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

 

  

  
Hírek                

• Idén is Mesterségek Ünnepe a Budai Várban augusztus 17-20 között. Hagyomány 

és megújulás jellemzi az idei Ünnepet. Fókuszban a magyar népi díszítőművészet 

egyik leggazdagabb és legváltozatosabb ága, a hímzés, mellyel egyben a 

Reformáció 500 éves jubileumához is kapcsolódunk.  

Hét országból érkeznek mesterek, díszvendégünk Mongólia lesz, köztük nemez- 

és viseletkészítők, kalligráfusok, íjkészítők, kovácsok. Vendégeink lesznek még 



Szahalin szigetekről, Jakutföldről, Kazahsztánból, Kirgizisztánból, Tadzsikisztánból, 

Üzbegisztánból és Kínából. 

Nagy büszkeség számunkra, hogy ismét elnyertük két évre az Európai Fesztivál 

Szövetségtől a Minősített Európai Fesztivál díjat, így a Mesterségek Ünnepe 

bekerült a legjobb európai fesztiválok közé.   Részletek a honlapon  

• A Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Reformáció Emlékbizottság az 500 

éves jubileumhoz kapcsolódva pályázatot hirdetett az egyházi szertartások 

kellékeinek megújítására. A beérkezett pályamunkák legjobbjaiból országos 

kiállítás nyílik 2017. augusztus 17-én a Budapesti Történeti Múzeum Gótikus 
termében.    

• Élménybeszámoló a csunkingi és pekingi rendezvényekről a Pekingi Magyar 

Kulturális Intézet szervezésében 2017. május 15-23-ig.   Elolvasom  

• Megjelent Bede Béla Magyar népi kézművességről szóló könyve   Részletek  

• ADVENT a Várkert Bazárban - 2017. november 24 – december 24.  Felhívás   
Részvételi szándéknyilatkozat  

• Várjuk továbbra is azon alkotók, mesterek jelentkezését, akik a pavavedjegy.hu 

oldalra fel szeretnének kerülni. Információ a neszfolk@nesz.hu e-mail címen, vagy 

a 214 31 47-es telefonszámon kérhető Maucha Katalintól.  

 

Zsűrizés  

• A mindig aktuális zsűrizési időpontok megtalálhatóak itt   

 

 

 
 

 

 

• Bocsi Éva - Viseletkészítő Szakmai Bizottság  

• Nagy Mari - Nemezkészítő Szakmai Bizottság  



          Elolvasom 

 

 

 

  
   

   

Aranykapu Népművészeti Egyesület 

• NIT zsűri...  

• XII. Felnőtt Megyei Textilművészeti Szaktábor...  

          Elolvasom 

   

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

• XVIII. Körös-völgyi Sokadalom...  

• Országos Komplex Népművészeti Tábor...  

• „A reformáció történelmi és kulturális öröksége az élő népművészetben” című 

pályázat Dél-alföldi kiállítása Békéscsaba, 2017. július 17 – 31....  

          Elolvasom 

           



 

 

Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete 

• A Reformáció emlékére készült harangtorony átadása...  

• Lajta László emlékmű...  

• Fotók a Családi kézműves táborról...  

          Elolvasom  

           

 

 

Csillagvirág Népművészeti Egyesület 

• Hagyományőrző nap a Marci-táborban...  

          Elolvasom  

           



 

 

Dunakanyar Népművészeti Egyesület 

• Részvétel a Budapest Park Pöttömkert rendezvényén...  

          Elolvasom  

 

Fehérvári Kézművesek Egyesülete 

• Kézműves napok Pusztinán a Magyar Házban...  

• Takács Istvánné Ambrus Éva életmű kiállításának megnyitója...  

• Radetzky Jenőné népi iparművész megnyitó gondolatai...  

• V. Magyar Gyapjúfesztivál - Székesfehérvár...  

