
  

  

Elnökségi értekezlet 

• A júniusi értekezlet témái voltak: a NESZ pénzügyi 

helyzete, Linz-i Magyar Napok esemény értékelése, 

a Budavári Borfesztiválon a NESZ megjelenésének 

előkészítése, Kitüntetési javaslatok – Király Zsiga, 

Aranykoszorú, Hagyományőrző díjak odaítélése, 

megvitatása, döntése, Küldöttgyűlés értékelése, Fiatalok 

tábora, Smithsonian Folklife Festival utolsó 

tájékoztatója, Mesterségek Ünnepe, Aktualitások  

    

Fesztiválok, rendezvények 

• Az idén 27. alkalommal rendezi meg a Népművészeti 

Egyesületek Szövetsége a Mesterségek Ünnepét augusztus 

17-20 között. Lesz kézművesség, zene tánc, és minden ami 

hagyomány. Fókuszban a gyapjú, díszvendég: Kirgizisztán. 

  Bővebben     

• Rekordot döntöttek a magyarok a Washingtonban 

megrendezett Smithonian Folklife Fesztiválon.   Bővebben  

 

Mesterség és Művészet 



• Előfizetni csekken vagy átutalással lehet, melyet a 

neszfolk@nesz.hu vagy az 1/241 31 47-es telefonszámon 

kérhet.  

 

Zsűrizések 

• Nemez, kalap, lószőr, népi játék nemezből szakágakban  

• Időpont: szeptember 3., helyszín: Budapest 

Beadási határidő: augusztus 23.   

 

Ifjúsági Bizottság  

• A Mesterségek Ünnepe első estéjén (augusztus 17-én, 22 

órakor) ismét összeülünk! 

Témák: Washingtonban jártam, Fiatal kézművesek 

tábora; Helyszín: Táncsics Mihály Kollégium (Cím: 1119 

Budapest, Rácz László utca 3 -7.)  

 

 

 

 



Artera Alapítvány 

• Míves Emberek Sokadalma: kiemelkedik Udvarhelyszék, 

Székelyföld nyári fesztiválkínálatából, évek óta sikerrel 

gyűjti a kézműves mesterek köré azokat a családokat, 

érdeklődőket, akik a népi hagyomány területén keresik a 

kikapcsolódási lehetőséget. Az Artera Alapítvány úgy ápolja 

az erdélyi népművészet és a sajátos mesterségek 

hagyományait, hogy közben az időhiánnyal küzdő, 

egymásra alig figyelő kézműves partnereit egymás mellé 

tereli, közösség formálására ösztönzi. Az Artera Alapítvány 

volt az, amely a látogatók előtt megnyitotta a Székelytámadt 

Vár kapuit, és azóta is életet visz az omladozó, középkori 

hangulatot idéző vár udvarára, régi idők vásárait teremtve 

újra a kézműves mesterségek bemutatójával. Idén július 19-

21 között várjuk a látogatókat, a XIV. Míves Emberek 

Sokadalma kínálatában neves előadók, kézműves 

tevékenységek, amatőr és profi néptánccsoportok, 

gasztronómiai versenyek, gyermekfoglalkozások 

szerepelnek.  

• Mesefalu Székelyföldön: egy hely, ahol a gyerek nemcsak 

megismerkedik hagyományainkkal, kézművességeinkkel, 

hanem megismerkedhet az értékekkel és saját 

személyiségébe, identitásába is beültetheti azt az egyszerű 

emberi tisztaságot, amelyben elődeink éltek. 

Megérezze és átérezze azt az örömöt, hogy egy olyan 

játékkal játszik, amit saját kezével készített. Például egy 



parittya vagy kukoricacsőből készült kisautó.   Honlap  

                     

      

 

Bajai Kézműves Egyesület 

• A Bajai Kézműves Egyesület tisztelettel meghívja Önt és 

barátait 2013. július 19-én (pénteken) 16 órára a 

nagybaracskai Füzes-Parti Tanyába a „BAJAI KÉZMŰVES 

EGYESÜLET IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSA” című kiállításának a 

megnyitójára. A kiállítás megtekinthető: 2013. július 20 és 

szeptember 20 között munkanapokon 8 és 17 óra között. 

Vasár és ünnepnapokon a 36/30/426-3983 és a 36/30/426-

3984 telefonon történt egyeztetés szerint. (Cím: 6527. 



Nagybaracska, Tanya 4.)  

 

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: 

-Július 22-27. között a Békéssámsoni és a Nagybánhegyesi 

Általános Iskolások számára ifjúsági tábort szervezünk. 

-Július 1. Részvétel a Köztisztviselők Napján játszóházzal, 

kreatív népi játszótérrel. 

