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

 

 

  

 
  

  

Elnökségi értekezlet 

• Az októberi értekezlet témái voltak: XXVII. Mesterségek 

Ünnepe rendezvény pénzügyi és tartalmi értékelése, a NESZ 



anyagi helyzetének áttekintése, Pályázatok: nyertes pályázatok 

– pl. Leonardo - tartalmi és pénzügyi megvalósítása, beadandó 

pályázatok – pl. NKA – tartalmi előkészítése, Csokonai 

közösségi díj felterjesztésnek megvitatása, NESZ 2014. évi 

munkatervének és költségvetésének elkészítésének 

szempontjai, A küldöttgyűlés előkészítése, Aktualitások  

 

Mesterség és Művészet 

• A Népművészeti Egyesületek Szövetségének kiadványára, a 

Mesterség és Művészetre előfizetni csekken vagy átutalással 

lehet, melyet a neszfolk@nesz.hu vagy az 1/241 31 47-es 

telefonszámon kérhet.  

 

Zsűrizések 

• Fa, fazekasság, hímzés szőttes stb. szakágakban 

Időpont: november 9-10.; helyszín: Békéscsaba 

Beadási határidő: október 25.  

• Fa, hangszer, játék, fazekassaág, mézeskalács, tojás 

szakágakban 

Időpont: november 12; helyszín: Budapest 

Beadási határidő: október 29.  

• Fa, csuhé, viselet, szőttes, gyöngy, hímzés, hangszer stb. 

szakágakban 

Időpont: november 14; helyszín: Sióagárd 



Beadási határidő: október 31.  

• Vegyes szakágakban 

Időpont: november 19; helyszín: Székesfehérvár 

Beadási határidő: november 5.  

  

  

 

 
 

 
 

Aranykapu Népművészeti Egyesület 

• A III. „Érkerti Ősz” Tirpák Fesztivál rendezvénysorozat 

november 30-ig várja az érdeklődőket a Vasutas Művelődési 

Házban. Nyitva hétfőtől-péntekig 9 és 18 óra között. (Cím: 4400 

Nyíregyháza, Toldi u. 23.)  

 

Artchaika Ősművészeti Egyesület 

• Október 26. szombat 10.00-15.00 Szakelmélet: Gépek-
berendezések  -  tanár: Illés László szakoktató  
Az elméleti órákat a vizsgázó tanulóink számára szervezzük.  A 

tananyag az OKJ-s felkészülés része, tehát a vizsgázóknak 



kötelező. 

Más érdeklődők és külsős tanulók is hallgathatják az órákat, 

ajánlatos minden agyaggal foglalkozó tanítványnak megismerni 

a felhasznált anyagokat, tulajdonságaikat elméletben is.  

• November 2. szombat 10.00-16.00 Gyakorló nap: 
Szilkeformák – mester:  Illés László 

A gyakorló napokon korongos gyakorlatokat lehet végezni. 

Egyes fontos formát, ill. technikát lehet begyakorolni. Adunk egy 

témát, feladatot, amit meg kell oldani. Természetesen, ha 

valakinek másban vannak nehézségei, azt is segítünk 

megoldani, begyakorolni. 

A gyakorló napokon van szakmai vezető, aki bemutatja a 

feladatot és kijavítja a hibákat, tanácsokat ad a hatékonyabb 

tanulás érdekében.  

• November 12 – 28. kiállítás: „ÁTLÁTSZÓSÁG” – porcelán 
fényadó alkotásokból 
Kiállító: Bodrogi Katalin – porcelánművész 

A művésznő különleges anyagot talált fel: olyan porcelánt, 

amelyen átszűrődik a fény. Munkái nemzetközileg is elismert 

alkotások, az átlátszó porcelán saját titkos találmánya, amit 

csodálatosan kidolgozva, művészi formákba öntve használ 

világító alkotásaihoz. 

A kiállítást ezekből a fény közvetítő, sugárzó munkákból 

válogatta össze. 

Novemberben már szűkül a természetben a fény, ezzel a 

kiállítással fényt hozunk, lélekben készülünk a fényvárás 



Adventi időszakára, a fény megszületésére.  

