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Tisztelt Olvasóink, Kézműves Társaink!
Mi ezt visszük Európába…! – lett a mottója kiállításunknak, amely az EUcsatlakozás havában, május 21-én kezdődött és június 20-áig tart nyitva az
Iparművészeti Múzeumban.
Örömmel tapasztaltuk, hogy Magyar kézművesség – 2004 és Balassi
korának kézműves hagyományai c. pályázatunkra minden eddiginél többen
jelentkeztek és adták be alkotásaikat. A zsűri válogatását követően
bemutatásra került anyag jól reprezentálja kézműveseink szakmai tudását.
A kiállítás méltó bizonyítéka lett a fennállásának 10. évfordulóját ugyancsak
májusban ünneplő Alapítványunk törekvéseinek és célkitűzéseinek is –
amelyek között a hagyományok megőrzése, ápolása és továbbvitele mellett a
magyar kézművesség korábbi európai rangjának visszaállítása is szerepel.
Eddigi kiállításaink haszna több területen megmutatkozott: a felkészülés
folyamatos szakmai önképzésre, egyre szebb alkotások létrehozására késztette
a résztvevőket; az ország reprezentatív helyszínein rendezett kiállítások
bemutatkozási és potenciális üzleti lehetőséget is jelentettek; a különböző
szakmák képviselői között a személyes találkozások során kapcsolatok,
együttműködések alakultak ki; nem utolsó sorban pedig erősödött a közösségi
szellem, a valahova tartozás, a valamihez kötődés érzése!
A szerkesztő

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Előző hírlevelünk megjelenése óta újabb kézműves olvasóink – Büki
András, Csepi Mária, Gulyás Árpád és Gulyás Árpádné, Józsa-Ilyés
Attila, Molnár Valéria, Tóth Árpád – jelezték, hogy 2003. évi
adóbevallásuk benyújtásakor
Alapítványunk
javára ajánlották fel
személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
Az OTP értesítései szerint 2004. március 21. és június 10. között a
következők támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Ángyán Csilla, Bajmóczy Tibor, Balázs Katalin, Balogh Sándor, Baloghné
Kegyes Lonci, Baráth Miklósné, Barkos Beáta, Becze László, Béresiné Kézdy
Éva, Berkes Imréné, Dr. Berza László, Berzéki László, Bíbok Anikó, Bogdán
Éva, Bordácsné Kishonti Erika, Böcskei Imre, Class 2000 Bt., Csökmei
Márta, Czinege Edit, Marlene Dietrich, Dóczi-Székely Gáborné, Dönczi
András, Fábiánné Harkácsi Judit, Farkas Zsuzsanna, Fehér Jánosné, Fülöp
Ágnes, Fülöp Margit, Gelencsér Attiláné, Gradvolt Istvánné, Gregorián Bt.,
Gubán György, Gy. Kamarás Katalin, Hagyományos Értékek Megőrzéséért
Alapítvány, Hamvasné Bohák Mária, Harangozó Rita, Hardi Andrásné,
Hauth Istvánné, Herczenik Gyuláné, Héring Mátyás, Hevesi Népművészeti és
Háziipari Szövetkezet, Hoppán György, Horváth Árpád, Illa Gyula, Jónás
Bálint, Judák Ambrus, Kakukné Varga Ágnes és Kakuk Attila, Kállay
Tűzzománc Kft., Kasztner Erika, Katonáné Kalmár Terézia, Kemény Gizella,
Kerepesi Mari, Kiss Józsefné, Kiss Nándorné, Kolumbán Zsuzsanna, Korbely
Zsuzsa, Kóté Lászlóné, Kun István, Laluska Erzsébet, Lévay Mária, Majoros
Endréné, Marosfi Ágnes, Marschek Zoltánné, Miksi Sándorné, Míves
Üvegstúdió, Dr. Moldoványiné Arany Gyöngyi, Molnárné Bárdi Andrea,
Molnárné Süli-Zakar Zita, Nagy Irén, Nagy Józsefné Török Gizella, Nagy
Péter, Nagy Zoltán, Neukirchnerné Tankó Zsuzsa, Oláh Zoltánné, Oravecz
Veronika Anna, Orosz Jánosné, OXA Galéria Bt., Ősiné Mengesz Mária,
Páduai Miklós, Pankotai Csaba, Papp Olívia, Párniczky Józsefné, Pintérné
Stefkovits Judit, Porkolábné Szabó Sára, Rátkai Sándor, Révész Márta,
Stefanidiszné Frics Ildikó, Stringovics Andrea, Szabados Lajosné, Szabatin
István, Szalai Zsuzsanna, Szekeres Gyula, Szirota Erzsébet, Szűcs Sándorné,
Szűcsné Novák Mária, Szwoboda István, T. Kamenár Csilla, Tálos Zoltán,
Tatainé Csapó Dorottya, Timár Zsuzsanna, Tóth Árpád (Révész Késes
Műhely), T. Némethy Erzsébet, V. Andrejszki Katalin, Varga Gábor, Varga
Istvánné, Varga Tibor, Vargáné Bodor Judit, Várnagy Irma Mária, Vékony
Zsuzsanna, Villányi Ágnes, Virágné Hollósi Ilona, Wiedermanné Éltető
Mária, Zsóri Balogh Erzsébet.
Az április 1-jei bankszámlakivonat mellékletei nem érkeztek meg, ezért 3
befizető neve hiányozhat ebből a felsorolásból – akiktől elnézést kérünk!
Köszönet mindannyiuknak!

