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

ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK

 A XIII. Betlehemi jászol-kiállítás anyagát bemutató album tisztelet-

Előző hírlevelünkből, a támogatást befizetők felsorolásából adminisztrációs
hiba miatt kimaradtak a következő alkotók, akiktől ezúton is elnézést kérek:
Balázs Katalin, Bíbok Anikó, Czupp Pál, Fejes Gabriella, Garamvölgyi
Eszter, Gregorián Bt. – Nagyné Havas Anna, Illés Károlyné, Királyné Michel
Szilvia, Kiszely Lászlóné, Losánszki Erzsébet, Mirkné Szelicsán Helga,
Mundrusz Tamásné, Nitschmann Corinna, Ősiné Mengesz Mária, R. Welser
Gabriella, Rózsa Istvánné, Dr. Tegze Judit, Tóth Sándor, Vékony Zsuzsanna,
Zsolnai Mihály.
Az OTP értesítései szerint 2006. december 16. és 2007. február 14. között a
következők támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Balogh Lajosné, Baloghné Kegyes Lonci, Barnáné Dobos Jolán, Bús
Sándorné Vessző Erzsébet, Dönczi András, Eszenyiné Hallgató Katalin,
Fazekas Albertné, Dr. Fejéregyházi Barnabásné, Ferenczyné Molnár Valéria,
Great Artistic Gravour Bt., Harangozó Rita, Horváth Árpád, Kálmán Anikó,
Karsainé Tonnelier Ghislaine, Kelemenné Hézser Katalin, Keményné Pap
Szilvia, Kolozsvári Antalné, Kóté Lászlóné, Kovács Ferenc, Kövér György,
Kulcsár Péter, Losánszki Erzsébet, M. Gubán György, Molnárné Bárdi
Andrea, Dr. Molnárné Szabó Anikó, Mundi Jánosné, Nemes Ferenc, Paksiné
Mohai Mariann, Pócsné Hermanics Mária, Pogonyi Judit, Porkolábné Szabó
Sára, Rózsa Istvánné, Semes-Bogya Eszter, Sereg Mátyásné, Dr. Szandtner
Gáborné, Szász Károly Iván, Tatainé Csapó Dorottya, Dr. Tegze Judit,
Ternyák Zoltánné, Dr. Tomcsányiné Szemere Sarolta, Tricolore Kft., Vándor
Klára, Varga Béla, Dr. Vargay Zoltán, Venczák Marianna, Vincze Alfonzné,
ZONTA Budapest City Club.
Az APEH 2006. október 10-én utalta át számlánkra
az adózó magánszemélyek által A Magyar Kézművességért Alapítvány javára
felajánlott SZJA-1 %-okból származó 175.887 Ft-ot, amit
a XIII. Betlehemi jászol-kiállítás anyagát bemutató
Betlehemi képeskönyv – 2006 című album
kiadásának finanszírozásához használtunk fel.
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik adóbevallásuk során
ránk gondoltak, ezzel is segítve munkánkat !
Kérjük, hogy aktuális adóbevallásuk elkészítésekor,
az SZJA 1 %-ának felajánlásakor se feledkezzenek meg Alapítványunkról !
Adószámunk: 18061976-1-41.
(Ha így döntöttek, kérjük, jelezzék ezt Gergely Imrének,
az Alapítvány titkárának !)
Főző János, Gergely Andrea, Gergely Imre, Ignits Éva, Serfőző Helén, Tálos
Zoltán, Ternyák Zoltánné és Zsóri Balogh Erzsébet már jelezte, hogy idén (is)
Alapítványunknak ajánlja fel adójának 1 %-át.
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézművességért Alapítvány Kuratóriuma

AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI
Január 4-én, férje e-mailjéből értesültünk a szomorú
hírről, hogy Tímár Zsuzsanna leányvári fazekas népi
iparművész, A Népművészet Mestere – aki 1987-ben a
Bajor Nemzeti Múzeum ösztöndíját, 1994-ben a Pro
Renovanda Cultura Hungariae „Népművészetért”
Szakalapítvány fődíját, 1996-ban az Országos Fazekas
pályázat első díját, 2003-ban az Országos, meghívásos
Fazekas-pályázat különdíját érdemelte ki, 2004-ben a II.
keceli Országos Fazekas-pályázat nagydíjasa volt –
2006. augusztusában meghalt.
Emlékét megőrizzük!

1054 Bp., Kálmán I. u. 20.,

Szerkesztő: Gergely Imre

példányát eljuttattuk a magyar katolikus egyház vezetőjéhez, Erdő Péter
esztergom-budapesti érsekhez, aki a következőket írta rövid válaszlevelében:
„A Betlehemi képeskönyv 2006 című szép kiadvány megküldését hálásan
köszönöm. Az Alapítvány munkájához sok sikert kívánok!
Őszinte nagyrabecsüléssel
Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek”
 A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány MAKtár című havilapjának
főszerkesztőjével történt megállapodás eredményeként a lap szerkesztősége
idén februártól (térítésmentesen) eljuttatja a képző- és iparművészettel,
irodalommal és zenével is foglalkozó összművészeti folyóiratot az Alapítványunkhoz tartozó azon alkotóknak, akik ezt a kérésüket jelezték már
Gergely Imre felé.
A megállapodás alapján mielőbb várjuk a további igénylők jelentkezését.
 Az IPOSZ öt évtizedet megélt lapja, az Iparos Újság február közepétől
interneten is elérhető a www.iparosujsag.hu címen sok érdekes rovattal,
hasznos tudnivalóval, érdekképviseleti hírekkel, pályázat-figyelővel, hitellehetőségek, kiállítások, vásárok, üzleti lehetőségek közreadásával.
 A Mi Otthonunk magazin előfizetési akciója
A Magyar Kézművességért Alapítvánnyal kapcsolatban álló kézművesek,
népművészek, képző- és iparművészek az A Mi Otthonunk című havilapot a
4340 forintos éves előfizetési díj helyett most mindössze a postaköltségért:
1600 forintért rendelhetik meg.
További információ és 2007-re szóló előfizetési csekk kérhető: (06) 1/4696474, info@amiotthonunk.hu.
 Kézművesek Európában – www.kezmuvesportal.hu
A fenti címen elérhető Kézműves portál az internetet egyre nagyobb
számban használó érdeklődők részére segítséget nyújt a kézművesség
értékeinek koncentrált megismerésére, egyúttal (szakágak szerinti
csoportosításban) lehetőséget biztosít a népművészettel, iparművészettel,
képzőművészettel foglalkozó alkotók egyéni, fotókkal illusztrált szakmai
bemutatkozására.
A Kézműves portál továbbra is várja kézműves társaink jelentkezését. A
portálon való megjelenés módjáról és feltételeiről Hornyák Tamástól, a
portál főszerkesztőjétől lehet érdeklődni a 30/9926-956-os telefonszámon,
vagy a t.hornyak@kezmuvesportal.hu e-mail címen.
 A 1788-as Telekom Adományvonal (bármely vonalas, vagy mobil
készülékről történő) hívásával február 28-áig a „Szemem Fénye” – Beteg
Gyermekekért Alapítvány munkáját támogathatjuk 100 Ft-tal!

AMKA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Alapítványunk idén is a főváros egyik legszebb, leghangulatosabb
helyszínén: a városligeti Vajdahunyadvárban, a Magyar Mezőgazdasági
Múzeumban rendezi meg szokásos nyári kiállítását, amelyen az alábbi kettős
pályázat válogatott anyaga kerül bemutatásra.
MAGYAR KÉZMŰVESSÉG – 2007
és
A SZŐLŐ ÉS A BOR – 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, kollekció 1 alkotásnak számít.)
Az alkotásokat kiállításra alkalmas állapotban (ruhákat, öltözékeket,
viseleteket lehetőleg babával együtt) kérjük beadni!

