
 

  

  

  

Díjak, kintüntetések 

• A Mesterségek Ünnepén idén is átadásra kerültek a NESZ 

által alapított díjak, az Év Mestere, az Év Ifjú Mestere, az Év 

Műhelye díjak, valamint a Népművészet Mestere cím. Király 

Zsiga díjban Ízer Istvánné hímző, Csupor István 

néprajzkutató, fazekas, Horváth Ágota fazekas, Félegyházi 



Józsefné csipkekészítő, Hagyományőrző díjban Tankó 

Anna bundahímző, Aranykoszorú díjban Szabó István 

fafaragó részesült. Az Év Mestere díjat Dezsőné Borbély 

Emma, az Év Ifjú Mestere díjat Farkas Túri Enikő vehette át, 

az Év Műhelye díjat pedig idén először rendhagyó módon 

két egyesület is megkaphatta, úgy mint a Békés Megyei 

Népművészeti Egyesület és az Apáról Fiúra Népművészeti 

és Kézműves Egyesület. Kézműveseink közül 

Népművészet Mestere címben részesült Bagdi Lajosné 

hímző, Dobiné Vass Júlia fazekas, Hajda György Zsigmond 

faműves-restaurátor, Haris Mária szövő és Kovács 

Szabolcs fafaragó.  

• Igyártó Gabriella, a NESZ ügyvezető igazgatója, Buda 

1686-os visszafoglalásának 327. évfordulóján Budavárért 

Emlékérmet vehetett át Dr. Nagy Gábor Tamás I. kerületi 

polgármestertől. A kerület közösségének elismerését 

kifejező díjat azok a személyek kapják, akik a tudományok, 

a művészetek, a fejlesztés, a kutatás, a gyógyítás, az 

oktatás-nevelés, a sport vagy a gazdasági élet terén kifejtett 

példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak 

az I. kerület fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez.   

Gratulálunk a díjazottaknak! 

 

 

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 

• Hímzés , viselet, csipke, népviseleti baba, szűrmunkák, 

szűrrátét, szőttes, paszomány és kötött gomb, halászháló, 

kötél, népi játék, textil szakágakban 

Időpont: október 8.; helyszín: Budapest 

Beadási határidő: szeptember 24.  

• Viselet, hímzés, népi ékszer stb. szakágakban 

Időpont: november 5.; helyszín: Debrecen 

Beadási határidő: október 22.  

  

 

 

 

 

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 



• A Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a 

Békés Megyei Népművészeti Egyesület, 

a Békés MEGYE NÉPMŰVÉSZETÉÉRT Alapítvány a 

népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok 

alkotókészségének fejlesztése érdekében a TÁMOP 3.2.13-
12/1-2012-0073 Népi kézműves hagyományok ápolása a 
Körösök vidékén projekt keretében GYERMEK ÉS 
IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZATOT hirdet. 

Bővebben  

           

• A Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek 

Szövetsége, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület, a 

Békés Megye Népművészetéért Alapítvány és a Kézműves 

Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola meghirdeti a XIV. 

ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIÁT ÉS 

PÁLYÁZATAIT BÉKÉSCSABÁN 2014. március 7-9. között. 

Célja: pályázati, bemutatkozási és tanácskozási lehetőség 

az országban tevékenykedő, népi textíliákkal foglalkozó 

közösségek és egyéni alkotók számára. Amennyiben Ön a 

pályázaton és/vagy a konferencián részt kíván venni, kérjük 



a jelentkezési lapot szíveskedjen címünkre 2013. 
szeptember 30-ig visszaküldeni (Békés Megyei 

Népművészeti Egyesület 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. 

sz.). A pályázati előjelentkezésre azért van szükség, hogy a 

kiállítási helyiségeket a beérkező anyagok mennyiségének 

megfelelően tudjuk kiválasztani. Információ: info@bmne.hu  

          

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

hagyományok ápolása a Körösök vidékén” című 

pályázatunk célkitűzése, hogy a népművészettel, ezen belül 

kiemelten a népi kézművességgel ismertessük meg a 

felnövekvő nemzedéket. A program keretében szakkörök, 

témanapok, múzeumlátogatások, kiállítások, néprajzi- és 

kézműves versenyek valósulnak meg. 