A „MAGYAR KÉZMŰVESSÉG - 2004” ÉS „BALASSI
KORÁNAK KÉZMŰVES HAGYOMÁNYAI” C. PÁLYÁZAT
ÉRTÉKELÉSE
Május 21-én az Iparművészeti Múzeum földszinti aulájában ünnepélyes
megnyitóval vette kezdetét a Magyar kézművesség - 2004 és Balassi korának
kézműves hagyományai c. pályázat Képző- és Iparművészeti Lektorátus és
Népi Iparművészeti Tanács által válogatott anyagából rendezett kiállítás.
Elsőként Fábry Zoltán, a MOMKE elnöke, az Alapítvány társelnöke
üdvözölte a megnyitó résztvevőit, abból az alkalomból, hogy A Magyar
Kézművességért Alapítvány, fennállásának 10. évfordulóját ünnepli, és –
az IPOSZ-szal, a MOMKE-val és a BKIK Kézműipari Tagozatával
együttműködve – ismét az Iparművészeti Múzeumban kapott lehetőséget a
magyar kézművesség értékeinek bemutatására. Kiemelte, hogy az időpont,
amikorra a Múzeum beillesztette rendezvényünket éves programjába,
kapcsolódik Magyarország Európai uniós csatlakozásának időpontjához, ezért
választottuk mottóul a Mi ezt visszük Európába…! jelmondatot.
Simon Károly, a Múzeum főigazgatója és Hefter József, a BKIK általános
alelnöke mondott köszöntőt. A Kézművesek Európában című projektet és
internetes portált Debreczeni István, a NAC Konzorcium vezetője ismertette.
A kiállítást Szűcs György, az IPOSZ elnöke nyitotta meg.
A Kézművesek Európában című projekt névadó-pályázatának győztese Cene
Márta koordinátortól vette át A Magyar Kézművességért Alapítvány által
felajánlott díjat: Maráczi Zoltán üvegcsiszoló gravírozott serlegét.
A kiállítás résztvevőinek szavazatai alapján idén az „Aranyfokos” Kézműves
Vándordíjat Szabó György agancsfaragó (Dunakeszi), a „Kristály”
Kézműves Vándordíjat Szekeres Attila intarzia-készítő (Budapest) kapta.
A kettős pályázat eredményhirdetése következett.
Az NKÖM Közművelődési Főosztályának megosztott nagydíját Fülöp Pálné
és Hegedűs Jánosné hevesi kéziszövők kapták. Ugyancsak az NKÖM
Közművelődési Főosztályának nagydíját kapta a budapesti Esély Kövessi
Erzsébet Szakképző Iskola. A Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat kollektív
díját a debreceni Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola Ötvös és
Zománcműves Műhelye, az NKÖM Közművelődési Főosztályának
különdíját Jónás Bálint parádi üvegfúvó és Erdélyi Tibor budapesti
szoborfaragó vehette át. A Pro Renovanda Cultura Hungariae
"Népművészetért" Szakalapítvány díját Nepp Dénes szekszárdi szíjgyártó
érdemelte ki. Pest megye Önkormányzatának díját Szabó György
agancsfaragó Dunakesziről,
A Magyar Kézművességért Alapítvány
különdíját Szekeres Attila budapesti intarzia-készítő kapta. Zsóri Balogh
Erzsébet tűzzománcművész alkotását Gál Márta és Nagy Dezső kecskeméti
díszműüvegesek, Dönczi András intarzia-készítő alkotását és az Országos
Művészi Kézműves Egyesület díját Nagy Zoltán budapesti késes vehette át.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormányzat díját Sisa István jászberényi
faműves, a Veszprém megyei Önkormányzat díját az Alsóörsi Csipke
Műhely Szuper Miklósné vezetésével, az NKÖM Közművelődési
Főosztályának díját Fazekas Balázs lovasberényi díszfegyver-készítő kapta.
Pest megye Önkormányzatának díjait Kóczián Csaba pilisszentkereszti,
Naszvadi Magdolna szigetszentmártoni fazekasok és Nemes Ferenc
szigetújfalui faragó, A Magyar Kézművességért Alapítvány díját R. Nagy
Erika budapesti keramikus vette át. A Baranya megyei Önkormányzat díjait
Horváth Ágota pécsi fazekas, Mezei Ottó kárászi fazekas, szövő és
Szentkereszti István hásságyi fafaragó, Vass László intarzia-készítő
iparművész alkotását Decsi-Kiss Jánosné szálkai gyöngyfűző, Ruzsa Ilona
képzőművész alkotását Hauth Istvánné bajai gobelinszövő kapta. A Mi
Otthonunk Szerkesztősége és az Alapítvány díját Párniczky Józsefné
székesfehérvári hímző és kivitelező társai vették át. Az Alapítvány díját az
Ózdi Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkör, Belváros-Lipótváros
Önkormányzatának díját Gisztl Anna budapesti ruhakészítő, az Alabárdos
étterem vacsorameghívását és W. Wieger Mariann képzőművész díját Ábel
Endre budapesti sodronypáncél-készítő, az MV Iparos Újság ajándékkosarát
Demeter Andrea budapesti fazekas, a Somogy Kertje Kft. díját Dr.
Karácsony Gyuláné győri úrihímző, az Alapítvány díját Szomolai Tibor
rimaszombati (Szlovákia) tojáshímző vette át. A Mi Otthonunk
Szerkesztőségének díját Bagdi Ibolya budapesti hímző, a Magyar
Iparművészet c. folyóirat és a BKIK Kézműipari Tagozat díját Fejér Zsolt
budapesti faszobrász, a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara díjait
Németh Zoltán bicskei faműves és Sipos Tamás dinnyési bőrműves, Pest
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megye Önkormányzatának díjait Hegedűs Iván képző- és iparművész
Tahiból és Ács Imréné ráckevei vertcsipke-készítő, a Heves megyei
Önkormányzat díjait Fehér Jánosné és Erdész Judit Mária egri
viseletkészítők kapták. Ugyancsak az Alapítvány díját a Manu-Craft
Ékszerészműhely - Alpár Gabriella, Bolya Dániel és Kertész Olga
budapesti ötvös-aranyművesek vették át. A Magyar Iparművészet c. folyóirat
és Varró Gabi selyemfestő díját Albert Éva budapesti bőrműves,
Alapítványunk díját Tatainé Csapó Dorottya győri öltözéktervező, a
Veszprém megyei Önkormányzat díját a Paloznaki Hímzőkör Szuper
Miklósné vezetésével, az MV Iparos Újság ajándékkosarát Kovács Klára
Valéria budapesti tűzzománc-miniatúra-festő, Tanai G. Anna képzőművész
alkotását Rózsa Györgyné budapesti tojásfestő, a BKIK Kézműipari
Tagozatának díját Varga Tibor budapesti szíjgyártó-nyeregkészítő kapta. A
Magyar Borok Háza ajándékcsomagjait Gelinek Imre budapesti késkészítő,
Járdán József borsodnádasdi nemesfémműves és Szilágyi Dezső
jászfényszarui fafaragó vehette át.
A díjazottak megkapták a Balassi-emlékév és A Magyar Kézművességért
Alapítvány fennállásának 10. évfordulója alkalmából készült érmét is,
amelyet Gáspár Pál Szilveszter vésnök tervezett.
A díjazottakon kívül a kiállítás többi résztvevője is kapott oklevelet.
Gergely Imre, az Alapítvány titkára mondott köszönetet a kiállítás
főrendezőjének: Szőke Imrének, és a kiállítás előkészítésében, rendezésében
közreműködőknek: Kóté Lászlónénak, M. Sarlós Erzsébetnek, Haris
Máriának, R. Nagy Erikának, Kovács Klára Valériának, Farkas
Zsuzsának, Fentné Fodor Évának, Fábry Zoltánnak, Sarlós Györgynek.
Köszönet és elismerés illeti a kiállítás anyagát bemutató, a megnyitóra(!)
megjelent album elkészítésében résztvevőket gyors, összehangolt
munkájukért: Mátyus László fotóst és segítőtársait, Gergely Andreát (a
számítógépes munkáért, képszerkesztésért), a TRADEORG Nyomda
kollektíváját: Tóth Zoltán ügyvezető igazgatót és a képfeldolgozást, nyomdai
előkészítést végző Nagy Balázst.
Az ünnepség befejezéseként F. Tóth Mária, az NKÖM Közművelődési
Főosztályának vezető főtanácsosa és Sarkadi Nagy Emília, A Magyar
Kézművességért Alapítvány elnöke gratulált a kiállítás résztvevőinek,
díjazottjainak és szervezőinek, majd Gergely Imre adta át a Balassiemlékérem és a kiállítási album 1-1 tiszteletpéldányát Simon Károlynak, F.
Tóth Máriának, Szűcs Györgynek, Debreczeni Istvánnak és Ihrig Péternek, a
NAC Konzorcium 3. tagja, a Compexpo Kft. ügyvezető igazgatójának.
Az ünnepélyes megnyitót követően az érdeklődők 2 kitelepített számítógépen
megtekinthették az előkészítés alatt álló internetes Kézműves Portált.

