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ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK

AZ ALAPÍTVÁNY HÍREI

Az OTP értesítései szerint február 14. és április 13. között a következ k
támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:

Két szomorú eseményr l értesültünk el z hírlevelünk megjelenése óta:
Persányi István
keramikus, a csendes szavú, nyugalmazott kántor-tanító, vagy ahogyan mi
szólítottuk: Tanár Úr – aki feleségével, Garai Máriával együtt éveken át
lelkes, elkötelezett résztvev je volt Betlehemi jászol-kiállításainknak, és
akit l a 10. alkalommal rendezett kiállítás díjazottjai az általa önzetlenül,
felajánlásként készített jubileumi emlékplakettet vehették át a Néprajzi
Múzeumban tartott ünnepélyes megnyitón – életének 90. évében, rövid
szenvedés után 2007. március 12-én elhunyt.
Emlékét meg rizzük!

Ács Imréné, Andrási Mihály, ARTCHAIKA Egyesület, Asztalos Ferencné,
Bagdi Ibolya, Baji Imzréné, Balázs Katalin, Bálint Miklós, Balog Gáborné,
Balogh Sándor, Barna P. Ila, Bene István, Bojtos Ildikó, Bordácsné Kishonti
Erika, Csikós Éva, Csizy Istvánné, Czímer Józsefné, Czupp Pál, Dobiné Vass
Júlia, Donkó Benedek, Endr di Sándor, Erdélyi Ferenc, Erdélyi Lajosné,
Fekete Júlia, Fodorné László Mária, F z Panka, Fügedi Márta
Népm vészeti Egyesület, Fülöp Tibor, Ganevné Székely Katalin, Gelencsérné
Lazarovits Klára, Grátzerné Bogdán Andrea, Gyürki Zsuzsanna, Hamvasné
Bohák Mária, Herczenik Gyuláné, Hóbor Lajosné, Huszár Ida Mária, Illés
Károlyné, Jedlovszki Rezs , Jónás Bálint, Joó Jánosné, Juhász Piroska, K.
Nagy Zsolt, Kajtár Antalné, Kemény Judit, Kerekes Ferencné, Kis Rozália,
Kiss Mátyás, Kiszely Lászlóné, Knittel Ilona, Kormosné Klenczner Erzsébet,
Krasznai Ferencné, Kristóf Márta, Kun István, Lauer Jánosné, Lengyel Géza,
Losánszki Erzsébet, M. Menyhárt Márta, Márton Rozália, Masáth Katalin,
Máténé Dr. Szabó Mária, Matus Andrásné, Mayer Lajosné, Merhej Lucy,
Mirkné Szelicsán Helga, Molnárné Bárdi Andrea, Dr. Molnárné Szabó Anikó,
Dr. Moysné Dr. Romhányi Szilvia, Nagy József, Nemes Hajnal, Orbánné
Balogh Katalin, Orosz Beatrix, Pais-Horváth Péter, Paksiné Mohai Mariann,
Dr. Papp Lászlóné, Párniczky Józsefné, Pünkösti Gabriella, Rimóczi
Hajnalka, Rojkóné Bakos Ibolya, S. Fehér Anna, Dr. Sági Lajosné, SemesBogya Eszter, Skornyák Ferencné, Szabó Lajosné, Szakmári Klára, Szalai
Zsuzsanna, Szalma Valéria, Szalmási Klára, Dr. Szandtner Gáborné, Szász
Júlia Gyöngyi, Szekeres Gyula, Sz cs Gézáné, Sz cs Sándorné, Sz csné
Novák Mária, Takáts Gyula, Tamaska Józsefné Jakab Margit, Tatainé Csapó
Dorottya, Dr. Tegze Judit, Tímárné Molnár Márta, Dr. Tomcsányiné Szemere
Sarolta, Tóth Imréné, Tóth Mária, Tölgyesi Ildikó, Török János, Váczyné Agg
Rita, Viczenik Árpád, Világhy Árpád, Vojkó Csaba, Wiedermanné Éltet
Mária.

Az APEH 2006. október 10-én utalta át számlánkra
az adózó magánszemélyek által A Magyar Kézm vességért Alapítvány javára
felajánlott SZJA-1 %-okból származó 175.887 Ft-ot, amit
a XIII. Betlehemi jászol-kiállítás anyagát bemutató
Betlehemi képeskönyv – 2006 cím 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 !)

Legutóbbi hírlevelünk óta Bak Zoltán, Czupp Pál, Czupp Zsolt, Fodor Balázs,
Fodor János, Fodorné László Mária, Jakabné Fehér Anna, Kajla Ferenc,
Mina Katalin, Tengerdy Gabriella jelezte, hogy idén (is) Alapítványunknak
ajánlja fel adójának 1 %-át.
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézm vességért Alapítvány Kuratóriuma

