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A Magyar Kézmővességért Alapítvány – AMKA – hírlevele
Alapító: Gyıri Lajos

A közelgı Húsvét alkalmából
kellemes ünnepeket kíván
A Magyar Kézmővességért Alapítvány
ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉSEK
Az OTP értesítései szerint 2008. január 2. és március 11. között a következık
támogatási befizetései érkeztek meg Alapítványunk számlájára:
Asztalos Ferencné, Bagdi Ibolya, Balogh Lajosné, Baloghné Kegyes Lonci,
Barna Nárgisz, Békési-Marton Gabriella, Czinege Edit, Czupp Pál, Daru
Péterné, Dubovszkyné Cser Melinda, Farkas Sándorné, Gál Andrásné,
Ganevné Székely Katalin, Ghislaine Tonnelier Karsai, Iharos Népmővészeti
Egyesület, Jedlovszki Rezsı, Kávainé Petz Anna, Kis Rozália, Kiss Zsuzsi,
Kun István, Lakatos Bendegúz, Losánszki Erzsébet, Meichlné Érsek Mária,
Molnárné Bárdi Andrea, Nagy József Ferenc, Nagy-Pálné Pádár Ágnes,
Naszvadi István, Nemes Ferenc, Sereg Mátyásné, Surányi Zita, Szabóné
Czuczai Katalin, dr. Szandtner Gáborné, Szász Júlia Gyöngyi, Székelyné
Bognár Eszter, Takács Zoltán, Tatainé Csapó Dorottya, dr. Tegze Judit,
Tímárné Molnár Márta, Tóth Lóránt, Varga Béla (Orosháza), Végvári
Vilmos, Világhy Árpád.
Kérjük, hogy aktuális adóbevallásuk elkészítésekor,
az SZJA 1 %-ának felajánlásakor se feledkezzenek meg Alapítványunkról !
Adószámunk: 18061976-1-41.
(A magánszemélyek a rendelkezı nyilatkozato(ka)t – ha nem küldték volna el
adóbevallásukkal együtt – az eddigiektıl eltérıen május 20-áig postán, vagy
személyesen külön is eljuttathatják az adóhatóságnak: lezárt, névvel,
lakcímmel, adóazonosító jellel ellátott borítékban, aminek ragasztott felületét
javasolt átnyúlóan saját kezőleg aláírni! A borítékos rendszer mellett a
bevallásukat ezután készítıknek lehetıségük van arra is, hogy az 1 %-ról a
bevallás részét képezı lapon rendelkezzenek.)
Ha így döntöttek, kérjük, jelezzék ezt Gergely Imrének,
az Alapítvány titkárának!
Akik már Alapítványunknak ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1 %-át,
és jelezték is ezt: Csepi Mária, Faragó Gábor, Faragó Krisztina,
Harangozó Rita, Hermann János, Kónya Lajos, ifj. Kónya Lajos, Németh
János (Pünkösti Gabriella keramikus férje), Tímárné Molnár Márta.
Köszönet mindannyiuknak!
A Magyar Kézmővességért Alapítvány Kuratóriuma

ALAPÍTVÁNYUNK HÍREI
 2008. január 19-én, életének 77. évében elhunyt Bösendorfer Ferenc
szíjgyártó-nyerges népi iparmővész, akit január 30-án református szertartás
szerint helyeztek végsı nyughelyére a Pesterzsébeti temetıben.
A mindannyiunk által kedvelt, elnyőhetetlen, az életet minden problémájával
együtt mindig derősen szemlélı mester már készült erre az útra.
Gyászjelentésén saját sorai szerepeltek, ezekkel búcsúzunk Tıle mi is:
„Búcsúzom.
Szerettem a munkámat,
a családomat, a barátaimat,
szerettem élni.
Most, amikor elköszönök,
nem örökre teszem.
Míg emlékeztek rám,
addig egy kicsit veletek élek.”
Kedves Feri! Nyugodj békében abban a tudatban,
hogy „egy kicsit” még sokáig velünk fogsz élni…

Szerkesztı: Gergely Imre

 A Hotelinfo Kft. ügyvezetı igazgatójától kapott tájékoztatás szerint tovább
bıvültek a Magyar Turizmus Kártya szolgáltatásai. A kártya – amellyel
közlekedési, kulturális, szállodai és éttermi szolgáltatások vehetık igénybe
különbözı mértékő kedvezménnyel az ország egész területén – 2008-ban már
a Fıvárosi Állat- és Növénykertbe, az Új Színházba és 4 fıvárosi fürdıbe: a
Gellértbe, a Lukácsba, a Palatinusra és a Széchenyibe is kedvezményes
belépést biztosít. A Magyar Turizmus Kártya, a szelvényfüzet és katalógusa
megvásárolható a Hotelinfo Kft. központi irodájában: Bp., V. ker. Váci u. 7880., tel.: 266-3741, honlap: www.hungarycard.hu , www.hotelinfo.hu .
 Az IPOSZ öt évtizedet megélt lapja, az Iparos Újság interneten is elérhetı
a www.iparosujsag.hu címen sok érdekes rovattal, hasznos tudnivalóval,
érdekképviseleti hírekkel, pályázat-figyelıvel, hitel-lehetıségek, kiállítások,
vásárok, üzleti lehetıségek közreadásával.
 Az A MI OTTHONUNK Magazin elıfizetési nyereményjátéka
Tisztelt Kézmőves!
Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét lapunk, az A MI OTTHONUNK és
az A MI OTTHONUNK Online magazin elıfizetési nyereményjátékára,
amelynek keretében Ön kivételes lehetıséget kap munkája, termékei
népszerősítésére, lapunk elıfizetésére, s az A MI OTTHONUNK Online
magazinban történı megjelenésre.
Mit kérünk ezért Öntıl, és mit adunk cserébe?
1. Ön díjtalanul biztosít egy terméket a lap új elıfizetıinek, amelyért
cserébe mi ugyancsak díjtalanul közöljük a termékérıl készült
fényképet, annak legfeljebb 150 karakteres leírását, az Ön
elérhetıségének, a termék megvásárlásának lehetıségét az A MI
OTTHONUNK-ban és az A MI OTTHONUNK Online magazin
Mesterkeresı rovatában.
2. Azon szakmák, cégek képviselıi, amelyek tevékenysége közvetlenül
kapcsolódik az otthonteremtéshez, a lakás- és kertépítéshez, a
lakberendezéshez, kivételes kedvezménnyel, 4340 forint helyett
mindössze a postaköltség áráért, 1600 forintért lehetnek az A MI
OTTHONUNK éves elıfizetıi; ezt most kiterjesztjük Önökre is, tehát
azokra, akik a fentebb ismertetett módon és feltételekkel részt vesznek
lapunk elıfizetıi nyereményjátékában.
3. A Nyereményjátékban való részvétellel egyben megteremtıdik a
lehetısége a folyamatos, más területeken történı együttmőködésnek
lapunk, az Online magazin és Ön között – csak példaként említve:
termékei megjelenhetnek lapunk különféle tematikus összeállításaiban.
Ha szeretne élni ajánlatunkkal, a részletekrıl kérjük érdeklıdjön az
nzr@amiotthonunk.hu vagy az info@amiotthonunk.hu e-mailen, vagy hívja
fel az 1/469-6526, illetve az 1/469-6474 telefonszámon Nagy Z. Róbert,
illetve Városi Emıke munkatársunkat.
LINKAJÁNLÓ címmel új rovatot is indítunk, ahol hirdetı partnereink
díjtalanul, mások lapszámonként 10 ezer forintért, egész évben pedig 90 ezer
forintért tehetik közzé hirdetéseiket.
Ezek a bevezetı árak 2008 elsı félévében érvényesek.
A hirdetés terjedelme: webcím + maximum 17 szó.
Érdeklıdés, megrendelés: az e-mailen jelzett érdeklıdés esetén a megadott
címre küldjük a Hirdetési Megrendelıt.
A hirdetéseket a linkajanlo@amiotthonunk.hu címre lehet küldeni.
További információk: az 1/469-6474 telefonon (Városi Emıke).
 Kézmővesek Európában – www.kezmuvesportal.hu
A fenti címen elérhetı Kézmőves portál az internetet egyre nagyobb
számban használó érdeklıdık részére segítséget nyújt a kézmővesség
értékeinek koncentrált megismerésére, egyúttal (szakágak szerinti
csoportosításban) lehetıséget biztosít a népmővészettel, iparmővészettel,
képzımővészettel foglalkozó alkotók egyéni, fotókkal illusztrált szakmai
bemutatkozására.
A Kézmőves portál továbbra is várja kézmőves társaink jelentkezését. A
portálon való megjelenés módjáról és feltételeirıl Hornyák Tamástól, a
portál fıszerkesztıjétıl lehet érdeklıdni a 30/9926-956-os telefonszámon,
vagy a t.hornyak@kezmuvesportal.hu e-mail címen.

