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

 

  

  

 

Szakmai Kirándulás Ausztriában és Szlovéniában 

• Gazdag programban és jó hangulatban volt része annak a 68 fő egyesületi tagnak, 

akik részt vettek az április 5-én, pénteken induló 3 napos kiránduláson. Az első úti 

cél Graz városa volt, ahol a Volkskundemuseum kiállításait és a Steierisches 

Heimatwerk (Steier tartomány kézműves központ) varrodáját és népművészeti 

boltját lehetett megnézni. Másnap délelőtt a stübingi Szabadtéri Múzeumot, délután 

a szlovéniai Kropában található Kovácsmúzeumot, majd Skofja Loka Vármúzeumát 

és az óvárosi részt látogatta meg a csapat. Az utolsó nap programja a lendvai 



várban lévő hetési népi textíliák és a Makovecz Imre által tervezett Művelődési Ház 

megtekintése volt.   Fotók a kirándulásról   

 

Felhívás 

• Kérjük, támogassa adójának 1 %-val a Népművészeti Egyesületek Szövetségét. A 

befolyt összeget szakmai programokra, tagszervezetek támogatására. a Mesterség 

és Művészet kiadványunk megjelenésére fordítjuk. A Népművészeti Egyesületek 

Szövetségének adószáma: 19001229-2-41  

 

Mesterség és Művészet 

• Legyen Ön is előfizetőnk!  A kiadványra előfizetni csekken lehet, melyet 

a neszfolk@nesz.hu e-mail címen vagy az 1/214 31 47-es telefonszámon 

kérhet. Az alábbi linken egy régebbi számunkban lapozhat.   2009. júliusi 

Mesterség és Művészet  

 

Elnökségi értekezlet  

• A márciusi értekezlet témái voltak: Vendégünk volt a Marketing Szakmai Bizottság, 

CIOFF Kézműves ügyek, vendég volt Héra Éva, Mesterségek Ünnepének 

aktualitásai, Hungarikum Bizottságba delegálásra javaslattétel, Norvég pályázat 

véglegesítése, Linz-i Magyar Napok, Mesterség és Művészet nyomdai árajánlatai 

alapján döntés, Egyéb aktualitások 

   

Mesterség és Művészet 

• Legyen Ön is előfizetőnk!  A kiadványra előfizetni csekken lehet, melyet 

a neszfolk@nesz.hu e-mail címen vagy az 1/214 31 47-es telefonszámon 

kérhet. Az alábbi linken egy régebbi számunkban lapozhat.   2009. júliusi 

Mesterség és Művészet  

 

Vásárok, fesztiválok, rendezvények 



•  A NESZ a Magyar Turizmus Zrt. felkérésére május 16-18 között Magyarországot 

bemutató fesztivált szervez Linzben. A három nap alatt közel 300.000 látogatóra 

lehet számítani. Információt és jelentkezési lapot a neszfolk@nesz.hu címen lehet 

kérni.  

• A III. Nyeregszemle szervezői kézműveseket várnak a vásárba, melynek időpontja 

2013. május 31 - június 2. A rendezvény helyszíne az Ópusztaszeri Nemzeti 

Történeti Emlékpark. A III. Nyeregszemle ezúttal az Árpád-házi uralkodók előtti 

tisztelgés jegyében telik, annak apropóján, hogy 770 éve történt IV. Béla királyunk 

szerencsés megmenekülése a Tatárjárásként emlegetett mongol betörés gyilkos 

pusztításától. Nagy királyunk a feldúlt ország újjáépítésébe kezdett. Olyan a 

témához kapcsolódó kézműveseket szeretnének meghívni, akik a témához/korhoz 

kapcsolódnak, és mestereik a  szakmájuknak, mint például patkolókovács, 

nyerges, szíjgyártó, sallangfonó, ostorkészítő, lószőrékszer készítő, pitykés, 

pénzverő, fazekas, viaszöntő, dalmát kőfaragó, kovács, kádár, esztergályos, tímár, 

szűcs, pintér, ötvös, papírmerítő, kódexírás, szappanfőző. Információ: Nagy 

Orsolya   Ajánló  

 

