Mesterségek Ünnepe 

rendezvény tartalmi bemutatása, az utolsó küldöttgyűlés óta 

eltelt időszak szakmai beszámolója, Új tagok felvétele, 

(felvételüket kérő szervezetek: Magyarországi Alkotóművészek 

Közép – és Nyugat Dunántúli Regionális Társasága és a 

Portéka Egyesület), Tájékoztató a soron következő tisztújításról, 

Jelölő Bizottság bemutatása, Belső nyilvánosság, Stratégiai 

megállapodás, együttműködési megállapodás ünnepélyes 

aláírása a Magyar Kézművességért Alapítvánnyal és a Népi 

Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületével, Tájékoztató 

arról, hogy miért van sok fiatal a csipke és a gyöngyös 

szakterületen (előadó: Kiss Gabriella, a Népi Ékszerkészítő 

Bizottság elnöke, és Nagy Vincéné a Magyar Csipkekészítők 

Egyesületének elnöke).  

               

                                              

  

Ifjúsági Bizottság felhívása 

• Kedves Zsenge Alkotótársunk! 
A Fiatalok Fórumának 1 napja nagyon kevés volt, a Fiatalok 



csapatépítő 2 napos találkozója kevés volt. Most itt egy hét 

együttlét, hogy végre megismerjünk, együtt alkossunk, 

találkozzunk, bulizzunk, tervezgessünk, ötleteljünk! 

Szeretettel hívunk és várunk I. Fiatal Népművészek 

Alkotótáborába, Ceglédre 2013. június 19-23 között (szerda-

vasárnap). 

Cegléd Budapesttől 70 km-re található, Kecskeméttől 30 km, 

Szolnoktól 20 km. Megközelíthető vonattal a Nyugati 

pályaudvarról a Szeged, Szolnok, Debrecen vonalon, autóval a 

4-es főúton, valamint autóbusszal is. 

Szállás: Ceglédi Diáktábor (http://www.diak-tabor.hu) (Budai út, 

Cegléd külterülete, a termálfürdő és aquapark 

szomszédságában), 200 férőhelyes, 4-6-8 férőhelyes emeletes 

ágyakkal . 

Részvételi díj: 10.000Ft (NESZ tagok számára), mely 

tartalmazza: a háromszori étkezést, szállást, anyagköltséget, 

programok költségét, előadók díját. 

Jelentkezni a neszfolk@nesz.hu e-mail címen, vagy a 1/214 35 

23; 1/214 31 47 telefonszámokon lehet.  

 

Mesterség és Művészet  

• Hírek a Mesterség és Művészet szerkesztőségének háza 

tájáról:  

Az idei Mesterség és Művészet I. számának megjelenése június 

elején volt, melyet remélünk, hogy minden előfizetőnk 



megkapott már. 

A késői megjelenés ténye bizonyára minden előfizetőnket 

felbőszített, hiszen nyakunkon a nyár, és csak most vehette 

kézbe kedvenc lapját. 

Szerkesztői mentegetőzés, ami tényeken alapul: 

1. A lapindítás az előfizetők számának kiszámíthatatlansága és 

az anyagi bizonytalanság miatt minden év kezdésnél kérdéses! 

Ez történt 2013-ban is, hiába az NKA –nál nyertes pályázatunk, 

-tudni kell, hogy az idén a szokásoktól eltérően igen későn 

hirdették ki az eredményt- ez a költségek csak némi százalékát 

fedezi. 

2. Vagyis tavasszal dőlt csak el, az elnökségi értekezletet 

követően, hogy a nehézségek ellenére megjelenünk-e az idén, 

így csak ezek után kezdett el a szerkesztőségünk dolgozni. 

3. Új nyomdát kerestünk, amely valamennyivel kedvezőbb 

árajánlatot adott a többinél. 

4. A májusi Küldöttgyűlésünkön Elnök asszonyunk ismét 

felvetette a szokásos gondokat, az előfizetők csekély létszámát, 

a pályázati pénzek elégtelenségét, - de a jelenlevők közül senki 

nem szólalt fel annak érdekében, hogy kijelentse: kell ez a lap 

nekünk, küzdjünk érte…! 

Valóban: Kell-e nekünk ez a lap? 

Kérem, ha olvassa ezt a néhány sort, álljon meg egy pillanatra 

és válaszoljon őszintén! 

Kell-e Önnek ez a lap? 

Ha igen, fizesse be az évi 4 számért a 3.500 Ft-ot csekken, amit 



megkaphat a NESZ irodától vagy bármely rendezvényünk 

alkalmával. 

Ha másféle lapot szeretne és fontosnak tartja, hogy megjelenjen 

az évi négy szám, írjon a szerkesztőknek /lista NESZ irodában/ 

mit szeretne inkább olvasni a Mesterség és Művészetben, a 

jelenlegi helyett. 

Ha feleslegesnek tartja fáradozásunkat, a riportok készítését 

mestereinkről, példaképeinkről, fiataljainkról, akik e csodálatos  

hivatásnak szánják életüket, ha nem érdeklik a közölt   

tanulmányok a népi kézművességről, értéktelennek véli azt a 

fajta ismeret átadást, amiről  tudjuk, hogy pedagógusok is 

kiválóan használnak a népismeret tantárgy oktatásánál,  ha úgy 

gondolja  nem fontos, hogy tudjanak majd utódaink is népi 

kézműves életünkről, ha  korszerűtlennek tartja annak a fajta 

értékrendnek a közvetítését, amelyet felvállaltunk 10 

éve, továbbra se fizessen elő! 