-Július 6. Részvétel a Dobozi Mézesfesztiválon kreatív népi 

játszótérrel. 

-Július 8-július 30. Békés Megye Élő Népművészete című 

kiállítás Dévaványán. 

-Július 13-14. A Deszki „BÁNÁT” Szerb Kulturális 

Közhasznú Egyesület felkérésére Egyesületünk hímző 

képzést szervez, amelynek keretében a helyben élő 

asszonyok a szerb fehér és aranyhímzést újratanulják. 

-Július 22-augusztus 12. Bihar élő népművészete című 

kiállítás Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban. 

-Július 22-27. XX. Nemzetközi Fafaragó Találkozó XVII. 

Határok Nélküli Néprajzi Népfőiskola, XII. Dél-alföldi 

Gyermek Kézműves Tábor, I. Dél-alföldi Ifjúsági Népi 

Kézműves tábor és XXIII. Országos Felnőtt Népi Kézműves 



Tábor Békéscsabán. A táborok részletes programja itt  

-Július 26-28. Részvétel a Míves Emberek Sokadalmán, 

Székelyudvarhelyen. 

   

Ceglédi Alkotók Egyesülete 

• Idén először a ceglédi Kossuth Művelődési Központ és 

Könyvtár népi kézműves gyermek táborában mesterséget 

oktatnak a Ceglédi Alkotók Egyesülete és a Dabas és 

Térsége Népművészeti Egyesület tagjai.  

 

Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 

• 2013.junius 14-én nyílt meg Kecskeméten a Kodály 

Művészeti Fesztivál társrendezvénye, a "Tiszán innen - 

Dunán innen, a két folyó ölelésében" címmel  a Duna - 

Tisza közi Népművészeti Egyesület tagjainak kiállítása. 

Az egyesületi tagok között sok Népi Iparművész, több 

Népművészet Mestere és a legrangosabb állami elismerés, 

a Népművészet Mestere kitüntetés birtokosa tevékenykedik. 

Az egyéni elismerések mellett az Egyesület 2008-ban a 

Magyar Kultúra Napja alkalmából a népművészet 

hagyományát őrző és fejlesztő tevékenységéért Csokonai 

Vitéz Mihály közösségi díjat kapott. 

A hagyományt tisztelő, azt továbbéltetni akaró, ugyanakkor 

a ma embere és a jövő nemzedék számára alkotó 



mesterek, kézművesek számára megtiszteltetés e rangos 

esemény szerves részeként való bemutatkozás. 

A Kodály Művészeti Fesztivál a város nagy szülöttjének állít 

méltó emléket komolyzenei előadásokkal, templomi 

koncertekkel, ősbemutatóval, előadásokkal. 

Számos neves zenész, zenekar, karmester, kórus, együttes 

- Muzsikás együttes, Debreceni Kodály Kórus, Purcell Kórus 

- a rangos esemény előadója. 

A Fesztivál védnöke Kodály Zoltánné, Péczely Sarolta. 

A népművészeti kiállítás a Fesztivál ideje alatt a Kecskeméti 

Kulturális és Konferencia Központban látogatható.    

                  



      

 

 

Dr. Kresz Mária Alapítvány 

• Komplex kézműves napközis tábor gyerekek részére: 

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. 

Választható turnusok: 

2013.07.22-07.26.:          III. 

2013.07.29.08.02.:          IV. 

2013.08.05-08.09.:          V. 

A programok helyszíne: Fazekas Központ (Cím: 1165 

Budapest, Sasvár u. 101.)    

Bővebb információ: Dr. Kresz Mária Alapítvány, Telefon: 



1/407 15 02; E-mail  Honlap  

  

Fehérvári Kézművesek Egyesülete 

• Az egyesület szervezésében 2013. július 22-26 között 

tartják a VII. Országos Bútorfestő Hetet, valamint a 

Fehérvári Kézműves Alkotótábort 2013. július 21-27. 

Bővebben  

• Székesfehérváron idén tizedik alkalommal rendezte meg a 

Fehérvári Kézművesek Egyesülete a "Tűzzelvassal 

Fesztivált", mely elsősorban az ország kés, bicska és 

tőrkészítő mestereinek találkozója, de jelen vannak kovács 

és fegyverműves mesterek is. Az utca embere számára az 

országban itt látható legszélesebb körben a hazai 

késkészítés hagyománya, az újítások iránya. A cél tíz éve, 

hogy széles körben divatba hozzuk a hazai mesterek 

portékáját. Aki egyszer kipróbálta - a visszajelzések szerint - 

elköteleződött mellette. A mesterek számára megmérettetés 

a NIT zsűrin való részvétel, valamint az egyesület által 

meghirdetett kategóriákban külön késbarátok alkotta zsűri 

értékelése. Egybehangzó vélemény, miszerint a magyar 

kés, tőr és bicskakészítés évről évre fejlődik, a rendezvény 

is komoly versenyhelyzetet teremt, e régi mesterség 

továbbélését és fejlődését hathatósan segíti. A programok 

illeszkednek a fesztivál mondanivalójához: borotválás 

borbély mesterrel, birkakörmölés, birkanyírás, késdobáló, 



lópatkolás, szakács mester a csirke feldolgozásáról, hadi 

bemutató, stb. 

