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A Magyar Kézművességért Alapítvány – AMKA – hírlevele
Alapító: Győri Lajos

BÚCSÚZUNK…
Váratlan és megdöbbentő hírt kaptunk nemrég: március 19-én, életének 58.
évében
elhunyt Légrádi László budapesti szűcsmester.
Sokan ismertük és sokan szerettük, mert sok helyen megfordult és sok
mindennel foglalkozott; mert érdekes, közvetlen és szeretetre méltó egyéniség
volt. A nyolcvanas évek első felétől másfél évtizeden keresztül tagja volt a
KIOSZ Országos Vezetősége (majd az IPOSZ Országos Elnöksége) mellett
működött testületnek: az Országos Kisipari Kézműves Tanácsnak - a ma már
egyre többek által nosztalgiával és hiányérzettel emlegetett „békebeli”
OKKT-nak. Laci igazi csapatjátékosként, sokfelé szerzett sokféle
tapasztalatával, fanyar humorával és verseivel egyik mozgatórugója,
mókamestere volt ennek a csapatnak. Nyílt, szókimondó, néha tán túl
hirtelen-beszédű ember volt - aki azonban elnézést is tudott kérni, ha úgy
látta, megbántott valakit.
Légrádi László alapító tagja és egy évig egyik alelnöke is volt az 1999-ben
alakult Magyar Országos Művészi Kézműves Egyesületnek. A kamarai
mozgalomban is aktívan részt vett: alapító tagja volt a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamarának is, amelyben a Ruha-, textil-, bőripari
Szakmai Osztály vezetőségi tagjaként és a Szűcs Mestervizsga-bizottság
elnökeként dolgozott.
Mesterségének és termékeinek zsűri által is elismert színvonala miatt már a
nyolcvanas években megkapta az OKKT Kézműves Oklevelét, a Kamarában
végzett szakmai munkájáért pedig 2004-ben a BKIK Emlékplakettjét.
Szerettük társaságodat - érezni fogjuk a hiányodat, Laci!

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Az OTP értesítései szerint 2005. február 5. és április 7. között a következők
támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Albert Éva, Arnold Fülöpné, Balázs Katalin, Balázs László Csabáné, Baráth
Miklósné, Barnáné Pirchala Zsuzsa, Buglyó Péter, Czupp Pál, Csikós Éva,
Drexler Noémi, Feigl Miklósné, Fodorné László Mária, Fülöp Noémi,
Fürjesiné Ferencsik Ibolya, Gál Zsolt, Ganevné Székely Katalin, Garamvölgyi
Eszter, GREAT ARTISTIC GRAVOUR BT., Győriné Szécsényi Mária, Hábori
György, Hamvasné Bohák Mária, Judák Ambrus, Keresztury Zsuzsanna,
Kerti Viktor Dénes, Kiss Leizer Anna, Kiss Nándorné, Korbely Zsuzsa, ifj.
Kripta Istvánné, Markó Krisztina, Meichlné Érsek Mária, Molnárné Bárdi
Andrea, Dr. Molnárné Szabó Anikó, Najjar Mária, Naszvadi István, Nemes
Ferenc, Németh Tamás, Pozsgai Aladár, QUIPU Kft., Radetzky Jenőné,
Rimóczi Hajnalka, Dr. Sági Lajosné, Schneider Péterné, Steinbach Ernő,
Dr. Szandtner Gáborné, Szekeres Antal, Szentkereszti István, Szomor Ágnes,
Takács Ferenc, Tárnokiné Horváth Magdolna, Tatainé Csapó Dorottya,
Temesvári Antalné, Dr. Tomcsányiné Szemere Sarolta, Vagnerné Balla
Erzsébet, Venczel Gabriella.
Köszönet mindannyiuknak!
Újabb olvasóink - Bagdi Ibolya és férje, Büki András,
Büki Andrásné, Eszenyi Istvánné, Fodorné László Mária,
Főző János, Gergely Andrea, Gergely Imre, Heiling Anna,
Hujber Gyula, Mina Katalin, Molnár Valéria, Pócsné
Hermanics Mária, Takács Ferenc, Tálos Zoltán és Tóth
Sándor - jelezték, hogy Alapítványunknak ajánlották fel
adójuk 1 %-át.
Az adóbevallás május 20-ai határidejéhez közeledve
többi kedves olvasónkat is kérjük: ha ezzel is támogatni
tudják a kézműves hagyományok megőrzésére és
továbbvitelére, értékeinek bemutatására és népszerűsítésére irányuló
törekvéseinket, 2004. évi adóbevallásuk során Alapítványunk javára
ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át!
Adószámunk: 18061976-1-41.