Legyen az Ön tájékozottságának egyedüli bázisa az internet, 

amely ma már legtöbb háztartásban garantáltan kéznél van és 

kellően felszínes ahhoz, hogy Önt ne késztesse tovább 

gondolkozásra! 

2013. június 10. 

  

Hubert Erzsébet 

A Mesterség és Művészet szerkesztőségi tagja  

 



 

 
Artchaika Ősművészeti Egyesület 

• Június 15. szombat, 15.00: "Japán nap": Kiállítás – Előadás - 

Alkotás 

Program: Kiállítás a Víz - Kígyó év témájához kapcsolódó 

témájú alkotásokból; Sági Attila előadása a teaszertartásról; 

Anna Papai -Vonderviszt  furoshiki – japán csomagolástechnikai 

bemutató; Japán táscsésze készítés samottos agyagból.  

• Június 17-21 és június 24-28 között "Gyerek Kézműves Tábor: 

Végre itt a nyár és jönnek a gyermekek táborozni. Fontos 

feladat az ifjúság művészetre való nevelése, az alkotás 

megszerettetése. 1997 óta táboroztatnak, ezzel a sok éves 

tapasztalattal foglalkoznak a gyermekekkel. A gyermekekre 3 

felnőtt vigyáz, a tanító, a segédje és Feri bácsi, a házigazda. A 

foglalkozások közötti szünetekben sincsenek szabadjára 

engedve a gyermekek, mert Feri bácsi érdekes csapatjátékokkal 

köti le őket. A szünetekben megismerik a kertet, a környezetet, 

az állatokat (kutya, macska, kispapagáj, kecske, tyúk, fürj, 

kiscsibe, gyöngytyúk, pulyka)  gondozhatják is.      Bővebben a 

tanításokról   Bővebben a programokról  

 

Artera Alapítvány 



• Artera Míves Ház 

Transylvania Authentica: népművészeti termékek és 

hagyományos festett bútorok állandó kiállítása.  

• Kaláka Kör -  alkotóház mesterségoktatással, mesterség-

bemutató programcsomagokkal. 

Céljuk, hogy az Európai Unió egyre szélesebb piacán a 

termékeik is megállják a helyüket, fel tudják venni a versenyt 

határon túli kiállítókkal minőség és esztétika területén. Ehhez 

elengedhetetlenül szükséges, hogy olyan mesterek tanítsanak a 

műhelyeikben, amelyek autentikus népművészeti értékeket 

képviselnek, és ugyanakkor képesek gyönyörködtetni a mai 

árukínálathoz szokott vevőket. Az alapítvány által folyamatosan 

működtetett Artera Míves Ház, Kaláka Köre minden érdeklődő 

előtt nyitva áll. Nemcsak a kezdők tanítását vállalja, hanem a 

kézműves mesterséggel foglalkozók szakmai továbbképzését 

is.  

• Kis Mívesek Háza – alkotó-játszóház: naponta: hétfőtől 

péntekig naponta 12-17 óra között. 

 
A Kis Mívesek Háza egy olyan második vagy mondhatnánk 

(iskola után) egy harmadik otthon, ahol tartalmasan, hasznosan, 

és ami nagyon fontos örömösödve, szórakozva tölthetik el a 

délutánjaikat. Sok esetben a gyerek egyedül a televízió vagy a 

számítógép előtt várja haza a szüleit, és ez tudjuk, hogy 



mindenhez vezethet csak jóhoz nem. Éppen ezért gondoltak 

arra, hogy legyen egy hely, egy otthon, ahol a gyerek nemcsak 

megismerkedik hagyományaikkal, kézművességükkel, hanem 

megismerkedhet az értékekkel és saját személyiségébe, 

identitásába is beültetheti azt az egyszerű emberi tisztaságot, 

amelyben az elődök éltek, megérezze és átérezze azt az 

örömöt, hogy egy olyan játékkal játszik, amit saját kezével 

készített.  

           

• Mesefalu Székelyföldön – Alkotótábor, július 1. – július 31. 

között 

Helyszín: Zetalaka – Libán, Székelyudvarhely  

A kézműves tábor célja, hogy a fiatalok tevékenységét fejlessze; 

lehetőséget nyújtson a hátrányos helyzetben lévő gyerekeknek, 

szórvány közösségekben élő gyerekeknek, hogy szervesen 

bekapcsolódjanak egy alkotó közösségbe, részt vegyenek 

kézműves tevékenységekben. Szeretnék megismertetni és 

megszerettetni az ide látogató gyerekekkel a népi 

mesterségeket, fejleszteni a gyerekek szépérzékét, 

kézügyességét, önbizalmukat erősíteni. Részt vesznek 

gyerekek 7 éves kortól 14-éves korig Kolozs megyéből, 

Székelyudvarhelyről, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

Oroszhegyi, Szentkirályi és Zetelaki házaiból. Az immáron tíz 



éves Mesefalu tapasztalatával elmondhatják, hogy 

alkotótáborok, mint generációk közti találkozók, 

kulcsfontosságot játszanak a kézművesek közösségének 

építésben: idősek tanítják a gyerekeket a népi szokásokra, a 

helyi mesterségekre. A műhelymunkák az érdeklődés 

felkeltésére és a szakmaiságra épülnek. Eddigi tapasztalataik 

alapján a városi gyerekek kuriózumként élték meg a tábort, míg 

a helybeli gyerekeknek egy valóságos életforma felismerését 

szolgálta: a helyi tradíciók ápolása megélhetési forma is lehet a 

jövőben.  