 

Artera Alapítvány 

• „ŐSI ÉRTÉKEK” konferencia, műhelymunka-nemezelés és 

kiállítás lesz október 31-én a székelyudvarhelyi Artera 

Mívesházban. Helyi közösségek megerősítését célzó, 

partnerségben szervezett művelődési programjaink a hosszú 

távú közösségi fejlesztéseket támogatják, bevonva a lakosságot 

örökölt művelődési és természeti értékeink szakadatlan 

feltárásába, megőrzésébe és továbbéltetésébe.  

 
  

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

• 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. 

-A program keretében óvodai és iskolai népművészeti 



napokat rendezünk: 

Október 16. Békéscsaba, Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, 

Óvoda és Kollégium 

Október 18. Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Békés 

Október 17. Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola, 

Békéscsaba 

Október 25. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Békés 

Október 28. Lencsési Óvoda, Békéscsaba 

-A program keretében gyermek népi kézműves szakkörök 

működnek 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: 

Október 31. Mackó-Kuckó Óvoda, Békéscsaba  

• 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: 



-Október 10-15. Végegyháza, Művelődési Ház 

-Október 17-22. Mezőgyán, Művelődési Ház  

• A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájával és a 
fogadó településekkel közösen felnőtt hímző szakkör indul 
Békés megye öt településén. 
-Nagybánhegyes 

-Bélmegyer 

-Kétsoprony 

-Kisdombegyház 

-Lökösháza  

• A Békéscsaba ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskolában az 
innovatív iskolafejlesztés TÁMOP program keretében 
megvalósuló rendezvények: 
-Október 3. Szabadtéri rendezvény 

-Október 14. Tanulmányi kirándulás 

-Október 18. Tanulmányi kirándulás  

• Október 5-én két animátoros népi játszóház Székkutason, 
az Emlékházban  

• Október 12-én népi játszóház Békéscsabán, a Bababörzén 

   

Dunakanyar Népművészeti Egyesület 

• Szeptember 14-én egyesületünk kézműves foglalkozással, 

mesterség bemutatóval és mini vásárral vett részt a Budakalászi 

Városnapon.  



 

• Az egyesület tagjai szeptember 20-án a Nyitnikék Óvodában 

Szüreti népszokásokról mesélt a gyermekeknek és tematikus 

foglalkozást keretében zajkeltőt, agyag seregélyt és 

papírmadarat készítettek az óvodásokkal és családjukkal.  

 
  

 

Fehérvári Kézművesek Egyesülete 

• Prima Junior díjas a Fehérvári Kézművesek Egyesületének 

tagja 

Harmadik alkalommal ismerték el Junior Prima Díjjal a 

népművészet és a közművelődés kiemelkedő ifjú tehetségeit. A 

Docler Holding támogatásával idén is tíz fiatal részesülhetett a 

díjban. 

Vódli Zoltán bőrműves és ostorkészítő a legfiatalabb díjazott. 

Mindössze tizenkilenc esztendős, de az elmúlt három évben 



máris számos oklevéllel és díjjal jutalmazták színvonalas 

munkáit. Elnyerte többek között a Fejér Megyei Diáknapok 

Képzőművészeti pályázatának arany minősítését és különdíját, 

a IX. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat népi bőrműves 

egyéni kategória II. helyezését, illetve a Fejér Megyei Diáknapok 

Képzőművészeti pályázata népművészeti szakágának arany 

minősítését. A fiatal tehetséget Szenczi Jánosné, a Fehérvári 

Kézművesek Egyesületének elnöke ajánlotta elismerésre.  

  

 
 

  

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

• Kiállítás, képzés és továbbképzés a Hajdú-Bihar Megyei 

Népművészeti Egyesület hímző szekciója szervezésében az 

egyesület tagjai és az érdeklődő szakemberek számára.  

• Október 7.-én a Református Kollégium Múzeuma Kántus 

termében hímző tanfolyam indul. 

A kurzus célja a múzeum gyűjteményének megismertetése és 

népszerűsítése a hímző szakemberek körében azzal a céllal, 

hogy elindulhasson a gyűjtemény veszélyeztetett darabjainak a 



rekonstrukciója. A tanfolyamot Tarsoly Andorné hímző Népi 

Iparművész vezeti.  