A Magyar Kézművességért Alapítvány - A M K A
1392 Bp. 62. Pf. 289. T: 354-3146, 30/394-6010 Fax: 3317-714
OTP Bank Rt. 11705008-20436209 Adószám: 18061976-1-41
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A pályázat első részével napjaink kézművességének legújabb, legszebb
produktumait (kézműves iparművészeti és népművészeti alkotásokat: a
hagyományokra épülő, de napjaink igényeinek is megfelelő használati
tárgyakat, lakberendezési, lakásfelszerelési eszközöket, dísztárgyakat,
viseleteket, ékszereket, hangszereket, játékokat, fegyvereket stb.); ritka, vagy
kihalófélben lévő mesterségeket ill. hungarikumnak számító kézműves
szakmákat és termékeket is szeretnénk bemutatni.
A pályázat második részére a szőlőhöz és a borhoz kapcsolódó tárgyakat,
alkotásokat várunk.
Jelentkezési határidő: 2007. május 11.
A jelentkezéshez nevezési lapot kell kitölteni, és az Alapítvány titkárának
(Gergely Imre, IPOSZ, AMKA, 1392 Budapest 62., Pf.: 289 postacímre, vagy
az amka@chello.hu e-mail címre word-formátumban) a fenti határidőig
visszaküldeni; ezzel egyidejűleg a nevezési díjat alapítványi csekken, vagy az
Alapítvány OTP Bank Rt.-nél vezetett 11705008-20436209 sz. számlájára
befizetni.
Nevezési díj:
egyéni jelentkezőknek:
4.000,- Ft
az Alapítvány támogatóinak, a MOMKE és a BKIK (tagdíjfizető) tagjainak:
3.000,- Ft
alkotó-közösségeknek (kollektív pályamunkák esetében):
6.000,- Ft
Az anyaggyűjtés időpontja: 2007. május 18-19-20., 10-16h-ig.
Helyszíne: a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Moziterme.
A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra!
Válogatásukat és minősítésüket a Képző- és Iparművészeti Lektorátus, a
Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Közművelődési Főosztálya erre az alkalomra felkért
szakértőiből álló zsűri végzi.
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerült pályázók az ünnepélyes megnyitón
oklevelet kapnak, a zsűri által kiemelt, díjazásra javasolt alkotók különböző
díjakat, elismeréseket vehetnek át.
A díjkiosztással összekötött ünnepélyes megnyitó tervezett időpontja:
2007. június 15.
A pályázat válogatott anyaga – a Vajdahunyadvár 100 éves történetét
bemutató jubileumi kiállítás megnyitását követően – várhatóan 2007. június
15. és július 6. között a Magyar Mezőgazdasági Múzeum földszinti
nagytermében, az ún. Ló-teremben kerül bemutatásra.
A kiállításra került alkotások visszaadása a kiállítás zárását követő 3 napon
történik.
Ezúttal is szeretnénk a megnyitóra elkészíttetni a kiállítás anyagát színes
fotókon bemutató, háromnyelvű albumot, amelyben a kiállításra bekerült
minden alkotó 1-1 munkája szerepelni fog!
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
A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya és a balatonlellei Városi
Művelődési Ház és Könyvtár meghirdeti a
XXVIII. ORSZÁGOS FARAGÓPÁLYÁZATOT
id. Kapoli Antal Kossuth-díjas fafaragó,
a Népművészet Mestere emlékére.
A pályázat célja: a magyar népi faragóművészet
hagyományainak felhasználásával és továbbfejlesztésével, a mai ízlésnek megfelelő, kiemelkedő
színvonalú népi iparművészeti tárgyak (dísztárgyak
és használati eszközök) készítése. Pályázni csak új,
még nem zsűrizett alkotásokkal lehet, legfeljebb 5
darabbal, bútor esetén 1 garnitúrával.
A pályázat jeligés, és minden faragó részt vehet rajta. A pályázathoz adatlapot
és zsűrinyomtatványt kell kitölteni, melyek a Hagyományok Házánál és a
balatonlellei Művelődési Háznál szerezhetők be.
Az alkotásokat postán vagy személyesen kell eljuttatni a balatonlellei Városi
Művelődési Házba: 8638 Balatonlelle, Kossuth u. 2.
A postai beküldés határideje: 2007. május 17.
A postán feladott tárgyakért felelősséget nem vállalunk!
Személyes átvétel: 2007. május 18 – 19-én 8 és 16 óra között.
A legkiemelkedőbb alkotások díjazásban részesülnek.
A pályázat eredményhirdetése 2007. június 23-án 11 órakor lesz
Balatonlellén, a Városi Művelődési Házban. Ugyanakkor nyílik a legjobb
pályamunkákból rendezett kiállítás is, mely 2007. augusztus 25-éig tart
nyitva.
A kiállított tárgyakat az alkotók csak a kiállítás bontása után szállíthatják el.
A beérkezett pályamunkákat a rendezők által felkért Bíráló Bizottság
értékeli, és az arra alkalmas tárgyaknak zsűriszámot ad. A zsűridíj
tárgyanként 800.- Ft, melyet csekken kell befizetni, és jelentkezéskor az

igazoló szelvényt mellékelni. (Csekk a Hagyományok Házában és a Városi
Művelődési Házban beszerezhető.)
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást ad:
- Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztály – Csákányi Zoltán (1011
Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. Tel./ fax: (06-1) 201-8734)
csakanyi.zoltan@hagyomanyokhaza.hu
- Városi Művelődési Ház és Könyvtár (8638 Balatonlelle, Kossuth u. 2-4.
Tel.: (06-85) 554-128 Fax: (06-85) 554-129) muvhaz@balatonlelle.hu