                                                                  

• Míves Emberek Sokadalma, Július III. hétvége, Helyszín: 

Székelyudvarhely, Székely Támadt-vár 

A Székely Támadt várban a sokadalom az a hely, ahol az 

értékek találkoznak az őket méltón értékelő helybéli és külföldi 

látogatókkal, ahol találkozik egy helyen a Hungarikumokkal és a 

Székelyföldi Termékekkel. A Sokadalom fő célkitűzése, hogy 

felidézze a hajdani sokadalmak hangulatát, igazi baráti 

összejöveteleknek legyen a színhelye, színvonalas szórakozási 

lehetőséget biztosítva a látogatók számára. Hangversenyek, 

nagy koncertek, színielőadások, vetélkedők, kiállítások, 

hagyományőrző együttesek, néptánc, baranta, vörös 

darabontok, bábosok, óriásbábú, fellépései, Magyarországról és 



Erdélyből, várják az érdeklődőket. 

A fesztivál nemcsak kulturális rendezvényként jelentős: 

gazdasági vonatkozásban is számottevő kihatásai vannak. A 

több mint negyven mesterség népszerűsítése, a tradicionális 

módszerek, alapanyagok megismertetése és méltányolása a 

kézműipar fellendítését is szolgálja. A hobbyból végzett 

munkából vállalkozókká válnak. A rendezvény program-

összeállítása hangsúlyt fektet a gyerekek érdeklődésének 

megnyerésére, kipróbálhatják a régi kézműves technikákat, népi 

játékokat és ahol gyerek táncház is működik. 

            

 

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

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

hagyományok ápolása a Körösök vidékén pályázatunk 

keretében Békés Megye Élő Népművészete című kiállításra 

kerül sor az alábbi helyeken: Június 1-15-ig Gyula, Törökzugi 

Óvoda, Június 10-18-ig Lökösháza, Általános Iskola  

• A program keretében óvodai és iskolai népművészeti 
napokat rendezünk: Június 1. Gyula, Törökzugi Óvoda , Június 

19. Lökösháza, Általános Iskola  



• A projekt keretében néprajzi verseny megrendezésére kerül 

sor mindkét intézményben: Június 1. Gyula, Törökzugi 

Óvoda, Június 10. Lökösháza, Általános Iskola  

• Június 7-8. Részvétel a Békéscsabai Ünnepi Könyvhéten.  

• Június 8. Részvétel a LINEMAR Orosháza – Családi Nap – 

mesterség bemutatóval, játszóházzal és kreatív népi 

játszótérrel.  

• Június 14-16. Részvétel a „Kárpát-medence Nemzeti Értékei” 

című kiállításon és vásáron kiállítással, mesterség bemutatóval.  

• Június 15-16. A Deszki „BÁNÁT” Szerb Kulturális Közhasznú 

Egyesület felkérésére Egyesületünk hímző képzést szervez, 

amelynek keretében a helyben élő asszonyok a szerb fehér és 

aranyhímzést újratanulják.  

• Június 22-23. Részvétel a Újkígyós, Nagycsaládosok Napján és 

a Galiba Napon kreatív népi játszótérrel és játszóházzal.  

• Június 28-30. Gyula, Vár előtti tér XIV. Körös-völgyi Sokadalom 

– regionális népművészeti fesztivál.   Bővebben  

 

Csillagvirág Népművészeti Egyesület 

• Az egyesület a TÁMOP pályázat keretében eredményesen 

dolgozik a tanórán  kívüli nevelési feladatok ellátásában. 

Számukra nagy élményt okoz a többszörösen hátrányos 

gyermekekkel való foglalkozás. 



            

 

Dr. Kresz Mária Alapítvány 

• A Dr. Kresz Mária Alapítvány egész évben nyitva tart. Júniustól 

augusztusig az alábbi programok várják az érdeklődőket a 

Fazekas Központban: 

-Fazekas tábor felnőttek részére: hétfőtől-péntekig, reggel 9-17 

óráig tart, nem ott alvós! Téma: funkció-forma-díszítmény 

egysége. 

Időpontok: 2013.06.10 - 06.14.: Rónai Ferencné oktató, fazekas 

népi iparművész vezetésével, 2013.07.01-07.05.: Szabóné 

Farkas Judit oktató vezetésével (Népművészet Ifjú Mestere).  

• Népi játszóházvezetői tanfolyam hallgatói részére: hétfőtől-

szombatig reggel 8.30-tól-17 óráig tart, nem ott alvós! Időpont: 

2013.06.17 - 06.22.  

• Komplex kézműves napközis tábor gyerekek részére: 

Időpontok: 

-          2013.06.24-06.28.:     I. 