1054 Bp., Kálmán I. u. 20.,

Szerkesztő: Gergely Imre

Kérjük még, hogy aki így rendelkezik, jelezze ezt Gergely Imre felé a 3543146-os telefonszámon!
Köszönettel:
A Magyar Kézművességért Alapítvány Kuratóriuma

AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI
 Hazaérkeztek az alkotások mind a római „100 jászol” nemzetközi
kiállításról, mind pedig a szófiai hasonló témájú kamara-kiállításról. Mint
emlékezetes, Rómában 11 alkotó 12 munkája képviselte méltó módon
Magyarországot a Szentszék melletti Magyar Nagykövetség „színeiben”, a
szófiai Magyar Kulturális Intézetben pedig - az Intézet igazgatójának
felkérésére - 18 kézművesünk 20 alkotása szerepelt.
Az alkotások előzetes időpont-egyeztetés után Gergely Imrétől vehetők át.
 A Szentendrén tavaly indult Művészi Kézműves Galéria továbbra is várja
zsűrizett ajándéktárgyakat előállító kézművesek jelentkezését: Szűcs Endre és
Karácsony Emília 20/471-1160-as mobilszámán.
 A Zánkai Lovaspark bővíteni szeretné a hazai és külföldi turisták részére
(a lovaglás mellett) nyújtott tartalmas programjainak választékát, ezért július
23-24-én - Alapítványunkkal együttműködve - kézműves hétvégét szervez.
A természeti környezetben található Lovaspark területén az áramellátás, az
étkezés, a higiénia és a sátorverés lehetősége - tehát egy remélhetőleg jó
hangulatú, kellemes hétvége feltételei - biztosítottak.
A rendezvényt a Lovaspark a már jól bevált reklám- és propagandaeszközeivel meghirdeti és népszerűsíti.
A vásáron saját sátorral, asztallal, installációval lehet részt venni. A részvételi
díj az Alapítvány támogatóinak és a MOMKE valamint a BKIK (tagdíjfizető)
tagjainak a 2 napra: 6.000,- Ft.
További információkkal szolgál és az érdeklődők jelentkezését várja a
Zánkai Lovaspark programigazgatója: Szabó Pál a 20/946-6410 mobil
számon vagy a szabopali@enternet.hu e-mail címen, és Gergely Imre az
Alapítvány ismert elérhetőségein.
 Itt szerepeltetjük a következő két felhívást, mert - a BKIK Kézműipari
Tagozatával kialakult együttműködés alapján - az Alapítványunkhoz
(AMKA) tartozó kézműveseket és a Magyar Országos Művészi Kézműves
Egyesület (MOMKE) tagjait is érintik és érdekelhetik a rendezvények!
1.) A BKIK Kézműipari Tagozata, az AMKA és a MOMKE május
második felében, a Tagozat székházában (Budapest, X. ker. Szent László tér
16.) közös Művészi Kézműves Találkozót rendez, amelynek tervezett
programjában a következő előadások, tájékoztatók szerepelnek:
- a kézműipari tevékenység fejlesztését célzó pályázati lehetőségek,
- a külpiaci megjelenést segítő pályázati lehetőségek,
- kézműves termékek, képző- és iparművészeti alkotások elbírálása,
- népművészeti és népi iparművészeti alkotások zsűrizése, minősítése,
- az internetes Kézműves Portál bemutatása,
- aktuális kérdések megvitatása, rendezvények, események ismertetése.
A találkozóhoz kapcsolódva a BKIK Kézműipari Tagozata - a Képző- és
Iparművészeti Lektorátus szakértőinek részvételével - zsűrizést is szervez,
amelyre Tengerdy Gabriella tagozati titkárnál lehet jelentkezni (T.: 4318972). A zsűrizésre szánt alkotásokat 1 nappal a találkozó előtt kell leadni; az
elfogadott munkák pedig a rendezvény napján megtekinthetők lesznek.
A Művészi Kézműves Találkozóra Gergely Imre is várja a kézművesek
jelentkezését, akik az időpont és a program véglegesítése után írásos
meghívót kapnak.
2.)
A
BKIK
Kőbányai
Tagcsoportja
2005.
decemberében
Wolverhamptonban (Anglia) - Kőbánya testvérvárosában - kéthetes Magyar
Karácsonyi Vásárt szervez a Kőbányai Önkormányzat támogatásával. Célja
egy Magyarországra jellemző, reprezentatív nép- és iparművészeti termék-,
valamint magyaros étel- és ital-bemutató és vásár megrendezése.
Első alkalommal 25 pavilont biztosít az angol partner ingyen, bérmentve
(villany, gáz, víz biztosítva), valamint pavilononként egy fő részére szállást.
A további felmerülő költséget mindenki maga fedezi. Aki a mostani vásáron
eredményesen szerepel, az még két évig a fent leírt feltételekkel vehet részt.
Korlátozott számban várnak még pályázókat: írásbeli, fényképes