1054 Bp., Kálmán I. u. 20.,

2007. április 2-án, 93 éves korában meghalt az ismert mez kövesdi bútorfest
dinasztia tagja:
Kovács András
bútorfest népi iparm vész, A Népm vészet Mestere.
Temetésén, a sírnál Barsi Hajna etnográfus búcsúztatta, akinek beszédéb l
idézünk néhány gondolatot:
„Halála nem csak a családjában jelent pótolhatatlan ürességet, hanem
városában, Mez kövesden is, melynek díszpolgára volt; de a magyar népi
iparm vészek körében szintén, hiszen a magyar népi iparm vészet egyik
legkiválóbb Mestere távozott el közülünk. Annak a nagy generációnak a
zászlóviv je, aki egész életét a magyar népi kultúra továbbéltetésének
áldozta... Igen gazdag életm vére gondolva méltán érezhetjük igaznak Kodály
Zoltán szavait: „minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni,
hazájának szolgálni tud”. Amit Bandi bácsi tett, szolgálat volt a javából!...
Milyen nagy dolog az, hogy m vészetét fiának, Kovács Szabolcsnak is átadta,
aki, mint A Népm vészet Ifjú Mestere és népi iparm vész folytatja, élteti az
atyai örökséget!... Adjon a jó Isten Neked örök békességet, nekünk pedig
megnyugvást! Drága jó Bandi bácsi, nyugodjál békében!”
A MAOE Fotóm vészeti Tagozatának elnöke, Tóth József együttm ködési
ajánlattal kereste meg a BKIK Kézm ipari Tagozatát – a Tagozat pedig
Alapítványunkat: olyan fotóalbumban szeretnék megörökíteni a m vészi
kézm ves szakmák, mesterségek jeles képvisel inek munkásságát, amelyben
a Fotóm vészeti Tagozat tagjai által készített (a szerkeszt k által válogatott)
m vészi fotókon az ember és az alkotás együttesen, munka közben jelenik
meg.
A kézm vesség dicsérete ideiglenes munkacímet visel album el készítése
érdekében a BKIK Kézm ipari Tagozatának M vészi Kézm ves Osztálya és
A Magyar Kézm vességért Alapítvány várja azon alkotók jelentkezését, akik
szívesen részt vennének ebben a programban. A részvétel – és az albumba
való bekerülés – térítésmentes.
Jelentkezni május 10-éig lehet:
Tengerdy Gabriellánál, a BKIK Kézm ipari Tagozata titkáránál a 1016
Budapest, Krisztina krt. 99. postacímen, a (06-1)488-2129 telefonszámon,
vagy a tenger@bkik.hu e-mail címen; illetve
Gergely Imrénél, az Alapítvány titkáránál a 1392 Bp., 62. Pf. 289.
postacímen, a (06-1)354-3146 telefonszámon, vagy az amka@chello.hu email címen.
A Magyar Alkotóm vészeti Közalapítvány MAKtár cím havilapjának
f szerkeszt jével történt megállapodás eredményeként a lap szerkeszt sége
idén februártól térítésmentesen eljuttatja a képz - és iparm vészettel,
irodalommal és zenével is foglalkozó összm vészeti folyóiratot az
Alapítványunkhoz tartozó azon alkotóknak, akik ezt a kérésüket jelezték
már Gergely Imre felé.
A megállapodás alapján várjuk a további igényl k jelentkezését.
Az IPOSZ öt évtizedet megélt lapja, az Iparos Újság február közepét l
interneten is elérhet a www.iparosujsag.hu címen sok érdekes rovattal,
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hasznos tudnivalóval, érdekképviseleti hírekkel, pályázat-figyel vel, hitellehet ségek, kiállítások, vásárok, üzleti lehet ségek közreadásával.
A Mi Otthonunk magazin el fizetési akciója
A Magyar Kézm vességért Alapítvánnyal kapcsolatban álló kézm vesek,
népm vészek, képz - és iparm vészek az A Mi Otthonunk cím havilapot a
4340 forintos éves el fizetési díj helyett most mindössze a postaköltségért:
1600 forintért rendelhetik meg.
További információ és 2007-re szóló el fizetési csekk kérhet : (06) 1/4696474, info@amiotthonunk.hu.
A Mi Otthonunk májusi lapszámának kiemelt témakörei:
- Magazin: Mediterrán lakás, Szaniter lakás, Fürd szoba-átalakítás,
Konyham vészek fortélyai, Design klímák, Kerti tó építése;
- Tematikus melléklet: kert-terasz;
- Szakmai lap: Ökoház, jöv ház, Tet felújítás, bontás nélkül, Árnyékolás
tervezése, H szigetelések, Betonburkolat, Lapostet k, Panelvágás,
Kovácsoltvas remekek, Mosógépek, Kisgépek az egészséges életmódért,
Újdonságok a világítástechnikában, Kézi számítógépek;
- VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA: ágyak, fekhelyek;
- TERMÉKTÜKÖR: mediterrán.
Kézm vesek Európában – www.kezmuvesportal.hu
A fenti címen elérhet Kézm ves portál az internetet egyre nagyobb
számban használó érdekl d k részére segítséget nyújt a kézm vesség
értékeinek koncentrált megismerésére, egyúttal (szakágak szerinti
csoportosításban) lehet séget biztosít a népm vészettel, iparm vészettel,
képz m vészettel foglalkozó alkotók egyéni, fotókkal illusztrált szakmai
bemutatkozására.
A Kézm ves portál továbbra is várja kézm ves társaink jelentkezését. A
portálon való megjelenés módjáról és feltételeir l Hornyák Tamástól, a
portál f szerkeszt jét l lehet érdekl dni a 30/9926-956-os telefonszámon,
vagy a t.hornyak@kezmuvesportal.hu e-mail címen.
A 1788-as Telekom Adományvonal (bármely vonalas, vagy mobil
készülékr l történ ) hívásával április 30-áig az „Egy csepp figyelem”
Alapítványt támogathatjuk 100 Ft-tal!

AMKA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Alapítványunk idén is a f város egyik legszebb, leghangulatosabb
helyszínén: a városligeti Vajdahunyadvárban, a Magyar Mez gazdasági
Múzeumban rendezi meg szokásos nyári kiállítását, amelyen az alábbi kett s
pályázat válogatott anyaga kerül bemutatásra.
MAGYAR KÉZM VESSÉG – 2007
és
A SZ L ÉS A BOR – KÉZM VES SZEMMEL
A Magyar Kézm vességért Alapítvány – az IPOSZ-szal, a Magyar Országos
M vészi Kézm ves Egyesülettel (MOMKE) és a BKIK Kézm ipari
Tagozatával együttm ködve – a fenti címmel kett s, nyílt pályázatot hirdet!
A pályázaton hazai és határon túli magyar alkotók, népm vészeti vagy
iparm vészeti tevékenységgel foglalkozó kézm vesek, egyéni jelentkez k 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 lehet leg babával együtt) kérjük beadni!
A pályázat els részével napjaink kézm vességének legújabb, legszebb
produktumait (kézm ves iparm vészeti és népm vészeti alkotásokat: a
hagyományokra épül , de napjaink igényeinek is megfelel használati
tárgyakat, lakberendezési, lakásfelszerelési eszközöket, dísztárgyakat,
viseleteket, ékszereket, hangszereket, játékokat, fegyvereket stb.); ritka, vagy
kihalófélben lév mesterségeket ill. hungarikumnak számító kézm ves
szakmákat és termékeket is szeretnénk bemutatni.
A pályázat második részére a sz l höz és a borhoz kapcsolódó tárgyakat,
alkotásokat várunk.
Jelentkezési határid : 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 határid ig
visszaküldeni; ezzel egyidej leg a nevezési díjat alapítványi csekken, vagy az
Alapítvány OTP Bank Rt.-nél vezetett 11705008-20436209 sz. számlájára
befizetni.
Nevezési díj:
egyéni jelentkez knek:
4.000,- Ft
az Alapítvány támogatóinak, a MOMKE és a BKIK (tagdíjfizet ) tagjainak:
3.000,- Ft
alkotó-közösségeknek (kollektív pályamunkák esetében):
6.000,- Ft
Az anyaggy jtés id pontja: 2007. május 18-19-20., 10-16h-ig.
Helyszíne: a Magyar Mez gazdasági Múzeum Moziterme.

