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

 

 

 
  

  

Leonardo partnerségi program 

• Tájékoztató az "Egész életen át tartó tanulás program" - Leonardo 

partnerségek projektről, melyben a NESZ is részt vesz    Elolvasom    

 

Vásárok, fesztiválok 

• Nagy sikerrel zárult  az ,,Auf nach Ungarn/Fel Magyarországra" szlogen jegyében 



megrendezett 3 napos kulturális- és turisztikai nagyrendezvény, melyre Magyarországról 

több tucat kézműves, borász, turisztikai szolgáltató, gasztronómiai vendéglátó, 

mezőgazdasági termelő, hungarikumok előállítói, előadóművészek, valamint zenei- és 

tánccsoportok érkeztek Grazba, hogy bemutassák hazánk kulturális-, turisztikai- és 

gasztronómiai kincseit. A Népművészeti Egyesületek Szövetségét az ausztriai 

képviseletek (Nagykövetség, Magyar Turizmus Zrt., Balassi Intézet) bízták meg a vásár 

lebonyolításával és akvirációs feladataival.   Fotók az eseményről  

 

Mesterségek Ünnepe 

• Huszonnyolcadik alkalommal költöznek a népművészet mesterei a Budai Várba, hogy 

ismét elbűvöljék a látogatókat különleges tudásukkal. Idén 5 napra nyitja ki kapuit a nyár 

várva várt családi fesztiválja, a Mesterségek Ünnepe, hiszen augusztus 16-ától, 

szombattól a 20-i tűzijátékig tartanak a programok. Az idei rendezvény kiemelt témája 

egy szóval a fémművesség, ennek kapcsán viszont különös figyelmet kapnak idén a 

kovács, késes, fegyverkovács, ötvös, rézműves, tűzzománcos, bádogos, harangöntő és 

ólomöntő szakmák képviselői is, de ha az ólomkatonákra, fémszálas hímzésekre és 

patkolt tojásokra gondolunk, tovább bővül a lista. Mivel a fémművességhez igazi ősi 

férfias mesterségek is kapcsolódnak, így a műhelybemutatók során lesz vasnyújtás, 

damaszkolás, azaz rétegezett késpenge-készítés, éremütés, a borbélyműhelyben pedig 

borotvakészítő mesterek pengéivel dolgoznak majd. A hagyományokhoz híven kiállítás, 

szakmai előadások és filmvetítések is színesítik majd a programot, és természetesen a 

fesztivál két színpadán ezúttal is kitűnő táncegyüttesek és zenekarok, előadók lépnek fel 

mind az 5 napon. 

Idén – ha csak 5 napra is, újra felkerülhetne a török félhold a Budai Vár fölé, hiszen a 

fesztivál díszvendége ezúttal Törökország lett, ahol már lázasan készülődnek a nyári 

bemutatóra a legjobb kézműves mesterek, hogy ékszereikkel, szőnyegeikkel, textíliáikkal 

elvarázsolják a magyar közönséget, akiknek fogadására a megszokott események 

mellett a kézműves gasztronómia remekeivel, fotókiállítással és egyéb érdekességekkel 

is készül az esemény szervezője, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége.   



       

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.          

   

. 

 
   

 
 

Bajai Kézműves Egyesület 

• Felső-Bácskai kézműves mesterségeket bemutató rendezvénysorozat...  

      Elolvasom 

       

 

Bihari Népművészeti Egyesület 



• 20 éves a Bihari Népművészeti Egyesület Gyermek Alkotótábora ...  

      Elolvasom 

       

 

   

Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 

• Egyesületünk kézműves foglalkozásokat tartott a Tiszakécskén..-  

• Júliusi táboraink...  

      Elolvasom 

       

 

 

Fehérvári Kézművesek Egyesülete 

• A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM - A magyar kulturális örökség megőrzését, a 

hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok 

támogatása...  

• "Tojásfestő maraton” családi program...  

• Kézműves napok Pusztinán a Magyar Házban...  

• XI. Tűzzel-Vassal Fesztivál...  

• Gyapjú feldolgozás alapismeretei – gyakorlati foglalkozás...  

• Befejeződött a kosárfonó tábor ...  

      Elolvasom 



        

 

 

Hajdú-Bihar Megye Népművészeti Egyesület 

• Vas és Békés megyéből voltak látogatóink...  

• „Kikészítettük” címmel a 20 éves Országos Bőrműves Tábor anyagaiból kiállítás...  

• Gyermek programok a népi kézművesség jegyében...  

• Nyári varró műhely...  

• Fiatal szakköreink, alkotónk megmérettetik magukat az országos szakpályázatokon...  

• Hajdú-Bihari sikerek a nyár eleji országos pályázatokon...  

• Óvodai kézműves programok Hajdú-Bihar megyében...  

• Egy nap az Alkotóházunkért...  

• Első Családi Piknik...  

      Elolvasom 

  

 

Iharos Népművészeti Egyesület 

• III.Gömörszőlősi Értékmentő Tábor...  

      Elolvasom  

       
 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület 



• „Mában élő tegnap és holnap II., avagy a népi kézműves műhelyek és szakkörök 

helyzete” ...  

• Fejér Mária Népi Díszítőművészeti Szakkor jubileumi kiállítása...  

• Bentlakásos Gyermek kézműves tábor...  

• Kapunyitogató közművelődési program - „Élő hagyomány” c. kiállítás...  

      Elolvasom 

       

 

  

Matyó Népművészeti Egyesület 

• Százrózsás Hímzőpályázat...  

• Többek között matyó hímzés kiállítás, mesterség bemutató, játszóház, matyó viseletbe 

öltözés ...  

• Kiss Mátyás fafaragó népi iparművész önálló kiállítása...  

• B-A-Z megye kézműveseit várjuk Mezőkövesdre...  

      Elolvasom 

         

 

  

Orfűi Kézműves Egyesület 

• Gyermek napközi...  

• Nemez alkotótábor felnőtteknek...  



• A zöldfa feldolgozása – fás alkotótábor  

      Elolvasom 

        

 

 

Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 

• Pajtafesztivál Kiscsőszön...  

• Falunapok Pécselyen...  

• I. Országos Hímzőnapok...  

• Hungarikum Fesztivál...  

• Mezőkövesden a Százrózsás Hímzőpályázaton és Kiállításon Szuper Miklósné ...  

      Elolvasom 

       

 

  

 

 
 

 
   

  

Felhívás  



• Innovatív piacépítés  

      Elolvasom       

 

 

Linkajánló  

• Mesterségek Ünnepe  

• NESZ Facebook oldala  

• Mesterségek Ünnepe Facebook oldala  

• Európai Kézműves Szövetség  

• Vidékjáró  

• Falusi turizmus  

• Sokszínű vidék  

• Kislépték  

• 30 km  

• Népi Kézműves Házak Országos Egyesülete  

 

 

 
 

 

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! 

 



 leiratkozás a hírlevélről | feliratkozási adatok frissítése   

 
  

 