• Október 12-én kiállítás nyílik a Tégláskerti Közösségi Házban a 

Tégláskerti Öltögetők munkájából.  

• Október 26-án a nyitott műhely sorozat keretén belül a furtai 

hímzésről tart előadást és gyakorlati bemutatót Molnár Tiborné 

hímző Népi Iparművész tagunk. 2010-ben a furtai hímzéseire 

Minőségi Termék díjat kapott.  

• Elindul a közös munka a TÁMOP 3.2.13-12./1 pályázat 

jóvoltából 3 Hajdú-Bihar megyei és 3 debreceni óvoda között. A 

pályázat segítségével 2013. november 1-től l éven keresztül 

aktív szakmai kapcsolatban leszünk a lehetséges 

utánpótlásunkkal, az óvodás gyerekekkel. Szakoktatóink, 

játszóház vezetőink nagy lelkesedéssel készülnek a nagy 

feladatra.  

• Egyesületünk viseletvarró tagjai részt vettek a NESZ 

Viseletvarró Szakmai Bizottság által szervezett „kerekasztal” – 

on, ahol közel 30 szakember folytatott igen élénk beszélgetést a 

legaktuálisabb szakmai kérdésekről, a zsűrizés megújult 

szempontjairól, a szakbizottság feladatairól. A beszélgetést 

Erdész Judit Mária viseletvarró a Népművészet Mestere, a 

NESZ viseletvarró szakmai bizottsága elnöke vezette, előadást 

tartott dr. Csiffáriné dr. Schwalm Edit etnográfus, majd Hubert 

Erzsébet a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület elnöke 

beszámolt a finnországi utazásuk tapasztalatairól, ahol a Finn 

Kézműves Szövetség fennállásának 100 éves jubileumi 



rendezvényein vett részt. A programon kiemelt téma volt a finn 

nemzeti viselet.  

• November 5-én lesz Debrecenben a Méliusz Könyvtárban a 

Hagyományok Háza NIO zsűrizése. Tárgy beadás a zsűri 

napján, az adatlapokat a NIO október 22-ig várja.  

 

Heves Megyei Népművészeti Egyesület 

• Idén is megrendezésre került Eger Ünnepe, immár tizenhetedik 

alkalommal. A rendezvény célja a közösségi kultúra és sport, a 

civil értékek bemutatása, a városban működő közösségek 

munkájának, tevékenységének népszerűsítése a város lakosai 

felé. Ezen a rendezvényen Egyesületünk is képviseltette magát, 

közel tíz fővel. Fontosnak tartjuk, hogy szűkebb pátriánk is  

megismerje munkánkat. Tagjaink bemutatták a Heves Megyei 

Népművészeti Egyesület tevékenységét, saját műveiket és 

szakma bemutatókat is tartottak  nagy érdeklődés mellett.  

  

 



Iharos Népművészeti Egyesület 

• Október 17-én szakmai tárlatvezetést tartottak a Néprajzi 

Múzeumban, a finn szövéskultúra, a ryijy szerelmeseinek. 

Szakértőnk Lőrincz V. Gabi, textilművész volt, aki éveket töltött 

Finnországban, hogy első kézből ismerje meg ezt az egyedi 

textiltechnikát.  

  

 

 

Kaptár Egyesület 

• XXIX. Vendel napi búcsú Magyarlukafán.  

Az immár hosszú évtizedeket maga mögött tudó rendezvény 

igen közkedvelt a kézművesek körében és elmondhatjuk, hogy 

évről évre több mester tisztel meg bennünket a jelenlétével. 

Idén a Faluházban a 25 éves Kaptár Egyesület kiállítása lesz 

látható, és a hagyományos népzenei és néptánc program várja 

az ide látogatókat. Mindenkit szeretettel várunk!  



