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

 

 

  

 

Fesztiválok, rendezvények 

• Négy varázslatos nap a Budai Várban – kavargó forgatag, a népművészet kitűnő mesterei, színpadi programok, népi játékok, 

gasztronómiai csábítások. Ez csak egy szelete mindannak, amelyet évről évre augusztus 20-a körül kínál a Népművészeti 

Egyesületek Szövetsége szervezésében az év várva várt nyári családi fesztiválja, a Mesterségek Ünnepe. Kicsik és nagyok 

boldog mosollyal ismerkednek kultúránk kincseivel ilyenkor, és a szép emlékek, a hazavitt vásárfiák a következő alkalomig 

őrzik ezt az önfeledt pillanatot. Idén immár 27. alkalommal népesül be a Budai Vár, augusztus 17-e és augusztus 20-a között, 



hogy a közel 800 résztvevő mester portékáival elkápráztassa a látogatókat. A rendezvény idei fő témája a gyapjú lesz, annak 

minden feldolgozási fortélyával, formájával készülnek majd a mesterek. Kirgizisztán népművészei vendégeskednek idén a 

Mesterségek Ünnepén, és természetesen szokás szerint jobbnál jobb színpadi programok, koncertek, táncelőadások is 

színesítik a kavalkádot.   Bővebben     

Mesterség és Művészet 

• A Népművészeti Egyesületek Szövetségének kiadványára előfizetni csekken vagy átutalással lehet, melyet a 

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

Zsűrizések 

• Kovács és rézműves termékek, bőrműves tárgyak, lószerszámok, nyergek, szálasanyag szakágakban 

Időpont: szeptember 10., helyszín: Budapest 

Beadási határidő: augusztus 29.   

Ifjúsági Bizottság felhívása 

• 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, Rátz 

László utca 3 -7.)  

 

 

Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület 

• Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület júliusban két nyári tábort tartott Törökszentmiklóson. A gyerekeket a 

Szünidei Kuckóban tanították kézművességre, majd a hó végén a családi táborban kosárfonást, tűzzománc készítést, 

gyöngyékszer készítést és bútorfestés tanultak a felnőttek és a gyerekek.  

• Mundrusz Anett egyesületi tag, a Bugyin megnyíló Tájház vezetője lett.  



Aranykapu Népművészeti Egyesület 

• Az „Aranykapu” Bemutató Teremben szeretettel várjuk az érdeklődőket a kiállításunkra, ahol Harsányi Tiborné szalma- és 

csuhéfonó alkotásait és Kozma Zoltán mézesbábkészítő népi iparművész alkotásait tekinthetik meg. A kiállítás 2013. 

augusztus 1 – október 1-ig látogatható, hétfőtől péntekig 9 – 18 óráig a Vasutas Művelődési Házban. 

A kiállítás ideje alatt igény szerint szakmai előadást tartunk egyéni vagy táborozó csoportok részére. 

Bejelentkezés: T: 42 786 141 vagy a 30/448 55 00-as telefonszámokon. Az előadás ingyenes! (Cím: 4400 Nyíregyháza, Toldi 

u. 23.)  

• A „Népművészeti Szabadiskola” következő előadásának témája: „Képzési lehetőségek a népművészet szakágaiban”. Előzetes 

bejelentkezés szükséges a fenti telefonszámokon. Az előadás ingyenes!  

• A Nagykállói Népművészeti Egyesület  vezetője, Félegyházi Józsefné tanulmányi kirándulást  szervez Mezőkövesdre a Kiss 

Jankó Bori Kiállításra, melyen részt vesznek az Aranykapu Népművészeti Egyesület tagjai is.  

• Az Aranykapu Népművészeti Egyesület tagjai ez évben is részt vesznek a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által 

szervezett „MESTERSÉGEK ÜNNEPE” rendezvényen. 

Mesterség bemutató: kovács, bőrműves, sallangfonó, viseletkészítő – zsinórozó, paszománykészítő, hímző és kosárfonó 

szakágakban. A mesterek alkotásai megvásárolhatóak vagy megrendelhetőek.   

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

• Augusztus 17-20. Az egyesület részvétele a Budai Várban megrendezésre kerülő 27. Mesterségek Ünnepén.  

• Augusztus 24-27. Mesterség bemutatóval részvétel a Szabadkán megrendezésre kerülő Interetno Fesztiválon. Egyesületünket 

Kaszás Ákos nemezkészítő képviseli.  

• Augusztus 30-szeptember 6. Békés megye élő Népművészetének bemutatása a Kapunyitogató rendezvény keretein belül 

Újszalontán.  