Zsűrizések 

• A Hagyományok Háza, az emberi erőforrások minisztere 21/2013. (III. 19.) EMMI 

rendelete alapján 2013. március 19-e utáni dátummal meghirdetett zsűri alkalmain 

már érvénybe lépnek az új kategóriák: 

„HA” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül az olyan egyedi 

jellegű, kiemelkedő művészi értékű népi iparművészeti alkotás, amely magasabb 

esztétikai színvonalon fejleszti tovább a magyar népművészet hagyományait, 

technikai megvalósítása kifogástalan, és fokozott mértékben jeleníti meg a 

hagyományos stíluselemeket. 

„HB” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül a magyar 

népművészet jellegzetességeit magán viselő, a népi iparművészeti tárgyak 

minősítési kritériumának megfelelő, technikai szempontból is színvonalas alkotás, 

mely fokozottabb mértékben jeleníti meg a hagyományos stíluselemeket. 

„MA” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül az olyan egyedi 

jellegű, kiemelkedő művészi értékű népi iparművészeti alkotás, amely magasabb 

esztétikai színvonalon fejleszti tovább a magyar népművészet hagyományait, 

technikai megvalósítása kifogástalan, és megfogalmazásában hangsúlyosak az 



újítások, a modern törekvések, ugyanakkor az iparművészeti jelleg ellenére a 

gyökerei egyértelműen a népművészet hagyományaihoz köthetők. 

„MB” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül a magyar 

népművészet jellegzetességeit magán viselő, a népi iparművészeti tárgyak 

minősítési kritériumának megfelelő, technikai szempontból is színvonalas alkotás, 

mely megfogalmazásában hangsúlyosak az újítások, a modern törekvések, 

ugyanakkor az iparművészeti jelleg ellenére a gyökerei egyértelműen a 

népművészet hagyományaihoz köthetők. 

Jelölés nélküli zsűri számot kap a színvonalas ajándéktárgynak minősülő alkotás, 

amely sokszorosításra alkalmas, viszonylag kevés munkával előállítható, 

ugyanakkor technikájában, stílusában és gondolkodásmódjában egyértelműen a 

népművészet hagyományait viszi tovább.” 

Az ajándéktárgy nem népi iparművész címre jogosító kategória, azonban 10 db 

ajándéktárgy zsűri szám kivált 1 db „MB” kategóriás zsűri számot.”  

• Textil zsűri: hímzés, szűrrátét, szőttes, kékfestő textíliák, csipke, viselet, 

népviseletes baba, paszomány és kötött gomb, népi játék (textil alapanyagból) 

szakágakban. 

Időpont: május 7., helyszín: Budapest 

Beadási határidő: április 23.  

• Hímzés stb. szakágakban. 

Időpont: május 10., helyszín: Tállya 

Beadási határidő: április 29.  

 

 

Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület 

• Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesületben jelenleg 3 szakköri 

tevékenység folyik: Minden szombat délelőtt a kiskézművesek szakkör kiscsoportja 

gyöngyfűzéssel foglalkozik, a nagycsoportja a kosárfonás technikáit tanulja. 

Havonta két alkalommal a kosárfonás technikáit szakköri keretben sajátítja el az 

egyesület ifjúsági tagozata és a felnőttek. Áprilisban Törökszentmiklóson, a 

Kézműves Házban egy kiállítás keretében mutatkoznak be. Áprilisban csuhé és 



szalmafonó szakkör beindítását tervezik.  

• Az egri Viseletkonferencián Forgácsné Molnár Anett ruhái is kiállításra kerültek.  

• Áprilisban lejár az egyesület tisztségviselőinek a mandátuma, ezért április 13-án 

tisztújító közgyűlés lesz 13.30-tól. (Cím: 5200 Törökszentmiklós, Táncsics u. 4.)  

• Április 13-án, délután tűzzománc készítést tanít Szalai Szabolcs egyesületi tag. 