Ide kívánkozik egy rövid üzenet, amelynek írója hírlevelünk nyilvánosságát
tartotta a legalkalmasabb fórumnak annak közzétételére. (Betegsége miatt
nem lehetett jelen a kiállítás megnyitóján, ezért utólag értesült arról a
megtiszteltetésről, amit „A szakma” döntése, a kollégák véleménye jelent!)
„Kedves Alkotótársak!
Ezúton szeretném megköszönni rám leadott szavazataikat, melyek által
elnyertem az idei Kristály Vándordíjat!”
Szekeres Attila intarzia-készítő

AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI
 Folytatódik az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával
megvalósuló, Kézművesek Európában elnevezésű program.
A folyamatosan épülő, fejlesztés alatt álló portál a www.kezmuvesportal.hu
címen már megtekinthető.
A program megvalósítója, a NAC konzorcium várja a további jelentkezőket
és a portállal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat!
A részvételi feltételekről és a jelentkezés módjáról érdeklődni lehet a portál
szerkesztőségének telefonszámán: 260-2430 és 260-2511, valamint A Magyar
Kézművességért Alapítvány 354-3146-os telefonszámán.

PÁLYÁZATOK
A vasvári Városi Művelődési Ház pályázatot hirdet
„Árnyalatok” címmel.
Pályázni bármilyen képző- és iparművészeti alkotással lehet formai
megkötöttség nélkül, 18 éves kor felett, maximum 3 alkotással. Az
alkotásokat szakmai zsűri értékeli és díjazza.
Jelentkezési (beérkezési) határidő: 2004. július 23. péntek.
A kiállítás-megnyitó időpontja: 2004. augusztus 13. péntek.
Az alkotásokat kérjük megfelelő csomagolásban, kiállítható állapotban
elküldeni. Kérjük az alkotások hátoldalára, talpára címét és technikáját ráírni!
Információ: Rajner Ágota: 94/573-070, postmaster@vasmuv.axelero.net
Postacím, melyre az alkotásokat várjuk: 9800 Vasvár, Bartók Béla u. 4.