- Szeptember 11. Sajtótájékoztató, Békéscsaba, Szlovák 

Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

- Békés Megye Élő Népművészete című kiállításra kerül sor 

az alábbi helyeken: 

Szeptember 20-30. Savio Szent Domonkos Katolikus 

Általános Iskola Nagybánhegyesi Telephelye 



- A program keretében óvodai és iskolai népművészeti 

napokat rendezünk: 

Szeptember 11. Békéscsaba, Szlovák Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

Szeptember 20. Békési Kistérségi Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat, Békés 

Szeptember 27. Savio Szent Domonkos Katolikus Általános 

Iskola, Békéscsaba 

Szeptember 27. Szegedi Kis István Református Gimnázium, 

Békés 

Szeptember 27. Lencsési Óvoda, Békéscsaba 

A projekt keretében néprajzi verseny megrendezésére kerül 

sor mindkét intézményben. 

Szeptember 20. Savio Szent Domonkos Katolikus Általános 

Iskola Nagybánhegyesi Telephelye 

- A program keretében gyermek népi kézműves szakkörök 

indulnak az alábbi helyeken: 

Általános Iskola, Lökösháza; Mackó-Kuckó Óvoda, 

Békéscsaba; Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási 

Intézmény Békési Tagintézménye, Békés; Törökzugi 

Óvoda, Gyula; Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és 

Tehetségközpont Vörösmarty Mihály Tagintézmény, 

Orosháza 

- A program keretében múzeumlátogatáson vesznek részt 

az alábbi oktatási intézmények tanulói: Szeptember 17. 



Általános Iskola, Lökösháza  

 

  

• KAPUNYITOGATÓ program célkitűzése, hogy a 

kistelepülések művelődési- és/vagy közösségi házai értékes 

programokkal „nyíljanak” ki. A Nemzeti Művelődési Intézet 

Békéscsabai Irodájának felkérésére a projekt keretében 

egyesületünk „Békés Megye Élő Népművészete” című 

kiállítást rendez: 

- Augusztus 30 – szeptember 6. között Újszalontán, a 

Művelődési Házban 

- Szeptember 20-24-ig Gerendáson, a Művelődési Házban 

- Szeptember 25-30-ig Kisdombegyházon, a Közösségi 

Házban  



             

• „MAGYAR DAL NAPJA” - Szeptember 8-án Békéscsaba 

volt a magyar dal fővárosa. A program keretében hat 

animátoros népi játszóházi foglalkozásokat tartottunk.  

            

  

  

Bihari Népművészeti Egyesület 

• Tüzet viszek, és éltetek!  

Jubileumi ünnepségsorozatát 2013. október 11-12-én 

folytatja Berettyóújfaluban, a Városi Sportcsarnokban, a 

SZÁMADÓ NAPOK keretében a Bihari Népművészeti 

Egyesület. Nagyszabású bemutatkozás, kiállítás, 

gyermekjátszó, mesterség bemutató várja a közönséget. 



14 órától köszöntőkre, előadásokra, a nemzetközi 

kapcsolatok képes bemutatóira kerül sor, 16 órától népzenei 

bemutatók, néptáncosok, citerazenekarok, szórakoztatják 

a közönséget. 20 órától a Bella Costa  étteremben Ünnepi 

köszöntővel, az alapító tagokról való megemlékezéssel, az 

egyesület 20 éves életének rövid összefoglalójával, majd 

vacsorával, táncházzal zárul a "Tüzet viszek,és éltetek" 

jubileumi megemlékezés. 12-énfolytatódik a vásár, 

bemutató, játszó.  

Várunk minden kedves érdeklődőt, a NESZ 

Tagszervezeteinek képviselőit. 

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!  