-          2013.07.08-07.12.:     II. 

-          2013.07.22-07.26.:     III. 

-          2013.07.29.08.02.:     IV. 

-          2013.08.05-08.09.:     V. 



Ebéddel, barát illetve testvérkedvezménnyel hétfőről péntekig 

reggel 8-17 óráig. 

A gyerekek a természetes alapanyagok használata során 

megismerkednek számos népi kézműves technikával az 

agyagozáson és korongoláson kívül. A konkrét foglalkozásokat 

a gyerekek életkorához igazítjuk. Programok helyszíne: 

Fazekas Központ (1165 Bp., Sasvár u. 101.), Telefon: (1) 407-

1502, e-mail   Bővebben    

 

Dunakanyar Népművészeti Egyesület 

• Június 15-én mesterség bemutatóval, vásárral és kézműves 

foglalkozással vesznek részt az egyesület tagjai a Kalásznapi 

vigasságokon.  

• Nyári kézműves tábort hirdetnek június 24-28-ig, „Varázslatos 

kezek” címmel a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és 

Könyvtárban. Információ és jelentkezés: Kissné Éva, telefon: 

 70/376 25 50  

                   

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; e-mail  

• 2013. szeptember 28-29-én lesz a III. Tiszaalpári Országos 

Kosárfonó Találkozó. 

A Tiszaalpári Országos Kosárfonó Találkozót először 2011-ben 

álmodta és szervezte meg Kanalas János kosárfonó népi 

iparművész. 

Tiszaalpáron napjainkra a hagyományos kosárfonással 

foglalkozó egyetlen család a Kanalas család maradt.  Kanalas 

János a falu szülötte, még kisgyermek korában a szüleitől 

tanulta a kosárfonást. A helyi szövetkezetben kosárfonóként 

dolgozott nyugdíjazásáig. Nyugdíjba vonulása után Kanalas 

műhely néven kosárfonó műhelyt hozott létre, ahol felesége 

segítségével dolgozik, mesterségének bemutatásával, 

oktatásával is foglalkozik. A Duna-Tisza közi Népművészeti 

Egyesületnek 1991 óta tagja. Korábban az egyesület 

jakabszállási alkotóházában, majd később a tiszaalpári 

művelődési házban nyaranta rendszeresen vezet kosárfonó 

táborokat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 1999-ben 

kapta meg a Népi Iparművész címet. 

Szállás, étkezés: Tiszaalpáron, a kempingben és a Tiszatáj 

vendéglőben. 

Információ, jelentkezés: Kanalas János 30/507-20-64  

• Táborok: 

1. Vessző- és szalmafonó tábor, Időpont: 2013. július 8– 13-ig, 

Helyszín: Tiszaalpár 



Táborvezetők: Kanalas János kosárfonó népi iparművész és 

Csáki Ildikó szalmafonó 

2. Hímzők nyári továbbképző tábora, Időpont: 2013. július 22-

27-ig, Helyszín: Alkotóház, Nagykőrös, Csíkvár dűlő 72. 

Táborvezető: dr. Varga Ferencné hímző Népművészet Mestere 

3. Szövő- és fafaragó tábor, Időpont: 2013. július 29-től 

augusztus 2-ig, Helyszín: Alkotóház, Nagykőrös, Csíkvár dűlő 

72 

Jelentkezés, információ: Berei Andrea egyesületi elnök, telefon: 

20/563-57-70, e-mail  

4. Vertcsipke alkotótábor, Időpont: 2013. augusztus 13-19-ig, 

Helyszín: Alkotóház, Nagykőrös, Csíkvár dűlő 72. 

Oktató, táborvezető: Bedő Istvánné vertcsipke-készítő 

Információ, jelentkezés: Bedő Istvánné vertcsipe-készítő, 

telefon: 76/493-709, e-mail  

 

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

• Június 6-tól látható a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti 

Egyesület és a megyében dolgozó hímző szakkörök tagjainak 

kiállítása a Debreceni Református Kollégium Könyvtárában, 

„Tűvel varrt örökségünk címmel.” A tárlaton alkotóik úri 

hímzéses textíliái valamint református palástok láthatóak. A 

kiállítást Tarsoly Andorné hímző népi iparművész és Dobosné 

Hajdú Anikó hímző, az egyesület tagjai rendezik.  

• Június 12-én nyílik és 28-gi látható Hajdúnánáson a Kéky Lajos 



Művelődési Központban a Hajdú Bihar Megyei Népművészeti 

Egyesület viselet varrói, gyöngyfűzői és a helyi alkotók 

részvételével a közös kiállítás. 

A megnyitó előtti órákban szakmai konzultációt, tanácsadást 

tartanak a népi kézművesség területén dolgozó hajdúnánási 

alkotók számára.  

• A Múzeumok Éjszakáján, június 22-én 19.30-tól a kiállítás 

helyszínén sajtótájékoztatót és tárlatvezetést tart az egyesület 

elnöke.  

• A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 2013. május 16-án 

megalakította a Megyei Értéktár Bizottságot. A bizottság 

tagjának kérték fel az egyesület elnökét, Hubert Erzsébetet is.  