A Magyarországi Csipkeközpont Alapítvány pályázatot írt ki
"KERTÜNK VIRÁGAI" címmel.
KIVONAT!
A pályázat célja: a Magyarországon és a határon túli magyar területeken
fennmaradt csipkék, csipketechnikák felkutatása és bemutatása, kiállítása.

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
Vert, varrott, vegyes.
Jelentkezési határidő: július 30.
Az elkészített pályamunka beküldési határideje: augusztus 10.
További információ, jelentkezési lap és csekk: Mikó Piroska titkár (6400
Kiskunhalas, Kossuth u. 37/a) T: 20/4127115 vagy 77/523-155 napközben.
Forrás: SANSZ

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár- és
Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) pályázati felhívásai – 2004.
KIVONAT!
VIDÉKI JÖVEDELEMSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE
(AVOP 3.1)
Pályázhatnak: Természetes és jogi személyek; őstermelők; egyéni
vállalkozók; gazdálkodó szervezetek és integrációik; mezőgazdasági
tevékenységet folytató egyéb jogi személyek; belföldi székhellyel rendelkező
mikro- és kisvállalkozások.
Beadási határidő: folyamatos.
A támogatás fő céljai:
 agrártevékenységek diverzifikációja
 minőségi mezőgazdasági termékek marketingje
 idegenforgalom fejlesztése
 falusi turizmus fejlesztése
 kézműipari tevékenységek fejlesztése.
A támogatással megvalósuló fejlesztések esetében a fenti operatív célok közül
legalább egynek teljesülnie kell.
A pályázati felhívás a szűkebb értelemben vett vidéki térségekre koncentrál.
Az intézkedés a vállalkozók mezőgazdaságon belüli és kívüli tevékenységi
köreinek bővítését célozza, különös tekintettel az egyedi, kiváló minőségű
termékek előállítására, a termékek értékesítési lehetőségeinek javítására.
Kézműipari tevékenység fejlesztése – Kódszám: 3.1.4
a) Kézműipari vállalkozások eszközfejlesztése, termékfejlesztés.
b) A piacra jutás, értékesítés ösztönzése érdekében a marketing eszközök
fejlesztése (bemutatkozó anyagok, kiadványok).
c) Bemutató üzemek, műhelyek kialakítása.
Azokat a kézműipari tevékenységet folytató mikro- és kisvállalkozásokat
támogatják, melyek egyedileg vagy kisszériában, kisüzemi módszerekkel
állítják elő termékeiket; a hagyományos kismesterségek, a népi mesterségek,
a tárgyalkotó népművészet, a népi iparművészet körébe sorolhatók.
A támogatás formája: vissza nem térítendő fejlesztési támogatás, európai
uniós és nemzeti forrásból.
Kézműipari tevékenység fejlesztése esetén a támogatás mértéke a
fejlesztés összes elszámolható költségének: 50-65%-a.
 A fejlesztések elszámolható összköltsége kézműipari fejlesztés
esetén 30 millió forint.
xxx
Többek
között
népművészeti
alkotóházak
kialakítására,
továbbfejlesztésére kínál lehetőséget a
FALUFEJLESZTÉS ÉS -MEGÚJÍTÁS, A VIDÉK TÁRGYI ÉS
SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE (AVOP 3.4)
c. pályázati téma.
Pályázhatnak: Mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók, civil
szervezetek, önkormányzatok, egyházak és egyházi jogi személyek.
Beadási határidő: folyamatos
(További részletek a pályázati csomagban!)
xxx
Általános tudnivalók – mindkét pályázatra vonatkozóan!
A pályázatokat egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyező
másolati példányban kell benyújtani. A pályázati adatlapot további egy
példányban CD-R lemezen is be kell nyújtani. A pályázati csomag letölthető a
www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu címekről, valamint beszerezhető az
MVH Kirendeltségein és a megyei földművelésügyi hivataloknál.
A pályázatokat postai úton folyamatosan, a beruházás megvalósítási helye
szerint illetékes kirendeltségre lehet benyújtani.

CÉGÉR PÁLYÁZAT
A tevékenységre utaló kifejező cégreklámok bizonyára nem csak a budapesti
kis üzletekre, műhelyekre jellemzőek, hanem országszerte megsokasodtak.
Ezért az MV Iparos Újság szerkesztősége úgy döntött, játékos pályázatot
hirdet a legszebb cégérek bemutatására.
Ha az Ön, vagy ismerőse műhelyét, üzletét szép cégér díszíti, küldjön róla
fényképet a szerkesztőség postacímére: 1390 Budapest 62. Pf.: 166.
Írják meg a műhely tulajdonosának nevét, címét, mert erre szükség lesz a
rangsor összeállításához. Az MV Iparos Újságban sorszámozva teszik közzé a
képeket, és a helyezések az Önök véleménye, egytől ötig adott pontszáma
alapján alakul ki. Az első három helyezett értékes jutalmakban részesül.
(A lap legfrissebb számában jelent meg az első két pályázat: 1. sorszámmal a
Játék Céh, 2.-sel az Üvegbarlang Tiffany Stúdió és Műhely cégérének fotója!)

Az ITDH Kht. meghirdette a 2004-ben kollektív magyar megjelenést célzó II.
kategóriás kiállítási programját is, melynek keretében egyéni pályázati úton

180 nemzetközi kiállításra, vásárra lehet jelentkezni, melyhez vissza nem
térítendő támogatás kapható. Az időpontokról, helyszínekről, profilokról
bővebb felvilágosítás: ITDH Igazgatóság, T: 472-8162, e-mail: kiallit@itd.hu,
honlap: www.itdh.hu.