Fotó: Kovács Bence
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Kézmővességért Alapítvány az IPOSZ-szal, a MOMKE-vel és a
BKIK Kézmőipari Tagozatával együttmőködve
MAGYAR KÉZMŐVESSÉG – 2008 és
A RENESZÁNSZ KORÁNAK KÉZMŐVES HAGYOMÁNYAI
címmel kettıs, nyílt pályázatot hirdet, amelynek válogatott anyaga idén is a
városligeti Vajdahunyadvárban, a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban
kerül bemutatásra.
A pályázaton hazai és határon túli magyar alkotók, kézmővesek,
népmővészek, iparmővészek; egyéni jelentkezık és alkotóközösségek
egyaránt részt vehetnek: természetes alapanyagok felhasználásával készült
maximum 3 olyan alkotással, amelyek más országos pályázaton még nem
szerepeltek. (A funkcionálisan összetartozó tárgy-együttes, készlet, garnitúra
1 alkotásnak számít, de a rendezık fenntartják a jogot, hogy a kiállítás arányai
érdekében egy sok darabból álló készlet nem teljes terjedelemben kerül
bemutatásra.)
A pályázat elsı részére napjaink kézmővességének legújabb, legszebb
produktumait (népmővészeti és iparmővészeti alkotásokat; egy-egy tájegység
motívumkincsét, forma- és színvilágát hően tükrözı, vagy a hagyományokra
épülı, de napjaink igényeinek is megfelelı, ill. egyéni tervezéső használati
tárgyakat, lakberendezési, lakásfelszerelési eszközöket, dísztárgyakat,
viseleteket, ékszereket, hangszereket, játékokat, fegyvereket stb.); továbbá
ritka, vagy kihalófélben lévı mesterségek, kézmőves szakmák termékeit lehet
beadni.
A pályázat második részére a Reneszánsz Évéhez – Mátyás király trónra
lépésének 550. évfordulójához – kapcsolódva a reneszánsz korának kézmőves
tárgykultúráját idézı tárgyakat, alkotásokat várunk.
Nevezési határidı: 2008. május 30.
Eddig az idıpontig kell a kitöltött nevezési lapot az Alapítvány titkárának,
Gergely Imrének visszaküldeni; egyidejőleg a nevezési díjat az Alapítvány
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11705008-20436209 sz. számlájára befizetni.
Nevezési díj:
egyéni jelentkezıknek:
4.000,- Ft
az Alapítvány támogatóinak, a MOMKE és a BKIK (tagdíjfizetı)
tagjainak:
3.000,- Ft
alkotó-közösségeknek (kollektív pályamunkák esetében):
6.000,- Ft
Az anyaggyőjtés idıpontja: 2008. június 7-8-9.
Az anyaggyőjtés helyszíne: a Városligeti Mőjégpálya épülete.
A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra!
Válogatásukat és minısítésüket a Magyar Mővelıdési Intézet és
Képzımővészeti Lektorátus valamint a Hagyományok Háza Népi
Iparmővészeti Osztálya erre az alkalomra felkért szakértıibıl álló zsőri végzi.
A zsőri döntése ellen nem lehet fellebbezni.
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerülı pályázók az ünnepélyes eredményhirdetés során oklevelet kapnak, a zsőri által kiemelt alkotók ezen túlmenıen
különbözı díjakat, elismeréseket vehetnek át.
Az ünnepélyes eredményhirdetés tervezett idıpontja: 2008. július 4.
A pályázat válogatott anyaga a Magyar Mezıgazdasági Múzeum földszinti
idıszaki kiállítótermében kerül bemutatásra: június 21-étıl, a Múzeumok
Éjszakájától több mint egy hónapon keresztül, július 27-éig lesz látható.
A kiállításra került alkotások visszaadása az ezt követı 3 napon történik.
Ezúttal is tervezzük, hogy az eredményhirdetésre elkészíttetjük a kiállítás
anyagát színes fotókon bemutató háromnyelvő albumot, amelyben a
kiállításra bekerült minden alkotó 1-1 munkája szerepelni fog!
További információ és nevezési lap Gergely Imrétıl kapható.
Postacím: Gergely Imre, IPOSZ, AMKA 1392 Bp. 62., Pf.: 289. Személyesen
(telefonon történt egyeztetést követıen): Bp., V. ker. Kálmán I. u. 20. IV. 403.
Tel: 354-3146; mobil: 06-30/394-6010; e-mail: amka@chello.hu

TOVÁBBI PÁLYÁZATOK
 TENGERTÁNC pályázat – KIVONAT!
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a „Reneszánsz Év” keretében az élı
népi kultúra reneszánszát szolgáló és támogató pályázati programot hirdetett
TENGERTÁNC elnevezéssel, négy altémában.
A Tengertánc program elsısorban azokat az alkotóközösségeket kívánja
lehetıségeihez mérten támogatni, amelyek megteremtik és ápolják azokat a
helyi értékeket, amelyekbıl az élı népi kultúra táplálkozik.
TENGERTÁNC – I. pályázat: a népi kultúrát megırzı és megújító helyi
alkotóközösségek és mőhelyek MŐKÖDTETÉSÉNEK RENESZÁNSZA
érdekében.
Támogatás nyújtható többek között:
- kiállítások, mesterség-bemutatók, szakmai bemutatók szervezésére,
lebonyolítására,
- hagyományos kézmőves szakmák, mesterségek alkotói/alkotóközösségei,
tájegységek népmővészeti értékeit hordozó közösségek találkozói valamint a
találkozók szakmai eredményeinek megmutatására szervezett programokra,