• A XXX. Országos Fafaragó Pályázaton egyesületükből négy 

alkotó ért el kiemelkedő eredményt. Kovács Zoltán csont és 

szarufaragó alkotónk a pályázat Fődíját kapta, Domoki Iván 

hangszerkészítő, Szabó István pásztorművész és Vass Tamás 

fafaragó népi iparművészek pályamunkái kiállításra kerültek.  

• A Hortobágyi Nemzeti Park a népi hagyományokon alapuló 

kézművességet művelők számára pályázatot hirdetett a 

Hortobágyi Nemzeti Park „termék védjegy” elnyerésére. 

A védjegy célja a helyi alkotók támogatása, az eladásra szánt 

termékeik megbecsülésének növelése, népszerűsítése és piaci 

lehetőségeinek bővítése. Az egyesületből 8 viseletvarró, 2 

késes, 3 faműves, 1csont és szarufaragó, 2 szálas anyaggal 

dolgozó, 1 bőrműves, 1 pásztorkalap készítő, 1 fazekas alkotó 

nyerte el a védjegy használati jogot. Alkotóik június 8-án a 



Református Kollégium előtti Emlékparkban ünnepélyes keretek 

között vehették át a védjegy használatot igazoló dokumentumot, 

az érdeklődők kiállításon tekinthették meg a népi iparművészeti 

tárgyakat és hangulatos vásárban meg is vásárolhatták az 

alkotók védjegyet kapott munkáit.   

 

Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete 

• A Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete május 11-én 

"Ezt jól csináltuk" címmel KIÁLLÍTÁST rendezett az előző napi 

zsűrizés anyagából. Helyszín a tállyai alkotóház, kiállított 

munkák a hegyaljai, a bükkaljai és a gömöri kézművesek 

alkotásai voltak. Megnyitotta Grúz Attila, a Bükkaljai Mesterek 

Népművészeti egyesülete elnöke.  

• A Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete „Hímzőtábort” 

szervez 2013. június 28-tól 

 július 4-ig a tállyai alkotóházban. Témája a Kisküküllő- vidéki 

gyapjú- és úrihímzés. Szakmai vezető: Schneider Imréné, Éva 

Néni. Bővebb információ tőle kérhető a 47/398 131-es 

telefonon.  

• Ugyanitt, az alkotóházban „Kézműves Gyermektábort” is 

szerveznek a hegyaljai mesterek 2013. július 1-5-ig. Fazekas, 

fafaragó, kosárfonó, hímző, szövő, játékkészítő mesterek 

avatják be a szakma rejtelmeibe az érdeklődőket.  

 



Iharos Népművészeti Egyesület 

• Régi Ritka Mesterségek bemutatkozó kiállítása a Zsámbéki 

medencében 

Július 7-én, vasárnap 15 órakor nyílik a zsámbéki Művelődési 

Házban a NESZ régi, ritka mestereinek kiállítása. A kiállítást 

megnyitja Horgos Zsolt, cserépkályha-, kemenceépítő népi 

iparművész. Megtekinthető naponta 10.00-20.00 óráig. (Cím: 

2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.)  

• Bútorfestő tábor a Nagytétényi Kastélymúzeumban - avagy 

bútorfestési stílusok Faddon (Sárköz) és Gömörben 

Időpont: 2013. július 15-19., naponta 9 és 16 óra között, 

részvételi díj 34.000 Ft ebéddel, mely az alapot, eszközöket és 

a festéket is tartalmazza (Cím: 1225 Budapest, Kastélypark u. 

9-11.) 

Jelentkezés: Ament Éva, telefon: 30/234 38 87, e-mail    

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület 

• „Kézműves mesterek remekei” címmel az egyesületi tagok 

alkotásaiból látható kiállítás a tiszavárkonyi Alkotóház 

Galériájában 2013. május 15 és szeptember 30. között.  

• 2013. június 22-én, Besenyszögön a Népi Hagyományok 

Napján hat népi mesterséget mutat be, valamint  kézműves 

foglalkozásokat tart az egyesület.  

 



Matyó Népművészeti Egyesület 

• 2013. május 19-20-án került sor a szentendrei Skanzenben a 

Nemzetközi Szellemi Kulturális Örökség Találkozóra. A 

kétnapos rendezvényen sok ezer fős látogató előtt mutatkoztak 

be sikerrel hímző, bútorfestő, csuhéfonó és mézeskalácsos 

mestereik. A gálaműsorban a Matyó Néptáncegyüttes valamit, 

Mezőkövesd, Szentistván és Tard hagyományőrzői mutatták be 

a matyó folklórt.  

 

Orfűi Kézműves Egyesület 

• Az egyesület 2013. június 20-30. között Fazekas és Kosárfonó 

tábort rendez. Részvételi díj 5.000 Ft/fő/nap, mely tartalmazza 

az anyagköltséget, a szerszámhasználatot, a szakmai 

segítséget, a szállást és az étkezéseket. Információ, 

jelentkezés: Tóth Árpád, telefon: 70/632 96 27, e-mail  

• Az egyesület 2013. augusztus 2 -11. között a „Zöldfa 

feldolgozása” címmel fafaragó tábort rendez. Részvételi díj: 

5.000 Ft/nap, mely tartalmazza az anyagköltségeket, a 

szerszámhasználatot, a szakmai segítséget, a szállást és az 

étkezéseket. 