 
 

  

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 kibővítünk. A 

komáromi láda, az aranymosás, a molnárok, malmok, a 

szekeresgazdák életmódja és viselete témák után ez évben a 

„Halászok, hálók...” címmel rendezzük meg háromnapos 

rendezvényünket. Szokásos módon a Klapka György Múzeum 

 néprajzi kiállításával kezdjük az első napot, melyet folklór 

műsor követ. A szombati konferencianapon neves néprajzosok 

tartanak előadásokat, majd szakmai kirándulást szervezünk. A 

vasárnap délelőtt a hálóval, hálókötéssel kapcsolatos 

előadásokat és főleg gyakorlati bemutatókat tartogat.  A három 

nap családias környezetben és hangulatban zajlik, várunk 

minden érdeklődőt kiegészítő programjainkkal is, kemencés 

sütéssel, halétellel, pecázási lehetőséggel a szőnyi Petőfi 

Sándor Művelődési Házban. Jelentkezéseket 



az anna.nyikus@gmail.com e-mail címre várjuk. 

-A KEM Népművészeti Egyesület a Nemzeti Művelődési Intézet 

KEM Megyei Irodájának felkérésére részt vesz a 

"Kapunyitogató" programban. A cél a kulcsos művelődési házak 

programmal való megtöltése, módszertani útmutatás a 

mindennapi működéshez. Egyesületünk 23 alkotójának közel 

100 alkotását vándoroltatjuk a megye 6 településére. A 

mesterség bemutatót mindig a helységhez közelben lakó 

mesterünk tartja, aki bevezeti az érdeklődőket mestersége 

titkaiba. Kézműves asztal is várja a gyerekeket, akik kedvükre 

alkothatnak. Az egyesület munkájának bemutatásával és 

egyfajta mentor szerep felvállalásával reményt adunk a helyi 

alkotó kisközösségek alakulására, amely segít élénkíteni a helyi 

kulturális életet.  

 

• "Mesterségek dicsérete" évente hagyományosan 

megrendezésre kerülő program. Ez évben szeptember 15-én 

ünnepeltük az egyesület számos alkotójával a komáromi régi 

mesterségeket. Kiemelt vendégünk volt Kovács Miklós kékfestő 

mester, a Népművészet Mestere, akit megnyertünk arra a 

nemes célra, hogy tovább tudjuk vinni Bódy Irén hagyatéka 



nyomán Komárom születőben lévő új mesterségét a kékfestést. 

Megtisztelő számunkra, hogy vállalja a szakmai vezetést, a 

mentor szerepét. /többet www.komaromtv.hu weboldalon 

Háttér/Mesterségek dicsérete videón/   

 

Matyó Népművészeti Egyesület 

• Szeptemberben számos kiváló rendezvényen szerepeltek 

sikerrel a Matyó Népművészeti Egyesület kézműves tagjai: 

-09.14. Debreceni Kézműves Fesztivál. 

-09.20-22. Kőszeg- Szellemi Kulturális Örökség tagjainak 

találkozója. 

-09. 24-26. Brüsszel- Matyó népművészeti kiállítás az EU 

Parlamentben. 

-09.21-29. Isztambul- Nemzetközi Kézműves Fesztivál, ahol 32 

ország 120 kézművese mutatta be a hagyományos technikákat.  

 
 

 

Napsugaras Egyesület 



• A tápéi búcsún, szeptember 28-án egyesületünket Kerekesné 

Margitka gyöngy (játszóház), Forró István és Ágoston Mária 

fazekasok (korongos bemutató) képviselték.  

• Vásárhelyi őszi Hetek 2013 keretein belül október 5-6.-án 

egyesületünk szép számban képviseltette magát a 

népművészeti kirakodó vásárban.  

• Flamann Ildikó fazekas-keramikusművész "Tapintható 

mesevilág" című kiállítása látható október 29-ig a II. Rákóczi 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. (Cím: Miskolc, Görgey 

Artúr u. 11.)  

  

  

 

Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület október 1-től jövő 

év május végéig, 11 szakmában, felnőttek részére 

műhelyfoglalkozásokat indít. A foglalkozások heti ciklikussággal, 

a késő délutáni órákra lett meghirdetve, a tavalyi évben jól 



bevált gyakorlatnak megfelelően.  