A Tűzzelvassal Fesztivál sikeres megrendezésében a 80 

fős Fehérvári Kézművesek Egyesületéből 41 tagunk vett 

részt segítő, szervező munkájával.  

                    

       

 

Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 

• A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület alkotóbázisán a 

Diósgyőri Kézműves Alkotóházban 2013. június 14-én 



nyitotta meg az V. Regionális Népművészeti Kiállítását. Az 

immár hagyománnyá váló kiállítás sorozatunkat igyekszünk 

minden évben megrendezni. A vendég ezúttal a Dél – 

dunántúli régió, kiállítási anyagot a 15 éves Kézművesek 

Baranyai Egyesületétől, a 25 éves Kaptár Egyesülettől, a 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesülettől 

(Nagypall), a Somogy Megyei Népművészeti Egyesülettől 

és a Tolna Megyei Népművészeti Egyesülettől kaptunk. A 

vendégeket Molnárné Forray Marianna az Egyesület elnöke 

köszöntötte, a kiállítást megnyitotta Tóth Arnold etnográfus, 

a Hermann Ottó Múzeum igazgatóhelyettese.  

  

   

• 2013. július 5-6-7 –én kerül megrendezésre a Diósgyőri 

Várban a XVII. Nemzetközi Borsodi Fonó Folkfesztivál. A 



Fügedi Márta Népművészeti Egyesület a kezdetektől 

résztvevője a rendezvénynek valamint a népművészeti és 

kézműves programok szervezője és lebonyolítója. A 

Diósgyőri Várban kora estétől a mesterek órája nevű 

bemutató sorozatban népművészek és kézművesek 

mutatják be a mesterségeik fogásait. A Diósgyőri Kézműves 

Alkotóházban, a Kézműves Udvar keretében a nap 

folyamán kiállítás megnyitóval, (Makkai Kálmánné 

kosárfonó) táncházakkal, népzenészekkel, mesterség 

bemutatókkal, népi játszóházakkal várják az érdeklődőket.  

 

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

• Július 29.-én kezdődik egyesületünk szervezésében 

Nádudvaron a Népi Kézműves Szakiskolában a 19. 

Országos Bőrműves Tábor. Táborvezetők: Terényi Gyöngyi 

iparművész és Torma László restaurátor. Vendég előadó: 

Molnár Imre iparművész.   Bővebben  

 

Iharos Népművészeti Egyesület 

• Régi Ritka Mesterségek bemutatkozó kiállítása a Zsámbéki 

medencében 

Július 7-én nyílt 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.)  

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Magyar Kézművességért Alapítvány által meghirdetett „A 

magyar kézművesség 2013, valamint Szent István és kora – 

kézműves szemmel” című kettős pályázaton és kiállításon 

kiállító egyesületi tagjaink voltak: Czupp Pál fafaragó népi 

iparművész, Szűcs Andrea fazekas népi iparművész, a 

Népművészet Ifjú mestere, Szűcs Imre fazekas népi 

iparművész, a Népművészet Mestere és Szűcs Judit 

ékszerkészítő, fazekas népi iparművész, a Népművészet 

Ifjú Mestere. Szűcs Imre lányával, Andreával elnyerte az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagydíját.  

• "Kézműves mesterek remekei” címmel az egyesületi tagok 

alkotásaiból látható kiállítás a tiszavárkonyi Alkotóház 

Galériájában 2013. május 15 – szeptember 30 között.  

• A Hortobágyi Nemzeti Park a népi hagyományokon alapuló 

kézművességet művelők számára hirdetett pályázaton a 

Hortobágyi Nemzeti Park „termék védjegy”-ét nyerte el 

Szűcs Imre fazekas népi iparművész, a Népművészet 

Mestere.  

• Kárpát-medence Nemzeti Értékei és Hungaricumai Kiállítás 

és Vásáron egyesületünket és a családot Szűcs Andrea 

fazekas népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere 



képviselte Békéscsabán.  