Információ, jelentkezés: Egerszegi Andrea, telefon: 30/979 05 

55; e-mail  

• 2013. július 1-7. 9 -17 óra között általános iskolásoknak 

kézműves foglalkozássorozatot szerveznek „Kézzel-lábbal” 

elnevezéssel. Helyszín: Orfű, Malom Múzeum, az egyesület 



alkotóháza, az egykori molnárház. Részvételi díj: 8.000 Ft, mely 

tartalmazza a foglalkozások költségeit és az orfűi Muskátli 

Vendéglő ebédjét is. A jelentkezéseket június 20-ig várják. 

Információ, jelentkezés: Kormos Erzsébet, telefon: 20/770 84 

73, e-mail  

• 2013. július 8-14. 9 - 17 óra között középiskolásoknak 

kézműves foglalkozássorozatot szerveznek „Szívvel-lélekkel” 

elnevezéssel. Helyszín: Orfű, Malom Múzeum, az egyesület 

alkotóháza. Részvételi díj:8.000 Ft (mely a foglalkozások 

költségeit és az orfűi Muskátli Vendéglőben az ebédet is 

tartalmazza). A jelentkezéseket június 20-ig várják. Információ, 

jelentkezés: Egerszegi Andrea egyesületi titkár , telefon: 30/979 

05 55, e-mail 

Mindkét program a TÁMOP 3.2.3/A-11/1. pályázaton elnyert 

támogatással valósul meg.  

• Az Orfűi Kézműves Egyesület gyermek napközije 2013. július 

15-19-ig lesz. Helyszín: Orfű, Malommúzeum, az egyesület 

alkotóháza. A foglalkozások reggel 9 órától délután 5 óráig 

tartanak. Részvételi díj: 16.000 Ft, mely tartalmazza az orfűi 

Muskátli Vendéglőben az ebédet és a foglalkozások költségeit. 

Előzetes jelentkezés esetén egy-egy napra is lehet jönni (3.500 

Ft/nap). Jelentkezni lehet: legkésőbb június 30-ig Kormos 

Erzsébetnél. Telefon: 20/770 84 73, e-mail  

 

Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete 



• A Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete tisztelettel meghívja 

Önt és kedves ismerőseit a „Kézművesházba”, a „Nemzetközi 

csipkekiállítás és konferencia Palócföldön” című 

rendezvényére. Program: 

Június 14. péntek, 13 óra: A rendezvény hivatalos 

megnyitása, Megnyitja: Dr. Harikné dr. Havasi Beáta, Szécsény 

Város alpolgármestere 

Konferencia, előadás: „Hagyományőrzés és utánpótlás nevelés 

napjainkban”  

Június 15. szombat, 10 óra: Kiállítás megnyitó, köszöntőt mond: 

Stayer László Szécsény Város polgármestere; Szakmai 

megnyitó: Devecsei Gáborné a Palócföldi Népi Iparművészek 

Egyesületének csipkekészítője; Szakmai bemutató: Csipke a 

jelenkor viseletében – Divatbemutató; 

„Híd, mely minket összeköt” - csatlakozó országok: 

Lengyelország, Oroszország; Műhelymunka: „Bárányoknak 

ékessége, mesterségünk dicsérete” - Szakmai vezetők: 

Devecsei Gáborné, Turós Istvánné a Palócföldi Népi 

Iparművészek Egyesületének csipkekészítői 

Közreműködnek: közösségi szolgálatot teljesítő diákok. (Cím: 

3170 Szécsény, Ady Endre út 4.)  

 

Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 

• Sárköz népművészete (szövés, hímzés, gyöngyfűzés, 
viselet) a Nemzetközi Szellemi Kulturális Örökség 



Találkozón 

2013. május 18-20 között harmadik alkalommal került 

megrendezésre a Nemzetközi Szellemi Kulturális Örökség 

Találkozó a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, mely 

egyben a 10 éves szellemi kulturális örökség egyezmény 

ünnepség-sorozat központi rendezvénye volt. 18-án szakmai 

nappal kezdődött a program, míg 19-20-án az örökségüket 

megőrző és gyakorló hazai és külföldi közösségek 

bemutatkozására került sor. 

Május 18-án 16 órakor nyílt meg a Magtárban a „Megragadni a 

megfoghatatlant” című szellemi kulturális örökség kiállítás, 

melynek részeként Oláh Márta Király Zsiga-díjas gyöngyfűző 

népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere hagyatékából 

válogatott gyöngygallérok láthatók. 

A Skanzenben bemutatkozó minden közösség egy-egy 

autentikus portának volt a gazdája, amely ez által a kézműves 

foglalkozások, viselet- és gasztronómiai bemutatók, tánctanítás 

helyszínévé vált. A sátrakban a közösségekhez tartozó 

autentikus kézművesek, valamint a Népművészet Mesterei, a 

Népművészet Ifjú mesterei és Népi Iparművészek mutatták be 

mesterségüket, árulták portékáikat. 