bemutatkozással, referenciákkal (kiállítás, művészeti fokozat, elismerés, stb.)
és elérhetőséggel.
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A pavilonok 2x3 m alapterületűek. Egyedül, vagy valaki mással
megosztottan is lehet pályázni. A nyertes pályázók a további részletekről
későbbi időpontban kapnak tájékoztatást, felkészítést.
2005. június 24-én a Kőbányai Szent László napok keretében a Karácsonyi
Vásár résztvevőinek egy főpróbát tartanak, melyen kötelező lesz a részvétel.
Az eseményen részt vesznek Wolverhampton város képviselői is.
Jelentkezési határidő: 2005. április 30. (az alábbi elérhetőségeken):
Bata Mihály, a BKIK Kőbányai Tagcsoport elnöke Tel: 06-20/9724-739, 061/261-3900 Fax: 06-1/261-3906, e-mail: batam@bkik.hu
 Folytatódik a Kézművesek Európában elnevezésű program, amelynek
gyakorlati megvalósítása – a Kézműves portál beindítása – az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium támogatásának és a NAC konzorcium-ot alkotó
Noldex Rt., A Magyar Kézművességért Alapítvány és a Compexpo Kft.
együttes munkájának köszönhető.
A fokozatosan épülő, folyamatosan bővülő és fejlesztés alatt álló internetes
portál a www.kezmuvesportal.hu címen már megtekinthető.
A konzorcium várja a további jelentkezőket. A részvételi feltételekről és a
jelentkezés módjáról érdeklődni lehet a Kézműves portál Szerkesztőségének
260-2430-as telefonszámán, az iroda@noldex.hu e-mail címen, valamint
Alapítványunk 354-3146-os telefonszámán.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Magyar kézművesség – 2005
és
A mese világa – kézműves szemmel
A Magyar Kézművességért Alapítvány – az IPOSZ-szal,
a Magyar Országos Művészi Kézműves Egyesülettel (MOMKE) és a BKIK
Kézműipari Tagozatával együttműködve a fenti címmel kettős, nyílt
pályázatot hirdet!
A pályázaton hazai és határon túli magyar alkotók, népművészeti vagy
iparművészeti tevékenységgel foglalkozó kézművesek, egyéni jelentkezők és
alkotóközösségek egyaránt részt vehetnek; természetes alapanyagok
felhasználásával készült, maximum 3 olyan alkotással, amelyek más
országos pályázaton még nem szerepeltek. (Az összetartozó tárgy-együttes,
készlet, garnitúra 1 alkotásnak számít.)
A pályázat első részével napjaink kézművességének legújabb, legszebb
produktumait (kézműves, iparművészeti és népművészeti alkotásokat:
használati eszközöket, lakberendezési, lakás-felszerelési eszközöket,
dísztárgyakat, hangszereket, játékokat, viseleteket, ékszereket, fegyvereket
stb.), a ritka, vagy kihalófélben lévő mesterségeket ill. a hungarikumnak
számító kézműves szakmákat és termékeket is szeretnénk bemutatni.
A pályázat második részével a mese világát idézzük fel - kézműves
technikákkal megformált mesejeleneteket, mesealakokat várunk.
Jelentkezési határidő: május 31.
Az anyaggyűjtés időpontja: június 6-7-8. 10-16h-ig.
Helyszíne: az Iparművészeti Múzeum földszinti galériája.
A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra!
Válogatásukat és minősítésüket a korábbiaknál is szigorúbb szempontok
alapján a Képző- és Iparművészeti Lektorátus, a Hagyományok Háza Népi
Iparművészeti Osztálya és az Iparművészeti Múzeum szakértői végzik.
A pályázat válogatott anyaga június 30. és július 27. között az
Iparművészeti Múzeum földszinti galériáján kerül bemutatásra!
A kiállításra került alkotások visszaadása július 28-29-30-án történik.
A megnyitóra szeretnénk ezúttal is elkészíttetni a kiállítás anyagát színes
fotókon bemutató albumot, amelyben a kiállításra bekerült minden alkotó 11 munkája szerepelni fog!
A nevezési díj azonos a 2003. és 2004. évivel:
egyéni jelentkezőknek:
4.000,- Ft
az Alapítvány támogatóinak és a MOMKE
valamint a BKIK (tagdíjfizető) tagjainak:
3.000,- Ft
alkotó-közösségeknek (kollektív pályamunkák esetében):
6.000,- Ft
További információ, nevezési lap és befizetési csekk Gergely Imrétől kapható.
Postacím: Gergely Imre, IPOSZ, AMKA 1392 Bp. 62., Pf.: 289.; személyesen
(telefonon történt egyeztetést követően): Bp., V. ker. Kálmán I. u. 20. IV. 403.
Tel: 354-3146; mobil: 06-30/394-6010; e-mail: amka@chello.hu