• Besenyszögön a Népi Hagyományok Napján népi 

mesterségeket mutatott be és kézműves foglalkozásokat 

tartott az egyesület hat tagja. Az egyesületet fazekas, 

késes, kovács, mézeskalácsos, népi ékszerkészítő 

képviselte a gyulai Körös-völgyi Sokadalmon.  

• Táborok: Waldorfosok tábora. 2013. július 1-6. Helyszín: 

tiszavárkonyi Alkotóház, Gyermek kézműves tábor. 2013. 

július 14-20. Helyszín: tiszavárkonyi Alkotóház  

 

Kaptár Egyesület 

• Magyarlukafán jó hangulatban és nagyon kreatívan zajlott a 

III. Nemezművészeti Alkotótábor, melyet Nagy Mari a 

Népművészet Mestere művészeti vezetésével, ifj Vidák 

István Ifju Népművész aktív segédletével a Kaptár 

Egyesület képviseletében Lovas Kata szervezett. 

Gyönyörű török-bolgár technikájú nemezszőnyegek, övek, 

kalapok, kesztyűk és lábbelik készültek.  

     



      

 

Magyar Csipkekészítők Egyesülete 

• 2013. június 28-án nyílt meg a Magyar Csipkekészítők 

Egyesülete megalakulásának 25. évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepi kiállítás Kecskeméten, a Népi 

Iparművészeti Múzeumban. 

A kiállítás megtekinthető augusztus 2-ig. (Cím: 6000 

Kecskemét, Serfőző u. 19.)  

 

Matyó Népművészeti Egyesület 

• A Hagyományok Háza, a Mezőkövesdi KÖZKINCS-Tár 

Nonprofit Kft. és a Matyó Népművészeti Egyesület által 

szervezett XXVII. Országos Kisjankó Bori Hímzőpályázat 

anyagából készült kiállítás nyílt meg Mezőkövesden július 5-

én. A kiállítás megtekinthető 2013. szeptember 15-ig a 

Közösségi Ház (Cím: Mezőkövesd, Szent László tér 24.) 

emeleti nagytermében hétfőtől szombatig 8 és 16 óra 

között, a Matyó Múzeum földszintjén (Cím: Mezőkövesd, 



Szent László tér 8.) keddtől vasárnapig 10 és 17 óra között.  

 

Napsugaras Egyesület 

• Egyesületünk idén is kivette részét a XIV. Körösvölgyi 
Sokadalom mestert próbáló bemutatóin. Fazekasoknál: 

Forró István a "legkecsesebb", Szénási János pedig a 

"nemesen egyszerű" elnevezésű, oklevéllel jutalmazott díjat 

tudhatja magáénak. Pogácsa sütő versenyben Ágoston 

Mária szintén egy oklevél boldog tulajdonosa.  

    

   

 

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 



• Július 5-én a „Kis Jankó Bori Hímző Pályázaton”, 

 Mezőkövesden Szuper Miklósné hímző népi iparművész 

tagunk, három csoportban az alábbi helyezést érte el: 

Paloznaki Csipke Műhely - III.díj, Balatonfüredi Örökségünk 

Hímző Műhely - III.díj, Tihanyi Műhely – Dicséret, valamint 

Cz. Tóth Hajnalka hímző népi iparművész , a  Népművészet 

Mestere különdíjat kapott.  

• Július 18-21: A "Somló Hegy Hangja" Fesztiválon  több 

tagunk vesz részt  mesterség bemutatóval és árusítással.  

• Július 26.-augusztus 4: Balatonalmádiban a Hungarikum 

Fesztiválon több népi iparművészünk tart játszóházi 

foglalkozást, mesterség bemutatót  és részt vesz a 

népművészeti vásárban is.  

• Július 27: Szentbékkállán a Falunapra kérték fel 

egyesületünket mesterség bemutatóra és vásárra. Az 

Alsóörsi Csipke Műhely és a Balatonfüredi Örökségünk 

Műhely hímzői és csipkeverői mutatkoznak be Szuper 

Miklósné szakkörvezető, hímző népi iparművész 

vezetésével.  

 

              

 

 



 

 

Kiállítás ajánló  

• A Hagyományok Háza és a Fiatalok Népművészeti Stúdiója 

„Nomád Nemzedék” című közös kiállítása nyílt 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.)  

 

Linkajánló 

• Mesterségek Ünnepe Facebook oldala  

• Európai Kézműves Szövetség  



• Hagyományok Háza  

• Népi Iparművészeti Gyűjtemény  

• Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

• Múzeumi Oktatási és Képzési Központ  

• Szellemi Kulturális Örökség  

• Magyar Múzeumok Honlapja  

• Pályázatfigyelő  

 

 

 

  

 

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 

 

  
 