 

Ceglédi Alkotók Egyesülete 

• Szeptember 20-án 18.40-kor nyílik "Cegléd Bemutatkozik" 

címmel a Cegléden élő és alkotó képzőművészek és 

kézművesek közös kiállítása, a Kossuth Toborzó ünnepség 

keretében, melyen a Ceglédi Alkotók   Egyesülete 

kézművesei is kiállítanak. A kiállítást megnyitja: Földi László 

polgármester. A kiállítás október 5-ig látogatható a Kossuth 

Művelődési Központ és Könyvtár Galériájában. (Cím: 2700 

Cegléd, Kossuth tér 5/a)  

 

Csillagvirág Népművészeti Egyesület 



• Látványos teríték bemutató és kézműves foglalkozás a 

Mátraderecskei Népművészeti Házban 

a VII. Palóc Párna Fesztivál tiszteletére, amelynek 

hagyományőrző programját a Csillagvirág Népművészeti 

Egyesület szervezte.  

 
  

 

Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 

• A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület harmadik 

alkalommal szervezi meg az Országos Kosárfonó 

Találkozót Tiszaalpáron. Az idei kiállítás témája a konyhai 

tároló eszközök. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Információ, jelentkezés: Kanalas János kosárfonó népi 

iparművész, telefon: 30/5072064  

• A Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület országos 



konferenciát szervez 2013. október 11-12-én a köztéri 

játszóterekkel kapcsolatos kérdések megvitatásáról. 

Alkotók, tervezők előadásai; a Nemzetgazdasági 

Minisztérium tájékoztatása a szabvány játszóterekről; EU 

szabványok, szabványosítási eljárás – akkreditált tanúsító 

szervezet ismertetője; tapasztalatcsere, 

beszélgetések. További részletek: a Facebookon, 

a dunatiszakozi@gmail.com e-mail címen vagy 20/563-

5770 telefonszámon.  

 

Fejér Megyei Népművészeti Egyesület 

• Az Angyalok és Tündérek Galéria szeretettel meghívja Önt 

és kedves barátait, ismerőseit, Molnárné Tamás 

Anetta fazekas Népi iparművész, A Népművészet Ifjú 

Mestere kiállítására , illetve annak megnyitó ünnepségére. 

A megnyitó szeptember 13-án pénteken 18 

órakor kezdődik. A kiállítást megnyitja és ünnepi köszöntőt 

mond: Csapucha Árpád néprajzkutató. A rendezvényen 

verset ad elő: Petrozsényi Eszter Radnóti díjas 

színművésznő (Cím: Angyalok és Tündérek Galéria Tata 

Hajdú utca 14.) Plakát  

 

Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 

• Tisztelettel meghívjuk, családjával és barátaival együtt, 



a Diósgyőri Kézműves Alkotóházba,  2013. szeptember 27-

én, 17 órára Kiss Gabriella  gyöngyékszer készítő népi 

iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere és Repkáné Jakab 

Ildikó viseletkészítő népi iparművész, a Népművészet Ifjú 

Mestere "Gyöngyékszer és viselet" című kiállítás 

megnyitójára. A kiállítás szeptember 27. és október 

31. között tekinthető meg, hétfő és szerda 

kivételével naponta 12-18 óráig. Előzetes egyeztetéssel 

más időpontban is. Érdeklődni a 30/381 85 95-ös telefonon, 

vagy az fmne@kezmuvesekhaza.hu e-mail címen 

lehet. (Cím: Miskolc, Nagy Lajos király u. 18.)  

 

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Hajdú Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 2013. 

szeptember 13-14-én tartja nagyrendezvényét, a 3. 

Debreceni Kézműves Fesztivált. 25 alkotónk és vendégként 

a Matyó Népművészeti Egyesület 3 hímző, 1 bútorfestő 

alkotója valamint 3 pár néptáncossal szerepel a 

programunkon. A fesztiválon bemutató sátrakban ismerhetik 

meg a látogatók a 15 féle, hagyományos debreceni 

kismesterséget, a Tanodában kipróbálhatják ügyességüket 

szövésben, fazekasságban, hímzésben, gyöngyfűzésben, 

nemezelésben.  A gyerekek számára „7 próbás mester” 

versenyt hirdetünk a népi kézművesség témáiban. 

Bemutatjuk a „Szárnyaló körhintát”, amelyet birtokba is 



vesznek a gyereklátogatóink.  