- a tájegységi értékeket összegyőjtı és szervezett formában az érdeklıdıknek
bemutató hagyományırzı utak összeállítására és mőködtetésére.
TENGERTÁNC – II. pályázat: A NÉPMŐVÉSZETI ÉS HAGYOMÁNYİRZİ ALKOTÓHÁZAK, NYITOTT MŐHELYEK MEGÚJULÁSAKÉNT,
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ESZKÖZ-FEJLESZTÉSRE
Támogatás nyújtható: a népmővészeti alkotóházak, a kézmőves mőhelyek
infrastrukturális és eszközfejlesztési terveihez, hogy azok alkalmassá váljanak
- a helyi, tájegységi hagyományırzı és identitást erısítı, hagyományos
kézmőves tevékenységek befogadására, új tartalmak létrehozására (alkotóház
állagvédelme, korszerősítése, bıvítése, berendezésének, mőhely feltételeinek
korszerősítése),
- valamint a népmővészeti alkotóház vagy kézmőves mőhely látogatóinak
XXI. századi követelményeknek megfelelı fogadására. (A ház, a mőhely
technikai, tárgyi, kapcsolattartási feltételeinek biztosítása, bıvítése – az
elkészítés technológiai folyamatainak, valamint bizonyos fázisainak látogató
általi kipróbálásához, a kézmőves késztermékek bemutatásához.)
TENGERTÁNC – III. pályázat: A HAGYOMÁNYOS KÉZMŐVES
TERMÉKEK BEMUTATÁSÁNAK, ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK, AZOK
TECHNIKAI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA
Támogatás nyújtható: elsısorban népmővészeti, hagyományırzı vagy
közmővelıdési tevékenységet folytató intézmény, szervezet, alapítvány
népmővészeti termékeket értékesítı törekvéseihez; meglévı árusítóhely,
üzletrész felújításához, korszerősítéséhez, vagy meglévı pavilon esztétikai
felújításához, internetes értékesítés kidolgozásához, termékkatalógus
készítéséhez, vagyonvédelmi-biztonságtechnikai felszerelés beszerzéséhez,
bıvítéséhez, induló árukészlet beszerzésének fedezetéhez.
TENGERTÁNC – IV. pályázat: A MODERN NÉPI KULTÚRA TUDÁSBÁZISÁNAK ERİSÍTÉSÉRE, ISMERETANYAGÁNAK BİVÍTÉSÉRE
A pályázat célja: a XXI. századig összegyőjtött és megırzött népi kultúra
tudásanyagának megismertetése, továbbadása. A népdal, népzene, néptánc,
népmese és a hagyományos kézmővesség ismeretanyagának átörökítése,
továbbtanítása, alkalom teremtése a szélesebb körben történı ismeretátadásra;
e tevékenységhez kapcsolódó szakmai kiadványok megjelentetésére.
Valamennyi pályázatra érvényes információk: A pályázatot pályázati őrlap
kíséretében kell benyújtani, amely letölthetı az OKM honlapjáról
(www.okm.gov.hu), vagy a www.reneszanszev2008.hu honlapról.
A pályázatot hét nyomtatott példányban, a pályázati őrlapon megadott módon
és címre, kizárólag postai úton lehet benyújtani.
A pályázat postára adásának határideje: 2008. március 21.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetı az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Közmővelıdési Fıosztályától (a 06-1-473-74-62,
vagy 473-7553 telefonszámon).
Magánszemély – a IV. pályázat kivételével – nem pályázhat.
 Tizenhetedik alkalommal hirdette meg az
Országos Fazekas Pályázatot
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Hagyományok Háza (HH),
Körmend Város Önkormányzata és a Körmendi Kulturális Központ. A
versenyre fazekasok küldhetik be alkotásaikat, amelyek mai használati
tárgyak, terítékek, sütı- és fızıedények lehetnek. A pályázat célja a népi
fazekasság hagyományainak ápolása; a nagy múltú fazekas-központok tárgyi
mővészetének megırzése, továbbfejlesztése. Minden pályázó maximum 5
alkotást küldhet be. A pályázat fıdíja 100 ezer forint. A zsőri által legjobbnak
ítélt alkotásokból a szervezık kiállítást rendeznek, amelynek megnyitója
2008. május 30-án Körmenden, a Kulturális Központban lesz.
Beadási határidı: 2008. április 18.
Bıvebb információ: HH Népi Iparmővészeti Osztálya, 1011 Bp., Szilágyi D.
tér 6., Major Tímea, 1/201-8734, www.hagyomanyokhaza.hu ; Körmendi
Kulturális Központ, 9900 Körmend, Berzsenyi u. 11., 94/410-132.
Forrás: KultúrPont
 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ismét kiírta pályázatát
„A Népmővészet Ifjú Mestere”
cím elnyerésére. Az elismeréseket az augusztus 20-ai ünnepségek során
nyújtják át az arra érdemes pályázóknak.
Pályázati feltételek a 2008. évben – kivonat!
TÁRGYI ALKOTÓMŐVÉSZET – pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
Fazekas; faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor); gyermekjáték-készítı; kovács;
népi bútormőves; népi ékszer-készítı (fém, gyöngy, lószır); szőcs, bırmőves;
rézmőves; szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszıfonó; tojásfestı; mézeskalácskészítı; textil-hímzı, -szövı (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-,
paszománykészítı; csipke-készítı; kékfestı; népmővészeti forma- és
motívumkincset hordozó nagymérető tárgyak, köztéri tárgy-együttesek
(játszótéri, ill. beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezıje és
kivitelezıje; a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek
megfelelı hangszerek, hangkeltı eszközök készítıje.
I. Általános feltételek
A részvétel alapfeltétele minden kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor,
az írásban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10 oldal terjedelmő
dolgozat.

II. Speciális feltételek
A TÁRGYI ALKOTÓMŐVÉSZET kategóriában a pályázónak választott
szakágában 5 egyedi tárgyat, vagy egy funkcionálisan összetartozó
tárgycsoportot, vagy egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie,
kivétel ez alól a tojásfestı kategória, ahol a pályázónak 20 db pályázati
anyagot kell beadnia.
Nagymérető tárgyak és köztéri tárgy-együttesek készítıi a pályamunkákat
ábrázoló, legalább A/4 formátumú fényképeket küldjenek be. Bútorkészítık –
amennyiben lehetıségük van a beszállításra – teljes bútor-együttessel
pályázzanak. Ha ez nem megoldható, akkor a szemléltetı A/4-es fényképek
mellett két reprezentatív tárgyat beküldeni szíveskedjenek. Az alkotók önálló
tervezéssel, a népi alkotómővészet hagyományaira építı, vagy azt felhasználó
tárgyakkal pályázhatnak.
III. A pályázatok benyújtása
A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra
benevezett tárgyakat is) 2008. április 28-áig beérkezıen kell eljuttatni a
Hagyományok Háza Népmővészeti Módszertani Mőhelyének címére
(1011 Budapest, Corvin tér 8.) postai úton, vagy személyesen
(munkanapokon H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között). Mellékelni kell továbbá egy,
a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot is (amely letölthetı
formátumban megtalálható a www.hagyomanyokhaza.hu honlapon).
IV. A pályázatok értékelése
A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése június elején várható. A
Hagyományok Háza mindenkit értesít a konkrét idıpontról.
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülı kérdésekre készséggel válaszolnak a
Hagyományok Háza Népmővészeti Módszertani Mőhelyének munkatársai a
225-6065-os (kézmővesség) telefonszámon, H-Cs: 9-16, P: 9-14 óra között.
 A Hagyományok Háza és a Matyó Népmővészeti Egyesület meghirdeti a
III. "SZÁZRÓZSÁS" HÍMZİPÁLYÁZATOT
A pályázattal a matyó hímzés gazdag világa valamint a tájegység egykori
hímzı- és íróasszonyai elıtt tisztelgünk.
Pályázni Mezıkövesd, Tard és Szentistván hímzı hagyományait feldolgozó
lakástextíliával, öltözékkel lehet, de csak olyan önállóan tervezett alkotással,
mely zsőriszámot még nem kapott, pályadíjat még nem nyert.
A beérkezett alkotásokat országos zsőri bírálja és javasolja díjazásra,
kiállításra. A megfelelı színvonalú pályázati darabok zsőriszámot kapnak,
ennek költsége azonban a pályázót terheli. A pályázat jeligés, a
kézimunkához zárt borítékban mellékelni kell az erre a célra készült
Adatlapot, zsőrizési jegyzıkönyvet és a befizetésrıl szóló bizonylat
másolatát.
Pályázati díjak (a pályadíjak fele a tervezıt, fele a kivitelezıt illeti meg):
I. díj: 45.000 Ft
II. díj: 40.000 Ft
III. díj: 30.000 Ft
Különdíjak
(A díjakat a bíráló bizottság átcsoportosíthatja.)
A pályamunkák beérkezési határideje: 2008. május 30.
Személyes átvétel: 2008. május 29-30. 9-16 óra között
Kiállítás-megnyitó, díjkiosztó ünnepség: 2008. június 21-én a Matyó
Múzeumban.
A postán küldött tárgyakért felelısséget nem vállalunk.
Inf.: Matyó Népmővészeti Egyesület, 3400 Mezıkövesd, Kisjankó Bori u. 5.
Tel/fax: 49/411-686, e-mail: matyoegy@hu.inter.net
 Kéne egy jó hely? - pályázat amatır mővészeknek
Díjtalan helyiséghasználatra hirdet pályázatot 18 és 35 év közötti amatır
képzı- és iparmővészeknek, illetve zenészeknek a Területi Mővelıdési
Intézmények Egyesülete (TEMI) Fıvárosi Mővelıdési Háza (FMH).
A pályázat célja, hogy bemutatkozási lehetıséget biztosítson a fiatal
mővészeknek, akik bemutatkozó anyag elküldésével jelentkezhetnek.
Jelentkezési határidı: 2008. december 31-éig folyamatos.
Bıvebb információ: TEMI FMH; 1119 Budapest, Fehérvári út 47. – Siklósi
Nóra (nora.siklosi@fmhnet.hu), T: (06-1) 203-3868/120.
Forrás: KultúrPont

EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK
 A Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület 2007-ben tartott legutóbbi
küldöttgyőlésén „25 éves ipartestületi tagságért” elismerést kapott Szlávik
Zoltán rézmőves mester.
Forrás: MV Iparos Újság 2007/5. szám
 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 2007-ben 6. alkalommal
meghirdetett pályázatra, a "Magyar Kézmőves Remek" cím elnyerésére 33
pályázat érkezett. A 2008. február 7-én megtartott eredményhirdetésen a
következık vehették át a megtisztelı címet:
Ambrus Sándor fazekas népi iparmővész, Hódmezıvásárhely; Bognár
József kovács, Tiszaföldvár; Dónáth Élelmiszer Kft., Nagykırös; Fetter
Ferencné hímzı népi iparmővész, Szeged; Gálné Nagy Ildikó szövı népi
iparmővész, Algyı; Gulácsi János elektromechanikus, Pécs; Hódfó Kht.,
Hódmezıvásárhely; Kalla Pál kádármester, Jászberény; Kiskó Antal szabó,
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Veszprém; Kiss Mátyás fafaragó népi iparmővész, Mezıkövesd; dr.
Kovács József fafaragó népi iparmővész, Esztergom; Kıkuti Tímea szabó,
Veszprém; Mosonyi Csabáné tojásíró népi iparmővész, Pécs; Radetzky
Jenıné bútorfestı népi iparmővész, Székesfehérvár; Szepesi János fafaragó
népi iparmővész, Ercsi; Tanka Tamás csizmadia népi iparmővész, Tapolca;
Tóth Katalin szabó, Veszprém.
A pályázat válogatott anyagát bemutató kiállítás február 17-éig volt látható.
 Az V. Országos Népi Szobrászat pályázatra 54 alkotó 216 pályamőve
érkezett. A zsőri 49 alkotó 137 munkáját fogadta el kiállításra, és a következı
díjakról döntött:
I. díj (megosztva): Erdélyi Tibor (Budapest) – Kajla Ferenc (Tata)
II. díj: Szakács Sándor (Budapest)
III. díj: Mónus Béla (Budapest)
Különdíjak: Dénesi Ildikó (Budapest), Kosztics László (Lapáncsa), Takács
Zoltán (Gyır).
További elismerések: Béndek Tamás (Kaposvár), Bíró Mátyás
(Székelyabod, Románia), Császár Tibor (Szeged), Fülöp Tibor
(Kazincbarcika), Jakkel Mihály (Gyöngyös), Kanalas István (SzegedSzıreg), Nemes Ferenc (Szigetújfalu), Orisek Ferenc (Csemı), Termann
Sándor (Romhány), Zsolnai Mihály (Budapest).
A pályázat válogatott anyaga március 30-áig Kecskeméten, a Magyar Naiv
Mővészek Múzeumában (Gáspár András u. 11.) tekinthetı meg.
 Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter március 15-e, az 1848-49es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából állami
kitüntetéseket és mővészeti díjakat adott át az oktatás és a kultúra területén
kimagasló munkát végzıknek a Szépmővészeti Múzeumban.
Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság Elnöke megbízásából az oktatási
és kulturális miniszter a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést adott át többek közt Kelemen Lászlónak, a Hagyományok Háza
fıigazgatójának és Keszthelyi Ferencné Osskó Katalinnak, a Magyar
Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus nyugalmazott
igazgatójának.
A miniszter Ferenczy Noémi-díjat adományozott kiemelkedı iparmővészeti,
ipari tervezımővészeti tevékenysége elismeréséért többek közt Fördıs
László ötvösmővésznek, Nausch Géza ötvösmővésznek és Szemereki Teréz
keramikusmővésznek.
Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak!

KIÁLLÍTÁSRÓL KIÁLLÍTÁSRA
 A Bajai Kézmőves Egyesület népmővészeti tárgyakat készítı tagjainak
alkotásai 2007. november 15. és december 14. között a Hagyományok Háza
Szilágyi Dezsı téri kiállítótermében kerültek bemutatásra.
 2007. november 28. és 2008. január 15. között az esztergomi Aquasziget
Fürdı Galériában tartotta kollektív kiállítását – többek között Bakay Rácz
Zita, Kákonyi Júlia és Paulusz Györgyi alkotásaiból – az IKON Csoport
Szentendrei Szépmővészeti Egyesület.
 „Fölragyog a jászol” címmel 2007. december 11-20. között rendezte meg
Prágai Angéla vezetésével az İszikék Nyugdíjasklub és Lajosmizse Város
Mővelıdési Háza és Könyvtára a VII. Lajosmizsei Betlehemi jászol-kiállítást.
 Pungor R. Dóra iparmővész Honfoglalók és Hontalanok címő textilszoborkiállítását és Benkı Mihály történész Keleti magyarok nyomában c.
fotókiállítását 2008. január 14. és február 15. között rendezték meg (az
Óbudai Múzeum kettıs vendégkiállításaként) az MVSZ Magyarok Házában.
 Január 15-étıl február 2-áig Havrán Ágnes iparmővész egyedi tervezéső
bır és textil nıi táskái kerültek bemutatásra; február 5-23. között Horváth
Hanga textilmővész "zenzen" címő kiállítása volt látható a FISE Galériában.
 Január 20-ától február 24-éig tartott a II. Gyermek – Játék, Nemzedékek
a gyermekekért címő pályázati kiállítás a kecskeméti Szórakaténusz
körgalériában. A kiállítást Pannonhalmi Zsuzsa Ferenczy-díjas
keramikusmővész, a MAOE alelnöke nyitotta meg.
 A BMK Galériában január 24-étıl február 12-éig láthatták az érdeklıdık a
XXIII. Vizuális Mővészeti Hónap Grafika-Kisplasztika Pályázatának
kiállítását, melynek díjazottjai között volt dr. Tegze Judit is.
 Benkı Cs. Gyula Ferenczy-díjas festımővész önálló kiállítása február 3ától március 1-jéig volt látható a Nádasdy-Vár Mővelıdési Központ és
Könyvtár Arcis Galériájában.
 Szigetszentmárton Polgármesteri Hivatalában önálló kiállítással mutatkozott
be február 8-22. között Nemes Ferenc szigetújfalui faragó népi iparmővész.
 Vass László intarzia-mővész Számvetés címő önálló kiállítását (melynek
megnyitóján népdalénekesként Semes-Bogya Eszter faszobrász is
közremőködött) február 15. és március 5. között tekinthették meg a Maconkai
Orosz László Galéria látogatói (www.maconkai.hu).
 A FISE Galériában február 26-ától március 14-éig tartott Váradi Emese
textilmővész Japán kert címő kiállítása.
 Február 14-én Borbély Jolán néprajzos nyitotta meg Bércziné Szendrı
Csilla tojásfestı népi iparmővész, A Népmővészet Mestere Köszönteni jöttem
a Húsvét ünnepet címő kiállítását, amit március 14-éig láthattak a Magyar
Népi Iparmővészeti Múzeum idıszakos kiállítótermében.
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 Március 20-áig, naponta 8-20 óráig látható Konda Szilvia textiltervezı
iparmővész Várakozás címő kiállítása a Ferencvárosi Mővelıdési Központ
Lépcsıház Galériájában (Bp., IX. ker. Haller u. 27.).
 Pál Tibor formatervezı is részt vesz a Reneszánsz Craft címmel március
21-24. között a VAM Design Centerben (Bp., VI. ker. Király u. 26.)
megrendezésre kerülı iparmővészeti élménykiállításon és vásáron.
 A Folkart Galériában (Bp., V. ker. Váci u. 58. T.: 318-5840) március 26áig minden nap 10-19 óráig tekinthetı meg Kozák Éva keramikus, A
Népmővészet Mestere jubileumi kiállítása.
 A Greguss Kör (melynek dr. Tegze Judit is tagja) Reneszánsz csoportos
kiállítása március 26-áig ügyfélszolgálati idıben látogatható a XII. kerületi
Polgármesteri Hivatal (Böszörményi út 23-25.) kiállítótermében.
 A Magyar Posta Zrt. 2008-as húsvéti bélyegének ünnepélyes forgalomba
bocsátásához kapcsolódóan a Bélyegmúzeumban (Budapest, Hársfa u. 47.)
Mosonyi Éva hímeseibıl nyílt kiállítás Hímes húsvét címmel. A (hétfı
kivételével) március 31-éig látogatható kiállítást F. Tóth Mária, az OKM
Közmővelıdési Fıosztályának szakfıtanácsosa nyitotta meg.
 A Szuper Miklósné népi iparmővész által vezetett Tihanyi Csipke és
Hímzı Mőhely március 27. és április 2. között
Franciaországban
„vendégszerepel”: a Loire völgyében található St. Florent le Ville-ben egy
kézmőves kiállításon és bemutatón vesz részt.
 Paulusz Györgyi ikonfestı alkotásaiból látható kiállítás április 12-éig a
budakalászi Faluházban (Szentendrei út 9., 26/340-468, www.faluhaz.hu).
 Az április 11-13. között Felsıörsön rendezendı Kistérségi Mandulaünnepen
közös kiállításon mutatkozik be a Szuper Miklósné népi iparmővész
vezetésével mőködı Alsóörsi Csipke Mőhely és Paloznaki Hímzıkör.
 A Magyar Népi Iparmővészeti Múzeum kiállítótermében (Bp., I. ker.
Szilágyi Dezsı tér 6.) március 20-án nyílik és (H-Cs: 8-l6, P: 8-13 óráig)
április 18-áig tekinthetı meg a Fehér hímzések a Galga mentén címő kiállítás.
 Tegze Judit Balatoni nyár címő önálló kiállítása május 6-áig látható az
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben (Bp., XII. ker. Szanatórium u.
19.), az intézmény látogatási idejében.
 Könyvek másképpen címmel a szlovákiai Komáromban, a Duna Menti
Múzeum és Könyvtár rekonstruált épületében rendezett kiállítással
mutatkozott be a Könyvkötık Országos Ipartestülete. A megnyitón Feiglné
Csukás Klára békéscsabai kézmőves könyvkötı mester, a tárlat
kezdeményezıje, az ipartestület egyik alapítója mutatta be a kiállítást, amely
május 24-ig tekinthetı meg.
 Június 14-étıl 1 hónapon át tartó jubileumi kiállítással ünnepli
fennállásának 15. évfordulóját a Szuper Miklósné népi iparmővész által
vezetett Paloznaki Hímzıkör.