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Hagyományok Háza, a
Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Kézműves Alapítvány, a Debreceni
Művelődési Központ, valamint a kézműves kategóriákat gondozó
intézmények meghirdetik a
VII. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZATOT
11 - 25 éves fiataloknak.
A pályázattal a meghirdetők lehetőséget kívánnak teremteni a
Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a
hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a
bemutatkozásra, a megmérettetésre, illetve hagyományápoló tevékenységük
továbbfejlesztésére.
Pályázni az alábbi kategóriákban, helyszíneken és időpontokban lehet:
1. Bőrműves (szíjgyártó, bőrtárgy készítő) és Fazekas:
Szervezője: Ady Endre ÁMK - Népi Kismesterségek Szakiskolája (4181
Nádudvar, Ady tér 10. T.: 54/480-730 vagy 54/527-040)
A pályázat gondozója: Dománné Baranyai Etelka igazgató
E-mail: adykony@axelero.hu amkigazgato@adykony.axelero.hu
és Vetro Mihály művészeti vezető, Benő Tamás bőrműves szakoktató,
Fazekas István fazekas szakoktató - E-mail: nkszmsz@freemail.hu
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. szeptember 14.
Kiállítás-megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2007. október 12.
2. Faragás: (fa, kéreg, szaru, csont)
Szervezője: Esély Kövessy Erzsébet Szakképző Iskola (1089 Budapest,
Dugonics András u. 17-21. T/Fax: 284-2662, 303-0917, 283-0951)
E-mail: szekely-eva@freemail.hu
A pályázat gondozója: Székely Éva
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. szeptember 27.
Kiállítás-megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2007. október 5.
3. Fonható szálas anyagok: (gyékény, szalma, vessző, sás, csuhé)
Szervezője: Megyei Művelődési Központ és Kézműves Szakiskola (5600
Békéscsaba, Luther u. 6. T.: 66/ 325 - 598, 66/442 – 122)
E-mail: MMKmail@bekes-MMK.hu
A pályázat gondozója: Pál Miklósné és Kucseráné Szabó Mária
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. március 12-16.
Kiállítás-megnyitó, díjátadás: 2007. március 30.
4. Hímzés, csipke, viselet, népi ékszer:
Szervezője: Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület
A pályázat gondozója: Cz. Tóth Hajnalka
T.: 88/ 438-956 88/438-658, 30/611-0242
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. június 25-28. (postai úton),
személyesen: június 28-án 10-17 óráig. Helye: Pannónia Kulturális Központ
és Könyvtár (8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.)
Kiállítás-megnyitó, díjátadás, szakmai program helye:
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi
Ideje: 2007. július 13-án 16 órától
5. Szövés: (gyapjú, vászon) és nemez
Szervezője: Vörösmarty Mihály Általános Művelődési Központ (7150
Bonyhád, Széchenyi tér 2. T: 74/ 451 – 455)
E-mail: enekeseva@freemail.hu
A pályázat gondozója: Szabóné Énekes Éva
A pályamunkák beadásának ideje: 2007. szeptember 14.
Kiállítás-megnyitó, díjátadás, szakmai program: 2007. szeptember 28.
Valamennyi
kategóriában
fogadjuk
a
kategóriának
megfelelő
gyermekjátékokat is!
Pályázhatnak:
Egyének: 3 db tárggyal vagy egy összetartozó kollekcióval.
Közösségek, szakiskolák: 5 db tárggyal vagy egy összetartozó kollekcióval.
Pályázatokat az alábbi f e l i r a t t a l ellátva fogadunk el :
1. Az alkotó neve, életkora, címe (iskolája)
2. A pályamunka megnevezése, mérete, anyaga, értéke
3. Szakköröknél, iskoláknál, szervezeteknél a közösség, intézmény pontos
címe (irányítószám, hely, utca, házszám, telefon), a csoport szakmai
vezetőjének neve.
Díjak, értékelés: A beadott pályamunkákat életkoronként (11-15 és 16-25
évesek) külön értékeljük. Minden kategóriában első, második, harmadik és
különdíjak.
Nevezési díj: egyéneknek: 1000.- Ft / kategória.
Közösségeknek és szakiskoláknak: 2000.- Ft / kategória.
A felsorolt kategóriákban, a megjelölt helyszíneken kiállításokon mutatjuk be
a pályamunkákat, és ekkor kerül sor a szakmai értékelésekre is.

 A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya és a Mezőkövesdi
Művelődési Közalapítvány meghirdeti a
XXV. ORSZÁGOS KIS JANKÓ BORI HÍMZŐPÁLYÁZATOT
A pályázat célja: A magyar népi hímzések és viseletek hagyományainak
megőrzése és továbbfejlesztése, a régebbi, kevésbé ismert stílusok felkutatása
és feldolgozása, továbbá olyan népi iparművészeti hímzések készítése,
amelyek mind művészi, mind használati érték szempontjából megfelelnek a
mai kor követelményeinek.
A pályázaton bárki részt vehet. Olyan önállóan tervezett alkotásokat lehet
beküldeni, amelyek országos pályázaton, kiállításon, a NIT Bíráló Bizottsága
előtt nem szerepeltek és kereskedelmi forgalomba még nem kerültek.
Pályázni csak új alkotásokkal (maximum 5 tétellel) lehet, az összetartozó
tárgyegyüttes vagy garnitúra egy pályamunkának számít. Kivitelező önállóan
nem vehet részt a pályázaton.
A pályázat jeligés. A beadott darabokhoz lezárt, jeligével ellátott borítékban
csatolni kell az adatlapot, mely a kiíróknál is beszerezhető és az Internetről is
letölthető. A pályamunkák zsűrizésre kerülnek, ezért tételenként 800.-Ft
zsűridíjat kell csekken befizetni, és a feladóvevényt, meg a kitöltött zsűrinyomtatványt is mellékelni kell a pályamunkákhoz (beszerzésük a fentebb
jelzett módon lehetséges).
A hímzéseket 2007. június 1-jéig kell postára adni.
Személyes átvétel: 2007. június 6-8-áig 08-16h-ig, június 9-én 10-16h-ig.
A cím mindkét esetben: Közösségi Ház, 3400 Mezőkövesd, Szent László tér
24.
PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK:
1.
ÖLTÖZKÖDÉS - A különböző tájegységek viseleteinek és
azok mintakincsének felhasználásával készült öltözetek.
2. LAKÁSTEXTÍLIÁK - A népi hímzéshagyományokat feldolgozó
lakástextíliák, tárgyegyüttesek.
Kiállításra a zsűriszámot kapott hímzések kerülnek. A kiállításra nem kerülő
darabokat a megnyitó után, a kiállítottakat a kiállítás zárását követően lehet
átvenni.
A kiállítás ünnepélyes megnyitása július 13-án 11 órakor lesz a mezőkövesdi
Közösségi Házban, az anyag szeptember 30-áig tekinthető meg.
A kiállításhoz egy konferencia is kapcsolódik 2007. július 13-15-éig.
Információ, bővebb felvilágosítás:
- Hagyományok Háza, Népi Iparművészeti Osztály - Barsi Hajna
1011 Bp., Szilágyi Dezső tér 6. Tel./ fax: (06-1) 201-8734
- Közösségi Ház 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. Tel./ fax: (06-49)
411-873, 500-135 e-mail: khig@lhcom.hu
web: www.mezokovesd.hu és www.mezokovesd.tajhaz.hu
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A Magyar Kultúra Lovagja lett többek
között Horváth Ágota pécsi fazekas
népi iparművész, a Kézművesek
Baranyai
Egyesületének
elnöke
(képünkön):
„A
képzőművészeti
örökség fejlesztéséért”, és Gergely
Imre, A Magyar Kézművességért
Alapítvány titkára: „A magyar
kézművesség fejlesztéséért”.
- Az Orosházán rendezett ünnepségen Varga Béla fafaragó a város
„kulturális életében vállalt hagyományápoló munkásságának, a fafaragó
amatőr művészeti alkotótevékenység terén létrehozott kiemelkedő színvonalú
alkotásainak, Orosháza város kulturális sokszínűségét, országos hírnevének
erősítését szolgáló tevékenységének, művészi életpályájának elismeréseként”
az Orosháza Kultúrájáért kitüntetést kapta.
 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által a magyar kézművesség múltból
hozott értékeinek elismerésére alapított, 2006-ban 5. alkalommal kiírt Magyar
Kézműves Remek című pályázatra a december 15-én lezárult határidőig 33
pályázat érkezett.
A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 2007. január 25-én Kiss Péter
szociális és munkaügyi miniszter és dr. Parragh László, az MKIK elnöke
adták át a pályázóknak a díjakat, ill. az emléklapokat.
Magyar Kézműves Remek címet érdemeltek:
Ambrus Sándor fazekas népi iparművész (Hódmezővásárhely), Csiszár
Tibor hagyományőrző kézműves kovács (Zalaszentgrót), Gálné Nagy Ildikó
szövő népi iparművész (Algyő), Ganevné Székely Katalin gyöngyfűző népi
iparművész (Halásztelek), Győriné Szécsényi Mária ruhaipari technológus
üzemmérnök (Tura), Hódi
Jánosné hímző (Üllés),
Hotyek Attila kádár
(Erdőbénye),
Jónás
Bálint üvegfúvó (Parád),
Kovács Valéria üvegfestő
(Kaposvár),
Lőrincz
Péter szövőszék- és szövőeszköz-készítő (Pápa),
Makai Rezső kürtőskalács-készítő (Csömör),
Molnár Sándor kőfaragó
mester - Varázskő Kft.
(Pilisvörösvár), Molnárné Bárdi Andrea rézműves - Kötegyáni Baráti Kör
Egyesület (Makó), Németh László gyapjúfeldolgozó (Esztergom), Nepp
Dénes szíjgyártó népi iparművész (Szekszárd), Szakál László citerakészítő
(Hódmezővásárhely), Szalma Valéria kerámikus (Jászszentlászló), Szűcsné
Novák Mária tűzzománc-készítő (Székesfehérvár), Tisza Sándor fafaragó
népi iparművész (Csongrád), Pataki kerámia Kft. (Budapest), Vasas
Károlyné tojásfestő (Bükkzsérc).
Emléklapot kaptak:
Balog Gáborné kenderfeldolgozó, Gelinek Imre hagyományőrző késes,
Kovács Sándor fafaragó, Merényi József fafaragó népi iparművész, Polgár
Tamás ikonfestő, Szőke Sándor szobrászművész, restaurátor, Tanács
Zoltán fazekas, Tótáné Pethő Rózsa nemezkészítő, Ungi Jánosné
csuhéfonó, Ungvári Mihály díszítő festő, aranyozó iparművész.
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA

 A BKIK 2006. októberében rendezett Kamarai Napok című eseményei
sorában kitüntetések, elismerések átadására is sor került. A kitüntetettek
között volt Kóté Lászlóné ajándéktárgy-készítő, a Művészi kézműves osztály
elnöke, aki Aranykéz emlékplakettet kapott, és Tengerdy Gabriella, a
Kézműipari Tagozat titkára, aki a BKIK Elismerő Oklevelét vehette át.
Forrás: a BKIK Kézműipari Tagozat Kézműves hírlevele, 2006. december
 A keszthelyi Kerámia Műhelyt is befogadó Goldmark Károly Művelődési
Központ és Szabadtéri Színház igazgatója, Cséby Géza 2006. október 14-én
vehette át Piwniczna Zdrój-ban, Keszthely lengyelországi partnervárosában a
díszpolgári oklevelet, november 16-án pedig a budapesti Lengyel
Nagykövetségen a Lengyel Köztársaság Érdemrendjének tiszti fokozatát: a
két nép kultúrájának propagálásáért, a magyar-lengyel kapcsolatok
elmélyítése területén végzett munkájáért.
(Forrás: Zalai Mentor, 2006. december)
 A magyar kultúra napján, január 22-én állami kitüntetéseket és civil
szervezetek díjait adták át az e területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó
egyéneknek és kollektíváknak.
- Az Iparművészeti Múzeum aulájában Hiller István oktatási és kulturális
miniszter nyújtotta át a kitüntetéseket. Csokonai Vitéz Mihály közösségi
díjban részesült többek között a Zala Megyei Népművészeti Egyesület.
- A Stefánia-palotában a Falvak Kultúrájáért Alapítvány által életre hívott
Egyetemes Kultúra Lovagja, ill. Magyar Kultúra Lovagja kitüntetéseket
vehették át a magyar kultúra iránt elkötelezett külföldi és hazai díjazottak.

 Január 12. és február 9. között az I. Nyugat-dunántúli Regionális
Népművészeti Kiállítás anyagából láthattunk válogatást a Hagyományok
Háza (HH) Népi Iparművészeti Osztályának Szilágyi Dezső téri
kiállítótermében. A kiállítást megnyitó Beszprémi Katalin, a HH tárvezetője
kiemelte, hogy az anyagban főként az emberi életút állomásaihoz (születés –
esküvő – halál) kapcsolódó tárgyak szerepelnek, amelyek szebbé tehetik az
ünnepélyes eseményeket, alkalmakat.
 A Magyar Kultúra Napja ünnepi programjához kapcsolódva január 22-én
Barsi Hajna etnográfus nyitotta meg a höveji hímzéssel foglalkozó, Tűvel –
fonállal című V. Ózdi Regionális Díszítőművészeti Kiállítást, amely február
4-éig volt látható a Városi Művelődési Központban.
 A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban január 25. és február 18. között
rendezték meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kézműves
Remek című pályázatának válogatott anyagát bemutató kiállítást.

 Hódmezővásárhelyen, a Tornyai János Múzeumban (Szántó Kovács János
u. 16-18.) február 25-éig látogatható Simon Miklós Berki Viola-díjas szegedi
képzőművész kiállítása.
 A Művészetbarátok Galériában (Bp., VII. ker. István u. 42.) Tél a
képzőművészetben címmel rendeztek kiállítást, melyen többek Karsainé
Tonnelier Ghislaine alkotásai is láthatók február 28-áig: H., K., Cs., P. 14-16
óráig.

Minden kategóriából a díjazottak jutnak tovább az Ifjú Kézművesek
Országos Kiállítására, melynek helyszíne:
Debreceni Művelődési Központ (4024 Debrecen, Kossuth u. 1. levelezési
címe: 4001 Debrecen, Pf. 419.) Tel: 52/413-939
e-mail: dmk@dbmuvkozpont.t-online.hu
honlap: www.debrecenimuvkozpont.hu
A pályázat koordinátora: Dr. Tar Károlyné és Nagy Mária
Valamennyi díjazott pályamunka bemutatója, azaz az Ifjú kézművesek
Országos Kiállításának megnyitója és a hozzá kapcsolódó Vándorlegény
konferencia tervezett ideje: 2007. november 16 - 17.
További információ a megjelölt helyszíneken kérhető személyesen vagy
telefonon.
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 „TEXTILVARÁZSLATOK” címmel a Szivárvány Foltvarró Csoport
alkotásaiból nyílt kiállítás a debreceni Belvárosi Galériában (Kossuth u. 1.). A
munkák március 2-áig hétköznapokon 10től 18 óráig tekinthetők meg.
 A Tímárház Fafaragó Szakkörének
bemutatkozó kiállítása március 16-áig
(keddtől péntekig 10-től 17 óráig,
szombatonként 10-től 14 óráig) látogatható
a Tímárházban (Debrecen, Nagy Gál István
u. 6.).
 Báthoriné Gém Eszter szövő népi iparművész munkái ugyancsak március
16-áig láthatók a Tímárházban rendezett kiállításon.
 A Maconkai Orosz László Galéria (Bp., XVI. ker. Batsányi J. u. 28-32. KIA
Szabó Autószalon T.: 403-0212) 2007. I. félévi tárlatai:
február 16.: Gedeon Péter grafikus
március 9.: Környei László intarzia-készítő
március 30.: Kossuth Tibor festőművész
április 20.: Faragó Éva festőművész
május 11.: Gyermekrajz-kiállítás
május 18.: Németh József festőművész
június 1.: Simon M. Veronika festőművész és
Farkas Ferenc szobrászművész
június 22.: Balaskó Árpád és Szkladányi Anna festőművészek
 Palóc néprajzi magángyűjtemény, palóc babák állandó kiállítása látható
Mátrafüreden, a Pálosvörösmarti út 2. sz. alatt, a régi általános iskola
épületében, ami 9.30-17 óráig tart nyitva. (További információ: Lovászné
Juhász Rita viseletkészítő népi iparművész – 37/320-137, 20/540-3281.)

A NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY PROGRAMJA
Kecskemét, Serfőző u.19. Tel./fax: 76/327-203
E-mail: nim01@citromail.hu; muzeum.nepiipar@freemail.hu;
web: www.museum.hu/kecskemet/nepiiparmuveszeti
Nyitva: keddtől szombatig 10-17 óráig
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
• „Játsszunk hagyományosan, természetesen” - A kiállításon sokféle
anyagból (fából, textilből, papírból, a természetben található anyagokból)
készült egyéni műalkotások és igényes, kreativitást fejlesztő játékok láthatók.
Látogatható: március 10-éig.
• 55 éves a Kecskeméti Díszítőművész Szakkör - hímzés kiállítás.
Látható: március 9-étől szeptember végéig.
• A varázserejű hímes tojás - A kiállítás a Népi Iparművészeti Gyűjtemény
több száz darabos hímes tojás kollekciójából nyújt ízelítőt.
Látogatható: március 23-ától április 28-áig.
• A Népi mesterségek művészete pályázat kiállítása - A kiállításon a
hagyományos népi iparművészeti ágakon (szőttes, hímzés, fazekasság,
faragás) kívül rekedt, vagy kevéssé művelt kézműves és háziipari
tevékenységek hagyományait és technológiáját megmentő, megújító és azokat
továbbfejlesztő alkotások láthatók.
Látogatható: április végéig.
JÁTÉKKUCKÓ: A gyűjtemény egyik termében játékkuckót alakítottunk ki
természetes anyagból készült, népi és iparművészeti hagyományokat őrző,
igényes tárgyakkal berendezve, ahol minden játék kipróbálható, kézbe vehető.
Minden hónap utolsó szombatján 15 órától 16.30-ig mesés foglalkoztató
délutánokat tartunk a kuckóban. A kuckó egész évben nyitvatartási időben
várja a gyerekeket.
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
Szombati napokon 15 órakor kezdődnek a foglalkozások, melyek időtartama
kb. 1 óra.
Információ: Barcsikné Ibolya 76/327-203
Bejelentett csoportok részére nyitvatartási időben (keddtől-csütörtökig, 10-16
óráig) kézműves foglalkozások igényelhetők, melyek időtartama kb. 1 óra.
Információ: Nagy Edit 76/327-203
DÍSZÍTŐMŰVÉSZ KÖR
Vezeti: dr. Varga Ferencné népi iparművész.
FESTŐISKOLA:
Február 17-én (szombaton) újra indult a közkedvelt festőiskola.
Vezeti: Gyalai Béla festőművész.
Jelentkezni a 76/327-203-as telefonszámon lehet.
A KÖZELJÖVŐ EGYÉB ESEMÉNYEI
 Dísznövény 2007 – Kertészeti Szakkiállítás és Vásár
20 éves jubileum a Budai Arborétum területén
Budapest, Corvinus Egyetem, 2007 április 20–21–22.
Tisztelt Kézművesek!
Bizonyára Önök előtt sem ismeretlen a Budapesten minden év tavaszán
megrendezésre kerülő Tavaszi Dísznövény Kiállítás és Vásár, a Budai
Campus csodálatos Arborétumában, a XI. kerületben, a Villányi úton.

Idén 20. alkalommal kerül sor a rendezvényre, ahol megújult arculattal
jelenünk meg egyetemi szervezésben. Látogatottságunk évek óta nő, az
esemény tavaly kb. 30 000 ember érdeklődését váltotta ki.
A rendezvény lehetőséget biztosít a növények széles palettájának
felvonultatása mellett a reform (bio) életmód bemutatására és színvonalas
kézműves termékek kiállítására és árusítására is.
A jelentkezés határideje: 2007. március 2.
A részvétel lehetőségeiről, részletes feltételeiről információt ad és várja a
jelentkezőket: Friedmann Lajosné szervező. T: 70/512-9162.
 Szentgyörgy Napi Vásár és Országos Kézműves Találkozó
A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 2007. április 28-29-én kétnapos
kézműves vásárt rendez a Diósgyöri Várban és az oda vezető sétálóutcában.
A rendezvényt hagyományteremtő céllal hirdetjük meg, lehetőséget biztosítva
az ország távolabbi részén élő kézművesek bemutatkozására régiónkban.
Terveink szerint minden évben egy kiemelt mesterség lenne a fő téma, az
idén az üvegművesség. Várnánk minden üveggel foglalkozó mestert,
üvegfúvókat, üvegcsiszolókat, ólomüveg-készítőket, üvegfestőket, stb.
A mesterek részére az árusításon kívül bemutatóhoz is biztosítanánk a
feltételeket előzetes megbeszélés alapján.
Rajtuk kívül természetesen más mesterségek képviselőit is várjuk.
A szép történelmi környezet sok turistát vonz, a vár látogatottsága ilyen
rendezvények nélkül is számottevő.
A környéken szálláslehetőség is van, igény szerint: olcsóbb kollégiumi
elhelyezéssel, vagy drágább panziókban, szállodában. Az Egyesület vállalja,
hogy a jelentkezőknek lefoglalja a szállást, megrendeli az étkezést.
Jelentkezni az alábbi címen lehet:
Fügedi Márta Népművészeti Egyesület (3534 Miskolc, Nagy Lajos király út
18.). Tel/fax: 46-400-419, 30-381-85-95, e-mail: fmne@chello.hu és
forraymarian@mail.datanet.hu
 Tavaszköszöntő a Magyar Turizmus Kártyával!
Tavaly novemberben tizedik alkalommal jelent meg a Hotelinfo Kft.
gondozásában az országszerte jelentős turisztikai kedvezményeket nyújtó
Hungary Card, azaz Magyar Turizmus Kártya.
A Hotelinfo Kft. az idén is részt vesz saját standdal a budapesti Utazás
Kiállításon, valamint számos vidéki kiállításon, ahol jelentős vásári
kedvezménnyel várjuk az érdeklődőket. Az időpontokról és a részletekről a
www.hungarycard.hu oldalon tájékozódhat.
Aki testi-lelki harmóniára vágyik utazásai során, bizonyára örömmel fedezi
fel, hogy a Kártya a wellness- és egészségturizmus területén is számos
megtakarítási lehetőséget kínál birtokosának. A sort olyan, napjainkban
népszerű wellness szállodák nyitják, mint a NaturMed Hotel Carbona és az
Európa Fit Hotel Hévízen, a kehidakustányi Kehida Termál Hotel, a
kisgyermekes családok paradicsomaként híressé vált Kolping Hotel Spa &
Family Resort, vagy az ország másik felén a hajdúszoboszlói Mátyás Király
Gyógyszálloda. Természetesen ez csak csekély ízelítő a kínálatból, hiszen
több száz magyarországi szálláshely és étterem várja országszerte 10-20%
kedvezménnyel a Magyar Turizmus Kártya-tulajdonosokat. (Fontos tudnunk,
hogy a kedvezmény ez esetben a számla végösszegéből jár, tehát a
társaságunkban lévők is élvezhetik a kártya nyújtotta előnyöket.) Hat
megyében a múzeumok várják ingyenes bérlettel az érdeklődő Hungary
Card-tulajdonosokat: így például Ópusztaszeren a Nemzeti Történelmi
Emlékpark, vagy Gödöllőn a Királyi Kastély.
Nem feledkezhetünk meg hazánk olyan méltán híres gyógyfürdőiről sem,
mint például a harkányi, miskolctapolcai - itt féláron élvezhetjük a víz
áldásos hatását -, a hévízi Tófürdő pedig ingyen látogatható a Magyar
Turizmus Kártya segítségével akár három alkalommal is.
És hogy az utazás se kerüljön túl sokba, 5 alkalommal 50% kedvezményt
biztosít a Kártya vasúton retúrjegyre, illetve 1 alkalommal 33%-ot egyszeri
útra. Ha hirtelen autóra van szüksége valakinek, a Kártyával 15%-kal
olcsóbban bérelhet egyet és 50%-os autópálya matricát is igényelhet hozzá.
Távolsági autóbuszon szintén féláron lehet járni az országot.
A kártyához tartozó Hungary Info kiadvány segítségével mindenki saját
igényei szerint szervezheti meg belföldi pihenését. A hazai idegenforgalmi
kínálatot országrészenként találjuk meg programajánlóval, útvonaltervvel és
megtakarítási tippekkel. Ezután településenként következnek a szálláshelyek,
éttermek, valamint egyéb turisztikai szolgáltatók. Például ha délnek vesszük
az irányt és egy hosszú hétvégét szeretnénk eltölteni a Mecsek lábánál,
Pécsett, miután Kártyánkra megkaptuk ingyenes napijegyünket a
tömegközlekedésre, bizonyára ellátogatunk a Csontváry Múzeumba, vagy a
nem kevésbé híres Vasarely kiállításra. S ha már ott vagyunk, érdemes
megnézni a nemrég világörökségnek nyilvánított ókeresztény mauzóleumot
is. Nem maradhatnak ki a programból a híres villányi borok sem, s
pihenésképpen akár egy egész napon át élvezhetjük a felújított harkányi
gyógyfürdő szolgáltatásait. A kellemesen töltött néhány napos kikapcsolódás
után bizonyára az is megelégedéssel tölti el az embert, ha utánaszámolva
kiderül, majd tízezer forintot sikerült megspórolnia. Ha pedig a fővárosban
szeretnénk egy aktív hétvégét eltölteni, családi programok egész sorát kínálja
a kártya megtakarításokkal. Kedvcsinálóként csak néhány ötlet: Tropicarium-
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Oceanárium, Budavári Labirintus, Kölyökhajó, vagy zenés-táncos sétahajó a
Dunán, Bringóhintó, Lézerszínház, Fővárosi Nagycirkusz stb.
Mindenről részletes információt olvashat bárki a www.hotelinfo.hu vagy a
www.hungarycard.hu oldalon, de országosan a Tourinform irodák
munkatársai is készséggel állnak rendelkezésre.
Emellett nem árt tudnunk azt is, hogy a Magyar Turizmus Kártyát a
munkáltató a munkavállaló részére „csekély értékű ajándékként”
adómentesen biztosíthatja (a hatályos jogszabályok figyelembe vételével).
Az új Hungary Card, mely 2008 január 31-éig érvényes, 6.240.-Ft-os áron
megvásárolható a Tourinform Irodákban és MÁV jegypénztárakban, illetve
megrendelhető a kártya honlapján is.
KÖSZÖNET ...
... azon kézműveseknek, akik egy korábbi felhívásunkra Zalai Károly István
cifraszűr-készítő megsegítésére ajánlották fel alkotásaikat. Ezek eladásából –
a Kaláris kézműves bolt közreműködésével – 30.000 forintot tudtunk küldeni
egy elektromos ülőkocsi beszerzéséhez az alkotónak, aki Alapítványunknak
írt levélben köszönte meg minden kézműves társának a támogatást;
... legutóbbi kiállításaink résztvevőinek, akik nemes célra Alapítványunknak
ajándékozták alkotásaikat. Közülük Bús Sándorné Vessző Erzsébet dorogi
csuhéfonó, Czegle László erdőbényei faműves, Lauer Jánosné pécsi
gyapjúszövő és Simon Edit gyenesdiási keramikus alkotásait a tavaly nyári
kiállítás anyagát (Budapestről Keszthelyre és vissza) fuvarozó INTER-ÉPFU
Budapest Kft. igazgatója; Hegyiné Jakab Zsuzsanna dudari és Katonáné
Kalmár Terézia nádudvari mézeskalácsosok anyagát a keszthelyi kiállítás
őrzésében közreműködő múzeumi munkatársak; Czegle László néhány más
tárgyát a hírlevelünk sokszorosítását 2006. júniusáig segítő Flaming Kft.
vezetője; Obradovity Matilka szabadkai szalmakép-készítő betlehemi
alkotását az A Mi Otthonunk magazin kiadó-igazgatója; Lauer Jánosné
betlehemi mézeskalácsait a Mezőgazdasági Múzeum munkánkat segítő
munkatársai
kapták. Ternyák Zoltánné velemi csuhéfonó korábban
Rómában, a 100 jászol nemzetközi kiállításon szerepelt betleheme és Farkas
Ferencné munkája Brückner Ákos Előd atyán keresztül óvodai, vagy
nyugdíjas közösséghez kerül majd, Arnold Fülöpné borotai gyöngyfűző és
Ódryné Horváth Krisztina faddi keramikus, üvegműves kiállítási tárgyai,
Szernecz Zoltán aszódi intarzia-készítő színes grafikája (ami az általa
alapított Betlehemi Vándordíj alapján készült) és Torma Ferenc szabadkai
fafaragó betlehemi táblaképe pedig Alapítványunk irodáját díszítik.