Csillagvirág Népművészeti Egyesület 

• Kiállítás és Szakmai bemutató volt "Vidékfejlesztés és népi kultúránk" címmel az erdőtelki Pintér tanyán. A szakmai programot 

szervezte: Pataki Miklósné, a 2013 év Kis Jankó Bori díjas alkotója, a Népművészet Mestere, a Csillagvirág Népművészeti 

Egyesület Elnöke.  



    

   

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

• Július 12-én Püspökladányban a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központban fémműveseink, szálas anyaggal 

dolgozó alkotóink és faműveseink,valamint helyi alkotók mutatkoztak be, ahol szakmai konzultációra is sor került.   

   

                                                                 Néhány pillanatkép az eseményről 

Heves Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Vihorlati Művelődési Központ Humenne (Homonna, Felvidék, Kelet Szlovákia) 9. alkalommal rendezte meg INSITA-2013 



néven nemzetközi képzőművészeti alkotótáborát, Homonnán, a Skanzen területén. Az alkotótáborba, szervezők meghívására 

naiv festőket, fa és kőfaragókat vártak a szokásoknak megfelelően. Az alkotások témáját nem határozták meg, minden alkotó 

maga dönthetett. Ukrajnából, Lengyelországból, Szlovákiából és Magyarországról érkeztek a tábor résztvevői. Hazánkat 

egyedüliként Kiss István fafaragó, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület tagja képviselte, aki rendszeres meghívottja a 

homonnai alkotótáboroknak (nyolcadik alkalommal vett részt az idén). Ez alkalommal „In Vino Veritas” címmel egy borkínáló 

szerzetest faragott fába, egy kicsit megemlékezve Egerről is.   

        Kiss István munka közben 

• A szanki Önkormányzat levélben hívta meg a Heves Megyei Népművészeti Egyesületet hogy vegyen részt a Szankon 

megrendezésre kerülő alkotótábor munkájában. A bugaci puszta mellett elterülő gyönyörű, rendezett község várta az 

Egyesület alkotóit, hogy bemutatkozhassanak. A falu sok faragott művel rendelkezik, melyeket a korábbi táborok alkalmával 

készítettek. Faragott játszóterek, székelykapuk, emlékművek teszik még szebbé a környéket. A szívélyes fogadtatásról és a 

tábor ellátásáról Varga Ferencné alpolgármester asszony gondoskodott. Finom ételek, italok, hideg almakompót mind a 

résztvevők kényelmét szolgálták az égető melegben. A korábbi táborok állandó résztvevője, néhány mű tervezője Balatoni 

Tibor most is aktívan kivette a részét a munkából. A helyi faragókkal együtt még Varga Csaba, Farkas József,és Tóth Lóránt 

készítették a két darab „ Születések Fáját”, mely megörökíti a község újszülötteinek nevét. Elkészült az „ Ízek Háza” cégér, 

mely a helyben készülő kézműves édességek üzemét fogja jelölni. Kiss István a tábor ideje alatt megfaragta egy harminc éves 

szilva rönkből a „ Fényhozó Angyalt”, A Fényt Gulyás Béla helyben mártott gyertyája ragyogtatta mind Szankra, mind az angyal 

arcára. Kupihár János kerámia edényeket korongozott, melyet helyben égettek ki. A tábor vége egybe esett a szanki 

falunappal. Itt a tábor résztvevői rögtönzött kiállítással, bemutatózással öregbítették a Heves Megyei Népművészeti Egyesület 

hírnevét. Vasárnap reggel a felállított Születések fáját nemzeti szalag övezte, körbeölelve a Fényhozó Angyalt is. Kürtösök 

hívójelére összegyűlt vendégek előtt a műveket megáldotta a katolikus és református egyház is. A község nevében Szank 

polgármestere, Patkós Zsolt köszönte meg az alkotók tevékenységét. Az avató szalagot Patkós Zsolt polgármester és a Heves 

Megyei Népművészeti Egyesület nevében Kiss István közösen vágták át. E röpke hét alatt barátságok szövődtek, erősödtek 

meg. A közösen végzett munka gyümölcse tovább szépíti Szank községet és öregbíti Egyesületünk alkotóinak hírnevét. 



Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület 

• „Kézműves mesterek remekei” címmel az egyesületi tagok alkotásaiból látható kiállítás a tiszavárkonyi Alkotóház Galériájában 

2013. május 15 – szeptember 30 között.  

• Sikeres Gyermek kézműves tábort valósítottunk meg 2013. július 14-20 között a tiszavárkonyi Alkotóházban, ahol a gyermekek 

egyéb szabadidős programok mellett szőni, bőrözni tanultak, gyöngyöt fűztek, üveget festettek és csuhéjátékokat készítettek.  

                

   

• Az egyesület ez évben is bemutatkozik a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által 2013. augusztus 17-20 között a Budai 

Várban szervezett Mesterségek Ünnepén. Az érdeklődők továbbra is az Újvilág Kertben találnak meg bennünket.  