További – különböző témájú – aktuális pályázati felhívások olvashatók a
havonta megjelenő Pályázatfigyelő-ben és a SANSZ-ban, folyamatosan e két
szaklap, valamint a Nemzeti Kulturális Alapprogram internetes honlapjain:
a www.pafi.hu, a www.sansz.ngo.hu, illetve a www.nka.hu címen.

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK, ÜNNEPNAPOK
 Stringovics Andrea ötvös – több évtizedes munkásságának, innovatív
szakmai magatartásának, a nemes hagyományok ápolásának elismeréseként –
a szakmát tömörítő Nemesfémművesek Országos Ipartestületének idei
serlegvacsoráján vehette át az aranykoszorús ötvös mester kitüntető címet.
 A Népi Iparművészeti Tanács legutóbbi, április 14-ei ülésén a következő
alkotók kapták meg a Népi Iparművész elismerő címet: Bodogán István
tiszacsegei és Szabó Hunor vöröstói fafaragók, Bencsik Márta öcsödi és
Kolnhofer Péter kőszegi szalmafonók, Burián Mónika szabadbattyáni és
Vajda Sándorné cigándi szövők, Csákányi Zoltán budapesti tojásfestő és
Dóka Krisztina hajdúböszörményi csuhéfonó.
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak !

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 Március 15-19. között Bácsalmáson, a Művelődési Házban, március 27. és
április 6. között pedig Jánoshalmán, a Mithras Képzőművészeti Galériában
rendeztek kiállítást T. Kamenár Csilla tűzzománcos alkotásaiból.
 Pálfi János fajátékos önálló kiállításának március 19-étől egy hónapon
keresztül a Madách Színház Tolnay-Szalonja adott otthont.
 A Rátkai Márton Klubban április 6-28-áig volt látható Szendrei Judit
tűzzománc-művész és Hoppán György fafaragó, tűzzománcozó közös
kiállítása.
 szeredi Ambrus Noémi Tavaszi Textilkép c. kiállítását április 7. és május
5. között az Erzsébetligeti Színházban tekinthették meg az érdeklődők.
 Április 22. és május 12. között a Radisson SAS Béke Hotelben működő
Béke Galériában rendeztek kiállítást Sárközi Ágnes iparművész tűzzománc
alkotásaiból.
 A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban április 28-án nyílt a Palócföldi
Népi Iparművészek Egyesülete és a szlovákiai Fülek város Motolla
Kézműves Köre közös kiállítása.
 A keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ és Színház –
Simon Edit által vezetett – Kerámia Műhelyének Agyagban álmodunk c.
jubileumi kiállítása május 2-14-éig volt látható a Balaton Kongresszusi
Központ és Színház Simándy termében.
 Céhmesterek kiállításával egybekötött jótékonysági árverést tartott május
8-9-én a Magyar Foltvarró Céh a debreceni Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Intézet javára a Magyar Kultúra Alapítvány székházában.
 Május 14-étől 23-áig tartott az a mackókiállítás, melyet Szalmási Klára
textiljáték-készítő szervezett miskolci macikészítők, -gyűjtők és macikat
szeretők közreműködésével az Ady Endre Művelődési Házban.
 A Radisson SAS Hotelben működő Béke Galériában május 14. és június 3.
között rendezték meg Halász Zsóka festőművész jubileumi kiállítását.
 VERNISSAGE címmel május 17-étől június 5-éig tartott Erdős Anna
keramikus és Szabó Ernő festő kiállítása a pécsi Szép-Míves Galériában.
 Tomcsányiné Szemere Sarolta kézműves mester Régi magyar templomok
kazettás mennyezetképei hímzéseken és üvegtárgyakon c. kiállítása május 1924. között a Magyar Kultúra Alapítvány székházában volt látható.
 Május 25. és június 11. között a FISE Galériában mutatták be Balogh
Mónika bőrtervező iparművész és tanítványai, a debreceni Kós Károly
Művészeti Szakképző Iskolában 2002-2004-ben végzett diákok munkáit.

 Gubán György tűzzománcozó iparművész „Csillagok és gyémántok”
című kiállítása június 20-áig, naponta 10-18h között tekinthető meg a Magyar
Kultúra Alapítvány székházában (Bp., I. Szentháromság tér 6.).
 Június 27-éig, hétfőtől péntekig 10-18h-ig látogatható a tanulmányait
Borsos Miklós szobrászművész főtanszakán 1959-ben megkezdett és 40
esztendeje, 1964-ben a Magyar Iparművészeti Főiskolán diplomázott
szobrász-, keramikus-, ipari formatervező, ötvös- és porcelántervező
művészek – köztük Benkő Cs. Gyula ipari formatervező, festőművész –
jubileumi kiállítása az Árkád Galériában (Bp., VII. Rákóczi út 30.).
 Július 1-jéig, hétfőtől péntekig 14 és 17h között látható a Nemzeti
Tankönyvkiadó aulájában (Bp., XIV. Szobránc u. 6-8.) Szalai Zsuzsa
ruhakészítő, valamint Oláh Márta és Decsi-Kiss Jánosné gyöngyfűzők
„Mesterségem, te gyönyörű…” c. közös kiállítása.
 Benkő Cs. Gyula Ferenczy-díjas festőművész kiállítása július 5-éig
munkanapokon 8-18h-ig tekinthető meg a BKIK székházában (Bp., I. ker.
Krisztina krt. 99.) működő Kamara Galériában.
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 Fából vaskarika – NEM-MINDENNAPI KREATIVITÁS címmel finn
– magyar kiállítás nyílt az óbudai Zichy Kastélyban (Bp., III. Fő tér 1.), amely
hétfő kivételével naponta 10-18h-ig szeptember 5-éig tart nyitva.
 Ugyancsak szeptember 5-éig (júniusban péntektől vasárnapig, júliustól
szerda kivételével minden nap) látogatható Nagypallon, a Pince Galériában a
Nagypalli Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesület
csuhémunkáit; Ehmann Gabriella, Ginter József, Gradwohl Zsolt,
Herbszt Helga, Horváth Ágota, Kovács Tibor, Lipics László, Mezei Ottó
és Rács Róbert fazekasok legszebb cserépedényeit; valamint Eddy Smid
holland fotográfus Magyarországi pillanatok c. anyagát bemutató kiállítás.

A NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM aktuális programjai:
Kecskemét, Serfőző u.19. T/fax: 76/327-203; E-mail: nim01@axelero.hu,
muzeum.nepiipar@freemail.hu (Nyitva tartás: keddtől szombatig 10–17h)
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: A népi iparművészet fél évszázada – napjaink
tárgyformáló népművészete (hímzés, szövés, faragás, fazekasság, népi
kismesterségek)
KAMARA KIÁLLÍTÁS:
Kalotaszeg - válogatás Zana Dezső
gyűjteményéből (viselet, kerámia, hímzett és szőtt népi textilek)
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
- „Évszakok gyöngyei” - népi és iparművészeti gyöngyök országos kiállítása
szeptember 11-éig.
- Szabadtéri szoborgaléria a múzeum udvarán október 30-áig.
- Magyar Nemezkészítők Országos Kiállítása (takarók, viseletek, kiegészítők)
július 27-étől szeptember 18-áig.

A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 A tárnoki Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében Német festett
bútormotívumok címmel április 16-án kiállítással egybekötött előadást tartott
Ament Éva bútorfestő a helyi általános iskola Kamaratermében.
 A hírlevelünkben közölt, az MKIK-tól kapott információnak köszönhetően
Szabóné Tóth Hilda szegedi üvegfestő részt vett – néhány alkotótársának
munkáival együtt, Magyarországról egyedül! – a franciaországi Albi-ban 37.
alkalommal rendezett nemzetközi kiállításon, amelynek idei témája az
Európai Unióhoz most csatlakozó 10 ország bemutatkozása volt.
 Május közepétől 3 hétig tartó kiállításon mutatkoztak be a XI. kerület
(Újbuda) lengyelországi testvérvárosában, Usztrony múzeumában, a
kerületben működő Albertfalvai Polgárok Köre szervezésében a városrész
iskoláinak képzőművész tanárai és – A Magyar Kézművességért Alapítvány
támogatásával – kézműveseinek képviselői: Fülöp Ágnes textilműves,
Laluska Erzsébet gyöngyfűző és Pócsné Hermanics Mária kézműves.