A  rendezvény célja részben a szellemi kulturális örökségüket 

fenntartó közösségek kultúrájának kölcsönös megismertetése, 

az örökségvédelem hazai és külföldi jó példáinak bemutatása, 

továbbá tapasztalatszerzés és együttműködések kialakítása. A 

közösségek számára a rendezvény jó alkalom a kulturális 



sokszínűség személyes megtapasztalására is. A program 

további célja, hogy a kétnapos múzeumi nagyrendezvényen az 

idelátogató több ezer érdeklődő benyomást és közvetlen 

élményt szerezzen a szellemi kulturális örökség változatos 

megnyilvánulásairól. 

Sárköz tárgyalkotó népművészetét – mint a szellemi kulturális 

örökség nemzeti jegyzékére került örökségelemet  –  a Tolna 

Megyei Népművészeti Egyesület tagjai, Minorits Jánosné szövő, 

rostkötő népi iparművész, Komjáthi Tamásné Király Zsiga-díjas 

szövő népi iparművész, Nagy Brigitta hímző, Hammer Andrásné 

csipkekészítő népi iparművész, Decsi-Kiss Jánosné Király 

Zsiga-díjas gyöngyfűző népi iparművész és Pirisáné Nagy 

Katalin viseletkészítő népi iparművész képviselték. 

                    

                          

• Országos Gyöngyös Találkozó / Oláh Márta Emléknap 



Az Országos Gyöngyös Találkozóra várják mindazok 

jelentkezését, akik valaha megfordultak a szálkai gyöngyfűző 

táborban, vagy érdeklődnek az ott folyó munka iránt. 

A találkozó regisztrációs és részvételi díja 1.000.- Ft/fő, amelyet 

a jelentkezéssel egy időben előre kérnek átutalni a Tolna 

Megyei Népművészeti Egyesület 70400067-10509184 számú 

számlájára, vagy rózsaszín postautalványon a Decsi-Kiss 

Jánosné 7144 Decs, Bem u. 4. címre készpénzben megfizetni. 

Jelentkezési határidő: 2013. június 30.  

 

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület  

• Június  15 és 16-án Városlődön  „Sziréna” elnevezéssel 2 

napos programot tartanak a mentésben résztvevőkért. 

Egyesületük együttműködő partnere a rendezvénynek.  

• Június 28-30-ig Balatonalmádiban „Péter-Pál Napi Vigadalom” 

lesz, melynek társszervezője az Egyesület.  

• Június 28-án a „Pétfürdői Nyár” c. rendezvény együttműködő 

partnere az Egyesület.  

• Az Országos Széchenyi Könyvtárban, A Magyar 

Kézművességért Alapítvány kiállításán az alábbi tagok vettek 

részt: Szabó László Zoltán Király Zsiga díjas fafaragó népi 

iparművész, A Népművészet Mestere - díjazott, K. Nagy György 

fazekas népi iparművész – díjazott, Szuper Miklósné hímző népi 

iparművész, az Alsóőrsi Csipkeműhely vezetője – díjazott, 

Balatonfüredi "Örökségünk" hímző szakkör, Haris Mária szövő 



népi iparművész, Mánya János fafaragó, Farkas Balázsné 

Petrikowsky Marianna szövő népi iparművész. 

     

 

Zala Megyei Népművészeti Egyesület 

• Egyesületük vasi és zalai résztvevők számára a Szlovénia- 

Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-

2013 keretében megvalósuló Kézműves Akadémia 2. című 

projektben 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 hirdetik 

bőrtárgykészítő táborukat 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 a 2013. 

június 24-29. között tartandó nemeztáboruk (mai kor használati 

tárgyai), 2013. július 1-6. között csipketáboruk, ahol a pannónia 

csipke tanítása történik majd.  

• Nyári táboruk, mely bárki számára nyitott, a VI. Zalaegerszegi 

Országos Fazekas Tábor. Időpont: 2013. július 29.- augusztus 

3. Táborvezető Csuti Tibor, a Népművészet Ifjú Mestere, oktató 

Les Gábor, Népi Iparművész. A tábor témája: A vámfalusi és 

magyarláposi fazekasság.   Bővebben  

• 2013. július 22-27. között kerül sor Egyesületünk 1996-ban 

készített honfoglalás kori jurtájának felújítására. A közösségi 

jurta táborban, az egyesületi tagság segítségével felújításra 

kerülnek a nemez szőnyegek, nemez ruhatároló zsákok, 

nagyméretű nemezlapok, és új agyagedények készülnek el. 

A táborok, valamint a hobby hét helyszíne a zalaegerszegi 

Kézművesek Háza! 

     



  

                   

 
 

 
 

Felhívás  

• Tisztelt Alkotótársak! 
Egy sokakat érintő projektről értesítelek benneteket, és egyben 

meghívok minden érdeklődőt a közreműködésre! 

Megkezdtem a „A magyarországi fehérhímzések” 

munkacímű könyv megírását. Az öt fő témából álló kötet 

kialakulás-történeti és öltésmódbeli összefoglaló lesz.  Az öt 

fejezet a következő, amely egyben a fejlődéstörténet sora: 1. 

Királyi-főúri, 2. Egyházi, 3. Polgári, 4. Népművészeti, és 5. Gépi 

fehér hímzések.  