           

• Ez évben ott leszünk szeptember elsején a szolnoki Civil Kavalkádon, ahol elsősorban szolnoki alkotóink képviselik az 

egyesületet.  

Matyó Népművészeti Egyesület 

• 2013. július 5-én került sor a XXVII. Országos Kisjankó Bori Hímzőpályázat díjkiosztó és kiállítás megnyitó ünnepségére 

Mezőkövesden. A kiállítás, mely szeptember 15-ig tekinthető meg, szebbnél-szebb textileken mutatja be a magyar hímzések 

táji és időbeli változatosságát.  

      

Napsugaras Egyesület 

• 2013. augusztus 7-én nyílt meg Gyifkó Gyula szíjgyártónk kiállítása, mely megtekinthető a Somogyi-könyvtár, 1. emeletén.  

• Mesterségek Ünnepe. Mint minden évben, idén is nagy készülődéssel várjuk ezt a kivételes rendezvényt. Idei téma a gyapjú, 



melyen meghívott kiállítóként vesz részt Varga Dóra.  

Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 

• Jó hangulatban telt a 12. Országos Gyöngyfűző tábor Szálkán, ahol idén rendhagyó módon a Kárpát-medence 

gyöngyékszereivel ismerkedhettek meg a résztvevők. Az elkészült munkákból kiállítás nyílt az utolsó napon, melyen Oláh 

Mártára emlékeztek a táborozók. Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, professzor, és Dr. Balázs-Kovács Sándor 

néprajzkutató tartott előadást a közösség szerepéről és vezető egyéniségekről, majd Gulyásné Szabó Zsuzsanna gyöngyfűző, 

Népi Iparművész emlékezett meg a közel egy éve elhunyt Oláh Márta gyöngyfűzőről (Népművészet Ifjú Mestere, Népi 

Iparművész), táboralapítóról, aki sokat tett azért, hogy a sárközi gyöngygallérok ne merüljenek a feledés homályába. Jövőre 

Veletek ugyanitt!  

                  

   

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 

• Augusztus 17-20. Készülünk a Mesterségek Ünnepére a Budai Várba, melyen 13 mesterünk vesz részt.  

• Augusztus 20. Az itthon maradó tagjaink a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum és a megyeszékhely, Veszprém város közös 

augusztus 20.-i rendezvényén mesterség bemutatókkal színesítik a programot.  

• Nagy örömünkre, a Smithsonian Folklife Fesztiválon, Washingtonban egyesületünkből Czefernekné Tenk Bernadett 

lószőrékszer készítő, A Népművészet Ifjú Mestere vett részt.  

• Mánya János zirci fafaragónk, a Kézműves Mester remek díjat nyerte el faragott bölcsőjével.  



     

                                  (Fotó: Veszprém megyei NE)                                                   (Fotó: Benda Péter) 

              

Zala Megyei Népművészeti Egyesület 

• Július 22-27. között zajlott a Zala Megyei Népművészeti Egyesület kovács tábora a szakmai iránt érdeklődő fiatalok számára, 

akik korábban alapismereteket szereztek egyesületünk kovács szakkörében. Csiszár Tibor, népi iparművész kovács mester 

irányításával bakszekeret készítettek, mely a zalaegerszegi Kézművesek Házában  megtekinthető. Ugyancsak ezen a héten 

zajlott az egyesület 1996-ban közösségi összefogásban épített honfoglalás kori jurtájának felújítása, melynek keretében 

kijavították a jurta dobogóját, a nemezlapokat újra szegték, valamint a nemezlapok, és berendezési tárgyak molytalanítását 

tudták megvalósítani. A hét folyamán csaknem 30 önkéntes dolgozott reggeltől estig, hogy a tervezett munkafolyamatok 

befejeződjenek. A nagyközönség a felújított jurtát legközelebb a Mesterségek Ünnepén, augusztus 17-20. között tekintheti meg 

a Budai Várban.   

  



  

• VI. Zalaegerszegi Országos Fazekas Tábor. Időpont: 2013. szeptember 9-14. 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. Felhívás és jelentkezési lap letölthető.  

• Szintén 2013. szeptember 9-14. között kerül megrendezésre az I. Zalaegerszegi Országos Faműves Tábor a Kézművesek 

Házában. Téma: bodon edények, cigányvájásos technikák. A tábor szakmai vezetői: Hajda Gy. Zsiga, Nagy Béla. Bővebb 

információk a www.zalanepmuveszet.hu oldalon olvashatók, felhívás és jelentkezési lap letölthető.   

 

 

Kiállítás ajánló   



 

Linkajánló 

• Mesterségek Ünnepe  

• 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 

 Kövessen minket a Faceook-on is! 
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