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Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele

Elnökségi értekezlet
Az elnökség december 8-9-én tartotta utolsó értékezletét Békéscsabán. Napirendi pontok
voltak: 1. A NESZ 2020. évi gazdálkodása – a november 30-ig lévő könyvelés és a mellé
kalkulált esetleges bevételek és kiadásokkal együtt; 2. A küldöttgyűlésen elhangzott
javaslatokkal, a NESZ 2021. évi Csoóri támogatásából tervezet programok
részletezésével, valamint a gondok feloldását jelentő cselekvési programokkal, a NESZ
munkatervének a kiegészítése; 3. Egyebek, aktualitások

Hírek
Az Interreg Europe CRAFTS CODE projektben december 16-án Igyártó Gabriella, a
NESZ ügyvezető igazgatója mutathatta be a Mesterségek Ünnepét, mint jó gyakorlatot
https://mailchi.mp/239194be91c4/4zg6pymkvx-2504378?e=7a107f26b8
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A program témája az volt, hogyan terjeszkedhetünk a piacon, hogyan szólíthatjuk meg
hatékonyan a célközönséget.
A Mesterségek Ünnepe fesztivál prezentációja mellett az alábbi országok képviselői is
bemutatták országuk jó gyakorlatát: Finnország, Spanyolország, Bulgária és Írország.
A járványhelyzetre való tekintettel ebben az évben nem nyithattak meg az adventi
kézműves vásárok, ezért az Advent Bazilika az Ökumenikus Segélyszervezettel közös
akcióban támogatta a népművészeket.
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége kézművesei közül 20 alkotó is kiválasztásra
került, akiktől összesen 10 millió forint értékben vásároltak tárgyakat. Ezeket az év végi
ételcsomagokkal együtt juttatták el rászoruló családoknak, akik ebben az évben nem csak
élelmiszer-adományt, hanem ajándékot is kapnak.
„Mester és Inas” projektünkben egy olyan tudás átadó, tudás bővítő programot
valósíthattunk meg, aminek célja, hogy a nagy szakmai múlttal és tapasztalattal
rendelkező Népművészet Mesterei a fiatal alkotók részére szakmai tapasztalatcserét
biztosítsanak, átadják meglévő tudásukat és megismertessék az adott kézműves szakma
fogásait.
Fazekas, hímző, bútorfestő, bőrműves, csipkekészítő, szűcs-hímző, takács, szövő, palást
és paszománykészítő, nemezkészítő, szíjgyártó, fafaragó, kékfestő és kovács mesterek
vettek részt a programban, összesen 20 fő Népművészet Mestere és 32 fő fiatal alkotó.
A program a Csoóri Sándor Alapnak köszönhetően valósult meg.
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége kézműveseinek gyönyörű hímzett párnái
díszítik a Budai Vigadó Átriumát.
A Hagyományok Háza felkérésére a NESZ 6 hímzőközössége és 29 egyéni alkotó 100
párnát készített különböző tájegységek hímzésmotívumai alapján.
A gyönyörű párnák a sok egyéb mellett jászsági szűcshímzéssel, karádi, buzsáki,
drávaszögi hímzéssel, matyó főkötő hímzéssel, tardi keresztszemes, gömöri csomós,
sárközi, hódmezővásárhelyi és kalocsai hímzéssel készültek.
Az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 sz. pályázat keretében szervezett
eseményekről
itt tájékozódhatnak.
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

Fehérvári Kézművesek Egyesülete
A Fehérvári Kézművesek Egyesülete és a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
együttműködése több éve tart már. Kölcsönösen meghívjuk egymást és rendszeresen részt
veszünk egymás rendezvényein. Az Iparkamara kiállító teret és lehetőséget adott és ad
https://mailchi.mp/239194be91c4/4zg6pymkvx-2504378?e=7a107f26b8
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eseményeiről az Iparkamara is tudósít a „Gazdasági Kalauz” című havonta megjelenő
újságjában.
Az idei évben az egyesületünk elnökét, Szenczi Jánosnét beválasztották a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves tagozatának vezetőségébe.
Minden évben a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara összeállítja Fejér megye gazdaságát
elemző, „Gazdasági Körkép - Fejér megye gazdasági értéktára” c. magazinját. Ebben a
magazinban minden cég, minden vállalkozó 1 oldalon bemutathatja cégét, vállalkozását. Évről
évre a Fehérvári Kézművesek Egyesülete is kap egy oldalt, melyen beszámolunk az adott év
főbb egyesületi eseményeiről, képekkel illusztrálva.
A Fehérvári Kézművesek Egyesülete 18. alkalommal tartotta meg a „Betlehemi szép csillag”
pályázat és kiállítást. A pályázatra gyermek és felnőtt alkotók egyaránt jelentkezhettek a
pályázati feltételek betartásával. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden évben egy
felnőtt alkotónak a díjazását támogatja. Ez az alkotó a Kamarától elismerő oklevelet és
tárgyjutalmat kap, melyet a Kamara Kézműves tagozatának vezetője ad át.
Az Iparkamara jótékonysági rendezvényeit, eseményeit egyesületünk segíti kézműves
ajándékok átadásával.
Az Iparkamarával közös konferenciát is tartottunk, ahol az előadások a kézművességről, a
hagyományok megtartásáról és továbbadásáról szóltak.
Kapcsolatunk, ahogy a példák is mutatják, hasznos, harmonikus és sikeres együttműködés,
mellyel mindketten kölcsönösen gazdagítjuk egymás munkáját.
(Szenczi Jánosné)

Artera Alapítvány
Kézműves Szakképzések...
„Vendégváró Advent”...
Elolvasom

Békés Megyei Népművészeti Egyesület
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Past Issues

Translate

Elolvasom

Bihari Népművészeti Egyesület
Az egyesület hírei....
Elolvasom

Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület
Keceli Országos Virtuális Fazekas Kiállítás...
Elolvasom

Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Szeretettel várjuk „Online műhelyünkben”!...
„Téli online műhelyek”...
XVIII. Betlehemi szép csillag” pályázat és kiállítás...
Rómában Gelencsér Julianna népijáték készítő, csuhéműves népi iparművész
betlehemje...
„Luca, Luca kitty...kotty”...
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Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület
Egyedi díszekkel ékesített karácsonyfa...
Pályázatot hirdettünk tagjaink részére, „Alkotó munkával várjuk a Húsvétot” címmel...
A Város Szíve mézeskalácsból készült 2020-ban is!...
Elolvasom

Heves Megyei Népművészeti Egyesület
A mi történetünk -III....
A Szent István Rádió riportja az Aldebrői Történelmi Emlékparkról...
Elolvasom
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M-ART
Adventi kiállítás...
Tárlatvezetés...
Civil adventi naptár...
Hungarikum pályázat...
Örökítő tudásátadás III....
Adventi gyerek foglakozások...
Öt éves a Népi Iparművészei Múzeumban működő Nyitott Műhely...
Elolvasom
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NESZ Facebook oldala
Mesterségek Ünnepe Facebook oldala
Komatál program
Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért
Európai Kézműves Szövetség
Népi Kézműves Házak Országos Egyesülete
A Magyar Kézművességért Alapítvány
Hagyományok Háza
Michelangelo Foundation

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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