• A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület alkotói 

kiemelkedő elismerésben részesültek 2013 nyarán. Bagdi 

Lajosné hímző népi iparművész debreceni, Dobiné Vass 

Júlia fazekas, népi iparművész, a Népművészet Ifjú 

Mestere, nádudvari alkotónk a Népművészet Mestere 

kitüntetést kapta.   

• Gajdics Krisztián pásztorművész a Népművésze Ifjú 

Mestere címmel büszkélkedhet ezután, míg a Mesterségek 

Ünnepe rendezvénysorozaton nyújtott teljesítményéért 

Dezsőné Borbély Emma az Év Mestere címet nyerte el.   

• 3 fős delegációnk indul szeptember 25-én a finnországi 

Jyväskylä-be a Finn Kézműves Szövetség 100 éves 

fennállása alkalmával szervezett nemzetközi 

konferenciára. A konferenciára és a szeptember 24-én 

megtartandó Európai Kézműves Szövetség ülésére 

meghívást kapott a NESZ elnöke, Pál Miklósné is.  

 

Hereditas Kulturális Egyesület 

• A HEREDITAS Kulturális Egyesület és a Katolikus 

Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 

tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és barátait az Ars 

Sacra Fesztivál keretében 2013. szeptember 16-án, hétfőn 

16:00 órakor nyíló, "DIÁKOK A MAGYAR SZAKRÁLIS 

ÖRÖKSÉG ŐRZÉSÉBEN" c. kiállításra. A kiállítást 



megnyitja dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi-

budapest érsek. A kiállítás a KPSZTI pályázatának 

díjnyertes munkáit mutatja be és alkalmat ad a szakrális 

emlékek védelmével kapcsolatos diskurzusra. (Cím: 

HEREDITAS Galéria, 1052 Budapest, Vitkovics Mihály u 

12.)  

 

Heves Megyei Népművészeti Egyesület 

• Erdészeti Nyílt nap Egerben az Érsekkertben 

Az erdei ökoszisztéma, az erdészeti- és vadgazdálkodási 

tevékenység megismertetése és népszerűsítése érdekében 

erdészeti nyílt napot rendezett szeptember 4-én Egerben, 

az Érsekkertben az Egererdő Zrt. A rendezvényen Tóth 

Lóránt népi iparművészt kérték föl, hogy mutassa be, az 

erdő, a fák, a természet szerepét a művészetben és az 

emberek által használt tárgyakban. A bemutatózást és az 

előadást óriási érdeklődés kísérte. Mintegy 1500 egri 

kisgyerek, diák és felnőtt látogatott ki a város legnagyobb 

közparkjába, hogy részese lehessen ennek a nagyszerű 

programnak.  

• Bemutató faragás Bükkzsércen 

2013. augusztus 31-én rendezték meg Bükkzsércen a Stihl 

országos favágó versenyét és a Borsod Megyei 

Vadásznapot. Egyesületünk tagját Kiss Istvánt meghívták, 

hogy tartson láncfűrészes faragás bemutatót. A rendezvényt 



több ezer néző látogatta meg. A szobor faragásnak nagy 

sikere volt, jelentős érdeklődés mellett reggeltől estig 

elkészült Álmos Vezér mellszobra. A szobor láncfűrésszel 

került kialakításra, csak az arc simításához használt vésőt. 

A láncfűrészes faragásnak szerte a világban már nagy 

kultusza van, hazánkban csak most kezd elterjedni, 

melynek egyik művelője Kiss István.  

• Szakmai nap A Heves Megyei Népművészeti Egyesület, 

2013. szeptember 05-én szakmai továbbképzésre hívta 

tagjait. Dr. Csiffáryné dr. Schwalm Edit előadásában a 

Palócság életével és történetével ismerkedhettünk meg. 