magmaradtak anyagai, eszközei, gondoljon jó szívvel tehetséges, nagylelkű
riportalanyunkra.)” – fejezte be a riportot az újságíró.
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
 KÖNYVKÖTŐK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE
Feiglné Csukás Klára békéscsabai könyvkötő mester küldött beszámolót az
Ipartestület 2006. szeptember 16-án Győrben rendezett 25. Találkozójáról –
röviden írtunk már róla legutóbbi hírlevelünkben. Itt adták vissza felújítás
után a komárnói Kultsár István Múzeum és Könyvtár 60 darab régi, nagyon
értékes könyvét, amelyek restaurálását Feiglné Csukás Klára és az ő
kezdeményezésére további hét magyar könyvkötő mester: Bliszkó Béla
(Mályi), Bíró Bertold (Békéscsaba), Bodrogi István (Szekszárd), Hugyecz
Pál (Békéscsaba), Szemenkár Magdolna (Békéscsaba), Szűcs Károly
(Budapest) és Tarapcsik Sándor (Kecskemét) térítésmentesen vállalták.
A múzeum 150. évfordulóján 20 könyv már kiállításra került, ami a
magyarországi könyvkötők munkáját és önzetlen felajánlását dícséri.
 Kránitzné Rikker Ildikó intarzia-készítőtől (tel.: 96/461-815, 70/5380142; e-mail: kranitzildiko@t-online.hu) kaptuk a hírt, hogy szervezés alatt
áll az INTARZIÁSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. 2007. március 17-én
lesz az alakuló ülés, és 16.30-kor kezdődik az Egyesület első kiállításának
megnyitója Téten, a Helytörténeti Múzeumban. Cím: 9100 Tét, Fő utca.
 HAGYOMÁNYOK HÁZA – NÉPI IPARMŰVÉSZETI OSZTÁLY
Budapest, I. ker. Szilágyi Dezső tér 6.
Postacím: 1251 Budapest, Pf.: 23., T/F.: 1/201-8734.
Zsűrinap-vátozás !
A Népi Iparművészeti Osztály helyiségében történő portál-csere miatt a
február 20-ai Fa, hangszer, játék – fazekasság zsűrit március 21-én, a
Tojás, mézeskalács – szálasanyag zsűrit március 22-én tartjuk.
A beadási határidő mindkét zsűrire március 6.
- A Hagyományok Háza közreműködésével megnyílt a Népművészeti
Egyesületek Szövetsége és a Hangvető Zenei Terjesztő Társulás közös
népművészeti és népzenei galériája: a MesterPorta. A galériában értékesítés
is folyik, amelyhez folyamatosan várják a különféle népművészeti ágak
képviselőinek jelentkezését színvonalas, zsűrizett alkotásokkal.
Bővebb információ a helyszínen: Bp., I. ker. Corvin tér 7., T.: 1/202-3859.
 Az ARTCHAIKA EGYESÜLET programjai – 2007. I. félév

HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 Magyar lámpák a Van der Togt Múzeumban címmel jelent meg egy képes
beszámoló 2006. novemberében Pál Tibor formatervező Amstelveen-i
kiállításáról a holland Amstelveenweb c. internetes portálon:
www.amstelveenweb.com/nieuws-Hongaarse-lampen-in-vd-Togt-Museum .
 A IV. kerületi Helyi Téma című újság Klub – Társasági élet rovata még a
múlt év decemberében közölt programajánló cikket A csuhé világa címmel
Kiss Zsuzsi csuhéfonóról, akinek alkotásaiból és mestere, Varga Józsefné
Marika műveiből („ aki bevezetett ebbe a csodavilágba” – idézet a cikkből)
közös kiállítást rendeztek az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban.
 Az Orosházi Élet című hetilap január 26-án megjelent száma A kultúráért,
elhivatottan címmel Varga Béla fafaragó életútját, szakmai munkásságát,
eredményeit is ismertette abból az alkalomból, hogy január 22-én, a Magyar
Kultúra Napja tiszteletére rendezett ünnepségen harmadmagával átvehette az
Orosháza Kultúrájáért kitüntetést Németh Béla polgármestertől.
 Vass László intarzia-készítő iparművésszel beszélgetett február 3-án a
Kossuth Rádió Szombat délelőtt című műsorának riportere. Az interjúban az
alkotó életútjáról, megszakadt orvosi tanulmányairól, a pályamódosítás
okairól (politikai fogolyként 1963-tól börtönben töltött három évet, itt
sajátította el rabtársaitól az intarzia-készítés alapjait), további szakmai
tanulmányairól, az Iparművészeti Vállalat által zsűrizett, exportra került
képeiről, külföldi munkáiról hallhattunk, és azt is megtudhattuk, hogy
egyedül ő készít homorú intarziaképet!
 Az Iparos Újság idei 1. számában (és az Újság internetes honlapján) jelent
meg Vándordíj címmel, Társai megbecsüléséért díjat alapított megtakarított
pénzéből alcímmel kétoldalas, alkotásaival illusztrált cikk Szernecz Zoltán
Aszódon élő amatőr intarzia-készítőről. Ő alapította (és adta át első
alkalommal a XIII. Betlehemi Jászol-kiállítás ünnepélyes megnyitóján) azt a
Vándordíjat, amelynek odaítéléséről a kiállítás résztvevői szavazhattak. A
cikkben a 27 éves alkotó eddigi életútjáról, szakmai tanulmányairól,
mestereiről, csaknem végzetessé vált betegségéről, az igazi kézművesség
értékeiről és a Vándordíj-alapítás indítékairól, céljáról is olvashattunk, sőt
megismerhettük dédelgetett tervét, vágyát is: „Készíthetnék intarziás
kisbútorokat magánvállalkozóként, erre van kereslet, közel is állna hozzám,
csakhogy egy műhely bérlése, megszerzése, felszerelése reménytelenül nagy
beruházást igényelne, ebben aligha reménykedhetek.
(Szerintem pedig nem teljesen reménytelen a dolog. Ezúton kérem
olvasóinkat, ha netán valakinek hagyatékból lenne felajánlható faipari
műhelye, felszerelése, esetleg iparát idős korában nem gyakorolja, de

Március 3. 16.00: Szimbólumok Világa – a Reneszánsz Kerámia Stúdió
bemutatója (Kerámiapark galéria)
Március 31. 17.00: Petrás Mária kiállítása (Kerámiapark galéria)
Április 28. 17.00: A kapun túl – Bács Zoltán tűzzománc-kiállítása
(Kerámiapark galéria)
Május 26. 17.00: Kelta kincsek – kerámia- és ékszer-kiállítás Tóth-Vásárhelyi
Máté régésztan-hallgató munkái és előadása (Kerámiapark galéria)
Június 9-10: „Bronzkori napok” rendezvény: kiállítás, bemutatók,
tárgykészítés, bronzöntés, régészeti vezetések, előadások korhű környezetben:
Jászszentlászlón
Június 16. 17.00: A Kerámiapark tanulóinak évzáró kiállítása (Kerámiapark
galéria)
Június 23. 14.00 – 20.00: Kézműves korok sorozat III. A keleti kultúrák: Japán
és ….(Kerámiapark galéria)
Július 28. – augusztus 6.: Művészetek Völgye, Vigántpetend: „Élő mítosz” –
egyesületi kiállítás hagyományaink ihlette tárgyakból.

A Kerámiaparkban felnőttképzés is folyik kerámia-készítő szakmában,
amelyből vizsgát szervezünk, a vizsgára jelentkezőket várunk.
Tehát: kerámia-készítő szakmai gyakorlat és (OKJ-s) képesítés is
megszerezhető a Kerámiaparkban. Tel.: 362-24-13.
Vinczéné Lőrincz Ágnes
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 Látássérült fiatal szakmunkások készítik szőnyegeinket, melyek
ágytakaróként, falvédőként, futószőnyegként egyaránt felhasználhatóak. A
szőnyegek a Képző- és Iparművészeti Lektorátus, valamint a Hagyományok
Háza által zsűrizett termékek.
Alapanyaguk: gyapjú-műszál keverék.
Méretek: 70*150cm: 3000 Ft; 70*170 cm: 3400 Ft.
70*180 cm: 3600 Ft; 70*200 cm: 4000 Ft.
A Szövőműhely címe: Bp., X. ker. Füzér utca 46. Nyitva: H - Cs: 8-13 óráig.
T: 261-9458/33 - László Tünde és 70/545-8865 - Jádi Krisztina.
Vásárlásával a látássérültek foglalkoztatását segíti elő!
 50x60x70 cm belméretű, zártrendszerű, magastüzű, szétszedhető, lábakon
álló KOVÁCS-FÁBIÁN-kemence eladó.
Kálmán Anikó kerámikus – T/F: (06-1)326-5274
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 Kiállítás-rendezők felé ajánlkozik különleges borászati és kézműves
munkaeszköz-gyűjteményével
Endrődi Sándor: 30/245-1663
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 Az IPOSZ és olasz partnerszervezete, a Confesercenti ANVA vezető
képviselői, február 7-én tartott megbeszélésükön a képzés, továbbképzés és a
vásárszervezés területén történő együttműködés lehetőségeiről váltottak
szót. A megbeszélés eredményeként több információhoz juthatunk az
olaszországi vásárokról, és az igazán színvonalas (zsűrizett) termékek
előállítói részére nagyobb esély nyílik az azokon szervezettebb formában,
kedvezőbb feltételekkel (pl. a Firenzében október 4-7. között megrendezendő
kerámia szakvásáron 150 euró részvételi díjért) történő megjelenésre.
Felmerült egy nemzetközi, 10-12 EU-ország bemutatkozását és
megismertetését célzó vásár budapesti megrendezésének ötlete is, amellyel
kapcsolatban még nagyon sok tényező tisztázásra vár.
 Ez évtől központi elektronikus nyilvántartást indítottak be Németországban.
Ennek köszönhetően a német cégek minden nyilvános adatát meg lehet
találni egy internetes oldalon. A www.unternehmensregister.de webcím alatt
oldalanként 4,5 euróért bárki lekérheti az őt érdeklő információkat egy
társaságról. Az új rendszerben egy kattintással értesülni lehet például arról is,
ha csődeljárás indult egy vállalkozás ellen.
(Forrás: Világgazdaság, 2007. január 5.)
 Iparművészek, népművészek! Lehetőség nyílik külföldi honlapokon való
szereplésre. Ez jelenleg ingyenes, a honlap kezelője eladáskor tenne rá az árra
10%-ot. Inf.: Barkos Beáta (T: 62/495-440, e-mail: ttt@vnet.hu).
 MIND & MATTER Európai Művészeti és Kézműves Vásár
Luxemburg, 2007. június 16-24.
2007. június 16-24-ig rendezi meg a Luxexpo a Luxemburg Exhibition
Centre-ben az első „Mind & Matter” Európai Művészeti és Kézműves Vásárt.
A vásár megszervezésére a Luxemburg Európa Kulturális Fővárosa
programsorozat részeként kerül sor.
A Mind & Matter az első európai hagyományos kézművesipari, kortárs
alkalmazott művészeti és design vásár, amely a szakemberek és az európai
felhasználók (fogyasztók) közötti kapcsolatok kiépítését szolgálja.
A kiállítás több mint 30 európai ország magas színvonalú művészi és
kézműiparát mutatja be: a művészi és kézműves tárgyak kiállítása és vására.
(A standokon az eladás megengedett.)
A szakmai és nagyközönség számára rengeteg szakmai programot,
szemináriumot, bemutatót rendeznek.
Látogatók összetétele:
- Szakmabeliek, akik érdeklődnek az információ-csere iránt az új és
tradicionális technikák terén, valamint minden a művészi és kézműves szektor
terén található újdonság iránt és/vagy akik részt vesznek a programban.
- Privát látogatók, akik információkat akarnak kapni a művészi és
kézműiparról, és akik művészi és kézműipari termékeket akarnak venni, vagy
akik részt akarnak venni a program valamelyik eseményén.
Helyszín: Nemzetközi Konferencia Központ LUXEXPO SA
10, circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg-Kirchberg
A teljes kiállítási terület:
Termek száma:
Szakmai program:
Kiállítási órák:
Belépőjegy:

33.000 m2
4
Hétfő-péntek
10-13 óráig
Hétfő-péntek
13-21 óráig
Szombat-vasárnap 10-19 óráig
Felnőtt 12 euro
Gyermek 18 éves korig ingyenes

Helypénz: minimum terület 9 m2: 1.320 euro (ÁFA-mentes)
Csoportos kiállítók (non-profit szakmai szövetség) számára a minimum
terület 24 m2: 2.620 euro (ÁFA-mentes)
Minden további m2: 150 euro (ÁFA-mentes), felszerelt.
(A részvétel anyagi feltételeiről a 3 nyelvű tájékoztató pontosan beszámol.
Ún. modul-áras rendszer van – fizetés ellenében mindenféle szolgáltatás
igénybevételére nyílik lehetőség, ezt írásban kell jelezni ill. kérni.)
A vásáron való részvételhez egy vásári chartát dolgozott ki a szervező
bizottság, és annak az előírásai szerint válogatja ki egy szakmai zsűri a
jelentkezők közül a résztvevők körét. (A 3 nyelvű szabályzat elektronikus
úton hozzáférhető a www.luxexpo.lu honlapon.)
A jelentkezéshez letölthető jelentkezési lapot kell kitölteni. A pontosan
kitöltött jelentkezés adatait veszik alapul a tájékoztató kiadványhoz, és ez
alapján válogat a szakmai zsűri is.

Résztvevő-kiállító nemcsak kézműves ill. iparművész, hanem ezzel
foglalkozó iskola, műhely vagy más szervezet is lehet.
Résztvevők:
Kézművesek, gyakornokok, mesteremberek, igazolt művészek,
akik szakmájukban hagyományos szakmai technikákat
alkalmaznak.
A kortárs alkalmazott művészet és design szektor szakemberei.
Iskolák, szakképző intézmények, felsőfokú intézetek, melyek a
kortárs alkalmazott művészetre és a designra specializálódtak.
Szövetségek, minisztériumok, privát és közintézmények, melyek
segítik, védik és fejlesztik a művészi és kézműipart, a kortárs
alkalmazott művészetet.
Nyersanyagok, gépek, eszközök beszállítói, szolgáltatók a fenti
szektorok számára.
Múzeumok
Szakterületek: építészet és azzal kapcsolatos területek, előadó-művészet,
díszítőművészet, virágkötészet, üveg, grafika, fa, szerszámgyártás, kerámia és
agyag, művészi esztergályosság, bőr, fény, világítástechnika, mechanika,
játékkészítés, fémművesség, divat, ékszer, órák, aranyművesség,
kőmegmunkálás, textil, hagyományos művészet.
Azoknak a pályázóknak, akik a felsoroltakon kívüli területet képviselnek,
dokumentált pályázatukat egy bizottság elbírálja és beválogathatja a vásárra.
Kapcsolat: ProDialog sárl - Mme Anabel Witry
Tel. +352 26 30 0775; +352 26 30 09 05 29
E-mail: info@mind-and-matter.eu
Internet: www.mind-and-matter.eu
KÖNYVAJÁNLÓ
 2006-ban három kiváló alkotó – pályázataink, kiállításaink rendszeres,
hűséges és eredményes résztvevője – jelentetett meg szakmai életútját,
munkásságát bemutató, alkotásainak fotóival illusztrált önálló albumot.
A Népművészet Mestere címmel rendelkező Erdélyi Tibor budapesti
fafaragó (tel.: 06-1/376-5363) használati tárgyait és szobrait megörökítő
album a néptánc és koreográfia területén is kiemelkedő színvonalat nyújtó
alkotó néhány „táncos” felvételét is tartalmazza.
Nemes Ferenc szigetújfalui faragó népi iparművész (tel.: 06-70/459-6618)
Faragott boldogság című életműalbuma a faragható anyagok – fa, kő, kavics
(!), csont – végtelen szeretetét és tiszteletét sugározza.
Tomcsányiné Szemere Sarolta budapesti tamburhímző, üvegfestő (tel.: 061/316-4689) A mennyezet virágai címet adta albumának, amelyben a régi
erdélyi, kárpátaljai és észak-kelet-magyarországi templomok kazettás
mennyezeteinek mintáit dolgozza fel az üvegfestés és a különleges
tamburhímzés technikájával.
Mindhárom albumot jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe! (A szerk.)
 2006-ban lett 50 éves az IPOSZ szaklapja, az Iparos Újság, amely ebből az
alkalomból jubileumi emlékkönyvet adott ki: Öt évtized – Ötven kézműves
dinasztia címmel. A könyvben bemutatott, egy-egy dinasztiát képviselő ötven
mester között Bartha Lajos budapesti ötvös, Grünberger Tamás budapesti
csillárkészítő, Kalla Miklós jászberényi kádár, Kónya Lajos tatabányai
hangszerkészítő, Mihalkó Gyula balmazújvárosi kalapkészítő, Radics
László debreceni mézeskalácsos, Szántóné Csajághy Katalin budapesti
szabó, Szenczi György dorogi kalapos is szerepel.
 Nyolcvan különféle, vesszőből fonott termék fényképét tartalmazó, 1920
körül megjelent termékkatalógus fénymásolata megrendelhető 400 Ft-os
áron. A 11 lapos összeállításban virágtartók, hintaszékek, újságtartók, székek,
fotelek, asztalok, polcok, ruhatartók, nyugágyak láthatók. Üzenetrögzítős
telefon: (1) 212-6258. Postacím: Fotóügynökség, 1538 Bp., Pf. 457.
 Megrendelhető különféle stílusú ajtó-, ablak-, bútor-vasalatok
mintakönyve az 1920-as évek elejéről, fénymásolatban (25 A4-es lap). Kb.
négyszáz kilincs, kopogtató, zsanér, zárlap, fémdísz stb. képe látható a
gyűjteményben. Ára postaköltséggel együtt 900 Ft. Üzenetrögzítős telefon:
(1) 212-6258. Postacím: Fotóügynökség, 1538 Bp., Pf. 457.
 Belvaracz Ibolya és Homokiné Bíbor Anna Szív adja szívnek szívesen
címmel családi füzetet állított össze a mézeskalács történetéről, a
Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely hasonló című kiállításához.
A füzet megrendelhető a következő címen:
Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, 6000 Kecskemét, Gáspár András u.
11. T.: 76/481-469, e-mail: muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu
(Forrás: Forgó – a Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja)