TOVÁBBI PÁLYÁZATOK
 BÁBKÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT a XIV. Nemzetközi Bábfesztivál alkalmából
Kiíró: a Békési Úti Közösségi Házak és a Békés Megyei Napsugár
Bábszínház.
A pályázaton részt vehet minden alkotó kedvű felnőtt és gyermek, bármilyen
anyagból és technikával készített, bármilyen méretű bábokkal. A beküldött
bábok bábozásra alkalmasak kell, hogy legyenek.
A beküldött pályázatokat független szakértői zsűri bírálja el, a legkiválóbb
pályamunkák alkotói értékes tárgyjutalomban részesülnek.

A pályázat válogatott anyaga a Meseházban kerül kiállításra, a kiállítás
résztvevői oklevelet kapnak. Nevezési díj nincs. Az elért eredményről minden
pályázót értesítünk.
A pályamunkákat, személyesen vagy postán, az alábbi címre kérjük
eljuttatni: Békési Úti Közösségi Házak, 5600 Békéscsaba, Békési út 15. A
bábokon kérjük feltüntetni a készítő nevét, lakcímét (esetleg iskoláját) és
születési idejét.
A beküldés határideje: május 9.
A kiállított pályamunkák augusztus 20. után szállíthatók haza.
Bővebb információ: Békési Úti Közösségi Házak, Braunné Selmeci Ágnes:
66/326-370, e-mail: mesehaz@mesehaz.hu , ill. munkaidőben személyesen.
 ORSZÁGOS NÉPI ÉKSZER PÁLYÁZAT
A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület gyöngyfűzők, lószőrékszerkészítők, csont-, szaru- és fafaragók, bőrművesek, ötvösök, tűzzománckészítők részére meghirdeti a Duna Menti Folklórfesztivál szekszárdi
rendezvényeinek keretében Országos Népi Ékszer pályázatát.
A pályázat célja, hogy a népi ékszer-készítés hagyományait és technológiáit
megmentsük, megújítsuk és továbbfejlesszük; olyan alkotások készüljenek,
amelyek a hagyományokat korszerű, új formában dolgozzák fel.
A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, aki ezt a célkitűzést elfogadja.
Pályázni csak új alkotásokkal, maximum 5 önálló tárggyal vagy garnitúrával
lehet. Azokat a munkákat, amelyek más pályázaton, vagy zsűri előtt már
szerepeltek, a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe.
A pályaműveken fel kell tüntetni a pályázó nevét, pontos jegyzéket kell
készíteni a tárgyak adataival (megnevezés, tájegység, méret, anyag, színállás).
A tárgyakat sorszámozni kell a jegyzék szerint.
A nevezési díj alkotásonként 1.000.- Ft, amely összeg a zsűrizés díját
(alkotásonként 800.- Ft) is magában foglalja.
A pályamunkák személyes átvétele: június 27-28-29-én, a Babits Mihály
Művelődési Központ és Gyermekek Házában (Szekszárd, Szent István tér 10.)
A pályamunkákról és díjakról szakmai zsűri dönt. A legjobb pályamunkákat a
Szekszárdon 2005 július 12-én nyíló kiállításon mutatjuk be.
Információ: Decsi-Kiss Jánosné: 20/414-2845.
 VIDÉKI JÖVEDELEMSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE
az Európa terv "A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért" részprogramja
keretében (kivonat!)
Kiíró: az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító
Hatósága.
Az Európai Unió Tanácsa 1257/1999/EK és az 1783/2003/EK rendeletével,
valamint az AVOP támogatási prioritásaival összhangban a támogatás fő
céljainak egyike: a kézműipari tevékenység fejlesztése (Kódszám: 3.1.4)
· Kézműipari vállalkozások eszközfejlesztése, termékfejlesztés,
· A piacra jutás, értékesítés ösztönzése érdekében a marketing eszközök
fejlesztése (bemutatkozó anyagok, kiadványok),
· Bemutató üzemek, műhelyek kialakítása.
Az AVOP az 1994. évi XVI. törvény 1. melléklete (kézműves szakmák jegyzéke) alapján meghatározott kézműipari tevékenységet folytató mikro- és
kisvállalkozásokat támogatja, melyek egyedileg vagy kisszériában, kisüzemi
módszerekkel termelnek, és a hagyományos kismesterségek, a népi
mesterségek, a tárgyalkotó népművészet, a népi iparművészet körébe
sorolhatók. A támogatandó kézműipari mesterségek listáját a pályázati kiírás
2. számú melléklete tartalmazza.
A támogatás formája: vissza nem térítendő fejlesztési támogatás európai
uniós és nemzeti forrásból.
A támogatás mértéke a fejlesztés összes elszámolható költségének 45%-a.
A fejlesztések elszámolható összköltsége maximum 30 millió forint.
A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati csomagok letölthetőek az
FVM honlapjáról: www.fvm.hu oldalról. További információ: FVM - Irányító
Hatósági Főosztály AVOP Program Menedzsment Osztály - Tel: 301-4657,
Fax: 301-5949, E-mail: avopih@posta.fvm.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.org, illetve a www.nka.hu címen.

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
 Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából Dr. Kóka
János gazdasági és közlekedési miniszter Magyar Gazdaságért Díj szakmai
elismeréssel tüntette ki Szűcs Györgyöt, az Alapítványunkat 1994-ben
létrehozó Ipartestületek Országos Szövetségének elnökét.
 Ugyancsak a nemzeti ünnep alkalmából Bozóki András kulturális miniszter
állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át az Iparművészeti
Múzeumban. A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét kapta
többek között Héra Éva, a Hagyományok Háza főosztályvezetője.