A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra!
Válogatásukat és min sítésüket a Képz - és Iparm vészeti Lektorátus, a
Hagyományok Háza Népi Iparm vészeti Osztálya és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Közm vel dési F osztálya erre az alkalomra felkért
szakért ib l álló zs ri végzi.
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerült pályázók az ünnepélyes megnyitón
oklevelet kapnak, a zs ri által kiemelt, díjazásra javasolt alkotók különböz
díjakat, elismeréseket vehetnek át.
A díjkiosztással összekötött ünnepélyes megnyitó tervezett id pontja:
2007. június 15.
A pályázat válogatott anyaga – a Vajdahunyadvár 100 éves történetét
bemutató jubileumi kiállítás megnyitását követ en – várhatóan 2007. június
15. és július 6. között a Magyar Mez gazdasági Múzeum földszinti
nagytermében, az ún. Ló-teremben kerül bemutatásra.
A kiállításra került alkotások visszaadása a kiállítás zárását követ 3 napon
történik.
Ezúttal is szeretnénk a megnyitóra elkészíttetni a kiállítás anyagát színes
fotókon bemutató, háromnyelv albumot, amelyben a kiállításra bekerült
minden alkotó 1-1 munkája szerepelni fog!
További információ, nevezési lap és befizetési csekk Gergely Imrét l kapható.
Postacím: Gergely Imre, IPOSZ, AMKA 1392 Bp. 62., Pf.: 289.; személyesen
(telefonon történt egyeztetést követ en): Bp., V. ker. Kálmán I. u. 20. IV. 403.
Tel: 354-3146; mobil: 06-30/394-6010; e-mail: amka@chello.hu

TOVÁBBI PÁLYÁZATOK
Pályázat határon túli magyaroknak
Április elején megjelentek a határon túli magyarok részére kiírt idei els
pályázatok, amelyek a www.szulofold.hu internetes oldalon országok szerinti
lebontásban tekinthet k meg.
(Forrás: MTI)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára
pályázatot hirdet kiállítások helyszínének ingyenes biztosítására.
Budapest belvárosában az Egyetemi Könyvtár 2007-ben húsz kiállítónak ad
lehet séget m veinek, alkotásainak bemutatására. Az aulában megtalálható
installáció 2 db 140x200-as és 2 db 70x200 cm-es paravánból áll, saját
világítással rendelkezik. Pályázhatnak amat r és profi m vészek korlátozás
nélkül.
A kiállítások 2007-ben és 2008-ban 4 hétig tekinthet k meg az alábbi
id pontokban:
május 30. - június 29. / július 2. - július 27. / július 30. - augusztus 24. /
augusztus 27. - szeptember 21. / szeptember 24. - október 19. / október 24. november 16. / november 19. - december 14. / december 17. - január 19. /
január 21. - február 15. / február 18. - március 14.
Az adatlapon be kell jelölni a kért id pontot, de az Egyetemi Könyvtár – a
kiállítókkal egyeztetve – fenntartja magának a jogot a végleges beosztásra.
A pályázati adatlap mellé a pályázó önéletrajzát és a tervezett kiállítás b vebb
tematikáját – max. 2 A/4-es oldalon, lehet leg illusztrálva – kell csatolni.
A pályázati díj mértéke 1500 Ft, mely a pályázat értékelésének feltétele, a
támogatást
nem
nyertek
számára
is
kötelez .
A beküldött pályázatokat független szakért i zs ri bírálja el.
Kérjük a pályamunkákat az Egyetemi Könyvtárba személyesen juttassák el,
hétköznapokon 13 és16 óra között, a könyvtár titkárságára. A pályázati díjat a
pályázat átadásakor a helyszínen kell megfizetni. (Bp., Ferenciek tere 6.)
Érdekl dni a 211-6738-as és a 211-6700/3419-es telefonszámon, valamint a
diszterem@ludens.elte.hu e-mail címen lehet.
Beadási határid : 2007. május 10.
letölthet adatlap: www.konyvtar.elte.hu/hirek/friss/palyazati_adatlap2007.rtf
2007. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat - KIVONAT
Március 26-án az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.
meghirdette
az
általa
kezelt
és
finanszírozott
2007.
évi
Kereskedelemfejlesztési Pályázatot. A pályázat a magyar termékek és
szolgáltatások versenyképességének javítását, külpiaci értékesítését kívánja
el segíteni. A pályázati rendszer keretében az eddigiekhez hasonlóan vissza
nem térítend
támogatás igényelhet
külföldi kiállításon való
részvételhez, illetve külföldi kiállításon kísér rendezvény szervezéséhez;
nyomdai úton el állított kiadványok és elektronikus adathordozók
készíttetéséhez, hirdetések megjelentetéséhez, piaci szervezet egyes
költségeihez, nemzetközi szervezeti tagdíjhoz valamint megfelel ségtanúsítási eljáráshoz.
Támogatás kizárólag a támogatott tevékenység illetve program megvalósulása
el tt igényelhet – a dotáció utólag kerül folyósításra –, melynek maximálisan
adható értéke és mértéke jogcímenként került meghatározásra.
A pályázat elbírálásának el feltétele a regisztrációs lap és pályázati adatlap
pontos kitöltése (az ITDH honlapjáról – www.itd.hu/palyazat - letölthet k,
kitölthet k, illetve kinyomtathatóak) és az ITDH számára történ elektronikus

elküldése, valamint ezek kinyomtatott formában történ beadása, a megadott
mellékletekkel kiegészítve, cégszer en aláírva, 6 példányban.
A pályázatok befogadása 2007. március 26-ától október 31-éig folyamatos,
egy cég változatlanul több jogcímen is pályázhat a vissza nem térítend
támogatásokra.
B vebb információ: ITDH Kommunikációs Igazgatóság
Telefon: 472-8109 E-mail: pr@itd.hu Honlap: www.itd.hu/palyazat
Pályázati felhívás kézm ipari tevékenységek fejlesztésére - KIVONAT
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív program (AVOP)
Vidéki jövedelemszerzési lehet ségek b vítése – ezen belül:
Kézm ipari tevékenység fejlesztése (Kódszám: 3.1.4)
A támogatásban részesíthet tevékenységek:
Kézm ipari vállalkozások eszközfejlesztése, termékfejlesztés.
•
A piacra jutás, értékesítés ösztönzése érdekében a
marketingeszközök
fejlesztése
(bemutatkozó
anyagok,
kiadványok).
•
Bemutatóüzemek, m helyek kialakítása.
A támogatás igénylésére jogosultak: Egyéni vállalkozók, mikro- és
kisvállalkozások, valamint egyéb jogi személyek, amelyek a tevékenység
folytatásához szükséges engedéllyel rendelkeznek.
Támogatást a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által nyilvántartásba
vett és ügyfélregisztrációs számmal rendelkez pályázók igényelhetnek.
Az AVOP a pályázati felhívás 2. számú mellékletében felsorolt kézm ipari
tevékenységeket folytató mikro- és kisvállalkozásokat támogatja, melyek
egyedileg vagy kisszériában, kisüzemi módszerekkel dolgoznak, és a
hagyományos kismesterségek, a népi mesterségek, a tárgyalkotó
népm vészet, a népi iparm vészet körébe sorolhatók.
A fejlesztés megvalósításának helye (szolgáltatás igénybevétele esetén a
pályázó székhelye) a vidéki térségek fejlesztése prioritás szempontjából
kedvezményezett település legyen (a települések listáját a pályázati kiírás
1. sz. melléklete tartalmazza).
Elnyerhet támogatás: a fejlesztés összes elszámolható költségének 45%-a. A
fejlesztések elszámolható összköltsége maximum 30 millió forint.
A támogatásban részesül pályázó számára a támogatás 25%-ának megfelel
összeg erejéig el leg nyújtandó.
Elszámolható költségek:
•
Épületek, építmények felújításának, átalakításának és újak
létesítésének építési költségei.
•
Kapun belüli tereprendezés, parkosítás költségei (maximum 20%).
•
Technológiai berendezések, eszközök beszerzésének, üzembe
helyezésének (személygépkocsi kivételével) költségei.
•
A projekthez közvetlenül kapcsolódó egyéb költségek,
ráfordítások, díjak.
•
Els beszerzés készletek költsége.
•
A termék értékesítéséhez, piacra jutásához köt d költségek –
termékmegjelenés reklám, egyéb marketingtevékenységek (max.
15%).
Támogatás csak a pályázat befogadásának id pontja után megkezdett
fejlesztésekhez nyújtható.
A beruházást be kell fejezni, illetve a gépet, létesítményt üzembe kell
helyezni a támogatási szerz dés megkötésének id pontjától számítva
•
építési beruházás esetén 24 hónapon belül,
•
minden egyéb beruházás esetén 12 hónapon belül,
•
a közbeszerzésre kötelezett pályázók esetén 30 hónapon belül, de
legkés bb a zárómérföldk (2008. szeptember 1.) id pontjáig.
Csak az új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhet , els
üzembe helyezés gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok
beszerzése és beépítése támogatható.
A pályázónak a pályázat tárgyát képez tevékenységet a fejlesztés
megvalósításától számított öt éven át – a pályázatban meghatározott módon –
folytatnia kell.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. december 31.
B vebb információ: tel.: 1/301-4000, www.fvm.hu, www.mvh.gov.hu,
http://www.fvm.hu/doc/upload/200611/avop_3.1_061113.pdf
Forrás: Magyar Asztalos és Faipar 2007/2.