Kiss Gabriella a Gyöngy- és ékszer Szakmai Bizottság 

Vezetője a "Gyöngy története és napjainkban való 

használata" címmel tartott színvonalas, fotókkal illusztrált 

előadást. Érdekfeszítő előadásokat közel ötven fő hallgatta 

meg. Ezt követően Kiss István tartott beszámolót a szanki 

alkotó tábor munkájáról. Majd köszöntöttük Ízer Istvánnét , 

aki Király Zsiga Díjban részesült, Somfai Tibornét 

Honismereti kitüntetéséért, Herczeg Mátyást és kedves 

felesége Ilike nénit 50-ik házassági évfordulójuk 

alkalmából. Tagjaink beszámoltak az elmúlt időszak 

eseményiről, történéseiről. A rendezvényt jó hangulatú, 

beszélgetések zárták, erősítve tagságunk 

összetartozásának, jó cél érdekében történő 

együttműködésének érzését.   



          

 

 

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.  

• A Vidékfejlesztési Minisztérium augusztus 20-i kitüntetési 

ünnepségén Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 

az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20. 

alkalmából kitüntetéseket adományozott. Ezen az 

ünnepségen a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 

kitüntetést adta át Szűcs Imre tiszafüredi fazekas 
mesternek, a Népművészet Mesterének, egyesületünk 

tagjának népi iparművészeti munkásságának 50. 

évfordulója alkalmából, a népi használati tárgyak, emlékek 

megőrzése, és népszerűsítése területén kifejtett 

tevékenysége elismeréseként.            



          

• Szeptember 1-jén, vasárnap részt vettünk a város napján 

megtartott szolnoki XI. Civil kavalkádon.  

           

 

 

Kaptár Egyesület 

• XXIX. Vendel napi búcsú Magyarlukafán 2013. október 
20-án vasárnap. Minden érdeklődő kézművest szeretettel 

várunk a Szép tárgyak és különleges finomságok 
vásárába. 

Jelentkezni e-mailben : lovaskata@freemail.hu, 

vagy lovasankata@gmail.com címeken szeptember 30-ig 

lehet. A vásár feltételeiről a jelentkezőknek tájékoztató 



levelet küldünk.  

 

Napsugaras Egyesület 

• Szeged, Petőfi-telepi Művelődési Ház 2013. szeptember 29. 

"Ne légy rab, ha szabad is lehetsz" Drog prevenciós családi 

nap veszélyeztetett gyerekek számára. A rendezvényen 

kézműves bemutatót tart Lőrincz Ferenc fafaragó.  

• Egyesületünk most is jelen lesz a Tápai Búcsún, kézműves 

bemutatókkal és foglalkozásokkal színesítve a két napos 

programot. Időpont:2013.szeptember 28-29.  

           

 

Pest-Budai Kézműves és Közhasznú Egyesület 

• „Szegény ember aranya- szalmakincsek a zengővárkonyi 

Szalma-Kincs-Tárból” címmel kiállítás nyílt a Piarista 

Gimnázium aulájában szeptember 14-én. 

Látogatható 2013. szeptember 14-22. 8.00-20.00 között, 

naponta. (Cím: 1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 1.)  



            

 

 

Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 

• Sárköz öt települése (Őcsény, Decs, Sárpilis, Alsónyék, 

Báta) és a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület közös 

szervezésében kiállítás nyílt „Időutazás Sárközben” címmel 

a szekszárdi, Babits Mihály Kulturális Központ 

üvegtermében. A kiállítás látogatható 2013. október 10-

ig. (Cím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)  

 

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 

• Szeptember 14-én nyílt Balatonalmádiban, a Pannónia 

Kulturális Központ és Könyvtárban a X. Országos Ifjúsági 

Népi Kézműves Pályázat kiállítása 11-25 éves fiataloknak, 

hímzés, csipke, viselet, népi ékszer és hímes tojás 

kategóriában.  



• Szeptember 28-án a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum, 

Szent Mihály napi búcsú rendezvényén, játszóházi 

foglakozással, mesterség bemutatókkal veszünk részt a 

rendezvényen, együttműködő partnerként. Ezen a napon a 

megye több településén, így: Dudaron " Körte és dió" 

fesztiválon, Csabrendeken Szent Mihály napi vásáron, 

Olaszfaluban Krumpli fesztiválon működnek közre tagjaink.  