 Az MV Iparos Újság 2005/5-6. számából értesültünk arról, hogy a
Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestület soros közgyűlésén Kovács
Szabolcs bútorfestő Aranykoszorús Mester elismerést kapott.
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 Ungvári Mihály festőművész, ikonfestő „Barangolásaim” című kiállítását
február 11-én Pocsajiné Fábián Magdolna, a Nemzeti Civil Alapprogram
Tanácsának tagja nyitotta meg Békéscsabán, a Szlovák Kultúra Házában.
 A VIII. kerületi Polgárok Házában Sediánszky János nyitotta meg
Tomcsányiné Szemere Sarolta kézműves mester Régi magyar templomok
kazettás mennyezetképei hímzéseken és üvegtárgyakon c. kiállítását, amely
február 22-étől március 11-éig fogadta a látogatókat.
 A HAUER cukrászdában február 25. és március 11. között láthatták a
vendégek Vargay Zoltán intarzia-képeinek kiállítását, amelyet Pilaszanovich
Irén művészettörténész nyitott meg.
 Brückner Ákos Előd ciszterci plébános nyitotta meg a Virányosi
Művelődési Házban március 5-17. között rendezett kiállítást, melyen
Szombati Panni szobrai, Szkladányi Annamária és Blaskó Árpád
festményei szerepeltek.
 Gyöngyösön, a Mátra Művelődési Központban március 11-24. között
rendezték meg Járdán József mérnök, nemesfémműves Történelmi
fegyvereink című kiállítását.
 Március 3-án F. Tóth Mária, az NKÖM Közművelődési Főosztályának
vezető főtanácsosa nyitotta meg a szlovákiai Komáromban, a LIMES
Galériában Decsi-Kiss Mária gyöngyfűző népi iparművész, Oláh Márta
gyöngyfűző népi iparművész és Szalai Zsuzsa ruhakészítő Mesterségem, te
gyönyörű... című kiállítását, amely március 30-án a magyarországi
Komáromban, a Ferencesek utcájában lévő Galériában is látható volt.
 A Bp., V. ker. Váci u. 58. sz.
alatti FOLKART Galériában
március
17-30.
között
tekinthették meg az érdeklődők
Gy. Kamarás Kata, A
Népművészet
Mestere
A
magyar bor fazekas szemmel c.
kiállítását, melyet F. Tóth
Mária, az NKÖM vezető
főtanácsosa nyitott meg. A megnyitón közreműködtek: Erdélyi György és
Kobzos Kiss Tamás előadóművészek.
 Március 20-ától április 3-áig volt látható Gy. Kamarás Kata keramikus és
Szekeres Erzsébet textilművész közös kiállítása A Húsvét misztériuma
címmel a Kerámiapark Galériájában. A megnyitón "Nyiss kaput Mária, nyújts
kezet angyal" címmel népi oratóriumjátékot adott elő a Hattyúdal Színház,
közreműködött Erdélyi György.
 Míves tojás címmel válogatást láthattak az érdeklődők a zengővárkonyi
Míves Tojás Múzeum gyűjteményéből, február 21. és április 4. között az
Iparművészeti Múzeumban. A kiállítást H. Nienhaus Rózsa, a Míves Tojás
Múzeum alapító igazgatója nyitotta meg.
 Tóth Andrásné szolnoki szalmafonó sikeresen pályázott a hírlevelünkben
is meghirdetett ingyenes kiállítási lehetőségre. Szalmába álmodott évszakok
című kiállításának március 16. és április 8. között adott otthont az ELTE
Egyetemi Könyvtára.
 A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Bemutatótermében (Bp., I. ker.
Szilágyi Dezső tér 6.) április 13-áig volt látható a Veszprém Megyei
Népművészeti Egyesület tárgyalkotóinak kiállítása, amelyet március 4-én
Pusztai István, a Megyei Közgyűlés alelnöke nyitott meg.
 Az Óbudai Múzeumban (Bp., III. ker. Fő tér 1.) március 17-én Dr. Györgyi
Erzsébet néprajzkutató nyitotta meg Bognár László tojáspatkoló és Kövér
György fafaragó április 17-éig tartott közös kiállítását.