   

Aranykapu Népművészeti Egyesület 

• Az „Aranykapu” Népművészeti Egyesület Közhasznú Szervezet 2013. április 12.-én 

14 órától Nyíregyházán a Vasutas Művelődési Házban tartja 15 éves „JUBILEUMI” 

Kiállítását. A kiállítást megnyitja Kardos Ilona megbízott igazgató. Ezt követően 

kerül sor a „Visszatekintés a 15 éves szakmai munkára” című konferenciára, 

melynek levezető elnöke Dr. Puskásné Oláh Júlia népi iparművész, a 

Népművészet Mestere. (Cím: 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 28.)  

 

Artchaika Ősművészeti Egyesület 

• Április 14-én, vasárnap Véninger Péter tart előadást, Szentföldi keresztes kerámiák 

címmel. A nagy tudású régész-restaurátor-fazekas-tanár idén is több szakmai 

előadást tart. Előadásai amellett, hogy izgalmasak, élvezhetőek, rendkívül 

áttekinthetőek, amellett sajátos humorú előadó is. Ez a téma rendkívül izgalmas, és 

korban illeszkedik a szakmai hétvége témájához. Az előadást elsősorban a 

„szakmásoknak” ajánljuk, de szívesen látnak szakma és kerámiakultúránk iránt 

érdeklődőket is.   

• Április 21-én ZAMAK-Kovács László és Béli Ágnes kiállítása látható „Magyar Föld” 

címmel. 

A keramikus házaspár különleges munkáival ajándékozta meg az emberiséget, a 

magyar földből vétetett alkotásaikkal. Tehetségük és nagy szakmai tudásuk 

tükröződnek tárgyaikon. Kecsesen ívelő formáikhoz jól illik a finom és mégis 

markáns díszítés, mely magyar és reneszánsz egyszerre. Aki egyszer meglátja 

ezeket a tárgyakat, biztos, hogy rögtön beléjük szeret. Több éve kísérleteznek a 

kristálymázzal is, gyönyörű felületeket alakítanak ki ezzel a különleges technikával. 

Bővebben a tanításokról   Bővebben a programokról  

 



Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által április 5-7. között megrendezésre 

kerülő ausztriai és szlovéniai tanulmányúton az egyesületből 10 fő vett részt.  

• A TÁMOP 3.2.13.-12-1-2012-0073 – Népi kézműves hagyományok ápolása a 

Körösök vidékén pályázatunk keretében tovább folytatódnak kézműves 

szakköreink 7 intézményben: Lencsési Lakótelepi Óvoda Békéscsaba, Községi 

Általános Iskola Békéssámson, Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Békés, Szegedi Kis 

István Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Református Békés, 

Teller Ede Általános Iskola és Óvoda Nagybánhegyes, Savio Szent Domonkos 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda Békéscsaba, Szlovák Gimnázium, Általános 

Iskola, Óvoda és Kollégium Békéscsaba.  

• „Békés Megye Élő Népművészete” című kiállítás megrendezésére kerül sor a 

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Békési Tanintézményében és 

a Mackó-Kuckó Óvodában, Békéscsabán. A projekt keretében néprajzi verseny is 

lesz mindkét intézményben.  

• A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület felkérésére indított projekt 

keretében a pártfogoltak számára múzeumlátogatásokat szervezünk április 4-én 

Vésztő-Mágorra, április 5-én Békéscsabára, a Munkácsy Mihály Múzeumba. A 

börtönlakók számára kézműves foglalkozást valósítunk meg április 16-án.  

• Április 10-én a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ kápolnatermében nyílik 

Dávidné Gyarmati Zsuzsanna gyűjteményes kiállítása, az alkotó 25 éves jubileuma 

alkalmából. (Cím:Békés, Jantyik M. u. 23-25.)  

• Április 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.  

• Április 27-28-án, Békéscsabán a Kézműves Szakiskolában a hímző továbbképzés 

3. hétvégéjére kerül sor, ahol a résztvevők a höveji hímzés tervezésével 

foglalkoznak.  