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
2007. március 15-e, a nemzeti ünnep alkalmából a Gazdasági és
Közlekedési Minisztériumban Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter
a köztársasági elnök megbízásából állami kitüntetéseket adott át, valamint
szakmai díjakat adományozott.
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést vett át
Sarkadi Nagy Emília, az Ipartestületek Országos Szövetségének lapja, az
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MV Iparos Újság f szerkeszt je – Alapítványunk elnöke – „a magas
színvonalú és hiteles tájékoztatásért, a kis- és középvállalkozások érdekeinek
megjelenítéséért, nyugállományba vonulása alkalmából.”
Magyar Gazdaságért Díjban részesült Kurucz Zsigmond m szerész
kisiparos, az IPOSZ örökös tiszteletbeli elnöke „80. születésnapja és
vállalkozása kezdésének 50. évfordulója alkalmából, egy példás és tiszteletre
méltó életút elismeréséül.”
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
A F városi Szabó Ervin Könyvtár Kassák Könyvtárában március 1-27-éig
volt látható Szendrei Judit t zzománc-m vész kiállítása.
A N nap alkalmából március 8-30. között rendezték meg Golarits
Erzsébet textiltervez iparm vész Kékfest k és más nyomott anyagok c.
kiállítását a debreceni M -Terem Galériában.
Kisplasztikák nagy vonalakban
címmel március 20. és április 2.
között láthattuk M. Sarlós Erzsébet
szobrászm vész
kiállítását
Budakeszin,
az
Erkel
Ferenc
M vel dési Ház kiállítótermében. A
megnyitón közrem ködtek unokái:
Jakobovits Kitti és Lili, valamint
Szávin Márk és Viktor.
A Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon
alapításának 100. évfordulója alkalmából tartott centenáriumi rendezvények
sorában március 19-23. között kiállítást rendeztek Tomcsányiné Szemere
Sarolta aranykoszorús kézm ves mester – a Baár-Madas volt tanulója –
erdélyi, kárpátaljai és észak-magyarországi régi templomok festett kazettás
mennyezeteinek ornamentális mintáit idéz hímzett munkáiból.
Március 19-28. között a Folkart Galéria emlékkiállítást rendezett In
Memoriam Tímár Zsuzsa címmel a közelmúltban elhunyt népi iparm vész,
A Népm vészet Mestere címmel rendelkez fazekas tiszteletére.
Zsolnai Mihály faragó népi iparm vész alkotásaiból március 20-30. között
a XVIII. kerületi Önkormányzat Városháza Galériájában rendeztek kiállítást
Népm vészet használati tárgyakon címmel.
A Magyar Népi Iparm vészeti Múzeum
kiállítótermében március 20. és április 12.
között rendeztek közös kiállítást Fodorné
László Mária szöv , A Népm vészet
Mestere és Verseghy Ferenc fazekas népi
iparm vész alkotásaiból. A kiállítást István
Erzsébet etnográfus nyitotta meg.
Március 24. és április 10. között a BMK
Galériában rendezték meg a fogyatékkal él
alkotók képz m vészeti és fotókiállítását,
amelyen Szász Júlia Gyöngyi súlyos
hallássérült autodidakta képz m vész három
alkotása is szerepelt.
Szendrei Judit t zzománc-m vész
kiállítását a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Zöld Galériájában április 2-12-éig tekinthették meg az
érdekl d k.
Napraforgó címmel rendeztek kiállítást Virág Tímea textiltervez
iparm vész alkotásaiból április 3-14. között a Fiatal Iparm vészek Stúdiója
Egyesület (FISE) Galériájában. A gyerekeknek szóló kiállítás megnyitóját
Berecz András mesemondó tartotta.
A Tétény-Promontor Kulturális napok keretében, a Rózsavölgyi Közösségi
Házban (Budapest, XXII. ker. Ady E. u. 25.) március 25-én Erdélyi György
el adóm vész nyitotta meg Balogh Edit kárpitm vész és Gy. Kamarás
Katalin keramikus, A Népm vészet Mestere közös kiállítását, amely
bejelentkezés alapján (T.: 226-8553) április 21-éig látogatható.
Április 2-án nyílt a VOKE Vörösmarty Mihály M vel dési Házban
(Székesfehérvár, Kaszap István u. 6.) a – Párniczky Józsefné népi
iparm vész, szakkörvezet , tervez irányításával m köd – VOKE-Alba
Regia Hímz Szakkör tagjainak közös kiállítása.
Mozgó Origami címmel a Közlekedési Múzeumban (Budapest, XIV. ker.
Városligeti körút 11.) április 22-éig tekinthet meg a Magyar Origami Kör
kiállítása.
Tóth Pálné gyapjúszöv népi iparm vész Erdélyi gyapjúsz ttesek cím
gy jteményes kiállítása április 23-áig (hétköznapokon 11-18 óra között)
látható a debreceni Belvárosi Galériában (Kossuth u. 1.).
Az Országos Mez gazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban
(Budapest, I. ker. Attila út 93.) április 27-éig, hétköznap 9-18, hétvégén 10-16
óra között látogatható B. Dobos Jolán szobrász-keramikus és Koncz Eta
fest m vész kiállítása.
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A Délmagyarországi Áramszolgáltató Zrt. székházában (Szeged, Klauzál
tér 9.) m köd D-Galériában május 3-áig (munkanapokon 10-18 óráig)
látható Ruzsa Ilona ikon-, t zzománc- és üvegfest Jászoltól a keresztfáig
cím kiállítása.
A Kortárs magyar kerámiam vészet cím kiállítás – amelyen többek között
Borza Teréz, Pannonhalmi Zsuzsa, Schrammel Imre, Szemereki Teréz,
Várbíró Kinga Evelin alkotásai is szerepelnek – május 5-éig tekinthet meg
Komáromban, a Monostori er dben.
Merhej Lucy keramikus kiállítását május 9-éig (munkanapokon 10-18,
szombaton 10-14 óráig) tekinthetik meg az érdekl d k Szegeden, a Kálmány
Lajos u. 21. sz. alatt található Kézm ves Pince és Galériában.
A Bihari Népm vészeti Egyesület kiállítása Bíborban alkotunk címmel
május 11-éig látható a Hagyományok Háza Népi Iparm vészeti
Kiállítótermében (Bp., I. ker. Szilágyi Dezs tér 6., hétf t l csütörtökig: 9.0016.00, pénteken: 9.00-13.00 óráig, ápr. 30-án és május 1-jén zárva!)
A Balaton-felvidéken, Szuper Miklósné népi iparm vész irányításával
m köd alkotóközösségek II. negyedéves kiállítási programja:
- március 14-30.: az Alsóörsi Csipkem hely bemutatkozása Küngös
községben;
- március 30.- április 30.: a Paloznaki Hímz kör kiállítása Balatonf zf n;
- április 2-12.: az Alsóörsi Csipkem hely, a balatonfüredi Örökségünk
Hímz m hely és a Tihanyi Hímz - és Csipkem hely közös kiállítása
Tihanyban, a Németh László M vel dési Házban;
- április 14.-május 15.: a Paloznaki Hímz kör és az Alsóörsi Csipkem hely
közös kiállítása Alsóörsön, a Török Házban;
- június 16.-július 14.: a Paloznaki Hímz kör hagyományos nyári kiállítása.
Vendég kiállítók: szalmafonó gyermekek Nagyszalontáról, Fekete Mária
vezetésével.