A fent említett négy társadalmi rétegben, - valamint az ötödik 

téma, mely átfog, összeköt, és átvezet,- más-más korban jelent 

meg a változás, de mindegyikben közös, hogy az azonos 

körfolyamat kimutatható, önálló életet él, és a csúcspontra jutás 

után a kör bezárul. Ezek a körök valahol találkoznak, néhol 

metszik egymást, hatással vannak egymásra, de mindenkor 

megtartják jellegzetességüket. Egy bezárulás tulajdonképpen 

egy megtorpanás, vagy esetleg halál is lehet, ami természetes 

folyamat, de az mindig egy új kezdetnek a kiinduló pontja. 



A jelenlegi gazdasági és társadalmi korban is egy hasonló 

állapotot élünk meg, a körök bezáródtak, az értékek 

devalválódtak, ami szintén egy nagy változás kiinduló pontja 

kell, hogy legyen. 

Több évtizedes hiányt kívánok ezzel pótolni, mert részleteiben, 

helyi specialitásokról már jelentek meg kiadványok, de 

összefoglaló, történeti áttekintés, az öltésmódok pontos leírása, 

ábrázolása, az utókor számára még nem került rögzítésre, 

pedig az a mérhetetlen nagy tudásanyag, amit elődeink 

létrehoztak a fehérhímzés terén, méltó a továbbéltetésre. 

Ennek első lépése, hogy egy összefoglaló mű készüljön. 

Kérem azokat az érintetteket, akik környezetében a fenti öt 

témához tartozó hímzéssel kapcsolatos kiadvány már jelent 

meg, írják meg nekem, annak címet, szerzőt, kiadót és kiadás 

évét, hogy minél teljesebb legyen az összefoglaló, de azt is 

szeretném tudni, ahol van, de még nem jelent meg róla semmi, 

hogy e jelen műbe belekerüljön. 

Ezt az információt adjátok tovább ismerőseiteknek! „Ez a 

projekt, az NKA támogatásával jön létre” 

Kunszentmárton, 2013. június 

Ország László, a Népművészet Mestere, népi iparművész, e-

mail  

 

Kiállítás ajánló  

• A Hagyományok Háza és a Fiatalok Népművészeti Stúdiója 



„Nomád Nemzedék” című közös kiállítása nyílik 2013. június 14-

én , a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban. A kiállítás 

megtekinthető 2013. augusztus 3-ig, keddtől szombatig 10 és 

18 óra között.  

• A Hagyományok Háza rendezésében id. Kapoli Antal Kossuth-

díjas fafaragó, a Népművészet Mestere emlékére meghirdetett 

XXX. Országos Faragó pályázat munkáiból nyílt kiállítás 2013. 

június 7-én a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban.  A 

kiállítás megtekinthető 2014. január 18-ig. 

(Cím:1011 Budapest, Fő u. 6.)  

• „Gyöngyökből gyökereztél” címmel június 6-án nyílt 

emlékkiállítás a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum időszakos 

kiállítótermében, mely Szupper Krisztina gyöngyfűző, Népi 

Iparművész munkásságának állít emléket. A kiállítás 

megtekinthető 2013. augusztus 9-ig, hétfőtől csütörtökig 9 és 16 

óra, pénteken 9 és 13 óra között. 

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

 

Pályázati felhívás  

• A székelyudvarhelyi Artera Alapítvány a népművészet és a 

mesterségek hagyományainak megőrzését és ápolását szolgáló 

rendezvénye, a Míves Emberek Sokadalma „Alkotni jó!” címmel 

kézműves pályázatot hirdet gyerekeknek.  

• A székelyudvarhelyi Artera Alapítvány a népművészet és a 

mesterségek hagyományainak megőrzését és ápolását szolgáló 



rendezvénye, a Míves Emberek Sokadalma „Mesterségek régen 

és ma” címmel fotópályázatot hirdet.  

• A székelyudvarhelyi Artera Alapítvány a népművészet és a 

mesterségek hagyományainak megőrzését és ápolását szolgáló 

rendezvénye, a Míves Emberek Sokadalma „Hej, laboda, 

laboda…”  címmel néptánc kisprodukciók vetélkedőjét hirdeti 

meg. 

Beküldési-leadási határidő: 2013. július 12. péntek, 16 óra. 

Információ: office@artera.ro, Tel: 0749 219 888, Artera Míves 

Ház, 535600 – Székelyudvarhely, Kornis Ferenc utca 8.  

• A MÍVES EMBEREK SOKADALMA szervezői pályázatot 

hirdetnek kárpát-medencei iparművészek, kézművesek, 

népművészet és hagyományápolással foglalkozó 

szervezeteknek, a sokadalmon való részvételre 

(SZÉKELYUDVARHELY 2013. július 19-21., péntek-szombat – 

vasárnap –a 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.   Bővebben  

 

Linkgyűjtemény 

• Smithonian Folklife Fesztivál magyar honlapja  

• Smithonian Folklife Fesztivál amerikai honlapja  



• Európai Kézműves Szövetség  

• Hagyományok Háza  

• Táncház Egyesület  

• Népi Iparművészeti Gyűjtemény  

• Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

• Múzeumi Oktatási és Képzési Központ  

• Szellemi Kulturális Örökség  

• Magyar Múzeumok Honlapja  

• Múzeumok éjszakája  

• Pályázatfigyelő  

• 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! 
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www.mestersegekunnepe.hu 
neszfolk@nesz.hu 
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