A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI
 Június 19-26. között Magyar Hetet rendeznek Baden-Badenben, amelyen
élő bemutatóval Varró Gabi egri selyemfestő is részt vesz.
 Az Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság 2004. július 22-én
a Duna Ünnepe
megrendezését kezdeményezi Budapesten, a Vígadó rakparton, az 1456-os
nándorfehérvári csata évfordulójának emlékezetére.
Tervezett rendezvények (júl. 21-25. között): ünnepi megemlékezés és
koszorúzás az elesettekért, a hajósokért, a vizek munkásaiért; hajó-felvonulás
és vízi látványosságok; régizene-előadások, színpadi bemutatók, jelenetek.
A Társaság Kézműves Kirakodó Vásárral szeretné színesíteni a programot.
A rendezvényről érdeklődni Bóta László főtitkárnál lehet (1063 Munkácsy M.
u. 21., T/F.: 331-6947, e-mail: omt@kvif.bgf.hu. Honlap: www.omt.atw.hu).
KÖSZÖNET…
… Hamvasné Bohák Mária nagymarosi festőművésznek, aki két betlehemi
témájú festményének negatívját ajándékozta Alapítványunknak. Mint írja:
„Örülnék, ha lehetne sokszorosítani képeslapként az Alapítvány javára.” –
Köszönjük a gesztust!
Továbbra is várjuk és köszönettel fogadjuk a támogatók jelentkezését!
A Magyar Kézművességért Alapítvány
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
 MAGYAR ORSZÁGOS MŰVÉSZI KÉZMŰVES EGYESÜLET
Az elmúlt időszakban Barna P. Ila, Győriné Szécsényi Mária, Marschek
Zoltánné, Tóth Sándor (Bocskaikert), Vass János és Végvári Vilmos éves
tagdíja érkezett meg a MOMKE számlájára. Az Egyesület vezetése reméli,
hogy a mellékelt csekk megkönnyíti a hátralékok rendezését, és a 2004. I.
féléves tagdíjak (lehetőleg OTP-fiókban történő) befizetését.
 A KÉZMŰVESEK BARANYAI EGYESÜLETE néprajzi előadássorozatot szervezett a nyárra. A június 10-én tartott 2. összejövetel témája a
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dél-dunántúli kerámia volt. A kötetlen beszélgetéssel összekötött találkozók
további időpontjairól és témáiról Horváth Ágotánál, az Egyesület elnökénél
lehet érdeklődni: 72/440-244, 30/262-9751; kmbe@freemail.hu
 TÁPÉI TŰZZOMÁNC TANODA
ALKOTÓTÁBOR gyerekeknek, fiataloknak
Helyszín: SZEGED-TÁPÉ, Csiki u. 8. T: 62/495-440, 30/513-1201, E-mail:
ttt@vnet.hu
I. turnus: június 28.; II. turnus: július 5.; III. turnus: július 12.; IV. turnus:
július 19. – naponta 8-tól 16 óráig.
Minden turnus 5 napos: hétfőtől péntekig tart.
Vezeti: Barkos Beáta és Simon Miklós képzőművész.
Részvételi díj: 14.000,-Ft/turnus, amely tartalmazza az ebéd, a programok, 4
tűzzománc kép elkészítéséhez szükséges anyagok és energia költségeit.
Program: Motívumgyűjtés, tervkészítés, különböző technikákkal (festői,
grafikusi, rekesz-, sodrony-, ékszer-) tűzzománc munkák létrehozása.
Kerámia-készítés és egyéb kézműves foglalkozások színesítik a programot.
Jelentkezés alsó korhatára: 10 év, felső korhatár nincs.
 KERÁMIA-PARK
1224. Budapest, Bartók B. u. 136. T/F: 362-2413 T: 70/533-4435 (angolul)
www.keramiapark.hu, E-mail: keramiapark@freemail.hu
BRONZKORI KERÁMIA TÁBOR
Budapesten, július 2 – 11-éig.
A tábort elsősorban kerámikusoknak szervezzük, de kezdőket, vagy akár
régész tanulókat is szívesen látunk. Mindazoknak szól, akik mélyebb
ismereteket szeretnének szerezni erről a kultúrkorszakról, ill. mint forrást
használják fel művészetükben.
A programban kiállítás, vetítés, előadások a bronzkorról, múzeumlátogatás,
városnézés, aktív munka (edénykészítés, díszítés korabeli módszerekkel,
égetés gödörkemencében), tábortűz, bronzkori búcsúvacsora is szerepel.
Az oktatás napi 6 óra, de a műhelyben korlátlan ideig lehet dolgozni
A tábor díja a bejáróknak ill. a táborlakóknak (szállás, étkezés, anyag- és
műhelyhasználat függvényében) eltérő.
NYÁRI TÁBOROK
Gyerekek és felnőttek részére különböző helyszíneken (Budapest – Kerámiapark, Kapolcs, Jászszentlászló, Erdély – Korond) és különböző időpontokban
nyári kerámia-táborok indulnak a Kerámia-park szervezésében. A gyerektáborra 7-14 éves korig, a felnőtt táborra 14 éves kortól lehet jelentkezni.
Vinczéné Lőrincz Ágnes
Balatoni Hajós, Sport és Zenei Fesztivál
Balatonföldvár, kikötő és szabad-strand
2004 július 24.-augusztus 1.
A 2004-es nyár egyik legnagyobb szabású balatoni programja!
A kilenc napon át tartó rendezvény fő témája a sport, mely játékot, látványt és
izgalmat nyújt minden korosztálynak, profinak és amatőrnek, a vízi és
szárazföldi sportok kedvelőinek, résztvevőknek és szurkolóknak.
A Juventus rádió hatalmas színpadot épít a közönség szórakoztatására, és
folyamatos műsort biztosít a délutáni óráktól egészen este 10 óráig. A
programok között szerepel divatbemutató, zenés-táncos előadás, beszélgetés
hírességekkel, sportolókkal. Minden nap zárásaként neves együttesek
koncerteznek élőben a színpadon.
Előzetes becslések szerint – köszönhetően a programok sokszínűségének – a
várható nézőszám mintegy 100-150 ezer fő, a kilenc nap alatt.
A szabad-strand mögötti csodálatos platánfa-soron – egységes faházakban –
helyet biztosítunk egy színvonalas vásárnak. Szeretnénk, ha kézművesek,
ipar- és népművészek rögtönzött kiállításokat, bemutatókat is tartanának.
A Magyar Kézművességért Alapítvány és a MOMKE tagjainak speciális
részvételi kedvezmény: a kilenc napra 120.000,- Ft + ÁFA, amely
tartalmazza az éjszakai őrzést és a villanyáramot is!
Minden egyéb felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésére. Érdeklődni
Andrejszky Zoltánnál lehet a 20/369-8606 telefonszámon.
Sailing World Kft. (1085 Bp., Üllői út 32.)
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 A Dunántúli Napló március 31-ei számának Kultúra rovata A fény
tisztelete és szeretete címmel fotóval illusztrált cikket közölt Csonka Ibolya
ikon- és tűzzománc-festőről, abból az alkalomból, hogy képeiből kiállítást
rendeztek a tihanyi Rege kávéház galériájában.
 Vass László intarzia-készítő iparművésszel készített interjút az RTL Klub
Fókusz c. műsora április 12-én. Az alkotó, miközben életpályájáról beszélt,
bemutatta, hogyan készíti intarziáit 1993 óta, amikor fél oldalára megbénult.
Azóta is rengeteg önálló és kollektív kiállításon vett részt, amelyeken
díjakkal, emléklapokkal, oklevelekkel ismerték el. Ezek között büszkén
mutatta A Magyar Kézművességért Alapítvány okleveleit is.
 Az ÉKSZER Magazin május-júniusi számának Mesteremberek rovata
mutatta be Stringovics Andrea aranykoszorús ötvös mestert. Tíz oldalon
keresztül gyönyörű fotókon csodálhatjuk meg a békeidőket idéző, antik
jellegű, de ma is hordható ékszereket, melyek készítője a szépség szeretetét, a