A NÉPI IPARM VÉSZETI GY JTEMÉNY PROGRAMJA
Kecskemét, Serf z u.19. Tel./fax: 76/327-203
E-mail: nim01@citromail.hu; muzeum.nepiipar@freemail.hu;
web: www.museum.hu/kecskemet/nepiiparmuveszeti
Nyitva: keddt l szombatig 10-17 óráig
ID SZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
- 55 éves a Kecskeméti Díszít m vész Szakkör – hímzés kiállítás.
Látogatható:
szeptember
végéig.
- A varázserej
hímes
tojás. A kiállítás a Népi
Iparm vészeti Gy jtemény
több száz darabos hímes
tojás kollekciójából nyújt
ízelít t. Látogatható: április
28-áig.
Népi
mesterségek
m vészete
pályázat
kiállítása.
Látogatható:
április 28-áig.
JÁTÉKKUCKÓ: Játékkuckót alakítottunk ki természetes anyagból készült,
népi és iparm vészeti hagyományokat rz , igényes tárgyakkal berendezve.
A kuckó egész évben, nyitvatartási id ben várja a gyerekeket.
KÉZM VES FOGLALKOZÁSOK:
Szombati napokon 15 órakor kezd dnek a foglalkozások, id tartama kb. 1
óra. Információ: Barcsikné Ibolya 76/327-203
Bejelentett csoportok részére nyitvatartási id ben (keddt l-péntekig, 10-16
óráig) kézm ves foglalkozások igényelhet k. Inf.: Nagy Edit 76/327-203
DÍSZÍT M VÉSZ KÖR
Hazánk néprajzi tájegységeinek hímzéskultúrájával ismerkednek meg a
résztvev k keddenként 14-16 között. Vezeti: dr. Varga Ferencné népi
iparm vész.
FEST ISKOLA: Péntekenként 15-17 óráig, vezeti: Gyalai Béla
fest m vész.
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
Tojásírás bemutatót
tartott
februárban
Rózsa Györgyné és
lánya, Edit Norvégiában, a Sverresborg
népm vészeti múzeumban.
A
múzeum
Téliünnep programnapján
nyílt
meg
a
tojásdíszít k kiállítása,
amelynek középpontjában
Huszákné
Czencz Marietta bátai

tojásfest alkotásai álltak. A helyi sajtóban, Norvégia legrégebbi újságjában
egész oldalas cikk jelent meg, a helyi és az országos TV is bemutatta néhány
percben a kiállítást. A rendezvényen a magyar származású szervez k a
budapesti Néprajzi Múzeumból kölcsön kért archív felvételt levetítve a
magyar húsvéti hagyományokról tartottak egy kis el adást a múzeum Baráti
körének. Véleményük szerint Norvégiában megbecsülik a népm vészetet –
amit az is bizonyít, hogy a nagy siker miatt a múzeum úgy döntött: augusztus
közepéig meghosszabbítja a kiállítást!
Március 17-18-án tartották Székesfehérváron, a Barátság Házában a
Fafaragók Országos Konferenciáját. A szakmai el adások mellett a
résztvev k a Szent István Király Múzeumban megismerkedhettek a Fejér
megyei pásztorfaragásokkal, és megtekintették a Királyparkot is. A
konferenciához kapcsolódva a szervez k Nemes Ferenc szigetújfalui faragó
népi iparm vész alkotásaiból rendeztek kiállítást.
Viseletek régen és ma címmel rendezték meg március 23-24-én Egerben, a
Bartakovics Béla M vel dési Központban a IV. Országos Népm vészeti
Konferenciát, amelynek tartalmas, gazdag programjában – a szakmai
el adások mellett – a Múlt és jelen az öltözetekben c. kiállítás megnyitása,
palóc néprajzi magángy jtemény és babakiállítás, valamint Kazár
népviseletének bemutatása és népviseleti divatbemutató is szerepelt.
A KÖZELJÖV