 Gisztl Anna ruhatervező, -készítő és Fehér Anna
gyöngyfűző népi iparművész alkotásainak Múltidéző
című közös kiállítása - amelyet március 23-án Budai
Ilona népdalénekes nyitott meg - április 24-éig, hétfő
kivételével naponta 10-18h-ig tekinthető meg a
Pesterzsébeti Múzeum Gaál Imre Galériájában (Bp.,
XX. ker. Kossuth L. u. 39.).
 Nemzeti ünnepünk napján nyitották meg, és sikere
miatt - a tervezett április 3-ai zárás helyett - a hónap
végéig meghosszabbították Nemes Ferenc faragó
népi iparművész Lelke van a fának, kőnek című kiállítását Veszprémben, a
Városi Művelődési Központban (Dózsa Gy. u. 2.), amely hétfőtől péntekig
10-18h-ig fogadja a látogatókat.
 A Bp., XII. ker. Tündér u. 1. sz. alatt található Amerikai Clubban Dr.
Vargay Zoltán intarzia-készítő nyitotta meg Vass László intarzia-készítő és
Csibi László faműves közös kiállítását, amely április 30-áig (szerdától
vasárnapig 15-20h-ig) tart nyitva.
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 Április 23. és május 8. között, naponta 10-től 18 óráig Ősi magyar és
reneszánsz ruhák címmel Kiszely Orsolya kiállítása és bemutatója látható a
Kerámiapark Galériájában (Bp., XXII. ker. Bartók Béla út 136.).
 Hornok Magdolna festő - munka közben
megörökített, hagyományos eljárással és régi
eszközökkel dolgozó iparosokat, kézműveseket
(pl. fazekast, szőnyegszövőt, busómaszk-készítőt,
teknővájót, tökmagolaj-sajtolót stb.) bemutató Mesterségek című kiállítása, melyet április 9-én
Szűcs György, az IPOSZ elnöke nyitott meg,
május 9-éig (H-P.: 10-18h között) tekinthető meg
Zsámbékon, az Etyeki u. 2 sz. alatti Művelődési
Házban.
Hornok Magdolna tovább szeretné bővíteni a
„kollekciót”, ezért továbbra is várja a
hagyományok
megőrzésével
tevékenykedő
mesterek jelentkezését a 22/261-181, 20/511-2980
számon, vagy a homam@freemail.hu e-mail címen.
 A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Bemutatótermében (Bp., I. ker.
Szilágyi Dezső tér 6.) április 21-én nyílik és május 30-áig (H-Cs.: 10-16h-ig,
P.: 13h-ig) látható a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak
közös kiállítása.
A KECSKEMÉTI NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM PROGRAMJA
Kecskemét, Serfőző u. 19. T/fax: 76/327-203; E-mail: nim01@axelero.hu,
muzeum.nepiipar@freemail.hu (Nyitvatartás: keddtől szombatig 10–17h)
KÉSESEK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA : április 30. (Szo), 10-16h-ig.
A találkozón előadást tartanak: Fazekas József fegyverkovács, Dr. Füzes
Endre néprajzkutató, Harmat Attila vésnök, grafikus, Kocsis Ferenc késes,
Polyák Imre késes mester.
Az összejövetel lehetőséget nyújt a késes szakma és az ehhez kapcsolódó
területek művelőinek szakmai találkozójára, egymás munkáinak,
eredményeinek megismerésére, kapcsolatok teremtésére, baráti beszélgetésre.
A jelentkezés a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével és a részvételi díj
befizetésével történik.
További információ: Földháziné Nagygyörgy Márta (a Népi Iparművészeti
Múzeum fenti elérhetőségein)
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS:
- a Kaptár Magyarlukafai Közművelődési Egyesület bemutatkozó kiállítása.
Látogatható: május 31-éig.
MÚZEUMI VILÁGNAP (május 18.): Ezen a napon a múzeum látogatása
ingyenes.
Kalotaszegi hímzések. A Zana - gyűjtemény eddig nem látott darabjai és a
Díszítőművész Szakkör tagjainak munkái. (május 18-28.)
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK: Csoportok részére nyitvatartási
időben, egyénileg szombatonként 15 órától előzetes bejelentés alapján
igényelhetőek. Információ: Baksainé Nagy Edit 76/327-203.
DÍSZÍTŐMŰVÉSZ KÖR: Minden kedden 14-16 óráig. Vezeti: dr. Varga
Ferencné népi iparművész.

A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 A Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége, február 11-én tartott ülésén a Női
Bizottság javaslata alapján A Nők Sportjáért díjak odaítéléséről is döntött. A
MOB női díjait - Albert Éva bőrműves iparművész bőrszobrait - március
18-án adták át Dr. Vura Márta sportpszichológusnak, Nagy Tímea kétszeres
olimpiai bajnok vívónőnek és Egyed Krisztina 26-szoros magyar
gyorskorcsolyázó bajnoknőnek.
 A Petőfi Csarnokban március 5-6-án került megrendezésre a III. Kézműves
Kiállítás és Vásár.
 Gera Klára nemezelő kézműves iparművész volt a meghívott vendég
március 10-én, a Bálványos Huba által (az ELTE Tanító- és Óvóképző
Főiskolai Kar épületében havonta szervezett) Mez-telen művészet c.
rendezvénysorozat idei második találkozóján.
 A Hagyományok Háza március 17-én mutatta be Mesterség - Hagyomány
című oktatási segédanyag CD-ROM sorozatának első két részét.
A bőrművesség című CD-ROM 5.600 Ft-ért, a Fonás, kötés, sodrás, pödrés a gyékény, szalma, csuhé megmunkálásának hagyományai című pedig
6.000 Ft-ért megvásárolható a Hagyományok Házában (1011 Bp., I. ker.
Corvin tér 8. T.: 06-1/212-2883), vagy megrendelhető az intézmény webáruházában (www.hagyomanyokhaza.hu ).
 Március 17-20. között a HUNGEXPO területén rendezték meg a KARÁT
2005 c. 13. Nemzetközi ékszer, drágakő, óra szakkiállítást és vásárt, valamint
az UTAZÁS Nemzetközi idegenforgalmi kiállítást.
 „Beltéri becses tárgyak a múltból és a kortársaktól” mottóval március 2326. között az Iparművészeti Múzeumban került megrendezésre a kézművesek
körében is egyre népszerűbb ENTERIŐR-MILIŐ 2005 c. 8. Nemzetközi
szakkiállítás és vásár, amelyen Csonka Ibolya ikonfestő, E. Somogyi
Andrea selyemfestő, a Gál Üveg Bt., Keresztury Zsuzsanna tűzzománcos,
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Korbely Zsuzsa selyemfestő, a Kósa Reneszánsz Kerámia Stúdió,
Kovács Valéria üvegfestő, Mezey Endre László, gyógyhatású képek
készítője, Spanics Katalin keramikus, Szabóné Tóth Hilda tűzzománcos,
Szutor Gabriella grafikus, tojásdíszítő és Vénusz Ervin szobrász, ötvös is
részt vett.