 

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 

• okt.3. "Kapunyitogató" kiállítás, játszóház, mesterségbemutató, 

(Homokbödöge). Együttműködési megállapodás a Nemzeti 

Művelődési Intézettel  

• okt.5."Szüreti mulatság", mesterség bemutató, népművészeti 

vásár (Szentkirályszabadja)  

• okt. 5. "Kapunyitogató" kiállítás, játszóház, mesterségbemutató 

(Bakonybél) Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve  

• okt. 9. Haris Mária szövő, népi iparművész, A Népművészet 

Mestere "Színes szőttesek világa" c. önálló kiállítása 

(Veszprém, Pannon Egyetem Aula)  

• okt.17. "Kapunyitogató", mesterségbemutató (Bakonybél 

játszóház) Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve  

• okt. 19. "Bagolyvár", mesterségbemutató és játszóház 

(fafaragás) (Zirc)  

• okt.25. Farkas Balázsné Petrikowsky Marianna szövő népi 

iparművész "Jelek" c. kiállítás megnyitója, Balatonfüred, 

Kisfaludy Galéria  

              

 Zala Megyei Népművészeti Egyesület 

• Beindult az egyesület Ifjúsági Kovács szakköre. Vezeti Csiszár 

Tibor kovácsmester. Foglalkozások kéthetente 2x4 órában, 



közben kötetlen műhelyhasználati lehetőség a Gébárti 

Kézművesek Háza kovács műhelyében.  

 

• Október 12-én és19-én négy zalai népművész tart mesterség- 

bemutatót a zalai Kapunyitogató program keretében.  

• Szeptember 9-14. között rendeztük meg a Zalaegerszegen az I. 

Zalaegerszegi Országos Faműves Tábort 18 részvevővel. A 

téma: hagyományos fából késült tároló edények készítése. 

Hajda Gy. Zsiga. a Népművészet Mestere nyárfa rönkök 

felhasználásával a bodon- kéreg tároló formák kialakítását, a 

megmunkálás eszközhasználatát tanította. Nagy Béla Népi 

Iparművész a cigányvájásos technikával készülő melencéket, 

teknőket és a cigány férfi kapa, horoló és kapircs használatát. A 

tábori program egy szemet gyönyörködtető kiállítással zárult, 

ahol rég nem látott mennyiségű bodon, melence és teknő 

dícsérte az Alföldről, Nyugat-Észak-Dél- Dunántulról és 

Budapestről érkezett faragók munkáját. Pályázati támogató az 

MMA volt.  



 

• 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.   

• 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.  

• Október 20-án 14.00-18.00 óra között kerül megrendezésre a 

Nyitott Műhelygalériák Napja a kukorica és a gesztenye 

jegyében; Helyi kistermelők vására. Az alkalomhoz kötődően 

Egyesületünk Szlovénia- Magyarország Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 keretében „Élő 

Műhelynapot” szervez a Kézművesek Háza szálasanyag 

műhelyében: csuhéfonással készülő tárgyak, üvegbefonás, 

ékszerek csuhéból.  

  

 

 



 

 
 

Riport ajánló 

• Ament Éva bútorfestővel készült riport itt hallgatható meg.  

 

Program ajánló  

• November 6-án a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 

támogatásával létrejött, és a Nemzeti Vidékstratégia egyik 

fejlesztési irányát képező Népi Kézműves Stratégia 

ismertetésének ad otthont a mezőtúri Gál Ferenc Főiskola. 

  Bővebben  

 

Kiállítás ajánló   

• „Játéktól a mesterségig” című kiállítás látható a Hagyományok 

Háza Népi játék és kismesterségek oktatója tanfolyamának 

vizsgamunkáiból a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum 

időszakos kiállítótermében. 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.)  

• Les Gábor fazekas, Népi Iparművész "Erdély öröksége" című 

kiállítása látható a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban. A 

kiállítás megtekinthető november 16-ig, 10 és 18 óra 



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

 

Linkajánló 

• Mesterségek Ünnepe  

• Mesterségek Ünnepe Facebook oldala  

• Európai Kézműves Szövetség  

• NESZ Facebook oldala  

• Múzeumok Őszi Fesztiválja 

   

 
  

 

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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