EGYÉB ESEMÉNYEI

A Hagyományos Értékek Meg rzésért Alapítvány Kuratóriuma az
április 30-án és május 1-jén Hevesen rendezend HAGYOMÁNY RZ
NAPRA invitálja az érdekl d ket.
A kiemelt rendezvények között szerepel:
- Kézm vesek Tere: a Népm vészet Mestereinek bemutatkozása, termék- és
mesterség-bemutatók, vásárok;
- a Radics Kúria Kiállítóhely ünnepélyes átadása, a kiállítások megnyitása;
- Jászszentandrástól – Rómáig: K Pál Kossuth díjas szobrászm vész
szakrális témájú kiállításának megnyitása;
- hagyomány rz ének- és tánccsoportok bemutatkozása Palócföldr l;
- TRADICIÓ – DIVAT címmel divatbemutató az eredeti viselett l napjaink
hagyomány rz ruházatáig Fehér Jánosné, Erdész Judit, Lovászné Juhász
Rita, a Hevesi Alkotóközösség, Südy és Társa, valamint Tankó Judit
terveib l;
- jászok, hajdúságiak, palócok és hevesiek hagyományos ételeib l f zési
bemutató, ételreceptek, ételkóstolások;
- májusfa-állítás és Emlékfa-ültetés;
- a Hevesi Tavasz 2OO7 rendezvény köszöntése;
- kézm ves m helyek, szakmai bemutatók;
- kiállítások tárlatvezetéssel.
A rendezvény díszvendégei: Dr. Andrásfalvy Bertalan professzor,
néprajzkutató, Dr. Seregély István ny. érsek
A programok – a megnyitó tiszteletére – belép díj nélkül látogathatók.
Minden kedves érdekl d t szeretettel vár:
Báder Miklósné elnök
36/346-811
A dobogók i Manréza Spirituális és Kulturális Központ (2099
Dobogók , Fény utca 1.) a Pünkösdi négy napos ünnep idejére helyet adna
színvonalas kézm ves vásárnak, korlátozott számú résztvev vel. Az árusítás a
szálloda udvarán történne, saját felszerelés szükséges. A vásár május 25-2627-28-án naponta 10 - 18 óráig tartana.
Jelentkezés és részletes felvilágosítás: Kákonyi Júlia, m vészeti vezet (T.:
26/347-681, Fax: 26/347-633, e-mail: manreza@manreza.hu)
I. ORSZÁGOS OSZTÁLYKIRÁNDULÁS A TISZA-TÓHOZ:
A KAMASZFESZTIVÁL
2007. május 31. – június 3. Tiszafüred
A programra az egész ország területér l mintegy 3000 diákot várunk, a
rendezvény összlétszáma a helyi és környékbeli települések lakóival együtt
napi 10 000 f re kalkulálható.
A programra 500 Ft + Áfa/nm-es áron lehet kézm ves termékekkel
kitelepülni és árusítani.
A standot, installációt mindenki maga biztosítja. Áramot, ami az installáció
világításához elegend , napi 500 Ft-os áron biztosítunk.
A
rendezvényr l
b vebb
információt,
programtervet
a
www.kamaszfesztival.hu oldalon találhatnak!
Információ: Nagy Anita 20/953-4946, 30/267-0808
E-mail: nagy.anita@dtpress.hu
II. Magyar Áruk Napja
2007. július 7 – 8. Budapest, XVI. ker. Rákos mezeje (régi repül tér)
szombat 10.00 órától vasárnap 18.00 óráig.
Csak magyar termékek vehetnek részt. Sátrat mindenki hozzon magával!
Sátorhelyek bérleti díja:
alapméret - 1 napra 9.000 Ft, 2 napra 13.200 Ft,
6 x 3 m - 1 napra 14.600 Ft , 2 napra 18.500 Ft.
Áram-igénnyel :
alapméret - 1 napra 12.000 Ft, 2 napra 18.000 Ft,

6 x 3 m - 1 napra 18.700 Ft, 2 napra 28.000 Ft.
A nagyobb méretek kihelyezése további megállapodást igényel.
A befizetési határid : április 30.
Információ: Németh László Antal (T/fax: 321-5457, 20/4973-620
e-mail: nemeth.laszlo.antal@chello.hu
Forrás: Németh László Antal
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
Nepp Dénes ismét elnyerte a Magyar Kézm ves Remek címet - adta hírül
februárban a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági havilapja,
a Tolnai Kamara. A cikk beszámolt arról, hogy a szekszárdi szíjgyártó népi
iparm vész 2004. után immár másodszor kapta meg az elismerést, és mostani
pályamunkája – egy csipkés, rézveretes, aranyozott, fonott sallangos parádés
lószerszám – a zs ri értékelése szerint „Technológiailag abszolút csúcs. A
pályam vek között is az egyik kiemelked alkotás”. Nepp Dénes
lószerszámaival már több fogathajtó szerzett világbajnoki arany- vagy
ezüstérmet, emellett azonban a hétköznapi igények kielégítésére is törekszik.
Mívesség, vagy tömegcikk
cím
cikkében a JászNagykun-Szolnok
megyei
Néplap február 20-ai száma
Oszvald Nándor jászberényi
ötvös mestert mutatja be, aki
szakmai elismerései sorában
kiemelt helyen tartja számon
(az
Alapítványunk
által
rendezett - a szerk.) Magyar
kézm vesség cím kiállításon
2005-ben és 2006-ban elért
sikereit. Véleménye szerint
hazánkban még megvan az,
ami Nyugaton már elt nt: a kézm ves mesteremberek egész sora. Az a
szakmai tudás, az a mesterség iránti tisztelet, ami szükséges az egyedi
darabok készítéséhez, itthon még létezik. Addig kellene ezért
Magyarországon odafigyelni a kézm vesek munkájára, és meg rizni a
kézm vesség becsületét, amíg feledésbe nem merül. Jó volna elkerülni, hogy
Nyugat-Európa sorsára jussunk, ahol most kezdik ismét felfedezni a
kézm vesség értékeit, és immár azon fáradoznak, hogy újjáélesszék a régi
mesterségeket.
Az m1 Munka-TÁRS cím m sorának február 24-ei adásában a
Magyarországi Kovácsmíves Céh két képvisel je a régi céhes
hagyományokról, a céhnek a tagjaival szemben támasztott követelményeir l,
a tagok és a mesterség érdekeinek képviseletér l, a tudás továbbadásának
fontosságáról, a mester – inas viszonyról; Fábry Zoltán fam ves pedig a
mesterér l: Jegyernyik Györgyr l, annak önzetlenségér l, a t le tanultakról,
az anyag ismeretér l, a kétkezi munka örömér l, sikerér l beszélt.
Az Orosházi Élet március 23-ai számában Fafaragó a padok között címmel