• XIV. Tűzzel-vassal Fesztivál Székesfehérváron...  

          Elolvasom 

 

            

 

 
Fejér Megyei Népművészeti Egyesület 

• Fafaragó tábor...  

          Elolvasom  

 



           

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 

• Reformáció Történelmi és Kulturális Öröksége az Élő Népművészetben” című 
pályázat kiállítása...   

• Regionális Nemez Tábor a Népi Mesterségek Házában...  

• Radácsi Piroska hímző és Császi Ferenc fafaragó alkotásaiból rendezett 
kiállítás...    

          Elolvasom 

 

           
 

 

 Heves Megyei Népművészeti Egyesület 

• Hevesi Vágta 2017...  

• Népi Iparművész cím Torba Ildikó– Szűrrátét készítőnek...  



• Detki Népi Kézműves Tábor...  

• Országos Családi Fafaragó Alkotó Tábor Kisgyőrben...  

• Elkészült az Aldebrői Emlékpark körútja...  

• Berezreviczy-Fehér Jánosné riport  

          Elolvasom  

                               
 
Iharos Népművészeti Egyesület 

• VI. Gömörszőlősi Értékmentő Tábor...  

• Bútor és templomkazetta-festő tábor Pécsvárad...  

• XV. Jubileumi Nemzetközi és Országos Kovácsművészeti Találkozó Benkő Attila 

I.díj...   

          Elolvasom 

 

           

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület 

• Jótékonysági koncert a tiszavárkonyi Alkotóház újjáépítésére...  

• Szűcs Imre fazekas Népi Iparművész jubileumi kiállítása...  

• Részvétel a Körös-völgyi Sokadalomban...  

          Elolvasom 

 



           

   

 

Magyar Gyöngy Egyesület 

• Gyöngymániám titkai című kiállítás...  

• Tanulmányi út Szombathelyen a Savaria múzeumban...  

          Elolvasom 

 

           

 

 

M-ART 

• Vásár nélkül is elkél a portéka” című kiállítás...  

• XXIV.Fehérvári Csipkehét Alkotótábor...  

          Elolvasom 

 



                     

 

 

Matyó Népművészeti Egyesület 

• Részvétel a Skanzenben a Pünkösdi Örökség Ünnepén...  

• Kiállítás a Százrózsás Hímzőpályázat zsűrizett anyagából...  

          Elolvasom 

   

           

 

 

Sajómenti Népművészeti Egyesület 

• Reformáció történelmi és kulturális öröksége az élő népművészetben című 
kiállítás...  

• Tóth László késkészítő elismerő oklevele a Tűzzel-vassal fesztiválon...  

• Múzeumok Éjszakája Putnok...  



• Mezey István Művészeti Központ hímző szakköri foglalkozás...  

          Elolvasom 

 

           
 
 

Zala Megyei Népművészeti Egyesület  

• Mesterség-bemutató és játszóház tartása az Egerszeg Fesztiválon...  

• X. Családi Pünkösd a Gébárti Kézművesek Házában és környékén...  

• A Reformáció 500 éves Jubileuma...  

• III. Országos Kovácsművészeti Szaktábor...  

• Hímző szakkör-vezetői képzés Zalaegerszegen...  

• 60 órás akkreditált Fafaragó szakkör-vezetői előkészítő képzés...  

          Elolvasom 

 

           

 



 

 

 

         

Felhívások  

• Prima Junior 2017 jelölés: -Idén immár tizedik alkalommal kerül kiosztásra a Junior 
Prima Díj. 

A Prima Primissima égisze alá tartozó Junior Díjak rendszere az elmúlt 

esztendőben is tovább fejlődött, s egyre szélesebb körű népszerűségnek örvend. 

Az az igény hívta őket életre, hogy ne csak a már komoly eredményeket felmutató 

szakembereket, művészeket jutalmazzák, hanem a feltörekvő tehetségeket is 

kitüntessék. 