 

Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesület 

• Örömmel értesítek mindenkit, hogy Kovács J. Attila tagtársunk kapta március 15-

én, a Hegyaljaiakkal közösen alapított "ÖRÖKSÉGÜNK" díjat. Ezúton is szívből 



gratulálunk valamennyi sikeréhez! Grúz Atilla elnök  

 

Dél Magyarországi Alkotók Népművészeti Egyesülete 2004 

• „Hungarikum értékek bemutatója” címmel március 18-án kiállítás nyílt Belgrádban, 

a Hungarikum Központban. A kiállítás egész évben megtekinthető. (Cím: 11000 

Belgrád, Makenzijeva 30.) 

Bővebben 1   Bővebben 2   Fotók a kiállítás rendezésről   Fotók a kiállítás 

megnyitóról  

 

Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 

• Az egyesület 2013. augusztus 4-5-én tartja II. Országos Nemezművészeti 

Találkozóját nagykőrösi Alkotóházában, melynek témája "Mi a magyar? Útkeresés 

a nemezművészet kutatásában és gyakorlatában".  

• A Nemezművészeti Alkotótábor 2013. augusztus 6-10-ig tart "A gyógyító nemez" 

címmel. Jelentkezés és információ: Nagy Mari, Vidák István, 76/476 462; 20/523 

00 51; marinagy7@gmail.com  

 

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Nemzeti Közművelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája felkérésére 

egyesületi tagjaink alkotásaiból 2013. április 13-án kiállítás nyílik Pocsajban, a 

Művelődési Házban a Regionális Citerás Találkozó alkalmával. A kiállításon 

alkotóink kézműves bemutatót tartanak és zsűrizett tárgyaik megvásárolhatóak 

lesznek.  

• 2013. április 27-én a Csapókerti Közösségi Házban Radics László és fia Radics 

Zoltán mézeskalácsosok, valamint Tóth Aranka hímző, a Népművészet Mestere 

alkotásaiból nyílik kiállítás.  

• Az Észak-alföldi Régióban tevékenykedő hímzők részére Hagyományőrző Nyitott 

Műhelyek keretében 2 foglalkozásból álló továbbképzést tartanak. Az első 

foglalkozásra 2013. április 20-án 9-13 óráig kerül sor  „A  tiszántúli úri hímzések 

történeti háttere, jellegzetességei, hímzéstechnikák, bemutatók, műhelygyakorlat” 

címmel, ahol  Bagdi Lajosné hímző népi iparművész és Tóth Aranka hímző, a 

Népművészet Mestere lesznek az előadók. Helyszín: Debreceni Református 



Kollégium „Kántus” terme. (Cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.) 

A második foglalkozás címe „Vagdalásos technikák a Kárpát medencei hímzés 

kultúrákban”, mely 2013. május 18-án, szombaton 9-13 óráig lesz. Előadók: Tóth 

Aranka hímző, a Népművészet Mestere és Szabó Krisztina hímző. Helyszín: 

Homokkerti Közösségi Ház. (Cím: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 68.) 

Jelentkezni lehet a tarsoly.andorne@t-online.hu vagy a huberte@t-online.hu e-mail 

címen április 15.-ig.   

• A Gubás Társulat április 6-án nyitotta meg kiállítását, melyen a feledésbe merült 

debreceni gubás mesterséget elevenítik fel, ezáltal öregbítve Debrecen városának 

hírnevét. Céljuk  a híres Hortobágyon élő racka juh gyapjának modern, 

napjainkban is felsőruházatként, valamint öltözék kiegészítőként történő 

felhasználásának bemutatása. Az eddig készített alkotásaik - melyek mindegyike 

hordozza a guba szövéstechnikájának valamelyikét (rakott guba, fűsült guba, fürtös 

guba), illetve szabását - tárják az érdeklődők elé ezen a kiállításon. A Gubás 

Társulat tagjai: Dezsőné Borbély Emma-népi iparművész, Lipcsei Jánosné-

népművész, Maglóczkiné Dr. Menyhárt Márta-népi iparművész, Nagy Magdolna-

népművész, Paróczainé Simay Ildikó-népi iparművész. A kiállítás megtekinthető 

április 12-ig, 9 és 16 óra között. (Cím: Debrecen, Nagytemplom kiállítóterem)  

 

Iharos Népművészeti Egyesület 

• II. Értékmentő Tábor lesz Gömörszőlősön, melynek időpontja 2013. június 20-

27. Gömörszőlős református templomában több mint 30 éve fekete-fehér 

fotókiállítás mesél a Gömör-Torna - vidék festett templomairól. 2012-ben színes, 

eredeti méretű templomkazetták rekonstruálásával gazdagították a gyűjteményt. 