jelent meg írás Varga Béla helyi fafaragó m vészr l abból az alkalomból,
hogy alkotásaiból a Czina Sándor Általános Iskola zsibongójában nyílt
kiállítás. „Munkáinak bemutatására remek helyszínnek bizonyulhat egy
iskola, hiszen a gyermekeket nem csak tanítani, de nevelni is kell. Formálni
az ízlésvilágukat, megmutatni nekik a szépet…” - idézte a cikk a kiállítást
megnyitó Brachna Judit szavait.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap, az Új Néplap március 28-ai
számában Kiállításokra készül a Kunság fafaragója címmel jelent meg
fotóval illusztrált cikk a kunhegyesi Czupp Pálról, aki akkor éppen a
budapesti Utazás kiállításon tartott bemutatót a Tisza-tavi régió standján.
Alkotásai Kanadától Koreáig a világ 13 országába eljutottak már, és
munkáinak zs riztetése mellett most éppen a Magyar kézm vesség – 2007 és
A sz l és a bor – kézm ves szemmel c. pályázatra készül.
A Népszabadság március 29-ei számának Kultúra rovata Hajtásfok címmel
fotóval illusztrált cikkben számolt be a Magyar Origami Kör tagjainak
Közlekedési Múzeumban rendezett kiállításáról. A különleges tárlaton a
papírm vészek által készített, a mozgással kapcsolatban álló tárgyak, figurák
– papírból hajtogatott Ferrari-versenyautó, hajók, vonatok, s t Hamupip ke
üveghintójának papírmása is – szerepelnek.
Ugyanerr l a kiállításról, ugyanezen a napon a metro újság is írt Origami papírból hajtogatott világ címmel. A cikkb l azt is megtudhattuk, hogy a
papírhajtogatás m vészete Kínából ered, az id számításunk szerinti I. vagy II.
századból; Japánban csak mintegy ötszáz évvel kés bb jelent meg.
Mindkét lap kiemelte, hogy a kiállítás f attrakciója egy 11 méteres
papírsárkány!
A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva a Képes Újság április 5-én megjelent
kiadása és a Korhatár cím magazin áprilisi száma is bemutatta Daru Péterné
békésszentandrási tojásfest t és munkásságát, aki az általa kifejlesztett hypós
technikát alkalmazza népi motívumokkal és saját tervezés mintákkal díszített
alkotásain. Az említett technika ismertetése mellett azt is megtudhattuk t le a
fotókkal illusztrált cikkb l, hogy arra a strucctojásra a legbüszkébb, amelyre a
torinói leplet festette meg ezzel a technikával; és húsvétkor az Árkád
bevásárlóközpontban kiállítást és él bemutatót tart az érdekl d knek.
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HAGYOMÁNYOK HÁZA
A Hagyományok Háza közrem ködésével megnyílt a Népm vészeti
Egyesületek Szövetsége és a Hangvet Zenei Terjeszt Társulás közös
népm vészeti és népzenei galériája: a MesterPorta. A galériában értékesítés
is folyik, amelyhez folyamatosan várják a különféle népm vészeti ágak
képvisel inek jelentkezését színvonalas, zs rizett alkotásokkal.
B vebb információ a helyszínen: Bp., I. ker. Corvin tér 7., T.: 1/202-3859.
MAGYAR ORSZÁGOS M VÉSZI KÉZM VES EGYESÜLET
A legutóbbi hírlevél megjelenése óta Szlávik Zoltán Gergely tagdíjbefizetése
érkezett meg a MOMKE számlájára.
INTARZIAKÉSZÍT K ORSZÁGOS EGYESÜLETE
2007. március 17-én Téten megalakult az Intarziakészít k Országos
Egyesülete, és ezzel egy id ben 9 kiállító részvételével intarzia kiállítás nyílt
a téti Helytörténeti Múzeumban, ami április 16-áig volt látható.
Az egyesületet intarziam vészek (intarzia táblakép-, bútor-, dísztárgy-,
parketta-készít k) hozták létre, az Egyesület alapszabályában rögzített
következ célok megvalósítása érdekében:
„ …a tagok szakmai együttm ködésének és fejl désének el mozdítása,
továbbképzésének el segítése, hazai és nemzetközi kapcsolatainak építése és
szélesítése. Az Egyesület támogatja és el segíti a lakás-, irodai-, munkahelyi-,
és általában a környezeti kultúra fejl dését, ennek érdekében szakmai
érdekképviseletet lát el.”
Az alapító tagok között nemzetközileg ismert bels építész, autodidakta és
profi intarziam vész és intarzia parketta-készít vállalkozó található.
Az Egyesület megválasztott tisztségvisel i: Kránitzné Rikker Ildikó elnök,
Hadnagy György tiszteletbeli elnök, dr. Vargay Zoltán alelnök, K míves
Lászlóné titkár.
Az alapítók örömmel és szeretettel várnak az egyesület tagjai közé mindenkit,
aki az intarzia-készítés iránt érdekl dik, annak bármelyik ágát amat r vagy
profi szinten, hobbiból vagy vállalkozásként zi.
Belépéssel kapcsolatos felvilágosítás Kránitzné Rikker Ildikótól kapható
(70/538-0142, 9100 Tét, Szent István u.4.).
TOLNA MEGYEI NÉPM VÉSZETI EGYESÜLET
A 2006-ban 10 éves fennállását ünnepl Tolna Megyei Népm vészeti
Egyesület jubileumi kiállítás-sorozatának utolsó állomásaként 2007. március
7-30. között a szlovákiai Révkomáromban, a Pro Arte Danubii Limes
Galériájában
(Ferencesek u.
31. szám alatt)
rendezett
kiállítást.
A
kiállításon
Tolna megye 35
településér l 40
alkotó zs rizett
munkái
szerepeltek. A
Nemzeti
Kulturális Alap
Népm vészeti
Szakkollégiuma
jóvoltából
a
megnyitón huszonöt alkotó is részt vehetett, akiknek Hozák Péter
révkomáromi teológus önzetlen idegenvezetése szerzett nagy örömet.
Decsi Kiss Mária
FELHÍVÁS
A Tolna Megyei Népm vészeti Egyesület meghirdeti országos gyöngyf z
táborát kezd k és haladók részére, melyet 2007. július 30. – augusztus 4.
között rendezünk meg Szálkán, az ifjúsági alkotótelepen.
Jelentkezni a 20/414-2845 telefonszámon, vagy a tomne@t-online e-mail
címen lehet 2007. május 15-éig.
NESZ FAZEKAS SZAKMAI BIZOTTSÁG