• Egyesületünk új büszkeségei: 

- Csíkné Bardon Réka csuhéfonó, aki aug.19-én a 

Népművészet Ifjú Mestere díjat vehette át kiemelkedő 

alkotói tevékenységéért a Szépművészeti Múzeumban. 

- Haris Mária szövő Népi Iparművész, augusztus 19-én 

vehette át a Népművészet Mestere kitüntetést, kimagasló 

tevékenységéért, legfőképp a csángó szőttes hagyományok 

továbbéltetéséért Balog Zoltán az EMMI miniszterétől, a 

Mesterségek Ünnepén. 

- Szabó István fafaragónk, akinek egész életét a bakonyi 

fafaragások motívumkincsének kutatása, továbbéltetése és 

továbbadása hatja át, Pál Miklósnétól, a NESZ elnökétől 

Aranykoszorú díjat vehetett át.  

              

 Zala Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Irodájának 

felkérésére Egyesületünk is részt vesz a „Kapunyitogató” 

című programban, melynek során július 6. óta 8 zalai 



kistelepülésen tartottunk játszóházat, illetve mesterség-

bemutatót az újra kinyitott művelődési házakban a helyi 

közönségnek a településhez, vagy a vidéki életmódhoz 

kötődő népi kézműves hagyományok bemutatásával. Az 

ősz során még négy zalai kistelepülésre jutunk el a 

programnak köszönhetően. Ezek az alkalmak jó 

kapcsolatfelvételt jelentettek a jövőbeli együttműködések 

kialakítására, módszertani segítségnyújtásunk 

kiterjesztésére.  

           

• A Zala Megyei Népművészeti Egyesület kiállítással és 

egész napos mesterség- bemutatókkal, játszóházzal várta 

az Őriszentpéteri központtal megrendezett „Hétrétország, a 

szerek és porták köztiválja” programján résztvevő szép 

számú közönséget augusztus 10-12. között. A 3 napos 

programrész bepillantást nyújtott Zala megye hagyományos 

néprajzi tájegységei, Göcsej és Hetés, valamint 

kistájegysége Zalakomár vidéke népi tárgyi örökségébe és 

továbbélő népművészetébe. A Malom Udvarházban 

rendezett kiállítást nagy érdeklődés kísérte. Ugyancsak 



nagy sikerű volt a játszóház, ahol az egyesület OKJ-s 

„Gyékény-szalma és csuhétárgy” tanfolyamának tanárai és 

hallgatói tanították a természetes alapanyagok 

felhasználását.   

           

• Augusztus 31-én Nemesrádón új Kézműves Házat avattak. 

Egyesületünk A”Népi Design” Zalai népművészek 

tárgymegújító törekvései c. kiállításával köszöntötte és 

„öltöztette” fel 

az alkotóházként felújított jellegzetes parasztportát.  

           

• Egyesületünk Szlovénia- Magyarország Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósult 

Népi játszóház vezetői tanfolyamon végzett hallgatók 

vizsgamunkáiból nyílt kiállítás a zalaegerszegi Kézművesek 



Házában, mely szeptember 2-13. között látogatható. Zalai 

pásztorhagyományok címmel nyílik kiállítás szeptember 25-

én szintén a zalaegerszegi Kézművesek Házában, mely 

október 25-ig megtekinthető.  

• Egyesületi tagtársunknak, Hácskó Imréné népi iparművész 

szövőnek, valamint Gál János nyugalmazott 

főrestaurátornak nyílik közös kiállítása a zalaegerszegi 

Gönczi Galériában, a Keresztury Dezső VMK-ban 

szeptember 28-án 17 órakor „Rozmaring ága, virágnak 

virága…” - Szőttes és bútorfestő kiállítás címmel. A kiállítás 

október 31-ig megtekinthető. 

-2013. szeptember 29-én, a zalaegerszegi Kézművesek 

Házában ötödik alkalommal kerül megrendezésre a „Tök 

jó!” Gébárti Tökfesztivál, idén kiegészülve a „Pásztorélet – 

Pásztorhagyományok Napjával” a Vidékjáró Tematikus 

Napok keretében. 

