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

 

  

 
  
Hírek                

• A NESZ 2018. november 17-én tartotta soron következő küldöttgyűlését a 

Hagyományok Házában. Napirendi pontok voltak: A NESZ 2019. évi 

munkatervének és költségvetésének megvitatása, elfogadása; A két küldöttgyűlés 

közötti időszak beszámolója; Kiemelt tevékenységek részletesebben: • EFOP 



pályázat, • Párbeszéd program, • Nesz érdekvédelmi tevékenysége, • Rövid 

beszámoló a NESZ által szervezett kirándulásról; XXXII. Mesterségek Ünnepe 

beszámoló; Megemlékezés elhunyt tagjainkról  

• Élménybeszámolók fotókkal az októberi szakmai tanulmányútról                            

             Bogárné Szőke Erika beszámolója Lovászné Juhász Rita beszámolója  

• A Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége idén újra 
megrendezi Ünnepváró programsorozatát.  
A megújult Budai Vigadóban illetve az előtte található Corvin téren decemberben 

tíz napon át újra adventi hangulat várja az érdeklődő közönséget.   

Karácsonyhoz közeledve ünnepi díszbe öltözik a Hagyományok Háza és környéke, 
ahol igényes és egyedi ajándékok vásárolhatóak közvetlenül az azokat készítő 

népi iparművészektől, kézművesektől. A kézműves vásár mellett lehetőség lesz 

kézműves workshopokon saját ajándéktárgyak készítésére, az ünnepi hangulatot 

pedig népzenei koncertek, betlehemesek, gyermek- és családi programok teszik 

majd teljessé. 

A karácsonyi jó hangulatról a szabadtéri színpad programjaival valamint a 

Hagyományok Háza színháztermi programjaival gondoskodunk. A szabadtéri 

színpadi programok hétköznap 17 és 18 órától, hétvégén 16 órától szórakoztatják a 
közönséget, míg a színháztermi program az esti órákban veszi kezdetét. Ízelítőül a 

szabadtéri programokból: Romengo, Fonó zenekar, Vujicsics, Dalinda, Kubinyi-

Szokolay duó, Szalonna és bandája, Óbudai népzene iskola.  

• Advent a Várkert Bazárban. Adventi vasárnapokon a NESZ által szervezett 

kortárs iparművészeti vásáron mutatkoznak be hosszú idő után, a Várkert 

Bazárban hazai ékszertervezők, keramikusok, grafikusok, ruhatervezők, 

bőrművesek, üvegművesek, stb. A sokak számára ismert alkotókkal korábban a 

több, mint egy éve bezárt Iparművészeti Múzeumban már hagyománnyá vált 
vásáron találkozhattunk utoljára.   December 2. és 23. között, vasárnaponként 

számos program várja a látogatókat a karácsonyi hangulat és készülődés 
jegyében, amely minden korosztály számára tartogat különlegességeket, mint pl. 

koncertek, ajándékkészítő műhelyek, Élő Betlehem, fakutyázás. A magyar népi 

hagyományokat megidézve betlehemesek járnak a vendégek között, 

mondókáikkal, verseikkel felelevenítve az egykori falusi karácsonyok hangulatát.   

• A NESZ, a szentendrei Skanzen és a New York-i Magyar Ház közös 
szervezésében valósul meg 2018. december 7-8-9-én, a "III. Magyar Örökség 
Fesztivál – Advent New Yorkban" rendezvény, mely gyermekeknek és 

felnőtteknek szóló ajándékkészítő műhelyekkel, interaktív kézműves 



foglalkozásokkal, adventi népzenei koncertekkel és néptáncos programokkal, 

karácsony kiállítással, Mikulás-járással, karácsonyi vásárral és ízletes karácsonyi 

ételekkel várja az érdeklődőket.  

• 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   

 
 

 

 

 
 

• Fazekas Ferenc - Fazekas Szakmai Bizottság  

• Kormányos Lászlóné - Viseletkészítő Szakmai Bizottság  

          Elolvasom 

 

           



  

           

          

 

  
   

   

  

Aranykapu Népművészeti Egyesület 

• XIII. Megyei Textilművészeti Konferencia, Szakmai Bemutató és Kiállítás...  

• „Élő Népművészet” ...  

          Elolvasom 

 

   

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

• KITÜNTETÉS...  

• KÉPZÉSEK...  

• EFOP 3.3.2-16-2016-00010...  

• EFOP-3.7.3-16-2017-00075...  

• EFOP-1.3.5-16-2016-000026...  

• SZOLGÁLTATÁSOK...  

• ELFELEDETT SZAKMÁK TANFOLYAM...  

• NOVEMBERI PROGRAMOK...  

• NIT ZSŰRIZÉS...  

• REGIONÁLIS KONFERENCIA...  

          Elolvasom  

 



           

 

 

Bihari Népművészeti Egyesület 

• Jubileumi események...  

• Programok...  

          Elolvasom 

 

                     

 

   

Csillagvirág Népművészeti Egyesület 

• Szakkörök és karácsony...  

          Elolvasom 

 



           

 

            

Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 

• A török nyelvű népek textilkonferenciája, Azerbajdzsán...  

• Héttorony Fesztivál...  

• Idén jelent meg Orisek Ferenc új könyve "Domborfaragások" címmel...  

          Elolvasom 

 

           

 
 
Fehérvári Kézművesek Egyesülete 

• Regionális szakmai nap...  

• A Fehérvári Kézművesek Egyesülete megalakulásának 20 éves évfordulóját 
ünnepelte...  

• Nemzet Művésze díjazottak között Kunkovács László fotóművész, néprajzkutató...  



• Radetzky Jenőné kézműves társunk betlehem gyűjteményének kiállítása...  

• „XVI. Betlehemi szép csillag” pályázat...  

          Elolvasom 

 

           

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület  

• Események, hírek...  

          Elolvasom 

 

           

 

  

Heves Megyei Népművészeti Egyesület 

• Szakmai tanulmányút...  



• Csipkebogyó fesztivál Szarvaskőben...  

• Pro Urbe díj Horváth Tibornak...  

          Elolvasom 

 

           

 

   

Iharos Népművészeti Egyesület 

• Bőröndműhely...  

• Kékben-zöldben...  

• Fókuszban a karácsonyfadíszek...  

          Elolvasom 

 

            
                   

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület 



• 120 órás akkreditált Népi Játszóházi foglalkozásvezetői tanfolyam...  

• Népi kézműves szakkörök...  

• Tisztújító Közgyűlés...  

          Elolvasom 

 

           
 

 

Matyó Népművészeti Egyesület 

• Design-hét...  

• Magyar hétvége Belgrádban...  

• Hímző hétvége...  

          Elolvasom 
 

           

 



   

Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete 

• „Nanó szobája” – egy palóc magángyűjteményi kiállítás...  

          Elolvasom 

 

            

         

 

Zala Megyei Népművészeti Egyesület 

• „Elfeledett mesterség – kéregedény készítés”...  

• Zalai Kovács Stúdió...  

• Területi közművelődési feladatellátás...  

• „Varázslat tűvel, fonallal”...  

• Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató...  

          Elolvasom 

 



           

 

           

          

  

 

 

   

 

Pályázati felhívás 

•  XIII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat    Bővebben  

• KOMATÁL és KOMAKENDŐ Kárpát-medencei alkotópályázat   Bővebben  

 
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  

 

  
 