címmel megjelent a Népm vészeti Egyesületek Szövetsége Fazekas Szakmai
Bizottságának Hírlevele Horváth Ágota fazekas népi iparm vész
szerkesztésében. Az 1. évfolyam 1. számából értesülhettünk arról, hogy a
Fazekas Szakmai Bizottság február 14-ei tisztújító Közgy lésén a
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következ 4 évre az öttagú bizottságba Fazekas Ferencet, Sz cs Imrét,
Horváth Ágotát, Les Gábort és Csuti Tibort választották.
A bizottság elnöke Fazekas Ferenc nádudvari fazekas népi iparm vész lett.
A DR. KRESZ MÁRIA ALAPÍTVÁNY TANFOLYAMAI
Tel/fax: 407-1502
e-mail: fazekaskozpont@mail.datanet.hu , web: www.kma.uw.hu

- Kosárfonó tanfolyam
Foglalkozás-vezet : Laukóné Solawa Éva
Tanfolyam díja: 14000 Ft/20 óra (700 forint/óra). A felhasznált vessz t a
tanfolyam végeztével fizetik! Aki minden órán részt vesz, oklevelet kap.
Els alkalom: április 28. 9-14 óráig.
A tanfolyam végén több saját készítés kosárral büszkélkedhetnek a
résztvev k!
Jelentkezés és érdekl dés Lázárné Gyarmati Erikánál.
- Nemezklub
Gyakorlott nemezel knek ajánljuk ezt a programot. A hosszabb id tartam
alkalmas nagyobb lélegzet munkák elkészítésére sapkától akár a sz nyegig.
Önálló ötletek megvalósítására is van lehet ség. A klubnapokon bárkit
szeretettel várunk.
Klubvezet : Jaskó Boró. Id pontja: május 5. A klub díja: 3500 Ft/alkalom.
A DR. KRESZ MÁRIA ALAPÍTVÁNY további programját hírlevelünk
betétlapja tartalmazza!
ARTCHAIKA EGYESÜLET
Az Egyesület égisze alatt m köd Kerámiaparkban feln ttképzés is folyik
kerámia-készít szakmában, amelyb l vizsgát szervezünk, a vizsgára
jelentkez ket várunk.
Tehát: kerámia-készít
szakmai gyakorlat és (OKJ-s) képesítés is
megszerezhet a Kerámiaparkban. Tel.: 362-24-13.
Vinczéné L rincz Ágnes
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
Látássérült fiatal szakmunkások készítik sz nyegeinket, melyek
ágytakaróként, falvéd ként, futósz nyegként egyaránt felhasználhatóak. A
sz nyegek a Képz - és Iparm vészeti Lektorátus, valamint a Hagyományok
Háza által zs rizett termékek.
Alapanyaguk: gyapjú-m szál keverék.
Méretek: 70*150cm: 3000 Ft; 70*170 cm: 3400 Ft.
70*180 cm: 3600 Ft; 70*200 cm: 4000 Ft.
A Szöv m hely 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 el !
50x60x70 cm belméret , zártrendszer , magastüz , szétszedhet , lábakon
álló KOVÁCS-FÁBIÁN-kemence eladó.
Kálmán Anikó kerámikus – T/F: (06-1)326-5274
Kiállítás-rendez k felé ajánlkozik különleges borászati és kézm ves
munkaeszköz-gy jteményével
Endr di Sándor: 30/245-1663
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
MIND & MATTER Európai M vészeti és Kézm ves Vásár
Hírlevelünk el z számában írtunk a Luxemburgban megrendezésre kerül
rendezvényr l. Legfrissebb információnk szerint a vásár id pontját
megváltoztatták, áttették októberre, és valószín leg az árak is változni fognak.
A kontakt ezentúl a luxexpo közvetlenül, a számuk: +352 43991.
E-mail: info@mind-and-matter.eu
Internet: www.mind-and-matter.eu
Az IPOSZ és olasz partnerszervezete, a Confesercenti ANVA vezet
képvisel i, február 7-én tartott megbeszélésükön a képzés, továbbképzés és a
vásárszervezés területén történ együttm ködés lehet ségeir l váltottak
szót. A megbeszélés eredményeként több információhoz juthatunk az
olaszországi vásárokról, és az igazán színvonalas (zs rizett) termékek
el állítói részére nagyobb esély nyílik az azokon szervezettebb formában,
kedvez bb feltételekkel (pl. a Firenzében október 4-7. között megrendezend
kerámia szakvásáron 150 euró részvételi díjért) történ megjelenésre.
Felmerült egy nemzetközi, 10-12 EU-ország bemutatkozását és
megismertetését célzó vásár budapesti megrendezésének ötlete is, amellyel
kapcsolatban még nagyon sok tényez tisztázásra vár.
2007-es rendezvények Hollandiában:
ROTTERDAM augusztus 3-4-5.: az egyik legnagyobb bevásárló
sétálóutcán: az Alexanderpolder-en, ahol a boltok vasárnap is nyitva tartanak.

Parkolás, rzés, elektromosság, hotelek a közelben (special árak). Standard
méret: 8x3,5m (extra méterek € 50/méter) Számos promóciós tevékenység.
Ár, mely mindent tartalmaz (kivéve a szállást): € 350.00
Regisztráció 2007. május 1. el tt.
Regisztrációs díj € 200 (A részvétel után levonják).
HEERLEN augusztus 10-11-12. Második alkalommal a központban, most a
központ teljes területén. Parkolás, rzés, áram, hotelek a közelben (special
árak). Standard méret 8x3,5m (extra méterek € 50/méter). Hírverés
Belgiumban és Németországban is.
Ár, mely mindent tartalmaz (kivéve a szállást): € 350.
Regisztráció 2007. május 1. el tt.
Regisztrációs díj € 200 (részvétel után levonják).
Információ: Frank Tanis (Tel 0031 346 350219 Fax 0031 346 350456
Mail: frank@rmd.nu, WEB: www.EuroMarketFestival.com )
Forrás: IPOSZ Nemzetközi Igazgatóság
Ez évt l központi elektronikus nyilvántartást indítottak be Németországban.
Ennek köszönhet en 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 t érdekl információkat egy
társaságról. Az új rendszerben egy kattintással értesülni lehet például arról is,
ha cs deljárás indult egy vállalkozás ellen.
(Forrás: Világgazdaság, 2007. január 5.)
Iparm vészek, népm vészek! Lehet ség nyílik külföldi honlapokon való
szereplésre. Ez jelenleg ingyenes, a honlap kezel je eladáskor tenne rá az árra
10%-ot. Inf.: Barkos Beáta (T: 62/495-440, e-mail: ttt@vnet.hu).
KÖNYVAJÁNLÓ
2006-ban három kiváló alkotó – pályázataink, kiállításaink rendszeres,
h séges és eredményes résztvev je – jelentetett meg szakmai életútját,
munkásságát bemutató, alkotásainak fotóival illusztrált önálló albumot.

A Népm vészet Mestere címmel rendelkez Erdélyi Tibor
budapesti fafaragó (tel.: 06-1/376-5363) használati tárgyait és
szobrait megörökít album a néptánc és koreográfia területén is
kiemelked színvonalat nyújtó alkotó néhány „táncos” felvételét is
tartalmazza.
Nemes Ferenc szigetújfalui faragó népi iparm vész (tel.: 06-70/4596618) Faragott boldogság cím életm albuma a faragható anyagok –
fa, k , kavics (!), csont – végtelen szeretetét és tiszteletét sugározza.
Tomcsányiné Szemere Sarolta budapesti tamburhímz , üvegfest
(tel.: 06-1/316-4689) 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 ebb l az
alkalomból jubileumi emlékkönyvet adott ki: Öt évtized – Ötven kézm ves
dinasztia címmel. A könyvben bemutatott, egy-egy dinasztiát képvisel ötven
mester között Bartha Lajos budapesti ötvös, Grünberger Tamás budapesti
csillárkészít , Kalla Miklós jászberényi kádár, Kónya Lajos tatabányai
hangszerkészít , Mihalkó Gyula balmazújvárosi kalapkészít , Radics
László debreceni mézeskalácsos, Szántóné Csajághy Katalin budapesti
szabó, Szenczi György dorogi kalapos is szerepel.
Nyolcvan különféle, vessz b l fonott termék fényképét tartalmazó, 1920
körül megjelent termékkatalógus fénymásolata megrendelhet 400 Ft-os
áron. A 11 lapos összeállításban virágtartók, hintaszékek, újságtartók, székek,
fotelek, asztalok, polcok, ruhatartók, nyugágyak láthatók. Üzenetrögzít s
telefon: (1) 212-6258. Postacím: Fotóügynökség, 1538 Bp., Pf. 457.
Megrendelhet
különféle stílusú ajtó-, ablak-, bútor-vasalatok
mintakönyve az 1920-as évek elejér l, fénymásolatban (25 A4-es lap). Kb.
négyszáz kilincs, kopogtató, zsanér, zárlap, fémdísz stb. képe látható a
gy jteményben. Ára postaköltséggel együtt 900 Ft. Üzenetrögzít s 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 történetér l, a
Szórakaténusz Játékmúzeum és M hely hasonló cím kiállításához.
A füzet megrendelhet a következ címen:
Szórakaténusz Játékmúzeum és M hely, 6000 Kecskemét, Gáspár András u.
11. T.: 76/481-469, e-mail: muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu
(Forrás: Forgó – a Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja)