A Junior Prima Díj igazi újdonságot jelent azzal, hogy megteremtette a fiatal, 

ígéretes tehetségek méltó elismerésének lehetőségét. Olyan hagyományokat 
követ, olyan intézményt hozott létre, amelyre az egész társadalom megbecsüléssel 

tekint. Mindannyiunk  felelőssége, hogy esélyt teremtsünk a “junioroknak”, 

lehetőséget kínáljunk számukra “szeniorrá“ válásukhoz. 

Cégünk 2011-ben társalapítóként csatlakozott a Prima Primissima Alapítványhoz. 

A Docler csoport a Magyar Népművészet és Közművelődés kategória Junior részét 

gondozza immár hetedik alkalommal. 

Olyan 30 év alatti magyar népművészek önéletrajzát várjuk, akik közművelődés 

területén tevékenykednek, kiemelkedő eredményeket értek el, munkájukkal ápolják 
 a népi hagyományokat. 

Kérjük, hogy a csatolt jelölőlap kitöltésével segítse munkánkat a Junior Prima Díjra 

érdemesek megtalálásában. A jelölőlaphoz csatolja a jelölt szakmai önéletrajzát is 

és küldje vissza a juniorprima@doclerholding.hu email címre legkésőbb 2017. 

augusztus 13-ig.  
A jelölőlap ezen a linken letölthető: 

Az elismeréseket, valamint a kétmillió forintos díjazást a jelöltek közül azok a 

tehetségek kapják, akik a szakmai zsűri döntése értelmében maradandót alkottak a 

népművészet terén, valamint munkájukkal őrzik és ápolják népi hagyományainkat. 

Bízunk abban, hogy ezzel a kitüntetéssel segítjük a fiatalokat pályájukon és 



hozzájárulhatunk további sikereikhez. (Docler Holding Kommunikációs és CSR 

osztálya, a Prima Primissima díj társalapítója) 

-Itt nem kizárólag az egyesületen belül végzett munkát kell értékelni, hanem a fiatal 

alkotómunkáját és közművelődési tevékenységét. Ha nincs az egyesületen belül 30 

év alatti, akkor az is támogatást jelenthet, ha más egyesület fiatalját jelölik. A NESZ 

jelölésén kívül javasoljuk, hogy a tagszervezetek is küldjenek be ajánlást, mellyel 

javítani lehet az előadóművészeti ágak kontra kézművesség arányát. 

A zsűriben csak akkor tudunk a kézműveseknek több díjat adni, ha már a jelöltek 

számában is megmutatkozik az, hogy sok tehetségünk van. 

Egyértelmű, hogy a kézművesség területén 30 év alatt nehéz kiforrott alkotói 

munkásságról beszélni, ellentétben az előadóművészekkel, akik ekkor vannak a 

csúcson. Viszont a díj a "feltörekvő tehetségeknek" szól, tehát arra kérek 

mindenkit, hogy olyan fiatalokat jelöljenek, akiknek pályája ígéretesnek tűnik. 
Adjunk lehetőséget a díj segítségével a kibontakozásra! (lllés Vanda, Prima Junior 

zsűritag)  

• Kosárfonók figyelmébe! Alapanyag beszerzési lehetőség Felhívás  

 

Pályázati felhívások  

• A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület és a Népművészeti Egyesületek 

Szövetsége meghirdeti VI. Berekai Éva Országos Népi Ékszer pályázatát. 

Felhívás Nevezési lap  

 

Linkajánló  

• Páva Védjegy   

• Mesterségek Ünnepe  

• NESZ Facebook oldala  

• Mesterségek Ünnepe Facebook oldala  

• Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért  

• Európai Kézműves Szövetség  

• Népi Kézműves Házak Országos Egyesülete  

• A Magyar Kézművességért Alapítvány  

• Hagyományok Háza  

• Michelangelo Foundation  

 



 

  
 