A NÉPI IPARMŐVÉSZETI GYŐJTEMÉNY PROGRAMJA
Kecskemét, Serfızı u.19. T/F.: 76/327-203
E-mail: nim01@citromail.hu; muzeum.nepiipar@freemail.hu;
web: www.museum.hu/kecskemet/nepiiparmuveszeti
Nyitva: keddtıl szombatig 10-17 óráig.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS:
• A népi iparmővészet fél évszázada (hímzés, szövés, faragás, fazekasság,
népi kismesterségek).
IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK:
• Március 21-én 14 órakor Csupor István etnográfus, a Néprajzi Múzeum
fımunkatársa A habán hagyomány és a magyar népmővészet címő elıadással
nyitja meg Verseghy Ferenc fazekas népi iparmővész A habán kerámia
továbbélése címő, augusztus végéig nyitva tartó önálló kiállítását.
A JÁTÉKKUCKÓ egész évben, nyitvatartási idıben várja a gyerekeket.
KÉZMŐVES FOGLALKOZÁSOK: Bejelentett csoportok részére
nyitvatartási idıben (keddtıl-péntekig 10-16 óráig) igényelhetık.
Információ: Nagy Edit és Barcsikné Ibolya.
A DÍSZÍTİMŐVÉSZ SZAKKÖR-ben hazánk népi hímzéskultúrájával
ismerkedhetnek meg minden kedden 14-16 között dr. Varga Ferencné népi
iparmővész vezetésével.
A FESTİISKOLA folytatódik! Érdeklıdjön!

A DEBRECENI MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGEINEK
PROGRAMKÍNÁLATÁBÓL
- Homokkerti Közösségi Ház
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 68. Tel.: 52/535-166
E-mail: homokkertikh@dbmuvkozpont.t-online.hu
Homokkerti Díszítımővészeti Kör: sze.: 14.00-16.00
- Újkerti Közösségi Ház
4032 Debrecen, Jerikó u. 17-19. Tel./fax: 52/439-866
E-mail: ujkertkh@dbmuvkozpont.t-online.hu
Mővészeti csoportok, klubok, körök:
Fazekas Szakkör: sze.: 16.30-18.30 / 104-es Fazekas mőhely
Fazekas Szakkör Felnıtteknek: cs.: 16.15-19.15 / 104-es Fazekas mőhely
Festıtanoda Képzımővészeti Szakkör: k.: 17.00-19.00 / 201-es Mőterem
Medgyessy Ferenc Képzımővészeti Kör és Szabadiskola: h-p.: 17.00 20.00 / 202-es Mőterem
Origami Kör: 1. és 3. szo.: 14.00 - 18.00 / Fszt. 5. Klubterem
„Tájoló” Tőzzománc Szakkör gyerekeknek p.: 15.00-18.00 / 201-es

Mőterem
Újkerti Csipkevarró Kör: sze.: 14.00-16.00 / Fszt. 6. Klubterem
- Józsai Közösségi Ház
4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9. Tel.: 52/386- 137
E-mail: info@jozsakk.t-online.hu
Józsai Díszítımővészeti Szakkör: k.: 14.00-16.00
- Debreceni Mő-Terem Galéria
4024 Debrecen, Batthyány u. 24. Tel.: 52/532-836
E-mail: mtgaleria@dbmuvkozpont.t-online.hu
Március 28-áig (K-P: 9-17, Szo: 9-13 óráig, vasárnap, hétfı szünnap)
tekinthetı meg Mészáros Éva divattervezı textilmővész A magam módján
címő kiállítása.
Március 27. 16 óra: „Beszélgetés korunk divatjáról”: baráti találkozó
Mészáros Éva divattervezı textilmővésszel.
- Tímárház - Kézmővesek Háza
4025 Debrecen, Nagy Gál István u. 6. Tel.: 06-30/618-9767
E-mail: timarhaz@dbmuvkozpont.t-online.hu
A Kiállítóteremben március 28-áig látható a Debreceni Csipkekészítık
kiállítása.
Állandó Tímártörténeti Kiállítás: keddtıl péntekig 10-17, szombaton 1014 óráig (a Kisgaléria és a Kiállítóterem idıszaki kiállításaival, valamint a
látványmőhelyekkel együtt, egy belépıjeggyel) tekinthetı meg.
Hagyományırzı körök
Fafaragó Kör: p.: 15.00 - 18.00
Tiszta Forrás Hímzı Kör: cs.: 14.00-16.00
Egyedi Kézmőves programajánlatunk
Játékudvar: választható foglalkozások; bırözés, agyagozás, nemezelés,
gyöngyfőzés, gyertyamártás, szövés-fonás, szőrrátét-készítés, mézeskalácsdíszítés, textiljátékok óvodásoknak, általános és középiskolás diákoknak,
felnıtteknek. A választott programok mindegyikét kézmővesek,
népmővészek, népi iparmővészek vezetik. Lehetséges a foglalkozások
kitelepítése más helyszínre is. Az idıpontját szíveskedjenek elıre
egyeztetni Mátrai-Nagy Andrea programszervezıvel a 06-30/618-9767-es
telefonon, aki a részvételi díjakról is felvilágosítást ad.
A foglalkozások alapanyagát minden esetben intézményünk biztosítja.