tisztességet és a hagyományőrzés fontosságát édesapjától, a szakma nagy
öregjei közé tartozó néhai Stringovics Antaltól örökölte. A mesterasszony
szeretettel beszélt családjairól – köztük magáról a szakmáról, amelynek nagy
öregjei között Bartha Lajos bácsi nevét említette. (Bartha Lajos nemzetközi
hírű ötvös mester az Alapítványunk szellemi jogelődjének számító Országos
Kisipari Kézműves Tanács alapítója és első elnöke. – A szerk.)
JOGSZABÁLYFIGYELŐ
A Magyar Közlöny 2004/58. számában jelent meg a Kormány 114/2004. (IV.
28.) sz. rendelete a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról,
amelyeket a nemzeti kulturális örökség minisztere a továbbiakban (a Magyar
Művelődési Intézet helyett) a Hagyományok Háza útján lát el.
A kormányrendelet végrehajtási utasítása, a nemzeti kulturális örökség
miniszterének 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelete a Magyar Közlöny
2004/69. számában részletezi a népi iparművészeti tárgyak minősítésének
(az „A”, a „B” kategóriába sorolás, ill. a jelölés nélküli zsűriszám) feltételeit,
kérelmezésének módját, a forgalomba hozatallal összefüggő teendőket; a
„Népi Iparművész” minősítés feltételeit; a népi iparművészeti alkotássá
minősíthető termékek és a „Népi Iparművész” minősítő cím foglalkozási
ágainak felsorolását, továbbá a minősítések esetén fizetendő díjakat.
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 KALÁRIS - MAGYAR KÉZMŰVES KISMESTERSÉGEK BOLTJA
ÓBUDA KÖZPONTJÁBAN (Bp., III. ker. Vörösvári út 3.)
Fazekas termékek és iparművészeti kerámiák, kézi hímzések, szőttesek, fa
használati tárgyak, faragások, csuhé-, fűzfavessző kosarak, mézeskalács,
történelmi ajándéktárgyak, könyvek, zászlók, címerek, plakettek, valamint
egyéb kézműves termékek árusítása mellett vállalom iparművészek és népi
iparművészek kollekcióinak alkalmi vagy folyamatos bemutatását,
népszerűsítését.
Információ - Hargita Zsuzsanna: 388-2131 (hétfő kivételével 11-től 18
óráig).
 Az Életkép Üzletház bemutatóterme (Bp., XI. Bartók B. út 92-94.) 8 m2
kirakati helyrészt biztosít bútorok, kézműves lakberendezési tárgyak,
textilek kiállítására és értékesítésére. Információ: Bekő Mónika üzletvezető,
T: 365-1459, e-mail: mekong@vnet.hu .
 Bőrműves műhelyemben működő kézműves boltba várom más
kézművesek eladásra szánt darabjait. Wágner Károly (Bp., XI. ker.
Szabolcska M. u. 9. T.: 20/233-6394, e-mail: wagner@freemail.hu )
www.kezmuveswagner.fw.hu,
 DÍJTALANUL, A MI OTTHONUNKBAN
Ingyenes mester- és ingatlanajánló az „A Mi Otthonunk”-ban!
Kézművesek, mesteremberek, népművészek, képző- és iparművészek,
továbbá mindazok, akiknek tevékenysége kapcsolódik az otthonteremtéshez,
a lakás- és kertépítéshez, korszerűsítéshez, díjtalanul hirdethetnek az „A Mi
Otthonunk”-ban. Az érdeklődőknek a lapban folyamatosan megjelenő
jelentkezési lapot kell kitölteniük és beküldeni az „A Mi Otthonunk”
szerkesztőségébe (1149 Bp., Róna u. 120-122. T.: 469-6474).
Földesi József kiadó-igazgató
 Pályázati tanácsadás!
Irodánknál (Charlie és Angyalai Kft.) az első alkalom ingyenes, az esetleges
továbbiak beleszámítanak a megírandó pályázat díjába. A Magyar
Kézművességért Alapítvány támogatói köréhez tartozók és az IPOSZ
(tagdíjfizető) tagjai további 10%-os kedvezményben részesülnek.
Jakab Zoltán 20/3381-537, jakab7@axelero.hu
 Velemérben eladó egy 1900-as évek elején épült kis ház, amely – bár
jelentős felújításra szorul – szépen rendbe hozható. Akit érdekel, az interneten
megtekintheti. Elérési út: www.stop.hu/apronet; keresőszó: az Őrség egyik
legszebb helyén; tárgy: ingatlan.
További információ: Németh Mária (Zalaegerszeg), tel.: 30/465-7810.
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
2004. szeptember 3-13. között a franciaországi Strasbourg-ban, az elzászi
régió és az EU-régió „fővárosában” rendezik a
Foire Européenne Fogyasztási Cikk és Kézműves Vásárt,
amelyen a magyar cégek részvételét az ITDH támogatja. A II. kategóriás
kiállításon résztvevők a beépítetlen terület bérleti díjának, a kötelező
regisztráció / katalógus-beiktatás költségének és a területdíjhoz kapcsolódó
kötelező egyéb költségeknek ÁFA nélküli összegét pályázati úton
visszaigényelhetik.
A pályázati felhívás szövege megtalálható a www.itd.hu weblapon.
Jelentkezési határidő: július 10.
További információ: Szalayné Gaál Nóra. T.: 472-8139, e-mail: gaál@itd.hu

Köszönet a FLAMING HUNGARY Kft-nek
a hírlevél térítésmentes nyomdai sokszorosításáért !