A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI

A tárlatot iparművészeti zsűrizés előzte meg, amelyen a Képző- és
Iparművészeti Lektorátus szakértői válogatták ki és minősítették
iparművészeti alkotássá a benyújtott tárgyakat. (Kiállításra csak a zsűri által
elfogadott tárgyak kerültek.)
A felhívásra 82 alkotó 397 db tárggyal jelentkezett, amelyből 294-et
minősített a zsűri 68 művésztől.
Április 20. és május 13. között a népi iparművészeti zsűrit követő kiállítás
is a Megyeháza aulájában (Szeged, Rákóczi tér 1.) kerül megrendezésre.

 PÜNKÖSDI művészeti vásár Sopronban - a ReBiK Art felhívása
A ReBiK Art május 10-15. között Sopronban, a város központjában, a
Széchenyi tér 4. sz. alatti Domonkos Rendház Refektóriumában és a kolostor
udvarán Országos Pünkösdi Művészeti Kiállítást és Vásárt rendez.
Festőművészek, képző- és iparművészek mielőbbi jelentkezését várjuk.
Ezen kiállításhoz kapcsolódva a ReBiK Európai Művészeti Lexikon sorozat
bemutatójára is sor kerül, melybe ez alkalommal is díjtalanul lehet
bejelentkezni. (Kérésre részletes tájékoztatót küldünk). Továbbá állandó és
időszaki kiállítási lehetőség is van Sopronban és Keszthelyen; ill.
vándorkiállítási sorozatunk keretében Burgenland, Bécs, Sárvár, Balf, Bük,
Hévíz ismert szállodáiban, gyógyfürdőiben van alkalmunk folyamatosan
alkotásaikat bemutatni.
Levélcím: Regényi Attila 8360 Keszthely, Pacsirta u. 26.
T.: 99/320-348; 70/541-0495, T/fax: 83/314-386; e-mail: koloszi@axelero.hu,
aregenyi@freemail.hu

 TOLNA MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET
7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.
Az Egyesület augusztus 1-6. között ötödik alkalommal szervezi meg
ORSZÁGOS GYÖNGYFŰZŐ TÁBORÁT
a szálkai alkotótelepen. Az egy hetes tábor alatt (hétfőtől szombatig) a
gyöngyfűzés oktatását iparművészek végzik.
A programban előadások a művészetről és a népművészetről, szakmai
kirándulás, népviseleti bemutató, népdal- és néptánc-tanulás szerepelnek.
A tábor helyszíne: Szálka, Táncsics u. 43.
Maximális létszám: 40 fő
Ellátás: szállás, háromszori étkezés
Elsősorban felnőtt, gyakorlott gyöngyfűzők jelentkezését várjuk!
Jelentkezési határidő: június 20.
Érdeklődni lehet Decsi-Kiss Jánosné 20/414-2845 telefonszámán.

 A KERÁMIAPARK I. FÉLÉVES PROGRAMJA
Bp., XXII. ker. V. u. 16/c. T.: 362-2413 - Vinczéné Lőrincz Ágnes
Április 23-án 18 órakor: Ősi magyar és reneszánsz ruhák
Kiszely Orsolya kiállítása és bemutatója.
A megnyitón Palya Bea magyar, bolgár és cigány dalokat énekel.
A kiállítás ápr. 23-ától máj. 8-áig, naponta 10-től 18 óráig látogatható.
Május 28-án 17 órakor: Egyiptom keramikusszemmel
Rabbie M. Hadie keramikus, tanár előadása és kiállításának megnyitója.
A kiállítás máj. 28-ától jún. 12-éig, naponta 10-től 18 óráig látogatható.
Június 18–19-én: Bronzkori napok III.
Egyesületi rendezvény a Kerámiaparkban. Mindkét napon kiállítás,
előadások, kézművesség, bronzöntés, ételkóstoló.
A kapcsolódó kiállítás július 3-áig látogatható.
Júliusban: Művészetek Völgye – Kapolcs
Ősformák címmel egyesületi kiállítás a nemzetközi tábor anyagából.

HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN

 Az Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság - az 1456-os
nándorfehérvári csata évfordulójának tiszteletére - július 22-én rendezi meg
Budapesten, a Vígadó rakparton a Duna Ünnepét, amelynek kísérő
rendezvényei között július 22-24-én a Március 15. téren és a Lánchíd pesti
lábánál Kézműves Kirakodó Vásárt tervez. A helypénzről és a részvétel
további feltételeiről Nyers Csabától kérhető felvilágosítás (T.: 312-0542).
 A TÁPÉI TŰZZOMÁNC TANODA Alapítvány alkotótáborai
A TANODA tűzzománc alkotótáborairól, fafaragó és gyékényfonó
táboráról előző hírlevelünkben jelent meg a részletes felhívás. További
információk és jelentkezés a táborok vezetőinél: Barkos Beáta és Simon
Miklós, Szeged-Tápé, Csiki u. 8. ttt@vnet.hu T: 62/495-440, 30/513-1201.
GRATULÁLUNK …
…
Bú
Györgyi
debreceni
öltözék-tervezőnek,
festőművésznek, akinek január 16-án megszületett első kisfia,
a régi magyar keresztnevet kapott Bodó Regő.
Jó egészséget kívánunk a mamának, a babának és a papának!
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
Az IPOSZ fennállásának 15. évfordulója alkalmából
május végén megjelenő Jubileumi Emlékkönyvben
A Magyar Kézművességért Alapítvány és a felhívásunkra jelentkezett 5
kézműves - Barna P. Ila egri szövő, Czupp Pál kunhegyesi fafaragó, Kónya
Lajos tatabányai hangszerkészítő, Molnárné Virág Éva szentmártonkátai
hímző és Varga Tibor budapesti szíjgyártó - szakmai bemutatkozása fog
szerepelni.
 MAGYAR ORSZÁGOS MŰVÉSZI KÉZMŰVES EGYESÜLET
A hírlevél korábbi számával együtt kiküldött egyesületi csekk segítségével a
2005/1 szám megjelenése óta Haszán Gyula, Kluptáné M. Júlianna és Sisa
István tagdíj-befizetése jelent meg az Egyesület számláján.
 CSONGRÁD MEGYEI Közművelődési Tanácsadó Központ
A Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ március 18. és
április 8. között ötödik alkalommal rendezte meg a Csongrád Megye Kortárs
Iparművészete című kiállítást a Megyeháza aulájában, melyet dr. Tóth Attila
művészeti író nyitott meg.