A Hagyományos Értékek Megırzéséért Alapítvány április 30-án és május 1jén Hevesen, a Radics Udvarban (Kossuth út 26-28., T.: 36/346-838) tartja
HAGYOMÁNYİRZİ NAP
címő rendezvényét. A programban a Kézmővesek Terén országosan ismert,
neves alkotók, A Népmővészet Mestere-inek részvételével mesterségbemutatók, termékbemutatók és vásár; a Radics Kúria Kiállítóhely
ünnepélyes átadása, a kiállítások (pl. Kı Pál Kossuth díjas szobrászmővész
Jászszentandrástól – Rómáig címő szakrális témájú kiállításának) megnyitása;
hagyományırzı mősor (ének- és tánccsoportok bemutatkozása
Palócföldrıl); TRADICIÓ – DIVAT címmel divatbemutató az eredeti
viselettıl napjaink hagyományırzı ruházatáig: Fehér Jánosné, Erdész Judit,
Lovászné Juhász Rita, a Hevesi Alkotóközösség, Südy és Társa, valamint
Tankó Judit terveibıl; „Mindig jobb a szomszéd fıztje” – fızési bemutató,
ételkóstolások a jászok, hajdúságiak, palócok és hevesiek hagyományos
ételeibıl; a Hevesi Tavasz 2OO7 rendezvény köszöntése is szerepel.
A KÖZELMÚLT EGYÉB ESEMÉNYEI
 Feiglné Csukás Klára békéscsabai kézmőves könyvkötı mester 2008-as
falinaptárat állított össze és adott ki azokból a könyveibıl, amelyeket A
Magyar Kézmővességért Alapítvány pályázataira készített az elmúlt években.
 2008. február 28-án ünnepélyes keretek között helyezték el az Alsóörsi
Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Pro Renovanda Cultura Hungariae
„Népmővészetért” Szakalapítvány pályázati kiírására az Alsóörsi
Csipkemőhely által tervezett, Tarnainé Zórád Matild által 750 órai
munkával, 2200 m fonál és 1,5 kg gombostő felhasználásával készített,
48x162 cm-es „Csipkecsúcs”-ot.
A KÖZELJÖVİ EGYÉB ESEMÉNYEI
 Április 19-20-án a csaknem 100 éves Orient Csarnokban 4. alkalommal
kerül megrendezésre a MoJaHo Modell, Játék, Hobbi Kiállítás és Vásár.
Tematikái: modellezés, makettezés; játék; hobbi, kreatív hobbi.
A kiállítás honlapja: www.mojaho.hu.
Érdeklıdésére részletes kiállítási tájékoztatót küld:
Fenyves Júlia ügyvezetı igazgató
Top Point Információs és Marketing Kft., 1151 Budapest, Károlyi S. u. 124.
Tel.: (06-1) 306-1542 Fax: (06-1) 306-1596 E-mail: mojaho@toppoint.hu
 A Magyar Kultúra Alapítvány szervezésében és épületében (Bp., I. ker.
Szentháromság tér 6.) április 24-28. között kerül megrendezésre a
BUDAVÁRI KÉZMŐVES NAPOK
címő Kiállítás és Vásár. Az impozáns épület nagy és elegáns teret biztosít a
kiállítók és látogatók számára egyaránt.
Részvételi díj a rendezvény teljes idejére: 25.000 Ft + ÁFA/asztal.

A rendezvény naponta 8-18 óráig tart, ezt követıen az ırzésrıl
gondoskodunk. Alapítványunk számít a kézmővesek részvételére is, egyedi,
minıségi termékeikkel.
Jelentkezési határidı: soron kívül.
Figyelmükbe ajánljuk honlapunkat: www.mka.hu
További információval szívesen áll rendelkezésükre: Felber Irén
Tel.: 06-20-5267-212, Fax: 06-1-375-18-86, E-mail: felberiren@t-online.hu
 Szentgyörgy Napi Vásár – Sepsiszentgyörgy, 2008. május 1-4.
Az IPOSZ – a magyar részvételt szervezı Mac-Line Hungary Kft.-vel történt
megállapodás alapján – önálló standdal vesz részt a rendezvényen. A standon
térítésmentes lehetıség nyílik termékminták, prospektusok elhelyezésére. A
Szent György napi ünnepi események a nagyközönséget is vonzzák; a vásár
tematikái között a kézmővesség is szerepel. Az IPOSZ megállapodása ezért
arra is kiterjed, hogy igen kedvezı feltételeket kínálnak a népmővészeti és
iparmővészeti tárgyakat elıállító egyéni résztvevıknek is.
A vásárra elızetesen Gergely Imrénél, az AMKA titkáránál lehet jelentkezni.
 XVIII. Kelet-Nyugat Nemzetközi Kiállítás és Vásár
Nyíregyháza, 2008. június 5-8.
A 18. Expo kiemelt rendezvényei:
– Ipartestületek I. Nemzetközi Kiállítása és Vására
Az IPOSZ védnöksége és szakmai irányítása mellett az Expo keretein belül
megrendezzük az iparosok bemutatkozását.
Várjuk az érdeklıdı iparosokat, kézmőveseket, iparmővészeket, akik
nyitottak saját maguk, illetve termékeik bemutatására. Az IPOSZ önálló
közösségi standot épít, ahol a résztvevık igen kedvezményes áron
mutatkozhatnak be, illetve folytathatnak hasznos eszmecserét.
Egyéni részvétel is lehetséges: a csarnokban, vagy külsı területen;
egységstand, vagy sorstand bérlésével; a szervezıkkel történı egyeztetés
alapján akár saját installációval is.
– Kiemelt program a V4-ek dísz- és fegyverkovácsainak bemutatkozása: a
Visegrádi négyek I. Mesterkovács-versenye. (A versenyzık részvétele
ingyenes, az elsı 3 helyezett 1200 euró összegő díjazásban részesül.)
– Határon Túli Magyar Vállalkozások III. Találkozója
A rendezvényt a Visegrádi Négyek Vállalkozásainak Kiállítása teszi
teljessé. A kiállítók Szlovákiából, Lengyelországból, Csehországból,
Romániából és Ukrajnából is érkeznek.
– IX. Bútor- és Konyhakiállítás
Kiemelt témaköre: Wellness a lakásban – hidromasszázs, szaunák,
uszodatechnika.
– Védett mőhelyek I. nemzetközi kiállítása és vására
Kísérı rendezvény: Védett szervezetek nemzetközi tanácskozása.
– III. Kert- és dísznövény-kiállítás
A www.icmarketing.hu oldalunkon a jelentkezési lap letölthetı, illetve
bıvebben tájékozódhat további nemzetközi rendezvényeinkrıl. További
információval a 42/402-398-as és 402-399-es telefonszámokon Medgyesiné
Papp Klára (E-mail: expo@icmarketing.hu) készséggel áll rendelkezésre.
Lendvai István védjegy-tulajdonos I.C.Marketing Kft.
KÖSZÖNET...
... Lauer Jánosné pécsi mézeskalács-készítınek, Obradovič Matilka
szabadkai szalmakép-készítınek és Torma Ferenc szabadkai fafaragónak,
akik a XIV. Betlehemi jászol-kiállításon szerepelt alkotásaikat ajánlották fel
jótékony célra. Lauer Jánosné mézeskalács-jeleneteit örömmel fogadta
Brückner Ákos Elıd ciszterci plébános, a másik két alkotás egyelıre
Alapítványunk irodáját díszíti.
HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
 Betlehemi jászol a várban – Öt Fejér megyei alkotó munkája a városligeti
ünnepi kiállításon címmel jelent meg decemberben a Fejér Megyei Hírlap
fotóval illusztrált cikke Alapítványunk 14. alkalommal megrendezett
Betlehemi jászol-kiállításáról. A hírt a Magyar Mezıgazdasági Múzeum
Barátainak Köre nemrégiben megválasztott Fejér megyei elnöke, a dégi
Verebics Géza vitte haza, aki büszkén számolt be arról, hogy megyéjébıl is
„a zsőri értékrendjét megnyerı munkák érkeztek a pályázatra”, sıt az öt
alkotó közül Radetzky Jenıné székesfehérvári bútorfestı népi iparmővész
pályamőve, a hordozható betlehem a díjazottak között szerepelt.
 A Baranya megyei Hosszúhetény önkormányzati lapja, a Zengı, 2007.
decemberi számában fotókkal illusztrált, Bazsarózsa-kereszt a Zengın címő
cikkében számolt be arról, hogy a helybéli Neukirchnerné Tankó Zsuzsanna
tőzzománc-készítı kezdeményezésére november 24-én keresztet avattak a
Zengın. A keresztet abból az alkalomból szerelték fel a hegyen álló geodéziai
toronyra, hogy a kormány két évvel azelıtt hirdette ki: lemond arról, hogy a
Zengı-hegyen bármiféle, a természetet veszélyeztetı beruházást végezzen. A
Bazsarózsa-kereszt tőzzománcképe Neukirchnerné Tankó Zsuzsanna
alkotása, a tölgyfakeresztet Freund János pécsváradi famőves készítette.
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 A Betlehemi jászol-kiállítást értékelte az IPOSZ lapja, az MV Iparos Újság
2008. évi 1. száma is. A lap Kézmővesek címő rovatában megjelent cikk egyik
fotója Brückner Ákos Elıd ciszterci plébánost mutatja beszéde közben, a
másikon pedig Sarkadi Nagy Emília fıszerkesztı adja át az újság különdíját
Nagy József üvegmőves mesternek, gravır iparmővésznek. A lap hátsó
borítóján a veresegyházi óvodások megnyitón elıadott mősorának egy
jelenete, valamint Buváry Béla amatır fafaragó és Rózsa Istvánné foltvarró
kiállításon szerepelt alkotásai láthatók.
 A Magyar Televízió m2 csatornájának Tanuljunk szakmát! - Szakképzési
körkép címő mősorában – Cseh Anetta szerkesztı-riporter kamerája elıtt –
március 22-én Albert Éva bırmőves, Cs. Kiss Ernı fafaragó, Kiss Zsuzsi
csuhéfonó, Kónya Lajos hangszerkészítı, Rózsa Györgyné tojásfestı és
Saás Petra Tiffany- és ólomüveg-készítı; az április 22-ei adásban pedig
Haris Mária kéziszövı, Honti Sándor könyvmőves, könyvrestaurátor, dr.
Szandtner Gáborné gyöngyfőzı, Szendrei Judit tőzzománcos, Varga
Tibor szíjgyártó és Vass László intarzia-készítı mutatják be mesterségüket.
SZAKMAI SZERVEZETEK HÍREI
 IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
– Az IPOSZ március 13-án tartott sajtónapi ünnepségén résztvevı húsz
újságíró, rádiós és televíziós szakember (más elismerések és ajándékok
mellett) A Magyar Kézmővességért Alapítvány tavaly nyári kiállításáról
készült album tiszteletpéldányát is átvehette. Virágné Márta Nóra szegedi
keramikus korábban felajánlott alkotását a DUNA TV – Alapítványunk
kiállításairól rendszeresen tudósító – Gazdakör címő mősorának szerkesztıje:
Gellér Rózsa kapta.
– 2007. április 1-jével az IPOSZ megkapta a szakmai vizsgabizottsági tagok
delegálásának feladatait az alábbi hét szakmában:
- Asztalos, - Bırdíszmőves, - Cipıfelsırész-készítı, - Cukrász,
- Kárpitos, - Kozmetikus, - Szobafestı, mázoló és tapétázó
A „Gazdasági érdekképviseletek közös szakmai vizsgabizottsági tagok
névjegyzékébe történı felvételre” az IPOSZ Érdekképviseletét Segítı
Közhasznú Társaság (IPOSZ Kht.) pályázatot írt ki, amelyre várjuk a fenti
szakmákat gyakorló vállalkozók jelentkezését.
A pályázatok benyújtása folyamatos, elbírálásuk minden év március 31éig, illetve október 30-áig történik.
A vizsgabizottsági pályázatok benyújtásával kapcsolatban az IPOSZ Kht.
elérhetıségein kaphatnak felvilágosítást, adatlapot, formanyomtatványokat.
Varró Zsuzsanna ügyvezetı igazgató
IPOSZ Kht. 1054 Bp., Kálmán I. u. 20. T.: 269-2589, 354-3174, 354-3143
E-mail: varro@iposz.hu ; kalna@iposz.hu
 MAGYAR ORSZÁGOS MŐVÉSZI KÉZMŐVES EGYESÜLET
A MOMKE vezetıi kérik az Egyesület – régóta nem fizetı – tagjait, hogy a
korábban kiküldött csekken, átutalással, vagy KP-befizetéssel (számlaszám:
11711041-20859507) teljesítsék kötelezettségüket, mert az Egyesület anyagi
helyzete az ellehetetlenüléséhez, megszőnéséhez vezethet!
 HAGYOMÁNYOK HÁZA NÉPI IPARMŐVÉSZETI OSZTÁLY
1011 Bp., Szilágyi Dezsı tér 6. Tel.: 201-8734.
Zsőrinapok Budapesten, 2008-ban (keddi napokon)
Beadási
határidı
április 8.