Program: játszóház; kézműves bemutató és vásár; helyi 

termékek vására és gasztronómiai kínálat, folklórműsorok. 

Részletek a www.kereszturyamk.hu és 

www.zalanepmuveszet.hu honlapon.  

• Egyesületünk Szlovénia- Magyarország Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 keretében „Élő 

Műhelynapot” szervez a Kézművesek Háza szálasanyag 

műhelyében szeptember 29-én 14 és 18 óra között. A 

megtekinthető, és kipróbálható témák: üveg befonása 

csuhéval és gyékénnyel, gazdasági kosár készítése 



vesszőből, valamint szalmakópic készítés.  

• A keszthelyi Népművészeti Alkotóházban (8360 Keszthely, 

Sopron u. 7.) a Zala Megye Népművészetéért Alapítvány 

textiles továbbképzést tart október 12-13-án, téma: A 

veszprémi fehérhímzéses fejkendők. Bővebb információk a 

www.zalanepmuveszet.hu oldalon olvashatók, program 

letölthető.  

• A Zala Megyei Népművészeti Egyesület október 17-én NIT 

zsűrit szervez a Keresztury Dezső VMK-ban 

Zalaegerszegen, a népművészet valamennyi szakágában. 

Az „A” kategóriás munkákból kiállítást rendezünk Őszi 

termés címmel a Kézművesek Házában 2013. október 30 – 

december 6. között.  

  

 

 

 

 

 

 

Cikkajánló 

• Az alábbi linken Fehér Jánosné viseletkészítővel készült 



riport olvasható. Riport  

 

Kiállítás ajánló   
  

• A Hagyományok Háza tisztelettel meghív Benneteket és 

családtagjaitokat, ismerőseiteket, barátaitokat a „Játéktól a 

mesterségig” című, a Hagyományok Háza Népi játék és 

kismesterségek oktatója tanfolyamának vizsgamunkáiból 

készült kiállítás megnyitójára 2013. szeptember 27-én 

13.30-ra a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum időszakos 

kiállítótermébe. A kiállítást megnyitja: Jaskó Dorottya 

Népművészet Ifjú Mestere, nemezkészítő szakoktató. A 

kiállítás megtekinthető 2013. november 8-ig hétfőtől 

csütörtökig 9 és 16 óra között, pénteken 9 és 14 óra között. 

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

• A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Népi 

Iparművészeti Gyűjtemény 2013. szeptember 19-én 

nyitotta „Mestereink – a Népművészet Mesterei 

Kecskeméten”című kiállítást. Kiállítók: Dugár János – 

fazekas; Gerencsér László – kovács; dr. Nagy Györgyné - 

hímző; Nagy Mária - nemezkészítő; Polyák Imre - 

késes; Polyák Ferenc - fafaragó; Répás János - 

fafaragó; dr. Varga Ferencné – hímző; Vidák István- 
nemezkészítő. Látogatható október 19-ig, keddtől 

szombatig 10-17óráig. (Cím: 6000 Kecskemét, Serfőző u. 



19.)  

• A Hagyományok Háza szeretettel meghívja Önt és kedves 

családját Les Gábor fazekas, Népi Iparművész "Erdély 

öröksége" című kiállításának megnyitó ünnepségére 2013. 

október 3-án 15 órára a Magyar Népi Iparművészeti 

Múzeumba. A kiállítást megnyitja Csupor István 

néprajzkutató, a Néprajzi Múzeum Kerámia Osztályának 

vezetője. A kiállítás megtekinthető november 16-ig, 10 és 

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

 

Pályázati felhívás 

• Az NKA Közművelődés és Népművészet kollégiuma nyílt 

pályázatot hirdet közművelődési és népművészeti 

programok megrendezésére: megyei, országos, és 

nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti 

nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, szakmai 

konferenciák megrendezésére. Bővebben  

 

Linkajánló 

• Mesterségek Ünnepe  

• Mesterségek Ünnepe Facebook oldala  

• Európai Kézműves Szövetség  

• NESZ Facebook oldala 



   

 

 

 

  

 

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 

 

  
 