Idén a szentsimoni katolikus templomra fókuszálnak, feldolgozzák az 1650-ben 

készült kazettákat, motívumokat. A táborban vendég lesz Zentai Tünde és Balassa 

M. Iván is. Esténként előadásokkal, filmvetítéssel, beszélgetéssel gazdagítják 

szellemüket. A textilvilág kedvelőinek számos fakultatív programmal 

kedveskednek. Jelentkezni lehet az Iharos Népművészeti Egyesületnél: 30/234 38 

87  

            



• Május 2-án, 18 órakor nyílik a biatorbágyi Faluházban az Iharos Népművészeti 

Egyesület kiállítása „Míves alkotások Buda környékén” címmel. A kiállítás 

megtekinthető Pünkösd napjáig. 

(Cím: Faluház, Biatorbágy, Baross G. u. 1.)  

 

Kaptár Egyesület 

• Az egyesület szervezésében 2013. június 21 és június 26-a között tartja IV. 

Nemezművészeti Alkotótáborát, a Magyarlukafai Néprajzi Műhelyben. A tábor 

művésztanára Nagy Mari nemezművész, a Népművészet Mestere, segítő 

munkatárs: ifj. Vidák István, a Népművészet Ifjú Mestere   Bővebben   

 

Magyar Gyöngy Egyesület 

• 2013. április 11-én 16 órakor nyílik a „Tavaszi ébredés” című kiállítás, melyet a 

Magyar Gyöngy Egyesület a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sétáló utcai 

Könyvtárával közösen rendez. A kiállításon az egyesület tagjainak munkái, 

gyöngyékszerei láthatóak. Köszöntőt mond Gulyásné Szabó Zsuzsanna 

gyöngyfűző, népi iparművész. Megtekinthető április végéig. (Cím: 1211 Budapest, 

II. Rákóczi Ferenc út 106.)  

 

Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 2013. július 29 és augusztus 3. között 

rendezi meg 12. Országos Gyöngyfűző táborát, 2013. augusztus 3-án pedig az 

Országos Gyöngyös Találkozót / Oláh Márta emléknapot a szálkai Ifjúsági 

Alkotótelepen. Jelentkezés és információ: Decsi Kiss Marcsi, 20/414 28 

45; dkmarcsi@freemail.hu   Bővebben  

 

Vajdasági Magyar Folklórközpont  

• A III. Lánchenger Pályázati Kiállítás megtekinthető 2013. május 11 és 25 között.   

• A XVI. Kézműves Tábor időpontja: 2013. július 22 - július 27. A rendezvények 



helyszíne a Vajdasági Magyar Folklórközpont székháza. (Cím: 24000 Szabadka, 

Dózsa György 17, Szerbia) Információ: vmf@vmf.org.rs  

 

Zala Megyei Népművészeti Egyesület 

• A Zala Megyei Népművészeti Egyesület is csatlakozott a Népművészeti 

Egyesületek Szövetségén keresztül az Európai Művészi Mesterségek Nyitott Napja 

Európai Napjához, melynek időpontja 2013. április 5-7. Helyszíne a 

Zalaegerszegen lévő Kézművesek Házában volt.  

• A Zala Megyei Népművészeti Egyesület április 16-17-én NIT zsűrit tart a 

Keresztury Dezső VMK-ban Zalaegerszegen. A legsikerültebb alkotásokból 

kiállítást rendeznek „Tavaszi termés” címmel a Kézművesek Házában 2013. április 

23-május 20. között.  