Zsőri napja

Zsőri szakágak

április 22.

Hímzés, viselet, csipke, baba,
szıttes, gyöngy
Fém, bır, szálasanyag, nemez

május 6.

május 20.

június 3.

június 17.

július 1.

július 15.

Hímzés, viselet, csipke, baba,
szıttes, gyöngy
Fa, hangszer, játék, fazekasság

szeptember 2.

szeptember 16.

Fém, bır, szálasanyag, nemez

szeptember
30.
november 4.

október 14.

Fa, hangszer, játék, fazekasság,
mézeskalács, tojás
Hímzés, viselet, csipke, baba,
szıttes, gyöngy

november 18.

 A TOLNA MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET
2008. július 28. – augusztus 2. között országos gyöngyfőzı tábort szervez
Szálkán, az ifjúsági alkotótelepen.
Részvételi díj (irányár): 25.000.- Ft, amely tartalmazza a szállás, a
háromszori étkezés, az oktatás, az elıadások, a kirándulás költségét, valamint
a kötelezıen felhasználható anyagok költségét.
Elıleg: 5.000.- Ft, amit június 30-áig, a fennmaradó összeget a helyszínen
kell befizetni.
Érdeklıdni, elızetes jelentkezést leadni a dkmarcsi@freemail.hu e-mailcímen, vagy a 20/414-2845 telefonszámon lehet.
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 ARTCHAIKA EGYESÜLET – KERÁMIAPARK
Tel.: 362-2413, info@keramiapark.hu, www.keramiapark.hu
Szakmai programok – 2008
Március 22. szombat 17.00 Elıadás, kiállítás: İSI ORNAMENTIKÁK
ÜZENETE - A GATE stúdió programja. Elıadó: Gábor József (Gajó)
grafikus, az elıadást Gajó alkotásai, Trombitás Enikı kerámiái illusztrálják.
Április 5. szombat 17.00 Kiállítás, bemutató: ÉKSZER, SELYEM Ferda
Zsuzsa keramikus ékszerész és Jancsó Ildikó selyemfestı kiállítása.
A kiállítást Feledi Balázs mővészeti író nyitja meg.
Április 26. szombat 17.00 Kiállítás: Kamarás Kata jubileumi kiállítása.
Május 10. szombat 17.00 Elıadás: KAPCSOLAT AZ AUTONÓM
KERÁMIAMŐVÉSZET ÉS A NÉPI KERÁMIAMŐVÉSZET KÖZÖTT.
Elıadó: István Erzsébet.
Május 31. szombat 17.00 Kiállítás, bemutató: RENESZÁNSZ KERÁMIA
ÉS VISELET A kerámiákat az Artchaika Egyesület tagjai készítették, a
viselet Kührner Ildikó munkája.
Június 21. szombat 17.00 Kiállítás, elıadás, bemutató: KÉZMŐVES
KOROK SOROZAT IV. - JAPÁN ÉS……. A kiállításon Rédei Magdolna
japán ihletéső grafikái láthatók.
Szeptember 27. szombat 17.00 Kiállítás, elıadás: BÁBOK Tóth Éva
bábkészítı kiállítása, az M színház báb-elıadása.
Október 25. szombat 17.00 Kiállítás: ÉLİ NÉPMŐVÉSZET II. –
ERDÉLYI ÉLETKÉP Páll Magdi, Páll Róza virágozó asszonyok – Korond
– székelyföldi díszített kerámiák. Elıadás: Csoma Gergely vetített képei és
elıadása Erdélyrıl.
November 29. szombat 17.00 Kiállítás: Beke Györgyi keramikus alkotásai.
Nyári táborok:
Június 23 – 27.: Kerámiatábor gyermekeknek. Agyag és nemez – vezeti: V.
Lırincz Ágnes, Szabó Éva
Június 30. – július 4.: Kerámiatábor gyermekeknek. Agyag és szövés –
vezeti: V. Lırincz Ágnes, Kutas Kata
Július 7 – 11.: Kerámiatábor gyermekeknek. Agyag és gyertyamártás –
vezeti: V. Lırincz Ágnes, Egri Zsuzsa
Július 14 – 18.: Kerámiatábor felnıtteknek. Fazekas haladó: korsók,
kancsók – vezeti: Szekér Gizi és Gy. Kamarás Katalin
Augusztus 4 – 8.: Kerámiatábor gyerekeknek. Japán kerámiák és
kalligráfia – Vezeti: V. Lırincz Ágnes, Borsányi Klára
Szeptember 8 – 12: Alkotótábor szakmabelieknek – mázak redukcióban II.
„szerves anyagok hatása”.
A Kerámiaparkban kerámia-készítı szakmában felnıttképzés keretében
szakmai gyakorlat és OKJ-s képesítés is megszerezhetı. A szakmában vizsgát
szervezünk, amire jelentkezıket várunk.
Vinczéné Lırincz Ágnes
JOGSZABÁLYFIGYELİ
FELHÍVÁS
A 2008. január 1-jén életbe lépett új Áfa-törvény egyik következményeként –
az EU-jogharmonizációra való hivatkozással – megszőnt a zsőriszámmal
ellátott népi iparmővészeti és iparmővészeti termékek alkotók által
történı értékesítésének korábbi tárgyi adómentessége.
Történt ez annak ellenére, hogy a törvény elıkészítésének különbözı
szakaiban a kulturális tárca és annak szakmai háttérintézménye: a
Hagyományok Háza – együttmőködı partnereikkel: a Magyar Mővelıdési
Intézet és Képzımővészeti Lektorátussal, a Népmővészeti Egyesületek
Szövetségével, a Hevesi Népmővészeti és Háziipari Szövetkezettel, az
IPOSZ-szal és A Magyar Kézmővességért Alapítvánnyal közösen – szöveges
javaslatokat megfogalmazva levélben kifogásolták a tervezett változtatást, és
hívták fel a jogalkotók figyelmét a várható negatív következményekre. (A
törvény szövegét olvasva azt tapasztaltuk, hogy sajnos nem sok sikerrel.)
Ennek ellenére további folyamatos egyeztetés zajlik az OKM és a PM között.
A Pénzügyminisztérium illetékes fıosztályvezetıje legutóbbi (január 23-án
kelt) válaszlevelének utolsó bekezdése halvány reményt csillantott meg arra,
hogy mégsem teljesen eredménytelen a szívós fellépés: "... az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (új Áfa-törvény) 2008.
január 1-jétıl lépett hatályba, rendelkezései alkalmazásához főzıdı
tapasztalatok így még csak korlátozott mértékben állnak a
rendelkezésünkre. Amennyiben hosszabb távon kezelést igénylı problémák
merülnek fel az elıírásokhoz kapcsolódóan, a közösségi jog rendelkezéseinek
figyelembe vételével a jelenleg hatályos szabályok kiegészítésére,
pontosítására kerülhet sor."
E lehetıség kihasználása érdekében, az egyeztetések alátámasztására írásos
véleményeket, észrevételeket, tapasztalatokat szeretnénk győjteni az Áfatörvény e szakmai területet érintı kedvezıtlen hatásairól.
Kérjük ezért a népmővészeti, népi iparmővészeti és iparmővészeti jellegő
kézmőves termékeket elıállító és azokat zsőriztetı T. Alkotókat,
Olvasóinkat, hogy mielıbb küldjenek részünkre (az 1. oldal alján található
elérhetıségekre) a témával kapcsolatos, írásos véleményeket.
Köszönettel várjuk az észrevételeket!
Gergely Imre

 Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ingyenes céginformációs
honlapján (www.cegjegyzek.hu) online módon ismerheti meg az érdeklıdı a
cégjegyzékbe bejegyzett társaságok legfontosabb adatait: aktuális vagy törölt
jegyzékszámát, nevét, székhelyét, telephelyét, fı tevékenységét, jegyzett
tıkéjét, adószámát és azt, hogy felszámolás vagy végelszámolás alatt áll-e.
Forrás: Világgazdaság
BELFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 2007 júniusa óta várja kedves látogatóit, vásárlóit a TULIPÁNOS LÁDA
MAGYAR KÉZMŐVESEK BOLTJA, mely galériaként is szeretné
bemutatni minél több magyar tájegységünk népi kultúráját, valamint
iparmővészeink minısített munkáit. A mai gazdasági viszonyok között ezt
szinte csak misszióként vállalhatjuk, így ehhez várjuk azoknak a
kézmőveseknek a jelentkezését, akik erre a célra bizományba tudnak adni
néhány reprezentatív darabot munkáikból, melyeket igyekszünk minél több
helyen (interneten, hirdetésekben) népszerősíteni.
Nyitvatartásunk: hétfıtıl-péntekig 14-18h-ig.
Bp., XVIII. ker. Üllıi út 296. Tel: Nagy-Pálné Pádár Ágnes, 30/280-53-73.
E-mail: gyapjumuves@gmail.com; Honlapunk: www.tulipanoslada.extra.hu.
Cikk olvasható a boltról a www.kezmuvesportal.hu honlapon.
 Vidéki fiatal fazekas eladná mestersége összes felszerelését, lehetıleg
egyben. Tartalmaz: villanykemencét (hasznos tere: 70x70x90 cm) 11 perforált
lappal; 2 db (lábbal és géppel hajtható) korongot + gépi formázótoronnyal;
fülhúzó prést.
Érdeklıdni a következı címen: Tulipános Láda Magyar Kézmővesek Boltja,
Bp., XVIII. ker. Üllıi út 296. 30/280-53-73; Nagy-Pálné Pádár Ágnes.
 Látássérült fiatal szakmunkások készítik szınyegeinket, melyek
ágytakaróként, falvédıként, futószınyegként egyaránt felhasználhatóak. A
szınyegek a Képzı- és Iparmővészeti Lektorátus, valamint a Hagyományok
Háza által zsőrizett termékek.
Alapanyaguk: gyapjú-mőszál keverék.
A Szövımőhely 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 elı!
 Kiállítás-rendezık felé ajánlkozik különleges borászati és kézmőves
munkaeszköz-győjteményével
Endrıdi Sándor: 30/245-1663
KÜLFÖLDI ÜZLETI AJÁNLATOK
 A müncheni Jagen und Fischen kiállításnak van egy ún. "Bayern Life'
területe, amit 2009-ben az "Internationales Brauchtum und Alpenländische
Traditionen" résszel bıvítenek.
A nemzetközi viseletekhez magyar kiállítókat is keresünk.
Ravasz Ágota (Promo Kft. Müncheni Vásárképviselet, 1015 Bp., Széna tér
1/A. Tel: 1/224-7765, Fax: 1/224-7763, E-mail: messemunchen@promo.hu.
 Az alábbiakban közölt üzleti ajánlatokkal kapcsolatos bıvebb információkat
önköltségi áron bocsátjuk elıfizetıink rendelkezésére. Címenként ipartestületi
tagoktól 500 Ft költségtérítést kérünk, a nem ipartestületi tagoknak ugyanez
700 Ft-ba kerül. (Faxon kért válasz: +100 Ft.)
Cím: MV Iparos Újság 1390 Bp. 62. Pf.: 166. T/Fax: 354-3172.
(Az üzleti ajánlatok tartalmáért, aktualitásáért a lap nem vállalhat
felelısséget – mivel nincs módja ellenırizni azokat –, a forrás hitelességét
azonban szavatolja.)
KD-74 Nyugat-európai és USA-beli web-áruházakban árusítható olyan
termékeket – dísztárgy, gyertya, üvegáru, kerámia, mővészeti termékek,
táskák stb. – keres amerikai cég, amelyek kartondobozokban külföldre
szállíthatók, és nem igényelnek utána szervizelést.
KD-75 Angol vállalat dekorációs üvegipari ajándéktárgyakat keres
megvételre.
KD-76 Holland cég a honlapjukon látható gyöngy/füzér gyártóit keresi
Magyarországon.
KD-88 Olasz vállalat kézzel hímzett ruházati termékek gyártóival szeretne
kapcsolatba lépni.
KD-91 Amerikai galéria a következı termékek beszerzésében érdekelt:
kristály, üveg, cserépáru és porcelán.
KD-96 Kézmőipari és népmővészeti termékeket venne spanyol vállalat.
KD-98 Angol vállalat, mely festett fadobozokat gyárt, kooperációs partnert
keres.
KD-5 Amerikai importır bronz- és porcelán figurák; kristály- és
üvegáruk; háztartási dekorációs termékek, teás készletek gyártóit keresi
Magyarországon.
KD-10 Kályhát, kandallót, főtéstechnikai termékeket gyártó cégeket keres
német vállalat.
KD-13 Kanadai cég kalapgyártókat keres Magyarországon.