 Szlávik Zoltán rézművessel jelent meg riport a Kecskeméti Lapokban A
műkerti rézműves címmel abból az alkalomból, hogy a megyeszékhely
Műkertváros elnevezésű városrészében tervezett, Assisi Szent Ferencről
elnevezett kápolnát építő egyesület alapító tagja lett, és a felajánlott gyertyaés mécsestartók mellett ő készítette el az alapító tagok nevét megörökítő
réztáblát és a kápolna dokumentációját magában rejtő míves urnát is.
 Az mtv Napi MOZAIK c. műsora április 7-ei adásának A fától a hangig
címen felkonferált részében mutatták be azt a kisfilmet, amelyben a
háromgenerációs Kónya család középső tagja, Kónya Lajos tatabányai
hangszerkészítő Aranykoszorús Mester nem csupán szóban ismertette a
hegedűkészítés lépéseit (pl. a legmegfelelőbb fa kiválasztását, a készítés
egyes mozzanatait), hanem be is mutatta műhelyében: hogyan lesz a fából
hang? Fia, ifj. Kónya Lajos aki tovább viszi ezt a szép mesterséget, azt is
bizonyította, hogy egy dologban, a hegedű megszólaltatásában már sikerült
felülmúlnia édesapját. A filmhez kapcsolódó stúdió-beszélgetésben
Semmelweis Tibor hangszerkészítő mester - a Magyar Hangszerész
Szövetség létrehozója - a hegedűvonó készítésének titkairól, a jó minőségű
vonó fontosságáról és értékéről beszélt.
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 KALÁRIS - magyar kézműves kismesterségek boltja (Bp., III. ker.
Vörösvári út 3.) – amely az elmúlt egy évben több kézműves társunk
termékeinek árusítására is lehetőséget biztosított – a már megismert profilhoz
illő üzemeltető társat keres. További információ Hargita Zsuzsannától
kapható a 388-2131-es telefonszámon (hétfő kivételével 11h-18h között).
 Kézműves Bolt nyílt az V. Kossuth L. utca 5. szám alatt (a volt Úttörő
Áruház mellett), ahol népművészeti alkotások mellett kézműves alapanyagok
– fűzvessző, peddignád, csuhé, szalma stb. – és kézműves könyvek is
kaphatók. Nyitva: H-P: 10-18-ig, Szo: 9.30-13.30-ig. T.: 266-7299.
Faragó Gáborné
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
0502-32 Többek között fa-, kerámia-, kő-, üveg-, vas- és egyéb művészi
ajándéktárgyakat, lakberendezési tárgyakat, figurákat vásárolna alsóausztriai butiktulajdonos. Ajánlatokat a következő címre lehet küldeni német
nyelven: office.budapest@ecoplus.at. (Bővebb felvilágosítás: Horváth
Mónika,
Csongrád
Megyei
KIK,
Tel.:
62/486-987,
e-mail:
horvath.monika@csmkik.hu)
Az alábbiakban közölt konkrét üzleti ajánlatokkal kapcsolatos bővebb információk
önköltségi ára címenként ipartestületi tagoknak: 500 Ft, nem ipartestületi tagoknak: 700
Ft. (Faxon kért válasz: +100 Ft.) A címek postai pénzesutalványon rendelhetők meg,
amelynek hátoldalán kell feltüntetni a közlemény kódszámát – és ipartestületi tag esetén
tagkönyvének számát. Cím: MV Iparos Újság 1390 Bp. 62. Pf.: 166. T/Fax: 311-2235.
(Az üzleti ajánlatok tartalmáért, aktualitásáért a lap nem vállalhat felelősséget – mivel
nincs módja tételesen ellenőrizni azokat –, a forrás hitelességét azonban szavatolja.)

KD-42 Japán cég üveggyöngyöt venne.
KD-47 Görög cég többek között a következő termékeket keresi megvételre:
női, férfi, gyermek-, menyasszonyi ruha, terítő, tányér, pohár, ajándék-,
dísztárgy, óra, ékszer.
Köszönet a FLAMING HUNGARY Kft-nek
a hírlevél térítésmentes nyomdai sokszorosításáért