• Idén 10. alkalommal kerül megrendezésre a Zalaegerszegi Országos Fazekas- 

Keramikus Találkozó és Fesztivál 2013. április 26-28. között. A rendezvény a hazai 

és határainkon túli fazekas mesterek, népi iparművészek, keramikusok nagy 

seregszemléje, ahol a mesterség magas szintű bemutatására és népszerűsítésére 

kerül sor. A Fesztivál a „Nyugat- dunántúli Turisztikai Régió Kiemelt Kulturális- és 

Örökségturisztikai Rendezvénye” cím birtokosa.  

• Szlovénia - Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

keretében megvalósuló Kézműves Akadémia 2. című projektben jelenleg két 

képzésük zajlik. OKJ-s, középfokú végezettséget adó gyékény- szalma- 

csuhétárgykészítő tanfolyamukon jelenleg 9 fő vesz részt Vas és Zala megyéből. A 

120 órás tanúsítványt nyújtó népi játszóházvezetői képzésükön óvoda és iskola 

pedagógusok, valamint kézművesek vesznek részt. A képzés 2013. június 30-án 

zárul.   Bővebben  

                   

 

 

 



 

 

Kiállítás ajánló  

• A Dobó István Vármúzeum március 27-én nyitotta meg „Mesterek üzenete – Élő 

szellemi kulturális örökségeink” című kiállítást, mely a múzeum Gótikus 

Palotájának időszaki kiállítótermében látható.  A kiállítás a Heves Megyei 

Népművészeti egyesület mestereinek munkáiból, a Hevesi Népművészeti és 

Háziipari Szövetkezet, a Dobó István Vármúzeum és a Mohácsi Kanizsai Dorottya 

Múzeum gyűjteményéből jött létre. A kiállítás 2013. június 30-i látogatható. (Cím: 

3300 Eger, Vár 1.)  

 

Pályázati felhívás  

• A Gárdonyi Emlékbizottság és az Egri Kulturális és Művészeti Központ alkotói 

pályázatot hirdet valamennyi „szépmíves” (művészeti és egyéb kézműves) 

műfajban „Földre néző szemek, égre néző lélek” címmel. A pályázatra olyan 

alkotásokat várnak, melyeket valamely Gárdonyi mű gondolata, cselekménye, 

hőse, helyszíne, vagy a művekben megjelenő tárgyak ihlettek. A pályaművek 

lehetnek képző- és iparművészeti alkotások, kézműves termékek, illetve használati 

és dísztárgyak. Beküldési határidő: 2013. június 1. Információ: Kovács Katalin, 

EKMK Eger, Bartók Béla tér 6.; katalinkov@gmail.com; kovacs.katalin@kmk.eu  

• "MI A MAGYAR? – SZALMÁBÓL" címmel a zengővárkonyi SZALMA-KINCS-TÁR, 

a pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Központ és a Pest-Budai Kézműves és 

Népművészeti Közhasznú Egyesület pályázatot hirdet. Pályázhatnak a hazai és 

határon túli amatőr és hivatásos kézművesek, népművészek, iparművészek, 

műkedvelő alkotók. A pályázat beadási határideje: 2013. augusztus 1.  

Információ: Tüskés Tünde, tuskestunde@gmail.hu  

• A Vajdasági Magyar Folklórközpont meghirdeti III. Lánchenger Szőttes Pályázatát. 

A pályázati anyagok beadási határideje 2013. április 16. (Cím: 24000 Szabadka, 

Dózsa György 17, Szerbia)  

 

Linkgyűjtemény 

• Európai Kézműves Szövetség  

• Hagyományok Háza  



• Muharay Elemér Népművészeti Szövetség  

• Népi Iparművészeti Gyűjtemény  

• Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

• Múzeumi Oktatási és Képzési Központ  

• Szellemi Kulturális Örökség  

• Magyar Múzeumok Honlapja  

• Egységes Regionális Információs Közművelődési Adatbázis  

• Pályázatfigyelő  

• Pályázatmenedzser  

• Norvég Civil Támogatási Alap  

• Pályázatok.org  

• Hagyományok Háza, zsűrizés  

• Népi kézműves stratégia anyag letöltése  

• Népi kézműves stratégia cikk  

• Népi kézműves stratégiáról szóló műsor az Echo tv-n  

  

 

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! 

 

  
 


